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Ciekawe miejsca w Terespolu i okolicy 

ZESPÓŁ FORTÓW TWIERDZY BRZESKIEJ 

Kobylany, Lebiedziew, Łobaczew Duży, Terespol, Murawiec-Żuki, Kolonia 
Dobratycze - unikalny zabytek budownictwa fortecznego w skali 
Europy. 
Po klęsce Powstania Listopadowego władze carskie postanowiły 
zabezpieczyć zachodnie rubieże Rosji siecią twierdz 
zlokalizowanych na terenie Królestwa Polskiego. Formalnie 
uzasadniano to sukcesami Napoleona w wojnie 1812 r., ale 
jednocześnie zakładano, że wojskowe garnizony na etnicznych 
ziemiach polskich pozwolą trzymać w szachu niepokornych 
Polaków. Przystąpiono więc do budowy Cytadeli w Warszawie, 
twierdzy w Dęblinie i Modlinie oraz przebudowy twierdzy w Zamościu. Jednocześnie 
zadecydowano o budowie wielkiej twierdzy wojskowej w Brześciu nad Bugiem - mieście 
nazywanym przez Rosjan ich bramą na zachód Europy. Plan inwestycji przewidywał budowę 
cytadeli w widłach Muchawca i Bugu, na wschodnim brzegu Bugu oraz tzw. przedmościa 
terespolskiego, tj. sieci fortów osłaniających cytadelę od zachodu. Realizacja tego planu 

spowodowała zniszczenie dwu miast: Brześcia i 
Terespola. Kompletnie zburzono stary, zabytkowy 
Brześć, a nowe miasto wybudowano w innym 
miejscu. Już w 1834 r. zarządzenia wojskowe 
zabraniały budowy nowych i remontu starych 
domów w Terespolu. Postanowiono bowiem i to 
miasto przenieść w inne miejsce. 
W latach 1836-46 powstała cytadela brzeska 
zbudowana wg projektu gen. Oppermana. Tworzyły 
je zamknięte w kole obronne koszary o długości 

1800 m. Na dwóch kondygnacjach było 500 kazamat, które mogły pomieścić 12 tyś. 
żołnierzy.W dwumetrowej grubości ścianach koszar pozostawiono liczne otwory strzelnicze 
skierowane wyłącznie na zachód, w kierunku Terespola, do prowadzenia ognia 
artyleryjskiego i z broni strzeleckiej. Oczyszczając i zabezpieczając przedpole twierdzy 
przesunięto Terespol kilka kilometrów na zachód od Bugu, lokując miasto z dwóch stron 
traktu warszawsko-brzeskiego na polach folwarku łobaczew i gruntach wsi Błotków. Jedyną 
budowlą ocaloną z dawnej zabudowy miasta jest dziś cerkiew prawosławna, stojąca kiedyś 
na zachodnim, a obecnie na wschodnim końcu Terespola. Jednocześnie z wyburzaniem 



starego Terespola i budową nowego miasta przystąpiono do prac na przedmościu 
terespolskim twierdzy brzeskiej. Opasano ją pierścieniem umocnień w odległości 3-5 km od 
cytadeli. Na zachodnim brzegu Bugu wybudowano cztery potężne bastiony - wały ziemne o 
wysokości do 10 m, z kamiennymi śródszańcami wewnątrz. Przedmoście łączył z cytadelą 
największy w ówczesnej Rosji most linowy na Bugu i droga przez Bramę Terespolską w jej 
murach. 

KOROSZCZYN 

W skład zespołu wchodzą: dwór murowany z połowy XIX w., 
(przebudowany po 1945 r.) oraz rządcówka, budynek mieszkalny; cielętnik i 
lodownia - obiekty murowane z II połowy XIX w. oraz park krajobrazowy z 
XIX w. (niewielki, otaczający dwór i rządcówkę).     W 1822 r. gen. Ludwik 
Pac sprowadził do Polski włoskiego architekta Henryka Marconiego zlecając 
mu budowę (wspaniałego jak się po zakończeniu inwestycji okazało) pałacu rodowego w 
Dowspudzie koło Suwałk. Włoch pozostał w Polsce na stałe budując liczne świątynie i 
pałace, w tym pałac dla Franciszka Jerzego Kuczyńskiego - właściciela dóbr w Koroszczynie 
od 1836 r. W 1860 r. 

