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Wycieczka nr 60 

HAŃSK – DUBECZNO – ŻDŻARKA – LUTA – 

DUBECZNO – HAŃSK  (05.11.2017)  

Region: województwo lubelskie: kompleks „Torfowisko Dubeczyńskie” 

Dystans:  ok. 34  km  

Rodzaj wycieczki: rowerowa 

Stopień trudności:  niski 

Minimalny wiek uczestnika: 10  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.

http://openstreetmap.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl
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Witam na kolejnej wycieczce rowerowej po uroczych terenach Lubelszczyzny. Tym razem 

tak jak i na poprzedniej wycieczce, pozwiedzamy okolice miejscowości Hańsk, tym razem 

północne. To tyle w największym skrócie.  

Dzisiejszą wycieczkę możemy zacząć od pozostawienia samochodu na parkingu przy kościele 

św. Rajmunda w Hańsku.  

Na ostatniej wycieczce zapowiedziałem, że  w następnym sporządzonym Opisie, opiszę po 

trochu Hańsk  i okolice. Tak więc obietnicy dotrzymuję i poniżej krótki opis gminy Hańsk. 

Gmina Hańsk – położona we wschodniej części woj. lubelskiego. Osadnictwo 

człowieka na tych terenach (potwierdzone badaniami) rozpoczęło się we wczesnej 

opoce brązu. Bagnisty teren nie sprzyjał osiedlaniu się, nie mniej przez te tereny 

wędrowały różne plemiona. Jak czytamy w opracowaniu p. Andrzeja Wawryniuka 

(link na końcu Opisu),  pierwsze osady na terenie gminy Hańsk powstawały na 

przełomie XV i XVI wieku. Na początku XV wieku powstały m.in. Hańsk, Żdżarka i prawdopodobnie 

Kulczyn. Na terenie gminy przeważały własności prywatne. W XVI wieku powstały wsie: Osowa i 

Macoszyn, które należały do dóbr królewskich. W czasie wojen w XVII wieku liczba mieszkańców 

znacznie się zmniejszyła. Wieś Hańsk przez wieki aż do połowy XVII wieku należały do rodu Hańskich. 

Jednakże ze względu na to, że część Hańskich wyprzedawała swoją część wsi, bądź przekazywała w 

posagu swoim córkom, wieś posiadała skomplikowaną strukturę własnościową. W 1564 r. wieś liczyła 

80 rodzin chłopskich, przez co należała do największych wsi w ziemi chełmskiej. Następnymi 

właścicielami wsi byli Kuniccy. Nie będę dokładnie przedstawiał losów kolejnych potomków 

Kunickich, jednak trzeba wspomnieć, że w 1864 r. na mocy carskiego ukazu uwłaszczeniowego w 

Hańsku powstały 83 gospodarstwa rolne. Dotychczasowe obszary dworskie zostały uwłaszczone 

między pomiędzy użytkujących je chłopów, jednak część folwarków została w rękach szlachty.  

Tak jak Włodawę nazwano miastem trzech kultur, tak gminę Hańsk nazwaną gminą czterech kultur. 

Występowały tu bowiem narody: polskie, ukraińskie, niemieckie i żydowskie. Niestety wiele pamiątek 

po tym okresie zostało zdewastowanych  i zniszczonych np. park w Hańsku i Kulczyn Kolonia. Obraz 

terenów gminy na przestrzeni bardzo się zmienił. A Hańsk to dawne centrum dóbr rodziny Hańskich o 

charakterze przemysłowym. Funkcjonowała tu m.in. gorzelnia, fabryka terpentyny, serownia. Dzisiaj 

obraz gminy wygląda inaczej. Przesuszone Krowie Bagno; dawne tereny rolnicze, które obecnie 

zagospodarowuje obecnie las.  

