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Wstęp

P 
rymasowska Droga św. Jakuba może stanowić pierwszy 
etap drogi pielgrzymiej od Zuzeli do Warszawy. Rozpoczyna 
się w nadbużańskiej Zuzeli, miejscu urodzenia Prymasa 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego i prowadzi przez Prostynię, gdzie 
znajduje się Sanktuarium Świętej Trójcy i św. Anny, do Sadownego. Tu 
łączy się z Niepodległościową Drogą św. Jakuba, przechodzącą przez 
Loretto, Jadów, Wołomin do Radzymina. Trzeci odcinek tego ciągu piel-
grzymiego to Droga św. Jakuba – Cudu nad Wisłą. Ten szlak pielgrzymi 
doprowadzi nas do Warszawy, miejsca śmierci i pochówku Prymasa 
Tysiąclecia. Droga Cudu nad Wisłą wiedzie przez miejsca upamiętnione 
zmaganiami bitewnymi o wolność Polski I Europy z 1920 roku, w tym 
przez szczególnie przez pola bitewne Bitwy Warszawskiej, określonej 
mianem „Cudu nad Wisłą”. 

Chcąc rozpocząć pielgrzymkę od Zuzeli, możemy dojechać pocią-
giem ze stacji Warszawa Wileńska do Małkini Górnej. Następnie auto-
busem relacji Małkinia Górna – Nur, do przystanku w Zuzeli. Wybierając 
wariant pieszy (odcinek od Małkini do Zuzeli ma ok 15 km długości), 
idziemy poboczem drogi 694. Po drodze mijamy miejscowość Zawisty 
Dzikie z parafią p.w. Nawrócenia św. Pawła, gdzie w kościele można 
podziwiać stół ołtarzowy wykonany z czarnego dębu wydobytego 
z dna Bugu. Za wsią można polną drogą dojść do Bugu i przejść ok. 3 km 
wzdłuż rzeki. Następnie wracamy do szosy 694 w miejscowości Rostki 
Piotrowice. Przechodzimy Zgleczewo Szlacheckie i po dalszych 4 km 
jesteśmy w Zuzeli. 
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Prymasowska Droga wraz z Drogą Podlasko-pół nocnowschodnio-
mazowiecką, Drogą Niepodległości i częściowo Drogą Cudu nad Wisłą, 
tworzy Drogę Podlaską Świętego Jakuba, mającą łącznie 470 km dłu-
gości. Opisywana w przewodniku droga włączona jest w wielką sieć 
dróg Świętego Jakuba Polski i Europy. Ten krótki szlak, może być pierw-
szym etapem długiej drogi aż na krańce Europy, do Grobu Świętego 
Jakuba w Santiago de Composteli.

Ojczyzna jak uczył nas Sługa Boży Prymas Stefan Wyszyński, to: 
„Ziemia w którą wrastamy korzeniami ciała i ducha. I z tej polskiej ziemi 
będziemy szli za przewodem Kościoła do Bożego nieba”. Idąc przez 
naznaczone wieloma śladami wiary i ofiarnej miłości, ziemie Podlasia 
i Mazowsza, będzie wzrastać w nas wdzięczność za Ojczyznę.

W pielgrzymim trudzie drogi niech towarzyszy nam opieka 
Służebnicy Pańskiej Maryi, Matki Chrystusa i Królowej Polski oraz wsta-
wiennictwo Świętego Jakuba, Apostoła Pana Jezusa Chrystusa, niestru-
dzonego Pielgrzyma i rzecznika przed Bogiem, naszych codziennych 
spraw. 
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Przebieg Prymasowskiej Drogi św. Jakuba 

Miejscowość Odległość od 
poprzedniej

Naras ta-
jąca 

Etap 1 – 11,7 km Zuzela – Długie Grodzieńskie

Zuzela 0 km 0 km K, s,
Ołtarze-Głowacze 2 km 2 km -
Łęg Nurski 2 km 4 km -
Most na Bugu 1,2 km 5,2 km R – ok. 0,5 km, 

stacja benzynowa
S – ok. 1 km 
w Nurze 

Przewóz Nurski 1,5 km 6,7 km  S
Długie Kamieńskie 2 km 8,7 km N
Długie Grodzieńskie 3 km 11,7 km N 

Etap 2 – 20,1 km Długie Grodzieńskie – Prostyń

Wólka Nadbużna 2 km 13,7 km -
Rybaki 3 km 16,7 km -
Rytele Suche 4 km 20,7 km -
Rytele Święckie 4 km 24,7 km -
Boreczek 2 km 26,7 km -
Treblinka 2,4 km 29,1 km S, 

obóz zagłady – 
ok. 7 km

Prostyń 2,7 km 31,8 km S, San, N 

Etap 3 – 13,2 km Prostyń – Sadowne

Złotki 1,2 km 33 km S
Orzełek 4 km 37 km S
Sokółka 5 km 42 km
Sadowne 3 km 45 km S, k, R 

San – sanktuarium; K – kościół; S – sklep spożywczy; R – restauracja, bar
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Droga św. Jakuba prowadzi początkowo leśną drogą 
piaszczystą kierunku wschodnim, potem asfaltową 
drogą przez wioski i most na drugą stronę Bugu 
i skręca w kierunku zachodnim wzdłuż jeziorek będą-
cych pozostałością starorzecza. 

Po wyjściu z kościoła w Zuzeli skręcamy w prawo i poboczem drogi 
powiatowej 694 idziemy ok. 400 m. Za mostem skręcamy w prawo 
w piaszczystą leśną drogę razem ze znakami szlaku zielonego. Po około 
2 km wychodzimy na drogę asfaltową i mijamy pierwsze zabudowa-
nia wioski Ołtarze – Gołacze. Wioska ciągnie się ok. 1 km, za nią mija-
my pola uprawne i 1 km dalej rozpoczynają się zabudowania kolejnej 
wioski – Łęgu Nurskiego. Przechodzimy kolejne 1 km i dochodzimy do 
skrzyżowania z drogą krajową 63. Prosto przed nami miejscowość Nur 
(ok. 1,5 km). Idzie tam turystyczny szlak zielony. Z daleka widać wieżę 
kościoła w Nurze. W miejscowości Nur jest kilka sklepów spożyw-
czych. Następny sklep spożywczy w Przewozie Nurskim. My skręcamy 
w prawo by po moście przejść na drugą stronę Bugu. Za mostem idzie-
my ok. 1 km prosto i skręcamy w prawo w pierwszą drogę asfaltową. 

