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Ulicami Błonia ok. 4,7 km 
Tę trasę polecam wielbicielom małych mazowieckich miasteczek. Pierwszym obiektem na trasie 

jest zabytkowy dworzec kolejowy, sprzed którego zaczynamy naszą wędrówkę. Budowla ta powsta-
ła na trasie Kolei Warszawsko-Kaliskiej w 1903 r. i do naszych czasów był przebudowany.

Idziemy w kierunku wschodnim ul. Kolejową do ul. Grodziskiej, w którą skręcamy w lewo. Dalej 
prosto ok. 400 m, a następnie zbaczamy na ścieżkę w kierunku rzeki Rokitnicy. Po stalowym mostku 
przechodzimy na drugą stronę rzeki i jesteśmy w parku miejskim. Jest to miejsce relaksu i odpoczyn-
ku. Znajdują się tutaj place zabaw dla dzieci, skatepark oraz boisko. Z parku rozciąga się widok na 
południową część małego centrum. Widać stąd 
bryłę kościoła św. Trójcy – jednej z najstarszych 
świątyń zachowanych do dziś na Mazowszu. 
Dalej na prawo od niej wybija się wieża remizy 
Ochotniczej Straży Ogniowej (dziś OSP) po-
wołanej tutaj 6 sierpnia 1905 r. i nowoczesny 
gmach Centrum Kultury w Błoniu.

Dawniej na terenie parku znajdował się ma-
jątek ziemski Starostwo, który należał do staro-
sty błońskiego ks. Józefa Poniatowskiego. Jedy-
ną po tym pamiątką jest Poniatówka, do której 
teraz się udajemy.

Między Centrum Kultury a kompleksem 
budynków szkolnych stoi dworek z przełomu 
XVIII i XIX w. Jest to wspomniana Poniatów-
ka, czyli dwór właściciela majątku Starostwo. 
Po Poniatowskim, właścicielami majątku byli: 
Stanisława z Górskich Potocka, a następnie 
rodziny Zyberk-Platerów, Walewskich oraz 
Olszewscy. Po II wojnie światowej dworek 
stał się siedzibą m.in. gimnazjum i liceum. Po 
wybudowaniu nowego gmachu na jego tyłach 
przeznaczono go na Dom Kultury. Dziś jest 
w posiadaniu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Błońskiej.

Idziemy al. Cypriana Kamila Norwida 
w kierunku centrum do krzyżówki z ul. Jana 
Pawła II. Skręcamy w tę ulicę w lewo. Po paru 
metrach po lewej stronie stoi remiza strażacka 
OSP. Jest to charakterystyczny budynek z wie-
żą. Został wybudowany w 1914 r. W czasie 
I wojny światowej stacjonowały tutaj wojska 
niemieckie, a później w latach 1919−1920 gmach 
pełnił funkcję szpitala polowego. Podobny los 
spotkał budynek we wrześniu 1939 r. Po wojnie 

fot. K. Gucman
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wróciła tutaj straż ogniowa. W 1937 r. remiza stała się dekoracją dla filmu w reżyserii Konrada Toma 
z Eugeniuszem Bodo pt. „Książątko”.

Tuż za remizą znajduje się zabytkowy budynek plebanii, a obok kościół pw. św. Trójcy z 1288 r. 
Jest to jeden z najstarszych zachowanych do dziś kościołów na Mazowszu. Świątynią opiekowali się 
kanonicy regularni z Czerwińska. Utworzyli tutaj nawet prepozyturę, czyli kolegiatę. Budowla do 
dzisiejszych czasów zachowała cechy romańskie, czyli bazylikowy układ architektoniczny, gdzie 
nawa główna jest szersza i wyższa od naw bocznych. W środku sklepienie jest gotyckie – krzyżowo-
żebrowe, a cała konstrukcja wzmocniona przylegającymi do zewnętrznych ścian elementami archi-
tektonicznymi. W fasadzie występują elementy barokowe.

Zachęcamy do wejścia, ponieważ ołtarz główny pochodzący z poł. XVII w. prezentuje się okazale. 
To dzieło składa się z dwóch kondygnacji. Na dole znajduje się obraz autorstwa Józefa Balukiewicza 
z 1873 r. Przedstawia wizerunek Trójcy Świętej: Boga Ojca z berłem, Chrystusa z krzyżem, opierają-
cego się o Ziemię, ponad nimi unosi się Duch Święty. Obraz znajduje się między dwoma figurami na 
dole i dwoma na górze. W dole św. Wojciech i św. Stanisław, a w górze św. Kazimierz i św. Sebastian.

Na zewnątrz kościoła znajduje się kilka tablic poświęconych m.in.: mieszkańcom miasta, którzy 
poświęcili swoje życie w obronie ojczyzny w latach 1918−1920, przejazdowi Jana Pawła II przez miasto 
14 czerwca 1999 r. Nad wejściem wisi obraz Matki Bożej Różańcowej namalowany na blasze w XVIII w.

Naprzeciw wejścia do kościoła po drugiej stronie ul. Grodziskiej stoi brama zwieńczona figurą Chry-
stusa dźwigającego krzyż. Stąd do cmentarza prowadzi wyasfaltowana ścieżka – dawniej tzw. „Droga ku 
wieczności”. Idziemy nią na cmentarz parafialny, jeden z trzech w Błoniu. Oprócz tego cmentarza znaj-
duje się w mieście jeszcze cmentarz mariawitów i opuszczony cmentarz żydowski (oba przy ul. Polnej).

fot. F. Marczewski

Kościół pw. św. Trójcy

fot. K. Gucman

Ołtarz główny w kościele pw. św. Trójcy
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Cmentarz rzymskokatolicki został założony 
w 1760 r. Na jego terenie znajdują się 53 zabyt-
kowe nagrobki z XIX w. oraz kwatera żołnierzy 
poległych w czasie II wojny światowej, zwłasz-
cza ofiar działań wojennych z września 1939 r. 
Proponujemy spacer po cmentarzu i podziwia-
nie kunsztu dawnych kamieniarzy.

Wróćmy jednak do głównej bramy cmentar-
nej. Wychodzimy na zewnątrz i udajemy się na 
północ ścieżką biegnącą wzdłuż rzeki Rokitni-
cy. Pierwszą napotkaną kładką przechodzimy 
na drugi brzeg rzeczki i znajdziemy się na osie-
dlu na ul. Poznańskiej. Idziemy nią na wschód do skrzyżowania z ul. Towarową, gdzie skręcamy 
w lewo. Idziemy ok. 300 m do skrzyżowania z ul. Gabriela Narutowicza. Tam, naprzeciw targowi-
ska, skręcamy w prawo.

Ulicą Gabriela Narutowicza idziemy ok. 450 m, po drodze mijając Szkołę Podstawową nr 2 im. 
Janusza Korczaka, która została utworzona w 1929 r., oraz zabytkowy budynek nr 9. Dochodzimy 
do budynku Gimnazjum nr 2 przy ul. Narutowicza 4. Budynek ten wybudowano w latach 1910−1912 
dla rejenta sądowego Błaszyńskiego. Wówczas był to najokazalszy budynek w mieście. Na począt-
ku lat 20. XX w. właściciele zaczęli go wynajmować. W 1923 r. powstał tu dom dziecka dla dzieci 
osieroconych w czasie I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej. Następnie od 1929 r. funkcjo-
nowała tutaj szkoła podstawowa, ta sama, która znajduje się przy ul. Narutowicza 21. Po zdobyciu 
miasta przez Niemców we wrześniu 1939 r. w gmachu tym ulokowano szpital dla niemieckich żoł-
nierzy. Szkoła do gmachu powróciła już w listopadzie 1939 r., lecz z okrojonym programem (nie było 
można uczyć języka polskiego oraz historii i geografii Polski). W czasie okupacji budynek niszczał, 
ponieważ w sali gimnastycznej okupanci zorganizowali warsztaty samochodowe. Po wojnie szybko 
wyremontowano budynek. Ulokowano tu Szkołę Podstawową nr 4. Dziś w wyniku reformy eduka-
cji znajduje się tu Gimnazjum nr 2.

Idziemy dalej. Na najbliższym skrzyżowaniu skręcamy w lewo w ul. Warszawską. Na rogu znaj-
duje się kamienica nr 14. W niej to podczas powstania warszawskiego znajdował się szpital polowy, 
który działał do końca wojny.

Stąd udajemy się na północ do skrzyżowa-
nia z ul. Sochaczewską (droga krajowa nr 2). 
Dawniej w tym miejscu stała karczma. Jej po-
wstanie szacuje się na 1779 r. Według przeka-
zów miało tu miejsce znamienne wydarzenie, 
a mianowicie miało tu dojść do pierwszego 
spotkania Napoleona I z Marią Walewską.

Następnie kierujemy się na wschód w kie-
runku Warszawy. Po prawej stronie mijamy ko-
ściół pw. Narodzenia Pańskiego wybudowany 
w latach 1998−2002. Przed kościołem znajduje 
się pomnik Jana Pawła II oraz pomnik ku czci 

fot. K. Gucman

Kwatera żołnierzy września 1939 r. na cmentarzu 
parafialnym  

fot. F. Marczewski

Zabytkowy budynek ratusza
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błonian walczących o wolność i niepodległość w czasie wojny i w pierwszych latach po wojnie, po-
stawiony w 70. rocznicę utworzenia w Błoniu pierwszej organizacji konspiracyjnej.

Kontynuujemy spacer w kierunku Warszawy. Dochodząc do najbliższego skrzyżowania, skrę-
camy w prawo w ul. księcia Józefa Poniatowskiego i z powrotem kierujemy się w stronę centrum 
miasta. Po obu stronach ulicy znajduje się zaplecze handlowo-usługowe Błonia. Po ponad 500 m 
skręcamy w prawo w ul. Henryka Sienkiewicza, którą idziemy wprost na rynek.

Na rynku znajduje się klasycystyczny ratusz z lat 1842−1843. Został wzniesiony wg projektu Hen-
ryka Marconiego. Jest to budowla znajdująca się na wschodniej pierzei rynku, piętrowa, z wieżą 
zegarową na górze. Ma boniowane naroża, a od frontu zdobi go portyk z czterema toskańskimi 
kolumnami. Na rynku znajduje się również posadzony w 2007 r. dąb im. Jana Pawła II oraz pomnik 
Hymnu Narodowego. Obok pomnika stoi urna z ziemią z miejsc pamięci narodowej z lat 1914−1920 
i 1939−1945. Na środku rynku jest też grająca fontanna − atrakcja turystyczna i jeden z rozpoznawal-
nych symboli miasta.

Ulicami Ożarowa Mazowieckiego ok. 6,6 km 
Tę trasę polecam miłośnikom Ożarowa Mazowieckiego.
Wycieczkę po Ożarowie Mazowieckim zaczynamy przed dawną fabryką Kabli w Ożarowie. Za-

łożył ją w 1929 r. Franciszek Mikołaj Radziwiłł i inż. Piotr Bergman. Ta zamknięta w 2002 r. fabryka 
była wizytówką Ożarowa nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Dziś w budynku administracyjnym 
dawnej fabryki znajduje się siedziba starostwa powiatu warszawskiego zachodniego, a przed bu-
dynkiem głaz upamiętniający obóz przejściowy dla powstańców warszawskich, który utworzyli tu-
taj Niemcy w październiku 1944 r. W obozie tym znajdowało się według szacunków 11 000 powstań-
ców. Stąd zostali oni wywiezieni do innych obozów jenieckich, najczęściej w głąb Niemiec.

Idąc ul. Poznańską (droga krajowa nr 2) w kierunku zachodnim, nie można przejść obojętnie obok 
bramy prowadzącej na teren dawnej fabryki. W mur stróżówki, która tam się znajduje, w listopadzie 
2012 r. wmurowano tablicę upamiętniającą protest zwolnionych pracowników Fabryki Kabli w Oża-
rowie, trwający 306 dni w latach 2002−2003 r. Protestujący walczyli o zachowanie swojego miejsca 
pracy. Mimo interwencji ochrony i policji nowy inwestor doprowadził do grabieży i upadku wiodą-
cego w Europie zakładu produkującego kable telekomunikacyjne.

W czasie ponad 1 km marszu w kierunku centrum mijamy po drodze wiele zakładów pracy oraz 
budynki mieszkalne wraz z Domem Kultury „Uśmiech” usytuowanym po lewej stronie ulicy. Obok na 

budynku mieszkalnym przy ul. Poznańskiej 167 
wisi tablica poświęcona roli tej budowli w kształ-
towaniu się patriotyzmu ożarowian podczas 
II wojny światowej. Odbywało się tam bowiem 
tajne nauczanie zorganizowane przez ss. urszu-
lanki, a ojcowie pallotyni z pobliskiego Ołtarze-
wa zorganizowali kaplicę. W czasie powstania 
zorganizowano szpital powstańczy. 

Na skrzyżowaniu z ul. Strażacką znajdu-
je się tablica wraz z krzyżem upamiętniają-
cym strażaków tutejszej Ochotniczej Straży 
Pożarnej poległych podczas II wojny świato-fot. K. Gucman

Głaz przed budynkiem starostwa, upamiętniający 
powstańców warszawskich  
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wej. Skręciwszy w ul. Strażacką mijamy re-
mizę Ochotniczej Straży Pożarnej założonej 
w 1924 r. Na podjeździe stoi zabytkowy konny 
pojazd gaśniczy z początków funkcjonowania 
jednostki. Naprzeciw rozciąga się kompleks 
hotelowo-konferencyjny Mazurkas.

Ulica kończy się krzyżówką, na której skrę-
camy w prawo w ul. Kolejową. Idąc w lewo 
możemy wrócić do starostwa ul. Kazimierza 
Kamińskiego. Na rogu z ul. Strażacka znajduje 
się budynek, na którym wisi tablica poświęcona 
patronowi ulicy, który był założycielem huty 
szkła w Ożarowie. Huta powstała w 1901 r. 
właśnie z inicjatywy Kazimierza Kamińskie-
go. Z początku mały zakład przemysłowy, 
który zaopatrywał warszawskie apteki i szpi-
tale w szklane opakowania, stał się wiodącym 
producentem szklanego sprzętu medycznego 
oraz wyrobów oświetleniowych. Kazimierz 
Kamiński troszczył się o swoich robotników 
i ich rodziny. Od 1908 r. inwestował w socjal-
ne zaplecze firmy, co zaowocowało dalszym 
jej rozwojem. W tym czasie pobudował świe-
tlicę, sklep fabryczny i salę biblioteczną, gdzie zatrudnił nauczyciela dla dorosłych i dzieci. Z tego 
okresu pochodzi wiele budynków mieszkalnych przy ul. Poznańskiej, w których mieszkania były 
przeznaczone dla żonatych pracowników. Mieszkania były duże, zelektryfikowane i z dostępem do 
wodociągu. Po II wojnie światowej zakład znacjonalizowano, a dawnego właściciela wywłaszczono 
i zakazano mu mieszkać w Ożarowie. Huta nie przetrwała do obecnych czasów, zbankrutowała 
w 2001 r. na skutek reform gospodarczo-politycznych w kraju.

Idąc ul. Kolejową na zachód, docieramy do dworca kolejowego z 1903 r. Przechodzimy na drugą 
stronę torów kładką nad peronami. Poruszamy się wzdłuż torów w kierunku zachodnim. Przecina-
my ul. Mickiewicza, która przechodzi przez tory, i idziemy ul. Przejazdową. Po lewej stronie mijamy 
dom mieszkalny z 1920 r., który jest wpisany do rejestru zabytków. Następnie skręcamy w ul. 11 li-
stopada. Tam pod nr. 3 mijamy zarośnięty zabytkowy ogród. Wśród drzew znajduje się willa, rów-
nież zabytkowa, z charakterystyczną wieżą, którą zbudowano w 1915 r.

Wracamy tą samą drogą przed dworzec kolejowy. Po drodze możemy przejść jeszcze ul. Kusociń-
skiego, gdzie pod nr. 5 znajduje się wybudowany w 1931 r. budynek czynszowy.

Gdy znajdziemy się na ul. Kolejowej, to udajmy się ok. 100 m w kierunku wschodnim. Gdy doj-
dziemy do Urzędu Miasta i Gminy znajdującego się pod nr. 2, skręćmy w lewo w ścieżkę między 
urzędem a budynkiem o charakterze mieszkalno-usługowym. Idąc ścieżką wzdłuż urzędu, wyjdzie-
my na ul. Poznańską.

Po prawej stronie mijamy bryłę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Pierwotnie była to para-
fia erygowana w 1939 r. w pobliskim Ołtarzewie (dziś część Ożarowa Mazowieckiego). Od po-

fot. F. Marczewski

Zabytkowy wóz strażacki

fot. K. Gucman

Dawny budynek dworcowy
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czątku parafią kierowali ojcowie pallotyni, 
którzy od 1927 r. budowali swoje seminarium 
właśnie w Ołtarzewie. W wyniku działań wo-
jennych pierwotny kościół przestał istnieć, 
a po wojnie Kościół Katolicki dostał od władz 
działkę w centrum Ożarowa Mazowieckie-
go. W 1946 r. wznowiono działalność parafii, 
a za kościół służył drewniany barak. W latach 
80. XX w. podjęto heroiczną decyzję i wybu-
dowano dzisiejszy kościół pw. Miłosierdzia 
Bożego, przy którym jesteśmy.

Projektantami świątyni są architekci Fran-
ciszek Bednarz, Leszek Klajnert oraz Janusz 
Maliszewski. Warto wejść do środka, by podzi-
wiać kolorowe witraże przedstawiające sceny 
i postacie głęboko związane z religią. Witraże 
te przy dobrym świetle stwarzają niezwykły 
nastrój do modlitwy i kontemplowania nabo-
żeństw. Rangę kościoła podniesiono 6 kwietnia 
1997 r. do roli sanktuarium. Przed kościołem 
jest ustawiony pomnik Jana Pawła II wg pro-
jektu ks. Michała Dłutowskiego i Piotra Ratu-
sińskiego, który był jednocześnie wykonawcą 
rzeźby.

Po wyjściu z kościoła kierujemy się w lewo i ul. Poznańską dochodzimy do skrzyżowania 
z ul. Poniatowskiego. Na rogu po przeciwnej stronie stoi ustawiony w 1852 r. krzyż poświęcony 
zatrzymaniu zarazy cholery, która wówczas panowała w Ożarowie i okolicach.

Skręcamy w ul. Poniatowskiego, po lewej stronie mijamy niewielki park miejski – pozostałość po 
parku dworskim – i idziemy wzdłuż ogrodzenia prywatnej posiadłości. Jest to dworek wybudowany 
w XIX w. dla ówczesnych właścicieli Ożarowa – Deskurów. Dawniej dworek wraz z parkiem miej-
skim stanowił całość. W 1879 r. majątek ten nabyła rodzina Kronenbergów, którzy sprzedali go po 
ponad 30 latach Marii i Stanisławowi Reicherom. W tym dworku 2 i 3 października 1944 r. podpisa-
no akt o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie, co przypieczętowało zakończenie powstania 
warszawskiego. Wydarzenie to upamiętnia tablica ustawiona w pobliżu bramy wjazdowej.

Idziemy dalej ul. Poniatowskiego do pierwszego skrzyżowania, na którym skręcamy w lewo 
w ul. Dmowskiego i następnie pokonujemy odległość ok. 300 m, by skręcić znów w prawo 
w ul. Szkolną. Dochodzimy nią do ul. Poznańskiej. Jesteśmy w okolicy pływalni miejskiej, przed 
którą znajduje się pomnik Janusza Kusocińskiego oraz drzewo pamięci poświęcone Janowi Pawło-
wi II posadzone tu w 2008 r. Ulicą Poznańską udajemy się w kierunku Ołtarzewa.

Po 800 m dochodzimy do krzyżówki z ul. Kościuszki. W tym miejscu stał dom, w którym wy-
chowywał się słynny olimpijczyk – Janusz Kusociński. Co roku odbywa się tu apel, a po ulicach 
Ożarowa i innych miejscowości powiatu warszawskiego zachodniego rozgrywany jest półmaraton 
im. Janusza Kusocińskiego.

fot. z arch. Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie

Kościół pw. Miłosierdzia Bożego

fot. z arch. Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie

Dworek przy ul. Poniatowskiego
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Kontynuujemy spacer, kierując się nadal 
na zachód ul. Poznańską. Po 350 m dochodzi-
my do skrzyżowania z ul. Kierbedzia, w któ-
rą skręcamy. Naszym oczom ukazuje się bu-
dynek Wyższego Seminarium Duchownego 
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego 
(oo. Pallotynów). Potężny gmach górujący 
nad okolicą wzniesiono jeszcze przed wojną. 
W 1927 r. pallotyni zakupili gmach po dawnej 
szkoły rolniczej, która się tu mieściła. Wraz 
z nim zakupili nieistniejący dziś pałacyk na-
leżący do inż. Stanisława Kierbedzia. Ada-
ptacja i rozbudowa gmachu trwały do 1937 r. 
Wybuch II wojny światowej przekreślił dzia-
łalność pallotynów w Ołtarzewie. Początko-
wo po przegranej wojnie obronnej zakonnicy 
jeszcze przebywali na swoim terenie, ale pod 
koniec listopada 1941 r. gmach został zajęty 
przez wojska niemieckie. Zakonnicy powró-
cili do seminarium po 1948 r.

W budynku znajduje się kościół pw. Kró-
lowej Apostołów wg projektu inż. Alfonsa 
Wędrychowskiego. Styl wnętrza jest monu-
mentalny. Wielkość kościoła i materiały uży-
te do budowy i dekoracji wprowadzają atmosferę patosu i zadumy. Wnętrze jest zaprojektowane 
przez architektów: prof. Stanisława Marzyńskiego i Zbigniewa Łoskota. W świątyni oprócz oł-
tarza głównego jest aż 12 bocznych ołtarzy, których autorem jest artysta Wojciech Durek. Każdy 
godny naszej uwagi.

Za budynkiem znajduje się park miejski o powierzchni 15 ha. Dojdziemy do niego dwoma dro-
gami: ul. Lipową po lewej stronie seminarium lub ul. Kierbedzia po prawej stronie. Park był pier-
wotnie parkiem podworskim. Rośnie tu cenny drzewostan: lipa drobnolistna, wiąz szypułkowy, 
jesion wyniosły oraz topole bujne i białe. Parkiem opiekuje się założone już w 1906 r. Towarzystwo 
Miłośników Ołtarzewa.

Nieco dalej przy ul. Parkowej znajduje się cmentarz parafialny oraz cmentarz wojskowy, gdzie 
pochowano blisko 1000 żołnierzy i oficerów, którzy polegli w bitwie o Ołtarzew, rozegranej 
12−13 września 1939 r. Tutaj kończymy spacer ulicami Ożarowa Mazowieckiego.

Z Płochocina do Błonia i z powrotem koleją ok. 8 km 
Ta krótka trasa z Płochocina do Błonia jest częścią drogi, którą pielgrzymi z Warszawy idą do 

Częstochowy. Na tej trasie w Rokitnie znajduje się zapomniane Sanktuarium Matki Bożej Pryma-
sowskiej Wspomożycielki. Wycieczkę można skończyć po 8 km na stacji kolejowej w Błoniu lub 
powrócić pociągiem do Płochocina.

fot. z arch. Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie

Wyższe Seminarium Duchowne Apostolstwa Katolickiego

fot. K. Gucman

XIX-wieczny park krajobrazowy
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Płochocin
Płochocin jest rozległą miejscowością, którą 

przecina niemal na pół powstała w 1902 r. linia 
kolejowa, łącząca Kalisz z Warszawą. Północna 
część miejscowości ma charakter tylko miesz-
kaniowy, a w południowej oprócz domów 
mieszkalnych zostały usytuowane zakłady 
przemysłowe i usługowe. 

Trasę zaczynamy po północnej stronie linii 
kolejowej przy stacji kolejowej Płochocin. Idzie-
my ul. Lipową do pierwszego skrzyżowania, 
na którym skręcamy w lewo w ul. Parkową. Na 
rogu znajduje się nowoczesny kościół pw. św. 
Wojciecha. Następnie ul. Parkową idziemy do 
końca i skręcamy w lewo w ul. Warszawską. 
Przed nami tory kolejowe, które pokonujemy na 
strzeżonym przejeździe kolejowym w pobliżu 
stacji. Jesteśmy po południowej stronie torów na 
ul. Fabrycznej. Idziemy dalej na południe. Prze-
cinamy ul. Lipową i minąwszy kapliczkę maryj-
ną udajemy się na osiedle przyfabryczne Józe-
fów. Tutaj w 1865 r. wybudowano Cukrownię 
Józefów. Był to pierwszy tego typu zakład na te-
renie b. Królestwa Kongresowego. Dziś cukrow-
nia jest przekształcona w Polmos Józefów, czyli 
Mazowiecką Wytwórnię Wódek i Drożdży. Po 
drodze po prawej stronie mijamy stary budynek 
szkolny z 1905 r., który wybudowali ówcześni 
właściciele cukrowni. Dziś znajduje się w nim 
prężnie działający Dom Kultury „Uśmiech”. Po 
prawej stronie na chodniku znajduje się słup 
wiorstowy. Cenna pamiątka z XIX w., na której 
są wyznaczone odległości do najbliższych miast.

