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Wycieczka nr 46 

KOBYLANY – ZASTAWEK - KODE Ń – SUGRY – 

KODEŃ - KOSTOMŁOTY – LEBIEDZIEW - 

TERESPOL  

Dystans:  ok. 78-82 km  

Rodzaj wycieczki: mieszana (samochodowa i piesza) 

Stopień trudności:  niski 

Minimalny wiek uczestnika: 11 lat 

 

Fragment mapy przedstawionej  powyżej,  pochodzi  z systemu map internetowych 

OpenStreetMap (źródło: http://openstreetmap.org/). W/w mapa została dołączona do Opisu 

na warunkach licencji Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 2.0 (CC-BY-SA 2.0). 

Legenda i trasa wycieczki została wprowadzona przez autora w/w Opisu.
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Fragment mapy przedstawionej  powyżej,  pochodzi  z systemu map internetowych 

OpenStreetMap (źródło: http://openstreetmap.org/). W/w mapa została dołączona do Opisu 

na warunkach licencji Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 2.0 (CC-BY-SA 2.0). 

Legenda i trasa wycieczki została wprowadzona przez autora w/w Opisu.
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Witam na kolejnej wycieczce krajoznawczej, której głównym celem będzie odwiedzenie 

dwóch bardzo znanych miejscowości nadbużańskich, zlokalizowanych w województwie 

lubelskim. Będą to m.in.: Kodeń i Kostomłoty. Piszę między innymi, gdyż zobaczymy 

również inne znane, już z wcześniejszych wycieczek,  miejsca. Tak się złożyło, iż na 

dzisiejszej wycieczce towarzyszyli mi nowi wycieczkowicze tj. kolega z pracy Krzysztof z 

trzynastoletnim synem Sylwkiem.  Oczywiście również Kacper dołączył do nas, mój 

jedenastoletni już potomek. Dlatego też postanowiłem odwiedzić ponownie miejscowości, 

wcześniej przedstawione na mojej stronie,  tj. Kobylany, Zastawek, Terespol (przejście 

graniczne), Terespol (miasto). W dzisiejszym Opisie trochę odejdę od formy, którą 

zachowuję najczęściej w trakcie sporządzania opisu propozycji danej wycieczki. Otóż w 

niektórych miejscowościach  tylko zaznaczę i krótko wspomnę o spotykanych atrakcjach, 

dokładne ich opisy można przeczytać w opisie wcześniejszej wycieczki nr 45  (link  do 

opisu Wycieczki nr 45). 

Wyjątkowo też umieszczę na stronach tytułowych dwie mapy, gdyż niestety jedna mapa nie 

obejmie w sposób czytelny całej trasy tej wycieczki.  

To tyle tytułem wstępu, możemy zacząć opis dzisiejszej wycieczki. 

Pierwszą miejscowością, do której zachęcam zajechać w drodze do Kodnia,  są Kobylany.  

Jak widać na mapie A, aby tam trafić trzeba jadąc od Siedlec, skręcić na trasie 

międzynarodowej A2,  kilka kilometrów przed Terespolem zgodnie z kierunkowskazem, w 

prawą stronę. Pierwsza atrakcja to oczywiście małe lokalne muzeum Fort Prochownia, nad 

którym opiekę sprawuje 

p. Bogdan Greczuk. 

Oczywiście gorąco 

zachęcam do 

odwiedzenia tego 

miejsca, oczywiście 

oprócz obejrzenia wielu 

ciekawych eksponatów, 

postanowiliśmy 

skorzystać z 

niecodziennego  

Zdj ęcie nr 1  - Jedna z atrakcji zwiedzania muzeum Fort Prochownia w Kobylanach  

(zdjęcie autorstwa Krzysztofa Izdebskiego)  
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wydarzenia, jakim jest odpalenie repliki armatki z dawnych czasów (patrz zdjęcie nr 1).  

Dodam, iż moje zachowanie uwidocznione na zdjęciu było jak najbardziej prawdziwe i 

autentyczne. Po prostu nie sądziłem, iż armatka wystrzeli natychmiast po podpaleniu prochu. 

Stąd moje zaskoczenie i jednocześnie przestraszenie.  