Wspominając o Hańsku, nie sposób pominąć osoby ks. Jana Dolinowskiego, urodzonego w Hańsku w 

1814 r. (zdjęcie nr 1). Oprócz pracy duszpasterskiej (był grekokatolickim duchownym) ks. Dolinowski 

był wielkim pasjonatą pszczelarstwa  oraz wiele czasu poświęcił na naukę języków obcych  po to,  żeby 

zgłębić literaturę zagraniczną z dziedziny chowu pszczół.  Skonstruował pierwszy w Polsce oraz jeden 

z pierwszych na świecie ul ramowy otwierany do góry. Swój czas dzielił między pracę duszpasterską a 

prowadzeniem pasieki. Prześladowany przez władze carskie m.in. za chowanie zmarłych w obrządku 

grekokatolickim a nie prawosławnym, został wytypowany do zsyłki na Syberię. Jednakże „wymknął”   
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się carskim prześladowcom, umierając w 1875 r. Pozostawił po sobie bogatą literaturę dot. 

pszczelarstwa. Dlatego też mieszkańcy, chcąc uhonorować wybitnego mieszkańca, zaczęli 

organizować począwszy od 2005 r. (w 130 

rocznicę śmierci ) tzw. Dni Pszczelarstwa.  Jest 

to forma festynu połączonego z uroczystościami 

kościelnymi, organizowanego w miesiącach 

letnich. W czasie tej imprezy organizowane są 

m.in. różne konkursy, warsztaty, wystawy 

poświęcone pszczelarstwu. Ponadto 

organizowane są różne konferencje a także 

występy artystyczne zespołów folklorystycznych, 

gwiazd estrady itd. Osobiście nie miałem okazji 

uczestniczyć w tej imprezie, nie mniej jednak 

zachęcam do przybycia do Hańska, by wziąć 

udział w w/w  imprezie (źródło tekstu na końcu 

Opisu).   

 

 

 

Zdjęcie nr 1  - Rzeźba przedstawiająca ks. Dolinowskiego w Hańsku, 

w tle kościół  św. Rajmunda. 

 

Naszym pierwszym celem będzie odwiedzenie dawnego cmentarza prawosławnego, 

znajdującego się w niewielkiej odległości od kościoła w Hańsku. Aby się do niego dostać, 

musimy podążyć czerwonym szlakiem, przebiegającym koło kościoła. W pewnym momencie 

droga nam się rozdwoi, my kierujemy się  w drogę, odbiegającą w prawą stronę. Miniemy 

cmentarz rzymskokatolicki i za chwilę dojedziemy do cmentarza prawosławnego. Jak 

możemy przeczytać na tablicy informacyjnej przy cmentarzu, cmentarz ten powstał w 

połowie XIX wieku, początkowo przeznaczony był dla ludności grekokatolickiej. Po 

likwidacji parafii grekokatolickiej, służył  wyznawcom prawosławia oraz rzymskim 

katolikom. Obecnie na cmentarzu można zobaczyć kilkadziesiąt nagrobków z początku XX 

wieku (zdjęcie nr 2). 

Prawdopodobnie na tym cmentarzu pochowany jest wspomniany ks. Dolinowski. 

Po zwiedzeniu cmentarza udajemy się z powrotem w kierunku kościoła, by ponownie skręcić 

w prawą stronę. Po drodze miniemy kolorowy budynek szkoły podstawowej i przedszkola w 

Hańsku i za chwilę później budynek prawdopodobnie kotłowni.  
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Zdjęcie nr 2  - Nagrobki na dawnym prawosławnym cmentarzu w Hańsku. 

 

Droga asfaltowa szybko się kończy, wyjeżdżamy na drogę gruntową, oznaczoną niebieskim 

szlakiem turystycznym, początkowo prowadzącą pośród terenów rolniczych (zdjęcie nr 3).  

W oddali widać zadrzewienia 

leśne, do których powoli 

będziemy się zbliżać. Las okazał 

się niezbyt duży, tak jak szybko 

się zaczął tak i skończył, 

ponownie wyjedziemy na tereny 

rolnicze. na których powoli 

ukazują się kolejne 

zabudowania.  

