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Wycieczka nr 43 

KONSTANTYNÓW   i okolice 

Dystans:  ok. 11-13 km  

Rodzaj wycieczki: piesza 

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, pewnie jedna z ostatnich w tym roku. Tym razem wybraliśmy 

się do Konstantynowa, miejscowości gminnej, położonej w otulinie parku krajobrazowego 

”Podlaski Przełom Bugu”. Ciekawa wieś, posiadająca niegdyś prawa miejskie, z pewnością 

warta jest odwiedzin. Jako, że postanowiliśmy przy okazji również odwiedzić najbliższe jej 

okolice, a i  aura  raczej nie sprzyjała wycieczce rowerowej, tak więc postanowiliśmy trochę 

pospacerować. To tyle tytułem wstępu, możemy zacząć Opis.  

Po wjeździe do Konstantynowa, proponuję zaparkować samochód przy parkingu, nieopodal 

kościoła, np. przy Ośrodku Zdrowia. Jako, że akurat wycieczka odbywała się w niedzielę, 

więc większego problemu ze znalezieniem miejsca nie było, jakby co, to przy samym 

kościele, znajduje się duży parking, z którego również możemy skorzystać. Poniżej 

umieściłem krótki opis Konstantynowa, zwyczajowo wyszukany w zasobach internetu. 

Myślę, że warto zapoznać się przynajmniej skrótowo z historią tej miejscowości.  

Konstantynów – dawne miasto w woj. lubelskim, wcześniej zwane jako Kozierady. 

Pierwsze wzmianki dotyczące dawnego Konstantynowa, sięgają roku 1452, kiedy to 

Witold, Aleksander i Jakub z Trzebini, zakupili majątek od Świętosława, który 

otrzymał tenże majątek w spadku. Tak bynajmniej podaje Wikipedia. Jak możemy 

przeczytać na stronie internetowej szkoły podstawowej w Konstantynowie (link na 

końcu Opisu), miejscowość wielokrotnie zmieniała właścicieli. Właścicielami Kozierad byli m.in. 

Bohowitynowicze, Szujscy, Sierzputowscy, Warszyccy itd. W 1660 r. w Kozieradach zatrzymał się 

Stefan Czarniecki, kiedy to wraz ze swoimi żołnierzami szedł na wyprawę wojenną pod Moskwę. 

Ważnym momentem dla Kozierad było przejęcie miejscowości przez Jana Pieniążka herby Odrowąż i 

wydanie jedynej córki, Marii Kazimiery za Karola Juliusza  Odrowąż-Siedlnickiego, która wniosła 

Kozierady w posagu. Po śmierci  Karola Juliusza, majątek przeszedł drogą spadku na jego syna, 

Karola Józefa Odrowąża Siedlnickiego, jednego z głównych faworytów, Augusta III Sasa. Karol 

piastował różne urzędy, by ostatecznie zostać podskarbim koronnym. Jak można wyczytać w 

internecie, urząd ten rzadko był rozliczany z wydatków, dzięki czemu piętnaście lat zajmowania tego 

stanowiska, pozwoliło Karolowi Siedlnickiemu wybudować pałacyk w Kozieradach. On to również 

zmienił nazwę miejscowości na Konstantynów na cześć swojej żony, Konstancji. Jemu także 

Konstantynów zawdzięcza rozwój, gdyż uzyskał u króla przywilej na jarmarki, a co najważniejsze 

prawa miejskie. Sprowadził również dość licznych rzemieślników. Po jego śmierci, okazało się, że w 

kasie koronnej brakuje bardzo dużo pieniędzy, z których część odzyskano, sprzedając liczne dobra po 

zmarłym Karolu Siedlnickim. Po długoletnich procesach spadkowych ostatecznie dobra 

konstantynowskie trafiły do Tomasza Aleksandrowicza, który pełnił wiele funkcji u boku króla 

Stanisława Augusta Poniatowskiego. Po jego śmierci wszelkie dobra odziedziczył jego syn, Stanisław, 

który w 1804 r. wybudował w Konstantynowie murowany, klasycystyczny dwór (patrz zdjęcia nr 1,2).  
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Zdj ęcie nr 1  – Dawny zespół dworski w Konstantynowie. 

