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Wycieczka nr 9 

GÓRY - RUSKA STRONA – BUŻYSKA –MOGIELNICA 

– TONKIELE – DROHICZYN - RUSKA STRONA -

GÓRY 
 

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 

„Nadbużański Park Krajobrazowy” wydanie II  poprawione, wydanej przez  Pracownię map i wydawnictw 

turystycznych „MH”  HABA Mirosław , tel. 601-072-894,  e-mail:mh_mapy@wp.pl 
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Dzisiejszą wycieczkę rozpoczynamy w miejscowości Góry, a właściwie w miejscu, 

gdzie  miejscowość ta kończy się, jadąc od strony Korczewa. Na końcu miejscowości, tuż za 

tablicą z przekreśloną nazwą miejscowości, zauważymy odchodzącą w lewą stronę drogę 

leśną. W tę drogę skręcamy. Droga szeroka, piaskowa,  utwardzona, wygodna do jazdy 

rowerem. Droga ta świetnie nadaje się do jazdy rowerem  z małymi dziećmi ze względu na 

znikomy ruch samochodowy. Samochód możemy zostawić na poboczu tej drogi, przy lesie, 

lub jeśli zbytnio obawiamy się o nasze auto, możemy zapytać właściciela posesji, znajdującej 

się około 100 metrów po lewej stronie od głównej drogi. Podwórko łatwo poznać, gdyż jest 

duże przestronne z małym drewnianym domkiem. W przypadku uzyskania zgody na 

pozostawienie auta, warto odwdzięczyć się drobną opłatą. Po zaparkowaniu,  wyruszamy w 

trasę, z początku  jedziemy głównie lasem sosnowym, w dalszym etapie zadrzewienie 

zmienia swój charakter na bardziej mieszany z udziałem brzozy, potem olchy, robinii 

akacjowej, topoli czarnej  itd. (patrz zdjęcie nr 1). 

Zdj ęcie nr 1  - Zadrzewienie mieszane po obu stronach naszej drogi. 

Jadąc dalej, zauważymy, ze pojawia się coraz więcej otwartej i rozległej przestrzeni, łąk i 

pastwisk. To oznacza, że całkiem niedługo dojedziemy do Bugu. Po niedługiej jeździe 

dojedziemy do miejsca, z którego już zauważymy linię brzegową Bugu oraz znajdujące się po 

drugiej stronie, zabudowania kościelne Drohiczyna.  Teren zupełnie odkryty,  po obu 
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stronach naszej drogi, pola i łąki. W pewnym momencie dojedziemy do miejsca, gdzie drogi 

się dzielą. W prawą stronę odchodzi mniejsza droga polna, my kierujemy się w stronę lewą, 

gdzie naszym celem będzie miejscowość, a właściwie osada Ruska Strona.  Rzekę Bug 

mamy po stronie prawej, możemy do niej dojechać, żeby dokładnie ją obejrzeć. Jedziemy 

dalej kierując się w dół rzeki. Jest duże prawdopodobieństwo, że spotkamy wędkarzy, 

łowiących nad brzegiem rzeki. Co jakiś czas od naszej drogi, odchodzą inne w lewą stronę, 

ale my trzymamy się przez cały czas tej jednej, piaskowej. Jadąc kilkanaście minut, 

dojeżdżamy do dużego rozjazdu dróg, na wprost nas wyłania się siedlisko Jędrzejewo, my 

skręcamy zgodnie z tablicą, oznaczającą przeprawę promową, w lewą stronę (patrz zdjęcie 

nr 2).   

Zdj ęcie nr 2  - Rysunek promu jest trochę przesadzony. 

 

Po prawej stronie ukaże się nam widok zabudowań kościelnych Drohiczyna, które zresztą 

obejrzymy dokładnie w dalszej części wycieczki. Znajdujemy się w dawnej, znanej 

miejscowości Ruska Strona, która obecnie jest raczej przysiółkiem, niż zamieszkaną wsią. 

