Wycieczka nr 32

DŁUGOSIODŁO –STARE BOSEWO – OSTRYKÓŁ
DWORSKI – GRĄDY SZLACHECKIE DŁUGOSIODŁO
Dystans: ok. 31 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 ponownie na kolejnej już wycieczce rowerowej po dawnych terenach Puszczy Białej.
Jest to na pewno jedna z ostatnich wycieczek rowerowych w tym roku, na szczęście aura
sprzyja rowerzystom. Dzień szczególny dla Polaków, 11 listopada postanowiliśmy wspólnie z
bratem mojej żony, spędzić na łonie natury. Tym razem wybór padł na odwiedzenie kilku
znanych miejscowości w okolicy Długosiodła. Dlatego też i tak jak ostatnią wycieczkę, tak i
tą rozpoczynamy od znanego nam miejsca w miejscowości Długosiodło, czyli od parkingu
przy Skansenie –Parku, tuż przy murze kościelnym, gdzie wydaje mi się, można bezpiecznie
pozostawić samochód na kilka godzin (patrz zdjęcie nr 1).

Zdjęcie nr 1 – Znane nam już miejsce, gdzie możemy pozostawić samochód, przy bramie wejściowej do SkansenuParku w Długosiodle.

Podobnie jak na ostatniej wycieczce, po wypakowaniu rowerów, zmierzamy w kierunku
centrum Długosiodła i na rondzie przy pomniku Tadeusza Kościuszko na koniu, skręcamy w
prawą stronę. W Opisie wycieczki nr 24, przedstawiłem wybrane informacje na temat samej
miejscowości Długosiodło i ciekawszych obiektów, wartych odwiedzenia a znajdujących się
w tej miejscowości. Jednym z nich jest z pewnością dąb szypułkowy Jan, zasadzony w
1481 r. (patrz zdjęcie nr 2). Znajduje się on na terenie przykościelnym, tuż za budynkiem
kościoła. Z pewnością warto zobaczyć to stare drzewo, które z pewnością było świadkiem
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wielu ciekawych wydarzeń. W pobliżu kościoła, kierując się w kierunku centrum
Długosiodła, możemy zobaczyć drugi pomnik Tadeusza Kościuszko, odsłonięty w setną
rocznicę śmierci tego zasłużonego dla Polski człowieka tj. w 1917 r. (patrz zdjęcie nr 3).
Dojechawszy do centrum Długosiodła,
skręcamy na rondzie w prawą stronę, w
szeroką drogę asfaltową. Niedługo po
skręcie, dojeżdżamy do skrzyżowania dróg,
na którym w lewą stronę odchodzi ulica
Polna. W tym też kierunku biegnie znana
nam już z poprzedniej wycieczki, gminna
ścieżka ekologiczna. Na dołączonej przeze
mnie mapie, ścieżka ta zaznaczona jest
kolorem czerwonym.

Dalej podążamy tą

ścieżką, skręcając w ulicę Polną, w lewą
stronę. Mijamy jeszcze kilka budynków,
znajdujących się przy drodze. Po prawej
stronie miniemy małą rzeczkę leśną. Droga,
którą podążamy jest bardzo wygodna,
Zdjęcie nr 2 – Kolejna osoba, którą udało mi się namówić na
jedną z wycieczek, brat mojej żony, Daniel.

niezbyt szeroka, ale asfaltowa. Po lewej
stronie ciągnie się las sosnowy, po prawej
natomiast

zbliżamy

się

do

młodnika

sosnowego. Jadąc, miniemy po lewej
stronie mały zakładzik przemysłowy, w tym
miejscu,

droga

asfaltowa

kończy

się,

wjeżdżamy na drogę piaskową, lekko
utwardzoną, miejscami zapiaszczoną, ale
wygodną do jazdy. Mijany teren, po prawej
stronie, staje się bardziej odkryty, pojawiają
się tereny rolnicze,

łąki i pola uprawne.

