Wycieczka nr 56

URSZULIN – WYTYCZNO – PIESZOWOLA –
LIPNIAK – JAMNIKI - URSZULIN
Region: województwo lubelskie: Poleski Park Narodowy
Dystans: ok. 47 km
Rodzaj wycieczki: rowerowa
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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Dzisiejsza wycieczka rowerowa jest szczególna w dwojaki sposób. Otóż rozpoczyna serię
wycieczek po Poleskim Parku Narodowym, który w tym roku zamierzam dokładnie zwiedzić
i opisać w formie kilku propozycji wycieczek, po drugie warto wspomnieć, iż po raz pierwszy
od momentu zakupu dodatkowego uchwytu na rowery (mocowanego na tylną klapę
samochodu) wybraliśmy się jednym samochodem w pięć osób, przewożąc w nim bagaże, 5
rowerów oraz oczywiście samych siebie. Wspominam o tym nie bez powodu. Otóż jest to
dowód na to, żeby podróżować grupą osób np. rodziną lub grupą przyjaciół, nie ma potrzeby
angażować kilku samochodów, co może wiązać się z pojawieniem się niechęci do odbycia
wycieczki. Wystarczy jeden samochód i to jak widać na przykładzie mojej Vectry z 1999 r ,
wcale nie musi być szczególnie nowy, żeby fajnie spędzić razem dzień zwiedzając piękne
okolice. Na zdjęciu poniżej przedstawiłem, jak wygląda samochód osobowy załadowany
pięcioma rowerami (zdjęcie nr 1).

Zdjęcie nr 1 - Krótka przerwa w drodze do Poleskiego Parku Narodowego

Po tym krótkim wstępie czas już zacząć nasza wycieczkę. A zaczniemy ją od miejscowości
Urszulin, gdzie znajduje się budynek dyrekcji Parku Narodowego (zdjęcie nr 2). Mieści się
w nim Ośrodek Dydaktyczno- Administracyjny Parku, w tym mi.in czynne od września do
maja Ośrodek Ochrony Żółwia Błotnego, gdzie możemy w tym okresie obejrzeć małe żółwie
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błotne. Funkcje tego budynku
oraz ciekawostki, z których
można skorzystać przedstawię
w jednym z opisów, który
zamierzam

sporządzić

w

przyszłości.
Dzisiaj wspomnę jeszcze, że
warto tam wstąpić na chwilę,
żeby zakupić mapę Poleskiego
Parku Narodowego. Na terenie
Zdjęcie nr 2 - Ośrodek dydaktyczno-administracyjny
Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie.

dyrekcji Parku, znajduje się parking, gdzie możemy zostawić samochód, trzeba przy tym
pamiętać, żeby wrócić przed 20.00, gdyż właśnie o tej godzinie zamykany jest ośrodek.
Za radą pracownika Parku, postanowiliśmy dzisiejszą wycieczkę odbyć fragmentem ścieżki
rowerowej zwaną Mietiułka (zdjęcie nr 3). Poniżej krótki opis w/w trasy.
Ścieżka rowerowa „Mietiułka” – ścieżka rowerowa o długości około
21 km. Swój początek ma we wsi Łowiszów. Podążając ścieżką
możemy zwiedzić m.in. torfowisko wysokie: „Durne Bagno”, na
którego skraju umieszczono wieżę widokową. Niewątpliwym atutem
trasy jest nieustanne obcowanie z przyrodą – podążając ścieżką
mijamy bardzo zróżnicowane krajobrazy: lasy, łąki, kompleks stawów
w Pieszowoli. Nazwa ścieżki pochodzi od nazwy rzeczki Mietiułka, wzdłuż której prowadzi znaczna
część trasy. Na trasie spotkamy 6 przystanków z tablicami informacyjnymi oraz dwie wiaty,
pozwalające na odpoczynek (źródła tekstu na końcu Opisu).