KRZYCZEW 

Zespół składa się z dworu z początku XIX w., murowanego z gankiem 
i ozdobnym szczytem; oficyny, czyli lamusa, zbudowanej na planie 
litery L, z krytym dachówką 4-spadowym dachem z początku XIX w.; 
czworaków z końca XIX w. i pozostałości parku krajobrazowego. 
Dwór w Krzyczewie stoi w pobliżu wysokiej na 10 m krawędzi skarpy 
wznoszącej się nad starorzeczem Bugu. Po II wojnie w dworze 
mieściła się strażnica WOP i szkoła, a później przez długie łata obiekt 
był w zasadzie nieużywany. W 1990 r. stał się własnością przedsiębiorcy z Warszawy 
Witolda Rzeczyckiego. Ostatni właściciel Krzyczewa z rodu Kuczyńskich - Stanisław, 
długoletni profesor Politechniki łódzkiej, zmarł w 1990 r. Jego syn Michał mieszka w 
Kanadzie. 
Dwór otoczony jest niewielkim, ale ładnym parkiem z fragmentem dawnej alei lipowej ze 
starymi, potężnymi drzewami. Całość stanowi przykład klasycystycznego zespołu 
mieszkalno-gospodarczego z I połowy XIX w. 

NEPLE 

"KAMIENNA BABA" 

 

Obiekt kultowy na Kamiennej Górze, piaszczystym wzgórzu o 
wysokości 159,3 m npm na północny wschód od Nepli, przy drodze 
do Janowa Podlaskiego. Ustawiony w zamierzchłych czasach przez 
dawnych mieszkańców ziem nadbużańskich, spogląda w dół, na 
szeroką doliną Krzny - wpadającej nieopodal do Bugu - tworzącej 
tzw. Szwajcarię Nepelską. Grubo wyciosany z kamienia ma kształt 
krzyża z prymitywnym rysunkiem twarzy. Przedstawia, wg legendy, 
pannę młodą -zaklętą w kamień. Obok - wieża widokowa ustawiona 
przez dyrekcję Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu". 

 

 



„Czołg” 

Czołg Armii Czerwonej, który jako pierwszy miał przejechać Bug i 
wraz z innymi wyprzeć Niemców z Polski 

 

Kobylany 

„Prochownia” w Kobylanach (spotyka się 
oznaczenie tego dzieła, jako Kobylany II lub 
Prochownia "O-K") została zbudowana w ostatniej 
fazie rozbudowy Twierdzy Brzeskiej tj. tuż przed 
wybuchem I wojny światowej. Obiekt był położony tuż 
za linią głównej obrony, na zapleczu pobliskich fortów 
K oraz O. Magazyn wchodził w skład tzw. linii 
wsparcia i zaopatrywał m.in. pobliskie forty w 
Kobylanach i Koroszczynie. 

 

 

„Zalew” 

Dostępne atrakcje: 

 Doskonała infrastruktura techniczna – pomosty, parkingi, 
miejsce do rozpalenia ogniska, grill, 

 Bogata oferta gatunkowa ryb ( karp, karaś, sum, szczupak, 
tołpyga, amur, leszcz, lin, płoć), 

 Możliwość wypożyczenia sprzętu wędkarskiego, 

 Wędkowanie z łodzi,  

 Atrakcyjne ceny, 

 Możliwość 
połączenia wypoczynku dla całych rodzin. W 
sąsiedztwie funkcjonalne kąpielisko gminne. 

 Miejsce na grę w siatkówkę 

 

 

Więcej informacji na temat ciekawych miejsc w źródłach   

 

Izabela Orepuk 

Źródła: 

http://www.gminaterespol.pl/viewpage.php?page_id=2  

http://twierdza.org/fortyfikacje-twierdzy-brzeskiej/prochownie/69-prochownia-kobylany 

http://www.gminaterespol.pl/viewpage.php?page_id=30 

Obrazki: Własne zdjęcia, Internet 

http://www.gminaterespol.pl/viewpage.php?page_id=2%20
http://www.gminaterespol.pl/viewpage.php?page_id=2%20
http://twierdza.org/fortyfikacje-twierdzy-brzeskiej/prochownie/69-prochownia-kobylany
http://www.gminaterespol.pl/viewpage.php?page_id=30


 

Park 
krajobrazowy 

Podlaski 
Przełom Bugu 

 

Okolice Terespola położone są na terenie malowniczego parku 

krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu, utworzonego w 1994 roku, który 

ma za zadanie zachować w stanie naturalnym najcenniejsze pod względem przyrodniczym, 

krajobrazowym i kulturowym fragmenty lewobrzeżnej doliny Bugu. 

Głównym walorem parku krajobrazowego jest rzeka Bug, która meandruje w nienaruszonym przez 

człowieka korycie. Otaczają ją liczne starorzecza, łąki o charakterze stepowym, bagna i lasy łęgowe. 

