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Wycieczka nr 41 

PRATULIN – Ł ĘGI – KRZYCZEW  – NOWE 

MOKRANY – BOHUKAŁY - PRATULIN 

Dystans:  ok. 26-27 km  

Rodzaj wycieczki: rowerowa 

Stopień trudności:  niski 

Minimalny wiek uczestnika: 9 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 i podobnie jak poprzednia, rowerowa. W dalszym ciągu 

zwiedzamy tereny parku krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”, tym razem okolice 

słynnej miejscowości Pratulin. Dlaczego słynnej, postaram się wyjaśnić w dalszej części 

niniejszego Opisu.  

Wycieczkę możemy zacząć, pozostawiając samochód na parkingu przy Sanktuarium 

Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Pratulinie. Na razie proponuję nie 

wypakowywać rowerów, gdyż na samym początku możemy obejrzeć pieszo Sanktuarium a 

także Martyrium Pratuli ńskie. W pobliżu parkingu zauważymy z pewnością duży plac, z 

miejscem na ognisko a także w oddali z widocznymi toaletami. To w tym miejscu, odbywają 

się  różnego rodzaju imprezy z udziałem osób, odwiedzających Sanktuarium a także 

okolicznych mieszkańców. Żeby tradycji stało się zadość, napiszę kilka zdań o samej 

miejscowości Pratulin, mam nadzieję, że to umożliwi lepsze poznanie tej, ciekawej 

miejscowości.  

Pratulin – za datę powstania Pratulina przyjmuje się rok 1478. Początkowo osada nazywała się 

Hornowo, od nazwiska ówczesnych właścicieli osady, tj. Hornowskich. Oczywiście jak w przypadku 

wielu innych miejscowości , tak i Pratulin zmieniał swoich właścicieli. Jak czytamy na stronie 

Wikipedii, po Hornowskich następnymi właścicielami byli: Ostrowscy, a w XVII wieku właścicielem 

Pratulina  został Józef Franciszek Sapiecha. On to w 1732 r. zmienił nazwę na Pratulin (od 

łacińskiego słowa „prata” – łąka) i wystarał się o prawa miejskie. Jednakże miejscowość zachowała 

charakter wsi. W latach późniejszych kolejnymi właścicielami byli: Potoccy, Wierusze-Kowalczykowie 

i ponownie Potoccy. Jak czytamy w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego (link na końcu 

Opisu), oznaką uzyskania praw miejskich był przywilej odbywania dwutygodniowego   jarmarku, który 

po raz pierwszy odbył się w 1761 r. W celu ożywienia handlu sprowadzono do nowo powstałego 

miasta, Żydów, jednakże nie dało to oczekiwanego rozwoju miasta, co gorsza kolejny właściciel tj. 

Wierusz-Kowalski wygnał Żydów, przez co prawie zupełnie zamarł handel i rzemiosło. O Pratulinie 

zrobiło się głośno, po wydarzeniach z 24 stycznia 1874 r. , kiedy to trzynastu mieszkańców, unitów z 

Pratulina i okolic, zostało zastrzelonych przez żołnierzy rosyjskich, gdyż nie chcieli dopuścić do swojej 

unickiej świątyni, nowego kapłana wyznania prawosławnego. Ówczesne wydarzenie, które były 

elementem przymusowego przyłączenia unitów do rosyjskiego kościoła prawosławnego, przyczyniły 

się do powstania tutejszego Sanktuarium. Warto dodać, iż w czasie wojny polsko-bolszewickiej, w 

Pratulinie toczyły się walki z oddziałami Armii Czerwonej. Na miejscowym cmentarzu, złożono zwłoki 

obrońców Polski (źródła tekstu na końcu Opisu). 

 

Wiem, że powyższe informacje są bardzo skrótowe, z pewnością historia Pratulina jest z  

pewnością bogatsza, ale niestety nie znalazłem ich w zasobach internetowych. Jednakże zdaję 

sobie również sprawę, że nie sposób umieszczać wszystkiego, co znajdę w internecie na temat 
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danej miejscowości lub zabytku. Staram się więc wybierać, te najbardziej istotne informacje. 

Pozostałe pozostawiam najbardziej dociekliwym.  