Poniżej krótki opis tej miejscowości, która jednakże  posiada bogatą historię.  

Ruska Strona  – niegdyś lewobrzeżna część Drohiczyna. Do końca XVIII wieku zamieszkana, głównie 

przez mieszkańców pochodzenia rusińskiego. Jeszcze w XVIII wieku znajdowała się tu jedna z 5 

drohiczyńskich cerkwi i prawosławny monaster. Niezbyt korzystne losy tych okolic (rozdział z 

prawobrzeżnym Drohiczynem, po przecięciu miasta granicą zaborów, wielki pożar w 1805 roku) 

spowodowały wyludnienie miejscowości i utrata znaczenia gospodarczego. W 1863 roku 

lewobrzeżnemu Drohiczynowi odebrano prawa miejskie i zamieniono na wieś o nazwie Ruska Strona.   

Nazwa pochodzi od narodowości  mieszkańców zamieszkujących te tereny. Byli oni potomkami dawnej 

ludności  ruskiej z Wołynia, którzy niegdyś licznie zamieszkiwali te tereny. Paradoksem jest to, że 

podczas zaborów „polski” Drohiczyn należał do mocarstwa rosyjskiego, a Ruska Strona do Królestwa 

Polskiego. Według stanu z 1921 r. Ruska Strona liczyła 16 mieszkańców, obecnie jest opuszczonym 

przysiółkiem, częścią wsi Góry.   

 

Opuściwszy Ruską Stronę (dodam, iż z tego miejsca odchodzi prom, który może przewieźć 

nas zupełnie bezpłatnie  na drugą stronę Bugu, bezpośrednio do  Drohiczyna), udajemy się w 
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kierunku miejscowości Bużyska. Po drodze mijamy jedno ciekawe miejsce, które warto 

opisać. Jest to miejsce przy samym Bugu, zresztą bardzo niedaleko przeprawy promowej, 

porośnięte topolami czarnymi, o tyle ciekawe, że jest bardzo urokliwe. Z tego też względu w 

sezonie letnim, raczej na pewno spotkamy tutaj zaparkowaną przyczepę kempingową lub 

rozbity namiot (patrz zdjęcie nr 3).   

Zdj ęcie nr 3  - Ciekawe miejsce na zorganizowanie np. ogniska dla znajomych. 

 

Dla ciekawych umieszczam poniżej garść informacji o często spotykanym w naszym rejonie 

gatunku drzewa tj. topoli czarnej. 

Topola czarna  – bardzo popularne w Polsce 

drzewo z rodziny wierzbowatych. Jest drzewem 

krótkowiecznym, żyje do 150 lat, lecz rośnie 

bardzo szybko (około od  1 metra   do 1,5 metra  

na rok). Posiada charakterystyczne liście (patrz 

zdjęcie nr 4),   drzewo trudne do pomylenia, 

zwłaszcza latem. Swoimi rozmiarami oraz 

sylwetką wyróżnia wśród innych drzew. Szeroka 

korona, oparta  jest na potężnych, 

 Zdj ęcie nr 4 – Topola czarna rośnie w szybkim tempie. 
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wzniesionych pod kątem konarach. Ciekawostką jest to, że topola czarna jest jednym z pierwszych 

drzew kwitnących na wiosnę. Jej kwiatostany (długie kotki) pojawiają się już na przełomie marca i 

kwietnia. Topola czarna jest gatunkiem dwupiennym, co oznacza, iż występuje podział na osobniki 

męskie, wytwarzające kotki czerwone i żeńskie, wytwarzające  kotki zielone.   Powszechnie znany 

biały puch, pojawiający się jeszcze w maju, wytwarzany jest przez puszyste owocostany żeńskie. Z tego 

powodu, przy obsadzaniu danego terenu topolą czarną, chcąc uniknąć „puchowego śmiecia” należy 

wybierać osobniki męskie.  Nazwa topoli czarnej pochodzi od jej ciemnej kory. Preferuje gleby 

wilgotne i mokre, dobrze rośnie na terenach okresowo zalewanych, jednocześnie lubi światło. 