Przez cały czas jedziemy skrajem lasu
sosnowego, który znajduje się po lewej
stronie. Miejscami zadrzewienia sosnowe,
ustępują

miejsca

drzewom

liściastym,
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głównie olszy czarnej. W pewnym momencie miniemy również po lewej stronie drogi, stare,
opuszczone gospodarstwo rolne. Dodam, że mijane krajobrazy są bardzo zróżnicowane,
tereny rolnicze, przeplatają się na przemian

z zadrzewieniami śródpolnymi i małymi

kompleksami leśnymi. Podziwiając je, dojeżdżamy do miejscowości Kornaciska.
Przejeżdżamy przez tą miejscowość w miarę szybko, jest to typowa miejscowość rolnicza,
większość domów zlokalizowana przy naszej drodze i to w głównej mierze po stronie lewej.
Z prawej strony drogi mamy widok na ładny, rolniczy krajobraz, w oddali rysuje się las.
Przejeżdżając tym odcinkiem, mieliśmy okazję

zobaczyć urocze konie, pasące się na

pobliskiej łące. Po drodze mijamy ciekawy obiekt- kapliczkę z 1928 r. (patrz zdjęcie nr 4).
Jadąc

dalej,

zauważymy,

mieszkalnych,

zabudowań
zlokalizowanych w
charakter

Kornaciskach

letniskowy.

Kornaciska

część

że

zostają

za

ma

Niepostrzeżenie
nami.

Kolejna

miejscowość, do której wjeżdżamy to Stare
Bosewo. Miejscowość znana w regionie z
letniskowego charakteru. Jak czytamy w
Wikipedii, już przed II wojną światową
funkcjonowały w niej letniska dla osób z
chorobami

płuc.

Jadąc,

w

pewnym

momencie dojedziemy do miejsca, gdzie w
prawą stronę odbiega droga, oznaczona
tablicą

gminna

ścieżka

ekologiczna.

Oczywiście skręcamy w nią i po około 100150 metrach dojedziemy do drewnianego budynku, pomalowanego na kolor czarny,
umiejscowionego bezpośrednio przy rzece Wymakracz. Jest to dawny młyn wodny,
zbudowany w 1922 r. (patrz zdjęcie nr 5). Po obejrzeniu młyna i rzeczki Wymakracz,
wracamy z powrotem na „główną drogę”, na której skręcamy w prawą stronę i dalej
podążamy w kierunku, znajdujących się w pobliżu torów kolejowych. Nie dojechawszy do
torów, skręcamy w szeroką drogę piaskową, odchodzącą w lewą stronę. Drogą to pojedziemy
dalej, minąwszy trochę domków letniskowych, trochę nieużytków, aż dojedziemy do większej
drogi asfaltowej, prowadzącej z Długosiodła do m.in. Chrzczanki Włościańskiej, do której
będziemy powoli zmierzać.
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Zdjęcie nr 5 – Dawny młyn wodny z 1922 r. we wsi Stare Bosewo.

Na drodze tej, skręcamy w prawą stronę i podążamy dalej szosą asfaltową, wygodną do jazdy
rowerowej, przy której po obu stronach ciągnie się chodnik. Zabudowania Starego Bosewa
zlokalizowane są głównie po prawej stronie, po lewej
natomiast jedziemy wzdłuż lasu sosnowego. Delektując
się jazdą, opuszczamy Stare Bosewo, wyjeżdżamy na
tereny rolnicze,

gdzie możemy zobaczyć stadka

uroczych koni. Dalej podążamy szlakiem niebieskim
rowerowym, by po niedługiej jeździe wśród pól i łąk,
dojechać do miejscowości Chrzczanka Folwark.
Miejscowość tą szybko opuszczamy i dalej kierujemy
się

drogą asfaltową, prowadzącą pośród urokliwych

terenów rolniczych. Po drodze miniemy krzyż z
kapliczką, pomalowaną na biały kolor (patrz zdjęcie nr
6). Ciekawostką jest ścieżka rowerowa, połączona z
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chodnikiem, prowadząca z prawej strony szosy. Nieczęsto się to widzi na obszarach
niezabudowanych, szczególnie w naszym regionie. Po niezbyt długim czasie dojedziemy
kolejnej miejscowości tj. do Chrzczanki Włościańskiej, gdzie możemy zobaczyć mały
kościółek, umiejscowiony w pewnym oddaleniu od drogi, po prawej jej stronie (patrz zdjęcie
nr 7). Jest to kościół filialny pw. Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej, wybudowany
w latach 1990 -1993 r., należący do parafii w Lubielu Nowym.