Zuzela – Długie GrodzieńskieZuzela – Długie Grodzieńskie

Etap 1

Zuzela – Długie Grodzieńskie

11,7
km
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(Idąc prosto jeszcze 200 m dojdziemy do restauracji przy stacji ben-
zynowej). Przechodzimy przez miejscowość Przewóz Nurski kierując 
się na zachód. Na końcu wsi wraz z asfaltową drogą skręcamy ostro 
w prawo. Po prawej stronie mijamy długie – ciągnące się kilka km 
jezioro, pozostałość po starorzeczu Bugu. Dochodzimy do wsi Długie 
Kamieńskie. Przy krzyżu skręcamy w prawo i po 20 m przy kapliczce 
w lewo. Przy drodze ok. 100 m dalej – gospodarstwo agroturystyczne 
(po wcześniejszym zgłoszeniu możliwość zamówienia śniadania z pro-
duktów miejscowych). Mijamy gospodarstwo agroturystyczne i idziemy 
do końca wsi. Tu kończy się asfalt i zaczyna bita droga polna. Idziemy 
skosem w kierunku północno-zachodnim ku widocznemu z daleka nad-
bużańskiemu wałowi przeciwpowodziowemu. Droga wijąc się przez 
pastwiska dochodzi do miejsca gdzie skraj lasu styka się z wałem. 
Mijamy kilka odgałęzień dróg odchodzących w lewo, my jednak idzie-
my w kierunku wału. Skręcamy w lewo, drogą wzdłuż wału razem 
ze znakami niebieskiego szlaku turystycznego. Po ok. 3 km w lewo 
odchodzi piaszczysta droga do agroturystyki w Długiem Grodzieckim 
(200 m od wału nad jeziorem). Dalej droga kilkanaście kilometrów 
podąża wzdłuż wału razem ze znakami niebieskimi. Po obu stronach 
Bugu rozsiadły się miejscowości. Na północnym, wysokim brzegu są 
widoczne z daleka nadbużańskie wioski – Łęg Nurski i Ołtarze Gołacze. 
Na południowym ukryte w kępach drzew są rozdzielone licznymi rozle-
wiskami pozostałymi po starych korytach rzeki. Droga na przestrzeni 
kilkunastu kilometrów wije się wśród pól, pastwisk, małych jeziorek 
pozarastanych sitowiem.
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Zuzela leży na pograniczu Mazowsza i Podlasia. Zlokalizowana jest 
w widełkach Pukawki i Zuzałki. Nazwę „Zuzela” językoznawcy wywodzą od 
rzeczownika „żużel”, „zuzel” – porowata masa wydzielająca się przy hutni-
czym otrzymywaniu niektórych metali, jak: żelazo, miedź. Chociaż formalnie 
nazwa „Zuzel” łączy się z rzeczownikiem „żużel” to znaczenie należy przyjąć 
inne, od dzisiejszego: „ odpady po spalaniu węgla czy żelaza”. W językach 
słowiańskich „żużel” oznaczał bowiem owady brzęczące, czerwie we zbożu, 
mole. Na przestrzeni dziejów nazwę miejscowości pisano różnie. W  obec-
nej postaci urzędowej występuje pod nazwą Zuzela. Rozwój Zuzeli nastąpił 
między XIII a XV w. i związany był z rozwojem handlu wymiennego prowa-
dzonego przez kupców na utworzonym targowisku, którzy z obu stron Bugu 
podążali do głównych szlaków handlowych. W tym czasie otrzymała nawet 
prawa miejskie. Na skutek wojny, kontrybucji, pożarów, epidemii morowego 
powietrza utraciła prawa miejskie w 1648 r. Z zapisków wizytacyjnych wynika, 
że miejscowość była prawie jednolita wyznaniowo. Wyznawana religia naj-
częściej odzwierciedlała narodowość wyznawcy. Dlatego Polacy – katolicy byli 
zdecydowaną większością wśród mieszkańców miejscowości.

Zuzela leży na pograniczu Mazowsza i Podlasia. Zlokalizowana jest 
w widełkach Pukawki i Zuzałki. Nazwę „Zuzela” językoznawcy wywodzą od 
rzeczownika „żużel”, „zuzel” – porowata masa wydzielająca się przy hutni-
czym otrzymywaniu niektórych metali, jak: żelazo, miedź. Chociaż formalnie 
nazwa „Zuzel” łączy się z rzeczownikiem „żużel” to znaczenie należy przyjąć 
inne, od dzisiejszego: „ odpady po spalaniu węgla czy żelaza”. W językach 
słowiańskich „żużel” oznaczał bowiem owady brzęczące, czerwie we zbożu, 
mole. Na przestrzeni dziejów nazwę miejscowości pisano różnie. W  obec-
nej postaci urzędowej występuje pod nazwą Zuzela. Rozwój Zuzeli nastąpił 
między XIII a XV w. i związany był z rozwojem handlu wymiennego prowa-
dzonego przez kupców na utworzonym targowisku, którzy z obu stron Bugu 
podążali do głównych szlaków handlowych. W tym czasie otrzymała nawet 
prawa miejskie. Na skutek wojny, kontrybucji, pożarów, epidemii morowego 
powietrza utraciła prawa miejskie w 1648 r. Z zapisków wizytacyjnych wynika, 
że miejscowość była prawie jednolita wyznaniowo. Wyznawana religia naj-
częściej odzwierciedlała narodowość wyznawcy. Dlatego Polacy – katolicy byli 
zdecydowaną większością wśród mieszkańców miejscowości.

Jerzy Kazimierczak 
(senior Konfraterni św. Jakuba) 
i ks. kan. Jerzy Krysztopa 
(proboszcz parafii Przemienienia 
Pańskiego w Zuzeli)

Pielgrzymka 
Konfraterni, 

zwiedzanie kościoła 
Przemienienia 

Pańskiego w Zuzeli, 
16 luty 2019 r.
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Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego w Zuzeli – Pierwotna fun-
dacja kościoła wraz z  uposażeniem nastąpiła we wczesnym średniowieczu 
i jest wymieniona w inwentarzu dóbr biskupów płockich. W 1406 r. wzmian-
kowano drewniany kościół p.w. św. Mikołaja, zaś przed rokiem 1422 utwo-
rzenie prepozytury kanoników regularnych z Czerwińska. 10.07.1448 r. płocki 
bp Paweł Giżycki potwierdza zasięg parafii obejmującej znaczny obszar po 
obu stronach Bugu. W roku 1480 parafię bogato uposażył Ojciec Rafał – Opat 
Klasztoru Kanoników Regularnych Laterańskich z Czerwińska. Wówczas 
istniał tu drewniany kościół p.w. Św. Trójcy. Natomiast w 1609 r. wymie-
niono drewniany kościół p.w. Św. Trójcy i św. Leonarda. Kolejny drewniany 
kościół w Zuzeli zbudowano w 1726  r. za staraniem kanonika regularnego 
Jana Słomczewskiego i konsekrowano w 1792 r. Oni też sprawowali opiekę 
duszpasterską w parafii do 1796 r., zaś zarząd parafią sprawowali do 1819 r. 
Pracują tu księża diecezjalni, najpierw diecezji płockiej a od 28.X. 1925 r. diece-
zji łomżyńskiej. Na pocz. XX w. zdecydowano o budowie nowego murowane-
go kościoła. Budowę rozpoczął ks. prob. Antoni Lipowski w 1908 r. wg projektu 
warszawskiego inż. Ludwika Dziekońskiego. Stroną rachunkową i gospodar-
czą zajmował się miejscowy organista Stanisław Wyszyński, ojciec przyszłego 
Prymasa. Budowę ukończono w 1913 r. staraniem ks. Antoniego Pomirskiego. 
Konsekrował go 29.08.1913 r. bp. płocki Antoni Nowowiejski. Kościół z przodu 
posiadał wysoką wieżę, zakończoną kopułą. Znajdowały się w niej 3 dzwo-
ny. W 1944 r. został zniszczony w 50%. Odbudowano go w latach 1957-67 
dzięki staraniom proboszczów zuzelskich; ks.  Czesława Roszkowskiego 
i ks. Jana Dobka. Zamiast zburzonej wieży wystawiono nowy szczyt zapro-
jektowany przez architekta Karola Szymańskiego.W kościele w  ołtarzu 
bocznym jest Obraz Matki Bożej Częstochowskiej, przeniesiony ze starego 
kościoła, przed którym modlił się jako dziecko Prymas Wyszyński oraz chrzciel-
nica, przy której został ochrzczony. Do parafii na przestrzeni lat należała 
różna liczba wiosek (do 40) i  wier-
nych (na pocz. XX w ok. 4700). 
Była to parafia z wikariuszem. 
W 1987 r. bp.  łomżyński z części 
parafii Zuzela erygował parafię p.w. 
NMP Królowej Polski w  Szulborzu. 
Obecnie parafia liczy ok. 1500 wier-
nych mieszkających w 17 wioskach.
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różna liczba wiosek (do 40) i  wier-
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Była to parafia z wikariuszem. 
W 1987 r. bp.  łomżyński z części 
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nych mieszkających w 17 wioskach.