Jednakże dzięki dużej różnorodności gatunkowej oraz znacznej tolerancji na zmienne warunki 

środowiskowe, dobrze radzi sobie na bardziej suchych stanowiskach.  System korzeniowy raczej 

średnio głęboki, mocno rozwinięty, stąd topole czarne są trudne do obalenia. Na początku napisałem 

że topole czarne są bardzo popularne w Polsce, jednakże jak wyczytałem w internecie, drzewo coraz 

rzadsze na stanowiskach naturalnych. Mowa o drzewach, których pnie są pofałdowane, pełne 

zgrubień – jest to tzw. topola w czystej formie.  Kiedyś bardzo często sadzona wzdłuż dróg, obecnie 

bardzo popularne są mieszańce topoli kanadyjskiej i innych topól, które sadzi się wzdłuż dróg. Pnie 

mieszańców są z kolei proste i strzeliste.  

Z ciekawostek warto zaznaczyć, iż pączki topoli czarnej stosowane są w leczeniu i profilaktyce 

przeziębień i grypy, a także chorób reumatycznych ze względu na zawartość żywic, olejków 

eterycznych i wielu innych substancji w tym znanego wszystkim kwasu salicylowego (źródła tekstu 

podane na końcu opisu). 

 

Po obejrzeniu i zapoznaniu się z topolą czarną, udajemy się w dalszą trasę. Jedziemy drogą 

piaskową w niewielkiej odległości od rzeki w kierunku widocznych zabudowań wsi Bużyska. 

Droga oznaczona jest symbolem czerwonego roweru, umieszczonego na białym kwadracie.  

Minąwszy zabudowania (niezbyt liczne) dojeżdżamy do drogi asfaltowej, kończącej się małą   

pętlą autobusową. My skręcamy w lewą stronę, następnym  celem tej wycieczki będzie 

miejscowość Starczewice.  Dalsza droga wiedzie nas bardzo przyjemną do jazdy rowerem,  

drogą asfaltową, o niezbyt dużym nasileniu ruchu.  Z początku po obu jej stronach mamy 

okazję obserwować wilgotny las liściasty z dużą ilością  olszy czarnej. W pewnym momencie 

miniemy mostek, z urokliwą rzeczką płynącą pod spodem. Z początku myślałem, iż jest to 

rzeczka Kołodziejka, ale po sprawdzeniu na mapie, okazało się, iż Kołodziejkę miniemy 

później. Niemniej jest to rzeczka prawdopodobnie bez nazwy, ale bardzo ładna, dzika, 

nieuregulowana  z dużą ilością  poprzewracanych pni.  Droga asfaltowa, którą podążamy wije 

się wśród lasów głównie liściastych (patrz zdjęcie nr 5), potem także wśród pól i łąk.  
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W pewnym momencie otwarta 

przestrzeń, rozciągająca się po obu 

stronach drogi,  ustępuje miejsca 

zadrzewieniu liściastemu, możemy 

zobaczyć klony, jesiony itd. Krótki 

czas potem dojeżdżamy do właściwej 

rzeki Kołodziejki (patrz zdjęcie nr 

6), równie malowniczej jak ta opisana 

przeze mnie wcześniej.  

             

Zdj ęcie nr 5 – Przyjemna i mało ruchliwa droga. 

 

Rzeczka ta przepływa przez Rezerwat Leśny „Przekop”. 

Zdj ęcie nr 6  - Rzeczki leśne należą do najbardziej malowniczych. 

 

Jak widać Rezerwat Przekop nie zachęca do jego zwiedzania. Jest on przynajmniej od 

strony, którą jedziemy, bardzo podmokły, gęsto zadrzewiony i raczej pełny komarów.  
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Nie będę oczywiście zniechęcał do zagłębienia się w głąb rezerwatu,  osób 

zdeterminowanych, ale sądzę, iż lepszym rozwiązaniem jest zostawić to na później.  

