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Wycieczka nr 35 

RUSKÓW – MĘŻENIN – LIPNO - KISIELEW - 

RUSKÓW  

Dystans:  ok. 30-33 km  

Rodzaj wycieczki: rowerowa 

Stopień trudności:  niski 

Minimalny wiek uczestnika: 8 lat 

 

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

turystyczno-krajoznawczej  „Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu” – wydanie I 

(czerwiec 2007 r.), wydanej przez  Pracownię map i wydawnictw turystycznych „MH”  

HABA Mirosław, tel. 601-072-894,  e-mail: mh_mapy@wp.pl 
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Przed nami kolejna wycieczka rowerowa. Tym razem zwiedzimy malownicze tereny 

nadbużańskie w okolicy Ruskowa i Mężenina. Tą wycieczką chciałbym rozpocząć 

zwiedzanie terenów kolejnego parku krajobrazowego, zlokalizowanego w dolinie rzeki Bug, 

tj. Podlaskiego Przełomu Bugu. Ogólny opis tego parku, umieściłem w innej zakładce, w 

tym miejscu chciałbym tylko zaznaczyć, iż w kolejnych wycieczkach zamierzam kierować się 

w kierunku wschodnim i południowym, zwiedzając wszystkie najciekawsze miejsca 

Podlaskiego Przełomu Bugu.  Taki jest mój zamiar, ale co będzie zobaczymy.  

Wracamy do  dzisiejszej wycieczki, którą rozpoczniemy od pozostawienia samochodu 

na parkingu przy uroczym kościele pw. św. Izydora Oracza w Ruskowie. Sam kościół 

przedstawię bliżej w dalszej części opisu, jednakże w tym miejscu chciałbym napisać, jak 

zwykle to robię, kilka zdań na temat miejscowości Rusków  i znajdujących się w nim 

zabytków. Zachęcam do zapoznania się z historią Ruskowa, gdyż dzięki temu zwiedzanie 

danego miejsca jest znacznie ciekawsze i na dłużej zostaje w pamięci.   

Rusków – wieś, zwana wcześniej Ruskowo lub Ruszków, położona na południowym Podlasiu, około 15 

km na północ od Łosic. Jak możemy przeczytać na stronie www.polinow.pl , wieś została założona 

przez drobną szlachtę mazowiecką. Pierwszymi właścicielami Ruskowa byli Raczkowie, którzy obrali 

Rusków jako swoją siedzibę już w XV wieku. Jedną z atrakcji tej miejscowości jest znajdujący się w  

Zdj ęcie nr 1 – Pałac z XIX wieku – dawna posiadłość rodziny Bądzyńskich w Ruskowie. 
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niej pałac, zbudowany przez późniejszych właścicieli  wsi tj. przez Bądzyńskich (patrz zdjęcie nr 1). 

Przy okazji budując wspomniany pałac w XIX wieku odgrodzili go wraz z parkiem od zabudowań 

gospodarczych. Pałac był kilkakrotnie przebudowywany. II Wojna Światowa nie oszczędziła tego 

zabytku. Pod koniec wojny żołnierze radzieccy, urządzili w pałacu szpital polowy, został on wraz z 

parkiem zdewastowany. Po zakończeniu wojny, grunty dworskie rozdano. Sam pałac nie był 

użytkowany, aż do 1952 r. kiedy utworzono w nim szkołę podstawową, funkcjonującą do dziś. Tuż 

obok pałacu,  w pobliżu bramy wjazdowej wybudowano w pierwszej połowie XIX wieku stajnię, która 

funkcjonowała do końca lat 50-tych ubiegłego wieku. Obecnie funkcjonuje jako świetlica. Pałac 

(obecnie szkoła) oraz dawną stajnię wraz z parkiem otoczono kamienno-ceglanym murem, w którym w 

jednym z narożników wkomponowano niewielką 

kapliczkę (patrz zdjęcie nr 2). Kapliczka 

skierowana jest w stronę wsi, w jej wnętrzu 

znajdziemy drewnianą rzeźbę Chrystusa 

Frasobliwego z początku XX wieku. 

Oprócz dawnego pałacu, możemy w Ruskowie 

obejrzeć dwa budynki kościelne. Jeden z nich 

zwany Kościołem lub Kaplicą Cmentarną pw. 