Nie podchodząc do bramy zakładu, skręca-
my w prawo w ul. Rokicką i kierujemy się do 
Rokitna, do którego mamy ok. 2,3 km pieszo 
lub rowerem po drodze wojewódzkiej nr 700. 
Krajobraz jest głównie rolniczy, w pobliżu dro-
gi po lewej stronie na horyzoncie widać las. Jest 
to rezerwat „Wolica”. Ma on na celu ochronę 
i zachowanie lasów łęgowych i fragmentu grą-
du niskiego w dolinie rzeki Utraty, która przez 
niego przepływa.fot. K. Gucman

Zielona linia drzew wyznacza początek rezerwatu „Wolica”

fot. K. Gucman

Jeden z budynków starego osiedla robotniczego 
w Płochocinie  

fot. F. Marczewski

Słup wiorstowy w Płochocinie
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Rokitno
Miejscowość Rokitno mająca XIII-wiecz-

ny rodowód jest obecnie prawie zapomnianą 
wsią. Jednak znajduje się tutaj Sanktuarium 
Prymasowskiej Wspomożycielki. Tutejszy 
kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
rii Panny został podniesiony do rangi sanktu-
arium 18 września 2004 r. 

Po minięciu tabliczki z nazwą miejscowości 
znajdują się trzy mogiły żołnierskie. Pochodzą 
one z czasów I wojny światowej i upamiętnia-
ją Polaków, którzy walczyli we wszystkich 
armiach państw zaborców. Nieraz żołnierz 
Polak był zmuszony walczyć z innym swoim 
rodakiem tylko dlatego, że walczyli w róż-
nych, wrogo nastawionych do siebie, armiach 
zaborczych.

Następnie po ok. 350 m znajdziemy się na 
skrzyżowaniu. Skręćmy w lewo w kierun-
ku kościoła. Budowę świątyni rozpoczęto 
w 1693 r., a zakończono pod koniec XIX w. 
− po 1883 r. Pierwszym architektem był To-
masz I. Bellotti, następnie pracami kierował 
architekt Konstanty Wojciechowski. W ołtarzu znajduje się obraz Matki Boskiej z XVII w. 
pędzla Józefa Bellottiego. Od początku swego istnienia zasłynął cudami. Rezultatem tego 
były częste pielgrzymki do Rokitna szlachty mazowieckiej, jak i później warszawiaków. 
W XVII w., gdy prymasem był Wacław Leszczyński, zrodziła się tradycja pielgrzymowania 
i modlenia się w tym kościele przez każdego prymasa, który podróżował z Gniezna do War-
szawy. Tradycja ta przetrwała do czasów prymasów XX w.: Augusta Hlonda i Sługi Bożego 
Stefana Wyszyńskiego.

Czasy I wojny światowej nie były łaskawe dla kościoła. Rosjanie zorganizowali w nim sztab 
i szpital polowy. W wyniku nadciągającego frontu budynek został zbombardowany przez ar-
tylerię niemiecką. W czasach II wojny światowej działania frontowe nie dotknęły kościoła i po 
małych zniszczeniach już w 1943 r. zaczął pełnić funkcję sakralną, którą pełni do dziś. Cieka-
wostką może być fakt, że 12 czerwca 1966 r. Prymas Polski ks. Stefan kardynał Wyszyński jako 
pielgrzym prosił Matkę Boską z Rokitna o błogosławieństwo i duchowe owoce dla obchodów 
Tysiąclecia Chrztu Polski. Obok kościoła znajduje się zabytkowa plebania z 1870 r. i dzwonnica. 
Na jednej ze ścian dzwonnicy jest umieszczona tablica poświęcona ludności poległej w walkach 
o niepodległość w latach 1914−1920. Naprzeciw kościoła w oddaleniu ulokowany został cmen-
tarz parafialny.

Wróćmy na skrzyżowanie i skręćmy w lewo w drogę wojewódzką nr 720. Podążamy w kierunku 
Błonia. Po drodze mijamy żeliwny krzyż przydrożny. Idziemy ok. 1,7 km. Przed przejazdem kolejo-
wym skręcamy w lewo w błońską ul. Łąki.

fot. K. Gucman

Sanktuarium w Rokitnie 

fot. K. Gucman

Zabytkowy krzyż przy wyjeździe z Rokitna do Błonia
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Błonie
Ulica Łąki biegnie wzdłuż torów ponad 2 km. Jest zbudowana z płyt, więc jazda rowerem może 

być niewygodna. Z początku po lewej stronie rozciągają się pola, ale po pewnym czasie pojawiają 
się przy drodze domy jednorodzinne. Na końcowym odcinku ulicy, którą idziemy, po lewej stronie 
znajdują się zabudowania przemysłowe.

W 1912 r. zaczęła się nowa era dla Błonia, ponieważ wtedy przemysłowiec Czesław Tabor zbudo-
wał i otworzył fabrykę zapałek. Była to największa tego typu fabryka w parę lat później odrodzonej 
Polsce. W 1924 r. zakład zmienił właściciela. Przejął ją szwedzki przemysłowiec Ivar Kreuger. Fabry-
ka pod nowym zarządem działała do wybuchu II wojny światowej. Następnie w tym miejscu władze 
niemieckie utworzyły przejściowy obóz jeniecki, by od jesieni 1940 r. przenosić tu ludność żydowską 
z Błonia i okolic. Getto żydowskie zostało zlikwidowane w lutym roku następnego, a ludzi wywie-
ziono do getta warszawskiego i do obozu zagłady w Treblince. Po II wojnie światowej, gdy przemysł 
został znacjonalizowany, w miejscu dawnej fabryki zapałek powstały Zakłady Mechaniczno-Pre-
cyzyjne, w których produkowano m.in. zapalniki pirotechniczne. W 1970 r. przeorganizowano za-
kład i o nazwie Zakłady Mechaniczno-Precyzyjne „Mera-Błonie” funkcjonował do 2003 r. Obecnie 
w tym miejscu działa kilka nowych mniejszych przedsiębiorstw, a w głównym budynku znajduje 
się Powiatowy Urząd Pracy. O tym, że był tutaj tak znaczący zakład pracy świadczy jeszcze nazwa 
„Mera-Błonie” na bramie wjazdowej. Na południowym krańcu zakładu znajduje się prywatny dom 
mieszkalny – dawniej był to dworek inicjatora przemysłu zapałczanego w Błoniu.

fot. K. Gucman

Centrum Kultury w Błoniu
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Po dojściu do ul. Grodzkiej skręcamy w pra-
wo i przechodzimy przez tory. Zaraz za prze-
jazdem skręcamy w lewo i udajemy się na 
stację kolejową. Stacja kolejowa powstała tutaj 
w 1903 r., gdy przez Błonie przeprowadzono li-
nię kolejową łączącą Warszawę z Kaliszem. Tu-
taj zakończymy wycieczkę pieszą lub rowero-
wą i zachęcamy do podróży pociągiem w kie-
runku stolicy i poznanie trasy z okien pociągu.

fot. K. Gucman

Tablica informacyjna z historią Fabryki Zapałek 
i Zakładów Mera-Błonie

fot. K. Gucman

Pamiątkowy kamień na rynku w Błoniu poświęcony skomponowaniu hymnu narodowego
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4  Rowerem w Krainie Chopina
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6  Do Dębu Kobendzy i z powrotem
7  Szlakiem Pamięci Narodowej
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Proponowane trasy
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Ścieżki dydaktyczno-edukacyjne
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Trasa Pierwszej Nizinnej Wycieczki ok. 8,3 km 

W czerwcu 1907 r. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze zorganizowało pierwszą nizinną wy-
cieczkę w swojej historii. Była to wyprawa do Starej Dąbrowy w Puszczy Kampinoskiej. Inicjato-
rami wycieczki byli Aleksander Jankowski i Kazimierz Kulwieć. Jej początkiem był rejs statkiem 
z Warszawy do Kazunia. Następnie ok. 390 osób przeszło przez Gniewice i Leoncin do Starej Dą-
browy. My zaczniemy swoją wycieczkę przed kościołem w Leoncinie. Szlak pokrywa się z żółtym 
Szlakiem im. Aleksandra Jankowskiego.

Leoncin
Kościół w Leoncinie znajduje się przy pl. prof. Romana Kobendzy. Jak już wspomniano był to 

zasłużony botanik i przyrodnik. Przede wszystkim inicjator powstania Kampinoskiego Parku Na-
rodowego.

Sam kościół pw. św. Małgorzaty wznosi się na wzgórzu. Został zbudowany w latach 1881−1885 
wg projektu Józefa Piusa Dziekońskiego. Budowla reprezentuje styl neogotycki. Idziemy teraz ulicą 
na południe wzdłuż muru cmentarnego tak długo aż osiągniemy skrzyżowanie, na którym skręcimy 
w prawo w stronę Teofil.
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fot. K. Gucman

Kościół w Leoncinie

fot. K. Gucman

Pomnik poległych za wolność w latach 1918−1945, 
Leoncin
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Teofile
Do Teofil mamy ok. 900 m spaceru Leoncińską Drogą. Następnie w samej wsi skręcamy w lewo 

i po 200 m w prawo. Idziemy w kierunku lasu. Po prawej stronie drogi rozciąga się kompleks le-
śny zwany Teofile Las. Jest to obszar bagienny między tarasem zalewowym a północnym pasem 
wydm. Druga część tego obszaru znajduje się na zachód i jest to rezerwat ochrony ścisłej „Czarna 
Woda”. My, będąc już w lesie, skręcamy w stronę innego rezerwatu. Ścieżka lekko dochodzi do ob-
szaru ochrony ścisłej „Rybitew”, by następnie skręcić prawie o 180° i powrócić na Leoncińską Drogę 
i kontynuować marsz na południe. Po prawej ręce rozciągają się Piaszczyste Góry. Jest to kompleks 
wydm, które obecnie porośnięte są drzewostanem. 

Następnie idziemy między wydmami: Górą Wisielak i Górą Smaglina i wchodzimy na teren re-
zerwatu „Wilków”. Znajdują się tutaj najwyższe paraboliczne wydmy o przewyższeniu ok. 30 m. 
Wchodzimy do kolejnego rezerwatu. Jest to rezerwat „Biela”. 

Uroczysko Biela – Stara Dąbrowa
Po 7 km dochodzimy do Uroczyska Biela. Tutaj wchodzimy w sam środek ścieżki dydaktycznej 

„Wokół Bieli”, która prowadzi nas ku Starej Dąbrowie. Na miejscu znajduje się kamień upamiętnia-
jący wydarzenie z 1907 r. Obok działają schronisko harcerskie i Ośrodek Szkolenia Wolontariuszy 
Chorągwi Stołecznej ZHP. W tym miejscu kończymy wycieczkę i zachęcamy jeszcze do spaceru 
tutejszą ścieżka edukacyjną, która ma ok. 4,3 km długości.

Wokół Dużej Góry ok. 8,8 km  

Roztoka leży w samym sercu Kampinoskiego Parku Narodowego. Tutaj można odczuć dzikość 
kampinoskiej przyrody. Na powyższą wycieczkę dobrze jest się wybrać w spokojny dzień powsze-
dni, może będziemy mieli okazję zobaczyć jakieś zwierzęta leśne. Uwagę zwracają również wysokie 
wydmy, przez które prowadzi trasa wycieczki. Cała trasa liczy 8,8 km długości i wiedzie malowni-
czymi ścieżkami przez wydmę Dużą Górę oraz ścieżką w pobliżu rezerwatu „Żurawiowe”.

Roztoka
Trasę krótkiego spaceru zaczynamy na polanie turystycznej w Roztoce. 
Z początku idziemy ok. 500 m na południe czerwonym szlakiem wzdłuż drogi wojewódzkiej 

nr 579. Następnie skręcamy w las w prawo. Mamy przed sobą Dużą Górę, czyli dwa pasy wydm, 
na które się wspinamy. Po pierwszym pasie wydm schodzimy stromym i szybkim zejściem tak, 
aby znów wspiąć się na sam szczyt kolejnej wydmy. Będąc na samym szczycie, warto rozejrzeć się 
dookoła i przed dalszą drogą zobaczyć niezwykłe widoki rozciągające się z tych dwóch grzbietów.

Po wejściu na drugi szczyt zobaczymy kolejny, ale tam nie idziemy, ponieważ szlak skręca le-
ciutko w lewo. Miejsce u podnóża wydm zostało nazwane Szeroki Dół, prawdopodobnie dlatego, 
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że przejście między wydmami jest bardzo sze-
rokie. Dochodzimy prawie do następnej wy-
dmy − Miłosnej Górki. Nie wchodzimy na nią, 
ponieważ szlak skręca w prawo. Wchodzimy 
na inną wydmę. Na jej zachodnim stoku znaj-
duje się mogiła nieznanego polskiego żołnie-
rza z września 1939 r. Z tej właśnie wydmy 
17 września 1939 r. 15 Pułk Ułanów Wielko-
polskich zaatakował zmotoryzowany oddział 
niemiecki stacjonujący we wsi Łubiec.

U stóp wydmy przechodzi Trakt Napoleoński, 
który przecinamy. Jednocześnie od tego miejsca 
do Posady Łubiec wraz z czerwonym szlakiem 
poprowadzony jest Kampinoski Szlak Rowerowy.

Posada Łubiec
Do Posady Łubiec, która od Roztoki od-

dalona jest o 3,2 km, wchodzimy od strony 
wschodniej. Jest to miejsce, w którym do nie-
dawna znajdowała się leśniczówka. W po-
bliżu tego miejsca na Trakcie Napoleońskim 
jeszcze przed I wojną światową stała Karczma 
Grabińska. Obecnie zostało po niej wspomnie-
nie i naniesiony na mapy napis. W Posadzie 
Łubiec można odpocząć i schronić się przed 
deszczem i wiatrem pod zadaszeniem. Jest to 
dobre miejsce na piknik.

Następnie udajemy się żółtym szlakiem na 
północ. Przecinamy Kampinoski Szlak Rowe-
rowy, a dalej Lesznowską Drogę. Wchodzi-
my na szeroki Trakt Napoleoński. Idziemy 
nim do Babskiej Górki, oddalonej od Łub-
ca o prawie 2 km. Sama Babska Górka leży 
100 m od Traktu na wschód, więc szlak w od-
powiednim momencie zbacza.

Babska Górka
Nazwa tego uroczyska pochodzi od prawie 

niezauważalnej pobliskiej wydmy. Rozciąga się 
na zachód od tego miejsca. Z powodu rosnące-
go tu lasu z oddali trudno stwierdzić jak duże 
jest wzniesienie. Skręcamy na zielony szlak 
w kierunku Roztoki, do której mamy 3,9 km.

fot. F. Marczewski

Mogiła polskiego żołnierza poległego 17 września 
1939 r. w walce o wieś Łubiec

fot. K. Gucman

Wiosenna zieleń Puszczy w pobliżu rezerwatu 
„Żurawiowe”

fot. F. Marczewski

Przydrożny Krzyż w Roztoce
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fot. K. Gucman

Rezerwat „Żurawiowe”

Idziemy teraz w terenie podmokłym, wąską 
ścieżką. Po 750 m wchodzimy na szeroką drogę 
i kierujemy się do rezerwatu „Żurawiowe”.

Żurawiowe
Obszar ochrony ścisłej „Żurawiowe” 

powstał w 1977 r. Zajmuje powierzchnię 
ok. 319,69 ha. Znajdują się tutaj łęgi olszo-
we, grądy wilgotne oraz same olsy. Obrzeża 
rezerwatu porośnięte są borem mieszanym 
i wilgotnym. Wczesną wiosną w runie leśnym 
można napotkać na stanowiska dwóch gatun-
ków zawilców: gajowego i żółtego. Nazwa 
tego rezerwatu wzięła się z tego, że są to tere-
ny, na których występuje duża liczba żurawi. 
Oprócz nich rezerwat jest ostoją łosi, bobrów, 
czarnych bocianów i orlików krzykliwych.

Zielony szlak, którym idziemy, biegnie po-
łudniową granicą rezerwatu. W końcu wcho-
dzimy na ubitą gruntową drogę leśną. Po pra-
wej stronie mamy zbocze wydmy a po lewej 
najpierw podmokłe tereny, a potem łąki. Im 
bardziej zbliżamy się do Roztoki, tym częściej 
wyłaniają się zza zakrętów osady ludzkie.

Roztoka
Wycieczkę kończymy tam, gdzie ją zaczęliśmy, czyli na polanie turystycznej w Roztoce.

Z Górek do Cisowego i z powrotem ok. 9,8 km 

Powyższa trasa nie jest ciężka, ale za to bardzo urokliwa pod względem krajobrazowym. Tutaj 
krajobraz puszczański miesza się z polami i łąkami. Oprócz udomowionych zwierząt można spo-
tkać dzikie zwierzęta, zwłaszcza ptaki, które mają swoją ostoję w pobliskim obszarze ochrony ścisłej 
„Krzywa Góra”. Odcinki, które prowadzą przez las, są wyżej położone od pozostałych więc będzie-
my musieli wspiąć się na pasmo wydm, aby kontynuować spacer.
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Sosna Powstańców w Górkach Kampinoskich
Trasę rozpoczynamy na południowym skraju wsi Górki Kampinoskie pod Sosną Powstańców 

z 1863 r. na zboczu Występnej Góry. Jest to miejsce uświęcone krwią młodych polskich powstańców, 
którzy byli wyłapywani i wieszani na tutejszej sośnie. Dużą liczbę stanowili powstańcy z oddziału 
mjr. Walerego Remiszewskiego, który stoczył przegraną, lecz zaciętą bitwę pod Budą Zaborowską. 
Ofiar było tak wiele, że jak głosi legenda, gałęzie sosny wygięły się. W 1984 r. sosna runęła, ale jej 
szczątki zostały zabezpieczone i stanowią oryginalny pomnik historii. Obok sosny postawiono krzyż 
z oryginalnymi kapliczkami z boku, a w 2001 r. ustawiono głaz-pomnik ku czci powieszonych tu 
bohaterów powstania styczniowego.

fot. K. Gucman

Krzyże przy miejscu, w którym stała Sosna 
Powstańców w Górkach  

fot. F. Marczewski

Głaz upamiętniający pomordowanych powstańców 
styczniowych

fot. K. Gucman

Przydrożny krzyż w Górkach

fot. K. Gucman

Kanał Ł-9
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Po chwili zadumy udajemy się czerwonym 
szlakiem do oddalonego o ok. 1,2 km od Sosny 
Powstańców kościoła w Górkach Kampino-
skich. Po drodze mijamy dwie kapliczki oraz 
przekraczamy kanał Łasica, który wygląda 
jak sztuczny, lecz jednak jest to naturalny ciek 
wodny. W czasie II wojny światowej przebie-
gała tędy granica między Generalnym Guber-
natorstwem a Rzeszą. Dochodząc do kościoła, 
skręcamy w lewo, następnie idziemy drogą 
ok. 400 m do miejscowości Zamość. Tuż przed 
tablicą skręcamy w prawo. Idziemy wygodną 
drogą w kierunku miejscowości Cisowe, podzi-
wiając okoliczny krajobraz puszczański zlewa-
jący się z polami i łąkami. Oprócz udomowio-
nych zwierząt można spotkać dzikie zwierzęta, 
w tym ptaki drapieżne. Po przejściu kolejnego 
mostka, tym razem nad kanałem Ł-9, wchodzi-
my w gęsty las. Po ok. 240 m po lewej stronie 
mijamy murowaną kapliczkę z pietą w niszy. 

Cisowe
Następnie idziemy dalej na północ do roz-

staju drogi, na którym znajduje się wyso-
ki krzyż. Jest to skraj miejscowości Cisowe. 
W tym miejscu musimy bardzo uważać, aby 
nie zgubić szlaku – skręcamy w prawą odno-
gę. Jeżeli poszlibyśmy lewą drogą, to doszli-
byśmy najpierw do ziemianek, w których są 
zimowiska dla nietoperzy, a następnie do gra-
nicy rezerwatu „Krzywa Góra”, gdzie znajduje 
się również parking. My kontynuujemy trasę 
i idziemy czerwonym szlakiem przez Łąki pod 
Borem. Piękna prosta droga wiedzie nas pod Demboskie Góry. Jest to pas wydm ciągnących się od 
Demboskich Łąk po samo Cisowe. Wchodzimy na górę wydmy i znajdujemy się w lesie, stąd mamy 
ok. 250 m do krzyżówki z niebieskim szlakiem. Na krzyżówce skręcamy w prawo pod ostrym ką-
tem, ponieważ idąc w lewo dojdziemy do Posady Cisowe, gdzie możemy wejść na trasę wycieczki 
„Do Dębu Kobendzy i z powrotem”. 

Idąc niebieskim szlakiem po 2,2 km dochodzimy do północnego skraju miejscowości Górki.

Górki
Do Górek wchodzimy drogą z Cisowego tam, gdzie kończy się stok wydmy Wilkowska Góra. To 

stąd bierze się nazwa miejscowości. W jej północnej części znajduje się tablica poświęcona zwycięskiej 

fot. K. Gucman

Krzyż na skraju miejscowości Cisowe

fot. F. Marczewski

Zimowiska nietoperzy k. Cisowego
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bitwie stoczonej 17 września 1939 r. z wojskami 
niemieckimi. W bitwie tej po stronie polskiej 
walczyły 7 Pułk Strzelców Konnych i 14 Pułk 
Ułanów Jazłowieckich. wspierane przez Dywi-
zjon Artylerii Konnej nr 6 i 7. Wsławił się w niej 
gen. Roman Abraham. Obok tablicy na wzgór-
ku stoi metalowy krzyż.

My udajemy się asfaltową szosą na południe 
i po przejściu 1,7 km dochodzimy do central-
nej budowli miejscowości Górki – kościoła pw. 
Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Jest to 
drugi kościół na tym miejscu po spaleniu się 
pierwszego drewnianego w 1999 r. Sama para-
fia powstała w 1981 r., lecz jej prapoczątki się-
gają powstania styczniowego w 1863 r. i pobli-
skiej sosny powstańców. Jeszcze przed II wojną 
światową rozpoczęto we wsi budowę kaplicy, 
jednak wybuch wojny uniemożliwił dalsze 
prace. Po wojnie władza PRL również utrud-
niała jak mogła budowę kościoła. Na porządku 
dziennym były pacyfikacje działań kapelanów 
i okolicznych mieszkańców przez oddziały 
ZOMO. Zajścia w Górkach były szeroko ko-

mentowane na antenie Radia Wolna Europa i przez prymasa ks. Stefana Wyszyńskiego. Po zmianie 
tutejszego kapelana i długich, lecz owocnych negocjacjach ze stroną kościelną, 9 listopada 1977 r. 
wmurowano kamień węgielny pod świątynię. Nie minął nawet rok, jak 1 maja 1978 r. bp Modzelew-
ski poświęcił świątynię, a 20 dni później została ona konsekrowana pod wezwaniem Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny. Świątynia była drewniana, zaprojektowana przez Michała Sandowicza. 
Całe wyposażenie kościoła było również drewniane. Dekret o powstaniu parafii w Górkach wydano 
24 lutego 1981 r. Po 20 latach świątynia niestety spłonęła. W latach następnych została odbudowana. 

Na terenie kościelnym znajdują się dwa pomniki. Pierwszy jest poświęcony żołnierzom polskim, 
którzy bronili ojczyzny we wrześniu 1939 r., drugi – mieszkańcom okolicznych wsi − ofiarom II woj-
ny światowej.

W tym miejscu możemy zakończyć wycieczkę, ponieważ drogę do Sosny Powstańców już prze-
byliśmy na samym początku.

fot. K. Gucman

Kościół w Górkach
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Rowerem w Krainie Chopina ok. 15 km 

Trasa Rowerem w Krajnie Chopina jest wyrazem hołdu złożonego największemu polskiemu 
kompozytorowi. Trasa wycieczki prowadzi od Żelazowej Woli do Brochowa, przez mazowieckie 
łąki z dużą liczbą wierzb i z bocianami. Trasę tę warto pokonać późną wiosną lub latem.

Żelazowa Wola
Wycieczkę rowerową rozpoczynamy przed 

bramą do Muzeum Fryderyka Chopina w Że-
lazowej Woli. Połowa trasy opisanej niżej po-
krywa się z fragmentem Kampinoskiego Szla-
ku Rowerowego. Jedziemy rowerami ponad 
100 m w kierunku Sochaczewa, aby następnie 
na pierwszej krzyżówce skręcić w prawo w po-
lną drogę. Na horyzoncie otwiera się nam prze-
piękny widok mazowieckich łąk poprzecina-
nych szpalerami wierzb płaczących rosnących 
wzdłuż dróg. Jeżeli będziemy na trasie w porze 
letniej, możemy zobaczyć bociany i inne cieka-
we gatunki ptaków. Po 800 m dojeżdżamy do 
krzyżówki z kolejną polną drogą. Skręcamy 
w nią w lewo. Jesteśmy w Towianach. Wieś sta-
nowi część sąsiedniej wsi Mokas.