 

Unici Podlascy -  zanim napiszę kilka zdań na temat samego sanktuarium, wspomnę kim byli unici, jak 

doszło do powstania kościoła unickiego. Otóż jak czytamy na stronie internetowej  sanktuarium 

www.sanktuariumpratulin.pl , w XI wieku doszło do podziału kościoła na kościół wschodni 

(prawosławny) i zachodni (rzymskokatolicki). Wielokrotnie były podejmowane próby ponownego 

scalenia tych dwóch kościołów, ale udało się to częściowo na terenach Rzeczypospolitej w 1596 r., 

kiedy to w Brześciu podpisano dokumenty jedności tych kościołów (Unia Brzeska). Członków tego 

kościoła zaczęto nazywać unitami lub grekokatolikami. Nie będę dokładnie przedstawiał losów unitów 

na ziemiach Rzeczypospolitej, jednakże wspomnę, iż popierana przez Rzym i Polskę, Unia spotkała się 

z ostrym sprzeciwem Rosji i patriarchatu moskiewskiego. Oczywiście represje ze strony Rosji nie 

pojawiły się od razu, przez wiele lat kościół unicki rozwijał się pomyślnie i jak możemy przeczytać na 

stronie internetowej sanktuarium, w połowie XVIII wieku na terenie Rzeczypospolitej mieszkało ponad 

4,5 miliona unitów. Dodam jeszcze, że unici przyjęli m.in.: 

• katolickie dogmaty 

• prymat papieża 

zachowując jednocześnie: 

• język starocerkiewnosławiański 

• juliański kalendarz 

Ponadto grekokatolickich duchownych nie obowiązywał celibat. W świątyniach unickich pojawiły się 

organy, wprowadzono stacje drogi krzyżowej itd. Z biegiem czasu wprowadzono również język polski.  

Wspomniane wcześniej  przeze mnie, prześladowania rozpoczęły się w czasie rozbioru 

Rzeczypospolitej, kiedy unici  znaleźli się w głównie pod zaborem rosyjskim i austriackim. 

Najostrzejsze formy prześladowania miały miejsce w zaborze rosyjskim, gdyż Rosja od samego 

początku uważała, że Unia Brzeska zawarta była nieprawnie. O formach prześladowań unitów można 

przeczytać na stronie sanktuarium, na którą zapraszam. Na stronie tej można również zapoznać się z 

tragicznymi wydarzeniami, które miały miejsce 24 stycznia 1874 r. . Zginęło wtedy w obronie wiary i 

kościoła trzynastu mieszkańców Pratulina i okolicznych miejscowości. W 1886 r. cerkiewka gdzie 

zginęły w/w osoby, została rozebrana z nakazu władz rosyjskich. Przeglądając internet w 

poszukiwaniu informacji na temat tych tragicznych wydarzeń, trafiłem na artykuł pt. „M ęczeństwo w 

Pratulinie” , w którym autor strony w oparciu o książkę dr Tadeusza Krawczaka pt. „Martyrologia 

Unitów Podlaskich w świetle najnowszych badań naukowych” przedstawił w sposób opisowy i bardzo 

wyrazisty, ówczesne wydarzenia. Link do strony, przedstawiam jak zwykle na końcu Opisu.  
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Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich -  we wsi Pratulin działa parafia św. 

Apostołów Piotra i Pawła (patrz zdjęcie nr 1), której kościół parafialny  jest jednocześnie 

sanktuarium, poświęconym zamordowanym w 1874 r. unitom.   

Zdj ęcie nr 1  – Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Pratulinie. 

 

Obecny budynek kościoła powstał w 1838 r.. Przybywszy do Pratulina z pewnością warto zajrzeć do 

tego kościoła, gdzie warto zobaczyć m.in.: 

• kaplicę z relikwiami Błogosławionych Męczenników Podlaskich 

• obraz Matki Bożej Pratulińskiej, pochodzący z XVIII wieku, ocalały ze zniszczonej świątyni 

unickiej. 

Przy kościele znajduje się tablica 

informacyjna, na której możemy 

przeczytać, co warto zobaczyć w 

Pratulinie. Wśród ciekawostek z 

pewnością warto odwiedzić i 

przejść się Drogą Krzyżową, 

położoną wśród malowniczych łąk i 

pól nadbużańskich. Czternaście 

stacji drogi krzyżowej 
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umiejscowionych jest na odcinku 1,1 km, przez co niejako wymusza odbycie spaceru. Każda stacja to 

oddzielna scena z udziałem Jezusa – dodam, iż wszystkie rzeźby wykonane są w naturalnych 

rozmiarach  (patrz zdjęcie nr 2). Na końcu Drogi Krzyżowej dochodzimy do Cmantarza Unickiego, 

gdzie żołnierze carscy w wrzucili pod koniec stycznia 1874 r. do specjalnie wykopanego dołu,  ciała  

unickich męczenników (patrz zdjęcie nr 3). 

