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Wycieczka nr 40 

JANÓW PODLASKI – WOROBLIN – DERŁO – 

OLSZYN –ROKITNO – JANÓW PODLASKI   

Dystans:  ok. 44-46 km  

Rodzaj wycieczki: rowerowa 

Stopień trudności:  niski 

Minimalny wiek uczestnika: 10 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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Witam na kolejnej już w tym roku wycieczce krajoznawczej po terenie parku krajobrazowego 

„Podlaski Przełom Bugu” . Podobnie jak poprzednio i tym razem wybrałem się na rower. 

Tym razem jednak wybrałem się na nią samotnie. Ze względu na kiepską pogodę, Kacper 

został w domu. Zresztą miał dużo lekcji do odrobienia, a czwarta klasa to nie żarty. Ale 

przejdźmy do samej wycieczki. Tym razem mogę zaproponować na samym początku 

odwiedzenie uroczej i znanej miejscowości, jaką jest Janów Podlaski.  Proponuję 

zaparkować w samym centrum Janowa, przy placu, będącym dawnym rynkiem. Miejsca do 

parkowania jest dużo. Rowerów możemy nie wypakowywać, gdyż zrobimy to na parkingu na 

terenie słynnej janowskiej Stadniny Koni. Ale o tym później. Napiszę, jak to zwykle czynię, 

kilka zdań o samym Janowie Podlaskim, jego historii. Z pewnością warto się zapoznać z 

historią tej miejscowości (nawet dosyć skrótową), przed samym jej zwiedzaniem. 

Janów Podlaski – początkowo osada nosiła nazwę Parchowo, o której 

najwcześniejsza wzmianka pisemna pochodzi z okresu średniowiecza. Inne źródła np. 

autor Grzegorz Rąkowski w swojej książce- przewodniku pt. „Polska egzotyczna II”, 

podaje, że nazwa ta brzmiała Parchów. Niemniej jednak w 1423 r. ówczesny 

właściciel osady tj. wielki książe litewski Witold, podarował wieś wraz z innymi 

dobrami, biskupowi łuckiemu. Z tego mniej więcej okresu pochodzi też pierwszy drewniany kościół, 

stojący w tym samym miejscu, co dzisiejsza kolegiata. Podobnie  jak dzisiejszy kościół, tak i ten dawny 

był pw. św. Trójcy. Jedną z ważniejszych dat dla Janowa Podlaskiego, było uzyskanie praw miejskich 

w 1465 r. od króla Kazimierza Jagiellończyka. Od tego momentu, miejscowość przyjęła nazwę Janów, 

często zwanym biskupim, od imienia biskupa łuckiego, Jana Łosowicza. Biskup ten zasłynął tym, że 

przeniósł do Parchowa swoją rezydencję w 1450 r. po spaleniu przez Tatarów Łucka, dawnej siedziby 

biskupów łuckich. Od tego momentu, miasto rozwijało się bardzo intensywnie. Np. jak podaje 

Wikipedia, 100 lat po uzyskaniu praw miejskich, miasto liczyło 5 tys. mieszkańców, dwa kościoły i 

zamek, należący do biskupów. Podobnie jak w przypadku innych miast, rozwój Janowa został 

zahamowany przez liczne pożary, występujące w XVI wieku oraz przez tragiczny dla Polaków, najazd 

Szwedów w tzw. ”potopie szwedzkim”. Niestety dawnej świetności, Janów Podlaski nie odzyskał, 

pomimo podejmowania wielu wysiłków przez jego mieszkańców na przestrzeni lat. Jak czytamy na 

oficjalnej stronie internetowej Janowa Podlaskiego tj. www.janowpodlaski.pl , pod koniec XVIII 

wieku miasto liczyło zaledwie 180 domów i 1,5 tysiąca mieszkańców. Dalsze lata również nie 

przyniosły oczekiwanego wzrostu znaczenia Janowa, który od XIX wieku zaczął być nazywany 

Janowem Podlaskim. Warto dodać, iż w  XIX wieku większość budynków była drewniana, tylko 

nieliczne i to tylko budynki kościelne były murowane, więc często pożary niszczyły miasto.  

Udział mieszkańców w Powstaniu Styczniowym doprowadził do tego, że Rosjanie w 1868 r. odebrali 

miejscowości prawa miejskie. Dopiero odzyskanie w 1918 r. niepodległości przez Polskę, 

spowodowało, że Janów Podlaski powtórnie uzyskał prawa miejskie. Okres międzywojenny (1918-

1939 r. )  znacząco nie wpłynął na rozwój miasta. Spowodowane to było brakiem rozwoju przemysłu 
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oraz połączeń kolejowych. Okres II Wojny Światowej to czas tragiczny dla mieszkańców Janowa 

Podlaskiego. Znaczna ich część zginęła, głównie pochodzenia żydowskiego – około 2 tys. osób (źródło 

tekstu na końcu Opisu). 