Towiany
Po następnych 300 m skręcamy w kierun-

ku zabudowań w prawo i jedziemy do asfal-
towej drogi. Tam skręcamy w lewo, a następ-
nie w prawo, zjeżdżając na drogę gruntową 
w kierunku Plecewic. Po lewej stronie mijamy 
sztuczne zbiorniki wodne. Kiedyś były one gli-
niankami, z których pobliskie zakłady ceramiki budowlanej w Plecewicach pozyskiwały glinę, dziś 
stanowią atrakcję turystyczną i wędkarską. Działa tutaj koło wędkarskie PZW nr 13 z Chodakowa, 
jedno z najstarszych tego typu kół na Mazowszu.

Plecewice–Wólka Smolana
Kontynuując naszą wycieczkę, kierujemy się na północ w stronę Plecewic, które przecinamy 

i wjeżdżamy do enklawy leśnej – Lasu Wólka Smolana. Tutaj skręcamy najpierw w lewo na skrzyżo-
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Fragment parku w Żelazowej Woli
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waniu, by po kilku metrach pojechać w prawo, 
tak jak prowadzi Kampinoski Szlak Rowerowy. 
Przy pierwszym skrzyżowaniu znajduje się po-
mnik przyrody − topola biała oraz przydrożny 
krzyż.

Na kilka minut rozstajemy się z drogą dla 
samochodów, wjeżdżamy w las i dojeżdżamy 
do wsi Wólka Smolana. Na najbliższym skrzy-
żowaniu kierujemy się na północ, skręcając 
w lewo. Jedziemy asfaltową dobrą drogą ok. 
2,3 km na północny-zachód przez Wólkę Smo-
laną i Brochocin.

Brochocin–Brochów-Kolonia
Na końcu wsi Brochocin stoi odnowiona 

w 1996 r. kapliczka. Jest to rozstaj dróg, w lewo 
możemy udać się do Brochowa, a lekko w pra-
wo na Sianno. Po lewej ręce rozciągają się Łąki 
Wołownik. Nazwa najprawdopodobniej po-
chodzi od krów, które są tutaj wypasane. Za 
łąkami znajduje się wieś Brochów-Kolonia, do 
której jedziemy skręcając w lewo. Po prawej 
stronie drogi mijamy opuszczone, czekające na 
nowych gospodarzy domy. Przecinamy tory 
kolejki wąskotorowej i drogę wojewódzką 705 
– jesteśmy w Brochowie.

Brochów
Już na horyzoncie widać bryłę kościoła, 

w którym rodzice Fryderyka Chopina brali 
ślub (2 czerwca 1806 r.), a przyszły kompozytor 
został ochrzczony (23 kwietnia 1810 r.). Do ko-
ścioła jest ok. 1,5 km jazdy utwardzoną drogą 
gruntową, a następnie drogą asfaltową. Przed 
kościołem mijamy dworek. Jest to budowla 

z końca XVIII w. zbudowana dla rodziny Lasockich. Obecnie od kilku lat powstaje tutaj siedziba Mi-
strzowskiego Centrum Chopinowskiego, które ma kształcić przyszłych pianistów. Niestety, z braku 
funduszy zaprzestano tworzenia centrum.

Kościół w Brochowie pw. św. św. Rocha i Jana Chrzciciela znajduje się obok dworku. Potężna 
budowla miała spełniać nie tylko funkcje sakralne, ale także miała chronić okolicznych mieszkań-
ców. Świątynia została wybudowana w latach 1551−1561 z fundacji Jana Brochowskiego, który po-
siadał okoliczne tereny. Architektem kościoła był Jan Baptysta Wenecjanin. Wnętrze świątyni jest 
typową renesansową konstrukcją ze sklepieniem kolebkowym, zdobionym kasetonami z powta-

fot. F. Marczewski

Bocianie gniazdo w Towianach

fot. F. Marczewski

Kapliczka w Brochocinie

fot. K. Gucman

Ścieżka rowerowa obok kościoła w Brochowie
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rzającymi się motywami prostokąta, pokryte 
bogatą polichromią. Wokół kościoła biegnie 
dwukondygnacyjny ganek tunelowy ze strzel-
nicami, a sam kościół ozdobiony jest trzema 
cylindrycznymi wieżami. Dwie z tych wież są 
usytuowane na zachodnich narożach, trzecia 
została pobudowana nad apsydą. Wyposaże-
nie kościoła pochodzi z różnych epok. Na uwa-
gę zasługuje krucyfiks z XVI w. oraz barokowy 
feretron.

Na wielbicieli Fryderyka Chopina czeka 
w kościele miła niespodzianka, a mianowicie 
gablota z kopią aktu urodzenia kompozytora. 
W nawie głównej wmurowano tablicę pamiąt-
kową upamiętniającą narodziny Chopina.

Po wyjściu z kościoła możemy się udać pod 
popiersie kompozytora umieszczone 300 m na 
północ od kościoła na specjalnym skwerze.

Brochów to także historia II wojny świato-
wej, a zwłaszcza bitwa nad Bzurą. Niedale-
ko Brochowa, w miejscowości Janów, istnieje 
pomnik upamiętniający waleczność 1552 żoł-
nierzy września 1939 r. poległych na polach 
brochowskich i w okolicach. Do pomnika 
dostaniemy się, jadąc na północ, a następnie 
skręcając w prawo tak, jak prowadzi główna 
droga. Wkrótce po naszej lewej stronie wyłoni 
się mały pomnik ogrodzony drewnianym płot-
kiem. Od kościoła jest to 1,5 km drogi.

Po obejrzeniu pomnika należy wrócić do 
najbliższego skrzyżowania (tam, gdzie skrę-
caliśmy w prawo). Tym razem jedziemy na 
wprost. Wyjeżdżamy z zabudowanego Bro-
chowa na otwarty teren. Po obu stronach drogi 
rozciąga się historyczne pole bitwy nad Bzurą. 
Nasza wycieczka kończy się na starym moście na Bzurze. Jest to miejsce przeprawy wojsk polskich 
we wrześniu 1939 r. udających się do Warszawy przez Puszczę Kampinoską, aby bronić ojczyzny 
u progów stolicy.

fot. K. Gucman

Kościół w Brochowie

fot. F. Marczewski

Popiersie Fryderyka Chopina w Brochowie

fot. z arch. Urzędu Gminy Brochów

Brochów z lotu ptaka
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Wśród gór – szlakiem nieczynnej wąskotorówki 

Pierwsza propozycja trasy: Tułowice, Białe Góry Śladowskie, Śladów Górny, Góra Kurlandzka, 
Piaski Królewskie ok. 11,5 km 
Druga propozycja trasy: Tułowice, Droga Jagiełły, Śladów Górny, Kromnów, Góra Kurlandzka, 
Piaski Duchowne, Piaski Królewskie ok. 12,4 km

Odcinek Wspólny: Tułowice
Wycieczkę zaczynamy w Tułowicach na terenie osady puszczańskiej PTTK. Obok tej osady znajdu-

je się dworek klasycystyczny z 1800 r. wg projektu Hilarego Szpilowskiego dla Franciszki Lasockiej. 
Obecnie ta własność prywatna jest chętnie udostępniana do zwiedzania przez właściciela, artystę ma-
larza Andrzeja Novaka-Zemplińskiego. Na uwagę zasługuje również kamień upamiętniający śmierć 
generała Stanisława Grzmota-Skotnickiego w czasie walk w bitwie nad Bzurą we wrześniu 1939 r.

Idziemy szlakiem zielonym na północ Dro-
gą Jagiełły. Tędy Król Władysław Jagiełło pro-
wadził wojsko polsko-litewskie nad Wisłę, by 
tam się przeprawić i udać na pola grunwaldz-
kie. My tak daleko nie idziemy, ponieważ 
w miejscowości Wilcze Tułowskie szlak, który 
pokonujemy, skręca w prawo i schodzi z Drogi 
Jagiełły.

Po drodze przechodzimy mostem przez ka-
nał Łasica. Rzeka ta wpływająca w tej okolicy 
do Bzury, to naturalny ciek wodny. Został ure-
gulowany w latach 60. XX w., ale proces rozpo-
czął się w czasach międzywojennych. Z most-

ku, na którym stoimy, widać kolejny mostek na tej rzeczce. Jest to mostek, którym jeździ kolejka 
wąskotorowa do Wilczy Tułowskich. Po przebyciu ok. 1,5 km musimy podjąć decyzję, którą trasą 
będziemy wędrować.

Pierwsza propozycja trasy: Białe Góry Śladowskie
Z drogi asfaltowej skręcamy tak, jak pokazuje znak szlaku. Leśną ścieżka dochodzimy do miejsca, 

w którym zielony szlak skręca w lewo. Udajemy się w tym kierunku. Następnie po długiej prostej 
ścieżka lekko skręca w prawo i zaczyna prowadzić w górę na pas wydm Białe Góry Śladowskie. 
Szlak raz skręca w lewo, a raz w prawo. Idziemy wśród sosnowego starodrzewu. W końcu docho-
dzimy do większej drogi, którą będziemy podążać na północny-wschód do Śladowa Górnego.
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fot. F. Marczewski

Kanał Łasica w okolicach Tułowic
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Śladów Górny–Góra Kurlandzka
Od miejsca zwanego Śladów Górny do Góry 

Kurlandzkiej zielony szlak wiedzie skrajem wy-
dmy. Ścieżka, po której się poruszamy, oddzie-
la stok wydmy od terenu bagiennego. Do Góry 
Kurlandzkiej jest ok. 1,3 km. W okolicy rośnie 
dużo paproci i roślin niskopiennych charakte-
rystycznych dla bagna. Idąc należy uważać na 
występujące tu licznie żaby. Jakość drogi popra-
wia się po minięciu Góry Kurlandzkiej. Mamy 
przed sobą 2,3 km trasy do dawnej stacji kolejki 
wąskotorowej Gorzewnica.

Gorzewnica
Czym bliżej do rozstaju szlaków przy dawnej stacji, tym bardziej nasyp kolejowy zbliża się do 

szlaku. Coraz częściej można oglądać obrośnięte roślinnością podkłady kolejowe i tory. Niekom-
pletne tory robią wrażenie, szczególnie w miejscach, gdzie drzewa rosną między szynami. Dziś po 
starych szynach poruszają się mrówki, a jaszczurki w lecie wygrzewają się na gorącym metalu. Na 
rozstaju szlaków idziemy prosto niebieskim szlakiem, wzdłuż dawnych torów aż do Piasków Kró-
lewskich. Po drugiej stronie torów biegnie szeroka leśna droga − Kromnowska Droga. Wygodnie 
jeździć po niej rowerem. Do końca trasy mamy 2,5 km.

Druga propozycja trasy: Droga Jagiełły
Drogą Jagiełły idziemy jeszcze dalej ok. 1 km przez Wilcze Tułowskie do Wilczy Śladowskich. 

Tam na parkingu leśnym wchodzimy w las i idziemy drogą, którą z początku nie prowadzi żaden 
szlak. Jest to droga pożarowa nr 2, którą kierujemy się do Śladowa Górnego i dalej na Kromnów. 
Mamy tam ok. 3,4 km dobrą ubitą drogą. Za Śladowem Górnym nasza trasa pokrywa się z Kampi-
noskim Szlakiem Rowerowym. Po prawej stronie wzdłuż drogi ciągną się tereny podmokłe z roślin-
nością typowo bagienną. 

Kromnów–Góra Kurlandzka
Do wsi Kromnów wchodzimy od południowego zachodu, drogą, którą wiedzie Kampinoski Szlak 

Rowerowy. Gdy dojdziemy do asfaltowej szosy, musimy skręcić w prawo z powrotem w las. Na-
stępnie idziemy ok. 200 m, aby znaleźć się przy Górze Kurlandzkiej. Stąd udajemy się do oddalonej 
o 2,3 km Gorzewnicy.

Gorzewnica
Gorzewnica jest to miejscowość na północ od miejsca, w którym się znajdujemy. Kiedy funkcjo-

nowała kolej wąskotorowa była tu stacyjka. Po dawnej stacji nie ma dziś śladu. Drzewa zarastają 
już tory. Gdzieniegdzie torów nie ma już w ogóle. Z tego miejsca kierujemy się zielonym szlakiem 
w stronę budynków w Gorzewnicy. Po 700 m marszu pozarastaną drogą, wychodzimy z lasu i prze-
chodzimy mostkiem przez Kanał Kromnowski. Tuż za mostkiem szlak skręca w prawo na piaszczy-
stą drogę w kierunku Piasek Duchownych.

fot. F. Marczewski

Poskręcane sosny między Wilczami Tułowskimi 
a Śladowem Górnym
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Piaski Duchowne
Po niecałym 1 km od mostku nad Kanałem 

Kromnowskim jesteśmy w Piaskach Duchow-
nych. Wieś ta w XV w. należała do klasztoru 
czerwińskiego. Dziś jest to głównie miejsco-
wość letniskowa z dużą liczbą daczy. Idąc 
zielonym szlakiem, przechodzimy koło pola 
do gry w polo. Tutejszy klub Żurawno jest 
jednym z największych tego typu obiektów 
w Polsce.

Odcinek wspólny: Piaski Królewskie
Oba warianty tej trasy łączą się przed Piaskami Królewskimi w pobliżu ośrodka wypoczynko-

wego. Trasa wiedzie jego skrajem przy dawnej linii kolejki wąskotorowej. W odróżnieniu od Piasek 
Duchownych ziemie te były książęce, a później przeszły w ręce królów. Ich pierwszymi mieszkańca-
mi byli budnicy, którzy zajmowali się karczowaniem i przerobem drewna w węgiel drzewny, potaż 
i smołę. Na początku XX w. Niemcy założyli tutaj tartak, który dekadę później tak się rozwinął, że 
powstała idea pobudowania do Piasek Królewskich kolejki służącej do wywozu tutejszego drewna. 
Z początku trasa prowadziła z Zamczyska w kierunku Wisły. Druga linia została zbudowana na 
zachód w kierunku Rybitew i Grochal. Dopiero po odzyskaniu przez Polską niepodległości w 1923 r. 
dotarła tutaj budowana Powiatowa Kolej Sochaczewska. Miejsce to stało się ważnym węzłem kolejo-
wym w puszczy. Do dzisiaj na polanie można zobaczyć zarośniętą infrastrukturę kolejową.

W czasach II wojny światowej tartak przejęli okupanci niemieccy i przystąpili do rabunkowego 
wyrębu lasu. W nocy z 6 na 7 września 1944 r. partyzanci z „Grupy Kampinos” AK skutecznie za-
atakowali Piaski Królewskie − podpalono tartak i rozbrojono niemiecki oddział. Po wojnie, gdy po-
wstał Kampinoski Park Narodowy, zlikwidowano tartak i rozebrano stację kolejową. Pociągi jednak 
w dni targowe nadal kursowały do Sochaczewa aż do 1984 r., gdy całkowicie zrezygnowano z tego 
połączenia.

Do Dębu Kobendzy i z powrotem ok. 14,7 km 

Piaski Królewskie
Wycieczkę zaczynamy na parkingu leśnym w Piaskach Królewskich. Jest tu miejsce do biwako-

wania i odpoczynku. Piaski Królewskie są wsią, która w dawnych wiekach była w posiadaniu króla, 
w porównaniu do Piasków Duchownych, które należały do uposażenia klasztoru w Czerwińsku. 
Pierwsi mieszkańcy osady zajmowali się wszelką działalnością związaną z drewnem: nazywani bu-

fot. F. Marczewski

Tory nieczynnej kolejki w pobliżu Piasków Królewskich
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dnikami, karczowali i przerabiali drewno na 
węgiel drzewny, potaż oraz smołę. Na począt-
ku XX w. Niemcy założyli tutaj tartak, który 
dekadę później tak się rozwinął, że powstała 
idea pobudowania do Piasków Królewskich 
kolejki służącej do wywozu tutejszego drew-
na. Z początku trasa prowadziła z Zamczyska 
w kierunku Wisły. Druga linia została budowa-
na w kierunku Rybitew i Grochal na zachód. Tą 
dawną drogą będziemy się poruszać. Dopiero 
gdy Polska odzyskała niepodległość, dotarła 
tutaj zbudowana w 1923 r. Powiatowa Kolej 
Sochaczewska. Miejsce to stało się ważnym wę-
złem kolejowym w Puszczy Kampinoskiej.

W czasach II wojny światowej pobliski tar-
tak przejęli okupanci niemieccy i przystąpili 
do rabunkowego wyrębu lasu. W nocy z 6 na 
7 września 1944 r. partyzanci z „Grupy Kampi-
nos” AK skutecznie zaatakowali Piaski Królew-
skie − podpalono tartak i rozbrojono niemiecki 
oddział. Po utworzeniu po wojnie Kampino-
skiego Parku Narodowego zlikwidowano tar-
tak i rozebrano stację kolejową. Pociągi jednak 
kursowały w dni targowe do Sochaczewa aż do 
1984 r., gdy całkowicie zaniechano eksploatacji 
tej linii.

Nasza trasa wiedzie z początku niebieskim 
i zielonym szlakiem na wschód. Po ok. 300 m 
zielony szlak odbija w lewo, a my udajemy się 
w dalszą drogę niebieskim szlakiem Kromnow-
ską Drogą, ponad 4,5 km do Posady Cisowe.

Posada Cisowe
Szlak przed samą Posadą Cisowe styka się 

z obszarem ochrony ścisłej „Krzywa Góra”, 
w miejscu zwanym Krężel. Sam rezerwat zajmu-
je powierzchnię 1071 ha. W tym miejscu niebie-
ski szlak biegnie prosto (tutaj można przejść na 
trasę wycieczki „Z Górek do Cisowego i z po-
wrotem”). My udajemy się jednak z Posady 
Cisowe czerwonym szlakiem, wiodącym przez 
sam środek rezerwatu. Zachowajmy ciszę i nie 
płoszmy zwierzyny. Wspinamy się na Dembo-

fot. K. Gucman

Posada Cisowe

fot. K. Gucman

Demboskie Góry

fot. F. Marczerwski

Dąb Kobendzy
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skie Góry. Jest to pas wydm, który rozciąga się od miejscowości Cisowe na wschodzie do Kozich 
Gór, czyli kolejnego pasma wydm, na zachodzie.

Demboskie Góry
Po ok. 700 m dochodzimy do rozstaju dróg przy Demboskich Górach. Skręcamy w tym miej-

scu w prawo i dalej czerwonym szlakiem udajemy się na zachód, najpierw szczytami wydm, by 
następnie iść między pasem bagiennym a wzgórzem wydmowym. Możemy tu zobaczyć jakie są 
różnice w szacie roślinnej między tymi obszarami. Na wydmach znajdują się bory mieszane, grądy 
i dąbrowy z dużą ilością światła i przestrzeni. Na bagnach znaleźć można olsy i łęgi olszowe wraz 
z turzycowiskami. Wśród roślinności należy wymienić choćby chronione lilie złotogłów, waw-
rzynka wilczełyko czy bluszcz pospolity. Rezerwat ten jest również ostoją zwierząt puszczańskich, 
m.in. łosia, dzika, borsuka. Krzywa Góra jest miejscem lęgowym orlików krzykliwych, żurawi 
oraz czarnych bocianów.

Po nieco ponad 2 km od Demboskich Gór z roślinności wyłania się krzyż. Jest to mogiła polskiego 
nieznanego z imienia żołnierza, który poległ tu we wrześniu 1939 r. Po następnych 500 m dochodzi-
my do Dębu Kobendzy, który rośnie tuż przy szlaku.

Dąb Kobendzy
Dąb ten jest najokazalszym drzewem w Kampinoskim Parku Narodowym. Mierzy 27 m 

wysokości, a jego obwód wynosi 590 cm. Według badań Polskiej Akademii Nauk wiek tego 
dębu szypułkowego szacuje się na 300 lat. Drzewo to nazwane jest imieniem prof. Romana 
Kobendzy − wybitnego botanika i dendrologa. To on doprowadził do utworzenia rezerwatów 
w Granicy w 1936 r. oraz rok później w Sierakowie. Wraz z żoną Jadwigą byli pomysłodawca-
mi i inicjatorami powstania parku narodowego w lasach Puszczy Kampinoskiej. Niestety nie 
dożył tego.

Obok drzewa, znajduje się pamiątkowy kamień poświęcony Romanowi Kobendzie oraz tabli-
ca edukacyjno-poznawcza, z której możemy poznać nie tylko historię małżeństwa Kobendzów, ale 
również faunę i florę rezerwatu „Krzywa Góra”. Możemy również dowiedzieć się, że z inicjatywy 
prof. Jadwigi Kobendzy powstał rezerwat, w którym się znajdujemy.

Idąc dalej na zachód, mijamy krzyż z dość dużą, ale nieczytelną tablicą. Jest to okolica, w której 
17 września 1939 r. zostały zbombardowane oddziały Wojska Polskiego. Zginęło w tym miejscu 
siedmiu bezimiennych rannych żołnierzy wraz z lekarzem Stanisławem Stasiakiem. Żołnierze ci po 
bitwie nad Bzurą przedzierali się przez puszczę do Warszawy.

Leśniczówka „Krzywa Góra”
Po przejściu ok. 1 km wychodzimy z rezerwatu wprost na nowy domek gospodarczy służby par-

kowej. Następnie z prawej mijamy opuszczoną leśniczówkę. Na cały kompleks oprócz budynku 
głównego składa się stodoła i budynek gospodarczy. Cały teren jest ogrodzony, a główny budynek 
zarasta wszędobylski bluszcz.

Nieco dalej znajdziemy się na rozstaju dwóch szlaków. Aby wrócić do Piasków Królewskich, 
należy iść żółtym szlakiem na północ. Do celu mamy 3 km, a dodając jeszcze jeden wychodzimy 
w miejscowości Nowiny przy przystanku PKS.
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Trasa dodatkowa: Piaski Królewskie–Nowiny
Szlak żółty, którym wcześniej szliśmy, kie-

ruje nas do miejscowości Nowiny. Z lasu wy-
chodzimy na polną drogę. Mijamy budynek 
nowej leśniczówki „Krzywa Góra”, aby następ-
nie wejść na zacienioną drogę, która prowadzi 
na północ do wsi. Po drodze mijamy przydroż-
ny krzyż.

Po przejściu 1 km docieramy do wsi. Na 
skrzyżowaniu dróg jest przystanek PKS, z któ-
rego autobusy dojeżdżają do Nowego Dworu 
Mazowieckiego, tutaj kończy się żółty szlak. My 
idziemy nadal na północ. Dochodzimy do kolejnego skrzyżowania, na którym skręcamy w lewo. Do-
cieramy do Sanktuarium Matki Bożej Radosnej Opiekunki Przyrody. W świątyni tej znajduje się obraz 
Matki Bożej Radosnej Opiekunki Przyrody namalowany jeszcze w czasach króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. Pierwotnie został ofiarowany kościołowi w Wołczynie, lecz zaginął w XIX w. Po od-
zyskaniu przez Polskę niepodległości płótno zostało odnalezione i trafiło do Secymina. Józef kard. 
Glemp 21 maja 2000 r. koronował łaskami słynący obraz, a kościół podniósł do rangi sanktuarium.

Sam kościół i parafia mają krótszą historię. Tę najmniejszą parafię w Archidiecezji Warszawskiej 
erygowano 1 marca 1988 r., a kościół budowano w latach następnych i w czerwcu 1995 r. ówczesny 
Prymas poświęcił świątynię. Ciekawostką jest to, że do momentu wybudowania obecnej świątyni 
za kościół służył dawny zbór ewangelicki, który znajduje się nad Wisłą ok. 900 m od sanktuarium.

W obecnej świątyni oprócz obrazu na uwagę zasługują liczne wota dziękczynne. Warto do tego 
kościoła zajrzeć w okresie żniw i dożynek.

Szlakiem Pamięci Narodowej ok. 14,3 km 

Na terenie Puszczy Kampinoskiej jest bardzo wiele miejsc uświęconych bohaterską krwią Pola-
ków. Poniższa trasa prowadzi przez miejsca związane z walkami i męczeńską śmierć inteligencji 
warszawskiej w Palmirach. Ciekawą rzeczą na trasie wycieczki jest Atomowa Kwatera Dowodzenia 
– kompleks nr 7215. Obok miejsc martyrologii równie ciekawe jest miejsce zwane Łosiówką, pozosta-
łości po dawnej zagrodzie, w której reintrodukcję przechodziły pierwsze łosie.