 

 

 

Zdjęcie nr 3  -Droga szutrowa, prowadząca z Hańska do Dubeczna.   

 

Powoli wjeżdżamy do kolejnej dzisiaj miejscowości tj do Dubeczna, gdzie mijamy po prawej 

stronie budynek szkoły w Dubecznie, obchodzącej ostatnio 85-lecie istnienia. Po minięciu 

szkoły mamy jeszcze  spory odcinek drogi, prowadzącej prosto pośród terenów rolniczych, 
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zanim ostatecznie dojedziemy do Dubeczna.  Duża miejscowość, słynąca z działającej w niej 

od 1872 r.  starej huty szkła, zresztą działającej do dzisiaj (zdjęcia nr 4,5).  

Dodam, iż obecnie jest to 

największy zakład przemysłowy 

w powiecie włodawskim, 

dający zatrudnienie  dużej 

liczbie mieszkańców tego 

regionu. Samo Dubeczno jest 

dużą miejscowością, ale nie ma 

tutaj za bardzo innych atrakcji 

oprócz wspomnianej wcześniej 

zabytkowej huty szkła.  

 

Zdjęcie nr 4  -Brama wjazdowa do huty szkła w Dubecznie. 

 

Naszą kolejną atrakcją, do 

której zmierzamy są 

Torfowiska Dubeczańskie, 

pośród których znajduje się 

platforma widokowa, do której 

chciałbym dotrzeć. Poniżej 

umieszczę kilka słów na temat 

tej ciekawostki przyrodniczej, 

jaką stanowią niewątpliwie 

torfowiska w okolicy Dubeczna.  

 

Zdjęcie nr 5  -Widoczna w oddali huta szkła w Dubecznie. 

 

Torfowisko Dubeczyńskie – położone we wschodniej części gminy Hańsk, między miejscowościami 

Dubeczno a  Żdżarka.  Posiada powierzchnię ok. 520 ha, w środkowej jego części znajduje się 

dystroficzne jezioro znane Jeziorem  Dubeczyńskim  lub Hańskim o powierzchni ok. 11 ha. Do lat 90-

tych XX wieku eksploatowano na tych terenach pokłady torfu, w południowej części torfowiska. 

Dawniej torf służył jako materiał opałowy, głównie z przeznaczeniem na tutejszą hutę szkła.  Na 

szczęście wydobycie torfu nie spowodowało zachwiania warunków wodnych. Dzięki temu zostały 

zachowane trzy typy torfowisk: niskie, przejściowe i wysokie. Tutejsze środowisko cechuje bogata 

szata roślinna. Wiele roślin objętych jest ścisłą ochroną prawną, również wiele gatunków objętych jest 
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częściową ochroną. Obszar torfowisk stwarza również doskonałe warunki dla ptactwa w okresie 

przelotów, niektóre z nich pozostają aby odbyć tu gody i lęgi (źródło tekstu na końcu Opisu).   

 

Aby dojechać to platformy widokowej na terenie torfowisk, należy pojechać drogą, 

odchodzącą w prawą stronę od bramy głównej huty szkła. Opuściwszy Dubeczno wyjedziemy 

na tereny otwarte, głównie o charakterze łąkowym. Zresztą zobaczymy po drodze tablicę w 

napisem wieża widokowa, co oznacza,  że podążamy w dobrym kierunku.  W pewnym 

momencie dojedziemy do opisanych powyżej torfianek. Zanim dojedziemy do wieży 

widokowej, musimy pokonać nieco wilgotny odcinek drogi, która przybierze kształt wąskiej 

ścieżki, prowadzącej pośród gęstych zadrzewień. Miejscami musimy pokonać wodniste dołki 

oraz tereny podmokłe m. in. takie jak widać na umieszczonym zdjęciu (zdjęcie nr 6). Dodam, 

żeby przejść niezamoczonym po bardzo „wątłym” mostku, byłem zmuszony nawet odczepić 

sakwy od roweru i przenieść wszystko oddzielnie. 

