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SZLAKI TURYSTYCZNE W OKOLICY NADARZYNA

Przed nami wiosna, lato i wolne od pracy dni. Ka¿dy ma swój
sposób na wypoczynek, my proponujemy wêdrów-

kê szlakami turystycznymi, oznaczonymi
przez Polskie Towarzystwo

Turystyczno-Krajo-
znawcze Oddzia³ w Pia-
secznie, przebiegajacy-
mi w najbli¿szej okolicy
Nadarzyna i s¹siednich
miejscowo�ci.

2.1. PO�RÓD PÓL I LASÓW,
PODWARSZAWSK¥ RÓWNIN¥

Zaborów (0,0 km) - Kopytów (6,0 km) -
Rokitno (9,0 km) - Brwinów (16,0 km) -
Podkowa Le�na (19,0 km) - Lasy Nadarzyñskie - Na Dêbaku
(24,1 km) - Popówek (25,6 km) - Paszków (30,6 km) - Lasy
Sêkociñskie - Marylówka (33,6 km) - Magdalenka (37,6 km).
Znaki czerwone.
Fragment Podwarszawskiego Szlaku Okrê¿nego. Krajobraz ¿y-
znych ziem rolniczych, niemal w doskona³y sposób równinny,
urozmaicony p³askimi dolinkami kilku rzek (Utrata, Rokitnica,
Zimna Woda) oraz w drugiej czê�ci przez Lasy Nadarzyñskie i
Sêkociñskie. Kilka zabytków architektury, miejsca pamiêci na-
rodowej, pomniki przyrody i rezerwat le�ny. Szlak sk³ada siê z
dwóch czê�ci o wyra�nie odmiennym charakterze krajobrazo-

wym. Pierwsza jest bezle�na i warto ni¹ wêdrowaæ w zasadzie tylko pó�n¹ wiosn¹ i
latem, druga jest bardziej urozmaicona, wiedzie lasami i jest interesuj¹ca niemal przez
ca³y rok. Szlak polecany dla turystów pieszych i kolarzy.
Czê�æ 1: Zaborów - Podkowa Le�na (19,0 km)
a. Pocz¹tek szlaku w Zaborowie le¿¹cym na po³udniowym obrze¿u Kampinoskiego
Parku Narodowego. Znaki czerwone wiod¹ ku po³udniowi, drogami po�ród pól i przez
Feliksów i £a�niew. � 6,0 km Kopytów, szosa Warszawa - Poznañ, przystanek autobu-
sowy. Szosa w prawo, na zachodni brzeg Utraty.

Boczna wycieczka: do grodziska wczesnohistorycznego z co najmniej XIII w., o
piêknym ukszta³towaniu, zapewne pozosta³o�ci kasztelanii Rokitno; z biegiem Utraty,
jej lewym brzegiem, w jedn¹ stronê ok. 1 km � Szlak znakowany wzd³u¿ uregulowanej
Rokitnicy ku po³udniowi. � 9,0 km Rokitno. Ko�ció³ barokowy z XV11/XVIII w., zbudo-
wany wed³ug projektu Tomasza Bellotiego, ukoñczony przez Konstantego Wojciechow-

skiego w stylu eklektycznym; interesuj¹ce wnêtrze z barokowymi o³tarzami. Obok na cmentarzu nagrobek Paschalisów
Jakubowiczów z 1865 r. i groby ¿o³nierskie z 1939 r. Przystanek autobusowy.

b. Szos¹ kilometr ku po³udniowi do Czubina, gdzie znajduje siê przebudowany dwór Skarbków z koñca XVIII w. Dalej �cie¿k¹
w�ród ³¹k, wzd³u¿ p³askiej dolinki Rokitnicy, pó�niej wzd³u¿ Zimnej Wody. � 14,3 km Brwinów, pocz¹tek zabudowy.
Bez znaków mo¿na podej�æ kilkaset metrów na wschód wzd³u¿ Zimnej Wody, do miejsca, gdzie odkryto potê¿ne zgru-
powanie ok. tysi¹ca dymarek, najwiêksze na terenie tzw. mazowieckiego o�rodka hutniczego, który nale¿a³ ok. l w.p.n.e. do
najwiêkszych w Europie. Pomiêdzy Milanówkiem, Zaborowem i Pêcicami odkryto w latach 1967-75 wiele takich osad.
Odkrycia te prze³amuj¹ stereotypowy pogl¹d o �prymitywizmie czy nawet dziko�ci spo³eczeñstw odleg³ych epok, o Mazow-
szu jako krainie le¿¹cej na peryferiach g³ównych nurtów kulturowych� (Stefan Woyda, 1977). Bardzo interesuj¹ca jest ekspo-
zycja w Muzeum Staro¿ytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie (ul. Boles³awa Prusa 7; 1 km od stacji WKD
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Pruszków), czynna od wtorku do soboty w godz. 10-18, w
niedziele i �wiêta w godz. 10-16. M.in. na du¿ych diagra-
mach mo¿na zobaczyæ, jak zapewne wygl¹da³a ta okolica
przed dwoma tysi¹cami lat.
Szlakiem znakowanym przez miasto ku po³udniowi. �
16,0 km Brwinów, stacja PKP ⇔ 2.2.