 

Zabytki Janowa Podlaskiego   

   

Kolegiata pw. Świętej Trójcy – 

obecny kościół został wybudowany 

w latach 1714-1730 r. w stylu 

barokowym kolejno przez czterech 

biskupów łuckich (patrz zdjęcie nr 

1). Jak czytamy na tablicy 

informacyjnej, umieszczonej w 

przedsionku kościoła. Od czasu 

przeniesienia swojej siedziby w 

połowie XV wieku, łącznie 43 

biskupów łuckich mieszkało w 

Janowie Podlaskim. na przestrzeni  

Zdj ęcie nr 1  – Zabytkowa kolegiata pw. Świętej Trójcy w Janowie Podlaskim. 

 

ponad 250-ciu lat. Co do świątyni, była ona przebudowywana dwukrotnie w 1859 i 1919 r. Wchodząc 

do kościoła, warto zwrócić uwagę na podłogę, zbudowaną z grubych dębowych bali na polecenie 

ostatniego z biskupów łuckich tj. Adama Naruszewicza. Warto również napisać kilka zdań o tym 

słynnym duchownym i pisarzu, określanym jako twórca wszechstronny, tworzący dzieła należące do 

różnych gatunków literackich. 

Wielką sławę przyniosły mu satyry 

oraz wielotomowa „Historia 

narodu polskiego od przyjęcia 

chrześcijaństwa” Jak możemy 

wyczytać w Wikipedii, Adam 

Naruszewicz był przyjacielem króla 

Stanisława Augusta 

Poniatowskiego, przez co często 

bywał w jego warszawskim pałacu. 

Znany był ze swojego niechlujnego 

wyglądu i licznych dziwactw.  

Zdj ęcie nr 2  – Wnętrze  janowskiej kolegiaty. 
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Ostatni biskup łucki zmarł w 1796 r. , osamotniony i stroniący od ludzi, w swojej janowskiej siedzibie. 

Został pochowany w krypcie kolegiaty, razem z trzema innym biskupami łuckimi. Ponadto w kościele 

znajduje się pomnik słynnego biskupa-poety, wykonany 

z białego marmuru w 1861 r. Obok kościoła można 

obejrzeć wysoką dzwonnicę z 1743 r. (patrz zdjęcie nr 

3), zbudowaną staraniem biskupa Antoniego 

Kobielskiego, który także przyczynił się do 

wybudowania budynków seminarium, głównego ołtarza  

i dwóch ołtarzy bocznych. Na zakończenie tego 

krótkiego opisu dodam, że w latach 1818-1867 r. 

kościół był katedrą biskupów podlaskich. Po 1867 r. 

katedra zostaje kościołem parafialnym, który w 1918 r. 

wraca znowu do rangi katedry. Stan ten trwał aż do 

1924 r., kiedy to siedzibą biskupów podlaskich stają się 

Siedlce, a kościół w Janowie Podlaskim otrzymuje tytuł 

kolegiaty (źródło tekstu na końcu Opisu).   

Zdj ęcie nr 3  – Przykościelna dzwonnica w Janowie Podlaskim. 

 

Zamek Biskupów – po przeprowadzce do Janowa Podlaskiego, biskupi łuccy wybudowali zamek, 

który od tej pory stał się ich siedzibą. Dawny zamek otoczony był ziemnymi elementami obronnymi, 

które niestety nie pomogły w czasie ataku Szwedów w czasie „potopu szwedzkiego”. W okresie tym 

dawny zamek zniszczony w bardzo dużym stopniu. W latach 1770-1780 biskup łucki Paweł Turski 

wybudował barokowy pałac. W wieku XIX i XX  aż do 1939 r. zamek należał do kościoła. Po wojnie 

pełnił on różne funkcje, nawet przez krótki okres znajdowała się w nim jednostka straży granicznej. Od 

lat 90-tych zamek popadł z ruinę. Jak czytamy w internecie i zresztą sami możemy zobaczyć, obecnie 

trwa odbudowa zespołu pałacowego przez firmę Arche z Warszawy, która zakupiła ruiny zamku wraz z 

przylegającym terenem (patrz zdjęcie nr 4). Jak możemy wyczytać na stronie internetowej firmy Arche 

tj. deweloper.arche.pl, począwszy od roku 2013 r. trwa przebudowa zamku, której termin zakończenia 

przypada na początek 2016 r. Warto dodać, iż przed rozpoczęciem tej ogromnej inwestycji, 

przeprowadzono na szeroką skalę badania archeologiczne, podczas których pozyskano ogromną ilość 

elementów zabytkowych np. kilkadziesiąt tysięcy fragmentów potłuczonych naczyń glinianych, 

kilkadziesiąt średniowiecznych monet itd.  Przy okazji odkryto, iż wzgórze na którym zbudowano 

zamek ma charakter sztuczny, który utworzono prawdopodobnie w drugiej połowie XVI wieku. 