Neogotycki kościół w Zuzeli
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W pobliżu kościoła do 1944 r. znajdowała się organistówka – mieszka-
nie funkcyjne miejscowego organisty, w której na początku XX w. miesz-
kała w Zuzeli przez dziesięć lat rodzina Państwa Wyszyńskich. Od 1982 r. 
utworzono Ośrodek Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Inicjatywę 
jego powstania podjął Społeczny Komitet Utworzenia Muzeum i Budowy 
Pomnika Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski. Z pomocą 
w realizacji tego dzieła pospieszyła Fundacja Ochrony Zabytków, jak również 
wiele osób z Polski i zza granicy składając swoje ofiary. Pracą własnych rąk 
włączyli się parafianie. Efekt starań wyżej wymienionych osób i instytucji to:
•   odrestaurowana chrzcielnica, przy której w 1901 r. został ochrzczony Stefan 

Wyszyński. Obecnie stoi w nawie głównej kościoła parafialnego po prawej 
stronie.

•   pomnik – ustawiony jest przed kościołem. Został odlany ze spiżu według 
projektu artysty – rzeźbiarza Leona Machowskiego. Przedstawia Prymasa 
jako Nauczyciela Narodu. 14.06.1987 r. pomnik został pobłogosławiony 
przez Ojca Świętego Jana Pawła II a 22.11.1987 r. w Zuzeli odbyła się uro-
czystość jego odsłonięcia. Przewodniczył jej abp Bronisław Dąbrowski przy-
jaciel i wieloletni współpracownik Kard. Stefana Wyszyńskiego.

•   dzwonnica – wybudowana w latach 1992-94. Zawieszone dzwony otrzy-
mały imiona trzech wielkich polskich kapłanów: Jana Pawła II (3500 kg), 
Stefana Wyszyńskiego (1800 kg), Jerzego Popiełuszki (820 kg). Poświęcenia 
dokonał 19.06.1994 r. Kard. Józef Glemp Prymas Polski z Episkopatem.

W pobliżu kościoła do 1944 r. znajdowała się organistówka – mieszka-
nie funkcyjne miejscowego organisty, w której na początku XX w. miesz-
kała w Zuzeli przez dziesięć lat rodzina Państwa Wyszyńskich. Od 1982 r. 
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Chrzcielnica, ze starego 
kościoła, przy której został 

ochrzczony Stefan Wyszyński

Pomnik Prymasa Tysiąclecia 
przy dzwonnicy 

kościoła w Zuzeli
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•   Muzeum Lat Dziecięcych Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąc-
lecia – to  zrekonstruowany budynek dawnej szkoły, do której uczęsz-
czał w latach 1908 -1910 Prymas. Po lewej stronie odtworzono mieszka-
nie państwa Wyszyńskich, a po prawej izbę szkolną z początku XX w. 
Do obejrzenia jest również zbiór zdjęć i literatury z tamtych lat. Uroczystość 
poświęcenia muzeum miała miejsce 14.10.1990 r. Wcześniej, w 1982 r. z  ini-
cjatywy społecznego komitetu powstał Ośrodek Pamięci Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego, utworzony dzięki pomocy parafian i Polaków z zagra-
nicy. Drewniana tablica przed wejściem do muzeum informuje: „Szkoła 
powszechna w Zuzeli, gdzie w latach 1908-1910 pobierał nauki Sługa Boży 
ks. Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Tysiąclecia”. Od czasu utworzenia 
Ośrodka pamięci do Zuzeli zaczęli przybywać pielgrzymi, którzy pragną 
odwiedzić miejsce urodzenia i chrztu św. Prymasa Tysiąclecia

•   Grota NMP z Lourdes została wybudowana w 1994 r. przez parafian dla 
uczczenia 70 rocz. święceń kapłańskich Prymasa Tysiąclecia. W 1997 r. wmu-
rowano w nią kamień przywieziony z Groty Matki Bożej z Lourdes.

•   Kamienny obelisk z pamiątkową płytą dla uczczenia 100 rocz. urodzin Pry -
masa Tysiąclecia poświęcony 3.08.2001 r. przez bp łomżyńskiego Stanisława 
Stefanka.

•   W Zuzeli istnieje także Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ks. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. 

•   Muzeum Lat Dziecięcych Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąc-
lecia – to  zrekonstruowany budynek dawnej szkoły, do której uczęsz-
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Do obejrzenia jest również zbiór zdjęć i literatury z tamtych lat. Uroczystość 
poświęcenia muzeum miała miejsce 14.10.1990 r. Wcześniej, w 1982 r. z  ini-
cjatywy społecznego komitetu powstał Ośrodek Pamięci Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego, utworzony dzięki pomocy parafian i Polaków z zagra-
nicy. Drewniana tablica przed wejściem do muzeum informuje: „Szkoła 
powszechna w Zuzeli, gdzie w latach 1908-1910 pobierał nauki Sługa Boży 
ks. Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Tysiąclecia”. Od czasu utworzenia 
Ośrodka pamięci do Zuzeli zaczęli przybywać pielgrzymi, którzy pragną 
odwiedzić miejsce urodzenia i chrztu św. Prymasa Tysiąclecia

•   Grota NMP z Lourdes została wybudowana w 1994 r. przez parafian dla 
uczczenia 70 rocz. święceń kapłańskich Prymasa Tysiąclecia. W 1997 r. wmu-
rowano w nią kamień przywieziony z Groty Matki Bożej z Lourdes.

•   Kamienny obelisk z pamiątkową płytą dla uczczenia 100 rocz. urodzin Pry -
masa Tysiąclecia poświęcony 3.08.2001 r. przez bp łomżyńskiego Stanisława 
Stefanka.

•   W Zuzeli istnieje także Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ks. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. 

Muzeum Lat Dziecięcych Kardynała Stefana Wyszyńskiego
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Związki Prymasa z Zuzelą – Zuzela była dla prymasa synonimem 
miłości i wielkiej wiary. Tu został członkiem Kościoła, kiedy w sierpniu 1908 r. 
ksiądz Antoni Lipowski udzielił mu Chrztu Świętego. Najwcześniejszym 
wspomnieniem Stefana Wyszyńskiego były dwie twarze – twarz Białej Pani 
i twarz Czarnej Pani. Mały Stefan codziennie po przebudzeniu długo się 
im przyglądał. Zastanawiał się, dlaczego jedna jest biała a  druga czarna. 
Wiszące nad jego łóżkiem wizerunki były kopiami dwóch obrazów najświęt-
szych skarbów podzielonej pomiędzy dwóch zaborców Rzeczypospolitej: 
Matki Bożej Częstochowskiej i Matki Bożej Ostrobramskiej. Maryjna poboż-
ność była pierwszym i najsilniejszym doświadczeniem, jakie przyszły prymas 
Polski wyniósł z  rodzinnego domu. Jego rodzice – Julianna (z domu Karp) 
i Stanisław Wyszyńscy – gorliwie czcili Matkę Chrystusa. Julianna najczęściej 
pielgrzymowała do Wilna, do Ostrej Bramy, ojciec zaś – do Częstochowy na 
Jasną Górę. Przyszły Prymas Tysiąclecia urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli 
nad Bugiem na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Najstarszym dzieckiem 
Wyszyńskich była córka Anastazja, a po Stefanie na świat przyszły jeszcze 
trzy dziewczynki: Stanisława, Janina i Zofia (żyła tylko przez miesiąc) oraz syn 
Wacław, który zmarł w wieku 11 lat. Stanisław Wyszyński był organistą w miej-
scowej parafii, a Julianna prowadziła dom i wychowywała dzieci. Stefan rósł 
w otoczeniu głęboko religijnym, na co dzień też był światkiem niezwykłego 
szacunku okazywanego każdemu człowiekowi, jego pracy. Atmosfera domu 
rodzinnego była także przesycona poszanowaniem zboża i  chleba. W 1910 r. 
rodzina Wyszyńskich przeprowadziła się do Andrzejewa. W  czasie pobytu 
w Łomży w 1966 r. prymas Wyszyński powiedział: „Wolno mi, dzieci najmilsze 
i moi współrodacy, pielęgnować w sobie tę szlachetną dumę. Wolno mi dzię-
kować Ziemi Łomżyńskiej, która na pograniczu Mazowsza i Podlasia w Zuzeli, 
Ziemi Nurskiej, dała mi życie z mojej Matki, spoczywającej na cmentarzu 
w  Andrzejewie, diecezji łomżyńskiej. Wolno mi tu, w obliczu Boga w Trójcy 
Świętej Jedynego, dziękować za chrzest, za to, że w parafii Zuzela byłem przy-
jęty do Kościoła powszechnego, któremu teraz mam zaszczyt całą duszą 
służyć”. Prymas przyszedł na świat w malutkiej wiosce Zuzela. Do dzisiaj 
zachował się mały drewniany domek szkoły powszechnej, w którym pobierał 
pierwsze nauki. Obecnie mieści się w nim muzeum lat dziecięcych prymasa, 
w którym można obejrzeć zdjęcia i pamiątki rodzinne Stefana Wyszyńskiego. 
W kościele zachowała się malowana na niebiesko chrzcielnica – świadek 
chrztu Stefana Wyszyńskiego. Przed kościołem parafialnym, w którym chrzczo-
no przyszłego Ojca polskiego Kościoła, stoi pomnik Prymasa Tysiąclecia.
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Droga będzie prowadziła wzdłuż Bugu, gdzie ciemne 
sosnowe lasy przeplatają się z łąkami, liczne jeziorka 
pozostałe po starorzeczach Bugu i z rzadka pola two-
rzą niezapomniane szerokie krajobrazy urozmaicane 
z daleka mijanymi wioskami. 