Śmiechu było co niemiara. Po obejrzeniu muzeum, można przejechać kawałek drogi wzdłuż 

miejscowości i tuż za cerkwią i nowobudowanym kościołem, skręcić  w prawą stronę. Dalej 

podążamy ładnie brzmiącą ulicą  nazwaną Aleją Wspomnień, by po krótkiej chwili dotrzeć 

do zabytkowego cmentarza, znajdującego się po prawej stronie drogi. Po obejrzeniu 

cmentarza, a na nim grobu znanego i wybitnego architekta, oficera i zarazem dawnego 

właściciela dóbr kobylańskich tj. Franciszka Jaszczołda oraz kilku innych, zabytkowych 

nagrobków,  udajemy się z powrotem do ulicy, którą podążamy dalej w prawą stronę. Chwilę 

potem docieramy do pomnika, poświęconego poległym w 1919 r. żołnierzom polskim w 

bitwie pod Kobylanami. Za pomnikiem odchodzi w głąb lasu, droga leśna, która zaprowadzi 

nas do dawnych fortyfikacji Twierdzy Brzeskiej, tzw. fortu K w Kobylanach (patrz zdjęcie 

nr 2).  Oczywiście gorąco zachęcam do 

zapoznania się z informacjami na temat 

losów Twierdzy Brzeskiej i poszczególnych 

fortyfikacji, porozrzucanych w okolicy 

Terespola, w tym także fortu w Kobylanach.  

(link  do opisu Wycieczki nr 44). 

W pobliżu fortu znajduje się strzelnica 

sportowa (patrz zdjęcie nr 3), na której 

wejście jest wzbronione podczas strzelania. 

Dlatego radzę, przed wejściem na teren 

dawnego fortu, posłuchać, czy ze strzelnicy 

dochodzą strzały. Jeśli nie, można ale 

ostrożnie dostać się na teren fortu i 

pochodzić po dawnych umocnieniach. Po 

zwiedzeniu fortu K, wracamy do pobliskiej 

cerkwi i dalej podążamy w prawą stronę w 

kierunku miejscowości Lebiedziew. 

Zdj ęcie nr 2  - Widoczny fragment umocnienia fortowego w  

Kobylanach (zdjęcie autorstwa Krzysztofa Izdebskiego).  
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Zdj ęcie nr 3  - Umiejscowiona na terenie dawnego fortu K w Kobylanach, strzelnica sportowa.   

(zdjęcie autorstwa Sylwestra Izdebskiego).  

 

Mijamy duży przejazd kolejowy, skręcamy na rozwidleniu dróg w lewą stronę. Przejeżdżając 

kilkukilometrowy odcinek miniemy po prawej stronie, widoczne pośród drzew ogromne 

zbiorniki paliwa, należące do firmy OLPP  (Operatora Logistycznego Paliw Płynnych). Jeśli 

ktoś jest ciekawy, może się zatrzymać i podejść do ogrodzenia, by z bliska przyjrzeć się tym 

zbiornikom. Jadąc jeszcze niewielki odcinek drogi, dojedziemy do drogi, na której skręcamy 

w lewą stronę, do Lebiedziewa. Kierując się w tym kierunku za chwilę będziemy mieli okazję 

zobaczyć kolejną perełkę tj. dawny cmentarz tatarski tzw. mizar w Zastawku – jeden z 

dwóch cmentarzy tatarskich w tym regionie (patrz zdjęcie nr 4). Podobnie jak w przypadku 

wcześniejszych atrakcji, zabytek ten przedstawiłem bliżej w opisie wycieczki nr 44 (link  do 

opisu Wycieczki nr 44).  Mam nadzieję, że oczywiście moje skrócone prezentacje lokalnych 

atrakcji nie spowodują, że będziecie je zwiedzać w tempie takim, jak ja opisuję. Ja sam lubię 

trochę czasu spędzić przy ciekawych rzeczach, trochę poczytać, dokładnie obejrzeć itd. Tylko 

wtedy zapadają one na długo w naszej pamięci.   

Tak jak nie raz to podkreślam w sporządzanych przeze mnie opisach, w czasie zwiedzania 

warto się posiłkować garścią informacji na temat danej atrakcji czy też zabytku. To nic, że 
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sporo tych  informacji, wyleci nam później z pamięci, ale z pewnością część nam zostanie na 

długo.   

Zdj ęcie nr 4  - Tatarskie nagrobki, znajdujące się na dawnych tatarskim cmentarzu (mizarze) w Zastawku.  
(Zdj ęcie autorstwa Krzysztofa Izdebskiego).  

 

Następny etap dzisiejszej wycieczki to  jedna z dwóch docelowych miejscowości tj. Kodeń. 

Stąd kierujemy się po odwiedzeniu mizaru w Zastawku, bezpośrednio drogą nr 816 na 

południe, by po około 20 kilometrach dojechać do Kodnia. 

Kodeń to przede wszystkim miejscowość znana z Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej, 

które chciałbym przedstawić w dalszej części niniejszego Opisu. 

Zanim zagłębimy się w poznawaniu zabytków tej znanej miejscowości, przedstawię poniżej 

garść informacji dotyczących historii Kodnia. Mam nadzieję, że przydadzą się przed w czasie 

odwiedzania tego miejsca. 