Zdjęcie nr 6  -Niezbyt łatwa droga, prowadząca do wieży widokowej na terenie torfowisk w okolicy Dubeczna. 

 

Ale myślę, że warto się było pomęczyć, gdyż widok z wieży widokowej naprawdę robi 

wrażenie (zdjęcia nr 7,8). 
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Niestety sama wieża niszczeje i 

nie za bardzo widać, żeby była 

w jakiś szczególny sposób 

zabezpieczana. Podobnie  jak 

elementy dodatkowe przy wieży 

np. stoły pod wieżą  i na wieży, 

które uległy uszkodzeniu i nie 

są w ogóle naprawiane. Może 

tak się dzieje, że wieża 

dubeczańska stoi trochę na 

uboczu głównych szlaków  

Zdjęcie nr 7  -Wieża widokowa na terenie torfianek dubeczyńskich. 

turystycznych tego regionu.  

Zdjęcie nr 8  -Widok z wieży widokowej na torfowiska w okolicy Dubeczna. 

 

Po obejrzeniu ładnych widoków z wysokości kilku metrów, wracamy tą samą drogą, którą 

wcześniej przyjechaliśmy, aż dojedziemy prawie do huty szkła, by zgodnie z 

charakterystycznym drogowskazem, na który napisano: Żdżarka i Jezioro.  Droga wiedzie 
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nas przez pola i łąki, przez cały czas kierujemy się zgodnie z betonowymi drogowskazami, 

których wygląd jest bardzo nietypowy i 

chyba charakterystyczny dla tutejszych 

okolic (zdjęcie nr 9).  

Droga zrobiła się bardzo przyjemna do 

jazdy rowerowej, w dalszym ciągu jest 

piaszczysta ale utwardzona. W oddali widać 

lasy. Przez cały czas, kierujemy się na 

Jezioro, trzymając się prawej strony. Po 

drodze mijamy po prawej stronie ambonę 

myśliwską, od tego momentu zagłębiamy w 

zadrzewienia, które czasami ustępują 

miejsca polom i łąkom. Jeszcze krótki 

odcinek jazdy o dojedziemy do początku 

ścieżki turystycznej w formie drewnianej 

kładki, która zaprowadzi  

Zdjęcie nr 9  - Charakterystyczny dla tych terenów (okolice Dubeczna)  drogowskaz. 

 

nas do Jeziora Dubeczyńskiego (zdjęcie nr 10).   

Sama kładka jest 

dosyć szeroka, można 

po niej bez 

najmniejszego 

problemu przejechać 

rowerem, jednakże 

trzeba zachować 

szczególną 

ostrożność, kiedy 

natrafimy na 

deszczowy dzień i 

kładka będzie mokra.  

   

 Zdjęcie nr 10  - Początek drewnianej kładki, prowadzącej do Jeziora Dubeczyńskiego. 
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Co do samego jeziora, jest ono jeziorem płytkim, maksymalna głębokość to ok. 2 m, a jak 

możemy wyczytać na pobliskiej tablicy informacyjnej, długość linii brzegowej to ponad 1300 

metrów.  Obecnie jezioro jest pod zarządem wędkarzy, dlatego też nad jego brzegiem można 

zobaczyć kilka, w różnym stanie technicznym, łódek (zdjęcie nr 11).    

Jak widać na zdjęciu obok 

tekstu, jadąc kładką drewnianą 

około 200 metrów, dojedziemy 

do miejsca, przypominające 

pomost. Znajdują się na  nim 

ławki, tak więc można chwilę 

odsapnąć i nasycić wzrok 

widokiem międzyleśnego 

jeziora. Naszym następnym 

celem będzie miejscowość 

Żdżarka,  gdzie zobaczymy  

Zdjęcie nr 11  -Pomost nad brzegiem Jeziora Dubeczyńskiego.  