Zdjęcie nr 7 – Kościół filialny pw. NMP Częstochowskiej w Chrzczance Włościańskiej.

Minąwszy kościół, podążamy dalej aż dojedziemy do dużego skrzyżowania dróg asfaltowych,
na którym w prawą stronę odchodzi droga do Michałowa, w lewo zaś do miejscowości
Olszaki. My oczywiście podążamy dalej prosto. Powoli zostawiamy za sobą Chrzczankę
Włościańską, która niczym szczególnym nie wyróżnia się. Jak to można często zobaczyć w
tym regionie, domy i zabudowania rolnicze przemieszane są z domkami letniskowymi.
Zabudowania zostają za nami, po prawej stronie zobaczymy lasek sosnowy, przemieszany z
zadrzewieniem brzozowym, po lewej stronie, porozrzucane swobodnie młodniki sosnowe w
różnym wieku. Po przejechaniu niezbyt długiego odcinka, dojedziemy do rozjazdu dróg, na
którym w prawą stronę będzie odchodziła droga asfaltowa, oznaczona drogowskazem z
napisem Ostrykół Włościański 0,5km, Ostrykół Dworski 1,5 km. W tą drogę oczywiście
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skręcamy, dalej podążamy drogą asfaltową, znacznie węższą, bardziej popękaną. Po kilkuset
metrach zaczną się pierwsze zabudowania miejscowości Ostrykół Włościański, głównie po
lewej stronie. Wieś wygląda jak typowa polska wieś, domy w różnym stanie, znajdujące się
po obu stronach szosy. Kolejna wieś na naszej trasie to Ostrykół Dworski, który przywita
nas ładnymi wierzbami, po prawej stronie drogi. W dalszym ciągu spotykamy głównie tereny
rolnicze, w oddali widać lasy sosnowe, po
prawej stronie miniemy, kolejną już dzisiaj
kapliczkę w formie betonowego krzyża
(patrz zdjęcie nr 8). Przed nami kolejny
rozjazd, na którym drogi rozchodzą się w
lewo i prawą stronę. Na wprost zobaczymy
grupę ładnych świerków, skręcamy w lewą
stronę. Droga zmienia się z asfaltowej w
piaskową, po przejechaniu kilkudziesięciu
metrów wyjedziemy w lasku sosnowym,
dochodzącym

bezpośrednio

Narew, która jest

do

rzeki

jedną z atrakcji

dzisiejszej wycieczki (patrz zdjęcie nr 9).
Jak to zwykłem czynić w każdym z opisów,
poniżej umieściłem garść informacji na
Zdjęcie nr 9 – Ładna kapliczka w miejscowości Ostrykół Dworski.

temat rzeki Narew. Oczywiście są to tylko według mnie najistotniejsze informacje,
wyszukane w zasobach internetu.
Rzeka Narew – rzeka przepływająca przez północną-wschodnią Polskę. Od 1962 roku uznawana jako
prawy dopływ Wisły, do której wpada w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki. Wcześniej Narew
uznawana była jako prawostronny dopływ Bugu. Długość rzeki wynosi 484 km, z czego ok. 450 km
znajduje się na terenie naszego kraju, pozostała część płynie na terenie Białorusi. Dolina Narwi jest
bardzo szeroka i bagnista a koryto tworzy liczne rozwidlenia i starorzecza. Uznawana jest za jedną z
najdzikszych rzek w Polsce. Jak czytamy na stronie przewodnicywedkarscy.pl,

Narew słynie z

głębokich dołów, które upodobały sobie sandacze i sumy. Z kolei główki (wypłycenia) są miejscem,
gdzie szaleją bolenie i klenie. Może te informacje odnośnie wybranych gatunków ryb, nie są dla
wszystkich do końca jasne, lecz kto w życiu wędkował, ten doskonale rozumie, o czym piszę.
Co ciekawe, Narew cechuje się mniejszym średnim przepływem, niż uchodzące do niej Biebrza i Bug.
Nad Narwią położony jest również jeden z naszych narodowych parków tj. Narwiański Park
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Narodowy.