 

Dalej nie będę opisywał szczegółowo losów kolejnych właścicieli Konstantynowa. Zainteresowanych 

odsyłam na stronę internetową: www.w-lubelskie.pl (link na końcu niniejszego Opisu). Dodam, że 

dwór będący częścią zespołu dworskiego, został przez Niemców spalony w czasie I Wojny Światowej. 

Po II Wojnie Światowej prawowici właściciele zostali wywłaszczeni, a cały zespół dworski przeszedł 

na rzecz państwa, co doprowadziło 

do zniszczenia m.in. parku. Obecnie 

w pałacu, po przeniesieniu Szkoły 

Podstawowej, gdzie dotychczas się 

mieściła, do nowego budynku, 

można obejrzeć dwie 

odrestaurowane sale, w których 

znajduje się część mebli, używanych 

przed wojną, przez rodzinę 

Platerów.  Z dawnego parku, który 

otaczał dwór, została obecnie 

niewielka jego część, jednakże  

Zdj ęcie nr 2  – Dalsza część zespołu dworskiego w Konstantynowie. 
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pozostałość utrzymana jest w stylu dawnego parku (patrz zdjęcie nr 3). 

Spacerując po miejscowości 

Konstantynów, który stracił prawa 

miejskie w 1869 r., w ramach 

represji za powstanie styczniowe, z 

pewnością zauważymy budynek, 

który obecnie jest siedzibą 

Warsztatu Terapii Zajęciowej przy  

Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej. Jest to dawna cerkiew 

unicka, wzniesiona w 1834 r., z 

fundacji Stanisława 

Aleksandrowicza (patrz zdjęcie nr 

4). Od 1875 r. została zmieniona na cerkiew prawosławną. Po 1919 r. została przekształcona  w 

szkołę, która funkcjonowała  aż do 2001r.  

Zdj ęcie nr 4  – Dawna cerkiew unicka, obecnie siedziba Warsztatu Terapii Zaj ęciowej w Konstantynowie. 
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W pobliżu dawnej cerkwi unickiej, przy ulicy 

Janowskiej (przy której zresztą zaparkowaliśmy 

samochód), znajduje się kościół rzymsko-

katolicki, zbudowany w stylu neogotyckim 

(patrz zdjęcie nr 5). Jest to świątynia p.w. Św. 

Elżbiety Węgierskiej, zbudowana w latach 

1905-1909 r. przy udziale finasowym 

Stanisława Zyberk-Platera i mieszkańców 

Konstantynowa i okolic.  

 W Konstantynowie możemy zobaczyć również 

dwa pomniki. Jeden z nich ufundowany przez 

mieszkańców, poświęcony jest Marszałkowi 

Józefowi Piłsudskiemu, na pamiątkę przejścia I 

Brygady Legionów Józefa Piłsudskiego w 1915 

r. (patrz zdjęcie nr 6). Przed tym pomnikiem 

corocznie odbywają się różnego rodzaju 

uroczystości patriotyczne. Z kolei przy ulicy 3  

Zdj ęcie nr 5  – Kościół pw. Św. Elżbiety  w Konstantynowie, 

wybudowany w latach 1905-1909 r.  

 

Maja możemy zobaczyć pomnik poświęcony mieszkańcom Konstantynowa i okolicznych wsi, 

zamordowanym w czasie II Wojny Światowej (patrz zdjęcie nr 7). 

  
Zdj ęcie nr 6 – Pomnik poświęcony 

 Józefowi Piłsudskiemu i jego Legionom, które 

Przeszły przez Konstantynów w 1915 r. 

