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 Turystyka rowerowa w naszej szkole jest bardzo popularna i ma długą tradycję.
Każdej jesieni i wiosny organizowane są rajdy i wycieczki rowerowe.
Poznawanie ciekawych miejsc w rejonie gdzie mieszkamy podczas jazdy na
dwóch kółkach jest lubianym sposobem spędzania czasu wolnego przez
uczniów naszej szkoły. Dodać należy, że taka forma turystyki organizowana
jest także w dni wolne od zajęć edukacyjnych. Chętnych nigdy nie brakuje.
Wielu uczniów dojeżdża do szkoły jednośladem jakby chciała zacytować tekst
piosenki : „...rower jest wielce ok...” Wprawdzie szlak rowerowy Green Velo
nas omija ale to nie znaczy, że brakuje u nas interesujących i urokliwych
zakątków. Może nie wszyscy to wiedzą, ale wystarczy przejechać kilka
kilometrów, żeby znaleźć się w miejscach, które są unikatowe, mają swoje
tajemnice i jeszcze wiele do odkrycia ...

 Pandemia pokrzyżowała nam plany i nie dotarliśmy do wszystkich miejsc na
rowerach. Ciągle czeka na nas Rezerwat Śnieżyczki...



Nasze propozycje wybraliśmy według klucza:
1. Postać historyczna  – bohater związany z  naszą małą ojczyzną. 
2. Kilkuwiekowy zabytek z ciekawą historią. 
3. Legenda dotycząca okolicy w której mieszkamy. 
4. Piękne okoliczności przyrody. 
5. Miejsce z dużym potencjałem...

Z wielu interesujących miejsc do których docieraliśmy my i koledzy z
naszej szkoły, opracowaliśmy 5 tras, które zamieściliśmy w naszym
miniprzewodniku . Mamy nadzieję, że zaciekawią one turystów w
różnym wieku i zachęcą do rowerowych eskapad...



Generał ks. Stanisław Brzóska (1834 – 1865) to jeden z najbardziej znanych bohaterów powstania
styczniowego. Działał w okolicach Sokołowa Podlaskiego, gdzie bardzo długo prowadził walkę
zbrojną z zaborcą. Pojmany wraz ze swoim adiutantem Franciszkiem Wilczyńskim, został uwięziony
i skazany na karę śmierci. Obaj zostali straceni na sokołowskim rynku 23.05.1865r.

W Sokołowie Podlaskim i okolicach jest wiele miejsc upamiętniających działalność ks. Brzóski
podczas Powstania Styczniowego. Na załączonej trasie rajdu oznaczyliśmy 5 stacji związanych
z losami bohatera.





Stacja 1. Przywózki – w tej oddalonej o 3 km od Sokołowa miejscowości znajdowała się jedna z kilku
kryjówek w której ks. Brzóska znalazł schronienie wraz z czterema towarzyszami. Musiał ją

szybko opuścić, żeby nie wpaść w zasadzkę zastawioną przez żołnierzy rosyjskich.

Stacja 2. Krasnodęby – Sypytki. Po ucieczce z zasadzki w Przywózkach Brzóska i jego adiutant
Wilczyński znajdują schronienie w domostwie sołtysa Ksawerego Bielińskiego. Podczas kolejnej
obławy Brzóska zostaje ranny i pojmany wraz z adiutantem. W miejscu gdzie w okresie
Powstania Styczniowego znajdował się dom – kryjówka wzniesiono pomnik poświęcony pamięci
dwóch bohaterów. Jego centralne miejsce zajmuje głaz, niegdyś będący kamieniem progowym.
Na głazie widnieje pamiątkowa tablica z napisem:

Gdy pamięć ludzka ginie dalej mówią kamienie

Tu ukrywał się i został aresztowany

ks. Stanisław Brzóska ostatni komendant

powstania 1863 r. na Podlasiu oraz jego

adiutant F. Wilczyński

Wielka Chwała Bohaterom



 Stacja 3 – pomnik upamiętniający stracenie Ks. Stanisława Brzóski i jego adiutanta Franciszka
Wilczyńskiego. Wzniesiony między ulicami Długą i Wilczyńskiego, w miejscu, gdzie w 1865 roku
został stracony ostatni wódź powstania, ks. Stanisław Brzóska, wraz z adiutantem Franciszkiem
Wilczyńskim. Pomnik odsłonięto w 60-tą rocznicę ich śmierci, w 1925 roku. Dnia 29 V 2008 r.
Prezydent RP Lech Kaczyński przybył do Sokołowa, aby pośmiertnie odznaczyć ks. Stanisława
Brzóskę Orderem Orła Białego, w uznaniu za patriotyczną postawę i bohaterstwo wykazane w walce
z zaborcą

 Stacja 4 – Miejsce  pamięci na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. gen. Stanisława Brzóski. 
Popularna „ Czwórka” kontynuuje tradycje związane z powstaniem styczniowym. Dnia. 17 V 2003 na 
terenie szkolnym został odsłonięty duży głaz z umieszczoną na nim tablicą pamiątkową z mosiądzu:

„Żegnajcie bracia i siostry

i wy małe dziatki.