Flora parku krajobrazowego jest bardzo bogata i złożona. To istny raj dla zielarzy. Od łopianu i 

krwawnika przez kosaćca syberyjskiego czy zimozioła północnego do zagrożonego wyginięciem  

storczyka kukuczki kapturkowatej. Wszystkie te rośliny odkrywa przed nami Podlaski Przełom Bugu. 

Również ornitolodzy, zarówno ci zawodowi, jak i amatorzy będą zachwyceni  różnorodnością 

awifauny łąk i lasów nadbużańskich, a nawet samych skarp, w których mają swoje gniazda lęgowe 

niektóre ptaki. Często spotykanymi gatunkami ptaków są sieweczki rzeczne i obrożne, rybitwy 

białoczelne i rzeczne oraz mewa siwa. Sieweczka obrożna zamieszkująca park krajobrazowy stanowi 

aż 5% populacji całego kraju. 

Podsumowując, jeśli nawet nie jest się zielarzem czy ornitologiem, można odnaleźć się na terenie 

Podlaskiego Przełomu Bugu. Wystarczy tylko umieć docenić miejsce ustronne od cywilizacji, dające 

nam, ludziom, chwilę wytchnienia i refleksji, możliwość poznania piękna i dzikości natury.  

 

 

 

 

 

 

Julia Sadowniczek 



Kostki Rubika - znane i lubiane. 

     
  W dzisiejszym artykule pragną przybliżyć Wam  historię, 

ciekawostki  i rodzaje kostki Rubika. Większość z Was na 

pewno posiada taką kostkę (ja sam mam ich cztery) i potrafi ją 

układać z większą lub mniejszą wprawą. Ale czy wiecie, w 

jakim tempie ułożono pierwszą kostkę? Kto był wynalazcą 

kostki? Ile wyprodukowano ich podczas bumu w ubiegłym 

wieku? Jeśli nie znacie odpowiedzi na te pytania przeczytajcie 

dalszą część.                                                                                               

  Wynalazcą tej kostki był Erno Rubik, profesor 

architektury Budapeszteńskiej Akademii. W 1974 roku 

wymyślił kostkę po to, aby pomóc studentom w zrozumieniu 

przestrzeni. Z pozoru łatwe zadanie polegające na ułożeniu 

pomieszanych kolorów kostki okazało się dla wielu osób 

niewykonalne (samemu autorowi, ułożenie jego pierwszej 

kostki zajęło miesiąc). 

Po pewnym treningu, ułożenie kostki zajmowało niespełna 

kilka minut. Chęć rywalizacji i rozwiązywania łamigłówek 

była motorem, który zmuszał ludzi do coraz większego 

zainteresowania tym wynalazkiem.  Nasycenie rynku i spadek 

zainteresowania kostką nastąpił w połowie lat 

osiemdziesiątych. Od chwili światowego debiutu, sprzedano 

ponad 250 milionów kostek (nie licząc mnóstwa podróbek) 

przy praktycznie zerowych nakładach na reklamę. Jeśli 

zainteresował Was mój artykuł i chcielibyście kupić 

prawdziwą kostkę polecam stronę speedcube.com. Znajdziecie 

tam wszystkie potrzebne wam przybory w wielu wzorach i 

rodzajach zarówno dla doświadczonych, jak i dla adeptów.  

                                                    Autor Jan Miklaszewski 

 



Twórczość własna gimnazjalistów 

 

Marzenia  
 

Możesz zabronić mi wszystkiego oprócz marzeń 

Każ przestać - nie posłucham  

powiesz to głupie - zignoruję 

będę marzyć o lepszym jutrze  

ja wiem że marzenia  mają moc 

 ty w nią nie wierzysz  

każesz mi przestać  

a ja dalej marzę...  
 
 

Zmienić świat 
 

Mówili mi  

 nie zmienisz świata  

nie próbuj  

nie możesz 

nie masz szans 

Odpowiadam wiem  

ale spróbuję postaram się  

nie wyjdzie? 

Trudno  

Lecz kiedy ty  

będziesz żałować braku rezultatów  

ja będę wiedzieć że zrobiłam wszystko  
 
 

Ojciec 
 

ojciec 

jedno słowo 

sześć liter  

 dwie głoski  

dla niektórych tylko tyle  

dla mnie  

opoka  

przyjaciel  

wsparcie w każdej chwili  

przyczyna uśmiechu   



Walka 
 

walczył Mieszko z Tatarami  

walczył Jagiełło z Krzyżakami  

walczyli o Polskę Piłsudski i Kościuszko  

walczę ja  

ni szablą ni mieczem  

lecz pamięcią  

słowem  

modlitwą  
 
 
 

Sposób myślenia  
 

Jedni są optymistami 

inni realistami, pesymistami 

czy można określić mój sposób myślenia jednym słowem?  