Ta największa rzeka Podlasie, niegdyś posiadała duże znaczenie gospodarcze dla

tutejszego regionu. Podobnie jak w przypadku Bugu, wielu ludzi żyło z flisactwa (spławiania towarów
na specjalnych tratwach), rybactwa itd. Obecnie rzeka Narew jest rzeką atrakcyjną dla turystów,
przyrodników i wędkarzy. Rzeka na całej długości meandruje. Jaj pisałem wcześniej, wiele jej
dawnych fragmentów występuje obecnie w postaci starorzeczy. Na stronie wspolczesna.pl możemy
przeczytać, że dawniej koryto rzeki wyznaczone było przez porastające nad brzegiem rzeki, drzewa.
Jednakże większość z nich została wycięta przez zwiększające swoją liczebność, populację bobrów.
Narew, szczególnie obszar górnej Narwi jest jedną z największych w Polsce ostoi ptactwa błotnowodnego, ze względu na to, że jest to jeden z najlepiej zachowanych dolin rzecznych w Polsce i

Zdjęcie nr 9 – Rzeka Narew w miejscowości Ostrykół Dworski.

stanowi obok Bagien Biebrzańskich jeden z największych obszarów mokradeł środkowoeuropejskich.
Ze względu na swoje walory przyrodnicze dolina rzeki Narew, często nazywana jest polską Amazonią.
Można tu spotkać gatunki zagrożone nie tylko w skali Polski, ale także Europy: bociana czarnego,
świstuna, dubelta, bataliona, zielonkę, wodniczkę i inne. Dolina rzeki Narew, ze względu na swoje
przyrodnicze właściwości, wykorzystywana jest przez zwierzęta do migracji (źródła tekstu na końcu
Opisu).

8

Miejsce jest tak urocze, że warto tutaj zaplanować krótki postój. Można wykorzystać go na
odpoczynek i posilenie się. Dodam, że przepadam wprost za takimi sceneriami, lasem
położonym tuż nad brzegiem rzeki (patrz zdjęcie nr 10).

Zdjęcie nr 10 – Uroczy las sosnowy nad brzegiem rzeki Narew.

Nacieszywszy oczy widokiem rzeki Narew, wracamy z powrotem do rozjazdu dróg i dalej już
jedziemy prosto (w prawo odbiega droga,

którą przyjechaliśmy).

Po krótkiej jeździe

dojedziemy do kolejnego rozjazdu, na którym jedna z dróg odbiega w prawą stronę w
kierunku rzeki, druga natomiast podąża prosto i tą jedziemy dalej. Mijamy po prawej stronie
szereg zabudowań letniskowych, po prawej ukazuje się nam teren odkryty, porastający
gdzieniegdzie młodymi sosenkami. Powoli zbliżamy się do większego lasu, który niebawem
osiągniemy. W międzyczasie miniemy kolejny rozjazd, na którym skręcimy w lewą stronę,
mając jeszcze po prawej stronie domki letniskowe. W tym miejscu, droga, którą podążamy
zmienia swój charakter, staje się typową leśną drogą. Po obu jej stronach zauważymy rosnące
jałowce i wszędobylskie sosny. Jesienna pora roku nie sprzyja za bardzo obserwacji zwierząt
leśnych, ptaków jak na lekarstwo, o tej porze roku można je zobaczyć bardziej na otwartych
zbiornikach wodnych lub bezpośrednio na rzekach. Po około 300 metrach dojedziemy do
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większej drogi, która dochodzi do naszej z prawej strony. W dalszym ciągu podążamy prosto.
Miniemy po lewej stronie pojedyncze zabudowania letniskowe. Niebawem wyjedziemy z
lasu, po czym wjeżdżamy na drogę polną, teren powoli się odkrywa. Las zostaje za nami.
Droga staje się trudno przejezdna, zapiaszczona. Przez około 100 metrów trzeba rower
podprowadzić, na szczęście dla nas, odcinek ten nie jest długi. Ponownie wjeżdżamy w las, w
którym po lewej stronie porastają bardzo ładne, młode sosenki. Zaznaczę, iż przez cały czas
jedziemy ulicą Polną, jedną z ulic miejscowości Ostrykół Dworski. Powoli dojeżdżamy do
mostku na rzece Wymakracz (patrz zdjęcie nr 11).