Kodeń – pierwsze informacje o Kodniu pochodzą z XVI wieku, jednakże jak czytamy 

na stronie Wikipedii (link na końcu Opisu), można również spotkać źródła według 

których pod koniec XV wieku niejaki Jan Sapieha zakupił istniejące wówczas na 

rzece Bug, młyny wodne. Ten sam Sapieha uzyskał od króla Zygmunta Starego 

przywilej na zbudowanie zamku i utworzenie miasta na prawie magdeburskim. 

Działo się to w roku 1511r. Data ta jest również dzisiaj uznawana  jako data powstania miasta Kodeń. 

Niestety w skutek represji carskich za udział mieszkańców w powstaniu styczniowym, Kodeń stracił 

prawa miejskie, których nie odzyskał aż do dziś.  
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Jak czytamy na stronie internetowej Urzędu Gminy Kodeń (linka na końcu Opisu), do XVIII wieku 

Kodeń funkcjonował jako bogate miasto. Warto wspomnieć, iż od momentu uzyskania praw miejskich 

ustanowiono w centrum rynek o powierzchni około 2 ha (patrz zdjęcie nr 5). 

Zdj ęcie nr 5  - Dzisiejszy plac przykościelny, dawny miejski rynek w Kodniu. 

(Zdj ęcie autorstwa Sylwestra Izdebskiego).  

 

Pełnił on funkcje centrum handlowego, tutaj odbywały się cotygodniowe targi i jarmarki (kilka razy w 

roku). Przy rynku stał również ratusz, w którym znajdowały się m.in. więzienie i sąd. Nie bez 

znaczenia był również fakt, ówczesny rynek był również placem przykościelnym, a kościół pw. Św. 

Anny, a dokładnie obraz Matki Bożej Kodeńskiej, przyciągał rzesze pielgrzymów. Same okoliczności 

pojawienia się „cudownego obrazu” w kodeńskim kościele są bardzo ciekawe, przedstawię je w 

dalszej części Opisie.  

Miasto i okoliczne grunty pozostawało w rękach Sapiehów aż do początku XIX wieku, potem w wyniku 

podziału znalazły się w rękach Krasińskich i Sarneckich. W wieku XIX w,  Kodeń powoli traci na 

znaczeniu. Trzeba wspomnieć, iż nie zawsze miejscowość wyróżniała się dobrobytem. Otóż często 

miasto było obiektem napadów Tatarów, Kozaków, Szwedów (w czasie potopu szwedzkiego). Jednakże 

dzięki hartowi ducha mieszkańców, miasto szybko się podnosiło. W mieście często wybuchały pożary, 

w najbliższej okolicy rozgrywano szereg bitew i potyczek, to wszystko powodowało, że mieszkańcy 

dużo wycierpieli.   Obecnie Kodeń  jest wsią gminną, niewątpliwie atrakcją turystyczną, miejscem 
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przyjazdu wielu pielgrzymów, docierających do Kodnia, żeby pomodlić się do Matki Bożej Kodeńskiej 

(źródła tekstu na końcu Opisu). 

Tak przygotowani możemy odwiedzić miejsca, z których słynie Kodeń. Przede wszystkim 

Sanktuarium Matki Bo żej Kodeńskiej pw. Św. Anny, posiadającej tytuł bazyliki mniejszej 

(patrz zdjęcia nr 6,7).  Sądzę, iż świetnym 

pomysłem może być wzięcie udziału we 

Mszy Św., dzięki czemu mielibyśmy 

również okazję dokładnie i w skupieniu 

obejrzeć wnętrze świątyni, a także 

przypatrzyć się „cudownemu obrazowi” 

Matki Bożej Kodeńskiej.  Poniżej 

przedstawiam krótki opis świątyni 

kodeńskiej. 

Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej – 

uważany jest  nie bez powodu, za jeden z 

najcenniejszych zabytków sakralnych na 

Podlasiu. Fundatorem kościoła jest Michał 

Sapieha, którego postać została przedstawiona 

w formie rzeźby, umiejscowionej po prawej 

stronie głównego wejścia do świątyni.  

Zdj ęcie nr 6  - Kościół Św. Anny w Kodniu.  