Po wypakowaniu rowerów, wyjeżdżamy na główną szosę (droga nr 82) i kierujemy się w
prawą stronę w kierunku oddalonego o ok. 7 km zjazdu do wsi Łowiszów, gdzie bierze
początek ścieżka rowerowa Mietiułka. Poruszając się szosą, należy pamiętać, aby zachować
szczególną ostrożność, gdyż droga ta jest dosyć ruchliwa. Wieś Urszulin szybko zostanie za
nami, wyjedziemy na tereny otwarte o charakterze rolniczym. Kolejna miejscowość, przez
którą przejeżdżamy to Wytyczno, w którym po lewej stronie znajduje się duże jezioro
Wytyckie,

niestety

od

strony

drogi

niewidoczne,

gdyż

zasłonięte

jest

wałem

przeciwpowodziowym.
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Wkrótce po tym dojedziemy do drogi, odchodzącej w lewą stronę, oznaczonej
kierunkowskazem Wólka Wytycka. Skręciwszy w nią, miniemy po lewej stronie mały,
drewniany kościółek pw. św. Andrzeja Boboli z 1949 r. (zdjęcie nr 4).
Przejeżdżając

niewielki

odcinek, pojawi nam się w całej
okazałości jezioro Wytyckie
(zdjęcie nr 5). Warto zjechać z
drogi kilkadziesiąt metrów, by
stanąć na jego brzegu. W dniu
wycieczki

wiał

dosyć

silny

wiatr od strony jeziora, przez co
dało

się

charakterystyczny

wyczuć
zapach

jeziora, taki sam zapach można
Zdjęcie nr 4 - Drewniany kościół z 1949 r. pw. św. Andrzeja Boboli
na obrzeżach wsi Wytyczno.

poczuć, przebywając na Mazurach. Po krótkiej przerwie wyruszamy dalej, by chwile potem
dojechać

do

miejsca,

zlokalizowano

gdzie
wiatę

turystyczną wraz z parkingiem.
Nieopodal

tego

miejsca,

znajduje się również pomnik,
upamiętniający

bohaterską

walkę polskich Wojsk Ochrony
Pogranicza

z

najeźdźcą

sowieckim z 1 października
1939 r. (zdjęcie nr 6).
Zdjęcie nr 5 - Nad brzegiem jeziora Wytyckiego (na zdjęciu od prawej nasi synowie: Kacper i Sylwester).

Przy pomniku, znajdują się również tablice informacyjne, z których możemy dowiedzieć się
więcej o ówczesnych wydarzeniach (zdjęcie nr 7).
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Zdjęcie nr 6 - Pomnik upamiętniający walkę żołnierzy WOP z najeźdźcą sowieckim pod Wytycznem w 1939 r.

Jak widać na zdjęciu nr 6, pogoda w czasie wycieczki nie była za rewelacyjna, czasami padał
deszczyk, ale nie wpływało to na nasze humory.
Tutaj

zaczyna

się

szlak

rowerowy Mietiułka, którym
dalej pojedziemy, trzymając się
niebieskiego oznaczenia i tablic
z

charakterystycznym

żółwikiem. Droga, którą teraz
podążamy to droga leśno-polna,
piaskowa lecz utwardzona.

Zdjęcie nr 7 - Tablice informacyjne przy pomniku żołnierzy WOP pod Wytycznem.
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Jedziemy teraz głównie przez las, jednakże po przejechaniu niewielkiego odcinka, skręcamy
w drogę leśną, odchodzącą w lewą stronę, zgodnie z oznaczeniem szlaków: niebieskiego i
żółtego. Chwilę potem dojedziemy do jednej z atrakcji ścieżki „Mietiułka” tj. do torfowiska
wysokiego „Durne Bagno” o powierzchni ok. 220 ha, a dokładnie do wieży widokowej, z
której możemy poobserwować tą niewątpliwie ciekawą atrakcję przyrodniczą (zdjęcie nr 8).
Jak

możemy

tablicy

wyczytać

na

informacyjnej,

znajdującej się przy wieży,
torfowisko wysokie jakim jest
„Durne

Bagno”

w

okresie

wiosennym gromadzi znaczną
ilość

wody,

pęcznieje
środkowej
kopulastą

i

dzięki
wznosi
części,

formę.