Dodam, iż firma Arche odbudowuje zamek pod kątem dużego kompleksu hotelowego, w którym 

zostanie zachowany dawny styl i charakter budynków. Jak czytamy również na stronie internetowej 

dewelopera, pierwotny zamek otoczony był z trzech stron fosą oraz parkiem, który prawie uległ 

zniszczeniu. Ocalała jedynie aleja widokowa, prowadząca do tzw. groty Naruszewicza – miejsca, 
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gdzie u schyłku swojego życia , lubił spędzać czas na medytacjach, biskup Adam Naruszewicz (źródło 

tekstu na końcu Opisu).   

Zdj ęcie nr 4  – Prowadzona z ogromnym rozmachem przez firmę Arche,  odbudowa zamku biskupów łuckich w 

Janowie Podlaskim. 

 

Kościół pw. św. Jana  Chrzciciela  (patrz 

zdjęcie nr 5)- znajdujący się po 

wschodniej części, zbudowany w latach 

1790-1801 r. przez dominikanów. W 

latach 1867-1874 użytkowany przez 

unitów, a po 1874 r. przez wyznawców 

prawosławia, po 1918 r. odzyskany przez 

katolików. Zbudowany w stylu 

klasycystycznym. Na terenie 

przykościelnym znajdują się groby dwóch 

żołnierzy poległych w wojnie polsko-

bolszewickiej w 1920 r. W pobliżu kościoła możemy zobaczyć też dzwonnicę – bramę, zbudowaną w 

stylu rosyjsko-bizantyjskim w 1874 r. oraz murowaną  plebanię o charakterze dworku, pochodzącą  z 

końca XIX wieku (źródło tekstu na końcu Opisu).   
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Wędrując po dawnym janowskim rynku, zauważymy z pewnością kilka pomników. Jeden z 

nich znajduje się na wprost budynku kolegiaty. Jest to pomnik wystawiony  w 1995 r. na 

cześć Józefa Piłsudskiego (patrz zdjęcie nr 6). 

 Z kolei po drugiej stronie rynku zobaczymy pomnik, upamiętniający pamięć 

pomordowanych bojowników ruchu oporu, którzy zginęli w latach 1939 – 1945 r. (patrz 

zdjęcie nr 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdj ęcie nr 6  – Pomnik z 1995 r. poświęcony 

Józefowi Piłsudskiemu  
 

Zdj ęcie nr 7  – Pomnik upamiętniaj ący bojowników ruchu oporu, którzy 

zginęli  w latach 1939-1945 r.  

To tyle, jeśli chodzi o zabytki i ciekawostki Janowa Podlaskiego, zdaję sobie sprawę, że 

pewnie coś ominąłem, ale przede mną jeszcze całodzienna wycieczka rowerowa no i jeszcze 

oczywiście słynna stadnina koni.  Na zakończenie warto pooglądać zabytkowe dystrybutory 

paliwa, znajdujące się na obecnej stacji paliwa, znajdującej się przy rynku,  które ponoć 

czynne były do lat 70-tych XX wieku (patrz zdjęcie nr 8). 

Zostawiamy Janów za sobą i przejeżdżamy 

samochodem do pobliskiej stadniny koni w Wygodzie, 

koło Janowa Podlaskiego. Tam na jednym z parkingów, 

znajdujących się albo przed bramą wjazdową lub tuż za 

bramą, możemy pozostawić samochód i wypakować 

rowery. 

Zaczynamy kolejny etap naszej wycieczki, jakim 

będzie zwiedzanie janowskiej stadniny. Oczywiście 

możemy podobnie jak w Janowie, zwiedzić ją pieszo, 

pozostawiwszy rowery na samochodzie lub na rowerze, 
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rozpoczynając tym samym wycieczkę rowerową. Poniżej kilka symbolicznych zdań o tym 

ciekawym i słynnym w całej Polsce, miejscu. 

Stadnina Koni w Janowie Podlaskim – najstarsza, istniejąca od 1817 r. 

stadnina koni w Polsce. Założona za zgodą cara Aleksandra I, była 

pierwszą stadniną państwową na ziemiach polskich. Ciekawe informacje o 

stadninie, można przeczytać na oficjalnej stronie stadniny tj. 

www.janow.arabians.pl.   zakładce: historia. Czytamy na niej m.in., że do 

czasu powstania styczniowego, stadniną kierowali wyłącznie polscy hodowcy. Po wybuchu powstania 

aż do wybuchu I Wojny Światowej, stadniną kierowali urzędnicy carscy.  W momencie wybuchu I 

Wojny Światowej, wszystkie konie ewakuowano w głąb Rosji, skąd żaden z wywiezionych koni  już do 

janowskiej stadniny nie wrócił. Więcej podobnych informacji, można przeczytać na wspomnianej 

przeze mnie stronie internetowej, stadniny.  

Janowska stadnina słynie głównie z hodowli koni czystej krwi arabskiej(patrz zdjęcie nr 9), oprócz 

arabów hodowane są również konie angloarabskie.   