Zdj ęcie nr 3  – Cmentarz Unicki – miejsce gdzie pochowano ciała trzynastu męczenników. 

 

W maju 1990 r. dokonano ekshumacji ich szczątków, znaleziono trzynaście czaszek i trzynaście 

kompletu kości, które umieszczono w trumnie z blachy miedzianej, a ją z kolei w dębowej trumnie. 

Trumnę tą przeniesiono do pratulińskiego kościoła parafialnego.  

Odwiedziwszy wszystkie stacje Drogi Krzyżowej, wracamy do Sanktuarium, gdzie po drugiej stronie 

drogi znajduje się Martyrium Pratulińskie, które pełni funkcję ośrodka zbierania dokumentacji i 

jednocześnie muzeum Męczenników Podlaskich. Na miejscu dawnej cerkwi, świadka tragicznych 

wydarzeń z 1874 r, umieszczono, przywieziony w tym celu ze Stanina w 2012 r,  gruntownie 

wyremontowany, pochodzący z XVIII wieku, drewniany kościół (patrz zdjęcie nr 4). Wewnątrz 

kościoła możemy zobaczyć  fundamenty dawnego kościoła, przy którym zginęli Męczennicy Uniccy. 

Wokół Martyrium utworzona została ścieżka spacerowa, przy której można spotkać się z każdym z 

trzynastu błogosławionych męczenników podlaskich (patrz zdjęcie nr 5). 
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Zdj ęcie nr 4  – Kościół będący elementem Martyrium Pratulińskiego 

 

Kończymy już zwiedzanie terenu Sanktuarium 

Pratulińskiego, dodam jeszcze, że naprzeciwko 

budynku kościoła parafialnego, tuż przy parkingu, 

w jednym z budynków, znajduje się sklep z 

pamiątkami religijnymi, w dużej mierze 

związanymi również z pratulińskim sanktuarium. 

Ponadto można również się w nim  napić się kawy 

lub herbaty i zamówić np. pierożki lub coś 

podobnego. Tak się również złożyło, że 

odwiedzając ten sklep-bar, miałem okazję 

spróbować kawy z ekspresu i muszę powiedzieć, 

że była pyszna. Niestety,  sklep ten nie jest czynny 

cały rok, w tym roku, miał być czynny tylko  do 

31 października.  

Zdj ęcie nr 5  – Jedna z 13  figurek błogosławionych Męczenników Podlaskich, przy  

ścieżce spacerowej Martyrium Pratulińskiego. 
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Odwiedziwszy Sanktuarium, wracamy do samochodu, gdzie możemy wypakować rowery i 

rozpocząć naszą wycieczkę rowerową.  Już na rowerach, ponownie wracamy w kierunku 

kościoła, gdzie drogą asfaltową zmierzamy w kierunku widocznego czerwonego szlaku 

turystycznego. Droga asfaltowa się kończy, zaczyna się odcinek piaszczystej drogi, która 

skręca w prawą stronę. Przejeżdżamy przez miejscowość Pratulin, mijamy po obydwu 

stronach drogi szereg zabudowań. Droga jak wspomniałem wcześniej, jest piaskowa ale 

utwardzona, dosyć przyjemna do jazdy.   Zabudowania Pratulina powoli zostawiamy za sobą, 

w międzyczasie zauważając, że droga pogarsza się, staje  się węższa, pełna dołów i kolein. 

Wyjeżdżamy na łąki, gdzie możemy zobaczyć stado pasącego się bydła. Mijamy po prawej 

stronie teren, nazwany na mapie, którą dołączyłem na stronie tytułowej, Gajem.  Teren 

podmokły, pokryty roślinnością, charakterystyczną dla terenów wilgotnych. Droga przyjmuje 

charakter leśny, nierówny. Mijany krajobraz jest dosyć zróżnicowany, jedziemy częściowo 

przez małe lasy, częściowo wyjeżdżamy na tereny łąkowe itd. Mijamy, tuż przy naszej  

drodze ambonę myśliwską (patrz zdjęcie nr 6). 

Wkrótce dojedziemy do drogi poprzecznej, 

również piaszczystej, może trochę szerszej. 