Krótki czas po obejrzeniu rzeczki Kołodziejki , dojeżdżamy do krzyżówki, na której droga w 

lewą stronę prowadzi bezpośrednio  do Korczewa, my jedziemy dalej prosto, w dalszym 

ciągu drogą asfaltową, na której ruch samochodowy  jak na razie  jest znikomy.  Droga 

wiedzie głównie przez otwartą przestrzeń, po obu stronach zabudowania, bardzo przyjemna 

do jazdy. Po około 700 metrów od  mijanej  przez nas krzyżówki dróg, dojeżdżamy do 

miejsca przy starym krzyżu, gdzie od głównej drogi, skręcającej łukiem w prawą stronę, 

odchodzi droga piaszczysta w lewą stronę.  My tą drogą piaszczystą  podążamy dalej.    Na 

początku droga wygodna, utwardzona, prowadząca przez łąki i pola. Mijany krajobraz 

typowy dla terenów łąkowych, trochę zadrzewienia, w oddali las.  Jadąc zauważymy, iż w 

pewnym momencie ukaże się nam las sosnowy, do którego wkrótce dojedziemy. Na jednym z 

drzew zauważymy z pewnością, oznaczenie szlaku konnego czyli pomarańczowego kółka na 

tle białego kwadratu. Warunki do jazdy rowerem trochę się pogarszają, z powodu luźnego 

piasku na naszej drodze (patrz zdjęcie nr 7), jednakże można kontynuować  jazdę , ale po 

odpowiedniej redukcji przerzutek. Oprócz szlaku konnego, z pewnością zobaczymy także 

oznaczenie niebieskiego szlaku turystycznego. 
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Zdj ęcie nr 7 – Droga niezbyt sprzyjająca rowerzystom z powodu luźnego piasku.       

         

Po około 1 km wjeżdżamy do miejscowości Mogielnica.  Kilkaset metrów przed Mogielnicą 

przejeżdżamy przez miejsce, gdzie unosi się w powietrzu bardzo przyjemny i wonny zapach. 

To zapach kwiatów robinii akacjowej, którą mijamy po lewej stronie drogi (patrz zdjęcie nr 

8).  

Robinia akacjowa (grochodrzew)   – drzewo pochodzące z Ameryki Północnej. Do Europy zostało 

sprowadzone na początku XVII wieku przez francuskiego botanika o nazwisku Robin, stąd pochodzi 

nazwa robinia akacjowa. Początkowo uznawana jako drzewo ozdobne, ze względu na bujną koronę, 

dużą ilość kwiatów i piękny zapach. Akacja, bo tak potocznie nazywa się robinię akacjową (chociaż 

niepoprawnie), posiada bardzo duże zdolności aklimatyzacyjne, dzięki czemu jest powszechnie 

spotykana w naszych lasach. Posiada niezbyt duże wymagania glebowe, dużą odporność na 

zanieczyszczenia środowiska oraz niskie zapotrzebowanie na wodę. Dziś niezwykle pospolita w 

miejscach ciepłych i suchych. Kwitnie na przełomie maja i czerwca, tworząc silny i przyjemny zapach. 

Ciekawostką jest to, że robinia należy do najbardziej miododajnych roślin występujących w Polsce. 

Uzyskiwany z kwiatów robinii miód jest jasno zabarwiony i łagodny w smaku, przez co należy do 

najbardziej cenionych.  Trzeba pamiętać, iż robinia należy do roślin trujących (mało kto o tym wie), 

gdyż właściwości trujące wykazują liście , kora, nasiona. Jak wyczytałem, roślina jest także trująca 
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dla koni.  Jedynie kwiaty posiadają właściwości lecznicze, ze względu na znaczne ilości olejków 

eterycznych, kwasów organicznych i innych cennych substancji. 

Robinia akacjowa należy do gatunków niezbyt długowiecznych, dożywa  150-200 lat. Jako 

ciekawostkę można podać, iż gatunek ten rośnie tylko przez 30-40 lat, potem jej wzrost praktycznie 

ustaje. Drewno robinii jest twarde i odporne na gnicie, dlatego jest wykorzystywane do budowy 

konstrukcji wodnych, w stolarstwie i tokarstwie.  