Wniebowzięcia NMP powstał w latach 1646 – 

1662 r.  (patrz zdjęcie nr 3). Przez lata służył 

jako kościół parafialny. Powstał dzięki wsparciu 

jednego z ówczesnych właścicieli Ruskowa tj. 

Adama Raczko Puczyckiego na znak jego 

nawrócenia wiarę katolicką. W 1560 r. po  

Zdj ęcie nr 2 – Kapliczka przypałacowa w Ruskowie. 

Zdj ęcie autorstwa Jana Waszczuka (źródło: www.nlot.pl) 

 

śmierci  ks. Feliksa Mężeńskiego, proboszcza 

ruskowskiego, tutejsza parafia przestała istnieć, 

a ówczesny kościół, jak możemy przeczytać  na 

stronie internetowej diecezji drohiczyńskiej tj. 

www.drohiczynska.pl , został zamieniony na 

zbór protestancki, gdyż ówczesna właścicielka 

Ruskowa oraz innych, pobliskich miejscowości 

przeszła na protestantyzm. Kaplica Cmentarna , 

służy jako kościół pogrzebowy, gdyż od 1863 r. 

położony jest na terenie cmentarza 

parafialnego. Warto zajrzeć tam, gdyż oprócz zabytkowego ołtarza z początku  XVIII wieku z  
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barokowym krucyfiksem z  drugiej połowy  XVII wieku, można też obejrzeć okazały nagrobek z 

piaskowca, Michała Kobylskiego, sędziego pokoju okręgu łosickiego, zmarłego w 1859 r. (patrz 

zdjęcie nr 4). Można też obejrzeć inne stare nagrobki np. Rozalii Bądzyńskiej z 1818 r., Jana 

Bądzyńskiego z 1855 r. itd.  Obok budynku znajduje się też, pochodząca z XVII wieku, murowana, 

tynkowana  dzwonnica (patrz zdjęcie nr 5). 

  Zdjęcie nr 5 – Zabytkowa dzwonnica przy Kaplicy     

Cmentarnej w Ruskowie. 

 

Zdj ęcie nr 4 – Jeden z zabytkowych nagrobków. 

 

Drugim, wspomnianym wcześniej kościołem w Ruskowie jest wybudowany w stylu neogotycki  w 

latach 1905-1908 r.,  kościół pw. św. Izydora Oracza, który powstał dzięki staraniom parafian i ks. 

Ludwika Kalickiego (patrz zdjęcie nr 6).  Znaczną pomoc ofiarowali  ówcześni właściciele Ruskowa tj. 

Ignacy Humnicki i jego żona Maria z Bądzyńskich. W kościele znajduje się wiele zabytków sztuki 

sakralnej z XVIII i XIX wieku. Warto wspomnieć, iż w  czasie II wojny światowej dokładnie w roku 

1944 r. w czasie bitwy wojsk niemieckich z partyzantami radzieckimi, wieża kościoła została 

uszkodzona pociskiem artyleryjskim (źródła tekstu na końcu Opisu).  
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Po krótkim opisie miejscowości, czas 

wyruszyć w drogę. Kierujemy się drogą 

asfaltową w prawą stronę. Po krótkiej 

chwili dojedziemy do dużej bramy 

wjazdowej, przez którą widać wspomniany 

wcześniej przeze mnie dawny pałac, 

obecnie budynek szkolny. Tuż przy bramie 

znajdują się dwie tablice informacyjne, 

jedna zawiera krótki opis historii Ruskowa, 

druga zaś przebieg ścieżki przyrodniczo-

leśnej w nadleśnictwie Sarnaki. 

Zaznaczona jest ona znakiem fioletowym 

(patrz zdjęcie nr 7). 

 

 

 

Zdj ęcie nr 6 – Neogotycki kościół pw. św. Izydora Oracza w 

Ruskowie 

Początkowo próbowaliśmy pojechać tym 

szlakiem, jednakże wspomnę od razu, że osobom 

odpowiedzialnym za umieszczenie oznaczeń 

szlaku, należy się wielka nagroda za brak 

wyobraźni.  Znaki umieszczono w sposób, który 

powoduje, że turysta tak naprawdę, nie wiem 

gdzie ma się udać. Dwukrotnie musiałem się 

wracać i tak pojechaliśmy z Kacprem niewłaściwą drogą. Oczywiście później natrafiliśmy na 

ten szlak, ale z samego początku mieliśmy problemy. Ale potraktujmy to jako urozmaicenie 

dzisiejszej wycieczki.   