Zdj ęcie nr 9 – Konie ze stadniny w Janowie Podlaskim, swobodnie wędruj ące po wybiegu. 

 

Stadnina koni w Janowie Podlaskim (a właściwie zlokalizowana jest  ona ok. 2 km od Janowa), 

uważana jest za jedną z najpiękniejszych, malowniczo umiejscowiona wśród nadbużańskich łąk. Na 

terenie stadniny możemy zobaczyć zabytkowe stajnie, z których dwie najstarsze: Zegarowa z 1841 r. 
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(patrz zdjęcie nr 10) oraz Czołowa  z 1845 r. (patrz zdjęcie nr 11) zostały zaprojektowane przez 

znanego architekta Henryka Marconiego.     

    

  

Zdj ęcie nr 10  – Stajnia Zegarowa z 1841 r.  Zdj ęcie nr 11  – Stajnia Czołowa z 1845 r. 

 

Inne stajnie np. Woroncowska i Wyścigowa pochodzą z końca XIX wieku. Zwiedzając zespół stajni, 

warto zwrócić uwagę na cztery na wpół drewniane stajnie tzw. prywatne, które zbudowano na 

początku XX wieku (patrz zdjęcie nr 12). 

Zdj ęcie nr 12 –  Grupa stajni w Janowie Podlaskim  tzw. prywatnych, zbudowanych na początku XX wieku.                                               
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Oprócz zespołu stajni oraz oczywiście samych koni, swobodnie biegających po łąkach nadbużańskich, 

możemy też podziwiać stary drzewostan, składający się z brzozy, lipy drobnolistnej, topoli, 

kasztanowca, grabów itd (patrz zdjęcie nr 13). Warto wspomnieć, iż od 1970 r. corocznie w Janowie 

Podlaskim, odbywa się wielka 

aukcja koni arabskich, w której 

uczestniczą goście z całego świata. 

Coroczna aukcja odbywa się w 

sierpniu, jednakże konie można 

kupić przez cały rok. Obecnie 

stadnina posiada prawie 300 koni 

arabskich. Warto dodać, że oprócz 

głównej sierpniowej aukcji koni 

arabskich, hodowcy i miłośnicy tej 

rasy, mogą uczestniczyć również w 

jesiennej aukcji (mniejszej rangą).  

Zdj ęcie nr 13 –  Główna aleja, gęsto obsadzona drzewami – w oddali na wprost 

widoczna zabytkowa Stajnia Zegarowa  z 1841 r.  

 

Na zakończenie podam, iż najdroższego konia sprzedano w Janowie Podlaskim w 2008 r. – była to 

bardzo utytułowana klacz Kwestura ze stadniny w Michałowie –osiągniętą za nią cenę 1.125.000 

EURO. Dopowiem również, iż stadnina w Michałowie jest największą stadniną koni arabskich w 

Polsce i jedną z większych w Europie. Znajduje się ona w woj. świętokrzyskim (źródło tekstu na końcu 

Opisu).    

 

Po zwiedzeniu janowskiej stadniny, wyruszamy rowerami w dalszą część wycieczki. 

Pamiętajmy, iż pierwszą połowę dzisiejszej trasy będziemy podążać zgodnie z oznaczeniami 

czerwonego szlaku turystycznego. Od parkingu podążamy główną aleją stadniny  w kierunku  

widocznych w oddali zabytkowych stajni, około 50 metrów, przed stajnią Zegarową, nasza 

droga skręca w prawą stronę, tuż przy stajni Czołowej. Krótki czas  potem skręcamy w lewą 

stronę, po czym mijamy po drodze domy, zbudowane dawniej dla pracowników stajni, a także 

po  lewej stronie piękne łąki, na których spotkamy pasące się janowskie konie. Droga 

ponownie skręca nam pod kątem prostym w prawą stronę i już wyjeżdżamy na tereny 

rolnicze. Dodam, że przez dłuższy czas poruszaliśmy się drogą, zbudowaną z płyt 

betonowych w kształcie sześcioboków. Jednakże po przejechaniu jakby wału 

przeciwpowodziowego, płyty kończą się i wyjeżdżamy na drogę piaskową, miejscami bardzo 

błotnistą (patrz zdjęcie nr 14). 
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Miejscami też pokrytą dużą 

ilością kałuż, co zdecydowanie 

utrudnia jazdę. W niektórych 

miejscach konieczne jest 

prowadzenie roweru. Na 

szczęście dla nas ten 

niekorzystny odcinek nie trwa 

długo i w pewnym momencie 

dojedziemy do miejsca, gdzie 

kończą się zadrzewienia a na 

jednym z drzew zobaczymy  

Zdj ęcie nr 14 –  Niekorzystna do jazdy rowerowej, droga tuż po opuszczeniu 

janowskiej stadniny. 