Na drodze tej skręcamy zgodnie z 

oznaczeniem szlaku, w prawą stronę. 

Powoli zagłębiamy się w zadrzewienia 

leśne. Po przejechaniu krótkiego odcinka, 

docieramy do drogi asfaltowej, prowadzącej 

do Terespola. Następny odcinek trasy 

pokonujemy tą drogą, wcześnie skręcając w 

lewą stronę.   Przejechawszy niezbyt długi, 

ale za to bardzo wygodny odcinek drogi, 

dojedziemy do rozwidlenia dróg, na którym 

w prawą stronę prowadzi droga do 

miejscowości Łęgi a także znany nam już 

doskonale, czerwony szlak turystyczny. 

Prosto zaś prowadzi droga w kierunku rzeki Bug, z mapy wynika, iż powinna przebiegać  

tędy szlak dydaktyczny „Bużny Most”.  Z początku miałem dużo obaw, czy warto tą drogą 

pojechać, czy aby na pewno będzie przejezdna, ale po pokonaniu jej zdecydowanie zalecam, 

gdyż z pewnością warta jest zwiedzenia. Ale o tym później.  W międzyczasie jadąc prosto, 

mijamy po prawej stronie szereg zabudowań miejscowości Łęgi. Po lewej zaczynają się 
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tereny wilgotne, okresowo zalewane. Towarzyszą im rośliny typowe dla wilgotnych terenów. 

Przez dłuższy czas poruszamy się po nasypie, jest to pozostałość tzw. Carskiej Drogi,  

dawnej drogi z Brześcia do Warszawy. Po wybudowaniu  nowej  drogi  do Warszawy, Carska 

Droga straciła na znaczeniu, uszkodzeniu także uległ most na rzece Bug, który nie był już 

odbudowywany.  Dowodem na to, że kiedyś biegła tu droga są pale, widoczne obecnie dzięki 

wyjątkowo niskiemu poziomowi rzeki  (patrz zdjęcie nr 7). 

Zdj ęcie nr 7  – Pozostałość po tzw. Carskiej Drodze, łączącej dawniej Warszawę z Brześciem. 

 

Dalsza droga prowadzi poprzez gęste zarośla, jednakże droga pomimo, że jest piaszczysta, 

jest w większości lekko utwardzona, co umożliwia w miarę przyjemny przejazd. W pewnym 

momencie droga się podzieli na dwie, na tym rozjeździe skręcamy w prawą stronę. 

Zauważymy, że w niektórych miejscach zarośla ustępują miejsca otwartym terenom, 

natomiast sama droga staje się miejscami błotnista i nierówna. Przypomnę, że poruszamy się 

po tzw. łęgach nadbużańskich, terenach okresowo zalewanych, gdzie występuje bardzo duża 

różnorodność roślin. W wielu miejscach występują większe bądź mniejsze starorzecza  (patrz 

zdjęcie nr 8). W dalszym ciągu poruszamy się czymś w rodzaju nasypu, gdzie po obu 

stronach drogi teren jest wyraźnie obniżony. Po dosyć ciekawej jeździe, dojedziemy do 

miejsca, gdzie nasza droga gwałtownie się obniża i prowadzi dalej poprzez otwarte łąki.  
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Po pewnym czasie dojedziemy 

do rzeki Bug, gdzie rzeka 

tworzy bardzo duże zakole 

(patrz zdjęcie nr 9). 

W miejscu tym, można sobie 

zrobić krótki odpoczynek, przy 

okazji coś przekąsić. Dalsza 

droga prowadzi nas 

bezpośrednio wzdłuż rzeki, 

przez co mamy okazję do jej 

podziwiania a także obserwacji  

Zdj ęcie nr 8  – Jedno z wielu starorzeczy, które towarzyszy nam podczas  

przejazdu ścieżką dydaktyczną „Bużny Most” 

 

np. ptaków, które postanowiły tu się zatrzymać. Na szczęście dla nas, droga jest w miarę 

utwardzona.  

Zdj ęcie nr 9  – Zakole rzeki Bug. 
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W tym miejscu wspomnę, chociaż powinienem to zrobić na samym początku Opisu. Otóż 

chcąc poruszać się terenie bezpośrednio przy rzece Bug, który przypomnę, jest tutaj rzeką 

graniczną z Białorusią, należy uprzedzić telefonicznie najbliższą jednostkę straży granicznej, 

w tym wypadku znajduje się ona w miejscowości  Bohukały – tel. 723-188-470. Gdybyśmy 

tego nie uczynili, to w przypadku spotkania strażników, musimy liczyć się z koniecznością 

kontroli dowodów osobistych.  