 

Murowany kościół budowany był w latach 1629-1636 r. 

przez lubelskiego architekta, Jana Cangerle. Kościół 

przez lata był kilkakrotnie rozbudowywany i 

odnawiany, w roku 1709 zbudowano piękną 

późnobarokową fasadę. Podobnie jak postąpiono z 

innymi katolickimi świątyniami w tym regionie, w roku 

1875 r. kościół Św. Anny przekazany został przez 

władze carskie wyznawcom prawosławia, w rękach 

których pozostawał aż do 1917 r. kiedy to zwrócono go 

katolikom. Dodam, iż w sierpniu  1875 r. cenny obraz 

MB Kodeńskiej został wywieziony do Częstochowy. Jak 

możemy przeczytać na stronie internetowej 

Sanktuarium (link na końcu Opisu), obraz ten powrócił  

Zdj ęcie nr 7  - Widok na kościół Św. Anny w Kodniu 

 od strony frontowej (Zdjęcie autorstwa Sylwestra Izdebskiego).  
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do Kodnia na początku września 1927 r. W tym samym roku parafię przejęli Misjonarze Oblaci Maryi 

Niepokalanej, którzy opiekują się świątynią do dnia dzisiejszego. Warto też wspomnieć, że 19 maja 

1973 r. kościół św. Anny w Kodniu, otrzymał tytuł bazyliki mniejszej. Tytuł ten został nadany przez 

papieża Pawła VI (źródła tekstu na końcu Opisu). 

A propo słynnego  obrazu, z którego słynie 

Sanktuarium Św. Anny, można go obejrzeć 

np. uczestnicząc np.  we Mszy Św.  (patrz 

zdjęcie nr 8).  Obraz jest o tyle niezwykły, 

gdyż jak podają źródła internetowe, posiada 

niezwykłą historię. Poniżej umieszczam 

krótki opis, przedstawiający okoliczności 

umieszczenia go w kodeńskiej świątyni.  

Obraz Matki Bożej Kodeńskiej – szukając w 

internecie informacji na temat  tego 

„cudownego” obrazu, na większości stron 

możemy przeczytać fascynujący opis kradzieży 

obrazu z Watykanu, przez Michała Sapiehę w 

1629 r. Zaznaczam, iż są to informacje nie 

potwierdzone żadnymi dowodami historycznymi 

stąd ocenę rzetelności i prawdziwości 

pozostawiam czytelnikowi. Jeśli ktoś jest bardzo 

zainteresowany tą opowieścią, zapraszam na  

Zdj ęcie nr 8  - Ołtarz z „cudownym obrazem ” w kościele Św. Anny w Kodniu. 

 (Zdj ęcie autorstwa Krzysztofa Izdebskiego).  

 

stronę internetową Sanktuarium w Kodniu (link na końcu Opisu). Dodam, iż obraz MB Kodeńskiej 

ma wymiary 128 cm x 223 cm i przedstawia Maryję w szatach królewskich z Dzieciątkiem Jezusem na 

lewej ręce i berłem w prawej. Nie będę dokładnie opisywał historii powstania obrazu, gdyż według 

opracowań badawczych, obraz ten został prawdopodobnie namalowany w Hiszpanii z początku XVII 

w.   Pierwowzorem był posąg, znajdujący się w hiszpańskim mieście Guadalupe, stąd inna nazwa 

obrazu – obraz Madonny de Guadalupe. Jak podają niepotwierdzone przez nikogo źródła 

internetowe, obraz został sprowadzony do Kodnia, przez Michała Sapiehę w 1629 r. Kiedy Michał 

Sapieha  zaczynał budowę murowanego kościoła w Kodniu, zachorował i został częściowo 

sparaliżowany. Chcąc się wyleczyć, udał się z całym orszakiem do Rzymu na pielgrzymkę. Po dotarciu 

do Rzymu, został zaproszony na Mszę Św. przez ówczesnego papieża Urbana VIII. Podobno wtedy 

ujrzał po raz pierwszy słynny obraz M.B. Jak czytamy dalej na stronie internetowej  Sanktuarium, 

udział we Mszy całkowicie odmienił życie  Michała, jednocześnie go uzdrawiając.  Postanowił 
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przywieźć ten obraz do nowobudowanego kościoła w Kodniu. Kiedy poprosił papieża, o podarowanie 

cennego obrazu, ten odmówił. Wtedy Michał Sapieha, przekupując pracownika kościelnego, wykradł 

obraz, po czym uciekł do Kodnia. Co było dalej… Można przeczytać na wspomnianej przeze stronie 

internetowej Sanktuarium. Na koniec dodam, iż obraz otoczony jest szczególnym kultem i celem wielu 

pielgrzymek. Na co dzień obraz przysłonięty jest ozdobną pokrywą, dodatkowo znajduje się za grubym 

szkłem (źródło tekstu na końcu Opisu). 

Po wizycie w kościele Św. Anny, przechodzimy aleją po prawej stronie do tzw. Kalwarii 

Kodeńskiej.  Zajmuje ona dosyć rozległy teren, stąd spacerując można poświęcić na 

odwiedzenie jej trochę więcej czasu (patrz zdjęcie nr 9). 

Zdj ęcie nr 9  - Kalwaria Kodeńska – w tle ogród zielny Matki Bożej z labiryntem. 