Wólka Węglowa
Trasę rozpoczynamy w Wólce Węglowej, która znana jest z czasów II wojny światowej. Tu 

19 września 1939 r. 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich pod dowództwem płk. dypl. Edwarda Godlew-
skiego wykonał udaną szarżę na niemieckie pozycje. Dzięki tej zwycięskiej bitwie Armia „Poznań” 
i Armia „Pomorze” mogły dotrzeć do Warszawy w celu obrony osaczonej stolicy. Czarny szlak, 

fot. F. Marczewski

Opuszczona stara leśniczówka Krzywa Góra

2,4 km 2,6 km 3,5 km 2,2 km 2 km 1,6 km

2 km 4,2 km

1,5 km

1,7 km

2,6 km

2,1 km

1,7 km

1 km 1 km

900 m
600 m

400 m 650 m

500 m 14

2

Nadłuże
Sieraków

Pociecha

ŁosiówkaWólka
Węglowa

Dąbrowa 
Leśna

IX 1939 r.

VI 1944 r. wiosna 1942 r.

sierpień 1944 r.

Granica

Wydma
Narty

Narty KarpatyZamczysko

Pożary

B

Granica Józefów Zamczysko Karpaty Grabina

GrabinaPosada
Łubiec

Łubiec

Szymanówek Julinek

Bielawa Julinek

Leszno

Palmiry

1942 r.

1944 r.

1939 r.

Truskaw Truskaw
parking

Karczmisko

Cyganka
1944 r.D

2,3 km

5,3 km

1,7 km

1,5 km 1,4 km 1,5 km

2,5 km

Wiersze

Wiersze 
Wieś

Emilia 
Posada

Dębowa
Posada

3,2 km Roztoka

M

M

1863 r.

500 m

Emilia 
Posada



120 Między Wisłą a Kampinosem

którym będziemy szli do parkingu w Dąbro-
wie Leśnej ok. 2,4 km, rozpoczyna się na skrzy-
żowaniu ul. Trenów z ul. Widokową. Droga 
prowadzi lasem oraz łąkami. Po lewej stronie 
mijamy znak bezwzględnego zakazu wstępu. 
Jest to ostoja przyrody, w której znajduje się 
bardzo cenne stanowisko jednej z występują-
cych w puszczy rośliny endemicznej.

Dąbrowa Leśna
Gdy dotrzemy na parking w Dąbrowie 

Leśnej, należy skręcić w lewo i iść ok. 950 m 
cały czas prosto, ignorując szlak. Dochodzimy 
wówczas do „tajemniczego” miejsca. Są to po-
zostałości po Atomowej Kwaterze Dowodzenia 
− kompleksie nr 7215. Jej budowę rozpoczę-
to w latach 60. XX w. Na wypadek wybuchu 
wojny atomowej miała stanowić cel ewakuacji 
władz państwowych. Obiekt był budowany 
do lat 80. XX w., składa się z trzech budowli. 
Pierwsza to trzykondygnacyjny podziemny 
schron dowodzenia, drugi stanowią dwukon-
dygnacyjne koszary, a trzeci to podziemna 
hala-schron o powierzchni ok. 2000 m². Cały 
obiekt został zaopatrzony w niezależną łącz-
ność i niezależne źródło energii. Kilka lat temu, 
po przekazaniu Parkowi, stał się dostępny. Jest 
częstym celem złomiarzy, paintballowców i lu-
dzi żądnych wrażeń.

Ze względów bezpieczeństwa nie jest wska-
zane poruszanie się po obiekcie, zatem propo-
nujemy powrót na czarny szlak, aby skierować 
się w aleję Ułanów Jazłowieckich. Drogą tą 
idziemy ok. 1,8 km. Po drodze możemy zejść 
ze szlaku i pójść w miejsce straceń z 1942 r. 
(ok. 800 m). Po ponownym wejściu na szlak do-
chodzimy do Nadłuża.

Nadłuże
Miejsce to jest poświęcone bohaterskim uła-

nom jazłowieckim – formacji, która powstała 
w dalekim Kubaniu. Po bitwie nad Bzurą waz 
z Armią „Poznań” heroicznie próbowali prze-

fot. K. Gucman

Asfaltowa droga z parkingu w Dąbrowie Leśnej

fot. K. Gucman

Betonowe konstrukcje na terenie dawnego 
atomowego kompleksu 7215

fot. K. Gucman

Pomnik-głaz Ułanów Jazłowieckich – Nadłuże
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drzeć się do Warszawy i 19 września 1939 r. 
przeprowadzili szarżę na niemieckie pozycje 
pod Wólką Węglową. Tutejszy pomnik-głaz 
ma o tym przypominać turystom. Na pomni-
ku znajduje się tablica z brązu wykonana przez 
znanego artystę Marka Moderau. Można tu 
odpocząć w jednej z wielu puszczańskich wiat. 
Po odpoczynku ruszamy dalej. Idziemy 3,5 km 
Łomiankowską Drogą (czarnym szlakiem) do 
Sierakowa. Po ok. 1 km mijamy miejsce zwa-
ne Smolarz. Nazwa ta jest pozostałością po 
puszczańskiej wsi, która spaliła się w latach 
70. XX w., a pochodziła od smolarzy – ludzi, 
którzy w dawnych czasach wytwarzali na tym 
terenie węgiel drzewny oraz smołę z żywicy 
(dziegieć).

Sieraków
Tuż przed Sierakowem po prawej stronie co 

jakiś czas mijamy wyłaniające się łąki. Są to łąki 
sierakowskie rozciągające się przez całą dłu-
gość tej niewielkiej miejscowości. Ciągną się 
na północ aż do wydm: Wierzejnej Góry i Kąt 
Góry. Gdy tylko wejdziemy do wsi, to po le-
wej miniemy pomnik upamiętniający zasadzkę 
Niemców na partyzantów z AK. Stało się to 
24 czerwca 1944 r., gdy grupa żołnierzy pod 
dowództwem ppor. Mariana Grobelnego ps. 
„Macher” jechała z Warszawy w stronę Siera-
kowa. Wówczas spotkali cywili, którzy okazali 
się zakamuflowanymi okupantami z posterun-
ku Gestapo (tajna policja III Rzeszy do zwalcza-
nia oporu) w Zaborowie. Niemcy zabili wszyst-
kich. Pomnik ten postawiono w 1950 r. Tworzy go granitowa płyta z inskrypcją, na której wyryto pięć 
nazwisk osób, które straciły wówczas życie.

Idziemy dalej ok. 300 m do skrzyżowania z drogą prowadzącą do Izabelina. Tutaj skręca czarny 
szlak. My jednak nadal udajemy się prosto. Dochodzimy do sklepu oraz przystanku autobusowego. 
W pobliżu znajduje się kolejny pomnik, upamiętniający 35 mieszkańców Sierakowa, którzy stracili 
życie podczas II wojny światowej. Obok pomnika stoi XIX-wieczna kapliczka. Po następnych 680 m 
dochodzimy do kolejnego krzyża znajdującego się po lewej stronie drogi. Jest to następny symbol 
męczeńskiej śmierci przez rozstrzelanie mieszkańca Sierakowa. Było to wczesną wiosną 1942 r.

W Sierakowie znajduje się jeszcze jeden krzyż, na końcu wsi. Na rozstaju dróg przy krzyżu po-
żegnalnym skręcamy w prawo i idziemy w kierunku Posady Sieraków. Znajduje się ona na 

fot. K. Gucman

Kamień upamiętniający poległych żołnierzy AK – Sieraków

fot. K. Gucman

XIX-wieczna kapliczka i pomnik pomordowanych 
mieszkańców Sierakowa
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zboczu wydmy Wierzejnej Góry. Gdy za ok. 
350 m dojdziemy do krzyżówki z leśną dro-
gą, skręćmy w lewo. Będziemy na zielonym 
szlaku, który zaprowadzi nas do Pociechy. Po 
drodze miniemy Łosiówkę, gdzie w latach 50. 
XX w. znajdowała się zagroda dla łosi. To tutaj 
przeprowadzono reintrodukcję tego szlachet-
nego zwierza. Proces ten rozpoczął się w 1951 
r., a pierwsze łosie wypuszczono na wolność 
już w 1956 r. Dwa lata później zagrodę zlikwi-
dowano. Obecnie w puszczy żyje ok. 250 sztuk 
tych zwierząt. Ciekawostką jest to, że dały one 
początek nowym rodzinom łosi w okolicach 
Włocławka (woj. kujawsko-pomorskie) i Wy-
rzysk (woj. wielkopolskie), gdzie same prze-
wędrowały. Do dnia dzisiejszego w miejscu 
dawnej zagrody pozostała ziemianka służąca 
kiedyś za magazyn.

Pociecha
Następnie dochodzimy do małej osady Po-

ciecha. Należy ona do sołectwa pobliskiego 
Truskawia, a liczba domów nie przekracza sze-
ściu. W dawnych wiekach znajdowała się tutaj 
karczma o nazwie „Pociecha” − stąd dzisiejsza 
nazwa. Funkcjonowała ona jeszcze w XIX w. 
Była przystankiem dla podróżnych na trasie 
Warszawa−Wiersze. Z karczmą wiąże się po-
wstanie ruchu turystycznego w tej części Pusz-
czy Kampinoskiej, nie raz w swoich podwojach 
gościli tu pierwsi turyści m.in. wykładowcy 
i studenci Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego 
i Leśnictwa na Marymoncie (dawne SGGW).

Idziemy dalej zielonym szlakiem. Dochodzi-
my do krzyżówki z drogą Truskaw−Palmiry. 

Przechodzimy na niebieski szlak, którym idziemy bezpośrednio do Muzeum – Miejsca Pamięci 
w Palmirach (ok. 1,6 km). Po drodze po prawej stronie zaraz przy parkingu znajduje się krzyż „Je-
rzyków”. Jest to pomnik upamiętniający bitwę pod Pociechą, która miała miejsce 28 sierpnia 1944 r. 
między Zgrupowaniem AK „Jerzyki” ppor. Jerzego Strzałkowskiego ps. „Jerzy” a siłami niemiecki-
mi i oddziałami Własowców. Oddziały AK były wspomagane przez oddziały Armii Ludowej pod 
dowództwem Teodora Kufla. Była to jedna z niewielu bitew, która połączyła dwie polskie frakcje 
przeciwko nawale niemieckiego okupanta. Bitwa trwała aż do 5 września 1944 r. Polacy odnieśli 
w tej bitwie ważne zwycięstwo − utrzymali drogę między Wierszami a powstańczą Warszawą. Dro-

fot. F. Marczewski

Krzyż „Jerzyków” – Pociecha

fot. K. Gucman

Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry

fot. K. Gucman

Cmentarz wojenny w Palmirach
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gą tą przechodzili nie tylko łącznicy, ale również pomoc dla walczącej stolicy. Co roku w tym miejscu 
są organizowane uroczyste zloty harcerskie i uroczystości patriotyczne.

Palmiry
Po 900 m dochodzimy do dwóch wielkich betonowych krzyży. Jest to jedno z wielu miejsc, w któ-

rych rozstrzeliwano więźniów warszawskiego więzienia Pawiak. W tym miejscu szlak zbacza z pal-
mirskiej drogi w las. Po ok. 700 m dochodzimy do Muzeum – Miejsca Pamięci Palmiry. Jest to nowo-
czesne muzeum oddane. dla zwiedzających w 2011 r. W jego wnętrzach jest prezentowana wystawa 
związana z mordami dokonywanymi przez niemieckiego okupanta na warszawiakach w ramach 
m.in. tzw. akcji AB (kryptonim Nadzwyczajnej Akcji Pacyfikacyjnej skierowana przeciwko Polakom) 
w latach 1939−1943.

Warto również wejść na cmentarz na tzw. polanie śmierci. Ogrom krzyży i grobów na każdym 
robi wielkie wrażenie. Tutaj pochowani są oprócz mniej znanych postaci również ci, o których uczy-
my się w szkołach, podziwiamy i szanujemy ich dorobek. Są tu mogiły m.in. Macieja Rataja – mar-
szałka sejmu, Janusza Kusocińskiego – olimpijczyka, Jan Pohoskiego – wiceprezydenta Warszawy, 
Mieczysława Niedziałkowskiego – działacza PPS oraz bł. ks. Zygmunta Sajna.

Przed wejściem na cmentarz znajduje się tablica, na której widnieje napis, który bezimienny wię-
zień wyrył na ścianie celi w więzieniu w alei Szucha: Łatwo jest mówić o Polsce, trudniej dla niej praco-
wać, jeszcze trudniej umrzeć, a najtrudniej cierpieć.

Wędrówka Karpacka przez Zamczysko do Leszna 

Pierwsza propozycja trasy (sugerowana jako piesza): Granica, Narty, Zamczysko, Karpaty, Szyma-
nówek, Leszno ok. 14 km
Druga propozycja trasy: Granica, Narty, Zamczysko, Karpaty, Posada Łubiec, Leszno ok. 15 km

Odcinek wspólny:

Granica
Naszą wycieczkę zaczynamy na parkingu w miejscowości Granica − jest to mała miejscowość 

licząca ok. 30 mieszkańców. W jej granicach znajduje się Muzeum Puszczy Kampinoskiej i skansen 
budownictwa puszczańskiego w ramach Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego im. Jadwigi i Romana 
Kobendzów w Granicy. Obok tych obiektów przechodzimy, idąc niebieskim szlakiem w kierunku 
Zamczyska.
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Najpierw z lewej strony mijamy chatę 
kampinoską. Jako jedyny obiekt w skanse-
nie pochodzi z tej osady. Następnie po lewej 
znajduje się stylowa kapliczka leśników z lat 
20. XX w. Odbywają się tutaj msze w święta 
i uroczystości. Naprzeciwko po prawej stro-
nie rozpościera się widok na pozostałą część 
skansenu. Znajdujące się tu zagrody Widy-
majera i Wiejckiej są dopełnione przez Aleję 
Trzeciego Tysiąclecia, utworzoną w latach 
1999−2000 z młodych dębów. Idąc dalej nie-
bieskim szlakiem, po lewej mijamy domek 
w stylu narodowym z elementami zakopiań-
skimi. Jest to Muzeum Puszczy Kampinoskiej 
ze stałą wystawą poświęconą przyrodzie i hi-
storii Puszczy Kampinoskiej. Idziemy dalej 
cały czas prosto. Po drodze mijamy miejsce, 
w którym 28 października 1942 r. został zabi-
ty żołnierz AK − ppor. Tadeusz Świerczewski 
ps. „Karol”. Po przejściu 1,5 km od parkingu 
dochodzimy do rezerwatu „Granica”, który 
mijamy z lewej strony. Został on utworzony 
w 1936 r., obejmuje obszar ponad 231 ha, jest 
porośnięty przez drzewa mające nawet do 
150 lat. Znajduje się tutaj stanowisko nerecz-
nicy górskiej oraz ostoja zwierzyny, m.in. łosi 
i czarnych bocianów.

Wydma Narty
Idąc ok. 450 m na północ niebieskim szla-

kiem docieramy do krzyżówki, na której skrę-
camy w prawo. W tym miejscu należy przy-
pomnieć, że w pobliżu wydmy Nartowa Góra 
w czasie II wojny światowej okupant niemiec-
ki zorganizował obóz pracy dla Żydów. Mieli 
oni za zadanie meliorowanie pobliskich tere-
nów. Obóz powstał w maju 1940 r. i funkcjo-
nował do maja 1941 r. Wówczas to przerzu-
cono robotników do warszawskiego getta. Do 
obozu zaczęto przywozić Polaków. Prace me-
lioracyjne zakończono rok później. Przez ten 
cały czas wykopano 11,8 km rowów Kanału 
Olszowieckiego.

fot. K. Gucman

„Chata Kampinoska” w Granicy

fot. K. Gucman

Rezerwat „Granica”

fot. K. Gucman

Kaplica Leśników
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Józefów
Po ponad 500 m wychodzimy na asfaltową 

drogę łączącą Kampinos i Górki Kampinoskie. 
Idziemy w kierunku rezerwatu „Nart”. Po dro-
dze mijamy 100-letnią figurkę Matki Boskiej.

Dochodzimy do granicy powiatu warszaw-
skiego zachodniego. Tam też szlak, którym 
idziemy, skręca w lewo – z drogi piaszczystej 
wchodzimy na ścieżkę, która wije się między 
dwoma rezerwatami. Pierwszy rozciąga się po 
lewej stronie i nazywa się „Nart”, utworzony 
w 1941 r. zajmuje 16,5 ha. Jego patronem zo-
stał Stanisław Richter – nadleśniczy w Nadle-
śnictwie Kampinos oraz Kromnów. Był m.in. 
inicjatorem powstania cmentarza żołnierskiego 
w Granicy już w czasie wojny. W obrębie tego 
rezerwatu znajdują się jedne z najstarszych 
drzew w puszczy – ponad 200-letnie sosny oraz 
300-letnie graby. Rośnie tutaj jedna z najpięk-
niejszych sosen pospolitych, zwana Sosną Kró-
lowej Bony. Po prawej stronie znajduje się dru-
gi w okolicy rezerwat – „Pożary”, utworzony 
w 1977 r. obejmuje 137,78 ha torfowisk niskich. 
Znajdują się tu stanowiska rzadkich roślin: jaskra 
wielkiego, zachylnika błotnego, bobrka trójlistko-
wego czy siedmiopalecznika błotnego. Teren jest 
zupełnie niedostępny co wykorzystują zwierzęta, 
których jest tu sporo. Od momentu wejścia na le-
śną ścieżkę często będziemy wspinać się na wy-
dmy. Największą po drodze do Zamczyska jest 
Tartaczna Góra. Po 3 km dochodzimy do miejsca 
oznaczonego na mapie jako Zamczysko.

Zamczysko
W XIII w. na południe od tego miejsca powsta-

ło w celach obronnych grodzisko. Ulokowano je na 
granicy między piastowskim Mazowszem a terena-
mi opanowanymi przez plemiona pruskie, litewskie 
i jaćwieskie. W czasach I wojny światowej, gdy te-
reny te okupowały wojska niemieckie, zorganizo-
wano na północ od grodziska tartak, funkcjonujący 
jeszcze po II wojnie światowej. Obecnie na jego miej-
scu znajduje się wieża ppoż. i ośrodek szkoleniowy. 

fot. z arch. Urzędu Gminy Kampinos 

Kamień upamiętniający Żydów pomordowanych 
i zmarłych w niemieckim obozie pracy w Nartach

fot. K. Gucman

Fragment grodziska w rezerwacie „Zamczysko”

fot. K. Gucman

Szlak w rezerwacie „Karpaty”
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Grodzisko ma kształt wysokiego cylindrycznego pagórka. Jego centrum, tzw. majdan, o wymia-
rach ok. 40 na 50 m wznosi się na wysokość 6 m ponad poziom gruntu. W dawnych wiekach był 
otoczony wałem i fosą, które dziś zastąpiła skąpa roślinność. Obecnie przy współczesnym mostku 
prowadzącym na centralny plac znajduje się mogiła bezimiennego żołnierza z 1944 r.

Karpaty
Zamczysko od Karpat dzieli 1,5 km Jest to fragment szlaku, wzdłuż którego po jednej stronie roz-

ciągają się tereny bagienne. Roślinność znajdująca się w tym miejscu jest bardzo charakterystyczna 
dla obszaru bagiennego i torfowisk niskich: turzyca, łozy (zarośla wierzbowe), olsy i szuwary. Cały 
obszar rozciąga się aż do Posady Cisowe. Po drugiej stronie wraz ze zmniejszającą się odległością do 
miejsca, w którym znajduje się rozstaj szlaków, zaczynają wznosić się wydmy nazywane Karpatami. 
Znajduje się tutaj obszar ochrony ścisłej o tej samej nazwie. Jest to obszar o powierzchni 31,39 ha. 
Szlak dla turystyki pieszej wiedzie pograniczem bagien, a ścieżka dla rowerów biegnie wyżej i jest 
wygodniejsza. Rezerwat został utworzony w 1991 r. W rezerwacie można poruszać się tylko i wy-
łącznie po wyznaczonych szlakach..

Pierwsza propozycja trasy:

Karpaty
Schodzimy z góry do ścieżki przy bagnach. Skręcamy tak, jak niebieski szlak, w stronę Leszna. Od 

tego miejsca mamy do przejścia ok. 500 m urokliwą, lecz nieco trudniejszą ścieżką na grobli. Wokół 
nas znajduje się teren bagienny. Musimy iść tylko prosto. Droga przecina również Kanał Olszowiecki 
– sztuczny kanał odwadniający. Prace nad nim trwały od 1934 r. do zakończenia II wojny światowej.

Grabina–Szymanówek
Po wyjściu z terenu bagiennego idziemy lasem ok. 400 m. Po lewej mijamy opuszczone gospodar-

stwo we wsi Grabina. W końcu wychodzimy na drogę i idziemy dalej niebieskim szlakiem. Docho-
dzimy do rozstaju dróg, przy którym znajduje się zaniedbany krzyż. Jesteśmy we wsi Szymanówek, 
która obecnie jest wyludniona i częściowo zalesiona. Słupy elektryczne to jedna z niewielu pozosta-
łości po osadach ludzkich, które niegdyś tutaj były. Stąd mamy ok. 40 min. marszu do Leszna.

Julinek
Tuż przed samym Lesznem, po lewej bę-

dziemy mijać utworzone w 1982 r. gospodar-
stwo szkółkarskie Kampinoskiego Parku Na-
rodowego w Julinku. Głównym jego zadaniem 
jest produkcja sadzonek na potrzeby parku, 
ponieważ od 1976 r. następuje masowy wykup 
gruntów na terenie Puszczy Kampinoskiej od 
prywatnych właścicieli. Obszar ten zaczęto 
zalesiać młodymi sadzonkami. Do 2005 r. zale-
siono 4828 ha z prawie 11 000 ha wykupionych 
przez Kampinoski Park Narodowy. Wówczas fot. F. Marczewski

Dawna woltyżernia w Julinku
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zrodziła się potrzeba tworzenia takich szkółek, ponieważ obliczono, że na zalesienie jednego hektara 
gruntu potrzeba aż 10 tysięcy nasadzeń. W szkółce hoduje się i rozmnaża wyłącznie gatunki roślin 
występujące na terenie Polski.

Leszno
W Lesznie wychodzimy przy skrzyżowaniu ul. Szkolnej i Leśnej. Udajemy się ul. Szkolną do cen-

trum. Jest to odległość ok. 500 m. Tam kończymy wycieczkę.

Druga propozycja trasy:

Karpaty
Jadąc szlakiem przeznaczonym dla rowerów, nie przejeżdżamy tak blisko terenów bagiennych. 

Jest to spore ułatwienie, gdyż dolna ścieżka jest wąska i łatwo na niej o kraksę. Na rozstaju szlaków 
zmieniamy szlak na czerwony i musimy pokonać znaczne wzniesienie. Zatem górną ścieżką łatwiej 
jechać na rowerze. Do Posady Łubiec mamy 1,7 km dobrej ścieżki szczytami wydm. Na tym odcinku 
możemy podziwiać wysokość i potęgę wydm oraz piękno bagiennego krajobrazu. 

Posada Łubiec–Grabina
Po obniżeniu się terenu docieramy do krzyżówki z szeroką ubitą drogą. Około 100 m w lewo 

znajduje się Posada Łubiec. Tam możemy zorganizować piknik i odpocząć pod wiatą. Ci, którzy chcą 
jechać dalej, muszą skręcić w prawo na żółty szlak do Leszna, do którego jest ok. 5 km. Jedziemy 
ok. 400 m dobrą drogą na południe do wsi Grabina, później szlak skręca w lewo w kierunku Łubca.

Po prawej stronie na wydmie znajduje się tabliczka z informacją o zwycięskiej potyczce 9 Pułku 
Ułanów Wielkopolskiej Brygady Kawalerii z Niemcami, jaka miała tu miejsce 17 września 1939 r. 
Zniszczono cztery niemieckie czołgi, a ludność Grabiny witała wojsko polskie obrazem Matki Bożej 
z nadzieją na rychłe zwycięstwo w całej wojnie.

W oddalonym o ponad 600 m Łubcu skręcamy w prawo przy przydrożnym krzyżu. Jedziemy 
drogą, która oddziela las od pola. Jest to Trakt Napoleoński. Na tym odcinku możemy zaobserwo-
wać koegzystencję dwóch środowisk: leśnego i polnego. Pole będące po lewej stronie towarzyszy 
nam przez ok. 1 km do Bielawy − opuszczonej dziś wsi. Stąd już lasem jedziemy w kierunku Julinka.

Julinek
Po ok. 1 km po lewej stronie wzdłuż drogi rozciąga się płot. Jest to ogrodzenie dawnej bazy cyrkowej 

w Julinku. Stąd możemy podziwiać ujeżdżalnie o ciekawej architekturze przypominającej latarnię mor-
ską. Po prawej stronie rozciąga się gospodarstwo szkółkarskie Kampinoskiego Parku Narodowego.