Ginę za naszą

ukochaną Polskę... 23 V1865"



 Stacja 5 / ostatnia/ – Dąb Powstańców w Lesie Przeździeckim Na wzgórzu za starym dębowym
drzewostanem, otoczonym „Siwym Bagnem” mieściła się powstańcza kwatera rejonu. Tutaj w kuźni
przekuwano kosy na bagnety. Obecnie uschnięty Siwy Dąb przypomina o bohaterach powstania
styczniowego, którzy oddali życie za wolną i niepodległą Polskę.



Otto Warpechowski , archeolog i historyk związany z ziemią sokołowską i węgrowską,
w czasie II wojny światowej ocalił ruiny zamku w Liwie przez zniszczeniem i rozbiórką....

Obecnie zamek w Liwie po gruntownych remontach przeżywa okres świetności, z Muzeum
Zbrojownią i legendą o Żółtej Damie jest jednym z kilku bardziej znanych tego typu budowli na
Mazowszu i dużą atrakcją turystyczną.

Rajd Szlakiem Ottona Warpechowskiego organizowany jest przez Muzeum Zbrojownię na Zamku w
Liwie i Stowarzyszenie „Pomóżmy sobie razem” z Brzozowa. Rajd odbywa się pod patronatem
honorowym Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski Bogusława Karakuli, Senatora RP Marii Koc
i Senatora RP Waldemara Kraski.



Legenda – liczba czarnych punktów oznacza kolejną stację na trasie,  trasa w dwóch wariantach –
dla młodzieży około 30 km  - powrót transportem organizatora  , 50 km dla dorosłych



Stacja 1 - Brzozów gm. Sokołów Podlaski –

obelisk poświęcony Otto Warpechowskiemu, 

miejscowości w której mieszkał i prowadził  

badania archeologiczne.

Stacja 2.  Paczuski Duże – miejsce śmierci  Ottona Warpechowskiego.  Na  terenie „Ośrodka 
Edukacji Ekologicznej” znajduje się pomnik patrona rajdu.  
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 Liw wita rowerzystów.....

Stacja 3. Zamek w Liwie - początki zamku w Liwie sięgają I poł. XV w. Gotycka
warownia została zbudowana na zlecenie księcia mazowieckiego Janusza I
Starszego nad rzeką Liwiec będącą wówczas granicą księstwa mazowieckiego
i Litwy. Zamek jest jedynym tego typu zabytkiem na pograniczu mazowiecko-podlaskim.
Bogata historia obiektu oraz jego usytuowanie w malowniczej dolinie Liwca przyciągają
turystów szukających kontaktu z historią, naturą oraz aktywnego wypoczynku.

Dodać należy, że zamek usytuowany jest nad Liwcem ( dł. 126 km), która jest najdłuższą
rzeką mającą swój początek i koniec na Mazowszu.
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 Stacja 3...

Młodym turystom organizatorzy umożliwiają zwiedzanie muzeum, wysłuchanie legendy o Żółtej
Damie i obejrzenie prezentacji multimedialnej poświęconej Otto Warpechowskiemu . Z jej treści
uczestnicy rajdu mogą m.in. poznać szczegóły jego życiowej misji polegającej na wprowadzeniu w
błąd niemieckiego starosty w czasie II wojny światowej. Warpechowski przekonał go , że zamek w
Liwie był warownią krzyżacką. Dzięki temu cenny obiekt uniknął planowanej przez Niemców
rozbiórki. Ostatnim punktem programu rowerowej wyprawy jest konkurs wiedzy dotyczący
znajomości faktów z życia i działalności zawodowej bohaterskiego historyka.
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W oddalonej około 12 km od Sokołowa miejscowości Niewiadoma znajdują się pozostałości
grodziska z XI w. zwane powszechnie „ Wałami”. Popularyzatorem teorii jakoby tereny
położone nad Cetynią zamieszkiwali Jaćwingowie był przez dziesięciolecia lokalny regionalista
p. Marian Pietrzak.”. Osada miała wymiary około 250x230 m, otoczona widocznymi do dziś
potężnymi wałami obronnymi liczącymi u podstawy nawet do 12m szerokości, rozdzielone fosą
o szerokości 8m. Najsilniejsze umocnienia znajdowały się od strony wschodniej, która nie była
chroniona w sposób naturalny.