 (Zdj ęcie autorstwa Sylwestra Izdebskiego).  

 

Niewątpliwie miejsce urokliwe, nad którą opiekę roztaczają zakonnicy z zakonu Misjonarzy 

Oblatów Maryi Niepokalanej. Poniżej umieszczam opis tego miejsca, sądzę, że będzie 

dobrym wstępem przed rozpoczęciem zwiedzania. Oczywiście zachęcam do zapoznania się z 

informacjami na temat Kalwarii, dostępnych w różnych źródłach, w tym internetowych lub 

książkowych.  

Kalwaria Kodeńska – położona jest na terenie dawnego zamku Sapiehów. Jak czytamy na stronie 

internetowej www.zamki.pl (dokładny link znajduje się na końcu Opisu), dawny zamek został 
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zbudowany przez Sapiehów XVI wieku. W drugiej połowie XVII w. zamek zostaje zniszczony przez 

Szwedów, podczas Potopu Szwedzkiego. Podczas odbudowy przekształcono go w pałac, który niestety 

nie zachował się do dziś. Został zdewastowany i w końcu rozebrany po opuszczeniu w połowie XVIII 

przez ówczesnych właścicieli. Warto dodać, iż dawny zamek Sapiehów był zbudowany pomiędzy 

Bugiem a rzeką Kałamanką. Po dwóch pozostałych stronach rozciągały się łąki, które podczas 

wiosennych wylewów, także były zalewane wodą. To położenie sprawiało, że w czasie wylewów np. 

wiosennych, dostęp do zamku był bardzo 

utrudniony dla wrogów. Do zamku prowadziła 

tylko jedna droga, ze zwodzonym mostem. Z 

dawnego zamku pozostały jedynie resztki 

parteru, zabudowane betonowym pawilonem. W 

samym centrum Kalwarii zobaczymy kościół 

Św. Ducha, dawną cerkiew zamkową 

zbudowaną przez Pawła Sapiehę w 1540 r. 

(patrz zdjęcie nr 10).   Jest to budynek 

szczególny, gdyż łączy style cerkwi gotyckiej z 

wczesnorenesansowym portalem. Zbudowana 

jest z czerwonej cegły, co jeszcze dodaje jej 

uroku. Kalwaria jak wskazuje  nazwa  jest to 

zespół kaplic drogi krzyżowej. Stacje zostały 

rozmieszczone na odnowionych wałach, które 

otaczają kościół Św. Ducha. Murowane 

kapliczki (patrz zdjęcie nr 11).    zostały 

zaprojektowane kilkanaście lat 

temu przez panią Halinę 

Krajewską z Wrocławia. Same 

rzeźby, które możemy  oglądać w 

poszczególnych stacjach zostały 

wykonane przez artystę rzeźbiarza 

Tadeusza Niewiadomskiego. Jak 

możemy przeczytać na stronie 

Sanktuarium, w całym kompleksie 

jakim jest Kalwaria w Kodniu, 

oprócz  dawnej cerkwi i stacji  

Zdj ęcie nr 11  - Jedna ze stacji w Kalwarii Kodeńskiej. 

(Zdj ęcie autorstwa Krzysztofa Izdebskiego).  

krzyżowej, możemy również zobaczyć  inne ciekawe elementy: 

• pomnik papież Jana Pawła II z 2006 r. 
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• sapieżyńską studnię z kilkuset letnim rodowodem 

• ogród zielny Matki Bożej z labirynt 

• rozlewisko Genezaret (patrz zdjęcie nr 12).     

• grotę z Matką Bożą Fatimską 

Wszystkie te elementy zebrane na jednej powierzchni, sprawiają, że jest to miejsce unikalne i 

wyjątkowe, ze względu na połączenie elementów sakralnych i krajobrazowych. (źródło tekstu na 

końcu Opisu). 

Zdj ęcie nr 12  - Rozlewisko Genezaret w Kalwarii Kodeńskiej. 

(Zdj ęcie autorstwa Krzysztofa Izdebskiego).  

Kalwaria Kodeńska jest niewątpliwie miejscem, gdzie możemy zaznać spokoju i wyciszenia. 

Można usiąść sobie na jednej z 

licznych ławek i podelektować się 

pobytem w tym miejscu. Po jej 

zwiedzeniu Kalwarii, chciałbym 

zaproponować dla urozmaicenia małą 

przejażdżkę za Kodeń, w kierunku 

Włodawy, gdzie nad uroczym, 

nadbużańskim brzegiem  w dawnej 

osadzie Sugry, możemy zrobić sobie 

krótką przerwę na posiłek (patrz 
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zdjęcie nr 13). Oczywiście to nie koniec zwiedzania zabytków Kodnia, ale z pewnością 

należy się nam chwila relaksu na łonie natury.  