 

oznaczenie czerwonego szlaku, połączonego ze znakiem wykrzyknika. Oznacza to, że za 

chwilę nastąpi rozwidlenie dróg, na którym można się zgubić. I rzeczywiście wyjeżdżamy na 

łąkę, na której widzimy  małe rozwidlenie dróg, my skręcamy w drogę mniej widoczną, 

odbiegającą w prawą stronę. Jak się okazało krótki czas potem, jest to prawidłowa droga i 

dalej już podążamy zgodnie z czerwonym szlakiem turystycznym. Przez około 1 km trasa 

wiedzie wśród odkrytych łąk nadbużańskich, po czym docieramy do zadrzewień. Warto 

dodać, iż przez większą część dnia towarzyszyły mi kruki, oczywiście różne osobniki, 

ganiające się w powietrzu. W 

międzyczasie zauważymy, że 

droga robi się całkiem 

przyjemna do jazdy rowerowej, 

pomimo, że w dalszym ciągu 

jest drogą polną. Po drodze 

miniemy po lewej stronie, małe 

jeziorko (patrz zdjęcie nr 15) i 

dojedziemy do zwartego 

kompleksu leśnego, który 

okaże się  

Zdj ęcie nr 15–  Małe jeziorko, zlokalizowane na łęgach nadbużańskich.  
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rezerwatem przyrody „Ł ęg dębowy” (patrz zdjęcie nr 16). Jak możemy przeczytać na 

tablicy informacyjnej, znajdującej się na skraju 

rezerwatu, zajmuje on obszar 132 ha i został utworzony 

w celu ochrony rzadko spotykanego na terenie Polski 

lasu łęgowego, zawierającego drzewa pomnikowe np. 

dęby, wiązy, jesiony (patrz zdjęcie nr 17). 

Naprzeciwko rezerwatu zobaczymy kolejne małe 

jeziorko.  

Zdj ęcie nr 17 –  Dęby pomnikowe w rezerwacie przyrody „Łęg dębowy” 

 

Jadąc zostawiamy za sobą powoli rezerwat, jeszcze przez krótki czas będzie się ciągnął po 

lewej stronie drogi. Droga wije się pośród łąk, miejscami przypominających tereny parkowe, 

ze względu na drzewa porastające luźno na pobliskich obszarach. Przejeżdżając niezbyt długi 

odcinek, ponownie wyjedziemy na drogę, pokrytą płytami chodnikowymi. Na jednym z 

pobliskich drzew, zauważymy znak czerwonego szlaku turystycznego. Podążamy dalej, mając 

po lewej stronie w dalszym ciągu ładne tereny parkowe, po prawej zaś w oddali zobaczymy 

tereny leśne. miniemy po drodze drzewo, na którym zauważymy ślady żerowania bobra, 

pierwsze dzisiejszego dnia. Mijamy mały mostek, za którym czerwony szlak skręca w lewą 
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stronę, natomiast droga wyłożona płytkami betonowymi wiedzie prosto. Oczywiście 

skręcamy w lewo, by za chwilę po skręcie zobaczyć grupę pięknych, rozłożystych dębów 

rosnących po lewej stronie drogi.  Podążając dalej, miniemy częściowo osłoniętą wiatę, 

przeznaczoną dla turystów lub wędkarzy. Droga zaczyna ponownie wić się, raz w lewą  raz w 

prawą stronę. Dojedziemy do samotnie położonego gospodarstwa rolnego, ukierunkowanego 

na hodowlę krów. W dalszym ciągu podążamy czerwonym szlakiem, który w pewnym 

momencie doprowadzi nas do większej drogi  polnej i lasu sosnowego. Miniemy po drodze 

oznaczenia tras rowerowych Green Velo, które pokazują trasę w prawą stronę i prosto. Nasza 

dalsza trasa wiedzie prosto, wzdłuż lasu sosnowego. Zadrzewienia leśne szybko się skończą i 

wyjedziemy ponownie na łąki i pola. Wspomnę, że jadąc o tej porze roku, widać bardzo 

wyraźnie oznaki jesieni. Liście drzew zabarwiły się na żółto i pomarańczowo. Ptaki zbierają 

się w małe stada i szykują się do wędrówek. Np. widziałem grupkę szczygłów, przelatująco 

wolno nad łąką. W międzyczasie możemy podziwiać otwarte tereny nadbużańskie, które mają 

w sobie coś zachwycającego i tajemniczego. Powoli zauważymy również, że zbliżamy się do 

rzeki Bug, gdzieniegdzie  występują małe starorzecza. I rzeczywiście chwilę potem, 

dojedziemy do bezpośrednio rzeki, gdzie postanowiłem zrobić sobie krótką przerwę. Rzekę 

mamy po lewej stronie, akurat widzimy duże zakole, sądzę, że warto sobie zaplanować w tym 

miejscu posiłek, gdyż można przy kanapce, popodziwiać rzekę Bug  (patrz zdjęcie nr 18). 