czemu
się

w

tworząc
Natomiast

obrzeża ulegają podtopieniu.
Zdjęcie nr 8 - Wieża widokowa na wschodnim skraju torfowiska „Durne Bagno”

Przy wieży, znajduje się również wiata turystyczna, z której można skorzystać. A propo samej
nazwy torfowiska, otóż jak wyczytałem w internecie, nazwa Durne Bagno pochodzi od
nazwy rośliny, występującej na tym terenie, zwanej bagnem zwyczajnym, której pyłki mogą
powodować
odurzenie.

Widok

jaki można zobaczyć
z wieży widokowej
przedstawia zdjęcie
nr 9. Po obejrzeniu
torfowiska, wracamy
ponownie na naszą
główną drogę leśną,
przejeżdżając
niewielki
pośród

odcinek
uroczego

lasu.
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Nasza dalsza droga przebiega już szerszą drogą leśną, przy czym mijamy ciekawy krajobraz
leśny z dominacją drzew liściastych: grabów, dębów, brzóz itd.
Poruszamy się szlakiem zielonym, niebieskim i także fragmentem szlaku konnego o kolorze
żółtym. Delektując się jazdą rowerową, dojedziemy do miejsca, gdzie znajduje się kilka
drewnianych domów, pięknie ozdobionych. Chwilę zatrzymaliśmy się przy nich, podziwiając
ich wygląd (zdjęcie nr 10).

Zdjęcie nr 10 - Pięknie ozdobione domy letniskowe w okolicy miejscowości Nowiny.
(Zdjęcie autorstwa Krzysztofa Izdebskiego).

Nasyciwszy oczy podążamy dalej, by w pewnym momencie dojechać kolejnego rozjazdu
dróg polnych (wcześniej wyjechaliśmy na tereny otwarte), przy którym zobaczymy dużą,
rozłożystą lipę.

W pobliżu zobaczymy również starą, małą kapliczkę przydrożną.

Na

rozjeździe dróg, skręcamy w lewą stronę, jadąc następnie przez tereny otwarte, mijając
gdzieniegdzie nieliczne zabudowania letniskowe. W pewnym momencie wyjedziemy na
lekkie wzniesienie, z którego roztacza się piękny widok na łąki i pola uprawne (zdjęcie nr
11). Przed nami zabudowania zapewne miejscowości Wielki Łan. Po drodze mijamy tez
kolejny rozjazd dróg, na którym jedziemy dalej prosto, trzymając się niebieskiego szlaku
rowerowego. Dalsza część wycieczki to przejazd przez tereny leśne, dosyć wilgotne, gdzie
mijamy leśne starorzecze lub leśne jeziorko.
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Zdjęcie nr 11 - Piękny widok na łąki w okolicy miejscowości Wielki Łan (na pierwszym planie uczestnicy wycieczki).

Jadąc zaobserwujemy ciekawy efekt, otóż na końcu lasu zobaczymy coś przypominającego
światełko w tunelu. Jest to wyjazd z lasu na otwarte tereny, do których za chwilę dojedziemy.
Po opuszczeniu lasu, przed nami
łąki i pola uprawne, mijamy po
lewej stronie samotnie stojące
drzewo, w znacznym stopniu
zaatakowane

przez

jemiołę

(zdjęcie nr 12). Przejazd przez
tereny otwarte szybko nam mija.
Dookoła w oddali widzimy lasy
a także pojedyncze zabudowanie
mieszkalne.
Zdjęcie nr 12 - Samotnie stojące drzewo, zaatakowane przez jemiołę.
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Jak z pewnością zauważymy coraz bardziej zbliżamy się do drogi nr 819 a dokładnie do
miejscowości Pieszowola. Nie dojeżdżając do tej miejscowości, skręcamy w lewą stronę, w
kolejną drogę piaskową, przy czym oznaczenia szlaku zmieniają się z dotychczasowego
niebieskiego na zielony. Mijamy pojedyncze zabudowania letniskowe. Droga prowadzi nas
następnie przez uroczą aleję lipową, wzdłuż której jazda rowerowa jest prawdziwą
przyjemnością (zdjęcie nr 13).