Aby tam się dostać, należy przejechać kilka kilometrów szosą w kierunku Sławatycz, za 

leśnym parkingiem, znajdującym się  po lewej stronie drogi i  zjechać również w lewą stronę 

w drogę piaszczystą, prowadzącą nas bezpośrednio po około 1,5 km do rzeki Bug. Zaznaczę, 

iż na samym początku drogi znajduje się znak, zakazujący wjazdu do lasu pojazdom 

mechanicznym. Przyznam się szczerze, my dojechaliśmy  do rzeki, lekceważąc ten znak, do 

czego oczywiście nikogo nie namawiam. Zawsze można przejść się pieszo do rzeki, 

zostawiając samochód na pobliskim parkingu leśnym.  

Sugry – dawna osada rybacka, obecnie miejsce, gdzie zatrzymują się kajakarze podczas 

spływów kajakowych np. z Jabłecznej do Kodnia. Charakteryzuje się wysokim, 

piaszczystym  brzegiem, stanowiącym nie lada atrakcję dla dzieciaków (patrz zdjęcie nr 14). 

Zdj ęcie nr 14  - Piaszczysta skarpa w Sugrach – miejsce świetnej zabawy dla dzieci. 

(Zdj ęcie autorstwa Krzysztofa Izdebskiego).  

 

Pozwalając dzieciom na zabawę na piaszczystym brzegu, nie zapominajmy o tym, że w 

pobliżu płynie rzeka, uważana przez wielu za zdradliwą i niebezpieczną.  Dlatego apeluję o 

zachowanie szczególnej ostrożności w najbliższym jej otoczeniu. Po pobycie w piaszczystych 

Sugrach, kierujemy się ponownie w kierunku Kodnia, by zobaczyć kolejną pamiątkę po 

dawnych właścicielach  Kodnia, tj. tzw. Placencji.  Jednakże przejeżdżając ponownie przez 
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Kodeń, z pewnością zauważymy zabytkową bramę, zbudowaną z czerwonej cegły (patrz 

zdjęcie nr 15). Jest to tzw. Brama Unicka.  

Brama Unicka – pochodzi z początku XIX wieku. 

Prowadziła na teren cerkwi unickiej pw. św. Michała 

Archanioła. Cerkiew została spalona i rozebrana w 

drugiej połowie XIX wieku. Jak możemy zauważyć, 

brama pełniła funkcję dzwonnicy i zbudowana jest z 

czerwonej cegły. Na jej szczycie zachował się ciekawy 

metalowy krzyż. Brama Unicka jest świadkiem 

krwawych prześladowań Unitów przez ówczesne 

władze carskie. Była to kara za udział mieszkańców 

Kodnia w Powstaniu Styczniowym (źródła tekstu na 

końcu Opisu). 

 

Po zatrzymaniu się i  zobaczeniu Bramy Unickiej. 

dalej podążamy w kierunku Terespola, czyli 

drogą, którą przybyliśmy do Kodnia. Opuszczając  

Zdj ęcie nr 15  - Pochodząca z XIX w. Brama Unicka w Kodniu. 

(Zdj ęcie autorstwa Krzysztofa Izdebskiego).  

 

Kodeń, zobaczymy po 

prawej stronie park a w 

pewnym oddaleniu od 

szosy ładny budynek, 

przypominający dworek 

(patrz zdjęcie nr 16). 

Jest tzw. Placencja, 

dawny zespół pałacowy, 

należący dawniej do  

rodziny Sapiehów, 

obecnie znajduje się w  

Zdj ęcie nr 16  - Placencja – dawny dworek należący do rodziny Sapiehów w Kodniu. 

 

nim Dom Pogodnej Starości.  

Placencja – jak możemy przeczytać cytowanej wielokrotnie przeze mnie  stronie internetowej 

Sanktuarium (link na końcu Opisu), w skład zespołu pałacowego wchodzą: 
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• pałac i oficyna z połowy XVIII w. 

• drewniany dworek z około 1930 r. 

• park i aleja lipowa z drugiej połowy XIX wieku.  

Sam pałacyk był wielokrotnie przebudowywany, podczas I Wojny Światowej uległ zniszczeniu, po czym 

został odbudowany przez ówczesnego właściciela, Ludwika Świderskiego. Zwiedzając ten zabytkowy 

zespół pałacowy, warto zajrzeć na tyły pałacyku, gdzie nad rzeczką Kałamanką, znajduje się 

malownicza część zachowanego parku (patrz zdjęcie nr 17).     

Zdj ęcie nr 17  - Ozdobny park za Placencją, w tle widoczna rzeczka Kałamanka. 