Droga przez cały czas prowadzi nas bezpośrednio przy rzece, przez co przejazd rowerem 

przez te tereny, sprawia niesamowitą frajdę  (patrz zdjęcie nr 10). 

Po drodze mijamy również 

charakterystyczny słupek 

graniczny nr 171, a spoglądając 

na drugi brzeg rzeki Bug, 

zobaczymy białoruski słupek 

graniczny o tym samym 

numerze. Jadąc dalej 

zauważymy, że nasza droga 

nieco oddala się od rzeki, a 

mijany krajobraz zmienia się. 

Przybywa coraz więcej  

Zdj ęcie nr 10  – Droga biegnąca bezpośrednio przy rzece Bug. 

 

 młodych sosen, luźno rosnących na łąkach. Droga zaczyna się wić, w międzyczasie zaczyna 

przybywać coraz więcej większych drzew. Wkrótce dojedziemy do szerokiej, piaszczystej 

drogi, na której skręcamy w lewą stronę. Zresztą jak się okaże, wróciliśmy ponownie na 

czerwony szlak turystyczny.  

Przejechawszy niezbyt odległy 

odcinek drogi, dojedziemy do 

miejsca, gdzie zobaczymy coś w 

rodzaju miejsca biwakowego, 

oznaczonego dużą tablicą z 

nazwą pobliskiej miejscowości 

tj. Krzyczew (patrz zdjęcie nr 

11).  Jak można się domyśleć, 

za chwilę dotrzemy do kolejnej 
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miejscowości na trasie naszej wycieczki, czyli do Krzyczewa. W międzyczasie odjeżdżamy 

od rzeki Bug, wracamy ponownie na naszą drogę piaskową, z której na moment zjechaliśmy.  

Tu ciekawostka a właściwie dowód na to, że podczas wędrówek warto się dobrze rozglądać, 

gdyż zbliżając się do Krzyczewa, miałem okazję zobaczyć spacerującego po łące, dalekiego 

przybysza z północy, małego ptaka o nazwie gatunkowej śnieguła oraz przelatujące 

kormorany. Dojedziemy do głównej szosy, na której skręcamy w lewą stronę i kierujemy się 

do pobliskiego kościoła. Zanim do niego dojedziemy, jeszcze jadąc rowerem mamy okazję 

zobaczyć ładną panoramę nadbużańską po lewej stronie drogi. Przed nami ukaże się mały 

drewniany kościółek pw. św. Jerzego   (patrz zdjęcie nr 12). 

Zdj ęcie nr 12  – Dawna cerkiew unicka, a obecnie kościół katolicki pw. św. Jerzego 

 

Kościół pw. św. Jerzego w Krzyczewie – dawna cerkiew unicka, która została wzniesiona w 1683 r.. 

Na początku XIX wieku świątynia została całkowicie przebudowana (dobudowano zakrystię i wieżę). 

W 1875 r. została przejęta przez wyznawców prawosławia, wtedy dobudowano dwukondygnacyjną 

wieżę z dzwonnicą. W 1919 r. świątynia została zwrócona  katolikom. Obecnie jest to kościół filialny 

parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Neplach. Warto wspomnieć, iż w latach 1997 – 2000 r. 

świątynia przeszła gruntowny remont, podczas którego odnowiono dach, oszalowanie zewnętrzne oraz 

wnętrze. Warto obejrzeć malowidła na suficie nawy, pochodzące z początku XX wieku. Warto 
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wspomnieć, że kościół umieszczony jest tuż przy rzece Bug, który płynie tuż za nim (źródła tekstu na 

końcu Opisu). 