Po 2 km od Długiego Grodzieńskiego pojawiają się zagrody Wólki 
Nadbużnej. Po prawej na wysokim brzegu północnym zabudowania wsi 
Zakrzewo-Słomy a dalej Zgleczewo Szlacheckie. Po dalszych 2 km scho-
dzimy z wału w prawo na polną drogę (na drogę z betonowych płyt 
wraz z turystycznym szlakiem niebieskim). W tym miejscu wał zatacza 
szeroki łuk w kierunku południowo-wschodnim. Idziemy w kierunku 
Bugu ok. 100 m i przy metalowym krzyżu skręcamy w lewo. Mijamy 
ślady po gospodarstwie i naprzeciwko sosnowego lasu po drugiej 
stronie Bugu odbijamy w lewo. Mijamy drugie opuszczone gospodar-
stwo ze studnią i idziemy wijącą się drogą polną. Przechodzimy przez 
mostek na rzece i zaraz za nim skręcamy w prawo polną drogą nad 
brzegiem rzeczki. Na T-zakręcie skręcamy w prawo i dochodzimy do 
wału przeciwpowodziowego chroniącego wioskę Rybaki, do której nie 
wchodzimy lecz idziemy wzdłuż wału (szlak niebieski odbija drogą 
asfaltową do wioski). 

Długie Grodzieńskie – ProstyńDługie Grodzieńskie – Prostyń

Etap 2

Długie Grodzieńskie – Prostyń

20,1
km

Krajobraz 
nadbużański 
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Za Bugiem widoczny ciemny las 
sosnowy i piaszczyste łachy. Należy 
trzymać się tej drogi bo dopiero 
będąc na wale widzimy, że całe łąki 
po prawej stronie pocięte są jeziorka-
mi i bagniskami. Po dojściu do wału 
kierujemy się w prawo. W odległo-
ści kilkuset metrów mijamy wioskę 
Rytele Suche (ok. 9 km od Długiego 
Grodzieńskiego). Po ok. 1 km dalej 
mijamy przepust na rzece dopływa-
jącej do Bugu. Po kolejnym 1 km po 
le  wej mijamy opuszczone gospo dar -
stwo, a 1 km dalej przechodzimy 
przez kolejny przepust na strumieniu 
i po lewej stronie rozpoczyna się las 
sosnowy. Idziemy brzegiem lasu ok. 

2 km i dochodzimy do przecinającej wał drogi asfaltowej. 100 m dalej 
rozpoczyna się wioska Rytele Świeckie z kościołem MB Częstochowskiej. 
Idziemy wzdłuż wału jeszcze ok. 1 km. Las kończy się, zaś droga łagod-
nym łukiem w lewo okrąża łąki i pastwiska.

Dochodzimy wraz z wałem do drogi asfaltowej biegnącej przez wieś, 
wraz z nią przekraczamy most i skręcamy na wał na prawo. Gdy pada 
deszcz i mokra trawa na wale stanowi utrudnienie możemy iść szosą 
asfaltową. Gdy jest sucho idziemy wałem wzdłuż rzeczki wijącej się po 
naszej prawej stronie, zaś po lewej za wałem ciągną się pola uprawne. 

Kapliczka, Długie Kamieńskie
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Po ok. 1 km do wału dochodzi droga asfaltowa, zaś po prawej za drzewa-
mi widać wody Bugu. Schodzimy z wału na drogę asfaltową gdy zaczyna 
oddalać się od wału. Wraz z drogą asfaltową podążamy do wsi Boreczek. 
Na początku wsi krzyż i kapliczka z kamieni polnych w kształcie Groty 
Lourdzkiej.

Mijamy miejscowość i po 2 km dochodzimy do skrzyżowania z droga 
627. Przechodzimy skrzyżowanie, drogą asfaltową za skrzyżowaniem 
skręcamy w lewo. Mijamy drogę odchodzącą w prawo i po 500 m docho-
dzimy do drugiego skrzyżowania, z drogowskazem „Prostyń 2 km”. 
Po lewej jest urządzone muzeum na wolnym powietrzu „Stacja 
Treblinka” – w miejscu gdzie dochodziły tory kolejowe i była stacja 
dla więźniów prowadzonych stąd do obozu koncentracyjnego odle-
głego o ok. 6 km. Skręcamy w prawo w kierunku wskazanym przez 
drogowskaz. Jesteśmy na terenie wsi Treblinka. Po 500 m skręcamy 
w lewo i za mostem dochodzimy do T-skrzyżowania. Droga prosto pro-
wadzi do hitlerowskiego obozu zagłady „Treblinka”, który znajdował się 
w odległości 6 km na odludnym terenie. 

Skręcamy w prawo i jesteśmy już na ternie miejscowości Prostyń. 
Natomiast do bazyliki mniejszej p.w. Trójcy Przenajświętszej i św. Anny 
pozostaje nam jeszcze ok. 2 km wędrówki przez wieś. 

Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej w Rytelach Kościelnych
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Prymasowską Drogę św. Jakuba opracowali i za zgodą 
lokalnych władz samorządowych oznakowali członkowie 
Konfraterni św. Jakuba przy katedrze Polowej Wojska Polskiego 
pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Warszawie

Autor projektu i opisu Drogi: 

Opracowanie map: 

Znakowanie trasy: 
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Jerzy Grzegorz Kazimierczak

Piotr Szarko

Piotr Michalak, Robert Franke, Jerzy Grzegorz Kazimierczak

Autor projektu i opisu Drogi: 

Opracowanie map: 

Znakowanie trasy: 
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Treblinka
Na południe od wsi Treblinka Niemcy założyli dwa obozy – Karny Obóz 

Pracy Treblinka I i Obóz Zagłady Treblinka II. Latem 1941 roku na terenie obej-
mującym 17 ha obok żwirowni zorganizowano karny obóz pracy. W początko-
wym okresie więźniami byli Polacy, z Warszawy i okolic, potem Żydzi. W obo-
zie przebywało od 1000 do 2000 osób. Łącznie więziono tu ponad 20 000 osób 
z czego połowa zmarła z niedożywienia, chorób i ciężkiej pracy w żwirowni, 
przy melioracji Bugu, na stacji kolejowej w Małkini lub została rozstrzelana. 
Obóz zlikwidowano w końcu lipca 1944 roku. 