Gdy jestem wesoła patrzę na świat przez różowe okulary 

 i mówię że wszystko będzie dobrze  

czasem jestem realistką  

analizuje obliczam prawdopodobieństwo  

wystarczy jednak mała porażka 

 bym nie wierzyła w dobre zakończenie  
 
 

   
 

Marta Michalak  

 

Bezpieczeństwo w czasie wakacji!!! 

 

 Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy i stresów nadchodzi tak wyczekiwany przez 

wszystkich uczniów czas wakacji. Mam nadzieję, że tegoroczne wakacje dla wszystkich będą 

przyjemne, a zwłaszcza bezpieczne. Młodzież czuje swobodę i luz ciesząc się, że ma ponad dwa 

miesiące na zrealizowanie swoich szalonych pomysłów oraz na zabawę często do późnych 

godzin nocnych. W tym czasie dzieci coraz chętniej spędzają czas poza domem, bawią się na 

podwórkach, wzajemnie się odwiedzają. Ulubione zabawy na wolnym powietrzu to: jazda na 

rowerze, rolkach, gra w piłkę, spacery. 

 



 
112 – telefon alarmowy służb ratowniczych 

997 – telefon alarmowy Policji 

998 – telefon alarmowy Straży Pożarnej 

999 – telefon alarmowy Pogotowia Ratunkowego 

601 100 100 – telefon alarmowy WOPR 

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 

 
 

1. Wakacje w górach 

 Aby bezpiecznie chodzić po górach trzeba mieć 
kondycję, a także dużą wiedzę na temat tego, jak 
robić to bezpiecznie, nie oznacza to wcale, że taki 
sposób spędzania wolnego czasu ograniczony jest 
do niewielkiej i wąskiej grupki osób. 

 Wybierając się w podróż po górskich szlakach 
należy zaopatrzyć się w dobre buty i ubranie. 

 Pamiętaj, żeby nie wyruszać w góry bez opieki 
dorosłych. 

 Co ważne pogoda w górach może zmienić się 
niezwykle szybko, silny wiatr halny może utrudnić 
poruszanie się, a także doprowadzić do szybkiego 
wyziębienia organizmu, z kolei słońce to ryzyko odwodnienia oraz poparzeń słonecznych. 

 Ruszając ze schroniska dla własnego bezpieczeństwa warto powiedzieć dokąd idziemy i jakimi szlakami, 
zapamiętaj numer alarmowy GOPR. 

 Wyruszaj w góry rankiem, gdyż pogoda najczęściej psuje się po południu. 

 Miej ze sobą na wszelki wypadek latarkę, plandekę przeciwdeszczową oraz ciepłe ubrania, nawet jeśli jest 
lato. 

 Przede wszystkim, jeżeli nie czujesz się na siłach iść jakimś szlakiem, nie idź albo wyrusz w grupie z 
bardziej doświadczonymi wspinaczami. 

 

2. Wakacje nad morzem, jeziorem, rzeką 

 Pływaj tylko w miejscach strzeżonych, czyli tam, gdzie jest ratownik WOPR. 

 Nie wchodź do wody tam, gdzie kąpiel jest zakazana. Informują o tym znaki i tablice. Zanim wejdziesz do 
niestrzeżonych zbiorników dorośli każdorazowo powinni sprawdzić głębokość i strukturę dna. 

 Przestrzegaj regulamin kąpieliska na którym przebywasz. Stosuj się do uwag i zaleceń ratownika. 

 Nie pływaj w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni (optymalna temperatura 22-25 stopni). 

 Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr. 

 Nie skacz rozgrzany do wody. Przed wejściem do wody ochlap nią klatkę piersiową, szyję i nogi – unikniesz 
wstrząsu termicznego, niebezpiecznego dla naszego organizmu. 

 Nie pływaj w miejscach gdzie jest dużo wodorostów lub wiesz, że 
występują zawirowania wody lub zimne prądy. Pływaj w 
miejscach dobrze Ci znanych. 

 Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Może się to 
skończyć śmiercią lub kalectwem. 

 Nie baw się w przytapianie innych osób korzystających z wody, 
spychanie do wody z pomostów, z materacy. To niebezpieczne! 