c. Za znakami czerwonymi ku po³udniowi w�ród zabudowy
Brwinowa i Podkowy Le�nej � 19,0 km Podkowa Le�na
G³ówna, stacja WKD, ⇔ 2.2, 2.3, 2.4.

Czê�æ II: Podkowa Le�na - Magdalenka (18,6 km)
d. Przez Podkowê Le�n¹ za znakami czerwonymi, niebieski-

mi i zielonymi na po³udnie ulic¹ 1 Maja. Po lewej moder-
nistyczny ko�ció³ z 1925 r., projektu Brunona Zborowskie-
go, ostatnimi laty rozbudowany; malowniczo wkompono-
wany w parkow¹ zieleñ, w�ród której m.in. trzy pomniki
przyrody nieo¿ywionej, potê¿ne granitowe g³azy narzuto-
we. Dalej na wschód zabytkow¹ Alej¹ Lipow¹ im. T. Ba-
niewicza, wspó³twórcy Elektrycznej Kolei Dojazdowej.
Przy jej koñcu rozstaj szlaków. Na prawo za znakami czer-
wonymi i zielonymi. � 20,5 km rezerwat im. Boles³awa
Hryniewieckiego (1875-1963), znakomitego botanika,
dyrektora Ogrodu Botanicznego w Warszawie, mieszkañ-
ca Podkowy Le�nej. 170-letni starodrzew sosnowo- dêbo-
wy. ⇔ 2.3, 2.4.

e. W g³¹b Lasów Nadarzyñskich, dawniej zwanych tak¿e
M³ochowskimi. Przez rezerwat, a pó�niej grzbietem wydm,
m³odszym ju¿ drzewostanem. � 22,1 km uroczysko Za-
borów, ⇔ 2.2.

f. Za znakami czerwonymi ku wschodowi drog¹ le�n¹.
Wkrótce na prawo krótka �cie¿ka bez znaków do mogi³ki
¿o³nierzy AK. Nieco dalej wzd³u¿ drogi szpalery akacji,
lip, modrzewi, dêbów. W�ród drzew najtê¿szy w okolicy
D¹b Sygietyñskiego. Nieopodal niego do³¹czaj¹ z prawej
znaki zielone. Oba szlaki wspólnie alej¹ starych lip i kasz-
tanowców przez malownicz¹ okolicê. � 24,1 km Na Dê-
baku, za le�niczówk¹ skrzy¿owanie z szos¹ Brwinów -
Nadarzyn. Przystanek autobusowy Zaborów. W okolicy
liczne aleje zabytkowe, resztki za³o¿eñ parkowo-le�nych.

g. Szlak czerwony wiedzie wspólnie z zielonym, zabytkow¹ alej¹
ku pó³nocy. Ko³o Zosina rozstaj szlaków, ⇔ 2.4, � Znaki
czerwone przyjemnym m³odym lasem sosnowo-dêbowym na
prawo. — 25,6 km Popówek, obramowana lasem dolinka
Zimnej Wody. ⇔ St¹d praktyczne doj�cie do przystanku
WKD Kanie Warszawskie, znaki czarne (1,0 km).

h. Szlak czerwony przekracza Zimn¹ Wodê. Lasami uroczy-
ska Popówek przez stosunkowo m³ode drzewostany so-
snowe z du¿¹ ilo�ci¹ dêbów, miejscami lite dêbinki. Obok
gajówki Chojak okaza³y d¹b szypu³kowy o obwodzie 560
cm, wysoki na 27 m. Szlak wyra�nie tu zmienia kierunek
i wyprowadza na po³udniowy kraniec lasu, gdzie drog¹
jezdn¹ na drugi brzeg Utraty. — 29.3 km uroczysko Chle-
bów, skraj lasu, ⇔2.2. � Znaki czerwone i niebieskie ku
po³udniowi szerokim traktem obok studenckiego o�rodka
je�dzieckiego i PGR Paszków. W pozosta³o�ciach parku
podworskiego pomnik przyrody: klon pospolity o obwo-
dzie 3 m. — 30,6 km Paszków, przystanek autobusowy
przy skrzy¿owaniu z drog¹ szybkiego ruchu Warszawa -
Katowice.