W połowie 1942 roku w ramach „Akcji Reinhard” (w celu likwidacji ludno-
ści pochodzenia żydowskiego) Niemcy wybudowali Obóz Zagłady Treblinka 
II. Zajmował obszar 17 ha. Obsługę stanowiło 30-40 Niemców i Austriaków 
wspomaganych 100-120 strażnikami głównie pochodzenia ukraińskiego. 
Pierwszy transport więźniów z warszawskiego getta przywieziono 23 lipca 
1942 roku. W  komorach gazowych zginęło tu ok. 800  000 Żydów z Polski, 
Austrii, Francji, Belgii, Czechosłowacji, Grecji, Jugosławii, Niemiec i Związku 
Radzieckiego. W obozie wraz z grupą dzieci zginął Janusz Korczak (Henryk 
Goldszmit). 2 sierpnia 1943 roku w  obozie wybuchł zbrojny opór, który zdła-
wiono. Całkowitej likwidacji dokonano w listopadzie 1943 r. 
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Prostyń – to wieś położona w odległości ok. 2 km od rzeki Bug po 
jego lewej stronie, znana szeroko w Polsce jako słynne sanktuarium 
Trójcy Przenajświętszej i świętej Anny. Wieś Prostyń jest bardzo starą 
miejscowością. Od najdawniejszych czasów była własnością Prostyń-
skich, szlachty średniozamożnej. Wojny szwedzkie doprowadziły ich do 
upadku. Ostatni z rodu Prostyńskich – Baltazar – sprzedał swoją część 
w roku 1660 i  przeniósł się do Birczy pod Przemyślem. Następnymi 
właścicie lami byli Suchodolscy, którzy utworzyli tu folwark, należący 
do nich przez ponad 150 lat. Krótki czas 
Prostyń była w posiadaniu Kudelskich, 
od nich wieś nabył Kazimierz Łagiew-
nicki, zmarły na początku dziewiętnas-
tego stulecia. Ostatni właściciel – Sta-
nis ław Nikutowicz rozparcelował dobra 
w 1881 roku po  między włościan.
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Bazylika, Sanktuarium Trójcy Świętej i św. Anny w Prostyni

Pielgrzymi 
Łukasz Stefaniak 

i Marek Sokołowski 
przed Bazyliką
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Jak wskazują kroniki już w 1344 roku w Prostyni był drewniany kościół. 
Posługę duszpasterską pełnili w nim najpierw księża z Broku, a po zmianie 
koryta Bugu, księża z Kosowa Lackiego. Na utrzymanie osoby duchownej fun-
duszów dostarczali mieszkańcy. Z tego kościoła wg tradycji zachował się drew-
niany krzyż z wyobrażeniem Chrystusa Ukrzyżowanego naturalnej wielkości. 
Krzyż został zniszczony wraz ze zburzeniem kościoła przez wojsko Wermachtu 
w 1944 roku. Obecnie w kościele wisi podobny krzyż.  Rozgłos Prostyni przy-
niosło wydarzenie z 27 maja 1510 roku, gdy w poniedziałek po uroczystości 
Trójcy Przenajświętszej miejscowa wieśniaczka, Małgorzata Błażkowa miała 
widzenie św. Anny, która wyraziła życzenie, aby na wzgórzu wybudowano 
kościół pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej, a w miejscu Jej objawienia 
kapliczkę. Prostyńscy, właściciele miejscowych dóbr wybudowali dwa kościoły: 
ku czci Trójcy Przenajświętszej i ku czci św. Anny. Oni również poprosili biskupa 
łuckiego Pawła Aligmunta Holszańskiego o erygowanie parafii w Prostyni. 
Erekcja parafii nastąpiła 15 czerwca 1511 roku. . 

Kościoły prostyńskie konsekrował w 1543 roku biskup łucki Jerzy Fal -
czewski. Do Prostyni napływali liczni wierni ze wszystkich zakątków Polski, 
a szczególnie z  diecezji łuckiej, płockiej, poznańskiej i wileńskiej. W starej 
„Księdze Łask” można spotkać pielgrzymów z Białegostoku, Lublina, Poznania 
i innych miejsc. W 1547 roku przybyła w pielgrzymce królowa Bona, żona 
Zygmunta Starego. Modliła się długo w świątyniach i złożyła w ofierze 
bogate aparaty liturgiczne. Prostyń znalazła się na jednej z najstarszych 
map ziem polskich – na mapie Wacława Grodeckiego z 1596 roku. Sława 
cudownego miejsca była wielka. W  1552 roku na Prostyń napadli Tatarzy. 
Złupili wówczas świątynię i zabrali do  niewoli kilkunastu mieszkańców 
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Prymas a Prostyń
W Prostyni ojciec Stefana Wyszyńskiego był organistą i tu 4 maja 1899 r. 

zawarł związek małżeński z Julianną Karp – matką Prymasa Tysiąclecia. Przez 
prawie rok mieszkali w drewnianym domku zbudowanym z materiału z roze-
branego kościoła św.  Anny, a przeznaczonego dla służby kościelnej. Domek 
został odremontowany na  mieszkanie dla ks. Seniora (naprzeciwko remizy 
strażackiej). W jednym z prywatnych listów ks. Prymas pisał: „Moja duchowość 
trynitarza ma swoje korzenie w prostyńskim sanktuarium”. Często też powta-
rzał: „Chcesz doznać łaski, jedź do Prostyni.”
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Prawdopodobnie biskup Hol-
szański podarował kościołowi 
największy zabytek zachowany 
do na  szych czasów, piękną póź-
nogotycką figurę Trójcy Prze -
najświętszej. Ma ona 125  cm 
wysokości, wyrzeźbiona jest 
w  drzewie lipowym. Przedstawia 
majestatyczną, piękną postać 
Boga Ojca siedzącego na tro-
nie, który rękoma podtrzymuje 
krzyż z  postacią Ukrzyżowanego 
Zbawiciela, a nad krzyżem unosi 
się Duch Święty w postaci gołębi-
cy. Ten typ przedstawiania Świętej 
Trójcy zwany jest jako Tron Łaski. 
Jest bardzo prawdopodobne, 
że  prostyński Tron Łaski wyszedł 
z kręgu Wita Stwosza.
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Świętej w Prostyni
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wioski. W marcu 1657 roku napadli znów Szwedzi i obrabowali oba kościoły. 
W kościele św. Anny zabili ks. Marcina Rybińskiego, wikariusza parafii a potem 
podpalili ten kościół. Świątynię odbudował w 1750 r. Barnaba Suchodolski, 
miejscowy dziedzic.

W 1799 roku rozebrano kościół Trójcy Przenajświętszej. Parafianie i pątni-
cy przystąpili do wznoszenia nowej, murowanej świątyni. Prace rozpoczęto 
2 marca 1802 roku. Nabożeństwa odbywały się w kościele św. Anny. Nowa 
świątynia w stanie surowym została wybudowana pod koniec 1808 roku. 
5 lipca 1812 roku w świątynię uderzył piorun i spłonął dach i wieże, zostały 
tylko mury. Z powodu nieszczęść, które spadły na kraj, nie przystąpiono do 
odbudowy. Prace ruszyły dopiero w 1857 roku dzięki ofiarom pątników. Do 
odbudowy szczególnie przyczyniła się Konstancja Ciecierska, dziedziczka dóbr 
Mordy, która ofiarowała 12 tysięcy rubli, na ówczesne czasy kwotę znaczną. 
W 1858 roku świątynia w stylu neoromańskim została odbudowana, a 26 lipca 
1860 roku konsekrowana przez biskupa podlaskiego Beniamina Szymańskiego. 

Sytuacja polityczna na ziemiach zaboru rosyjskiego w drugiej połowie 
XIX wieku sprawiła, że rola sanktuarium w Prostyni jako ośrodka religijno – 
narodowego stale rosła. Po klęsce Powstania Styczniowego i ukazach carskich 
kasujących diecezję podlaską i przepisujących unitów na prawosławie, odpu-
sty w Prostyni gromadziły wielotysięczne tłumy pielgrzymów, wśród których 
pod pozorem handlu kozami ukrywali się unici. Przybywali tutaj aby przyjąć 
sakramenty święte zgodnie ze swym wyznaniem z rak księży birytualistów. 
Stan ten trwał do 1905 roku, kiedy to car wydał ukaz o wolności religijnej. 
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, wierni znów licznie ruszyli do 
Prostyni. Na  uroczystości odpustowe w 1919 roku przybyło ponad 30 tysięcy 
pielgrzymów. Stan taki trwał przez wszystkie lata międzywojenne. 