 Kąpiąc się na kąpieliskach zwracaj uwagę na osoby obok nas. 
Ktoś może potrzebować Twojej pomocy. Jeżeli będziesz w stanie 



mu pomóc to uczyń to, ale w granicach swoich możliwości. Jeżeli nie będziesz się czuł na siłach to 
zawiadom inne osoby. 

 Nie pływaj bezpośrednio po posiłku – zimna woda może doprowadzić do bolesnego skurczu żołądka, co 
może ponieść za sobą bardzo poważne konsekwencje. 

 Po kąpieli nie jest wskazany duży wysiłek fizyczny. 

 Nie przebywaj w wodzie zbyt długo ani też nie wchodź do niej po zbyt krótkiej przerwie. 

 Intensywny wysiłek wzmaga łaknienie i dlatego po ukończeniu pływania należy zjeść posiłek. Dzieci 
powinny coś zjeść obowiązkowo. 

 Nie wypływaj za daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku. Pływanie po zachodzie słońca jest 
niebezpieczne. 
 

3. Zasady bezpiecznego przebywania na słońcu 
 Zachowaj umiar w przebywaniu na słońcu. 
 Noś nakrycia głowy i okulary słoneczne (UWAGA! Noszenie ciemnych okularów bez filtra 

jest szkodliwe. Źrenica, do której dochodzi mniej światła, rozszerza się, dzięki czemu do wnętrza 
oka wnika więcej promieni UV). 

 Unikaj wysiłku w pełnym słońcu. 
 Chroń się w cieniu w godzinach południowych. 
 Jeśli musisz przebywać na słońcu, stosuj filtry ochronne. 

 

4. Zasady bezpiecznej jazdy na rowerze 
 Używaj sprawnego i w pełni wyposażonego roweru. 
 W czasie jazdy używaj kasku. 
 Dokładnie rozejrzyj się zanim ruszysz. 
 W miarę możliwości korzystaj z drogi dla rowerów. 
 Przestrzegaj przepisów drogowych, obowiązują one także rowerzystów. 
 Przed skrzyżowaniami, wyjazdami z podwórek i bocznych ulic trzymaj zawsze dłoń na 

hamulcu. 
 Nie wymuszaj pierwszeństwa przejazdu. 
 Sygnalizuj odpowiednio wcześnie wszystkie skręty. 
 Nigdy nie ścinaj zakrętów. 
 W czasie jazdy zawsze uważaj! 

 

5. Wakacje w domu 

 Mieszkanie jest wspaniałym miejscem do organizowania ciekawych, bezpiecznych zabaw. 

 Pamiętaj jednak, że są rzeczy, których musisz się bezwzględnie wystrzegać w swoich zabawach. 
Są to: 

1) gaz – możesz się nim zatruć lub spowodować wybuch, 
2) prąd elektryczny – może Cię porazić, 
3) ogień – możesz spowodować pożar, 
4) woda – możesz zalać mieszkanie, 
5) ostre przedmioty – grożą zranieniem, 
6) lekarstwa – możesz się nimi zatruć. 

 
 

Izabela Orepuk 
 
 

Źródła:  
http://strefamlodych.pl/badz-bezpieczny-w-czasie-wakacji/ 
Obrazki: Internet 

 

http://strefamlodych.pl/badz-bezpieczny-w-czasie-wakacji/


Uśmiechnij się!! 

 

Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi ze szkoły. 

- Tato, ty to masz szczęście do pieniędzy. 

- Dlaczego? 

- Nie musisz kupować książek na przyszły rok - zostaję w tej samej klasie. 

 

Kolega pyta kolegę: 

- I jak było po zakończeniu roku? 

- Eeeee, dwa razy dostałem lanie od ojca.. 

- Dlaczego aż dwa ? 

- Pierwszy raz jak zobaczył świadectwo, a drugi jak się 

połapał, że to jego.   

 

- Co to jest dziedziczność? - pyta nauczyciel ucznia.  

- Dziedziczność to jest wtedy, gdy uczeń dostaje dwóję za wypracowanie, 

które napisał jego ojciec.  

 

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 

- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu: "Uczniowie chętnie wracają do 

szkoły po wakacjach."? 

Zgłasza się Jasio: 

- Kłamstwem, panie profesorze! 

Ojciec do syna: 

- Jak tam postępy w szkole? 

- W porządku. Kontrakt z piątą klasą przedłużony na 

następny rok. 

(źródła:http://kawaly.tja.pl/,   http://www.dowcipy.pl/ 

 

http://kawaly.tja.pl/
http://www.dowcipy.pl/