 

Powoli zostawiamy Kodeń za nami. Przed nami z kolei kolejna atrakcja dzisiejszej wycieczki 

tj. słynna miejscowość Kostomłoty. Jadąc w kierunku Terespola, zauważymy drogowskaz z 

nazwą tej miejscowości, kierujący nas w prawą stronę. Po przejechaniu około 3 km 

docieramy na miejsce, gdzie zobaczymy duży, zadbany parking, gdzie możemy zostawić 

samochód. Po przejściu na drugą stronę ulicy, zobaczymy charakterystyczną, drewnianą 

świątynię (patrz zdjęcie nr 18). Podobnie jak na terenie Kalwarii Kodeńskiej warto i w tym 

miejscu, chwilę usiąść i pomyśleć. Pewnie w sezonie turystycznym jest tutaj gwarno i 

hałaśliwie, ale w czasie tej wycieczki było całkiem przyjemnie cicho.  
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Poniżej garść informacji zasięgniętych z internetu (linki źródłowe umieściłem na końcu 

Opisu). 

Zdj ęcie nr 18  - Cerkiew neounicka pw. Św. Nikity w Kostomłotach 

(Zdj ęcie autorstwa Krzysztofa Izdebskiego).  

 

Cerkiew neounicka w Kostomłotach – cerkiew unicka zbudowana w 1631 r. położona w malowniczej 

miejscowości Kostomłoty nad Bugiem. Na oficjalnej stronie internetowej parafii kostomłockiej (link 

na końcu Opisu), można zapoznać się z ciekawym opisem historii parafii. Ciekawe jest to, że 

przeglądając powyższą stronę, trafimy na nagłówek, że jest to jedyna na świecie parafia neounicka 

obrządku bizantyjsko-słowiańskiego. Jednakże czytając artykuł na w/w stronie nie natrafiłem na 

klarowne objaśnienie tego unikalnego charakteru parafii. Dopiero przeglądając przewodnik 

turystyczny  napisany przez Grzegorza Rąkowskiego „Polska Egzotyczna II”, dowiedziałem się o 

neounitach, związanym z Kostomłotami. Przy okazji gorąco zachęcam do zakupu przewodnika p. 

Rąkowskiego, gdyż według mnie jest to obowiązkowa lektura dla zwiedzających tereny Podlasia.  

Wracając do historii parafii w Kostomłotach, odrodziła się ona w 1927 r. Początki były niezwykle 

trudne. Jednakże upór i hart ducha mieszkańców pozwolił na pokonanie trudności i utrzymanie 

obrządku aż do dnia dzisiejszego. Obecnie cerkiew w Kostomłotach przyciąga rzesze turystów, tych 

młodszych i starszych. Gołym okiem widać, iż parafia się wzbogaca się o nowe budynki sakralne, które 

bez wątpienia mają jeszcze w  większym stopniu zachęcić do przybycia do tego miejsca   (patrz zdjęcia 

nr 19, 20).    Mała parafia licząca ok. 150 wiernych, prowadzi od lat działalność ekumeniczną, 

organizuje obozy harcerskie itd. (źródła tekstu na końcu Opisu). 
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Zdj ęcie nr 19  - Nowo budowana, przycerkiewna  

dzwonnica w Kostomłotach.   

(Zdj ęcie autorstwa Krzysztofa Izdebskiego).  

 

Zdj ęcie nr 20  - Jedna z kilku kaplic, znajdująca się w 

Kostomłotach. 

(Zdj ęcie autorstwa Krzysztofa Izdebskiego).  

 

 

Na zakończenie opisu pobytu w Kostomłotach dodam, iż w przypadku chęci przyjazdu  do 

tutejszej cerkwi  neounickiej,  istnieje  możliwość przenocowania w bazie noclegowej 

Sanktuarium. Jak informują duchowni  na swojej stronie internetowej, przed przyjazdem 

proponują zadzwonić z kilkudniowym wyprzedzeniem tel. (83) 375-52-27, 512-341-502.  

Aby zachęcić jeszcze bardziej do odwiedzenia cerkwi kostomłockiej  dodam, iż wewnątrz 

znajduje się ikona, ponoć pochodząca z 1631 r, ofiarowana przez ówczesną mieszkankę 

Kostomłotów, przedstawiającą  patrona świątyni, tj.  Św. Nikitę. 

 

Wiadomo, że wszystko co dobre szybko się kończy, tak więc i my żegnamy Kostomłoty. 

Oczywiście dalszy etap wycieczki pozostawiam do indywidualnego wyboru. I tak atrakcji, jak 

na jeden dzień było sporo. Ze swojej strony mogę zaproponować jeszcze przejazd do znanego 

z wcześniejszych wycieczek baru, znajdującego się na przejściu granicznym w Terespolu. 