i. Znaki czerwone i niebieskie wprowadzaj¹ w g³¹b Lasów
Sêkociñskich. Po kilkuset metrach rozstaj szlaków, ⇔2.2.
Za znakami czerwonymi ku po³udniowi, malownicz¹ prze-
cink¹. � 31,8 km gajówka Pod Konopk¹, miejsce wypo-
czynku (parking, pole namiotowe, deszczochrony, sto³y,
³awy, studnia, WC). � Szlak prowadzi dró¿kami i droga-
mi przez las. � 33,6 km uroczysko Marylówka w Lasach
Sêkociñskich, ⇔ 2.2.

j. Ku wschodowi szlakiem czerwonym przez uroczysko
Marylówka, pó�niej krêt¹ tras¹ przez bory sosnowe w s¹-
siedztwie Instytutu Badawczego Le�nictwa. � 35,6 km
droga szybkiego ruchu Warszawa - Grójec, po jej prze-
ciwnej stronie parking (deszczochron, sto³y, ³awy, WC),
⇔ 2.5; za znakami czarnymi ku pó³nocy do przystanku
autobusowego Sêkocin-Las (0,5 km).

k. Szlakiem czerwonym ku wschodowi przez las, a potem
w�ród rozrzuconej w lesie willowej zabudowy osiedla
Magdalenka. � 37,6 km Magdalenka, przystanek auto-
busowy. Dalszy ci¹g Podwarszawskiego Szlaku Okrê¿ne-
go opisano jako szlak 4.11.

2.2. SZLAK IM. JAROS£AWA IWASZKIEWICZA

Brwinów (0,0 km) - Stawisko (1,8 km) - Podkowa Le�na (4,0
km) - Karolin (8,1 km) - Lasy Nadarzyñskie - rez. �Zaborów�
(13,0 km) - Nadarzyn (16,5 km) - Lasy Sêkociñskie (20,7 km)
- Paszków (24,7 km) -uroczysko Chlebów (26,0 km) - Komo-
rów (34,2 km). Znaki niebieskie.
Szlak krajoznawczy o du¿ych walorach poznawczych, wio-
d¹cy przez miejsca zwi¹zane z ¿yciem i twórczo�ci¹ Jaros³a-
wa Iwaszkiewicza (1894-1980), m.in. Brwinów, Stawisko,
Podkowê Le�n¹, Karolin, Nadarzyn. Urozmaicony teren two-
rz¹cy jeden z najbardziej charakterystycznych podmiejskich
pejza¿y podwarszawskich. £adne fragmenty le�ne w Lasach
Nadarzyñskich i Sêkociñskich, rezerwaty i pomniki przyrody,
miejsca pamiêci narodowej, architektura Podkowy Le�nej,
siedziba zespo³u �Mazowsze� w Karolinie, zabytki klasycy-
zmu w Nadarzynie, liczne miejsca zwi¹zane z wybitnymi po-
staciami polskiej nauki i kultury. Pierwsza czê�æ szlaku bar-
dziej interesuj¹ca, o znaczeniu ponadregionalnym. Wyciecz-
ka dla pieszych i kolarzy, zim¹ szlak narciarski z Podkowy
Le�nej po Nadarzyn. Trasa na ca³y rok.
Czê�æ1: Brwinów - Nadarzyn (16,5 km)
Warto�ciowy krajoznawcze i atrakcyjny pejza¿owe szlak przez
Lasy Nadarzyñskie.
a. Pocz¹tek na stacji PKP Brwinów. Rozwój Brwinowa na-