Posiliwszy się, kontynuujemy naszą wycieczkę, podążając dalej czerwonym szlakiem wzdłuż 

rzeki Bug, kierując 

się do kolejnej 

miejscowości na 

naszej trasie, tj. do 

Woroblina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdj ęcie nr 18 – Rzeka Bug w okolicy miejscowości Woroblin.    
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Po drodze spotkamy charakterystyczne, pomalowane na biało-czerwono słupy graniczne, 

gdyż  przez cały czas poruszamy się w strefie przygranicznej z Białorusią, która znajduje się 

po drugiej stronie rzeki Bug (patrz zdjęcie nr 19).  

Zgodnie z mapą, nasza droga odchodzi od 

rzeki, od tego momentu żegnamy się z 

rzeką. Od tego momentu również będziemy 

przemierzać łąki i pola, oczywiście 

zaglądając od czasu do czasu do niektórych 

miejscowości.  Ale to nastąpi trochę 

później, teraz mamy przed sobą kolejne 

rozwidlenie dróg, na którym skręcamy w 

lewą stronę. Dla orientacji dodam, iż w/w 

rozjazd pojawi się po minięciu znacznego 

obniżenia terenu, przez który wiedzie nasza 

droga. Niedługo potem, dojedziemy do 

większej drogi o charakterze polnym, na 

której skręcamy w prawą stronę, w 

kierunku widocznych w oddali zabudowań 

miejscowości Woroblin.  Przed  wjazdem do wsi, zobaczymy po lewej stronie mały zbiornik 

wodny. Dojedziemy do kolejnej drogi poprzecznej, na której skręcamy w lewą stronę. Wieś, 

przez którą podążamy,  składa się z 

większości z domów letniskowych, 

drewnianych. Przez wieś prowadzi droga 

piaszczysta, która  niebawem skręci w 

prawą stronę i dojedziemy do biało-

niebieskiej kapliczki z Maryją (patrz 

zdjęcie nr 20). Kapliczka znajduje się przy 

kolejnym skrzyżowaniu dróg, na którym w 

prawą stronę odchodzi droga asfaltowa, my 

z kolei podążamy drogą prosto, w dalszym 

ciągu piaszczystą.  Droga ta stała się wąską 

drogą piaskową, ale dosyć utwardzoną, 

przez co jazda rowerowa staje się 
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przyjemnością. Prowadzi ona przez zróżnicowany teren, czasami przez małe zadrzewienia, 

czasami przez otwarte tereny łąkowo-polne. Po minięciu uprawy porzeczek, przejedziemy po 

małym mostku, pod którym płynie mały strumyk. Droga tak jak wcześniej zaczyna się wić  

pośród łąk, by po krótkiej jeździe poprowadzić wprost do lasu sosnowego z domieszką brzozy 

i dębu. Mijamy po prawej stronie małą stodółkę, częściowo wypełnioną sianem (patrz 

zdjęcie nr 21). 

Tuż za nią nasza trasa skręca pod kątem prostym w 

prawą stronę, gdzie na jednym z drzew zobaczymy 

prawdopodobnie stare oznaczenia czerwonego szlaku 

rowerowego. Jeszcze krótki odcinek i przed nami 

miejscowość Derło, które wita nas małą krzyżówką, na 

której jedna z dróg asfaltowych podąża prosto w 

kierunku głównej drogi z Janowa Podlaskiego do 

Pratulina, my zaś skręcamy w lewą stronę, chcąc 

przejechać przez wieś i poznać charakter miejscowości. 

Jednakże jadąc przez Derło zobaczymy, iż 

miejscowość nie należy raczej do tych, które się w jakiś 

sposób wyróżniają, warto jednak zwrócić uwagę na 

parterowe domy drewniane, z któryś część musi być już dosyć stara. Dodam również, że 

większość domów umieszczona jest po lewej stronie drogi, zauważymy też kilka gniazd 

bocianich, które mają w tych nadbużańskich okolicach korzystne warunki do życia. Na końcu 

wsi, po lewej stronie drogi, utworzono coś w rodzaju miejsca  dla turystów i okolicznych 

mieszkańców (patrz zdjęcie nr 22). Umiejscowione zostało ono na szczycie wzniesienia, 

przez co roztacza się z niego piękny widok na łąki i pola nadbużańskie. Tuż przy wiacie 

znajduje się metalowy krzyż, 

umieszczony pomiędzy 

czterema rosłymi lipami. 

Polecam to miejsce, jako 

miejsce odpoczynku, gdzie 

można zrobić przerwę.  