Po obejrzeniu pałacu, podążamy dalej w prawą stronę, mając mur przypałacowy z lewej 

strony, miniemy drogę odchodzącą w prawą stronę, ale my podążamy dalej. Chwilę potem  

dojedziemy do rozjazdu dróg piaskowych, na którym skręcamy w drogę piaskową, 

odchodzącą w lewą  stronę. Drogą, którą jedziemy dalej nie jest za szeroka, początkowo 

prowadzi nas w dół, z górki. Niezbyt równa, miejscami lekko zapiaszczona. Po obu jej 

stronach widzimy łąki i tereny rolnicze, z porozrzucanymi w różnych miejscach 
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zadrzewieniami sosnowymi, w oddali widać las i zapewne dolinę rzeki Bug, do której powoli 

będziemy zmierzać (patrz zdjęcie nr 8). 

Zdj ęcie nr 8 – Droga polna, tuż za Ruskowem prowadząca do doliny rzeki Bug. 

 

Przejazd tą drogą, pomimo występujących gdzieniegdzie nierówności dostarczył nam sporo 

pozytywnych doznań. Świeże powietrze, otwartość przestrzeni, przyjemna pogoda na 

każdego wpłyną pozytywnie. Las, który  widzimy w oddali okazał się tylko mniejszymi 

zagajnikami, które szybko mijamy i ponownie wyjeżdżamy na tereny rolnicze (głównie łąki). 

W oddali po prawej stronie zauważymy w kilku miejscach ambony myśliwskie, co oznacza, 

ze miejsca te są szczególnie lubiane przez zwierzęta łowne. Dojeżdżamy do kolejnego 

rozjazdu dróg, na którym dwie drogi odchodzą w lewą i prawą stronę, trzecia natomiast 

prowadzi prosto. My pojedziemy tą właśnie drogą, prowadzącą na północ (prosto). Drogą 

początkowo prowadzi pod górę, trzeba rower podprowadzić na odcinku około 100 metrów.   

Mijamy po prawej stronie dużą żwirownię. Po lewej stronie drogi ukażą się nam znaczne 

tereny łąkowe, po prawej natomiast będziemy jechać przy lesie sosnowym. 

Droga w zasadzie wygodna, o charakterze polno-leśnym, utwardzona, nie powinna sprawiać 

większych problemów podczas jazdy. Jadąc, miniemy po lewej stronie kolejną żwirownię. W 

pewnym momencie znajdziemy się na pagórki, z którego roztacza się ładna panorama. W 
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oddali widać, lekko po lewej stronie charakterystyczne budynki Drohiczyna.  Tuż przy naszej 

drodze z prawej strony, miniemy solidnie wykonaną ambonę myśliwską, na którą Kacper bez 

większego zastanowienia wdrapał się (patrz zdjęcie nr 9). 

Wspomniałem wcześniej o zadrzewieniach, 

które nieustannie mijamy. Są to głównie 

młode sosny, ale widzimy także i brzozy w 

różnym wieku. Jadąc jeszcze krótki 

odcinek, dojeżdżamy w pewnym momencie 

do nowej drogi asfaltowej, na której 

skręcamy w prawą stronę. Muszę się 

przyznać, iż byłem w znacznym stopniu 

zaskoczony, gdyż czego jak czego, ale 

drogi o nawierzchni asfaltowej w tej 

okolicy nie spodziewałbym się. W ogóle 

przez początkowy  czas wycieczki, nie do 

końca  wiedziałem, gdzie dokładnie się 

znajdujemy. Stąd moje lekkie zaskoczenie. 

Podążając dalej w prawą stronę, możemy  

Zdj ęcie nr 9 – Ambona myśliwska, której zdobycie z pewnością 

urozmaici wycieczkę.  

 

obserwować znajdujące się przy lewej 

stronie drogi, zręby – wycięte fragmenty 

lasu. Niedługo po tym, nasza super wygodna 

droga przechodzi w drogę piaszczystą, 

szeroką, utwardzoną, prowadzącą również 

przez las. Podążając i podziwiając leśny 

klimat, zaobserwujemy po prawej stronie 

szpaler wysokich świerków, co niewątpliwie 

dodaje uroku tutejszemu krajobrazowi  

(patrz zdjęcie nr 10).  