W czasie II wojny światowej na terenie parafii, w Treblince powstał obóz 
zagłady, w  którym Niemcy zamordowali około 800 000 Żydów. W pobliżu 
obozu zagłady zlokalizowany był karny obóz pracy, w którym zginęło około 
15 000 więźniów. Dnia 19  lipca 1944 roku wycofujący się Niemcy wysa-
dzili w powietrze kościół. Przed  zniszczeniem kościoła Niemcy pozwolili 
ks. Ludwikowi Warpechowskiemu, wikariuszowi parafii, wynieść ze świątyni 
cenniejsze zabytki. W pierwszym rzędzie wyniesiono cudowną figurę Trójcy 
Przenajświętszej.

Po wojnie, dnia 19 stycznia 1945 roku został mianowany proboszczem 
ks. Józef Ruciński, który z olbrzymią energią przystąpił do odbudowy świą-
tyni. 26 lipca 1946 roku przystąpiono do naprawy i oczyszczania fundamen-
tów świątyni i na nich zaczęto wznosić nowe mury. Projektantem świątyni był 
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prof. Bohdan Pniewski, plany wykonał architekt Jerzy Kowarski, pracami kie-
rował inż. Antoni Szeciłło a duszą budowy był ks. Józef Ruciński. W uroczy-
stość Trójcy Przenajświętszej, dnia 13 czerwca 1954 roku poświęcił świątynię 
ks. dr Ignacy Świrski, biskup siedlecki czyli podlaski. On też uroczyście wpro-
wadził do świątyni cudowną figurę z dotychczasowej drewnianej kaplicy.

Ks. Biskup Antoni Dydycz 13.06.1995 roku dokonał uroczystego poświęce-
nia kościoła (konsekracja). W uroczystość Trójcy Przenajświętszej 2004 roku 
parafia świętowała jubileusz 50 – lecia kościoła. Na tę uroczystość papież 
Jan Paweł II przysłał specjalne błogosławieństwo osobiście podpisane: 
„Udzielam z serca Apostolskiego błogosławieństwa Parafianom Prostyńskim 
oraz Pielgrzymom przybywającym do  Sanktuarium Trójcy Przenajświętszej 
i św. Anny w Prostyni.” Rok wcześniej Ojciec Święty przysłał specjalny dar, 
swój kielich mszalny z pateną.

Świątynię prostyńską papież Benedykt XVI podniósł do godności bazyliki 
mniejszej. Dekret Stolicy Apostolskiej został podpisany 10 listopada 2011 roku 
i uroczyście ogłoszony 3.VI.2012 roku podczas uroczystości odpustowej.

Wśród pielgrzymów dużym uznaniem cieszy się wykonana z ciasta tzw. 
koza prostyńska. Wiąże się to z legendą, która mówi, że kozy pasące się nad 
Bugiem zaalarmowały ludzi, gdy cudowna statua znalazła się na brzegu rzeki. 
Kozy prostyńskie mają również związek z wydarzeniem w historii sanktu  arium. 
Unici Podlascy, prześladowani po upadku Powstania Styczniowego, licznie przy-
bywali na odpust w Prostyni, aby skorzystać z sakramentów świętych. Dla zmy-
lenia carskich urzędników udawali handlarzy kóz. Według notatki z archiwum 
w jednym roku unitom udzielono 260 chrztów i zaślubiono 190 par małżeń  skich. 
To było wielkie ryzyko dla nich i wielkie wyzwanie dla kapłanów. Jednak nie ma 
żadnej wzmianki, by kozacy zdołali cokolwiek wykryć. A kary mogły być bardzo 
duże. W kościele znajduje się gotycki relikwiarz, tzw. Korona św. Anny z 1514 r. 
i barokowy obraz św. Rocha. Jest też ciekawy obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, 
nabyty w Desie przez ks. Jozefa Rucińskiego. Jest to kopia obrazu Bartolome 
Murilla wykonana we Florencji przez Alfonsa Boschi (1615 – 1649).

W ołtarzu głównym ponad Statuą Trójcy Świętej znajduje się figura 
św. Anny. Wcześniej znajdowała się w kapliczce przed kościołem. Na pra-
wie diecezjalnym została koronowana przez ks. bpa Antoniego Dydycza 
24 lipca 2011 roku. Korony wykonano w pracowni Aleksandra Parafianowicza 
w Bielsku Podlaskim. Kiedy wyjdziemy na  zewnątrz, warto obejść kościół 
dokoła podziwiając Stacje Drogi Krzyżowej na  ścianach wykonane włoską 
metodą sgrafitto. Kościół św. Anny zbudowany był w  miejscu objawienia 
św. Anny (dziś jest tam Ośrodek Zdrowia).
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Objawienie św. Anny
Opis objawienia się św. Anny znajdujemy nie tylko 

w Księdze cudów, ale również w  archikatedralnych doku-
mentach biskupów diecezji łuckiej z XVI wieku. Z tych źró-
deł wynika, że św. Anna objawiła się 27 maja 1510 roku. 
Był to poniedziałek po  Uroczystości Trójcy Przenajświętszej. 
Wcześnie rano Małgorzata, żona Błażeja, usłyszała wołanie: 
„niewiasto, niewiasto!” Gdy wyszła przed dom, zobaczy-
ła przy  pobliskim krzyżu kobiecą postać ubraną na biało. 
Myślała, że to śmierć. Usłyszała wtedy: ” Niewiasto, nie bój 
się! Nie jestem ja śmierć (…) Idź do Prostyńskiego i powiedz, 
aby wzgórze za wsią, gdzie my od dawna przebywamy, było 
poświecone Trójcy Przenajświętszej (…), żeby tam wybudo-
wano kościół (…), na miejscu zaś mego objawienia kapli-
cę poświęconą św. Annie. Na znak prawdziwości mych 
słów pozostawiam cztery wieńce na ławeczce pod krzy-
żem. Trzy ze sobą złączone na znak Trójcy Przenajświętszej, 
a czwarty na moją pamiątkę (…).” Wieńce umieszczono 
początkowo w drewnianym pudełku 
ze szklanym wierzchem. W 1514 roku 
te  kwiaty z wieńców umieszczono 
w srebrnej koronie. Odtąd wkładano 
koronę na głowę na znak błogosła-
wieństwa. Ten zwyczaj zachował się 
aż do naszych czasów.
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Po wyjściu z kościoła przechodzimy przez główną 
bramę (dzwonnicę). Przed naszymi oczami ukaże się 
kapliczka ku czci św. Anny. Zbudowali ją mieszkań-
cy Złotek. W niej stała figura św. Anny, która obec-
nie jest w kościele. W kapliczce umieszczono wierną 
kopię. Pod figurą napis:

„Święta Anno uproś Wnuka
Niech ma każdy czego szuka.”Niech ma każdy czego szuka.”

Z tym miejscem związane jest drugie objawienie się św. Anny. 
Opiera się ono tylko na ustnym podaniu. Dowiadujemy się, że św. Anna 
jako zakonnica ukazała się pewnemu rolnikowi ze Złotek i prosiła, aby 
zawiózł ją do Prostyni. Ponieważ zbliżał się zmierzch rolnik początkowo 
protestował, bo bezpieczna droga do  Prostyni prowadziła przez wiele 
kilometrów okrążając bagna. Zakonnica 
nalegała by spełnił jej życzenie. Ku  wiel-
kiemu przerażeniu woźnicy woły popę-
dziły przez bagna powstałe po  zmianie 
koryta przez rzekę Bug. Rolnik modlił się 
zapamiętale i zdziwiony zobaczył, że bez-
piecznie dotarli do  Prostyni. Zakonnica 
wysiadając powiedziała: „Jestem św. 
Anna. Idę  oddać cześć Trójcy Świętej.” 
Weszła na wzgórze, uklękła i rozłożyła 
ręce jak do modlitwy.
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Etap ten zaczyna droga wg legendy wskazana przez św. Annę. Po 
wyjściu z kościoła skręcamy w lewo za drogowskazem „Złotki 2 km”. 
Idziemy drogą asfaltową obok cmentarza a następnie przez łąki i lasy 
przez tereny bagniste otaczające rzeczkę. Po przejściu mostu podcho-
dzimy nieco do góry aby przejść przez miejscowość Złotki. Na dru-
gim skrzyżowaniu obok 3-tonowego głazu granitowego skręcamy 
w prawo. 