Warto wspomnieć, iż inna nazwa robinii akacjowej to grochodrzew – nazwa pochodzi stąd, że po 

przekwitnięciu z kwiatów rozwijają się owoce, w formie strąków z nasionami, które podobne są do 

tych, występujących u grochu.     

Zdj ęcie nr 8 – Robinia akacjowa (niesłusznie zwana akacją) należy do roślin truj ących.  

 

W Mogielnicy  dojeżdżamy do głównej drogi asfaltowej, do której z lewej strony dochodzi 

pod kątem ostrym droga do Szczeglacina, należąca   do utworzonej niedawno ścieżki 

przyrodniczej Korczew – Mogielnica.  Przejeżdżając Mogielnicę, dojeżdżamy ponownie do 

kolejnego rozjazdu dróg, w lewą stronę odchodzi droga w kierunku Zalesia, w prawą stronę 

wiedzie dalej droga asfaltowa w kierunku znanej miejscowości Frankopol (w miejscowości 

tej znajduje się most samochodowy na rzece Bug). W dalszym ciągu podążamy drogą 

asfaltową, gdzie chwilę potem dojedziemy do urokliwego mostku drewnianego, na którym 

zaznaczono znak szlaku konnego. Pod mostkiem płynie rzeka Myśla.  Nasza droga skręca 
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ostro w lewą stronę pod kątem ostrym i dalej wiedzie pod górę, na jednym z drzew 

zobaczymy oznaczenie szlaku niebieskiego, tak więc z pewnością  jedziemy prawidłowo. Po 

obu stronach drogi, krajobraz otwarty, łąki i pola w oddali sporo zadrzewień sosnowych, 

liściastych itd.  Im bliżej jesteśmy miejscowości Frankopol, zauważymy rosnące przy drodze 

lipy, które niewątpliwie dodają uroku naszej wycieczce.  Cały czas jedziemy droga asfaltową, 

wygodną do jazdy, z małym natężeniem ruchu. Po niedługim czasie dojedziemy do drogi 

krajowej nr 62 w miejscowości Frankopol, przejeżdżamy most i od razu za mostem 

skręcamy w pierwszą drogę asfaltową,  odchodzącą w prawą  stronę w kierunku miejscowości 

Tonkiele. Mijamy tą ładną  miejscowość, droga asfaltowa przechodzi w drogę piaszczystą. W 

odległości około 100-150 metrów od początku drogi piaskowej, dojeżdżamy do miejsca 

upamiętniającego śmierć 25 tysięcy radzieckich jeńców wojennych i ludności cywilnej, 

zamordowanych przez hitlerowców w 1941 r (patrz zdjęcia nr 9 i 10)    

Zdj ęcie nr 9 -  Tonkiele – jedno z miejsc upamiętniaj ące ofiary II wojny światowej. 

Zdj ęcie nr 10 -Tablica pamiątkowa w Tonkielach. 

 

Jak wyczytałem w internecie, radzieccy jeńcy pochowani w Tonkielach, pochodzili z 

okolicznych obozów jenieckich. Jednym z takich obozów był obóz w okolicach Suchożebr 

(trasa Siedlce – Sokołów Podlaski). Po obejrzeniu tego smutnego miejsca, podążamy dalej 
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drogą piaszczystą w kierunku Drohiczyna. W pewnym momencie pojawi się tablica 

informująca, że do miejscowości Drohiczyn jest około 6,5 km.  