Zdj ęcie nr 7 – Pomnik poświęcony mieszkańcom 

Konstantynowa i okolic, pomordowanym w czasie II Wojny 

Światowej. 
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To tyle, jeśli chodzi o zabytki samego Konstantynowa. Jako, że tytuł tej wycieczki 

(propozycji wycieczki) nosi nazwę Konstantynów i okolice, czas trochę pospacerować 

właśnie po okolicach tej miejscowości. Naszym pierwszym celem będzie  rezerwat przyrody 

„Stary Las”. Aby do niego się dostać, udajemy się ponownie w okolice kościoła, gdzie 

naprzeciwko dawnego zespołu dworskiego, odchodzi szeroka droga asfaltowa w kierunku 

północnym, w kierunku widocznych w oddali lasów (patrz zdjęcie nr 8). 

Podążamy tą drogą, po około 

800 metrów mijając tabliczkę, 

informującą o granicy wsi 

Konstantynów. Jednocześnie 

zauważymy, że chodnik 

ciągnący się przez cały czas 

przy lewej stronie drogi kończy 

się. Zabudowania 

Konstantynowa powoli zostają 

za nami, wychodzimy na 

otwarty teren, głównie o  

Zdj ęcie nr 8 –Szeroka droga asfaltowa, prowadząca do rezerwatu  

przyrody „Stary Las”. 

charakterze rolniczym.  Powoli zbliżamy się do lasu, który jak widzimy na obrzeżu porośnięty 

jest głównie drzewami liściastymi, m.in. brzozami 

oraz innymi gatunkami, które ze względu na brak 

liści, trudno oznaczyć. Po   dotarciu do granicy 

lasu, widzimy po lewej stronie zabudowania 

należące do Służby Leśnej. Przed nimi, również po 

lewej stronie drogi, zobaczymy ciekawą kapliczkę, 

wykonaną z dużego pnia drzewa, przechylającą się 

na jedną stronę (patrz zdjęcie nr 9).   Chwilę 

potem dochodzimy do zachodniej granicy 

rezerwatu „Stary Las”. Zanim zwiedzimy ten 

rezerwat, poniżej umieszczam krótki jego opis, 

sporządzony na podstawie informacji ze źródeł 

internetowych. 

Zdj ęcie nr 9 –Ciekawie wykonana kapliczka przydrożna w okolicy 

 rezerwatu „Stary Las” k/ Konstantynowa. 
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Rezerwat przyrody „Stary Las” – jak można 

przeczytać na stronie Wikipedii (link na końcu 

niniejszego Opisu), rezerwat przyrody „Stary Las” 

znajduje się na terenie gminy Konstantynów, w 

odległości około 3 km od Konstantynowa, przy drodze 

do Gnojna. Jest to rezerwat florystyczno-leśny. Posiada powierzchnię  5,9 hektarów, co sprawia, że 

nie jest dużym obszarowo rezerwatem. Został utworzony w 1995 r. Celem jego utworzenia jest 

ochrona dobrze wykształconego fragmentu grądu, zawierającego liczne okazy drzew pomnikowych, 

głównie dębów szypułkowych i sosen zwyczajnych w wieku około 130-140 lat. Ponadto można spotkać 

również modrzewie europejskie, graby pospolite oraz jesiony zwyczajne. Dodam, iż przeglądając Opis 

wycieczki nr 6, można uzyskać informacje na temat grądu i jego znaczenia dla środowiska leśnego. 

Kończąc ten krótką charakterystykę rezerwatu, dodam również, że oprócz starego drzewostanu, można 

spotkać w nim, różne ciekawe gatunki ptaków np. typowe dla tego środowiska: zięby, rudziki, drozdy 

śpiewaki, dzięcioły (różne gatunki). Ponadto jak możemy przeczytać na stronie Wikipedii, 

charakterystyczną cechą tego rezerwatu jest obecność siniaka,  przedstawiciela gołębiowatych, 

związanego ze starymi drzewami, posiadającymi dziuple, z których siniaki korzystają przy zakładaniu 

gniazd (źródła tekstu na końcu Opisu). 