Cały czas podążamy tą drogą, mijamy po 

lewej stronie, odchodzącą drogę z 

umieszczonym w pobliżu słupkiem 

oddziałowym nr 40. Przez cały czas 
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towarzyszą nam  po prawej stronie świerki przemieszane z sosnami, po lewej zaś szpaler 

ładnych brzóz. Przejechawszy jeszcze niezbyt długi  dystans, dojedziemy do długo 

poszukiwanego szlaku fioletowego, który przecina naszą drogę. Tuż przy krzyżówce dróg, 

możemy chwilę odsapnąć przy utworzonym w tym celu, miejscu dla zmęczonych turystów 

(patrz zdjęcie nr 11). 

Po krótkim odpoczynku, 

podążamy dalej już ścieżką 

turystyczną, oznaczoną 

szlakiem fioletowym, skręcając 

z naszej wcześniejszej  drogi w 

stronę lewą. Droga zwęziła się, 

zmieniając się w drogę 

utwardzoną, o charakterze 

typowo leśnym. Zresztą jak 

wynika z oznaczenia, 

umieszczonego przy tej drodze,  

Zdj ęcie nr 11 – Miejsce odpoczynku, stworzone dla zmęczonych turystów. 

 

jest ona przeznaczona głównie dla rowerzystów. Mijamy po drodze przystanek 

informacyjny ścieżki  nr 9, przy którym umieszczono tablicę informującą, że pobliski 

drzewostan bukowy nie jest pochodzenia naturalnego, tylko leśnicy obsadzili buczyną 

pobliskie lasy, w celu użyźnienia gleby (patrz zdjęcie nr 12). 

Przed nami kolejny 

przystanek 

informacyjny nr 10 , 

opisujący życie mrówek.  

Droga, którą podążamy 

jest wyśmienita do jazdy 

rowerowej. Towarzyszą 

nam urocze brzozy, 

przemieszane ze 

świerkami, sosnami itd.  

Po drodze mijamy, 

umieszczone wysoko na  

Zdj ęcie nr 12 – Las bukowy, nasadzony przez leśników w celu poprawy jakości gleby.  
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drzewie różnego rodzaju budki lęgowe, z umieszczonymi pod spodem opisami, jakie gatunki 

ptaków z nich korzystają (patrz zdjęcie nr 13). 

Zdj ęcie nr 13 – Jedna z budek lęgowych, umieszczona przy szlaku fioletowym, przeznaczona dla krętogłowa. 

 

Jedną z ciekawszych rzeczy, którą można pokazać 

dzieciom, są pułapki na owady. W czasie tej 

wycieczki spotkamy ich kilka (patrz zdjęcie nr 

14).  Przez cały czas droga wiedzie prosto, na 

północ. W niektórych miejscach możemy zobaczyć 

charakterystyczne miejsca, żerowania dzików. Po 

drodze też miniemy koryto małej, już nieistniejącej 

rzeczki leśnej. Powoli zbliżamy się do kolejnego 

miejsca odpoczynku dla turystów, umieszczonego 

nad brzegiem uroczego starorzecza rzeki Bug. 

Samo starorzecze jest z pewnością warte 

zobaczenia. Ładne, szerokie, wijące się w różne 

strony (patrz zdjęcie nr 15).  

Zdj ęcie nr 14 – Jedna z kilku  pułapek, spotkanych w czasie wycieczki. 
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Zdj ęcie nr 15 – Starorzecze rzeki Bug, w okolicy Drażniewa. 

 

W tym miejscu dodam, iż koniecznie chcieliśmy z Kacprem, dojechać  bezpośrednio do rzeki 

Bug. Stąd próbowaliśmy pojechać wzdłuż starorzecza raz w jedną a raz w drugą stronę, ale za 

każdym razem dojechaliśmy do miejsca, w którym jazda rowerowa była niemożliwa.  

Oczywiście projektanci szlaku fioletowego, tak nieudolnie rozmieścili oznaczenia, że tak 

naprawdę  nie wiadomo było, gdzie dokładnie ten szlak prowadzi. Dlatego też 

postanowiliśmy wrócić z powrotem, do miejsca, gdzie zjechaliśmy na szlak fioletowy. 