Dalsza droga wygodna i przyjemna do jazdy rowerem. Miejscami lekko zapiaszczona, ale to 

nie powoduje żadnych problemów dla rowerzystów. Mijany krajobraz z początku bardziej 

łąkowy przemieszany z zadrzewieniem sosnowym, klonowym itd. W pewnym momencie 

wyjedziemy na zupełnie otwartą przestrzeń. Po prawej stronie niewidoczne koryto  Bugu, po 

lewej ładny krajobraz łąkowy, w oddali las sosnowy. Zbliżamy się do lasu sosnowego,  po 

stronie prawej pojawia się coraz więcej ptaków. Dojeżdżamy do miejsca, gdzie droga skręca 

łukiem w lewą stronę, las sosnowy ciągnie się  nieopodal naszej drogi, w oddali pojawi się 

bunkier, do którego niebawem dojedziemy. Co jakiś czas od naszej drogi odchodzą boczne 

mniejsze drogi, ale my trzymamy się przez cały czas tej „głównej” piaszczystej trasy. Gdy 

dojedziemy do bunkra, możemy wejść do środka (wejście znajduje się od drogi w obniżeniu 

terenu)  i zobaczyć jak mniej więcej wyglądało rozmieszczenie pomieszczeń w takiej 

budowli.  Pamiętam, iż „zwiedzanie” tego bunkra było dużą  atrakcją, szczególnie dla 

dzieciaków podczas zorganizowanej przeze mnie rodzinnej wycieczki rowerowej dla 

znajomych z pracy.    Dla ciekawych podam, iż bunkier ten (patrz zdjęcie nr 11)  był jednym 

z wielu wybudowanych przez wojska radzieckie na całej granicy z Niemcami, przebiegającej 

między innymi przy rzece Bug, po zawarciu paktu Ribbentrop-Mołotow w 1939 r.  Cała seria 

tych umocnień została nazwana Lini ą Mołotowa.  

Zdj ęcie nr 11- Radziecki bunkier w okolicy Drohiczyna. 
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Jadąc dalej zauważymy pojawiąjące się po lewej stronie budynki rolnicze, zwiększa się 

również ilość zadrzewień, głównie klonów, osik, dębów, topoli białych itd.  Zbliżając się do 

Drohiczyna, zauważymy iż teren z płaskiego zaczyna robić się lekko pagórkowaty. To 

oznacza, że znajdujemy się na terenie tzw. Wysoczyzny Drohiczyńskiej – tj. regionu 

geograficznego, który jest falistą równiną osiągającą wysokość do 210 metrów n.p.m.  

Po prawej stronie zobaczymy małe jeziorko albo pozostałości jakiegoś starorzecza. W oddali 

widać cały rząd topoli. W pewnym momencie dojedziemy do otwartego miejsca, gdzie po 

prawej stronie niedaleko naszego szlaku, znajduje się znaczne rozlewisko. Tu 

proponowałbym chwilę usiąść i popodziwiać naszą polską przyrodę. Przydałaby się również 

lornetka, gdyż  z pewnością zauważymy jakieś gatunki ptaków. Ja widziałem pod koniec maja 

stadko łabędzi niemych z młodymi, czajki, tokujące łyski itd. Jadąc dalej wkrótce zobaczymy 

po lewej stronie cmentarz, co oznacza, że za chwilę wjedziemy do Drohiczyna.  

Droga piaskowa przechodzi w drogę asfaltową. Pierwszym naszym celem zwiedzania 

zabytków Drohiczyna jest bardzo ładny kościół z piękną przednią fasadą  (patrz zdjęcie nr 

12). Jest to kościół Panien Benedyktynek p.w. Wszystkich Świętych.  Postaram się w  kilku  

słowach przedstawić główne zabytki 

Drohiczyna, jednakże zaznaczam, iż 

są to wyłącznie wybrane informacje  

o charakterze skrótowym i 

pobieżnym. Osobom, które chcą 

dokładniej poznać historię 

drohiczyńskich zabytków, polecam 

przewodnik Grzegorza 

Rąkowskiego „Polska egzotyczna  

II”  wydany przez Oficynę 

Wydawniczą „REWASZ” oraz 

ogólnodostępne źródła internetowe, z 

których to miałem okazję między 

innymi  korzystać przy sporządzaniu 

moich opisów. 