Zdjęcie nr 13 - Przyjemna do jazdy rowerem aleja lipowa w okolicy miejscowości Pieszowola.
(Zdjęcie autorstwa Krzysztofa Izdebskiego).

W międzyczasie zauważymy, że szlak zmienił się na kolor czarny, mijamy po lewej stronie
małe jeziorko zwane Stawem
Głębokim.

Jest to jeden ze

stawów, wchodzących w skład
całego kompleksu stawów. Za
chwilę miniemy również duży
przystanek

turystyczny,

gdzie

znajduje się również parking oraz
pole namiotowe (zdjęcie nr 14).
Przed nami rozjazd, na którym
znajdują

się

drogowskazy,

kierujące nas do różnych atrakcji
Zdjęcie nr 14 - Pole namiotowe i parking w okolicy Pieszowoli.
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Poleskiego Parku. My podążamy prosto niebieskim szlakiem rowerowym. Po niezbyt długiej
jeździe dojedziemy do kolejnego rozjazdu dróg leśnych, na którym znany nam szlak
rowerowy „Mietiułka” prowadzi w lewą stronę, my natomiast podążamy dalej prosto. Dalej
podążamy wśród pól niebieskim szlakiem
rowerowym, droga jest ledwie widoczna.
Prawdopodobnie jest to nowy szlak, gdyż na
mapie, którą zakupiłem w Ośrodku w
Urszulinie, nie uwidoczniono tego szlaku.
Jadąc,

z

pewnością

nie

ominiemy

charakterystycznych domków dla owadów
(zdjęcie nr 15).

W pewnym momencie

dojedziemy do szutrowej drogi polnej, na
której skręcimy w prawą stronę, tutaj też
znajduje się tablica informacyjna z napisem
Urszulin

19

parkingowe,

km.
gdzie

Miniemy
znajduje

miejsce
się

wiata

turystyczna, co oznacza, że za chwilę
dojedziemy do kolejnej atrakcji turystycznej
Zdjęcie nr 15 - Domek dla owadów, które możemy spotkać na terenie
Poleskiego Parku Narodowego.

dzisiejszego dnia tj. ścieżki edukacyjnej „Obóz Powstańczy”.
Ścieżka edukacyjna „Obóz Powstańczy” -

jedna z kilku ścieżek o charakterze

przyrodniczo-

historycznych. Rozpoczyna się w miejscowości Lipniak, prowadzi przez różne środowiska leśne np.
grądy, olsy. Długość ścieżki około 4 km. Zawiera również elementy historyczne np. Dąb Powstańców,
mogiłki czy miejsce obozu powstańców. Dzięki temu turysta ma możliwość zapoznania się z
przebiegiem Powstania Styczniowego na terenie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Jedną z atrakcji
jest niewątpliwie spacer drewnianymi pomostami, po których w większości da się jechać rowerem. Ale
zaznaczam jest to zakazane, o czym informują tablice. Na trasie ścieżki zobaczymy również wieżę
widokową, z której możemy podziwiać rozległe Łąki Zienkowskie (źródło tekstu na końcu Opisu).

Początek ścieżki wita nas wilgotnym lasem liściastym. Nie ukrywam, że ze względu na
środowisko wilgotne, towarzyszyło nam sporo komarów. Podczas jazdy rowerem komary
raczej nie dokuczają, ale wystarczy przystanąć na chwilę, żeby zaraz zaatakowały.
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Z drugiej zaś strony mieliśmy okazję poczuć może namiastkę tego, co czuli powstańcy z
połowy XIX wieku, którzy ukrywali się w tym miejscu i którym poświęcono tą edukacyjną
trasę. Po drodze miniemy stary, w znacznej mierze wysuszony dąb szypułkowy zwany
Dębem Powstańców (zdjęcie nr 16).
Jeszcze niewielki dystans i dojedziemy do
wieży widokowej (zdjęcie nr 17), z której
możemy podziwiać jeden z największych
kompleksów łąk tzw. Łąki Zienkowskie.
Jest to obszar o powierzchni ok. 1200 ha,
który ciągnie się od miejscowości Zienki
po stronie zachodniej aż do miejscowości
Nowiny

po

stronie

wschodniej.