Odcinek wspólny: Leszno
W Lesznie wyjeżdżamy przy skrzyżowaniu ul. Szkolnej i Leśnej. Tak jak w pierwszej propozycji 

jedziemy ul. Szkolną do centrum. Jest to odległość ok. 500 m. Tam kończymy wycieczkę. Po drodze 
po prawej stronie mijamy klub sportowy Partyzant Leszno, który założono w 1934 r., mijamy następ-
nie remizę Ochotniczej Straży Pożarnej. Straż Ogniową utworzono tutaj ponad sto lat temu w 1912 r. 
Przed budynkiem ustawiono figurę św. Floriana. Po lewej stronie znajduje się szkoła, przy której stoi 
pomnik upamiętniający poległych w latach 1914−1920.
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Dochodzimy do głównej drogi. Tutaj mo-
żemy skręcić w prawo na plac, na którym 
znajduje się pomnik poświęcony żołnierzom 
i partyzantom „Grupy Kampinos” AK pole-
głym w latach II wojny światowej, albo skręcić 
w lewo do kościoła pw. Jana Chrzciciela. Został 
on wzniesiony w latach 1894−1898 wg projektu 
architekta Konstantego Wojciechowskiego. Ten 
mało zniszczony podczas II wojny światowej 
kościół ma oryginalne wnętrze. Cennym arcy-
dziełem jest drewniany ołtarz z 1911 r. zbudo-
wany wg projektu Hugona Kudery. W kościele 

znajdują się również obrazy z XVII i XVIII w. Do najcenniejszych należą Ukrzyżowanie i Święty Antoni. 
Sklepienie zdobią polichromie Feliksa Koneckiego wykonane na początku XX w. W pobliżu kościoła 
znajduje się cmentarz z kwaterą żołnierzy wojska Polskiego i ofiar terroru hitlerowskiego.

Przez środek Puszczy Kampinoskiej 

Pierwsza propozycja trasy: Truskaw, Wiersze cmentarz, Wierszowska Droga, Roztoka ok. 13 km
Druga propozycja trasy: Truskaw, Wiersze cmentarz, Wiersze wieś, Dębowa Góra, Roztoka ok. 15 km

Zaczynając naszą przygodę z Puszczą Kampinoską w Truskawiu, należy rozpocząć od spaceru 
kładkami nad urokliwymi czasowymi rozlewiskami. Jest to rezerwat, który ciągnie się aż do samego 
Karczmiska, miejsca w środku lasu, gdzie dawniej była karczma. Trasą przez Wiersze docieramy do 
polany w Roztoce.

Odcinek wspólny:

Truskaw
Wycieczkę rozpoczynamy na pętli autobusowej w Truskawiu, jednej z najstarszych miejscowości 

w samym środku Puszczy Kampinoskiej. Pierwsze wzmianki o tej miejscowości pochodzą już z 1419 r. 
W miejscu rozpoczęcia wycieczki znajduje się pomnik poświęcony partyzantom „Grupy Kampi-

nos” AK oraz ludności okolicznych wsi pomordowanej w latach II wojny światowej. W Truskawiu już 
od początku wojny zawiązała się silna konspiracja, co nie obyło się bez konsekwencji dla jej mieszkań-
ców, gdyż w 1943 r. 60 mężczyzn aresztowano i rozstrzelano. Sama wieś była „niemym świadkiem” 
bitwy z 2 na 3 września 1944 r. Wówczas „Grupa Kampinos” zdobyła miejscowość.

fot. z arch. Urzędu Gminy w Lesznie
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Z pętli udajemy się na oddalony o 0,5 km 
parking. Idziemy czarnym szlakiem. Po lewej 
stronie mijamy krzyż. Jest to pamiątka po po-
wstaniu styczniowym. Z tablicy dowiadujemy 
się, że w tym miejscu jest pochowany dowódca 
wojsk powstańczych, które brały udział w bi-
twie pod Budą Zaborowską, o pseudonimie 
Kurza Łapka, czyli mjr Walery Remiszewski. 

Zbliżając się do lasu, parking zostawiamy po 
prawej stronie. Tutaj rozpoczyna się ścieżka dy-
daktyczna „Do Karczmiska”. Wiedzie ona czar-
nym szlakiem do rozstaju dróg zwanym Karcz-
miskiem. Udając się trasą do Wierszy, prawie 
w całości przechodzimy tą ścieżką dydaktyczną.

Cała ścieżka ma długość ok. 2,8 km i wije 
się przez tereny zróżnicowane krajobrazowo: 
poprzez łąki, tereny podmokłe do gęstego lasu. 
Pierwsze stanowisko znajduje się na uroczysku 
Paśniki, które już od ponad 30 lat jest objęte 
ochroną ścisłą i zaprzestano tu wszelkiej dzia-
łalności. Rezultatem jest pojawienie się w bar-
dzo krótkim czasie drzew, głównie olch czar-
nych i brzóz. Występują tu również jałowce, 
które bardzo korzystnie wpływają na wydmy 
nizinne, ponieważ je utwardzają. Obok roślin 
intensywnie rozwija się królestwo motyli łąk 
podmokłych, m.in. telejusa, alkona, wieszczka, 
amandusa, argiadesa czy ikara.

Gdy miniemy uroczysko Paśniki, po lewej 
będziemy obserwować obszar ochrony ścisłej 
„Cyganka” utworzony w 1977 r. o powierzchni 
99,34 ha., na którym rośnie gęsty bór olsowy, łęgo-
wy oraz grąd niski i wysoki z pomnikowymi oka-
zami drzew, takich jak brzoza ciemna (gatunek 
endemiczny w Polsce). Rezerwat ten jest również 
ostoją dzikich puszczańskich zwierząt. Ścieżka prowadzi co jakiś czas przez urokliwe drewniane pomosty 
i mostki, ponieważ w okresie wiosennym podnosi się tu dość znacznie poziom wody gruntowej. Występu-
ją tu czasowe strumienie i cieki wodne. Przez rezerwat ten będziemy szli prawie do samego Karczmiska. 

Karczmisko
W Karczmisku zmieniamy szlak na czerwony i udajemy się do oddalonych o ok. 5,3 km Wierszy. 

Do XIX w. w Karczmisku stała Karczma „Niepust”, stąd ta ciekawa nazwa. Gospoda znajdowała 
się na drodze z Pociechy do Wierszy, między wydmami Zdrojową, Ćwikową. Legenda głosi, że 

fot. K. Gucman

Pomnik żołnierzy AK w Truskawiu

fot. K. Gucman

Ścieżka „Do Karczmiska” w pobliżu Truskawia

fot. K. Gucman

Kładki ułatwiają przejście przez rezerwat „Cyganka”
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w okolicach grasował rozbójnik Ćwik, który ...ludziom w ciało i pięty ćwieki zabijał...1, więc podróżni 
czym prędzej i chętniej do karczmy przybywali. W XIX w., gdy rodziła się turystyka, przybywali tu 
wykładowcy i studenci Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa na Marymoncie.

Na południowy zachód od Karczmiska 
(ok. 300 m) na zielonym szlaku ścieżka edu-
kacyjna kończy się na wiatrołomach powsta-
łych po huraganie z lipca 2004 r. My jednak 
udajmy się czerwonym szlakiem Warszawską 
Drogą w kierunku Wierszy. Po lewej stronie 
będziemy widzieć zbocza Cygańskich Gór, 
a po prawej najwyższą wydmę w okolicy – 
Kurpiowską Górę (97 m n.p.m.). Szlak biegnie 
niemalże na sam jej szczyt. Po zejściu z góry 
miniemy drewniany krzyż na przecięciu się 
dwóch dróg i wyjdziemy z gęstego lasu. Od tej 
pory co jakiś czas wśród gęstwiny będziemy 
dostrzegali po prawej oddalone domostwa. 
Jest to wieś Truskawka, którą mijamy z boku. 
Po lewej znajduje się wydma pokryta lasem. 
Jest to Modlińska Góra.

Wiersze
Na kolejnej wydmie w 2004 r. pobudowa-

no i odsłonięto pomnik Niepodległej Rzecz-
pospolitej Kampinoskiej działającej w sierp-
niu i we wrześniu 1944 r. W tamtym czasie 
w Wierszach, jak i w okolicznych miejscowo-
ściach stacjonowało 3,5 tys. żołnierzy. Stąd 

przeprowadzano akcje dywersyjne i sabotażowe oraz stąd wyruszała pomoc dla powstańców 
warszawskich. Naprzeciwko pomnika znajduje się cmentarz partyzancki z 54 pochowanymi 
żołnierzami. Polegli oni w 1944 r. Oprócz grobów są tu tablice poświęcone kapelanom, m.in. 
ks. Stefanowi Wyszyńskiemu – późniejszemu prymasowi, który pełnił posługę duszpasterską 
wśród partyzantów; służbie medycznej służącej w lasach kampinoskich; ułanom, którzy dziel-
nie przemaszerowali z Wileńszczyzny do kampinoskich lasów, by zakończyć swój szlak bojowy 
w lasach kielecko-opoczyńskich. Na cmentarzu znajduje się również urna z ziemią z 22 pól bi-
tewnych z terenu Puszczy.

W tym miejscu musimy dokonać wyboru między krótszym zakończeniem trasy a dłuższym, lecz 
równie malowniczym odcinkiem.

Pierwsza propozycja trasy: Wierszowska Droga
Z wierszowskiego cmentarza nadal idziemy czerwonym szlakiem przecinając Wierszowską Dro-

gę. Do Roztoki mamy 4,9 km. Idziemy przez wydmy, co jakiś czas mijając przydrożne krzyże. Jest to 

1 za K W. Wójcicki, Klechdy, starożytne podania i powieści ludu polskiego i Rusi

fot. F. Marczewski

Pomnik żołnierzy „Grupy Kampinos” AK w Wierszach

fot. F. Marczewski

Cmentarz partyzancki w Wierszach
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wygodna trasa spacerowa. Nie idziemy grzbietami wydm, lecz wzdłuż zboczy, które rozciągają się 
przez większość trasy po naszej lewej stronie.

Gdy będziemy już blisko Roztoki, wzdłuż prawej krawędzi drogi będą się rozciągać ogrodzenia 
domków letniskowych, gdyż jest to wspaniałe miejsce relaksu i odpoczynku. Domki pobudowano 
na miejscu osady Budki Kiścińskie. My udajemy się nadal w kierunku Roztoki.

Druga propozycja trasy: 

Wiersze wieś
Z cmentarza w Wierszach udajemy się na północ żółtym szlakiem. Za cmentarzem partyzanckim 

ukazuje nam się cmentarz tutejszej parafii. Wychodzimy na asfaltową drogę. Udajemy się w lewo 
przez wieś Wiersze. Dochodzimy do krzyżówki oddalonej od cmentarza o 1,4 km. Znajduje się tutaj 
kościół parafialny pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Kościół został wzniesiony po 
II wojnie światowej na miejscu placu apelowego głównej kwatery. Obecnie jest otoczony tablicami 
pamiątkowymi, a w środku znajduje się wiele pamiątek z czasów II wojny światowej oraz relikwie 
św. Maksymiliana Marii Kolbego, bł. ks. Jerzego Popiełuszki i św. Jana Pawła II. Przed kościołem stoi 
rzeźba Anioła Niepodległości. Ustawiono ją tutaj w listopadzie 2005 r.

Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo i idziemy dalej szlakiem na południe. Niecałe 0,5 km bę-
dziemy iść asfaltową drogą – ulicą ks. prałata Zdzisława Kniołka. Był on twórcą i ojcem duchowym 
tutejszej parafii. Następnie droga skręca, a my 
zgodnie ze szlakiem idziemy prosto. Wchodzi-
my w las. Udajemy się na południe Wierszow-
ską Drogą w kierunku Dębowej Góry.

Dębowa Góra
Dębowa Góra to wydma rozciągająca się na 

wschód od żółtego szlaku. W miejscu przecię-
cia się szlaków możemy odpocząć na ławce 
w wiatrochronie. W tym miejscu zmieniamy 
szlak na zielony w kierunku Roztoki, do której 
mamy 2,5 km.

Odcinek wspólny: Roztoka
Na parkingu w Roztoce kończymy trasę. 

Tutaj znajduje się węzeł sanitarno-turystyczny, 
na który składa się parking, polana turystycz-
na oraz bar. Dla chcących zorganizować piknik 
w tym miejscu są udostępnione wiaty wraz 
z miejscem na zorganizowanie ogniska, oczy-
wiście pod kontrolą leśników. Tutaj również 
znajduje się ścieżka dydaktyczno-edukacyjna 
„Dolinką Roztoki”.

fot. K. Gucman

Pomnikowy dąb w Roztoce
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Fortyfikacje modlińskie ok. 19,4 km 

Trasę tę proponuję przemierzyć rowerem, gdyż jej większa część przebiega na otwartej przestrze-
ni, a jednocześnie głównie asfaltowymi drogami. Na szlaku tym możemy podziwiać forty Twierdzy 
Modlin, które po tej stronie Wisły składają się na Przedmoście Kazuńskie.

Czosnów
Przejażdżkę rowerową rozpoczynamy 

w Czosnowie przed Urzędem Gminy. Stoi 
tam zwieńczona koroną kolumna z nazwą 
miejscowości. Jest to symbol gminy Czosnów, 
nawiązujący do herbu najstarszych właścicie-
li tej miejscowości – Czosnowskich. Jedziemy 
ok. 700 m do ul. Pańskiej, w którą skręcamy 
i przejeżdżamy pod wiaduktem trasy S7.

Dębina
Dojeżdżamy do Dębiny, gdzie znajduje się pierwszy z fortów twierdzy modlińskiej. Jedziemy 

aż do centrum wsi, w którym krzyżuje się wiele dróg. Skręcamy w ul. Fortową i wjeżdżamy 
w las. Po ok. 10 m roztacza się widok na pozostałości po Forcie V. Jak większość modlińskich 
fortów spotykanych na naszej trasie, jest zbudowany według wzorcowego fortu „F1879”. Jest 
to budowla pięcioboczna o zarysie barkanu, składająca się z dwóch czół, barków i szyi. Fort V 
został wzniesiony w latach 80. XIX w., a później był wielokrotnie modernizowany. Częściowo 
wysadzony przez wycofujące się wojska rosyjskie w 1915 r.

Po krótkim rekonesansie proponujemy wrócić tą samą drogą na ul. Pańską i kontynuować wy-
cieczkę w kierunku Fortu VI pod Czeczotkami. Przez następne 2 km jedziemy ul. Pańską. Następnie 
skręcamy w lewo w kierunku wsi Jesionka. Po prawej stronie mijamy tereny, na których znajduje się 
strzelnica wojskowa. Po przejechaniu drogą asfaltową 1,3 km wjeżdżamy do miejscowości Jesionka 
i dojeżdżamy do Kampinoskiego Szlaku Rowerowego, którym udajemy się do oddalonej o 2,8 km 
wsi Czeczotki.

Czeczotki
Po drodze mijamy znajdujące się w głębi lasu pozostałości po Forcie VI „Czeczotki”. Jest to naj-

bardziej zniszczony fort w całym pierścieniu kazuńskim. W Czeczotkach mijamy kapliczkę maryjną 
z 1961 r. i jedziemy dalej szlakiem w kierunku Cybulic Dużych, ok. 2,2 km.
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Skwer w Czosnowie
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Cybulice
W Cybulicach Dużych skręcamy w prawo 

na drogę wojewódzką nr 579 i jedziemy nią 
przez następne 950 m do miejsca, w którym 
droga wojewódzka skręca lekko w prawo, my 
zaś zjeżdżamy z niej w ul. Wiosenną w Cybu-
licach Małych. Na północnym skraju miejsco-
wości znajduje się kolejny wewnętrzny fort 
Twierdzy Modlin. Jest to Fort VII zbudowany 
w latach 80. XIX w. 

Gdy ul. Wiosenna kończy się, dochodząc do 
drogi wojewódzkiej nr 899, wjeżdżamy prosto 
w las, w Bór Kazuński i jedziemy do miejsco-
wości Sady. W połowie drogi po prawej stronie 
mijamy wzniesienie, które nie jest ani wydmą, 
ani górą, ale porośniętym zboczem Prochowni 
Zajączka. 

Sady
W Sadach dojedziemy do drogi wojewódz-

kiej nr 575. Jadąc w kierunku Kazunia, może-
my dotrzeć w pobliże starego menonickiego 
cmentarza, zajmującego obszar 800 m². Liczbę 
grobów szacuje się na 20−30. 

Dalej skręcamy w lewo i jedziemy w kie-
runku zachodnim do Starych Grochali, gdzie 
znajduje się Fort VIII, a w nim strzelnica 
wojskowa, oraz prawdziwa przyrodnicza 
perełka województwa mazowieckiego – Gro-
chalskie Piachy. Przejeżdżamy ok. 1,7 km 
i skręcamy w prawo, kierując się ku Wiśle na 
zielony szlak.

W tym miejscu proponuję jednak powrót na 
szosę i zjazd z drogi wojewódzkiej na drogę do 
Leoncina. Mijamy las rozciągający się po lewej 
stronie i wyjeżdżamy na największą „pustynię” Mazowsza. Jesteśmy na Grochalskich Piachach. Jest 
to obszar ochrony krajobrazowej. 

Wróćmy jednak na zielony szlak, skąd mamy 6,2 km do Nowego Kazunia – Osiedla Wojsko-
wego. Jadąc tym szlakiem, możemy podziwiać Wisłę. Gdy dojedziemy do wiaduktu, na którym 
znajduje się trasa S-7, to będziemy zmuszeni skręcić na południe i poruszać się wzdłuż ruchliwej 
i hałaśliwej trasy. 

fot. F. Marczewski

Budka strażnicza Fortu VII w Cybulicach

fot. K. Gucman

Pozostałości fortu w Cybulicach

fot. F. Marczewski

Grochalskie Piachy
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Kazuń Polski – Syndykowszczyzna
Po prawej mamy piękne widoki na pola uprawne i łąki. Łatwo tu zaobserwować ptaki. Cha-

rakterystycznym elementem okolicznego krajobrazu są wierzby. Wzdłuż tej trasy jedziemy przez 
ok. 1,7 km. Następnie wjeżdżamy na mostek nad trasą S-7 i jesteśmy w Kazuniu Nowym.

Kazuń Nowy
Jedziemy ul. Gwiaździstą oraz ul. Lawendową cały czas prosto, przecinając ul. Wojska Polskiego 

i mijając po prawej stronie szkołę. Dojeżdżamy do ul. Saperów, w którą skręcamy w lewo i jedziemy 
tak długo, jak to możliwe. Po lewej stronie mijamy pomnik poświęcony obrońcom Twierdzy Modliń-
skiej i Kazunia we wrześniu 1939 r., który ufundowała pobliska jednostka saperska.

fot. K. Gucman

Sady

fot. K. Gucman

Pomnik w Kazuniu Nowym

fot. K. Gucman

Kazuń Polski
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Brama Kampinosu ok. 21,2 km 

Trasa wycieczki ma długość ok. 21,2 km. Dla niewprawionych turystów można rozbić ją na kilka 
odcinków, wspomagając się liczną w tej części Puszczy Kampinoskiej siecią komunikacji autobuso-
wej. Poruszając się tym szlakiem, mamy możliwość poznania przyrody zachodniej części Kampi-
noskiego Parku Narodowego oraz charakteru 
miejscowości okołopuszczańskiej jaką jest Iza-
belin. Warto więcej uwagi poświecić Laskom, 
a konkretnie Zakładowi dla Niewidomych 
w Laskach. Wycieczkę kończymy przy mogile 
z czasów powstania styczniowego w Zaboro-
wie Leśnym.

Wólka Węglowa
Początek tej trasy znajduje się na skrzyżo-

waniu warszawskich ulic Estrady i Groteski 
na osiedlu Wólka Węglowa. Podążamy czer-
wonym szlakiem ul. Groteski, która płynnie 
przechodzi w ul. Akcent, by skręcić w prawo 
w ul. Rękopis. Po ok. 400 m. docieramy na 
parking w Opaleniu. Do tego miejsca możemy 
również dojechać samochodem.

Opaleń
Z parkingu czerwony szlak prowadzi do 

lasu, a następnie po ok. 200 m skręca w kierun-
ku polany rekreacyjnej. Na rozstaju dróg stoi 
tablica informacyjna, na której została opisana, 
będąca w pobliżu, ścieżka edukacyjna „Wokół 
Opalenia”. Idziemy dalej. Po ok. 10 m wycho-
dzimy z lasu na Polanę Turystyczną Honorowych Dawców Krwi im. Ryszarda Skryckiego2, miejsce 
na relaks i sport. Na końcu polany zgodnie ze znakami skręcamy w lewo i podążamy ocienionym 
duktem w las. Po ok. 600 m przecinamy żółty szlak w miejscu nazwanym „Za Opaleniem”. Udajemy 
się nad jeziorko Opaleń, gdzie można podziwiać wiele gatunków roślin. Jest to fragment ścieżki 

2 Ryszard Skrycki 1929−1989 – zasłużony krwiodawca, przewodnik turystyczny, przyjaciel dzieci i młodzieży, 
miłośnik Kresów.
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edukacyjnej „Wokół Opalenia”. Następnie 
skręcamy w prawo i idziemy przez wydmę 
do uroczyska Michałówka. Tam po przejściu 
1,6 km znów stykamy się z żółtym szlakiem, 
by kontynuować spacer czerwonym szlakiem 
w kierunku Góry Ojca.

Góra Ojca
Wydmę tę osiągniemy po 1,5 km marszu, 

podczas którego czeka nas lekka wspinacz-
ka na grzbiet Laskowej Góry, której centralny 
odcinek zostawiamy po lewej stronie. Po doj-
ściu do miejsca, w którym znajduje się parę 
domostw, droga prowadzi wzdłuż muru Za-
kładu dla Niewidomych w Laskach. Ta część 
zakładu zwana jest Jabłonkami. Góra Ojca 
oddalona niespełna 450 m stąd wznosi się na 
wysokość 100,62 m n.p.m. i jest jedną z najwyż-
szych wydm na terenie parku. Obiekt nazwany 
tak na pamiątkę ks. Władysława Korniłowicza, 
który w pobliskim Zakładzie dla Niewidomych 
w Laskach pełnił swoją posługę i był jej ducho-
wym ojcem. W 1930 r. zakupił to miejsce, aby 
pobudować na nim dom rekolekcyjny. Cała 
działalność została przerwana przez wybuch 
II wojny światowej.

Po krótkim odpoczynku schodzimy z Góry 
Ojca czerwonym szlakiem. 

Izabelin
Czerwonym szlakiem idziemy ok. 1,3 km 

w kierunku Izabelina. Część ścieżki znów wie-
dzie wzdłuż muru Zakładu dla Niewidomych 
w Laskach. Przecinamy Drogę im. Łączniczek 
AK, która łączy Laski z Sierakowem, po mi-
nięciu cieku wodnego Sucha Struga skręcamy 
w prawo. Znajdziemy się na kolejnej ścieżce 
edukacyjnej – „Puszczańską Ścieżką do Leśne-
go Ogródka Botanicznego”. Po ok. 100 m zza 
drzew wyłania się jedna z kampinoskich polan 
– Polana Jakubów, na której można zorgani-
zować piknik, a nawet rozpalić ognisko. Obok 
polany znajduje się siedziba Dyrekcji Kampi-

fot. K. Gucman

Droga Łączniczek w Laskach

fot. K. Gucman

Góra Ojca  

fot. F. Marczewski

Mogiła powstańca styczniowego w Izabelinie
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noskiego Parku Narodowego oraz Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego, gdzie 
można podziwiać ekspozycję stałą pt. „Przyroda i historia Puszczy Kampinoskiej”, przed budyn-
kiem stoi pomnik upamiętniający leśników poległych i zamordowanych podczas II wojny światowej, 
a w  jego pobliżu znajduje się mogiła z okresu powstania styczniowego.

Kontynuując spacer, wracamy na ścieżkę edukacyjną i udajemy się aż do Lasek. Do ogródka bota-
nicznego jest niecałe 1,5 km. Po drodze możemy podziwiać różne stanowiska edukacyjne i poszerzać 
swoją wiedzę o puszczańskiej przyrodzie.

Laski
W końcu dochodzimy do al. Matki Elżbiety Róży Czackiej. Skręcając w lewo, wejdziemy na teren 

zakładu, natomiast skręcając w prawo kontynuujemy spacer. Biegnie tędy niebieski szlak, którym 
pójdziemy już do końca trasy. W Laskach prze-
cinamy asfaltową szosę prowadzącą z Warsza-
wy do Truskawia. W tym miejscu zbaczamy 
z niebieskiego szlaku, który biegnie równole-
gle do ruchliwej szosy głównej, okalając cmen-
tarze: wojenny i komunalny od strony Izabe-
lina, udajemy się zgodnie z drogowskazami 
w kierunku cmentarza komunalnego, następ-
nie idziemy wzdłuż płotu cmentarza. komu-
nalnego, na którym pochowani są mieszkańcy 
Lasek i okolicznych miejscowości. Tuż za nim, 
od strony szosy znajduje się cmentarz wojenny 
z lat 1939−1944. Spoczywa tu 837 polskich żoł-
nierzy różnych formacji. Na cmentarzu znajdu-
je się ołtarz, przy którym co roku odprawiana 
jest msza św. za poległych bohaterów ojczyzny.