 

 

Zdj ęcie nr 12 - Piękna fasada kościoła Benedyktynek w Drohiczynie.
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Kościół Panien Benedyktynek pw. Wszystkich Świętych – jeden z trzech drohiczyńskich kościołów o 

bardzo bogatej historii. Kościół słynie z przepięknej fasady, która na międzynarodowej wystawie 

zabytków zorganizowanej w 1936 r. zapewniła 

kościołowi Benedyktynek pierwsze miejsce. 

Wystrój kościoła raczej skromny (patrz zdjęcie nr 

13), jednakże bardzo przyjemnie jest chwilę 

spocząć w chłodnym wnętrzu, szczególnie 

podczas letniej wycieczki rowerowej. W/w kościół 

powstał w latach 1733-1738 r., koszty budowy 

pokryli Wiktoryn i Marcin Kuczyńscy (znani i 

bardzo zasłużeni dla tego regionu właściciele 

ziemscy). Obok kościoła znajdował się również 

klasztor, zamieszkujące w nim zakonnice 

prowadziły szpital i aptekę. Siostry zakonne 

bardzo pomagały  tutejszej ludności   np. podczas 

epidemii dżumy w 1710 r. organizowały pomoc 

żywnościową  dla głodujących  i leczyły chorych. 

 

Zdj ęcie nr 13 - Raczej skromne wnętrze kościoła Benedyktynek. 

 

Kolejnym zabytkiem a właściwie zabytkami jest zespół klasztorny Jezuitów (patrz zdjęcie 

nr 14)  W  jego skład wchodzi 

kościół katedralny Trójcy 

Przenajświętszej (katedra), 

klasztor i kolegium. Gorąco 

polecam odwiedzenie tych 

miejsc. Poniżej przedstawię 

kilka zdań na temat tego 

zespołu budynków sakralnych, 

mam nadzieję, że przez to 

zachęcę do dokładniejszego 

zapoznania się z historią tego 

miejsca.  

 Zdj ęcie nr 14-Główny wjazd na teren zespołu klasztornego Jezuitów.                                                    
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Kościół katedralny Trójcy Przenajświętszej (patrz zdjęcie nr 15)  – zbudowany przez Jezuitów w 

latach 1696-1701 r. zawiera cenne elementy wyposażenia m.in. krucyfiks z przełomu XVI i XVII wieku. 

Atrakcją oprócz ozdób architektonicznych jest 

z pewnością zwiedzenie podziemi kościoła, 

gdzie spoczywają przedstawiciele bardzo 

zasłużonej jak wspomniałem wcześniej rodziny 

Kuczyńskich, w tym kasztelana podlaskiego 

Wiktoryna Kuczyńskiego, jego żony oraz brata 

Marcina.   

 

 

 

Zdj ęcie nr 15 - Widok tylnej części kościoła katedralnego w Drohiczynie. 

 

Wspomniane przeze mnie Kolegium, niegdyś siedziba sławnych szkół jezuickich mieści dziś Wyższe 

Seminarium Duchowne. Z kolei klasztor (patrz zdjęcie nr 16) mieści obecnie Kurię Biskupią. Jak 

wyczytałem w internecie, w pomieszczeniach Kurii zgromadzono liczne cenne obrazy. 

Zdj ęcie nr 16 - Dawny klasztor Jezuitów, a obecnie Kuria Biskupia.  
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Po zwiedzeniu Zespołu Klasztornego Jezuitów można podjechać rowerami pod kolejną 

atrakcję Drohiczyna tj. Górę Zamkową (patrz zdjęcie nr 17) 

 

Góra Zamkowa -  wzniesiona na 

kilkadziesiąt metrów ponad poziom 

Bugu. Stanowi znakomity punkt 

widokowy na rzekę Bug i przyległe 

do niej tereny. Na jej szczycie 

znajduje się obelisk z 1928 r. 

upamiętniający dziesiątą rocznicę 

odzyskania niepodległości. Na 

Górze Zamkowej znajdowało się 

grodzisko, później w miejscu 

grodziska stanął zamek, który  

 Zdj ęcie nr 17 - Widok z Góry Zamkowej. 