Stamtąd będziemy kontynuować  naszą wycieczkę w  kierunku miejscowości Mężenin. 

Wróciwszy na szeroką drogę piaszczystą, której fragmentem jechaliśmy, podążamy dalej. Po 

pokonaniu dystansu około 1 km, droga staje się asfaltowa. Powoli zaczynają się, początkowo 

po stronie prawej, następnie również po stronie lewej, zabudowania Mężenina.  Prezentuje się 

on jako miejscowość rolnicza, dosyć duża. Im dalej wjeżdżamy do niej, zaczynają się również 

pojawiać zabudowania letniskowe, porozrzucane luźno wzdłuż drogi. Dodam, iż dawniej 

Mężenin był ważnym punktem przeładunkowym zboża. W miejscowości tej także znajdował 

się dwór ówczesnych właścicieli Mężenina tj. Jundziłłów, który spłonął w 1936 r. (źródło 

Wikipedia).  Jadąc, miniemy po lewej stronie mały kościółek – kaplica w Mężeninie pw. 

Nieustającej Pomocy NMP, należący do parafii w Ruskowie (patrz zdjęcie nr 16). 
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Mężenin należy do dużych, rozległych 

miejscowości. Niedaleko kościoła, 

spotykamy po prawej stronie drogi, gniazdo 

bociana białego. Około 100 metrów od w/w 

gniazda, po lewej stronie drogi, zobaczymy 

wąski zjazd w kierunku rzeki Bug. Trzeba 

w tym miejscu uważać, gdyż droga 

prowadzi ostro w dół, nie radziłbym 

zjeżdżać na rowerze. Po dojściu do brzegu, 

rzeka Bug ukazuje się nam w całej 

okazałości (patrz zdjęcie nr 17). 

Oczywiście proponowałby, zrobić nad 

brzegiem krótką przerwę na posiłek. 

 

 

Zdj ęcie nr 16 – Kaplica pw. Nieustającej Pomocy NMP w Mężeninie. 

Zdj ęcie nr 17 – Rzeka Bug w miejscowości Mężenin. 
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Posiliwszy się, jedziemy dalej drogą, prowadzącą wzdłuż rzeki, która towarzyszy nam po 

lewej stronie. W międzyczasie mijamy białą, przydrożną kapliczkę a także budynek OSP. 

Powoli miejscowość Mężenin zostaje za nami. Przed nami kolejna miejscowość Michałów. 

Po lewej stronie przez cały czas widzimy w pobliżu rzekę Bug, która płynie lekko w dole, co 

dodaje uroku tej okolicy. Zresztą panorama, którą widzimy z lewej strony drogi z pewnością 

robi wrażenie. Jak zauważymy dominują w tej okolicy tereny sadownicze. Droga asfaltowa, 

którą podążamy prowadzi nas do następnej miejscowości tj. do Klimczyc Kolonii, raz wznosi 

się, raz opada. Niedługo potem, dojedziemy do rozjazdu dróg, na którym jedna z dróg, 

odchodząca w lewą stronę, prowadzi do Kózek, natomiast my jedziemy w prawo i kierujemy 

się na Sarnaki. Powoli  nasza droga zagłębia się w las, mijamy po lewej stronie białą 

kapliczkę w formie krzyża. Na drodze spotkaliśmy martwego jeża, zapewne potrąconego 

przez samochód. Zobaczywszy go, uświadomiłem sobie jak niewiele wiem o tych ciekawych, 

lecz niezbyt często spotykanych zwierzętach, pomimo, że na dobre zadomowiły się w pobliżu 

wiosek i małych miast. Dlatego też, chciałbym przedstawić krótki opis gatunku. Mam 

nadzieję, że będzie przydatny podczas wycieczek. 

Jeż (zachodni i wschodni) – w Polsce występuje dwa gatunki jeży: zachodni (europejski) i wschodni, 

uważany niegdyś za podgatunek jeża zachodniego. Badania genetyczne wykazały jednak, że jest to 

oddzielny gatunek. Jak mażemy wyczytać na stronie www.jeze.org.pl , jeże są niewielkimi ssakami, 

których waga dochodzi do 2 kg. Grzbiet jeży 

pokryty jest kolcami, które stroszą się w 

przypadku zagrożenia (patrz zdjęcie nr 18). 