Po 200 m droga łukiem skręca w lewo. Przechodzimy pod linią 
wysokiego napięcia. Droga jeszcze raz skręca w lewo. Idziemy przez 
las ok. 2 km. Dochodzimy do wioski Orzełek. Na skrzyżowaniu obok 
kapliczki idziemy prosto wraz ze znakami szlaku niebieskiego. Po pra-
wej zaczyna się las po lewej mamy zabudowania. Za wsią kończy się 
asfalt. Idziemy prosto drogą żwirową. Po 1 km po lewej mijamy leśne 
jeziorko. Kierujemy się prosto na kilku skrzyżowaniach dróg leśnych. 
Po 500 m znaki niebieskie odchodzą w bok my idziemy prosto. Na kolej-
nym skrzyżowaniu też prosto szutrową drogą przeciwpożarową. Za 
polaną leśną kończy się droga żwirowa i idziemy dalej prosto utrzymu-
jąc cały czas kierunek zachodni. Dalej idziemy leśną drogą piaszczystą. 
Po 2 km od Orzełka po lewej na drzewie wisi maleńka kapliczka, na 
wprost przechodzi droga asfaltowa. Skręcamy na nią w prawo i idzie-
my wzdłuż kilku plantacji borówki amerykańskiej. 1 km dalej docho-
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dzimy do miejscowości Sokółka. Na skrzyżowaniu dróg skręcamy 
w prawo, przechodzimy przez przejazd kolejowy. Zanim zaczynają się 
tereny Sadownego. Po lewej stronie podziwiamy piękne pagórkowate 
tereny leśne. Po prawej mijamy oryginalną kapliczkę w pniu drzewa. 
Na skrzyżowaniu dróg skręcamy w lewo. Idziemy ul. Drak (przed   mieście 
Sadownego) i dalej ul. Słoneczną. Za dwoma zakrętami ulicy spotykamy 
pierwszy słupek ze strzałką – znak Drogi Niepodległości św. Jakuba 
prowadzącej do Ossowa. Przechodzimy obok Muzeum Ziemi Sadow-
nickiej i drzewa pomnika ze słowami hymnu narodowego. Następnie 
ul. T. Kościuszki dochodzimy do kościoła parafialnego w Sadownem.

Droga alternatywna 
– wariant przez Kołodziąż

Po wyjściu z kościoła w Prostyni idziemy na wprost obok sklepu 
spożywczego i dalej obok gospodarstwa agroturystycznego „Bocianie 
Gniazdo” drogą na zachód w kierunku Kiełczewa. Po przejściu torów 
kolejowych obok stacji kolejowej „Prostyń” idziemy jeszcze ok. 200 m 
i na zakręcie z drogi asfaltowej skręcamy w drogę polną w lewo. Idziemy 
na zachód. Po ok. 300 m mostek, po 500 m odchodzi droga w prawo, 
my skręcamy w lewo by po 10 m ostro skręcić w prawo. Po ok. 200 m 
odchodzi droga w lewo ale idziemy prosto by po dalszych 300 m za 
zabudowaniami skręcić ostro w lewo. Dalej droga skręca w prawo 
łukiem i zaraz ponownie w lewo łukiem. Po 600 m jesteśmy w Majdanie 
Kiełczewskim. Drogą asfaltową przechodzimy wieś, idziemy dalej 
na zachód mijając dwie drogi na prawo i dwie na lewo i dochodzimy 
do miejscowości Kościelnik. Za nią w lewo i po 100 m w prawo utrzy-
mując kierunek zachodni. Po 1 km dochodzimy do drogi gminnej, która 
dochodzi z prawej strony. Idziemy tą drogą ok. 600 m na zachód. Mijamy 
miejscowość Sadoleś i za nią na rozwidleniu dróg skręcamy w lewo, 
przechodzimy 3 mostki i dochodzimy do Sadownego.
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Osada Sadowne wymieniona jest w dokumentach z 1404 r. 
jako część dóbr raźnieńskich, które stanowiły uposażenie 
Kapituły Kolegiaty Warszawskiej św. Jana Chrzciciela, tak było 
aż do czasów ostatniego rozbioru w 1795 r. W 1524 r. ustano-
wiono tu parafię, a rok później wybudowano pierwszy drew-
niany kościółek. W 2 poł. XVI w. parafię dodatkowo uposażono, 
zaś sto lat później osadzono w tutejszych dobrach wiele rodzin 
osadników z Kurpiów. W 1747 r. ks. Antoni Ostrowski, później-
szy arcybiskup gnieźnieński postawił nową plebanię, a rok póź-
niej wybudował drugi z kolei drewniany kościół w Sadownem, 
bardziej okazały od pierwszego, posiadający nawet dwie wieże 
i kamienną podmurówkę. Po III rozbiorze tereny te weszły w skład 
tzw. Galicji Zachodniej należącej do Austrii, zaś po kongresie 
Wiedeńskim w 1815 r. weszły w skład Królestwa Polskiego pod 
berłem carów rosyjskich. W ramach represji popowstaniowych 
w 1866 większość beneficjum kościelnego została zabrana przez 
władze carskie. Obecną  neo-
gotycką świątynię zbudowano 
w latach 1906-1909 wg projek-
tu Kazimierza Zajączkow  skie -
go poprawionego przez Zyg-
   munta Zdańskiego. Wewnątrz 
obraz Matki Bożej typu Śnieżnej 
z II poł. XVII w. 
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Powrót ze Sadownego: autobus do Warszawy – przystanek obok 
szkoły w ul. T. Kościuszki.

W Sadownem rozpoczyna się Via Libertatis – Niepodległościowa 
Droga św. Jakuba – prowadząca przez Loreto, Jadów, do Ossowa – 
miejsca bitwy polsko-bolszewickiej z 1920 r. Tutaj spotykamy Drogę 
św. Jakuba – Cudu nad Wisłą dochodzącą do katedry polowej 
w Warszawie.

•   Małkinia Górna, Hotel Pracowniczy B.D. Art., ul. Jana III Sobieskiego 6A, 
07-320 Małkinia Górna, tel. 571 310 235

•   Agroturystyka Ołtarze-Gołacze 26/26D, tel. 880 735 354

•   Długie Kamieńskie – PP Iwanowscy – tel. 25 787 19 15 – 500 240 585

•   Długie Grodzieckie 15, 08-322 Długie Grodzieckie , grodzieckie.pl, 
tel. 506 097 050

•   Gospodarstwo agroturystyczne – Ewa Rudo, Prostyń – 
tel. 29 / 644 90 63; 728 722 719

•   Małkinia Górna, Hotel Pracowniczy B.D. Art., ul. Jana III Sobieskiego 6A, 
07-320 Małkinia Górna, tel. 571 310 235

•   Agroturystyka Ołtarze-Gołacze 26/26D, tel. 880 735 354

•   Długie Kamieńskie – PP Iwanowscy – tel. 25 787 19 15 – 500 240 585

•   Długie Grodzieckie 15, 08-322 Długie Grodzieckie , grodzieckie.pl, 
tel. 506 097 050

•   Gospodarstwo agroturystyczne – Ewa Rudo, Prostyń – 
tel. 29 / 644 90 63; 728 722 719

Sadowne 
Droga 
Niepodległości

   Małkinia Górna, Hotel Pracowniczy B.D. Art., ul. Jana III Sobieskiego 6A, 

Noclegi:
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Prymas kardynał Stefan Wyszyński 
– Życiorys i dokonania