Podążamy dalej drogą asfaltową, prowadzącą wzdłuż  rezerwatu. W celu lepszego zapoznania 

się z jego 

charakterem, 

możemy również 

skręcić w drogę 

leśną, która odchodzi 

w prawą stronę, by 

poobserwować stare, 

pomnikowe sosny i 

dęby (patrz zdjęcie 

nr 10).   Następnie 

wracamy tą samą 

drogą do drogi 

asfaltowej,  

Zdj ęcie nr 10 –Fragment rezerwatu przyrody „Stary Las” k/ Konstantynowa 
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przechodzimy przez nią i dalej podążamy drogą piaskową, również leśną, prowadzącą pośród 

lasu. Naszym kolejnym celem będzie zwarty 

kompleks leśny zwany „Borsuckim 

Lasem”.  Droga, którą idziemy jest 

utwardzona, byłaby ona korzystna również 

do jazdy rowerowej. Mijamy zróżnicowany 

las, gdzie zauważymy małe graby, sosny, 

dęby, świerki itd. Miejscami las przerzedza 

się, mijamy słupek oddziałowy z nr 57/58 i 

fragment otwartej przestrzeni, szczególnie 

po lewej stronie.   Wędrując, zauważymy na 

wielu sosnach, szczególnie tych starszych, 

dawne ślady po  pozyskiwaniu sposobem 

naturalnym, żywicy sosnowej  (patrz 

zdjęcie nr 11). Przez cały czas podążamy 

drogą główną drogą leśną, nie zważając na  

Zdj ęcie nr 11 – Dawne ślady na sosnach  po pozyskiwaniu 

 żywicy sposobem naturalnym. 

 

mniejsze drogi odchodzące po obu jej stronach. Tak jak wspomniałem wcześniej las, który 

mijamy jest zróżnicowany, nie tylko pod względem gatunkowym, ale również także 

wiekowym. Jako, że akurat podczas naszej wędrówki pokazało się słońce i zrobiło się ciepło, 

tak więc zdecydowaliśmy się na krótki postój na przysłowiową kawę oraz tzw. gorące kubki 

(patrz zdjęcie nr 12).  Dodam, 

że bardzo przydatnym 

elementem na tego typu 

wycieczkach jest mała, 

turystyczna kuchenka, która 

umożliwia sporządzenie 

dowolnego ciepłego posiłku (np. 

czegoś w rodzaju „gorącego 

kubka”, kawy lub herbaty). 

Wracając do wycieczki, po 

przejściu jeszcze niewielkiego  

Zdj ęcie nr 12 – Przerwę na posiłek można zrobić prawie w dowolnym miejscu. 
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odcinka, wychodzimy na koniec lasu i na najbliższym rozwidleniu dróg skręcamy w lewą 

stronę, podążając dalej. W niektórych miejscach możemy zaobserwować miejsca żerowania 

dzików tzw. buchtowiska.  W pewnym momencie dojdziemy do końca drogi, na pobliskim 

słupku oddziałowym zobaczymy oznaczenie 63, w tym miejscu skręcamy w prawą stronę, 

około 70-80 metrów dalej, przetniemy następną drogę i podążamy dalej prosto. Zgodnie z 

mapą, umieszczoną na stronie tytułowej, wychodzimy na teren, w którym po prawej stronie 

ciągnie się las, z kolei po lewej zobaczymy znaczne  tereny  rolnicze (patrz zdjęcie nr 13).  

 Dalej podążamy drogą 

piaszczystą, biegnącą wzdłuż 

lasu po łuku. Naszym kolejnym 

celem jest zaznaczony na mapie 

punkt widokowy, oznaczony 

nazwą „Łysa Góra”.  Aby do 

niego się dostać, po przejściu 

niewielkiego odcinka drogą, 

biegnącą po łuku, skręcamy w 

drogę leśną, odchodzącą w 

prawą stronę.  Jest to droga  

Zdj ęcie nr 13 –Otwarty teren w okolicy Wandopola. 