Dorosły jeż europejski ma ich około 7-8 tys., 

natomiast jego krewniak, jeż wschodni mniej, 

bo około 6,5 tysiąca. Różnic pomiędzy tymi 

gatunkami jest znacznie więcej, jednakże nie 

będę przedstawiał ich w tym opisie, skupię się 

wyłącznie na informacjach ogólnych.  

Jeże żyją w  lasach mieszanych, sadach,  

Zdj ęcie nr 18 – Jeż zachodni. 

Zdj ęcie autorstwa Jörga Hempela (źródło: Wikipedia) 

 

parkach. Obecnie można spotkać te ciekawe zwierzęta, również na obrzeżach wsi i miasteczek, gdzie 

wędrują za pokarmem. Stąd coraz częstszy widok martwych jeży, przejechanych przez samochody. 

Jeże prowadzą nocny tryb życia, żerują głównie o zmierzchu i nocy. W ciągu dnia śpią ukryte pod 

stertą liści lub w innej bezpiecznej kryjówce. Żywią się owadami, dżdżownicami, ślimakami, drobnymi 

płazami, a nawet gryzoniami. Są świetnie przystosowane do zdobywania pokarmu w porze nocnej. Ich 

oczy umożliwiają rozróżnianie krawędzi obiektów, ruch innych zwierząt itd. Posiadają również silnie 
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rozwinięty narząd węchu w postaci ruchliwego nosa a także tzw. narządu Jacobsona, służący  do 

identyfikacji pokarmu poprzez rozpoznawanie określonych cząsteczek, zawartych w zapachu lub 

pokarmie. Jak możemy wyczytać w Wikipedii, głównym składnikiem pokarmu ze względu na liczne 

występowanie i łatwość pozyskania są dżdżownice. Ciekawostką jest to, że jeże nie są aktywne w ciągu 

całego roku, gdyż w okresie późnojesiennym i zimowym, zapadają w sen zimowy. Temperatura długo 

się obniża, aż osiągnie 5-6 stopni Celsjusza. Oczywiście organizm jeża, znajdującego się w stanie 

hibernacji posiada  wewnętrzny regulator temperatury, który nie dopuszcza do tego, żeby spadła ona 

poniżej temp. zamarzania tkanek, co spowodowałoby śmierć zwierzęcia. Jeże budzą się, kiedy 

zewnętrzna temperatura podniesie się do 15 stopni Celsjusza. Po przebudzeniu bardzo intensywnie 

żeruje i pije, wyrównując ubytki masy ciała. Jak można  wyczytać w internecie, przed wprowadzeniem 

się w sen zimowy, jeże również bardzo intensywnie się odżywiają, podwajając swoją wagę z 1 kg do 

prawie 2 kg. Długość życia jeża wynosi 7-10 lat, jest bardzo pożytecznym zwierzęciem, gdyż zjada 

wiele szkodników upraw. Często osoby wędrujące na obrzeżach miasteczek, po lasach, odnajdują małe 

samotne jeżątka. Na ostatniej stronie Opisu, przedstawiam link do strony internetowej, gdzie można 

uzyskać informacje, w jaki sposób opiekować się znalezionym maleństwem, jakiego rodzaju pokarm 

podawać oraz wszelkie inne, pomocne informacje, dotyczące jeży (źródła tekstu na końcu Opisu). 

Las, którym podążamy jest lasem dosyć zróżnicowanym gatunkowo. Widzimy sosny, brzozy, 

buki, leszczyny, klony (patrz zdjęcie nr 19). 

Zdj ęcie nr 19 – Wygodna droga przez las w pobliżu miejscowości Klimczyce Kolonia. 
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Las ciągnie się przez około 1 km, wyjeżdżając z niego widzimy na jego skraju, na jednym z 

drzew, po lewej stronie załamaną platformę prawdopodobnie myśliwską. Ponownie zaczynają 

się tereny sadownicze, pojawiają się również budynki zabudowania mieszkalne. Czeka na 

krótki przejazd, po którym dojedziemy do miejsca, gdzie w prawą stronę odchodzi droga, w 

którą oczywiście będziemy skręcać. Dodam, iż obecnie znajdujemy się w miejscowości 

Lipno. Droga w dalszym ciągu asfaltowa, początkowo prowadzi nas przez tereny rolnicze i 

sadownicze, po czym wjeżdżamy na tereny zabudowane miejscowości Lipno , która okazuje 

się dużą i rozciągniętą na długość wsią. Jadąc przez nią, miniemy po lewej stronie mały 

kościół – kaplicę pw. św. Józefa Robotnika, który jest punktem duszpasterskim parafii w 

Sarnakach  (patrz zdjęcie nr 20). 