Niedroga i smaczna kuchnia z pewnością zasmakuje każdemu (patrz zdjęcie nr 21). Znajduje 

się w pawilonie handlowym, po prawej stronie jadąc od Warszawy. 
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Zdj ęcie nr 21  - Wnętrze baru na przejściu granicznym w Terespolu, gdzie można smacznie i tanio zjeść. 

 

Przy okazji możemy zobaczyć samo przejście graniczne, które też może stanowić atrakcję, 

szczególnie dla osób, które często zagranicę nie jeżdżą. Posileni, możemy udać się jeszcze do 

Terespola, gdzie możemy zobaczyć kilka atrakcji, ale podejrzewam, nie starczy nam czasu. 

Jednakże proponowałbym zajechać jeszcze do cerkwi pw. św. Apostoła, Jana Teologa. 

Znajduje się ona przy głównej ulicy w Terespolu, tj. ulicy Wojska Polskiego, po prawej 

stronie, w pewnym oddaleniu. Dodam, iż zabytek ten jak i inne terespolskie zabytki 

przedstawiłem w opisie propozycji wycieczki nr 44 (link znajduje się tutaj).  Jak 

dowiedzieliśmy się podczas tej wycieczki, jeśli ktoś chciałby zobaczyć wnętrze  tej świątyni 

prawosławnej, niech bez wahania poprosi duchownego, mieszkającego naprzeciwko cerkwi w 

ładnym i zadbanym domu.  My mieliśmy to szczęście, że pewna pani, którą zresztą 

pozdrawiamy serdecznie, otworzyła nam cerkiew i przy okazji opowiedziała na temat 

zwyczajów prawosławnych. Wnętrze cerkwi robi wrażenie, jakże jest inne od kościoła 

prawosławnego  (patrz zdjęcie nr 22). Jakże inny jest również zapach wewnątrz. Czuć 

bardzo intensywnie kadzidła, co wpływa na niepowtarzalną atmosferę wewnątrz 

prawosławnej świątyni.  
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Zdj ęcie nr 22 – Wnętrze terespolskiej cerkwi   pw. św. Apostoła, Jana Teologa. 

(Zdj ęcie autorstwa Krzysztofa Izdebskiego).  

 

Tak jak wspomniałem wcześniej, atrakcji w Terespolu jest znacznie więcej. Zapraszam może 

innym razem na odbycie wycieczki po tych okolicach. Tymczasem powoli możemy kierować 

się w drogę powrotną. W tym celu kierujemy się do trasy A2 w kierunku Warszawy. 

Przejechawszy kilka kilometrów tą międzynarodową drogą w kierunku Warszawy, warto 

zwrócić uwagę na duży, 

stojący w pewnym oddaleniu 

od drogi, budynek po prawej 

stronie drogi (patrz zdjęcie nr 

23). Jest to Urząd Gminy 

Terespol, który wieczorem, 

ładnie podświetlony robi duże 

wrażenie.  Niedaleko od 

Urzędu Gminy, możemy 

zobaczyć przejechawszy  

Zdj ęcie nr 23 – Ładnie podświetlony Urząd Gminy w Terespolu 

(Zdj ęcie autorstwa Krzysztofa Izdebskiego).  
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niewielki odcinek drogi, zbudowane w latach 1914-1915 r. koszary obronne, wchodzące w 

skład fortyfikacji  Twierdzy Brzeskiej (patrz zdjęcie nr 24). 

Zdj ęcie nr 24 – Dawne koszary z 1915 r., wchodzące w skład fortyfikacji Twierdzy Brzeskiej. 

(Zdj ęcie autorstwa Krzysztofa Izdebskiego).  

 

Dodam, iż jest możliwość spenetrowania do tej stuletniej fortyfikacji, trzeba tylko zjechać z 

głównej drogi w małą, szutrową drogę, odchodzącą w prawą stronę, tuż po minięciu 

wspomnianego wcześniej budynku Urzędu Gminy.    Po zaparkowaniu samochodu, możemy 

przejść pieszo w kierunku bunkra. Z pewnością  będzie to niezapomniana chwila dla dzieci, 

gdyż  zapewne zastanie nas wieczór, co jeszcze niewątpliwie doda emocji.  

Po tych wszystkich atrakcjach możemy wracać do domu. To była długa i może dla niektórych 

wyczerpująca wycieczka, ale z pewnością dostarczyła wiele wrażeń i  długo pozostanie w 

pamięci. Do zobaczenia na następnej wycieczce, na której odwiedzimy słynny monaster w 

Jabłecznej.   

 

Autor
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Uwagi i komentarze proszę kierować na:  roweroweprzygody@gmail.com 

Życzę Przyjemnej Wycieczki… 

Autor 
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o http://www.koden.com.pl/historia-sanktuarium/ 
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