Opuszczamy Derło i drogą 

asfaltową podążamy dalej, 

początkowo podjeżdżając pod 

górę. Za chwilę nawierzchnia 
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asfaltowa kończy się i już dalej drogą piaszczystą kierujemy w kierunku miejscowości 

Zaczopki, gdzie opuścimy już czerwony szlak turystyczny. Zanim jednak dojedziemy do 

Zaczopek, musimy trochę się pomęczyć jadąc drogą piaskową, lekko wznoszącą się wśród 

pól i łąk. Po dotarciu do tej wsi, a dokładnie do drewnianego krzyża, zobaczymy, iż w prawą 

stronę odchodzi droga w kierunku drogi asfaltowej do Pratulina, my jednak kierujemy się 

prosto, wjeżdżając tym samym do Zaczopek. Wieś wyglądem przypomina mijane wcześniej 

Derło, znaczna część domów jest drewniana, część z nich ma charakter letniskowy, a część 

rolniczy (patrz zdjęcie nr 23). 

Zdj ęcie nr 23 – Widok na wieś Zaczopki. 

  

Jadąc dalej przecinamy drogę główną nr 698 i podążamy dalej przez wieś Zaczopki. Jak 

zobaczymy później, wieś należy niewątpliwie do wsi o charakterze rolniczym, ze względu na 

przeważającą ilość gospodarstw rolniczych. Na końcu wsi, dojedziemy do poprzecznej drogi 

asfaltowej, na której skręcamy w prawą stronę. Mijamy po lewej stronie drewniany krzyż, 

pomalowany na brązowo, droga prowadzi pod górę. Po lewej stronie w odległości około 0,5 

km zobaczymy duże silosy, należące zapewne do jakiegoś rolniczego gospodarstwa 

przetwórczego (patrz zdjęcie nr 24). Droga w  dalszym ciągu prowadzi pod górę, po obu jej 

stronach widzimy, pokoszone już o tej porze duże uprawy kukurydzy.  
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Po wjechaniu na szczyt 

wzniesienia, możemy podziwiać 

panoramę okolic, by potem 

skręcić w drogę, odchodzącą w 

kierunku ogromnych silosów. 

Mijamy je i jedziemy dalej 

pośród terenów głównie 

rolniczych. Dodam, iż poruszam 

się drogą, gdzie jest bardzo 

mały ruch, ale pewnie dlatego, 

że jest niedziela. Prowadzi ona 

przez kilka kilometrów, głównie przez otwarte tereny o charakterze rolniczym. Od momentu 

opuszczenia Derła, przejazd będzie odbywał się głównie przez takie tereny jak sądzę. Tereny 

bardziej zurbanizowane, gdzie turystyka z powodu oddalenia się rzeki Bug, zeszła trochę na 

dalszy plan. W międzyczasie zauważymy, że wjechaliśmy do kolejnej miejscowości tj. do 

Olszyna.    Na najbliższym skrzyżowaniu dróg, przy którym znajduje się nieco wyblakła 

tablica z oznaczeniem parku krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”  oraz drewniany 

krzyż z 1997 r, jedziemy w dalszym ciągu prosto. Przejeżdżamy przez Olszyn, w którym 

mijamy nieużytkowany już budynek, prawdopodobnie dawnej szkoły. Wieś typowo rolnicza, 

przez którą wiedzie droga asfaltowa, nieco popękana. Po opuszczeniu wsi, wyjeżdżamy 

ponownie na otwarte tereny rolnicze głównie pola i łąki, spotykając od czasu do czasu 

pojedyncze zabudowania, znajdujące się po prawej stronie. Około pół kilometra za 

Olszynem, docieramy do zadrzewień leśnych, składającym się głównie z drzew liściastych 

np. buków. Nawierzchnia w dalszym ciągu asfaltowa, jednakże warto zwracać uwagę na 

spękania drogi, tuż przy poboczu. Właśnie tam gdzie poruszamy się rowerem. Nasz liściasty 

zagajnik szybko się skończył, ale chwilę później dojedziemy do miejsca gdzie zaczyna się las 

tzw. Kamieniucha, ciągnący się głównie po prawej stronie drogi  (patrz zdjęcie nr 25). 

Mijamy po drodze tablicę z nazwą miejscowości Pokinianka, zauważymy również iż las 

Kamieniucha się skończył. Ponownie jedziemy pośród pól i łąk, mijając zabudowania wsi 

Kolonia Rokitno, co oznacza, iż niebawem wjedziemy do dużej wsi Rokitno. Zanim to 

uczynimy, to w międzyczasie skręcimy dojedziemy do głównej drogi asfaltowej, prowadzącej 

z Białej Podlaskiej do Lipnicy, na niej  skręcamy w prawą stronę. Rokitno  okazuje się, co 

mnie bardzo nie dziwi, typową wsią rolniczą, pozbawioną domków letniskowych.  
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Zdj ęcie nr 25 – Droga pomiędzy Olszynem a Rokitnem, po prawej stronie widoczny las Kamieniucha. 

 

Dojeżdżamy do drewnianego kościoła, znajdującego się po prawej stronie drogi (patrz 

zdjęcie nr 26). Jest to kościół parafialny pw. Św. Trójcy, zbudowany w latach 1852-1859 

jako świątynia unicka. Jak 

możemy przeczytać na stronie 

internetowej parafii 

(www.parafiarokitno.pl), w 1874 

r. kościół przeszedł w 

użytkowników prawosławia, by 

od 1919 r. zostać kościołem 

rzymsko-katolickim.  Dodam, iż 

budynek kościoła przeszedł 

generalny remont w 1999 r. 