Stefan Wyszyński, urodził się w dniu 3 sierpnia 1901 r. w miejsco-
wości Zuzela nad Bugiem, na pograniczu Podlasia i Mazowsza, na tere-
nie zaboru rosyjskiego. Jego dzieciństwo nie było łatwe, kiedy miał 
9 lat, zmarła mu matka. Przez całe życie tęsknił za nią. Po ukończeniu 
gimnazjum w Warszawie i Łomży wstąpił do Seminarium Duchownego 
we Włocławku. W dniu 3 sierpnia 1924 roku został wyświęcony na 
kapłana. Doktorat uzyskał po studiach w Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk Społecznych, na 
podstawie pracy: „Prawa Kościoła do szkoły”. Po powrocie do kraju 
z podróży po Europie Zachodniej, został profesorem nauk społecz-
nych w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku i redak-
torem miesięcznika „Ateneum Kapłańskie”. Błogosławiony biskup 
Michał Kozal, wobec zagrożenia ze strony okupanta, nakazał księdzu 
Wyszyńskiemu opuścić Włocławek. W latach okupacji, ukrywał się 
między innymi we Wrociszewie i w Laskach pod Warszawą. W czasie 
Powstania Warszawskiego, ksiądz Stefan Wyszyński pełnił obowiąz-
ki kapelana grupy „Kampinos” AK. Po zakończeniu działań wojennych 
ks. prof. Wyszyński wrócił do Włocławka i zaczął organizować Semi-
narium Duchowne, zniszczone w czasie wojny. Był jego rektorem.

W 1946 roku Ojciec Święty Pius XII mianował księdza Stefana 
Wy szyń skiego biskupem, ordynariuszem diecezji lubelskiej. Sakry 
bisku  piej udzielił nominatowi na Jasnej Górze Prymas Polski Sługa Boży 
August kardynał Hlond. W 1948 roku, po śmierci Prymasa Hlonda, jego 
następcą Arcybiskupem Gnieźnieńskim i Warszawskim, Prymasem 
Polski został biskup Stefan Wyszyński. W liście pasterskim na dzień 
ingresu napisał: „Podobało się Duchowi Świętemu posłać wam, dzieci, na 
pasterza waszego syna nadbużańskich łąk i piaszczystych pól. Schylając 
pokornie i z ufnością głowę swoja przed mocną wola Bożą, idę do Gniezna 
i do Warszawy z ta samą uległością i gotowością służenia wam Dobrą 
Nowiną, z jaką szło tym utartym szlakiem apostolskim tylu moich poprzed-
ników. (…) Te wydeptane drogi apostolskie, wiodące z odległej męczeńskiej 
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ziemi chełmskiej z tej żyznej ziemi lubel-
skiej ku kolebce katolicyzmu, ku Gnieznu, 
świadczą o spoistości ojczystego drzewa, 
które pod wiekowymi konarami swymi 
skupia wszystkie dzieci swoje w świę-
tej zgodzie, miłości i ufnej wymianie 
najlepszych usług. Idę by serca otuchą 
krzepić, by wołać >>SursumCorda<<”.

Aby uchronić Kościół i Naród od na  -
pięć i rozlewu krwi Prymas Wy  szyń ski 
podjął decyzję zawarcia „Poro   zumie -
nia”. Podpisali je przedstawicie le Epis-
kopatu i władz 14 kwietnia 1950 r. 
Władze komunistyczne niedo trzy-
mywały zobowiązań, łamiąc zawar-
te uzgodnienia. Prymas Wy szyń ski 
z roztropnością i odwagą bronił praw Kościoła. Na tajnym konsysto-
rzu, w dniu 12 stycznia 1953 roku został kardynałem. Nie mógł 
wtedy pojechać do Rzymu, bo odmówiono mu wydania paszportu. 
5 września 1953 r. władze aresztowały Prymasa. Wywieziono go 
z Warszawy. Przetrzymywano kolejno w Rywałdzie Królewskim, 
w Stoczku Warmińskim, w Prudniku koło Opola i w Komańczy, gdzie 
16 maja 1956 roku napisał tekst odnowionych Ślubów Narodu Polskiego. 
Jasnogórskie Śluby 26 sierpnia 1956 roku, składała milionowa rzesza 
pielgrzymów wraz z Episkopatem Polski. Prymasa kardynała Stefana 
Wyszyński 26 października 1956 roku, uwolniono i mógł powró-
cić do Warszawy. W latach 1957-1965 prowadził Wielką Nowennę 
przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski. W 1957 roku zaczęło 
się Nawiedzenie kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Na głów-
ne uroczystości milenijne 3 maja 1966 roku pragnął przyjechać Ojciec 
Święty Paweł VI. Władze polskie odmówiły Papieżowi prawa przyjazdu. 
W latach sześćdziesiątych Prymas Polski czynnie uczestniczył w pra-
cach Soboru Watykańskiego II wnosząc cenne doświadczenie Kościoła 
w Polsce. Na ręce Ojca Świętego Pawła VI złożył memoriał Episkopatu 
Polski z prośbą o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła. Ojciec Święty Paweł 
VI na zakończenie III sesji Soboru – 21 listopada 1964 roku ogłosił 

z roztropnością i odwagą bronił praw Kościoła. Na tajnym konsysto-
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Maryję Matką Kościoła. W czerwcu 1979 r. przyjął w Ojczyźnie, Ojca 
Świętego Jana Pawła II – Papieża z rodu Polaków. W okresie rodzącej 
się „Solidarności” Prymas Tysiąclecia, w sposób rozważny zabiegał 
o pokój w Ojczyźnie i dobro ludzi. Ustawicznie wzywał do odpowie-
dzialności. Odszedł do Boga 28 maja 1981 r. w uroczystość Wniebo-
wstąpienia Pańskiego. W 1989 roku rozpoczął się proces beatyfikacyj-
ny Sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Papież Franciszek 
3 października 2019 zatwierdził dekret beatyfikacyjny. Beatyfikacja 
Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego odbyła się 12 września 2021, 
w czasie uroczystej Mszy św. w świątyni Bożej Opatrzności w Warszawie.

Informacje o rodzinie
Rodzice
Julianna z domu Karp, ur. 27.09.1877 r. w Fidest, zmarła w 1910 r. 
Pochowana na cmentarzu w Andrzejewie. 
Stanisław Wyszyński ur. 1.04.1876 r. w Gaci (parafia Kamieńczyk), 
ostatnie chwile życia spędził pod opieką Prymasa, zm. 15.02.1970 r. 
i pochowany został na cmentarzu we Wrociszewie. 
Rodzice zawarli ślub 4.05.1899 r. w Prostyni. W 1900 r. Zamieszkali 
w Zuzeli gdzie Stanisław został organistą. W 1910 r. rodzice przenieśli 
się do Andrzejewa ze względu na lepsze warunki mieszkaniowe. 

Rodzeństwo:
Janina Jurkiewicz (1882-1936), Anastazja Sułek (1900-1974), Stanis ława 
Jarosz (1903-1982), Wacław Leon (1908-1921), Zofia (1910-1910), Julia 
(siostra przyrodnia – 1913-1995), Tadeusz (brat przyrodni – 1917-1981).

Dodatkowe informacje
•   Dziadek Kardynała Wyszyńskiego ze strony Ojca działał w obro-

nie Unitów Podlaskich, za to musiał opuścić rodzinne strony okolic 
Bielska Podlaskiego i przeniósł się do miejscowości Gać w parafii 
Kamieńczyk. 

•   Dziadkowie pochowani są na cmentarzu w Kamieńczyku.
•   Matka Kardynała Wyszyńskiego – Julianna z Karpów pochodziła 

z miejscowości Fidest w parafii Kamieńczyk. Państwo Wyszyńscy 
razem z dziećmi (kardynałem) często bywali w Fideście u brata matki.
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Święty Jakubie, niestrudzony pielgrzymie, 
módl się za nami, 

abyśmy we wszystkich okolicznościach 
życia pamiętali,

że jesteśmy jedynie pielgrzymami 
w drodze do domu Ojca.
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