Izabelin
Jesteśmy ponownie w Izabelinie, a konkret-

nie w jego południowej części. Z lasu wycho-
dzimy na osiedle domków jednorodzinnych 
przy ul. Adama Mickiewicza, którą udajemy się 
według oznaczeń niebieskiego szlaku. Później 
ulica ta przechodzi w ul. Pawła Sapiehy. Prze-
chodzimy przez wydmy, na których pobudo-
wane są domki jednorodzinne. Po 1 km znów 
wchodzimy do lasu i udajemy się do Lipkowa.

Lipków
Lipków jest małą wsią, ale o bardzo pięk-

nej i starej historii. Powstanie Lipkowa datuje 
się na czasy średniowieczne, ale jej rozkwit 

fot. K. Gucman

Cmentarz wojenny w Laskach

fot. K. Gucman

Kościół w Lipkowie
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przypadł na koniec XVIII w., gdy wieś zakupił 
Paschalis Jakubowicz. Wybudował on fabrykę 
pasów szlacheckich na wzór pasów słuckich. 
Wraz z fabryką powstał dwór, w którym dziś 
mieści się plebania. Z fundacji Paschalisa Ja-
kubowicza powstał również w 1792 r. klasycy-
styczny kościół. Do niedawna kościół ten po-
padał w ruinę, lecz dziś w środku trwają prace 
konserwatorskie. Będąc w Lipkowie powinno 
przejść się wśród starych drzew, które niegdyś 
otaczały teren przykościelny, tworząc park. 
Lipków wiąże się z pisarzem Henrykiem Sien-

kiewiczem. Kazimierz Szetkiewicz – teść pisarza – nabył Lipków od rodziny Paschalisów w 1880 r. 
Tutaj Sienkiewicz umieścił pojedynek Bohuna z Wołodyjowskim, a pierwowzorem Zagłoby był sam 
teść powieściopisarza.

Po minięciu kościoła przechodzimy przez strumyk Woda Lipkowska i drogą udajemy się w kie-
runku domostw. Na skrzyżowaniu, przy którym stoi kapliczka ze sceną ukrzyżowania, skręcamy 
w prawo w kierunku Starych Koczarg. Następnie odbijamy w prawo, idziemy niebieskim szlakiem 
przez Koczarski Las. Szeroką Warszawską Drogą idziemy prawie 4 km do momentu, aż szlak skręci 
w prawo, by za ok. 100 m skręcić w lewo. Omijamy wówczas Lisią Górę i wchodzimy do Małego 
Truskawia.

Mały Truskaw
Mały Truskaw jest przysiółkiem oddalonego o ok. 2 km Truskawia. Obecnie w Małym Truska-

wiu znajduje się kilka domów. W miejscu przecięcia szlaku z drogą łącząca Mariew z Truskawiem 
znajduje się kapliczka z figurką Matki Boskiej. Następnie idziemy przez ok. 3 km szlakiem, mijając 
leśniczówkę Sadykierz i wiatrołomy powstałe po trąbie powietrznej z lipca 2004 r.

Równolegle do szlaku biegnie droga, którą również możemy dojść do końca naszej wędrówki 
przez wsie Buda i Mariew II. Ostatnia osada na naszej drodze to leśniczówka w Zaborowie Leśnym.

Zaborów Leśny
Tutaj zmieniamy szlak i ostatnie 800 m żółtym szlakiem podążamy w kierunku Mogiły Powstań-

czej z 1863 r. W pobliskich lasach rozegrała się jedna z bitew powstania styczniowego. Oddział po-
wstańców pod dowództwem mjr. Walerego Remiszewskiego został 14 kwietnia 1863 r. pokonany 
przez wojska carskie. Na mogile znajduje się krzyż z wbitymi 76 gwoździami symbolizującymi po-
chowanych tu i na cmentarzu parafialnym w Zaborowie powstańców. Dziś oprócz mogiły znajdują 
się w tym miejscu dwa pomniki. Pierwszy ustawiony w 100. rocznicę bitwy a drugi w 150. rocznicę 
bitwy.

fot. K. Gucman

Miejsce wypoczynku obok rezerwatu „Zaborów Leśny”
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Wśród olędrów (lub menonitów) ok. 24,7 km 
Trasa ta jest przypomnieniem o dawnych mieszkańcach przywiślanych wsi i miejscowości. Przed 

II wojną światową na tych terenach żyli przedstawiciele trzech wyznań religijnych. Tu chrześcijań-
stwo stykało się z judaizmem, a kościół rzymskokatolicki z luteranizmem. Trasę rozpoczynamy 
w Leoncinie – rodzinnym mieście pisarza Isaaca Bashevisa Singera – pisarza żydowskiego, laureata 
nagrody Nobla. Dziś żyją tu wyłącznie katolicy. Następnie, kierując się nad Wisłę będziemy szukali 
śladów kolonizacji olęderskiej, by zakończyć wycieczkę w pobliżu cmentarza kolonistów niemiec-
kich w Nowej Wsi Śladowskiej.

Leoncin
Leoncin jest typową miejscowością gmin-

ną. Przed leoncińskim kościołem zaczynamy 
trasę, w której dużą rolę odegra wiara i wy-
znanie. Trasę, gdzie chrześcijaństwo styka się 
z judaizmem, a kościół rzymskokatolicki z lu-
teranizmem.

Kościół w Leoncinie znajduje się przy pl. 
prof. Romana Kobendzy, zasłużonego bota-
nika i przyrodnika oraz inicjatora powstania 
Kampinoskiego Parku Narodowego. Kościół 
pw. św. Małgorzaty został wybudowany 
w latach 1881−1885 wg projektu Józefa Piu-
sa Dziekońskiego w stylu neogotyckim i jest 
największą budowlą w okolicy. Charaktery-
styczne dla tego kościoła jest jego posadowie-
nie na zboczu wysokiej wydmy, co sprawia, 
że wydaje się większy niż w rzeczywistości. 
Do kościoła wchodzi się po kamiennych 
schodach, w połowie których stoi neogotycka 
brama. 

Za kościołem znajduje się cmentarz, na któ-
rym oprócz mieszkańców są pochowani polscy 
żołnierze z 1939 r. Do znanych osób spoczywa-
jących w Leoncinie należy powieściopisarka 
Wanda Korotyńska. Na cmentarzu stoi ośmio-
boczna, drewniana kaplica z ok. 1789 r. Zosta-
ła ona przeniesiona w 1881 r. z miejscowości 
Głusk. Budowla prawdopodobnie była zbudo-
wana jako votum dziękczynne za zwycięstwo 
Stefana Czarnieckiego.

W północnej części placu przy głównej 
szosie znajduje się pomnik ku czci poległych 
w obu wojnach światowych. fot. K. Gucman

Zabytkowa kaplica na cmentarzu w Leoncinie

fot. K. Gucman

Kościół w Leoncinie
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Wyjeżdżamy z placu w kierunku północ-
nym. Po ok. 200 m, na skrzyżowaniu, przy 
którym znajduje się kapliczka z 1981 r., zjeż-
dżamy z głównej drogi i jedziemy w kierunku 
Gniewniewic.

Gniewniewice Folwarczne−Nowe Gniewniewice
Z Leoncina jedziemy w kierunku Wisły, po 

przecięciu drogi wojewódzkiej jedziemy ok. 
750 m i w lasku po prawej stronie możemy 
zobaczyć zdewastowany stary cmentarz ewan-
gelicki. Cmentarz działał do 1945 r. Obecnie 
zachował się tylko jeden nagrobek Karoliny 
Werman.

Po dojechaniu do wału skręcamy w lewo 
i jedziemy wzdłuż niego ok. 4 km do Wilkowa 
nad Wisłą. Po drodze możemy podziwiać pięk-
no mazowieckiego krajobrazu, a po wejściu na 
wały − Wisłę w Gniewniewicach.

Wilków nad Wisłą
W centralnej części wsi po południowej stro-

nie drogi, którą jedziemy, znajduje się zapo-
mniany cmentarz. Zachowało się na nim 13 ce-

mentowych grobów. W większości są one uszkodzone. Najstarsze z nich pochodzą z 2. poł. XIX w. 
Jak większość cmentarzy ewangelików i ten funkcjonował do końca II wojny światowej. Ciekawost-
ką jest fakt, że najwięcej grobów na tym cmentarzu należy do jednej rodziny Brokop. 

Około 500 m za cmentarzem znajdują się stare domy olęderskie pod nr. 15, 17, 20, 21 i 24 (wszystkie 
po lewej stronie drogi). Dom nr 15 pochodzi z początku lat 20. XX w. Został postawiony w konstrukcji 
wieńcowej, z drewna topolowego i dębowego. Węgły są łączone na rybi ogon z ostatkami. Budynek 
mieści pod wspólnym dachem dwie części: mieszkalną i gospodarczą (oborę). Część mieszkalna jest 
dwutraktowa, czteroosiowa z szerokim kominem umieszczonym w centralnej części, aby ciepło rów-
nomiernie rozchodziło się po pomieszczeniach. Budynek ów jest w miarę dobrze zachowany. 

Budynek pod nr. 17, podobnie jak poprzedni, pochodzi z początku lat 20. XX w. Ten stoi w pię-
ciobudynkowej zagrodzie wraz ze współczesną stodołą stylizowaną na zabudowę olęderską. Bu-
dynek główny pełni wyłącznie funkcję mieszkalną. Układ wnętrza jest dwutraktowy, trzyosiowy.

Dalej znajdują się dwa kolejne budynki. Pod nr. 20 drewniany dom z 1924 r., którego wnętrze jest 
podzielone na dwie części: mieszkalną i oborę. Układ części mieszkalnej jest dwutraktowy i dwuosio-
wy. Do części mieszkalnej wchodzi się przez wysunięty ganek. Budynek drewniany (nr 21) z 1929 r. jest 
większy od poprzednich. Jego konstrukcja jest wieńcowa, z drewna sosnowego i dębowego z węgłami 
łączonymi na zamek i ozdobnie oszalowanymi deskami. Układ części mieszkalnej jest dwutraktowy 
i czteroosiowy z szerokim kominem usytuowanym centralnie. Obok stoi stodoła. Posesja jest ogrodzo-
na charakterystycznym płotem sztachetkowym oraz plecionką z gałęzi wierzbowych.

fot. K. Gucman

Wisła w Gniewniewicach

fot. K. Gucman

Droga przy wałach przeciwpowodziowych 
– Wilkanów nad Wisłą
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Kolejny dom na posesji nr 24 jest naj-
młodszy. Drewniany budynek wybudowa-
no w 1934 r. Wspólny dach zakrywa część 
mieszkalną i gospodarczą. W kalenicy znaj-
duje się ozdobny drewniany wywietrznik, 
a na szczycie dachu ozdobne sterczyny. 
Układ wnętrza mieszkalnego jest dwutrak-
towy czteroosiowy.

Nowy Secymin
W Nowym Secyminie zjeżdżamy z drogi 

lokalnej i jedziemy w lewo drogą wojewódzką 
nr 565. Tuż przy wale wiślanym znajduje się 
dawny zbór ewangelicki zbudowany w 1923 r. 
Jako świątynia ewangelicka użytkowany był 
do końca II wojny światowej. Następnie został 
przekazany kościołowi katolickiemu i pełnił 
funkcję świątyni katolickiej i pierwszego ko-
ścioła parafii w Secyminie-Nowinach. Obec-
nie obiekt po zabiegach konserwatorskich jest 
zamknięty. Docelowo został przeznaczony na 
cele duszpasterskie. Sam budynek jest zbudo-
wany na planie prostokąta z wejściem głów-
nym od strony wschodniej. Do budowy użyto 
drewna topolowego i dębowego. Nad elewacją 
frontową znajduje się charakterystyczna wie-
życzka na sygnaturkę. Wnętrze podzielone jest 
na: dwuizbową zakrystię, dużą salę modlitw 
oraz dwa skarbczyki. Na terenie dawnego zbo-
ru znajduje się kapliczka maryjna pobudowana 
współcześnie.

Przejeżdżając koło zboru skręcamy w lewo 
i jedziemy drogą asfaltową na południe w stro-
nę Secymina. Na skrzyżowaniu z drogą woje-
wódzką nr 575 skręcamy w prawo.

Secymin-Nowiny
Po 300 m dojeżdżamy do Sanktuarium Matki Bożej Radosnej Opiekunki Przyrody. Znajduje się tu 

cudowny obraz Matki Bożej Radosnej Opiekunki Przyrody. Został namalowany przez nieznanego 
autora jeszcze za czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pierwotnie obraz został ofiaro-
wany kościołowi w Wołczynie, lecz w XIX w. zaginął. Po odzyskaniu niepodległości płótno zostało 
odzyskane i trafiło właśnie tutaj. Ksiądz prymas Józef kard. Glemp 21 maja 2000 r. koronował łaska-
mi słynący obraz, a kościół podniósł do rangi sanktuarium.

fot. F. Marczewski

Dawny zbór ewangelicki w Nowym Secyminie

fot. K. Gucman

Jedno z jezior powstałych ze starorzecza Wisły 
w Nowym Secyminie

fot. K. Gucman

Sanktuarium Matki Bożej Radosnej Opiekunki Przyrody 
w Secyminie-Nowinach
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Gmach kościoła wybudowano w 1995 r., wcześniej za kościół służył budynek dawnego zboru 
ewangelickiego. W środku oprócz cudownego obrazu na uwagę zasługują liczne wota dziękczynne. 
W okresie żniw i dożynek kościół jest bogato przystrojony darami natury.

Za kościołem w odległości ok. 500 m przy drodze wojewódzkiej po stronie południowej znajduje 
się nowy cmentarz parafialny. Po kolejnych 300 m przy posesji nr 43 biegnie droga prowadząca do 
starego cmentarza ewangelickiego usytuowanego w granicach Nowego Secymina.

Cmentarz został założony najprawdopodobniej w 2. poł. XIX w. i działał, jak wiele takich cmenta-
rzy na tym terenie, do czasów II wojny światowej. Usytuowany jest na sztucznie usypanym wzgórzu 

między dwoma gospodarstwami. Najbardziej 
wyróżniający się nagrobek pochodzi z 1898 r. 
Jest to żeliwny krzyż, który jest częścią kamien-
nego grobu. Niestety, cmentarz jest zarośnięty. 

Piaski Duchowne
Kolejną miejscowością na naszym szlaku są 

Piaski Duchowne. Pierwotnie wieś należała do 
klasztoru w Czerwińsku, później stała się wsią 
królewska, a w końcu XVIII w. zaczęli się tutaj 
osiedlać menonici. Do dzisiejszych czasów na 
terenie wsi nie ma innych pamiątek po osadni-

fot. K. Gucman

Wizerunek cudownego obrazu Matki Bożej Radosnej 
Opiekunki Przyrody – Gorzewnica 

fot. K. Gucman

Cmentarz ewangelicki w Nowym Secyminie

fot. K. Gucman

Tablica informacyjna na cmentarzu ewangelickim 
w Piaskach Duchownych
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kach prócz starego opuszczonego cmentarza położonego w zachodniej części wsi, na którym znajdu-
je się kilka uszkodzonych płyt nagrobnych z inskrypcjami, również w języku polskim. Do cmentarza 
można dojechać małą wąską polną drogą, skręcając w nią z drogi wojewódzkiej. Krzyżówka ta znaj-
duje się w odległości 1,5 km od momentu wjazdu do wsi.

Następnie drogą wojewódzką jedziemy nadal na zachód przez Gorzewnice, Kromnów do Ślado-
wa. Po drodze mijamy wiele kapliczek i przydrożnych krzyży.

Śladów
Po ok. 5 km wjeżdżamy do wsi Śladów, a następnie po ok. 200 m skręcamy w prawo w małą 

asfaltową drogę, która wiedzie nas przez środek wsi. Dojeżdżamy nią do remizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Śladowie. 

Po drodze mijamy po prawej stronie dom nr 55 zbudowany w 1920 r. z drewna sosnowego w kon-
strukcji wieńcowej, z węgłami łączonymi na zamek, oszalowany deskami. Budynek miał funkcję 
mieszkalną, a konstrukcja jest dwutraktowa i trzyosiowa. Dom zbudowano z drewna sosnowego. 
Do dłuższych ścian, z obu stron zostały dobudowane ganki. Budynek nie jest obecnie użytkowany, 
ale zachowany w bardzo dobrym stanie.

W pobliżu na posesji nr 55 znajduje się Dąb Obrońca. Jest to dąb szypułkowy mający 6 m obwodu. 
Według przekazów lokalnej społeczności we wrześniu 1939 r. wojska niemieckie podpaliły wieś. 
Ogień zatrzymał się właśnie na tym drzewie, co ocaliło sporą część wsi. 

Gdy dojedziemy do remizy po lewej stronie znajduje się pomnik w formie kamienia. Pomnik 
powstał dla upamiętnienia przeprawy wojsk polskich Władysława Jagiełły na drugi brzeg Wisły 
w 1410 r. w drodze na Pola Grunwaldzkie. 

fot. K. Gucman

Pomnik ofiar zbrodni śladowskiej

fot. K. Gucman

Dąb Obrońca w Śladowie
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Na skrzyżowaniu jedziemy w prawo w polną drogę, w kierunku wału wiślanego. Na końcu stoi 
pomnik ofiar zbrodni śladowskiej, która miała miejsce 18 września 1939 r. Zginęło wówczas 252 
żołnierzy Wojska Polskiego i 106 mieszkańców wsi i okolicznych osad puszczańskich. Ofiary zostały 
zastrzelone bądź utopione w Wiśle. Motywem zbrodni oprócz działań wojennych były przypusz-
czalnie również zatargi z miejscowymi ewangelikami. Z wału roztacza się wspaniały widok na Wisłę 
i okoliczne pola.

Wracamy tą samą polną drogą, a następnie jedziemy prosto do drogi wojewódzkiej nr 575. Skrę-
camy w nią w prawo i dojeżdżamy do krzyżówki z drogowskazem na szkołę i cmentarz kolonistów. 
Skręcamy w tym kierunku i docieramy do Nowej Wsi Śladowskiej.

Nowa Wieś Śladowska
W odległości 500 m od drogi wojewódzkiej nr 575 po prawej stronie na sztucznie usypanym pa-

górku jest usytuowany cmentarz na planie prostokąta. Obecnie jest uporządkowany. Zachowało się 
13 uszkodzonych płyt nagrobnych z końca XIX w. i początku XX w. 

Cmentarz graniczy ze szkołą podstawową, której patronem jest Władysław Jagiełło. Upamiętnio-
no w ten sposób pobyt króla z wojskiem polskim w Śladowie podczas wyprawy wojennej w 1410 r.

Tutaj kończy się wycieczka szlakiem wśród olędrów (lub menonitów). Trasa ta pokrywa się 
w znacznej części z Olenderskim Szlakiem Turystycznym nad środkową Wisłą, który prowadzi od 
Kazunia aż do Gąbina pod Płockiem. Szczegóły na stronie: http://nadbzura.e-sochaczew.pl

Między zakroczymską drogą a Wisłą ok. 25,7 km 
Dawniej Droga Zakroczymska była jedną z najważniejszych dróg wyjazdowych z Warszawy. Dziś 

tę funkcję przejęła biegnąca równolegle do dawnego traktu droga krajowa nr 7. Proponowana trasa 
jednak wiedzie starym traktem wylotowym z Warszawy. Wycieczkę rozpoczniemy na terenie Łomia-
nek przy granicy z Warszawą, aby przez Łomianki jechać wzdłuż biegu Wisły. Droga ta prowadzi 
przez kilka miejscowości pobudowanych zgodnie z zasadami wsi ulicówki. Są to tereny, na których do 
II wojny światowej zamieszkiwali koloniści niemieccy. Dziś pozostały po nich zaniedbane cmentarze 
ewangelickie. Trasa kończy się w Kazuniu Nowym przy bramie do jednostki saperskiej.

Warszawa–Łomianki
Trasę rozpoczynamy na północnym skra-

ju Parku Młocińskiego na granicy Warszawy 
i Łomianek. W Warszawie graniczną ulicą jest 
ul. Dźwiżony, a w Łomiankach − ul. Parkowa. Od 
strony drogi krajowej nr 7 przy ul. Parkowej 30 
znajduje się głaz upamiętniający miejsce, w któ-
rym niemieccy okupanci rozstrzeliwali w latach 
1939−1942 ludność cywilną z Warszawy i okolic.

Łomianki
Jadąc w kierunku Wisły ul. Parkową dojeżdżamy do skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego, skrę-

camy w nią w lewo i dojeżdżamy do maleńkiego kościoła parafialnego pw. bł. Marceliny Darowskiej. 

fot. K. Gucman

Miejsce egzekucji – Łomianki, ul. Parkowa
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Ta niewielka parafia powstała w 1996 r. przy 
Zgromadzeniu Zakonnym Sióstr Niepokalane-
go Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W no-
woczesnym wnętrzu świątynnym znajduje się 
zabytkowa XVIII-wieczna figura św. Jana Ne-
pomucena, która do lat 90. XX w. zdobiła wjazd 
do Łomianek drogą krajową nr 7.

Z ul. Jana III Sobieskiego skręcamy 
w lewo w ul. Józefa Przyłuskiego i jedziemy 
nią na południowy zachód do ul. Warszaw-
skiej, tam skręcamy w prawo i jedziemy aż 
do ronda, na którym wybieramy kierunek na 
wprost. Wjeżdżamy do centrum Łomianek. 
Następnie po przejechaniu ponad 1 km do-
cieramy do maleńkiego skwerku, na którym 
znajduje się pomnik gen. Mikołaja Bołtucia. 
W bitwie pod Łomiankami dowodził jed-
nostkami Armii „Poznań” i Armii „Pomo-
rze”. Zginął bohatersko 22 września 1939 r. 
w czasie szarży na nieprzyjaciela. W pobli-
żu pomnika można zobaczyć figurę Jezusa 
Chrystusa postawioną z woli mieszkańców 
w 1921 r. na pamiątkę odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. Kolejny pomnik znajduje 
się w pobliżu przy ul. Warszawskiej i jest po-
święcony wszystkim bohaterskim obrońcom 
ojczyzny w latach 1939−1945. 

Po kolejnych 600 m mijamy Urząd Miasta 
i Gminy Łomianki i docieramy do kościoła pw. 
św. Małgorzaty. Jest to duża świątynia wybu-
dowana po 2003 r. Sama parafia istnieje od 1461 
r. Pierwotnie została erygowana w pobliskim 
Kiełpinie, ale po zniszczeniu kościoła w czasie 
powodzi w 1924 r. zbudowano nowy kościół 
już w Łomiankach. Działkę pod budowlę podarowała rodzina prof. Stanisława Brzóski – wybitnego 
pszczelarza, nauczyciela i społecznika. W obecnej świątyni znajduje się wiele elementów z poprzed-
nich świątyń, m.in. późnogotycki krucyfiks i obraz z XVIII w. przedstawiający św. Małgorzatę. Będąc 
w kościele, warto wejść do bocznej kaplicy, żeby zobaczyć obraz z męczeńską śmiercią św. Piotra, 
złocony ołtarz główny oraz ambonę z kiełpińskiego kościoła.

Po przejechaniu dalszych ok. 700 m docieramy do głazu poświęconego Janowi Pawłowi II, który 
został ustawiony w pobliżu Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego im. Jana Pawła II. 
Następnie na drugim skrzyżowaniu skręcamy w prawo w ul. Armii Poznań i jedziemy do miejsco-
wości Kiełpin.

fot. K. Gucman

Figura św. Jana Nepomucena w kościele 
pw. bł. Marceliny Darowskiej    

fot. K. Gucman

Kościół pw. św. Małgorzaty w Łomiankach
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Kiełpin
W Kiełpinie znajduje się cmentarz parafialny. 

Wejście główne na cmentarz znajduje się przy 
ul. Rolniczej, więc chcąc go zwiedzić, należy 
skręcić w tę ulicę. Parking znajduje się naprze-
ciw bramy wejściowej. Cmentarz podzielony 
jest na dwie części. Pierwsza część cmentarza 
obejmuje groby 2500 żołnierzy Armii „Poznań” 
i „Pomorze”, partyzantów „Grupy Kampinos” 
oraz załogi amerykańskiego samolotu zestrze-
lonego 18 września 1944 r. nad Dziekanowem. 
Po lewej stronie od wejścia, na końcu alejki stoi 
pomnik poświęcony pamięci poległych w bitwie 
pod Łomiankami żołnierzy. W przeciwnym koń-
cu alejki, po prawej od wejścia, jest tablica upa-
miętniająca ofiarność lotników zestrzelonych 
nad Dziekanowem. W drugiej, znacznie więk-
szej części cmentarza, znajdują się groby miesz-
kańców okolicznych wsi. Warto zwrócić uwagę 
na pomniki nagrobne wybitnych mieszkańców, 
m.in. prof. Stanisława Brzósko z żoną i synem 
Tadeuszem – znanym działaczem sportowym 
i wieloletnim prezesem Polskiego Związku Piłki 
Siatkowej, Stanisława Lenczowskiego – apteka-
rza z Łomianek, mjr. Jana Guderskiego – sapera, 
oficera w sztabie gen. Bortnowskiego czy rodzi-
ny de Poths – właścicieli dóbr łomiankowskich 
w XIX w. Początkowo był to cmentarz dwuwy-
znaniowy. Obok katolików chowani byli tu rów-
nież ewangelicy.