 Zdj ęcie autorstwa Elżbiety Jachury ze strony www.polskiekrajobrazy.pl 

 

zachował się prawdopodobnie do czasów „potopu”. Jak można wyczytać w internecie z Górą 

Zamkową związanych jest kilka legend. Jedna z nich mówi, że została ona usypana rękami więźniów a 

podziemne korytarze prowadzą nawet do oddalonego o 30 km Mielnika.  

 

Nasyciwszy wzrok pięknym widokiem na panoramę nadbużańską z Góry Zamkowej, 

możemy udać się jeszcze do Muzeum Diecezjalnego, znajdującego się przy ulicy 

Kraszewskiego 4. Z pewnością jest warte odwiedzenia.  

Mieści się w skrzydle pofranciszkańskiego klasztoru z przełomu XVII i  XVIII wieku. Zbiory mieszczą 

się w kilku salach. Można m.in. obejrzeć salę papieską z fotelem, w którym zasiadał Jan Paweł II 

podczas wizyty w Drohiczynie  w 1999 r. Ponadto można podziwiać liczne przedmioty sakralne ze 

srebra, bogato zdobione ornaty oraz oryginalne dokumenty królewskie podpisane przez Władysława 

IV i innych władców. Dodam, iż  istnieje możliwość umówienia się na oprowadzenie po muzeum przez 

przemiłą siostrę zakonną (przy okazji  gorąco pozdrawiam) telefonicznie  pod numerem (85) 656-57-

80 . 

 

Oczywiście zabytków w Drohiczynie jest znacznie więcej niż te, które   przedstawiłem w 

swoim opisie. Warto wspomnieć o  Cerkwi św. Mikołąja Cudotwórcy,  Kościele pw. 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny itd.   
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Po zwiedzeniu Drohiczyna udajemy się na przystań promową, gdzie przeprawimy się na 

druga stronę rzeki. Aby tam dojechać, musimy wrócić się do tej drogi, z której przyjechaliśmy 

z Tonkieli i tuż za kościołem Benedyktynek skręcamy zgodnie z drogowskazem z lewą 

stronę.  Prom jak dotychczas kursował w określonych godzinach, ale dosyć często. Chyba, że 

trafiliśmy się na 2 godzinną przerwę. Po przeprawieniu się na drugą stronę w okolicy Ruskiej 

Strony, już znajomą trasą wracamy do miejsca, gdzie zostawiliśmy nasz samochód. To tyle na 

dzisiaj, mam nadzieję, że dzisiejsza wycieczka spełniła Państwa oczekiwania. 
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Uwagi i komentarze proszę kierować na:  roweroweprzygody@gmail.com 

Życzę Przyjemnej Wycieczki… 

Autor 

 

 

 

 

Dokumentacja zdjęciowa: 

Zdjęcia nr:  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16- Autor 

 

 

Zdjęcie nr 17– zdjęcie autorstwa  Elżbiety Jachury 
Źródło:http://www.polskiekrajobrazy.pl/Galerie/72:Podlasie/16220:Widok_na_Bug_z_Gory_
Zamkowej_w_Drohiczynie.html   

 
 
 
 
 

Źródła internetowe (linki): 

• Opis topoli czarnej   - http://pl.wikipedia.org/wiki/Topola_czarna 
oraz 
http://drzewa.nk4.netmark.pl/atlas/topola/topola_czarna/topola_czarna.php 
oraz  
http://www.magicznyogrod.pl/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypa
ge.tpl&category_id=85&product_id=1887&option=com_virtuemart&Itemid=150 
 

• Opis robinii akacjowej - http://pl.wikipedia.org/wiki/Robinia_akacjowa 
oraz  
http://mojedrzewa.pl/atlas/robinia/robinia_akacjowa/robinia_akacjowa.php 
oraz 
http://www.saip.aerdo.eu/robinia-akacjowa1.html 
 