Minąwszy kościół, dojedziemy  

Zdj ęcie nr 26 – Dawna cerkiew unicka, obecnie kościół  

rzymsko-katolicki pw. Św. Trójcy w Rokitnie 

  

do skrzyżowania dróg, na którym będziemy skręcać w prawą stronę (na wysokości posesji 

oznaczonej nr 52).  
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Mijamy kilka zabudowań i już drogą piaszczystą wyruszamy ponownie na otwarte tereny 

rolnicze. Po lewej stronie jeszcze przez jakiś czas będą nam towarzyszyć zabudowania 

Rokitna. Długi odcinek przejedziemy przez pola i łąki, na których możemy zobaczyć rosnące 

gdzieniegdzie drzewa np. lipy, w oddali widać las, do którego się będziemy kierować. Droga 

piaszczysta, którą jedziemy, jest w miarę przejezdna i utwardzona, aczkolwiek miejscami 

występują kałuże, które radzę omijać z pewnej odległości  (patrz zdjęcie nr 27).  Jadąc 

obciążonym rowerem, tuż przy kałuży, możemy się do niej ześlizgnąć, co grozi 

przewróceniem roweru i 

upadkiem. Dotarliśmy do  

widzianych wcześniej 

zadrzewień, którymi okazały się 

sosnowe i sosnowo - brzozowe 

młodniki, które szybko mijamy. 

Przed nami, zgodnie z 

umieszczoną na stronie 

tytułowej mapą, pojawia się 

droga asfaltowa, na której 

skręcamy w prawą stronę.  

Zdj ęcie nr 27 – Droga polna pomiędzy Rokitnem a Hołodnicą. 

 

Po przejechaniu krótkiego odcinka, dojeżdżamy do kolejnego rozjazdu, przy którym znajduje 

się drewniany krzyż, pomalowany na brązowo,  i na tym rozjeździe skręcamy w lewą stronę, 

w drogę piaskową.  Natomiast droga, odchodząca w prawą  stronę, pokryta jest asfaltem i 

prowadzi do wsi Hołodnica.  Droga, którą teraz poruszamy się jest dosyć utwardzona i 

przejezdna dla rowerów. W pewnym momencie miniemy po prawej stronie ładny świerk. 

Przejeżdżając jeszcze niewielki odcinek, miniemy po lewej stronie dziwną posesję, na której 

na wszystkich rosnących krzewach i drzewach właściciel porozwieszał różne plastikowe 

przedmioty,  szmaty czy też stare ubrania. Wyglądało to trochę jak sceneria z jakiegoś 

dreszczowca.  Ale cóż, pewnie jakiś dziwak, ogarnięty manią zbieractwa.  A może jest to 

jakaś forma protestu, gdyż  jadąc dalej dojedziemy do międzygminnego wysypiska śmieci, 

umieszczonego tuż przy drodze, którą podążamy.  

Droga w dalszym ciągu piaskowa, po lewej stronie towarzyszy nam las, miejscami z 

dominującą brzozą i sosną.  W niektórych miejscach, droga całkowicie prowadzi przez tereny 

leśne. W pewnym momencie dojedziemy do małego skrzyżowania dróg polnych, las zostaje 

za nami, oczywiście podążamy dalej prosto. Mijamy krzyż z 2011 r. po lewej stronie drogi. 
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Przez pewien czas towarzyszą nam topole czarne, nasadzone w pewnej odległości od siebie. 

W oddali widzimy już zabudowania Janowa Podlaskiego, co oznacza, że za chwilę do niego 

dojedziemy. Zmierzając do Janowa, zobaczymy po drodze plantacje aronii, których 

zabarwione o tej porze roku na czerwono, liście tworzą niesłychanie kolorystyczne zjawisko 

(patrz zdjęcie nr 28).  

Zdj ęcie nr 28 – Pięknie zabarwiona na czerwono, plantacja aronii.  

 

Przed samym Janowem, dojedziemy do miejsca, gdzie odchodzą w lewą stronę dwie drogi 

boczne. My jednak w dalszym ciągu trzymamy się większej drogi, która odchodzi w prawą 

stronę. Krótki czas potem dojeżdżamy do trasy nr 698, która prowadzi nas bezpośrednio do 

Janowa Podlaskiego, który osiągniemy przysłowiową chwilę potem. Tam, kierujemy się  w 

stronę Stadniny Koni, gdzie pozostawiliśmy samochód, co oznacza koniec dzisiejszej 

wycieczki.  Mam jak zwykle nadzieję, że wycieczka podobała się bardzo i oczywiście 

zapraszam do zapoznania się z kolejnym Opisem wycieczki, który pojawi się już wkrótce na 

stronie roweroweprzygody.pl  
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