Zdjęcie nr 11 – Znana nam doskonale rzeka Wymakracz.

Przejeżdżamy mostek, wcześniej skręciwszy w lewą stronę. Dalej podążamy prostą drogą
polną, która prowadzi wzdłuż pól. W oddali widać las, do którego zbliżamy się. Wspomnę, że
w okolicy mostka na rzeczce Wymakracz, zobaczyłem przelatującą czaplę siwą. W czasie tej
wycieczki, widziałem ten gatunek tylko raz ale sądzę, iż jest to ptak, którego warto przybliżyć
i napisać trochę informacji na jego temat.
Czapla siwa - ptak z rodziny czaplowatych, wielkością zbliżony do żurawia i bociana białego.
Pomimo znacznej rozpiętości skrzydeł, wynoszącej od 155 do 175 cm, czaple ważą w granicach od 1
kg do 2,3 kg. Tak podaje Wikipedia. Czaple siwe posiadają białe głowy z czarnymi bokami na
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ciemieniu. Nazwa gatunku wzięła się od tego, że skrzydła, wierzch ciała i ogon posiada szare. Bardzo
dobrze widać to na zdjęciu (patrz zdjęcie nr 12). Ptaki tego gatunku w charakterystyczny sposób
układają szyję, bardzo mocno ją wyginając. Mają problemy z wygięciem szyi na boki. Warto
wspomnieć, że wygląd samicy nie różni się
zasadniczo od wyglądu samca. Czaple siwe
można spotkać w pobliżu zbiorników wodnych
(jezior) lub rzek, w pobliżu których gniazduje.
Jest średniolicznym ptakiem lęgowym. Odżywia
się m.in. rybami, płazami, owadami, gadami a
także

roślinami.

przeczytać,

że

W

Wikipedii

potrafi złapać

możemy

nawet

pół

kilogramowego karpia, jednakże nie potrafi go
połknąć.

Można

ją

spotkać,

brodzącą

majestatycznie w płytkiej wodzie, żeby nie
płoszyć ryb. Potrafi stać na jednej nodze nawet
kilka godzin, cierpliwie czekając na swoją
zdobycz. Czaple siwe mają ciekawe
Zdjęcie nr 12 – Czapla siwa
Zdjęcie autorstwa Montana Nito (commons.wikipedia.org)

zachowania, pomimo, że jest ptakiem dziennym, najbardziej jest aktywna o świcie lub zmierzchu.
ciekawy jest też ich sposób gniazdowania, otóż zakładają gniazda kolonijnie tworząc tzw. czapliniec.
Największe polskie kolonie liczą nawet po kilkaset gniazd. Jak możemy wyczytać w Wikipedii,
największy polski czapliniec znajduje się w rezerwacie Kurowskie Błota k/Szczecina i liczy ok.
tysiąca gniazd. Gniazda umieszczone są na drzewach, jednakże jak brakuje drzew, czaple potrafią
zakładać gniazda w trzcinowiskach. Potrafią pływać (co czynią wyjątkowo) i nurkować w celu
zdobycia pokarmu. Co ciekawe młode spędzają z rodzicami około dwóch miesięcy, przez ten czas uczą
się latać. Jak tylko się usamodzielnią, odlatują na stałe. Potrafią rozmnażać się po ok. 2 latach. Na
zakończenie tego krótkiego opisu, dodam, że najstarsza czapla siwa, której wiek został oznaczony
przez człowieka, miała 25 lat (źródła tekstu na końcu Opisu).