 

niezbyt dobrze widoczna, zaznaczona przez ślady ciągników rolniczych. Przechodząc około 

200 metrów, dojdziemy do miejsca, które jest małym wzniesieniem. Na jego szczycie 

zobaczymy mały słupek betonowy z umieszczoną na nim metalową tabliczką z napisem 

„słupek pomiarowy” . Jest to zapewne miejsce, oznaczone na mapie nazwą Łysa Góra, 

wznoszące się na wysokość około 170 metrów n.p.m. (patrz zdjęcie nr 14). Wracamy z 

powrotem na naszą drogę piaszczystą i kierujemy się w kierunku Konstantynowa (skręcamy 

w prawą stronę). Po przejściu niewielkiego odcinka, dojdziemy do rozwidlenia dróg, na 

którym skręcamy w drogę szerszą, wiodącą w lewą stronę. Dalej podążamy wzdłuż gruntów 

rolnych, które ciągną się po lewej stronie naszej drogi. Powoli las zostawiamy za sobą, 

ukazują się nam zabudowania mieszkalne, porozrzucane luźno pośród pól i łąk. Jak się 

rozejrzymy, zobaczymy również w oddali po lewej stronie kościół w Konstantynowie. 

Przechodzimy jeszcze niewielki odcinek drogi i dochodzimy do drogi głównej nr 811. Na niej 

skręcamy w lewą stronę. Idąc z lewej strony drogi, uważamy na przejeżdżające licznie 

samochody, szczególnie kiedy wędrujemy z dziećmi.
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Zdj ęcie nr 14 – Wzniesienie zwane  Łysą Górą w okolicy Wandopolu. 

 

Dalsza nasza droga będzie przebiegała odcinkiem drogi nr 811 aż do Konstantynowa. Mijamy 

po drodze małą kapliczkę po lewej stronie i dochodzimy do starego, częściowo zniszczonego 

wiatraka, zwanego koźlakiem, pełniącego kiedyś funkcje młyna (patrz zdjęcia nr 15,16). 

  
Zdj ęcie nr 15 – Wiatrak (koźlak) w 

miejscowości Zakalinki k/ 

Konstantynowa 

Zdj ęcie nr 16 – Widok od strony zachodniej  

na stary wiatrak w Zakalinkach. 
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Odwiedziwszy wiatrak w Zakalinkach, podążamy dalej w kierunku Konstantynowa, po 

drodze mijając starą kapliczkę z 1930 r. (patrz zdjęcie nr 17). 

Dalsza część drogi prowadzi nas do 

Konstantynowa, a dokładnie do kościoła 

św. Elżbiety, w okolicy którego 

pozostawiliśmy samochód. Kolejna już 

wycieczka dobiega końca, mam nadzieję, że 

się podobała. Życzę dobrej pogody, takiej 

jak my mieliśmy podczas dzisiejszej 

wycieczki. Pozdrawiam serdecznie i do 

zobaczenia na następnej wycieczce. 

  

 

 

 

 

 

Zdj ęcie nr 17 – Mała, przydrożna kapliczka w okolicy 

 Zakalinek k/ Konstantynowa.
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Uwagi i komentarze proszę kierować na:  roweroweprzygody@gmail.com 

Życzę Przyjemnej Wycieczki… 

Autor 
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• Zdjęcia nr:  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17  - Autor 
 
 
 

 
 

Źródła internetowe (linki): 

 
• Konstantynów i jego zabytki 

o https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstantyn%C3%B3w_(wojew%C3%B3dztwo_lubelski

e) 

o http://sp_konstantynow.republika.pl/historia.html 

o http://www.w-lubelskie.pl/mapapowiaty/bialski/konstantynow.php 

o http://www.ciekawepodlasie.pl/info.htm#1554/pl/i/dawna_cerkiew_unicka,_p.w._opie

ki_n.p._marii_z_1834r,_obecnie_osrodek_pomocy. 

o http://www.gckkonstantynow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=30

:konstantynow-historia-i-teraniejszo&catid=26:o-gminie&Itemid=80 

 

 

• Rezerwat przyrody „Stary Las”  

o https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Stary_Las 

o http://www.ciekawepodlasie.pl/info.htm#1616/pl/i/rezerwat_florystyczny_i_lesny_star

y_las 

 

 