Jak

możemy wyczytać na tablicy informacyjnej,
są to dawne torfowiska niskie, które
osuszono i zmeliorowano w latach 60-tych i
70-tych XX wieku, na potrzeby ówczesnych
PGR-ów.

Zdjęcie nr 16 - Stary dąb szypułkowy zwany Dębem Powstańców
na ścieżce edukacyjnej „Obóz Powstańczy” w Poleskim Parku
Narodowym.

Jak zauważymy podążając dalej,
że nasza trasa teraz zawraca i co
najlepsze prowadzi nas przez
charakterystyczne

kładki

drewniane (zdjęcie nr 18), lekko
wzniesione ponad ziemię. Jak
informuje nas jedna z tablic, po
kładkach

nie

wolno

jeździć

rowerem. Ale jak tu się
Zdjęcie nr 17 - Wieża widokowa na skraju Łąk Zienkowskich.
(Zdjęcie autorstwa Krzysztofa Izdebskiego).

powstrzymać. Jednakże osobiście odradzam, bo można wypaść z kładki, która nie jest zbyt
szeroka.
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Zdjęcie nr 18 - Pomost drewniany na ścieżce edukacyjnej „Obóz Powstańczy”.
(Zdjęcie autorstwa Krzysztofa Izdebskiego).

Pokonawszy trasę złożoną z drewnianych kładek, wracamy z powrotem do miejscowości
Lipniak, małej wsi, składającej się z kilku zabudowań i dalej podążamy drogą, pokrytą
starym, popękanym asfaltem. Przed nami dosyć długi, kilkukilometrowy odcinek,
przebiegający przez zróżnicowany krajobraz, w którym dominują lasy, głównie liściaste.
Mijamy po drodze m.in. klony oraz inne drzewa, w tym również iglaste głównie

Zdjęcie nr 19 - Droga pośród lasów pomiędzy Lipniakiem a miejscowością Jamniki.
(Zdjęcie autorstwa Krzysztofa Izdebskiego).
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wszędobylskie sosny. Jak widać na zdjęciu nr 19, droga nie jest zbyt szeroka, pokryta jest
tak jak wspomniałem wcześniej dosyć starą i wyeksploatowaną nawierzchnią asfaltową, ale
wciąż nadającą się do jazdy rowerem.
Pokonawszy ten odcinek, wyjedziemy na większą drogę asfaltową, na której skręcamy w
lewą stronę w kierunku miejscowości Jamniki.

Wygodną i szeroką drogą asfaltową,

prowadzącą głównie pośród lasów, dojedziemy do miejscowości Jamniki, dużej wsi, gdzie
odniosłem wrażenie, że mieszkańcy bardzo dbają o swoje gospodarstwa. Ładnie wykoszone
podwórka, czyste, zadbane. Mijamy wieś, przejedziemy jeszcze koło małej kapliczki i po
około 2 km, w miejscowości Łomnica na skrzyżowaniu dróg, skręcamy w las w lewą stronę i
dalej będziemy poruszać się ścieżką turystyczną, czerwoną. Tuż przy skręcie, miniemy dużą
wiatę turystyczną, z której
oczywiście nie omieszkaliśmy
skorzystać (zdjęcie nr 20).
Wyjeżdżając

od

wiaty,

podążamy ścieżką, prowadzącą
w prawą stronę, zgodnie z
oznaczeniami

czerwonego

szlaku turystycznego, dodam,
że podążając w lewą stronę
dojechalibyśmy

do

ścieżki

edukacyjnej zwanej Dębem
Zdjęcie nr 20 - Wiata turystyczna w miejscowości Łomnica, na skraju Poleskiego
Parku Narodowego.