Kolejnym naszym celem jest miejscowość Grądy Szlacheckie. W międzyczasie wjeżdżamy
w las, który ciągnie się wzdłuż drogi po lewej stronie. Z kolei po prawej przez cały czas
towarzyszą nam pola uprawne. Po pewnym czasie las po prawej stronie powoli zaczyna
zanikać, na horyzoncie ponownie ukazuje się nam na całej szerokości linia lasu, w którego
kierunku się kierujemy. Na obrzeżach lasu widzimy z oddali rosnące brzozy. Dojedziemy ro
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miejsca, gdzie droga się rozdwaja. Naszą uwagę zwrócą przypominające tunel, sosny
zwyczajne, rosnące przy drodze, odchodzącej w lewą stronę (patrz zdjęcie nr 13).

Zdjęcie nr 13 – „Tunel” utworzony przez sosny zwyczajne na jednej z polnych dróg w okolicy Julianki.

Dalej podążamy w prawą stronę, niedługo potem wyjedziemy na drogę asfaltową, na której
zobaczymy kilka drogowskazów, wskazujących kierunek na Grądy Szlacheckie. Dziwnie to
wygląda, biorąc pod uwagę, że drogowskazy wskazują na różne kierunki. Wyjechawszy na
asfalt, przejeżdżamy na drugą stronę drogi i dalej już podążamy drogą piaskową, szeroką i
bardzo wygodną do jazdy rowerem. Po obu jej stronach rośnie przerzedzony las sosnowy z
ubogim podszytem. Delektując się przyjemnością z jazdy rowerem po wygodnej drodze
polnej, docieramy do mostku z barierkami, pomalowanymi na żółto, po którym płynie mała
urokliwa rzeczka (patrz zdjęcie nr 14). Po dojechaniu do mostku i po obejrzeniu uroczej,
znanej nam już z poprzedniej wycieczki, rzeczki Ostrówek, wracamy z powrotem i w
miejscu, gdzie znajduje się kapliczka, przyozdobiona kolorowymi wstążkami, skręcamy w
lewą stronę, w drogę odchodzącą pod ostrym kątem.
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Zdjęcie nr 14 – Urocza rzeczka Ostrówek w okolicy Grądów Szlacheckich.

Dalsza droga wiedzie drogą niewyraźną, nierówną. Po prawej stronie towarzyszy nam mały
lasek, po lewej duża łąka. W oddali ukazuje się nam droga asfaltowa, do której dotrzemy
niebawem. Jadąc, zauważymy, że w pewnym momencie droga się ponownie rozdwoi, my
skręcimy w prawą stronę. Podążawszy dalej, staramy trzymać się prawej strony, tzn. na
napotkanych rozstajach dróg skręcamy raczej w prawą stronę. Jadąc, zauważymy, że
pojawiają się po obu stronach drogi pagórki, co niewątpliwie dodaje uroku mijanemu
krajobrazowi. Oczywiście zauważymy też

z pewnością jałowce, które z różnym

zagęszczeniem porastają okoliczne lasy. Po dotarciu do drogi asfaltowej, skręcamy w lewą
stronę, i przejechawszy niezbyt długi odcinek drogi, ponownie skręcamy w lewą stronę, w
drogę również asfaltową, oznaczoną drogowskazem Grądy Szlacheckie. Droga jest węższa,
ale pokryta równym i gładkim asfaltem, przez co jazda rowerowa jest bardzo przyjemna. W
końcu docieramy do Grądów Szlacheckich. Po prawej stronie mijamy krzyż wmurowany w
betonową podstawę, pomalowaną na brązowo. Jak podaje data na krzyżu, został on
postawiony w