 

kolejny, dawny cmentarz prawosławny. W związku z tym wracamy ponownie na nasz szlak i 

trzymając się drogowskazów, kierujemy się na Żdżarkę. Momentami droga będzie 

zapiaszczona, przez co musimy jechać czasami  jej skrajem, który jest bardziej utwardzony. 

Zapiaszczenia się skończyły i teraz podążamy przez odcinek leśny, w którym możemy 

spotkać zarówno sosny jak i brzozy oraz dużą grupę różnych krzewów. Co jakiś czas 

spotkamy małe rozjazdy dróg, ale my staramy trzymać się głównej drogi. Zaznaczę, iż proszę 

za bardzo nie kierować się wytyczoną przeze mnie trasą na mapie, umieszczonej na  stronie 

tytułowej, gdyż jest to mapa tylko poglądowa, ze 

względu technicznych bardzo trudno byłoby dokładnie 

odrysować dzisiejszą wycieczkę. Proszę natomiast 

podążając zwracać uwagę na drogowskazy i trzymać się 

wytyczonych przez nie kierunków.    

Po niezbyt długiej jeździe, pojawią się pierwsze 

zabudowania a nasza wygodna, piaszczysta droga 

dołączy do małej drogi asfaltowej, oznaczonej 

czerwonym szlakiem turystycznym. W okolicy też 

zobaczymy duży, drewniany krzyż (zdjęcie nr 12).    



 10 

Wyjechawszy na drogę asfaltową, oczywiście skręcamy w prawą stronę w kierunku wsi 

Żdżarka, by niedługi czas później dojechać do kolejnego rozjazdu, przy którym zobaczymy 

przystanek autobusowy. Na tym rozjeździe kierujemy się również w prawą stronę w kierunku 

wsi Luta. Po przejechaniu około 200-300 metrów, dojeżdżamy do miejsca, gdzie po lewej 

stronie umieszczona została tabliczka z napisem cmentarz prawosławny. Aby do niego się 

dostać, musimy zjechać w lewą stronę i przejechać około 50 metrów (zdjęcie nr 13).  

Jak możemy 

wyczytać na tablicy 

informacyjnej, 

umieszczonej w 

pobliżu, cmentarz 

ten został założony 

prawdopodobnie w 

połowie XVIII 

wieku. W tym 

samym też okresie 

powstała kaplica, 

stojąca do początku 

XX wieku w tylnej  

Zdjęcie nr 13  - Dawny, mały cmentarz prawosławny w miejscowości Żdżarka. 

 

części małego cmentarza. Na cmentarzu zachowało się około 20 nagrobków z początku XX 

wieku. Opuściwszy cmentarz i wyjechawszy ponownie na drogę, kierujemy się w kierunku 

Luty.  Droga, którą teraz 

podążamy to droga asfaltowa, 

miejscami lekko dziurawa ale z 

powodzeniem nadająca się do 

jazdy rowerem. Prowadzi nas 

przez tereny leśne o charakterze 

zróżnicowanym, przez który 

przejeżdża się całkiem 

przyjemnie. Kilka kilometrów 

jazdy w tym  fajnym terenie 

szybko powinno nam minąć i w  

Zdjęcie nr 14  - Pomnik w Lucie,  poświęcony powstańcom styczniowym. 
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końcu dojedziemy do miejscowości Luta, a dokładnie do skrzyżowania dróg, przy którym 

zobaczymy białą kapliczkę oraz  mały, kamienny pomnik z 2008 r. poświęcony powstańcom 

styczniowym, którzy stoczyli tu bitwę 07 marca 1863 r.   (zdjęcie nr 14). 

Przy pomniku odchodzi na północ w kierunku Dubeczna droga początkowo polna, a po 

przejechaniu małego mostku,  leśna oznaczona niebieskim szlakiem turystycznym. Właśnie tą 

drogą pojedziemy dalej, rozpoczynając powrót do Dubeczna. Droga miejscami mocno 

zapiaszczona, jednakże ze względu na mokrą nawierzchnię, nie było to tak uciążliwe  (zdjęcie 

nr 15).  