Jadąc dalej ku Wiśle przecinamy ul. Rolniczą 
i zjeżdżamy na wąską drogę asfaltową. Po dro-
dze możemy podziwiać okoliczne łąki, które 
w ostatnim czasie są zamieniane w nowe osie-
dla domów jednorodzinnych. Ulica Armii Po-
znań kończy się na skrzyżowaniu z ul. Brzego-
wą. My jednak jedziemy dalej prosto ul. 6 pułku 
piechoty.

Kępa Kiełpińska
Kontynuujemy jazdę ul. 6 pułku piechoty, do-

jeżdżając do posesji nr 6. Na jej terenie znajdu-
je się dawny cmentarz kolonistów niemieckich, 

fot. K. Gucman

Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe 
Jana Pawła II w Łomiankach

fot. F. Marczewski

Wojskowa część cmentarza w Kiełpinie

fot. F. Marczewski

XIX-wieczne nagrobki na cmentarzu w Kiełpinie
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którzy tutaj żyli do czasów II wojny światowej. 
Teren tego cmentarza jest obecnie własnością 
prywatną, więc można tam wejść wyłącznie za 
zgodą właściciela.

Po 850 m ulica, którą jedziemy, kończy się, 
więc skręcamy w prawo, a później w lewo. 
Mamy do pokonania ok. 1,5 km polną drogą 
w kierunku głównej szosy Łomianki−Kazuń, 
na którą wjeżdżamy ponownie w miejscowości 
Kiełpin. Skręcamy w prawo i jedziemy wygod-
na asfaltową drogą do samego Kazunia.

Dziekanów
Kolejną miejscowością na naszym szlaku 

jest Dziekanów, który składa się z sołectw: 
Dziekanów Bajkowy, Dziekanów Nowy, Dzie-
kanów Leśny i Dziekanów Polski. Przejeżdża-
my przez Dziekanów Bajkowy, Dziekanów 
Polski i Dziekanów Nowy. Jadąc główną ulicą 
w drugiej z miejscowości, za rzędem działek 
i budynków mieszkalno-usługowych, znaj-
dujących się po naszej prawej ręce, rozciąga 
się Jezioro Dziekanowskie, gdzie zorganizo-
wano kąpielisko i miejsce odpoczynku. Jadąc 
ul. Rolniczą na skrzyżowaniu z ul. Wędkar-
ską mijamy kapliczkę z figurką Matki Boskiej, 
postawioną w 1993 r., a po następnych 600 m 
ponad 100-letnią kapliczkę. Mijamy budynek 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie, 
która została powołana w 1922 r., dalej gmach 
Szkoły Podstawowej im. por. Adolfa Pilcha ps. 
„Góra”, „Dolina”. To w tym miejscu oddziały 
Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK sta-
ły się trzonem „Grupy Kampinos” i przeszły 
pod rozkazy kpt. Józefa Krzyczkowskiego ps. 
„Szymon”. Na terenie szkoły znajduje się pa-
miątkowy głaz.

Pieńków
Od Pieńkowa dzieli nas 1,3 km. Znajduje 

się tu kapliczka w formie krzyża z czarne-
go kamienia. Pierwotna kapliczka powstała 
w 1917 r. fot. K. Gucman

Pamiątkowy głaz przed szkołą podstawową 
w Dziekanowie

fot. K. Gucman

Pozostałości cmentarza ewangelickiego w Kępie 
Kiełpińskiej

fot. K. Gucman

Jezioro Dziekanowskie
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Łomna-Las
Kolejną miejscowością, przez którą przejeż-

dżamy, jest Łomna-Las. Gdy te tereny należały 
do rodziny Trębickich znajdował się tu dwór. 
Pozostałości parku podworskiego można jesz-
cze zobaczyć po prawej stronie, jadąc szosą 
w kierunku Czosnowa.

Łomna
Zaraz po wyjeździe ze wsi Łomna-Las wjeż-

dżamy do Łomny. Od pierwszych chwil na uwa-
gę zasługuje znajdujący się po lewej stronie dro-
gi cmentarz, na którym najstarsze groby pocho-
dzą z XIX w. Na terenie cmentarza znajduje się 
również mogiła 17 nieznanych żołnierzy 13 pp 
poległych w nocy z 22 na 23 września 1939 r., 
którzy próbowali się przedostać z Twierdzy 
Modlin w rejon Wojskowej Centralnej Składnicy 
Amunicji znajdującej się w Palmirach. W czasie 
okupacji hitlerowskiej we wsi przebiegała gra-
nica między Generalnym Gubernatorstwem 
a III Rzeszą. Wielu mieszkańców zostało aresz-
towanych i deportowanych w głąb III Rzeszy.

Pierwsze wzmianki o tej miejscowości datuje 
się na 1155 r., gdy papież Hadrian IV bullą prze-
kazał ten teren klasztorowi kanoników regular-
nych w Czerwińsku. Pierwszy kościół wzmian-
kowany jest w 1254 r., a pierwsza parafia po-
wstała w XV w. Po kasacie zakonu dobra Łomny 
zakupił Antoni hr. Trębicki. Współczesna świą-
tynia pw. św. bp. Mikołaja powstała pod koniec 
XIX w. Została zaprojektowana w formie póź-
nego klasycyzmu przez Henryka Marconiego 
na zamówienie Zofii Trębickiej, ówczesnej wła-

ścicielki okolicznego majątku. W czasie I wojny 
światowej kościół uległ całkowitemu zniszczeniu, lecz odbudowano go w takiej samej formie. 

Świątynię wybudowano na planie prostokąta z półokrągłym prezbiterium. Na zewnątrz dekorowana 
jest pilastrami i profilowanymi gzymsami. Fasada frontowa jest zakończona trójkątnym szczytem. We-
wnątrz kościoła, który przetrwał czasy II wojny światowej, znajduje się murowany ołtarz główny autorstwa 
Aleksandra Sikorskiego, w którym namalowano obraz przypominający rafaelowski temat Przemienienia 
Pańskiego. Obraz w tej świątyni jest pędzla Ignacego Stelmaskiego. W lewym bocznym ołtarzu znajdują 
się obrazy Matki Boskiej Różańcowej ze św. Dominikiem i św. Katarzyna ze Sieny, w prawym znajduje się 
portret patrona świątyni św. bp. Mikołaja. W świątyni jest również dębowa chrzcielnica z 1917 r.

fot. K. Gucman

Pozostałości parku podworskiego – Łomna-Las

fot. K. Gucman

Mogiła żołnierzy września 1939 r. na cmentarzu 
parafialnym w Łomnej

fot. K. Gucman

Kościół w Łomnej
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Na terenie przykościelnym stoi figura Jana Pawła II, a na placu przed kościołem neogotycka figurka Mat-
ki Boskiej. Za kościołem znajdziemy zarośniętą kaplicę grobową rodziny Trębickich, a około 600 m za ko-
ściołem w stronę Czosnowa przydrożną kapliczkę. Jadąc dalej, mijamy remizę ochotniczej straży pożarnej.

Cząstków Polski–Cząstków Mazowiecki
Mijając Cząstków Polski, jak i następną wieś Cząstków Mazowiecki, należy pamiętać o osadni-

kach olęderskich, którzy osiedlali się na Mazowszu w czasach kontrreformacji. Do samego Cząst-
kowa przybyli dopiero w początku XIX w. Przybysze głównie z Niderlandów bardzo zasymilowali 
się z tutejszym społeczeństwem i kulturą, ale także dużo wnieśli do obyczajowości i mazowieckiego 
krajobrazu. Cząstków jest tego dobrym przykładem − na miedzach między poszczególnymi polami 
widoczne są sztuczne nasadzenia wierzby i topoli.

Dziś mieszkańcy Cząstkowa i okolic wyznają w większości wiarę rzymskokatolicką. Kościół posta-
wiono tutaj dopiero w 1996 r. Starszy od kościoła jest przydrożny krzyż, stojący w Cząstkowie Mazo-
wieckim, ale z pewnością modlili się pod nim również mieszkańcy z Cząstkowa Polskiego. Jest drewnia-
ny postawiony w 1907 r. z napisem „Boże błogosław naszej pracy”. Znajduje się 500 m od świątyni. Po 
minięciu wsi ulicówek, jakimi są Cząstków Polski i Cząstków Mazowiecki, wjeżdżamy do Czosnowa.

Czosnów
Jedziemy ul. Władysława Lercha. Nazwa nadana ku pamięci lokalnego działacza i nauczy-

ciela − propagatora patriotyzmu. Następnie na rondzie skręcamy w prawo w ul. Warszawską.. 
Na skwerze koło Urzędu Gminy stoi zwieńczona koroną kolumna z nazwą miejscowości. Jest to 

fot. K. Gucman

Przydrożna kapliczka w Czosnowie

fot. K. Gucman

Drewniany krzyż z 1907 r. w Cząstkowie Mazowieckim
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symbol gminy Czosnów, a nawiązuje do her-
bu najstarszych właścicieli tej miejscowości 
Czosnowskich. W pobliżu znajduje się remi-
za strażacka. Tutejsza Ochotnicza Straż Po-
żarna jest najstarsza w gminie. Powołano ją 
w 1918 r. z inicjatywy ówczesnego sekretarza 
gminy Józefa Szymczaka.

Po wyjeździe z Czosnowa mamy ok. 1,8 km 
drogi do Kazunia Nowego. Jedziemy między 
wałem Wiślanym a trasą S8.

Kazuń Nowy
Będąc już w granicach Kazunia Nowego, 

wjeżdżamy na drogę krajową nr 85 i jedziemy 
w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego. 
Po ponad 1,5 km po prawej stronie mijamy las, 
w którym znajduje się dawny cmentarz ewan-
gelików, mieszkających w Kazuniu Nowym 
(d. Niemieckim). Cmentarz powstał w połowie 
XIX w. i był użytkowany do 1945 r. Został zało-
żony na planie prostokąta. Obecnie zachowało 
się kilkanaście nagrobków. Zostały zrobione 
z piaskowca i betonu. Najciekawsze to pocho-
dzące z lat 60. i 70. XIX w. nagrobki Andrzeja 
i Henryka Niklów oraz Salomona Gertza.

Po drugiej stronie szosy znajduje się dom 
nr 22 − jest to dawny zbór. Budowlę tę zbu-
dowano w 1892 r. z drewna sosnowego na 
planie prostokąta. Front budowli znajduje się 
na wąskiej ścianie. Pierwotnie zbór w środku 
miał trzy pomieszczenia. Większe mieściło salę 
do modlitwy, a dwa mniejsze to pomieszcze-
nie szkolne oraz mieszkanie dla nauczyciela. 
Warto zobaczyć ten budynek ze względu na 
konstrukcję wieńcową z węgłami łączonymi 
w rybi ogon. Technika ta była typowym stylem 
budowlanym menonickich osadników. 

Godny zobaczenia jest jeszcze jeden dom 
z okresu osadnictwa menonickiego znajdują-
cy się w pobliżu skrzyżowania dróg prowa-
dzących do Nowego Dworu Mazowieckiego 
i Nowin. Dom stoi po południowej stronie 
drogi pod nr. 31. Ten ponad 100-letni obiekt 

fot. K. Gucman

Fontanna na skwerze w Czosnowie

fot. K. Gucman

Dawny zbór w Nowym Kazuniu

fot. K. Gucman

Figura św. Floriana przed remizą w Czosnowie
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wybudowany w 1910 r. z drewna sosnowego 
ma konstrukcję słupowo-ryglową, obustronnie 
oszalowany deskami. Nakryty jest płaskim da-
chem dwuspadowym, krokwiowo-jętkowym. 
Obecnie połać dachowa pokryta jest papą.

Dojeżdżamy do skrzyżowania z trasą nr 575, 
w którą skręcamy w lewo, a następnie w pra-
wo w ul. Wojska Polskiego. Jedziemy tą drogą 
do pomnika poświęconego obrońcom twierdzy 
modlińskiej i Kazunia we wrześniu 1939 r. Po-
mnik ufundowała pobliska jednostka saperska.

Królewskim Traktem szlakiem kościołów, kapliczek i pałaców ok. 48 km 
Wzdłuż tzw. Traktu Królewskiego od Warszawy do Sochaczewa mijamy kilka miejscowości, w których 

znajdują się głównie XIX-wieczne pałace zasłużonych i bogatych, głównie warszawskich rodzin. Jedno-
cześnie wzdłuż drogi, którą jedziemy, obserwujemy stare, często zabytkowe kościoły. Drogę tę wielo-
krotnie przemierzali książęta mazowieccy oraz królowie polscy. Jadąc tą trasą należy zwrócić uwagę na 
kościoły w Starych Babicach, Zaborowie, Lesznie oraz w Kampinosie. a także zabytkowe zabudowania po 
Cukrowni „Michałów” w Lesznie oraz dworek, w którym urodził się Fryderyk Chopin w Żelazowej Woli.

Warszawa
Trasa omawiana poniżej w dużej części po-

krywa się z drogą wojewódzką nr 580. Jej po-
czątek znajduje się na Woli, tam gdzie ma swój 
początek ul. Leszno, następnie przechodzi 
w ul. Górczewską. My jednak rozpoczniemy 
naszą wycieczkę na warszawskim skrzyżowa-
niu ul. Górczewskiej i Lazurowej. Jest to wy-
lotowa droga przy granicy miasta w kierunku 
Sochaczewa. Stąd też można komunikacją pod-
miejską dostać się do Leszna (719) lub busami 
do Kampinosu i do Sochaczewa.

Blizne Łaszczyńskiego–Blizne Jasińskiego
Wyjeżdżamy z Warszawy i od razu jesteśmy w miejscowościach Blizne Łaszczyńskiego i Blizne 

Jasińskiego. Pierwszy człon nazw tych miejscowość pochodzi od słowa bliz, czyli blisko. Faktycznie 
okoliczna ziemia leży w pobliżu ówczesnego centrum jakie stanowiła wieś Babice, gdzie mieszkali 
prawdopodobnie właściciele ziemscy. Trzeba zaznaczyć, że wsie te wyodrębniły się po parcelacji 
majątku Babice w XIX w. Wówczas Blizne podzielono na dwa mniejsze majątki. Pierwszy przypadł 
rodzinie Jasińskich, druga zaś rodzinie Łaszczyńskich. Właścicielem części Łaszczyńskich był m.in. 
prezydent Warszawy w latach 1831−1837 Jakub Ignacy Łaszczyński. 

fot. K. Gucman

Kazuń Nowy

fot. z arch. Urzędu Gminy Stare Babice

Widok od strony Starych Babic w kierunku Warszawy
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Latchorzew
Jedziemy dalej drogą wojewódzką nr 580 i wjeżdżamy do Latchorzewa. Na północ od drogi woje-

wódzkiej przy ul. Hubala-Dobrzańskiego zaczyna się ścieżka prowadząca do warszawskiego osiedla 
Boernerowo wzdłuż pozostałości Transatlantyckiej Radiostacji Nadawczej.

Stare Babice
Na rondzie w Starych Babicach skręcamy w prawo w głąb wsi. Po ok. 300 m skręcając lekko 

w lewo, wjeżdżamy na rynek. Jest to centrum nie tylko wsi, ale i gminy Stare Babice. Oprócz 
Urzędu Gminy znajduje się tutaj kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z 1728 r. 
Budowlę tę zaprojektował architekt Karol Bay, ten sam, który zaprojektował kościół wizytek 

w Warszawie. Dzisiejszy kościół różni się od 
pierwotnego, ponieważ w latach 1889−1902 
został przebudowany przez architekta Józe-
fa Piusa Dziekońskiego. Wówczas to dodano 
dwie nawy główne, rozebrano zakrystię i pre-
zbiterium. Zmiany te spowodowały znaczne 
powiększenie budowli. W okresie międzywo-
jennym do kościoła dobudowano wieżę, która 
jest widoczna z kilku kilometrów. Wnętrze 
kościoła jest skromne. Ołtarz jest ozdobiony 
dwoma XIX-wiecznymi obrazami: Wniebo-
wzięcia Matki Bożej oraz św. Izydora – pa-
trona rolników. Na rynku stoi również figura 
Matki Boskiej z 1925 r. oraz głaz wraz z tablicą 
ku czci Jana Pawła II.

Z głównego placu wyjeżdżamy ul. Piłsud-
skiego na południe z powrotem na szosę. Do 
następnej miejscowości Zielonki mamy nieca-
łe 2 km.

Zielonki-Parcela
W Zielonkach przy skrzyżowaniu z drogą 

na Ożarów Mazowiecki stoi kapliczka z cegły, 
pierwotnie wystawiona przez hr. Adama Glisz-
czyńskiego. Obecnie jest wyremontowana. Za 
szybką znajduje się gipsowa figurka Matki Bo-
skiej i zdjęcie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Przy 
głównej drodze, po tej samej stronie co kaplicz-
ka znajduje się pałac, który jest zasłonięty od 
ulicy potężnym betonowym ogrodzeniem. 
Obiekt ten jest własnością prywatną, ale od 
czasu do czasu udostępniany jest dla turystów 
i gości. Aktualny właściciel stworzył w pała-fot. K. Gucman

Pałac Lasotów w Zielonkach-Parcelach

fot. K. Gucman

Fasada kościoła w Starych Babicach
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cu swoisty ośrodek kulturalno-oświatowy dla 
okolicznych mieszkańców. Pałacowe wnętrza 
są sukcesywnie remontowane.

Jednym z pierwszych właścicieli Zielonek 
była Elżbieta Grabowska – morganatyczna 
żona3 króla Stanisława Augusta Poniatowskie-
go. Kolejnym dość znanym właścicielem był 
Jakub Paschalis Jakubowicz – Ormianin z po-
chodzenia, właściciel pobliskiego Lipkowa. Do 
1944 r. Zielonki, a zwłaszcza pałac, wielokrot-
nie zmieniały właściciela. Po wojnie w pałacu 
znajdowały się biura i mieszkania pracowni-
ków pobliskiego PGR-u. Dzisiejszymi właścicielami jest rodzina Lasotów. Ciekawostką jest fakt, że 
obecny właściciel, Zenon Maria Lasota, jest stryjcem herbowym Jakuba Paschalisa Jakubowicza.

Sam pałac w obecnej formie został pobudowany w połowie XIX w. przez architekta Alfonsa Fer-
dynanda Kropiwnickiego – ówczesnego właściciela. Zburzył on poprzedni drewniany dwór i na 
jego miejscu wybudował wg własnego projektu neorenesansowy obiekt w stylu willi włoskiej.

Naprzeciw pałacu, po drugiej stronie szosy, stoi przydrożny krzyż. Został wystawiony przez oko-
liczną ludność w podzięce za ochronę przed zarazą.

Jedziemy dalej główną szosą, kolejno przez Zielonki, Koczargi Nowe, Wojcieszyn i Wierzbin. Są 
to typowe wsie ulicówki. W Koczargach Nowych mijamy znajdujący się po lewej stronie współcze-
sny przydrożny krzyż. Pierwotnie stał tu, jak głosi tabliczka, krzyż z 1904 r. Wyjeżdżając z Koczarg 
Nowych, po lewej stronie, mijamy przepiękną kapliczkę z 1. poł. XX w., w której znajduje się kopia 
obrazu z  Matką Boską Częstochowską. Kapliczka znajduje się po lewej stronie od drogi. Za nią roz-
ciąga się pole uprawne.

Wojcieszyn
Nazwa wsi Wojcieszyn pochodzi od imienia rycerza Wojciecha Badocha – prawdopodobnie był 

jednym z uczestników bitwy pod Grunwaldem. W Wojcieszynie na uwagę zasługuje figura Matki 
Boskiej postawiona tuż po II wojnie światowej jako wotum za uratowanie życia Feliksa Wdowiarka, 
który był żołnierzem AK i uczestnikiem powstania warszawskiego. Był jednocześnie mieszkańcem 
wsi, przez którą przejeżdżamy. 

Bezpośrednio za tą wsią wjeżdżamy do wsi Wierzbin, a następnie po ponad 2 km jesteśmy w Bo-
rzęcinie Dużym.

Borzęcin Duży
Nad najbliższą okolicą góruje kościół z dwoma majestatycznymi wieżami. Budowla ta znajdująca się 

w Borzęcinie Dużym jest dość młoda jak na najstarszą parafię w tej części Mazowsza. Sam kościół wy-
budowano w 1855 r. z fundacji Tekli i Wincentego Rapackich – ówczesnych właścicieli. Parafia została 
jednak erygowana już w średniowieczu w XIII w., gdy te ziemie należały do klasztoru w Czerwińsku.

W kościele pw. św. Wincentego Ferreriusza znajduje się późnoklasycystyczny ołtarz z obrazem 
Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Obraz ten przysłaniany jest innym z podobizną patrona. W zwień-

3 Morganatyczna żona – żona będąca niższego stanu niż mąż.

fot. F. Marczewski

Kapliczka maryjna w Koczargach Nowych
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czeniu nastawy można zobaczyć malowidło 
Chrzest Chrystusa. W kościele są również cztery 
boczne drewniane ołtarze.

W pobliżu kościoła znajduje się figurka 
Maryi ufundowana przez lokalną społeczność 
oraz kapliczka w formie krzyża. Naprzeciwko 
kościoła w 1890 r. postawiono plebanię.

Kontynuując podróż do Sochaczewa, po ok. 
200 m dojeżdżamy do skrzyżowania, przy któ-
rym po prawej stronie znajduje się tablica po-
święcona żołnierzom i mieszkańcom Borzęcina 
poległym za ojczyznę podczas II wojny świato-
wej. Tuż obok znajduje się siedziba Dystryktu 
Polskiego Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. 
Jest to zgromadzenie misyjne założone w celu 
głoszenia Chrystusa ludom Afryki.

Po kolejnych 450 m po lewej stronie mija-
my borzęciński cmentarz, na którym na uwagę 
zasługują grobowce rodzinne Jana Sandomier-
skiego i rodziny Wiśniewskich. Nie braknie 
również na tym cmentarzu mogił żołnierskich 
z 1939 r. i z 1944 r. 

Wyględy
Po ok. 2 km, między Borzęcinem Małym a Zaborowem znajdują się Wyględy. W samym środku 

wsi stoi przydrożny krzyż w formie kapliczki z 1. poł. XX w.

Zaborów
Po kolejnych 2 km dojeżdżamy do Zaborowa. Pierwszym obiektem, który mijamy po lewej stro-

nie, jest maleńki cmentarz parafialny, na którym pochowano powstańców styczniowych poległych 
podczas walk w bitwie pod Budą Zaborowską oraz żołnierze września 1939 r. Następnie po prawej 
stronie mijamy budynek remizy powstałej w 1916 r. z Ochotniczej Straży Pożarnej. Założono ją z ini-
cjatywy Bolesława Juszkiewicza. Następnym budynkiem jest gmach szkoły. Budynek wzniesiono na 
cel szkolny jeszcze przed wojną. Podczas okupacji okryty złą sławą, ponieważ był kwaterą Scchutz-
polizei (Policji Prewencyjnej), w piwnicy której przetrzymywano i torturowano więźniów. Okoliczna 
ludność nazywała go „pawiakiem Kampinosu”. Krwawą i tajemniczą przeszłość upamiętnia pomnik 
ku czci pomordowanych i umęczonych.

Za rondem na niewielkim wzniesieniu po prawej stronie stoi kościół pw. św. Anny. Parafia pw. 
Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Zaborowie istnieje od XV w., a obecny kościół w stylu 
klasycystycznym został wybudowany w 1791 r. wg projektu Hilarego Szpilowskiego. W środku 
świątyni znajdują się ołtarze datowane na XVI w. prawdopodobnie z poprzedniego kościoła. Jed-
nymi z perełek są obrazy z XVIII w., a przede wszystkim obraz ukazujący oblicze św. Anny. Wize-
runek ten przyozdobiono sukienkami ze srebrnej blachy. Cennymi obiektami dla sztuki sakralnej są 

fot. K. Gucman

Kościół w Borzęcinie Dużym
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również obrazy św. Józefa, św. Antoniego Pa-
dewskiego, a także pochodząca z XIX w. klasy-
cystyczna ambona. Ściany świątyni ozdobione 
są epitafiami i nagrobkami dobroczyńców ko-
ścioła i właścicieli okolicznych majątków. Na-
przeciwko wejścia do kościoła stoi zabytkowa 
plebania z 1840 r. 