1892 r. (patrz zdjęcie nr 15). Sama miejscowość, pomimo, że z mapy

wynika, że należy raczej do większych wsi, niczym szczególnym się nie wyróżnia. Wieś o
charakterze rolniczym, zabudowania są porozrzucane swobodnie, więcej znajduje się po lewej
13

stronie drogi. Z prawej strony drogi, którą jedziemy, dominują odkryte tereny rolnicze. Po
drodze mijamy kolejną kapliczkę z 1956 r.
Powoli opuszczamy wieś, po dotarciu do
małego skrzyżowania, na którym skręcamy
w główną drogę, odbiegającą w prawą
stronę

w

kierunku

miejscowości

Znamiączki. Droga nie zmienia swojego
charakteru, w dalszym ciągu jest drogą
asfaltową, prowadzącą wśród terenów
otwartych o charakterze rolniczym. Wieś
Znamiączki
Szlacheckie

podobnie jak i Grądy
nie

należą

atrakcyjnych turystycznie

do

zbyt

miejscowości,

dlatego szybko przez nią przejeżdżamy.
Mijamy metalowy krzyż, przyozdobiony
wstążkami i kierujemy się w kierunku
zbliżającego się nam lasu. Mijamy nie
Zdjęcie nr 15 – Kapliczka w formie krzyża z 1892 r. w
miejscowości Grądy Szlacheckie.

wiem dokładnie, którą już dzisiaj kolejną kapliczkę w formie krzyża, również przyozdobioną
wstążkami. Jak wskazuje data na krzyżu, została ona postawiona w 1934 r. Krótki czas
potem dojedziemy do głównej drogi, prowadzącej do Starego Bosewa, na której skręcamy w
prawą stronę. Przez niezbyt długi czas towarzyszy nam wąski las sosnowy i wjeżdżamy już
do miejscowości Stare Bosewo. Po pokonaniu niezbyt długiego odcinka pośród zabudowań,
dojeżdżamy do znajomej już drogi asfaltowej, prowadzącej w kierunku Długosiodła.
Oczywiście skręcamy w lewą stronę. Teraz już bezpośrednio kierujemy się w kierunku
miejscowości, gdzie pozostawiliśmy samochód. Przez pewien czas jedziemy, trzymając się
prawej strony ulicy, ale na wysokości kapliczki, przejeżdżamy na lewą stronę, by dalej już
podążać ścieżką rowerową, umiejscowioną w lesie, nieopodal drogi asfaltowej. Ścieżka
ciągnie się przez cały czas równolegle do asfaltowej drogi, jest bardzo przyjemna do jazdy.
Nie jest zbyt szeroka, ale wystarczy, żeby bezpiecznie i szybko dotrzeć do Długosiodła
(patrz zdjęcie nr 16). Dodam, iż nasza ścieżka oznaczona jest szlakiem turystycznym w
kolorze niebieskim, ale wcześniej minęliśmy również oznaczenie żółte szlaku turystycznego.
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Zdjęcie nr 16 – Ścieżka rowerowa, prowadząca wzdłuż drogi asfaltowej w kierunku Długosiodła.

Mniej więcej po ok. 2 kilometrach, dojeżdżamy do Długosiodła, i pokonawszy jeszcze niezbt
długi odcinek kierujemy się w kierunku widocznego w oddali kościoła, przy którym
pozostawiliśmy samochód.
Dodam, iż na terenie wspominanego przeze mnie wielokrotnie w poprzednich opisach
Skansenu-Parku, znajduje się siłownia na otwartym powietrzu, gdzie mieszkańcy
Długosiodła, mogą do woli i za darmo poprawiać swoją tężyznę. Nic w tym ciekawego, ale
na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, otóż w miejscu gdzie znajdują się przyrządy do
ćwiczeń, można obejrzeć namalowany na długiej ścianie obraz, przedstawiający życie
codzienne dawnych mieszkańców okolicznych wsi (patrz zdjęcie nr 17).

Naprawdę warto

to zobaczyć na własne oczy. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą wycieczkę. Może nie była zbyt
forsowna, ale mam nadzieję, że też ekscytująca.

15

Zdjęcie nr 17 – Fragment obrazu, namalowanego na ścianie, znajdującej się w Skansenie-Parku w Długosiodle.
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