Niedaleko kościoła możemy 

zobaczyć ładną, ogrodzoną, 

otoczoną tujami, kapliczkę z 

umieszczonymi na niej datami 

1910-1933 r. (patrz zdjęcie nr 

21). Kapliczka ta do 1930 r. 

pełniła funkcję świątyni 

katolickiej dla mieszkańców 

Lipna , później rolę tą przejął 

nowo wybudowany kościół, 

który wcześniej minęliśmy.  

  Zdjęcie nr 20 – Kościół pw. św. Józefa Robotnika w Lipnie. 

         Zdjęcie nr 21 – Kaplica, nieopodal kościoła w Lipnie. 

Przejeżdżając przez Lipno, nie da się zauważyć, iż 

jest to miejscowość bardzo zadbana,  czysta i 

uporządkowana. Widać, że jego mieszkańcy 

przykładają dużą rolę do porządku.  Jadąc jeszcze 

prze krótki czas dojeżdżamy do rozjazdu dróg, na 

którym skręcamy w lewą stronę, zgodnie z 

drogowskazem: Kisielew 2 km. Droga jest w 

dalszym ciągu asfaltowa i wygodna dla rowerów. 

Jadąc, miniemy po prawej stronie, pomnik-mogiłę z 

1 września 2014r., upamiętniającą śmierć ośmiu, 

młodych mieszkańców Lipna, Kisielewa i 

Michałowa, rozstrzelanych w lipcu 1943 r. (patrz 
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zdjęcia nr 22 i 23). Pomnik z  2014 r.  zlokalizowany jest dokładnie w miejscu, gdzie 

znajdowało się miejsce pierwszego pochówku, zamordowanych przez Niemców, Polaków.  

Zdj ęcie nr 22 – Pomnik-mogiła zamordowanych przez Niemców w lipcu 1943 r.  mieszkańców okolicznych  wsi. 

Zdj ęcie nr 23 – Tablica z nazwiskami zamordowanych Polaków. 

 

Jedziemy dalej, przejeżdżamy obok wybiegu dla koni, na którym przebywało kilka ładnych 

koników w  różnym wieku. Zresztą obok wybiegu, mijamy dużą tablicę z nazwą: Stajnia za 

Wsią. Jest to nazwa gospodarstwa turystycznego Kisielewa, nastawionego głównie na 

turystów, chcących poczuć bliski kontakt z końmi. Jak można przeczytać, na stronie 

internetowej gospodarstwa, turyści obok różnego rodzaju przejażdżek na koniach, w powozie, 

mogą również przenocować, korzystając z domku holenderskiego lub pola namiotowego.   

Kontynuujemy dalej wycieczkę, jedziemy przez pewien czas przez łąki i pola, widząc w 

oddali, szczególnie po prawej stronie, las. Wjeżdżamy do Kisielewa, miejscowości, podobnie 

jak w przypadku Lipna, ładnej i zadbanej. Po lewej stronie mijamy bardzo przyjazny plac 

zabaw dla dzieci. Obok możemy zobaczyć, gniazdo bociana białego, oczywiście już zajęte 

przez bocianią parę. W pewnym momencie dojedziemy do rozjazdu dróg, na którym  w lewo 

odchodzi droga do Platerowa, oddalonego o 2 km i w prawą stronę droga do Mężenina, 

oddalonego o 6 km. Kierujemy się w kierunku Mężenina, by niebawem skręcić w lewą stronę.  
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Droga prowadzi nas przez las, głównie sosnowy z dodatkiem buku, brzozy itd. Po dojechaniu, 

do miejsca, w którym pod ostrym kątem odbiega droga w lewą stronę, zresztą oznaczona ona 

jest żółtym szlakiem konnym, skręcamy w tą drogę. Dalej podążamy drogą leśną, piaszczystą, 

utwardzoną (patrz zdjęcie nr 24). 