Na szczęście obok drogi  

prowadziła mniejsza ścieżka, 

dosyć utwardzona, 

umożliwiająca dosyć wygodny 

przejazd rowerem. Niestety 

główna droga, którą 

powinniśmy  się poruszać okaże 

się  zapiaszczona na dosyć 

długim dystansie. Podejrzewam, 

że to duże samochody, 

przewożące drewno tak  

Zdjęcie nr 15  - Niewygodna do jazdy rowerem droga leśna pomiędzy Lutą  

a Dobecznem.   

 

rozjeździły tą drogę.  Przejechawszy około 1-1,5 kilometra dojedziemy do miejsca, gdzie 

znajdują się dwa drewniane krzyże, jeden z nich starszy,  naprawdę  już według mnie długo 

nie postoi (zdjęcie nr 16). My podążamy dalej, w 

pewnym momencie nasza droga zmieni się w  wąską 

ścieżkę, która jak się okaże wkrótce, została 

poprowadzona na krótkim dystansie jako forma atrakcji 

turystycznej. Po krótkim przejeździe ponownie 

wyjeżdżamy na szeroką drogę leśną. Powoli 

zostawiamy las za sobą i dojeżdżamy powoli do drogi 

asfaltowej, przy której zobaczymy  pierwsze 

zabudowania wsi Dubeczno oraz dosyć duży kościół 

pw.  NMP Królowej Polski (zdjęcie nr 17). 
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Jak możemy wyczytać w  

internecie, kościół dubeczyński 

został wybudowany w latach 

1983-1986 r. Mijamy budynek 

kościoła i zmierzamy w 

kierunku centrum Dubeczna, by 

przejeżdżając koło huty szkła, 

wyjechać na drogę powrotną w 

kierunku Hańska.  Tak więc 

jeszcze kilka kilometrów, znaną 

nam już drogą i dojedziemy do  

Zdjęcie nr 17  - Kościół w Dubecznie, wybudowany w latach 1983-1986 r.  

 

Hańska, gdzie pozostawiliśmy nasz samochód.   

Zdaję sobie sprawę, że dzisiejsza wycieczka nie obfitowała w atrakcje, ale sądzę, że mogła się 

podobać. Dla mnie osobiście Torfowisko Dubeczyńskie wywarło duże wrażenie. Myślę, że 

jest warte  zobaczenia. 

Tak więc w tym miejscu się pożegnam. Mam nadzieję, ze ktoś zechce ją powtórzyć. A poza 

tym  życzę równie udanych wycieczek po innych terenach  i oczywiście szczęśliwych 

powrotów do domu. 
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Uwagi, komentarze lub inne spostrzeżenia, którymi chcielibyście się podzielić, proszę 

kierować na:  roweroweprzygody@gmail.com 

Życzę Przyjemnej Wycieczki… 

 

Autor 

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja zdjęciowa: 

 Zdjęcia nr:  wszystkie zdjęcia  – Autor 

 Herb gminy Hańsk – źródło: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:POL_gmina_Ha%C5%84sk_COA.svg 

 

 

 

 

 

 

Źródła internetowe (linki): 

 Opis gminy Hańsk 

o http://www.hansk.pl/publikacje 

o Historia Gminy Hańsk - autor: A. Wawryniuk 

 

 

 

 Torfowisko Dubeczyńskie 

o http://www.hansk.info/index.php?id=120&id2=102 

mailto:roweroweprzygody@gmail.com
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:POL_gmina_Ha%C5%84sk_COA.svg
http://www.hansk.pl/publikacje
http://www.hansk.pl/images/Publikacje/HISTORIA_GMINY_HANSK.pdf
http://www.hansk.info/index.php?id=120&id2=102