Dominik, którą zresztą chciałbym zwiedzić na następnej wycieczce w te okolice. Jadąc
czerwonym szlakiem, miniemy drewnianą kapliczkę. Droga, którą się teraz poruszamy
częściowo pośród lasów, częściowo pośród pól, jest dosyć wygodna do jazdy. Tylko czasami
jest trochę zapiaszczona. W pewnym momencie wyjedziemy na otwarty teren, gdzie niczym
w amerykańskim filmie, droga ciągnie się prosto aż prawie po horyzont. W czasie naszej
wycieczki, niebo w pewnym momencie bardzo się zachmurzyło, jakby miała nadejść duża
burza, ale na szczęście przeszła bokiem. Jednakże nie mogłem się powstrzymać, żeby nie
zrobić zdjęcia (zdjęcie nr 21).
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Jadąc, chwilę potem dojedziemy do większej drogi asfaltowej, przy której po prawej stronie
zobaczymy cmentarz rzymskokatolicki. Wyjechaliśmy w pobliżu miejscowości Babsk, gdzie
po przejechaniu niewielkiego odcinka, skręcamy w lewą stronę, w drogę polną, oznaczoną
czerwonym szlakiem turystycznym.

Zdjęcie nr 21 - Ciemne, burzowe chmury nad łąkami w okolicy miejscowości Wola Wereszczyńskiej.

Na nieszczęście dla nas, droga jest mocno zapiaszczona. Konieczne jest poruszanie się jej
skrajem po lekko utwardzonej nawierzchni. Ten niekorzystny odcinek ciągnie się na długości
około 100 m. Potem droga ciągnie się na przemian przez łąki i zadrzewienia leśne.
Po drodze miniemy po lewej stronie małą ambonę myśliwską i za chwilę wjedziemy do lasu i
ponownie na teren Poleskiego Parku Narodowego. Przejazd przez las mija dosyć szybko,
gdyż droga jest przyjemna do jazdy. Po drodze miniemy urokliwy kanał lub małą rzeczkę,
nad którą przejedziemy po małym mostku (zdjęcie nr 22).
Powoli, ale powoli będziemy opuszczać las, wyjedziemy na otwarte tereny i gdzie naszym
celem będzie miejscowość Urszulin, skąd rozpoczęliśmy dzisiejszą wycieczkę. Jeszcze parę
zakrętów i wyjedziemy na drogę szutrową, oznaczoną również czerwonym szlakiem
turystycznym. Pośród pól i zabudowań, podążamy aż wyjedziemy na początku Urszulina.
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Zdjęcie nr 22 - Leśna rzeczka na terenie Parku Poleskiego pomiędzy Babskiem a Urszulinem.

Aby dostać się do parkingu, na którym pozostawiliśmy samochód, musimy skręcić w prawą
stronę i przejechać znaną nam już drogą nr 82 niewielki dystans, po którym dojedziemy do
Ośrodka Dydaktycznego Parku.
Wygląda na to, że to koniec dzisiejszej wycieczki. Jestem pewny, że się spodoba tym, którzy
zechcą podążyć według powyższej trasy. Już niedługo kolejna wycieczka po Poleskim Parku
Narodowym, podczas której będziemy penetrować tym razem zachodnią część Parku.

Do zobaczenia.
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Uwagi, komentarze lub inne spostrzeżenia, którymi chcielibyście się podzielić, proszę
kierować na: roweroweprzygody@gmail.com
Życzę Przyjemnej Wycieczki…
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o http://www.poleskipn.pl/index.php/atrakcje/84-sciezka-rowerowa-mietiulka
o https://www.traseo.pl/trasa/rowerowa-sciezka-edukacyjna-mietiulka-poleski-parknarodowy
• Ścieżka przyrodniczo-historyczna „Obóz Powstańczy”
o http://www.poleskipn.pl/index.php/atrakcje/82-sciezka-przyrodniczo-historycznaoboz-powstanczy
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