 

Po obejrzeniu zabytkowego kościoła, podążamy dalej drogą, która za chwilę zmieni 

nawierzchnię z asfaltowej na piaszczystą. Po lewej stronie miniemy piękne modrzewie i 

świerki.  Tuż za nimi wyłoni się mocno zaniedbany dworek, pochodzący z pierwszej połowy 

XIX wieku. Dworek przechodził różne koleje losu, po II Wojnie Światowej był posterunkiem 

Straży Granicznej, a później budynkiem Szkoły. Dwór otoczony był ładnym parkiem, ale 

teraz zostały tylko okazałe lipy.  Mijamy dworek, nasza droga skręca w prawą stronę, by za 

chwilę zmienić się w wąską drogę o nawierzchni asfaltowej.  Miejscowość Krzyczew zostaje 

za nami. Skręcamy za chwilę w lewą stronę i wyjeżdżamy na pola uprawne, na których 

zobaczymy skoszoną kukurydzę. W oddali widzimy drogę asfaltową nr 698, prowadzącą do 

Terespola. Na wprost widzimy też las sosnowy, do którego się zbliżamy. To początek od 

strony Krzyczewa rezerwatu przyrody „ Szwajcaria Podlaska”.  Na tej wycieczce nie 

zwiedzimy dokładnie tego rezerwatu, gdyż nie jest to możliwe prowadząc rower. Postaram się 

zaprezentować tą niewątpliwą atrakcję przyrodniczą na następnej wycieczce, tym razem 

pieszej. Przypomnę, że przez cały czas podążamy czerwonym szlakiem turystycznym, który 

niebawem opuścimy. Przejeżdżając obrzeżem rezerwatu, zobaczymy na postumencie czołg 

radziecki T-34,  który jest niewątpliwie lokalną atrakcją turystyczną  (patrz zdjęcie nr 13). 

Krótki czas potem wyjedziemy 

na wspomnianą wcześniej drogę 

asfaltową nr 698, i dalej 

szlakiem czerwonym podążamy 

w kierunku Nepli. Przed 

miejscowością Neple, 

dojedziemy do miejsca, gdzie w 

prawą stronę odchodzi droga w 

kierunku wsi Mokrany Stare. 

W tą drogę skręcamy i po 

przejechaniu około 200-300  

Zdj ęcie nr 13  – Radziecki czołg T34 na skraju 

 rezerwatu „Szwajcaria Podlaska”.  

metrów, po prawej stronie zobaczymy piaszczystą drogę odchodzącą w prawą stronę. 
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Po przejechaniu  odcinka ok. 500 metrów dojedziemy do małego lasku, na którego skraju 

stała niegdyś drewniana wieża widokowa, zbudowana na zlecenie dyrekcji parku 

krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”. Niestety nie zachowała się do dzisiaj, pozostały 

po niej tylko betonowe podstawy. Wielka szkoda, gdyż widok z niej był niesamowity. 

Przejechawszy jeszcze mały odcinek drogi w głąb lasku, dojedziemy do niezwykłej figury, 

zwanej Kamienną Babą (patrz zdjęcie nr 14). 

Dziwna to figura, na której temat nikt nie 

wie nic konkretnego. Z jakiego okresu 

pochodzi i co symbolizuje?. Przypuszcza 

się, iż kształt krzyża został wykuty w skale, 

prawdopodobnie w XV wieku. 

Obejrzawszy tą dziwną pamiątkę z 

dawnych czasów, wracamy z powrotem na 

naszą drogę asfaltową,  zwracając 

jednocześnie uwagę na piękny widok na 

łąki i pola w okolicy miejscowości Neple.  

Oczywiście po dojechaniu do drogi 

asfaltowej, skręcamy w prawą stronę i 

kontynuujemy naszą wycieczkę dalej. 

Krajobraz, który mijamy  jest już nam 

raczej znany. Głównie pola i łąki,  

Zdj ęcie nr 14  – Tajemnicza figura w okolicy Nepli zwana „Kamienną Babą”. 

  

przemieszane z większymi bądź mniejszymi zagajnikami i zaroślami śródpolnymi. Jadąc 

warto zwrócić uwagę na ogrodzone leśną siatką pola uprawne. Zapewne ma to chronić 

uprawy przed wszędobylskimi dzikami. Przed nami kolejny rozjazd dróg, na którym prosto 

prowadzi droga do Zalesia, natomiast w prawą stronę odchodzi droga szutrowa w kierunku 

miejscowości Nowe Mokrany. Droga ta prowadzi lekko pod górę i właśnie tą drogą 

pojedziemy dalej. Po przejechaniu krótkiego odcinka okazuje się, że to lekko pod górę 

zmieniło się na dosyć stromy podjazd, na szczęście droga jest  szeroka i utwardzona, przez co 

wjazd nie okazał się zbyt męczący. W międzyczasie wjechaliśmy do Mokranów Nowych, 

droga stała się asfaltowa i wygodna. Przed nami skrzyżowanie dróg, na którym możemy 

zobaczyć umieszczone dwa krzyże – jeden metalowy, drugi natomiast drewniany z 1986 r. 