Na północny zachód od kościoła znajduje 
się, niewidoczny z głównej drogi, pałac Gold-
standów. Budowla ta została wzniesiona w la-
tach 1901−1903 przez Leona Feliksa Goldstan-
da (znany warszawski finansista) wg projektu 
Franciszka Lilpopa. Architekt połączył w kon-
strukcji pałacu elementy dwóch stylów: baro-
kowego i klasycystycznego, a także nawiązał 
do XVIII-wiecznych magnackich rezydencji 
wiejskich. Pałac pozostał w rękach rodziny aż 
do wybuchu II wojny światowej. W czasie oku-
pacji stacjonowały tu wojska niemieckie, a po 
wyzwoleniu ulokowano w nim biura miejsco-
wego PGR-u. Ciekawostką jest to, że w oran-
żerii, która przylegała do budynku, zorganizo-
wano skład nawozów. Pod koniec lat 60. XX w. 
pałac został przejęty przez Stowarzyszenie 
Dziennikarzy Polskich i w 1974 r. ulokowano 
w nim dom pracy twórczej. Obecnie jest wła-
snością prywatną i trudno dostępną. Obiekt ten 
był bardzo często wykorzystywany w filmach. 
Tutaj kręcono m.in. sceny do filmów „Kariera 
Nikodema Dyzmy” oraz „Lalka”.

Zaborówek
Jadąc dalej w kierunku Sochaczewa, wyjeż-

dżamy z Zaborowa mijając dwa stawy ulokowa-
ne po obu stronach drogi. Po ok. 1 km jazdy przez 
las wjeżdżamy do wsi Zaborówek. Znajduje się 
tu po lewej stronie drogi park wraz z pałacem. 
Kompleks ten powstał w 1. poł. XIX w. dla ro-
dziny Wodzińskich, która posiadała go do końca 
II wojny światowej. Następnie pałac został przy-
stosowany, tak jak wiele tego typu obiektów, na 
mieszkania i biura pracowników PGR-u. Obecnie 
znajduje się w rękach prywatnych.

fot. F. Marczewski

Kościół w Zaborowie

fot. z arch. Urzędu Gminy w Lesznie

Pałac Goldstandów w Zaborowie

fot. K. Gucman

Pałac w Zaborówku
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Po prawej stronie rozciąga się osiedle domów najpierw jednorodzinnych, a następnie wieloro-
dzinnych z wielkiej płyty, które zostały zbudowane dla potrzeb pracowników tutejszego PGR-u 
i wśród których znajduje się pomnik postawiony w 50. rocznicę pacyfikacji Zaborówka przez żołnie-
rzy ukraińskiego Legionu Wołyńskiego. Obiekt ten usytuowany jest w pobliżu ul. Brzozowej i We-
sołej, więc aby go zobaczyć, należy zboczyć w prawo z głównej szosy.

Następnie jedziemy dalej główną szosą w kierunku Sochaczewa. Po ok. 500 m zabudowa znów 
staje się bardziej zwarta. Zaborówek ma charakter dawnej wsi ulicówki. Wjeżdżamy do zasadniczej 
części wsi. Przy pierwszej posesji stoi typowy tzw. krzyż pożegnalny, przy którym cała wieś żegnała 
zmarłego mieszkańca wsi. Tutaj dawniej odbywały się również msze, gdy do kościoła parafialnego 
było daleko. Na końcu wsi od strony Leszna po prawej stronie mijamy urokliwą kapliczkę.

Leszno
Przy wjeździe do Leszna już z daleka przykuwa nasz wzrok górująca nad wsią wieża zabytko-

wego kościoła pw. Jana Chrzciciela. Budowla została wzniesiona w latach 1894−1898 wg projektu 
architekta Konstantego Wojciechowskiego. Zasługuje na uwagę, ponieważ prawie niezniszczona 
przetrwała do naszych czasów. Wyposażenie świątyni jest oryginalne, a drewniany ołtarz z 1911 r. 
jest bardzo cennym neogotyckim dziełem wykonanym wg projektu Hugona Kudery. W kościele 
znajdują się również XVII- i XVIII-wieczne obrazy. Do najcenniejszych należą Ukrzyżowanie i Świę-
ty Antoni. Sklepienie zdobią polichromie Feliksa Koneckiego wykonane na początku XX w. W po-
bliżu kościoła (na wschód, przy drodze, którą przyjechaliśmy) znajduje się cmentarz, na którym 

można zobaczyć kwaterę żołnierzy wojska 
polskiego i ofiar terroru hitlerowskiego oraz 
liczne XIX-wieczne nagrobki.

Na skrzyżowaniu przy kościele warto skrę-
cić w lewo, w kierunku Błonia i zwiedzić wieś 
Leszno. Ulicą Błońską jedziemy ok. 650 m, by 
następnie skręcić w prawo w ul. Fabryczną. 
Po prawej stronie mijamy piękne ogrodzenie. 
Za nim znajduje się późnobarokowy pałac wy-
budowany w 1. poł. XVIII w. przez rodzinę 
Łuszczewskich – ówczesnych właścicieli Lesz-
na. Obiekt ten był wielokrotnie przebudowy-
wany, głównie za sprawą przemysłowca Jana 
Bersohna. Obecnie znajduje się w nim ośrodek 
konferencyjno-szkoleniowy jednego z banków.

Jadąc ul. Fabryczną, mijamy bramę wjaz-
dową pałacu, przez którą możemy podziwiać 
piękno i kunszt wykonania jego frontonu, 
a przede wszystkim bogato zdobiony ryzalit. 
Dalej przed nami wyłaniają się poszczególne 
zabudowania przemysłowe, po lewej ręce mi-
jamy zabytkową wieżę ciśnień, a po prawej 
zabudowania po dawnej cukrowni „Micha-

fot. z arch. Urzędu Gminy w Lesznie

Kościół w Lesznie

fot. K. Gucman

Późnobarokowy pałac w Lesznie
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łów”. Zakład funkcjonował w Lesznie od II poł. 
XIX w. aż po 2003 r. Na kompleks składają się 
m.in.: XIX-wieczny budynek ambulatorium, 
portiernia z 1856 r. oraz budynek wagi z ok. 
1919 r. Obecnie są to zabytki wpisane do Mazo-
wieckiego Rejestru Zabytków.

Z ul. Fabrycznej możemy skręcić na parking 
przy gminnym parku „Karpinek”, w którym 
do niedawna rosło najgrubsze drzewo w Polsce 
– Lesznowska Topola. Niestety, w nocy z 4 na 
5 maja 2012 r. drzewo zostało powalone przez 
naturę – stare i kruche nie wytrzymało nagłego 
przymrozku i silnego wiatru. W parku można się zrelaksować i odpocząć. Na usytuowanych tu 
stawach utworzono łowisko, którym opiekuje się lokalne koło Polskiego Związku Wędkarskiego. 

Ulicą Fabryczną jedziemy do skrzyżowania z ul. Czarna Droga, w którą skręcamy w prawo, do-
jeżdżamy do głównej szosy i skręcamy w nią w lewo, wyjeżdżając z Leszna do Grąd, które do 1806 r. 
były w posiadaniu gen. Józefa Szymanowskiego (uczestnika powstania listopadowego). Przejeżdża-
my następnie przez wsie ulicówki: Grądy, Wilków, Wilkowa Wieś i Wiejca. Po ok. 7 km jesteśmy 
w Kampinosie.

Kampinos
Miejscowość ta daje nazwę całej okolicznej puszczy. Jej etymologia jest nieznana. Prawdopodob-

nie nazwa pochodzi od łacińskich słów campus noster, czyli „nasze pole”. Słowa te zostały wypowie-
dziane przez króla Jana III Sobieskiego, który upodobał sobie okoliczne lasy i pola do polowań na 
grubą zwierzynę. Inną etymologię przedstawiają geografowie i przyrodnicy, którzy nazwę Kampi-
nos wywodzą od stanowiącej typowy element puszczy kępy wśród bagien, nazwanej dawniej przez 
miejscową ludność „kampa”.

W centrum wsi znajduje się przepiękny drewniany kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny. Świątynia powstała w latach 1773−1782 wg projektu architekta warszawskiego Lobego. 
Został zbudowany z drewna sosnowego, charakterystycznego dla drzewostanu puszczy. Misterną 
robotę należy podziwiać nie tylko z zewnątrz, ale koniecznie powinno się wejść do środka. Tam zo-
baczymy ołtarz z lat 1866−1869 wg projektu Walerego Jadłowskiego. Na ołtarzu umieszczono wiele 
pięknych malowideł, m.in. Chrystusa na krzyżu, św. Izydora Oracza, św. Franciszka i św. Anto-
niego. Prawdziwą jednak perełką jest obraz Matka Boża z Dzieciątkiem – Pani Kampinosu. Obraz ten 
pochodzący z początku XVII w. otoczony jest lokalnym kultem. Do kościoła od południa przylega 
cmentarz parafialny, na którym oprócz mieszkańców spoczywają żołnierze września 1939 r. Wokół 
kościoła poustawiane są przepiękne stacje drogi krzyżowej wykonane z drewna.

Przed kościołem rosną okazałe dęby: Stefan i Fryderyk. Swe imiona wywodzą od sławnych Po-
laków, którzy mieli wielki wpływ na kształtowanie się świadomości narodowej. Obok znajduje się 
obelisk upamiętniający kolejnego wielkiego Polaka: Jana Pawła II.

Obok kościoła znajduje się duży uporządkowany plac z niewielką fontanną, dającą w upalne dni 
chwilę wytchnienia. Tutaj okoliczni mieszkańcy, jak i turyści mogą odpocząć i nabrać sił do dalszych 
wędrówek.

fot. K. Gucman

Nieistniejąca już Lesznowska Topola – zdjęcie 
z początku 2012 r.



158 Między Wisłą a Kampinosem

W niewielkiej odległości od kościoła w kierunku Sochaczewa, po prawej stronie znajduje się cie-
kawy krzyż przydrożny z czarnym Chrystusem. Kolor ten najprawdopodobniej był inny, ale pod 
wpływem czasu i warunków atmosferycznych zmienił się.

Komorów
W Komorowie możemy skręcić w prawo w drogę, która prowadzi do oddalonej o 2 km wsi Gra-

nica, gdzie znajduje się Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Kampinoskiego Parku Narodowego im. Ja-
dwigi i Romana Kobendzów. W ramach tego ośrodka w Granicy znajduje się Skansen Budownictwa 
Puszczańskiego oraz Muzeum Kampinoskiego Parku Narodowego. Jednocześnie znajdują się tutaj 
początki szlaków turystycznych. 

Za wsią po lewej stronie rozciąga się las Maszynka. Na jego terenie rosną dwie pomnikowe sosny 
pospolite. Mijając tę enklawę leśną, dojeżdżamy do wsi Łazy.

Łazy
Jadąc główną szosą praktycznie nie mamy możliwości przyjrzeć się tej wiosce. Proponujemy przy 

pierwszej okazji zboczyć z trasy. Skręcając na północ w stronę Grabnika, jedziemy niecałe 600 m, 
następnie skręcamy w lewo i po 260 m ponownie w lewo. Po lewej stronie mijamy park oraz resztki 
XVIII-wiecznego dworu. Następnie wracamy na główną szosę i udajemy się w dalszą podróż. Przez 
Wolę Pasikońską po ok. 2 km dojeżdżamy do wsi Strzyżew.

fot. K. Gucman

Obraz Matka Boża z Dzieciątkiem – Pani Kampinosu

fot. F. Marczewski

Zraszacz na centralnym skwerze Kampinosu. 
W drugim planie kampinoska świątynia
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Strzyżew
W pobliżu w kierunku południowym od 

głównej drogi stoi niewidoczny z drogi dwo-
rek, który w ostatnich latach został odbudowa-
ny z kompletnej ruiny. Dziś jest to ośrodek kon-
ferencyjny. Pierwotnie dwór, jak i cała wieś, był 
w posiadaniu wielu rodzin. Pierwsze wzmian-
ki o wsi pochodzą już z 1416 r. Wówczas to 
ziemie te dostał we władanie Jan ze Strzyżewa, 
a następnie majątek przejęła rodzina Wydżgi. 
Jednak najbardziej znanymi właścicielami byli 
Skarbkowie, którzy posiadali również wieś 
służebną Żelazową Wolę. To tam zamieszkał 
Mikołaj Chopin, który był tutaj sprowadzony 
jako nauczyciel Fryderyka Skarbka. Badacze 
biografii Fryderyka Chopina w jednej z hipotez 
przypuszczają, że po Strzyżewie – tak w parku, 
jak i w dworku – mógł raczkować mały przy-
szły genialny kompozytor.

Sam majątek był położony w przepięknej 
okolicy. Rzeka Utrata, która płynie na połu-
dnie od zespołu dworkowo-parkowego, doda-
je uroku obiektom. W kolejnych latach włości 
zmieniały często właścicieli, aby po II wojnie 
światowej nowa władza utworzyła w majątku 
spółdzielnię mleczarską.

Żelazowa Wola
Udajemy się do Żelazowej Woli. Jest to miej-

sce urodzenia wielkiego polskiego kompozyto-
ra Fryderyka Chopina. Powinniśmy zwiedzić 
dworek i park, w którym się urodził i wycho-
wał. Nowe technologie multimedialne popro-
wadzą nas przez całą historię Chopina i jego 
rodziny. Szczegóły znajdziemy w rozdziale 
o muzeach.

Przejeżdżamy obok muzeum i zabytkową aleją lipową przez Chodakówek dojeżdżamy do ta-
bliczki z napisem Sochaczew. Jest to odległość ok. 1,3 km.

Sochaczew
Do miasta wjeżdżamy od strony wschodniej, ul. Chopina. Do końca trasy mamy 5,5 km. Po dro-

dze możemy skręcić w ul. Hotelową, aby zobaczyć dworek w Chodakowie. Obecnie dworek niszcze-
je, a park przy nim zaadaptowany jest na miejski skwer.

fot. K. Gucman

Pozostałości barokowej oficyny w Łazach

fot. z arch. Urzędu Gminy Kampinos

Dwór w Strzyżewie

fot. W. Kielichowski – ze zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina 
w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina

Dom urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli
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Następnie z ul. Chopina wjeżdżamy 
w al. 600-lecia. Z Chodakowa, który jest dziel-
nicą Sochaczewa, wjeżdżamy do kolejnej dziel-
nicy, Trojanowa. Po drodze mijamy późnoba-
rokowy kościół – najstarszy w Sochaczewie. Pa-
rafia pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny 
została powołana w 1222 r., gdy była tutaj sie-
dziba księcia Konrada Mazowieckiego. Obec-
ny kościół został wybudowany pod koniec 
XVIII w., w 1783 r., w stylu późnego baroku 
– rokoko. Został zaprojektowany i ufundowa-
ny przez Adama Lasockiego. Podczas dwóch 
wojen światowych mało zniszczony.

W Trojanowie w 1294 r. miała miejsce bi-
twa Litwinów, Prusaków i Żmudzinów z woj-
skami ks. Kazimierza II Łęczyckiego. Strona 
Polska przegrała bitwę, a sam książę poległ na 
polu bitwy.

Przed kościołem we wrześniu 1999 r. 
umieszczono pomnik dla uczczenia ofiar 
XX w., a zwłaszcza rozstrzelanych 15 września 
1939 r. mieszkańców Trojanowa.

Za kościołem na najbliższym dużym skrzy-
żowaniu znajduje się kapliczka, a po 200 m po 
prawej stronie zlokalizowane są cmentarze. 
Najpierw mijamy cmentarz z mogiłami żołnie-
rzy z lat 1939−1945 oraz groby 20 uczniów tu-
tejszego gimnazjum, którzy zginęli 4 kwietnia 
1944 r. jako żołnierze Armii Krajowej w bitwie 
pod Bronisławami. Obok cmentarza wojskowe-
go znajduje się cmentarz parafialny.

Po dojechaniu do skrzyżowania ze światła-
mi należy skręcić w prawo w ul. Warszawską. 

Stąd można również jechać prosto i łatwo dostać się do Muzeum Kolejnictwa oddział w Sochacze-
wie. Tam rozpoczyna się wycieczka „Wąskim torem do Puszczy Kampinoskiej”.

Ulica Warszawska prezentuje się bardzo ładnie. Znajduje się przy niej typowa miejska zabudowa, 
a pierzeja południowa to zabytkowe kamienice z XIX w. Szczególnie na uwagę zasługują kamienice 
przy skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. 1 maja. Zostały zaprojektowane przez arch. Bonifacego 
Witkowskiego i pobudowane w latach 1828−1833. 

Po ok. 500 m wjeżdżamy na główny plac Sochaczewa, przy którym znajduje się kościół oraz Mu-
zeum Ziemi Sochaczewskiej i Bitwy nad Bzurą.

Pierwotnie lokalizacja kościoła była w okolicach skrzyżowania dzisiejszej ul. Staszica z ul. Farną. 
Drewniany kościół pw. św. Trójcy konsekrowano w 1257 r. Murowaną świątynię pobudowano po 

fot. K. Gucman

Późnobarokowy kościół w dzielnicy Trojanowo 
w Sochaczewie

fot. K. Gucman

Plac Kościuszki w Sochaczewie
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pożarze w 1618 r. Los nie oszczędzał kościoła. 
Podczas insurekcji kościuszkowskiej 6 kwiet-
nia 1793 r. został doszczętnie spalony. Nabo-
żeństwa przeniesiono wówczas do kościoła 
przy klasztorze sióstr dominikanek ufundowa-
nym w 1748 r. przez Annę Łuszczewską, której 
mąż Walenty Łuszczewski w 1755 r. ufundował 
przy klasztorze murowany kościół. Kościół ten 
funkcjonuje do dziś i pełni funkcję fary, choć 
w latach 50. XX w. znajdował się bliżej drogi 
prowadzącej na most. W latach 1959−1964 wy-
budowano nową bryłę kościoła lekko odsunię-
tą od szosy. Nowy kościół został konsekrowa-
ny przez prymasa ks. Stefana kardynała Wy-
szyńskiego 4 czerwca 1970 r. W kościele tym 
na uwagę zasługuje witraż „Sacrae Poloniae 
Millenium” Leonarda Brzezińskiego. Na ze-
wnątrz, między kościołem a wieżą, urządzono 
ścianę pamięci z wyrytymi nazwiskami socha-
czewian, którzy zasłużyli się walką z okupan-
tem podczas II wojny światowej.

Muzeum znajduje się obok w gmachu 
dawnego ratusza, który został pobudowany 
w latach 1825−1828 wg planów Bonifacego 
Witkowskiego na miejscu dawnego murowa-
nego ratusza. Budowla ma charakter miejskiej 
kamienicy z elementami klasycystycznymi. 
W czasie I wojny światowej budynek został 
zniszczony, ale szybko, bo już w 1918 r., został 
odbudowany. Za budynkiem znajduje się ma-
leńka wystawa pojazdów wojskowych. Propo-
nujemy zapoznać się z ofertą muzeum. 

Od strony południowej rynku znajduje się 
odrestaurowany Park Podzamcze, w którym znajduje się pomnik Fryderyka Chopina oraz ruiny 
zamku sochaczewskiego.

fot. K. Gucman

Pomnik przed kościołem pw. Matki Bożej Różańcowej 
w Sochaczewie

fot. K. Gucman

Ruiny zamku w Sochaczewie
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Wąskim torem do Puszczy ok. 18 km 
Trasa tej wycieczki to trasa bonusowa, przeznaczona nie tylko dla miłośników przyrody, ale także 

dla miłośników pociągów, a zwłaszcza parowozów. Uwaga!!! Wycieczka wiąże się z kosztami zaku-
pu biletów do Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie i do podróży Pociągiem Retro na trasie 
Sochaczew−Wilcze Tułowskie−Sochaczew.

Sochaczew
Będąc w Sochaczewie, należy zwiedzić Muzeum Kolei Wąskotorowej. Jest to największe pod względem 

ilości taboru muzeum w Europie. W swoich zbiorach ma ok. 225 eksponatów. W sezonie letnim w sobo-
ty i w środy zwiedzanie może być urozmaicone 
przez wycieczkę w głąb Puszczy Kampinoskiej 
pociągiem wąskotorowym. Jak mamy szczęście, to 
skład będzie ciągnięty przez parowóz Px29 „Wil-
no”, którego dwa egzemplarze są w posiadaniu 
muzeum. Przejazd rozpoczyna się ok. godz. 10:00.

Z początku tory kolejki prowadzą z terenu 
muzeum wzdłuż ul. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego aż do miejsca, w którym ulica kieruje się 
lekko w lewo. Pociąg wjeżdża w osiedle i prze-
cina ul. Warszawską, za którą jest usytuowana 
stacja. Pociąg zatrzymuje się i zabiera pasaże-
rów jadących stąd do Brochowa. Jest to stacja 
Sochaczew Miasto.

Następnie pociąg jedzie wzdłuż osiedla 
przy ul. Marii Konopnickiej. Po lewej ręce wi-
dzimy sochaczewskie osiedle Kochanowskie-
go. Następnie kolej lekko skręca na wschód, by 
ominąć zwartą zabudowę sochaczewską i kie-
ruje się na zachód. Przejeżdżamy wówczas po 
moście na Utracie, a po ok. 500 m al. 600-lecia 
(droga wojewódzka nr 705).

Sochaczew–Chodaków
Pociąg wjeżdża do Chodakowa. Obecnie jest 

to część Sochaczewa, lecz w latach 1967−1976 było 
to oddzielne miasto. W Chodakowie znajdowa-
ła się założona w 1927 r., a działająca do 2011 r., 
Chodakowska Fabryka Włókien Chemicznych 
„Chemitex”. Obecnie z pociągu można zobaczyć 
pozostałości po dawnej fabryce. Tory ułożone 
są wzdłuż ul. Kolejowej, a następnie ul. Wyszo-
grodzkiej. Na tej ostatniej znajduje się również 
peron. Jest to pozostałość po stacji Chodaków. 

fot. F. Marczewski

Zabytkowy parowóz w Muzeum Kolei Wąskotorowej 
w Sochaczewie

fot. F. Marczewski

Podróż wąskotorówką

fot. K. Gucman

Torowisko w Plecewicach
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Zwierzyniec–Brochów
Dalej trasa kolejki biegnie przez Zwierzy-

niec, gdzie dawniej była kolejna stacja. Pociąg 
jedzie w pobliżu stawów powstałych na tere-
nach tutejszej żwirowni. Te same stawy tylko 
z drugiej strony podziwialiśmy na trasie „Ro-
werem w Krainie Chopina”. Po prawej stronie 
mijamy zakłady ceramiki budowlanej w Ple-
cewicach i przecinamy główną drogę tej wsi. 
W tym momencie wjeżdżamy na krótki od-
cinek leśny, by po 2 km skręcić lekko w lewo 
i podążać wzdłuż drogi w kierunku Brochowa. 
Po ok. 800 m pociąg znów dojeżdża do drogi 
wojewódzkiej nr 750 i wzdłuż tej drogi w kie-
runku północnym dojeżdżamy do stacji Bro-
chów-Kolonia. Tu mamy kilka chwil na zrobie-
nie zdjęć okolicznych łąk. Niestety, z miejsca, 
w którym znajduje się stacja, nie mamy możli-
wości podziwiania kościoła w Brochowie. 

Tułowice
Następnie pociągiem udajemy się do odda-

lonych o ok. 3 km Tułowic. W tej miejscowości 
znajduje się zabytkowy dwór klasycystyczny 
z 1800 r. wg projektu Hilarego Szpilowskiego. 
Pierwotnie zbudowany został dla Franciszki 
Lasockiej. Obecnie ta prywatna własność jest 
chętnie udostępniana do zwiedzania przez 
obecnego właściciela artystę malarza Andrzeja 
Novaka-Zemplińskiego.

Obok posiadłości znajduje się osada pusz-
czańska PTTK nad Kanałem Łasica, na której 
kończy się wycieczka kolejką wąskotorową 
z Sochaczewa do Wilczy Tułowskich. Na uwa-
gę zasługuje również kamień upamiętniający śmierć generała Stanisława Grzmota-Skotnickiego 
w czasie walk w bitwie nad Bzurą we wrześniu 1939 r.

Wilcze Tułowskie
Pociąg jedzie dalej do Wilczy Tułowskich. Tu ma około godzinny postój. W międzyczasie pasa-

żerowie pociągu zabierani są na pieszą wycieczkę po Puszczy Kampinoskiej z wykwalifikowanym 
przewodnikiem. Po tym czasie pociąg wraca do Tułowic, by na terenie osady puszczańskiej PTTK 
turyści mogli odpocząć po pełnym atrakcji dniu. W  godzinach popołudniowych pociąg wraz z tu-
rystami wraca do Sochaczewa.

fot. K. Gucman

Dwór w Brochowie

fot. K. Gucman

Kościół w Brochowie