Zdj ęcie nr 24 – Szeroka droga leśna, tuż za miejscowością Kisielew w kierunku Ruskowa. 

 

Po drodze zauważamy duże skupiska białych kwiatów, porastających obie strony drogi (patrz 

zdjęcie nr 25).  Te bardzo popularne 

kwiatki, kwitnące pod koniec kwietnia to 

zawilce, a dokładnie zawilce gajowe. Przez 

cały czas podążamy drogą piaszczystą i 

utwardzoną. Od czasu do czasu towarzyszą 

nam, rosnące  głównie w podszycie, buki i 

wielopędowe leszczyny. Z mapy, którą 

umieściłem na pierwszej stronie Opisu, 

wynika, że któraś z poprzecznych dróg,  

Zdj ęcie nr 25 – Zawilce gajowe, występujące w lasach nieopodal Kisielewa. 
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przecinających drogę, którą przez cały czas podążamy, jest ścieżką przyrodniczo-leśną, 

oznaczoną kolorem fioletowym.  Dla ułatwienia znalezienia tego szlaku, który poprowadzi 

nas do miejscowości Rusków, dodam, iż znajduje się on przy dużym skrzyżowaniu dróg 

leśnych, do którego niebawem dojedziemy. Nieopodal, na jednym z drzew, zobaczymy 

oznaczenia fioletowe tej ścieżki przyrodniczej oraz słupek oddziałowy (mały betonowy słupek 

stawiany najczęściej na granicy oddziałów leśnych – podzielonych fragmentów lasu)  z oznaczeniami 

71 i 70. Obok szlaku fioletowego, zobaczymy również oznaczenia szlaku żółtego. Na 

skrzyżowaniu dróg, skręcamy w 

prawą stronę. Po drodze mijamy 

sporą grupę drzew, jeszcze 

bezlistnych, na których pniach 

widać rdzawy nalot, 

prawdopodobnie są to porosty 

(patrz zdjęcie nr 26).  Drzewa 

te towarzyszą nam przez 

dłuższy czas. W pewnym  

momencie dojedziemy do 

miejsca, gdzie umieszczono 

tablicę edukacyjną, zawierającą 

informacje na temat układu 

piętrowego i roli lasu, a także 

dokarmiania zwierzyny. I 

ponownie muszę przyznać, iż 

twórcom tutejszego szlaku 

edukacyjnego o kolorze 

fioletowym, ponownie nie  

Zdj ęcie nr 26 – Czerwony nalot na drzewach w pobliżu miejscowości Rusków. 

 

zabrakło fantazji. Otóż stojąc przy tablicy edukacyjnej, widzimy, iż w miejscu tym odchodzi 

kilka dróg leśnych. Przy trzech z nich umieszczono, fioletowe oznaczenia ścieżki, ponadto 

kilka oznaczeń umieszczono również na drzewach, nie rosnących bezpośrednio przy którejś z 

dróg. Jednym słowem, gratuluję pomysłowości i fantazji osobom oznaczającym ścieżkę 

przyrodniczo-leśną w nadleśnictwie Sarnaki.   

Pomimo mylnych oznaczeń, wybieramy drogę główną, piaskową. W niektórych miejscach 

przejeżdżamy po miejscach pokrytych luźnym żwirem, który w połączeniu z drogą, opadającą 
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w dół, może stanowić pewne niebezpieczeństwo, szczególnie przy szybkim zjeździe. 

Dojeżdżamy do drugiego przystanku Ścieżki tj . stanowiska drzewostanu dębu czerwonego. 

Jeszcze nie mają liści, stąd możemy poobserwować wyłącznie gołe pnie i gałęzie. Jak 

dokładnie przyjrzymy się ściółce, możemy zobaczyć już powiędłe, duże charakterystyczne 

liście, opadłe zeszłej jesieni.  

Chwilę potem dojedziemy do miejscowości Rusków, gdzie pozostawiliśmy na parkingu 

przykościelnym, nasz samochód.  To już koniec dzisiejszej wycieczki, mam nadzieję, że 

pogoda dopisze tym, którzy będą chcieli wybrać się w te regiony. 

Gorąco do tego zachęcam. 
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