lub 1996 r. Na tym skrzyżowaniu jedziemy prosto i przejeżdżamy przez Mokrany Nowe.   
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Wieś typowo rolnicza, jednakże to co się rzuca w oczy, to mało nowoczesne gospodarstwa 

rolne. Podwórka wielu gospodarstw wyglądają jakby czas zatrzymał się 20-30 lat temu. Takie 

odniosłem wrażenie. Mijamy wieś i dojeżdżamy do końca drogi asfaltowej, gdzie przy krzyżu 

dalsza droga prowadzi przez las. Droga staje się coraz bardziej nierówna, wyjeżdżona przez 

pojazdy leśne, które pracują przy zwózce drewna. Zresztą po obu stronach drogi co jakiś czas 

widać świeżo obcięte pnie drzew, przygotowane do zwiezienia (patrz zdjęcie nr 15). 

Zdj ęcie nr 15 – Droga leśna, nieprzyjemna dla rowerzystów w okolicy miejscowości Mokrany Nowe. 

 

Las, przez który jedziemy jest głównie lasem liściastym, jednakże im dalej od naszej drogi 

tym większy udział drzew sosnowych.  Jadąc przez las, dojedziemy do drogi poprzecznej, na 

której skręcamy w prawą  stronę, dojechawszy do kolejnej, małej krzyżówki skręcamy w lewą 

stronę, by następnie podążyć  po lekkim łuku ponownie w prawą stronę.  Od tego momentu 

będziemy podążać prosto, jadąc przez las, w którym po prawej stronie widzimy przez wąski 

pasek zadrzewień, pola uprawne. Po lewej stronie zaś typowy las, bardzo zróżnicowany, 

zawierający świerki, sosny oraz bogaty podszyt. Momentami też zauważymy dorodne 

świerki, rosnące tuż przy naszej drodze. Jedną z ciekawostek, które czekają na nas podczas 

przejazdu tym odcinkiem trasy jest stromy zjazd, który spotkamy na swojej drodze. 

Radziłbym też trzymać ręce na manetkach hamulców, gdyż po dużym rozpędzeniu się 
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możemy nie zdążyć wyhamować. Las zostawiamy za sobą, wyjechawszy na tereny łąkowe, 

przemieszane w dalszym ciągu z małymi skupiskami drzew i krzewów. Droga staje  się drogą 

szutrową, przemieszaną ze żwirkiem. Pojawiają się pierwsze zabudowania, co oznacza, że za 

chwilę wjedziemy do miejscowości Bohukały. I rzeczywiście krótką chwilę potem 

wyjedziemy na główną drogę, prowadzącą 

przez tą miejscowość. Po prawej stronie 

drogi, zobaczymy krzyż oraz biały pomnik, 

upamiętniający żołnierzy polskich, 

poległych w  1920 r. (patrz zdjęcie nr 16).  

Po obejrzeniu pomnika, jedziemy w 

przeciwną stronę, by za chwilę dojechać do 

ronda, na którym skręcamy w prawą stronę 

zgodnie z drogowskazem:  Łosice trasa 

698.   Na tej drodze radzę zachować 

ostrożność, gdyż jest to trasa dosyć 

ruchliwa. Po skręcie w prawo, kierujemy się 

prosto do miejscowości Pratulin, gdzie 

pozostawiliśmy samochód na 

przykościelnym parkingu. 

 

Zdj ęcie nr 16 – Mogiła w Bohukałach, poświęcona żołnierzom  

polskim z 1920 r.. 

 

Po przejechaniu kilkaset metrów, dojeżdżamy do kolejnego, znanego nam już  ronda, na 

którym jedziemy prosto w kierunku sanktuarium w Pratulinie. To już koniec dzisiejszej 

wycieczki, już zapraszam na następną, którą jak napisałem  wcześniej, zamierzam odbyć 

pieszo, gdyż chciałbym zwiedzić dokładnie ścieżkę przyrodniczą „Szwajcarię Podlaską” i 

inne atrakcje m.in. miejscowość Neple. 
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o https://pl.wikipedia.org/wiki/Pratulin 

 

• Kościół w Krzyczewie 

o http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/4687,krzyczew-drewniany-kosciol-sw--

jerzego.html 
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