 Topografia dawnego grodziska , szczególnie duża różnica wzniesień sprawia, że jest to wymarzone
miejsce do organizowania różnorodnych edukacyjnych gier i zabaw terenowych. Badania
archeologiczne nie potwierdzają tego, że przed prawie tysiącem lat gospodarzami byli tu
Jaćwingowie a ostatnią władczynią Cetynia, od imienia której nazwę bierze rzeka przepływająca
przez Sokołów Podlaski. Patrząc na uczniów „Zdobywających twierdzę” można pomyśleć, że chcą być
wojami toczącymi bitwę ...a legenda o walecznych plemieniu pomaga przenieść się w czasie
i poczuć klimat dawno minionej epoki....



Trasa 4.  Przedwiośnie...

W lesie między miejscowościami Rogów i Repki /gmina Repki/ znajduje się Rezerwat 
Śnieżyczki Przebiśniegu  (Galanthus nivalis) . Został powołany Zarządzeniem Ministra 
Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 grudnia 1980 roku. Jest jedynym tego typu 
nie tylko na Mazowszu, ale i w środkowej Polsce obszarem przyrody chronionej. 
Zajmuje powierzchnię prawie 25 hektarów.  
Śnieżyczka  Przebiśnieg  uchodzi za symbol  przedwiośnia....







Zbiornik  nazywany  Zalewem  „Niewiadoma” zajmuje powierzchnię ponad 42 hektarów,  a długość 
linii brzegowej wynosi prawie 6 km. Nie jest to powszechnie znany fakt, ale jest to drugie po  Zalewie 
Zegrzyńskim sztuczne jezioro na Mazowszu.  Wymienione walory świadczą o drzemiącym w tym 
miejscu potencjale , żeby stać się  dla naszego regionu miejscem   o  takim znaczeniu jak  Zalew 
Zegrzyński  dla mieszkańców Warszawy i okolic......

Dodać należy także, że  „ nasze jezioro” jest   laureatem  III edycji konkursu  „Perły Mazowsza. 
Fundusze Europejskie w obiektywie”.  

link: https://www.funduszedlamazowsza.eu/wp-content/uploads/2017/12/album--perly-mazowsza-
iii-.pdf



 Mapa trasy rajdu. Długość trasy wynosi około 25 km



 Zbiornik Niewiadoma powstał w 2013r. z myślą o retencji wód z możliwością wykorzystania
ich dla zaspokojenia aktualnych potrzeb regionu, przede wszystkim w dziedzinie
rolnictwa. Otoczony lasami akwen budzi nadzieje na ożywienie turystyczne
i zainteresowanie tym malowniczym zakątkiem. Czyste powietrze, ładna okolica i cisza
stwarzają idealne miejsce do wypoczynku. Już teraz uznawany jest za raj dla wędkarzy,
kajakarzy, miłośników przyrody .... i biegaczy, którzy od kilku lat mogą brać udział w wyścigu
dookoła zalewu zwanym „ Sokołowska runda”



Witaj☺ ! 

Mamy nadzieję, że jeśli jesteś na tej stronie to masz miniprzewodnik chociaż trochę Cię
zaciekawił. Bo jak ktoś powiedział „ ... piękno zaczyna się tuż za rogiem”... Nie trzeba jechać na
koniec świata, żeby znaleźć się w otoczeniu pięknej przyrody, odkryć ślady wydarzeń sprzed
kilku wieków czy zamyślić nad losami dawnych bohaterów. Świat z perspektywy roweru
wygląda inaczej... jeśli tego nie wiesz , najwyższy czas przekonać się o tym.
Mieszkamy w interesującym miejscu a Mazowsze jest piękne....

Jesteśmy tego pewni, że młodzi ludzie zamieszkujący Mazowsze bez problemu wskazaliby w
swoim otoczeniu przykłady interesujących postaci, zabytków i miejsc wg klucza, który
zaproponowaliśmy...

Do zobaczenia na rowerowym szlaku ☺!



 Poniżej zamieszczamy link do mapy z interesującymi miejscami, które
uczniowie naszej szkoły odwiedzili podczas rowerowych wędrówek.....
Nie jest ona zamkniętym rozdziałem. Zapewne uzupełnimy ją
o odkryte magiczne miejsca....

Link:  https://www.google.pl/maps/d/u/0/edit?mid=1w8qr0ljv_1z9YXT-
iUtYtnwNOA2e_ucm&ll=52.4697463196397%2C22.165961300000006&z
=12



 https://www.sokolowskarunda.pl/kilka-slow-o-zbiorniku-niewiadoma/
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 Zdjęcie Zalewu Niewidoma, slajd 20 – autor Radosław Ratyński

 Zdjęcie - slajd nr 22 - http://kajak24.pl/zalew-niewiadoma/

 Ilustracja  - slajd nr 22 - https://www.sokolowskarunda.pl/kilka-slow-o-zbiorniku-
niewiadoma/

 Zdjęcia uczniów podczas rajdów rowerowych – archiwum  fotograficzne Publiczne j Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Sokołowie Podlaskim

 Foto - slajd nr 9, 14, 17, 19  - autor Robert Jaszczuk
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