st¹pi³ po uruchomieniu linii kolejowej Warszawsko-Wie-
deñskiej w 1845 r. Pocz¹tkowo miejsce s³ynnych pikników
warszawskiej �mietanki towarzyskiej, potem letnisko, od
1949 r. miasto. W centrum miejsca pamiêci narodowej, m.in.
obelisk ku czci ¿o³nierzy 28 Dywizji Piechoty WP z 1939 r.,
zniszczony w 1947 r., odbudowany w 1988 r. Na cmentarzu
przy ul. Bohaterów Warszawy (po pó³nocnej stronie torów,
od stacji 0,5 km) mogi³y ¿o³nierskie, tak¿e groby Jaros³awa
Iwaszkiewicza i jego rodziny oraz archeologa Kazimierza
Micha³owskiego i in. � Za znakami niebieskimi ku po³u-
dniowemu zachodowi ulica Grodzisk¹. �Jeszcze za mojej
pamiêci mówi³o siê na tê czê�æ drogi - droga królewska.
Ni¹ je�dzili prymasi polscy do króla, ze swojej rezydencji
w Skierniewicach do dworu w Warszawie� (J. Iwaszkie-
wicz). � Przy krañcu zabudowy miejskiej po lewej willa
�Zagroda� w stylu dworkowym, niegdy� w³asno�æ pisarza
Zygmunta Bartkiewicza (1867-1944), obecnie muzeum re-
gionalne. Wkrótce most na uregulowanej rzeczce Nida, za
nim po lewej �najdziksza czê�æ lasu� nale¿¹ca dawniej do
maj¹tku Stawisko, ze stawem, od którego posz³a jego na-
zwa.
� 1,8 km Stawisko, muzeum im. Anny i Jaros³awa Iwasz-
kiewiczów (ul. Go³êbia 1; otwarte w �rody, pi¹tki godz. 9-
15, czwartki godz. 9-17, soboty godz. 10-15, niedziele
godz. 10-17), w budynku, w którym pisarz mieszka³ przez
ponad 50 lat, goszcz¹c tu twórców i ludzi kultury. M.in. w
czasie okupacji hitlerowskiej tutaj �szukali przytu³ku lu-
dzie sko³atani dramatycznymi ucieczkami czy specjaln¹
sytuacj¹� (J. Iwaszkiewicz). � Znaki niebieskie po�ród
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willowej zabudowy Podkowy Le�nej, malowniczo usy-
tuowanej w lesie. — 2,9 km rezerwat “Parów Sójek”, sta-
ry drzewostan w niewielkiej dolince wartko p³yn¹cego
strumyka, w�ród zabudowy; przed powstaniem w 1925
r. Podkowy Le�nej wzd³u¿ strumyka wiod³a ulubiona trasa
przechadzek Karola Szymanowskiego. ⇔ 2.3. � Znaki
niebieskie i ¿ó³te wiod¹ w�ród le�no-parkowego otocze-
nia. Za torami kolejki WKD w parku miejskim uroczy bu-
dynek dawnego kasyna.
� 4,0 km Podkowa Le�na G³ówna, stacja WKD, ⇔ 2.1,
2.3, 2.4. Uruchomiona w 1927 r. linia Warszawskiej Ko-
lei Dojazdowej (pierwotnie zwanej Elektryczn¹ Kolej¹ Do-
jazdow¹) by³a pierwsz¹ ca³kowicie zelektryfikowan¹ w
kraju. W tym samym czasie powsta³o wed³ug projektu
Antoniego Aleksandra Jawornickiego miasto-ogród Pod-
kowa Le�na, utworzone na terenie dawnego folwarku Wil-
helmów w maj¹tku Brwinów. Ten typ osiedla pojawi³ siê
po raz pierwszy w Anglii w pocz¹tkach XX w. By³ prote-
stem przeciwko miastom z okresu rewolucji przemys³o-
wej XIX w. i realizowa³ has³a odrodzenia urbanistyczne-
go. Do Polski dosz³y te pr¹dy jeszcze przed wybuchem l
wojny �wiatowej. Podkowa Le�na jest najlepsz¹ realiza-
cj¹ tej idei pod Warszaw¹; spotyka siê miasta-ogrody w
Aninie, Konstancinie, Rado�ci oraz na Saskiej Kêpie i
¯oliborzu w Warszawie.

b. Za znakami czerwonymi, niebieskimi i zielonymi na po-
³udnie. Modernistyczny ko�ció³ z 1925 r., projektu Bruno-
na Zborowskiego. Po prawej pocz¹tek ul. Iwaszkiewicza
z drewnian¹ will¹ �Aida�, w której pisarz zamieszkiwa³
w 1922 r. i gdzie odwiedzali go m.in. J. Lechoñ, A. S³o-
nimski, K. Szymanowski. Za znakami zabytkow¹ Alej¹
Lipow¹ im. T. Baniewicza; nosi ona imiê wspó³twórcy
EKD i mieszkañca Podkowy Le�nej; w alei 175 lip drob-
nolistnych w trzech szpalerach. Przy jej krañcu rozstaj szla-
ków. Znaki niebieskie prosto po�ród willowej zabudowy
w starym drzewostanie; przyk³ad charakterystycznej dla
okolic podwarszawskich �ma³ej urbanistyki� w najlepszym
wydaniu.
6,0 km Podkowa Le�na Wschodnia, stacja WKD. Za zna-
kami niebieskimi pó³nocn¹ stron¹ torów, kilometr dalej
ich po³udniow¹ stron¹. Za koñcem zabudowy pejza¿ kul-
turowy z jeziorkiem o charakterze eutroficznym po lewej
stronie szlaku. � 8,1 km Karolin, ⇔ 2.3; za znakami ¿ó³-
tymi na prawo mo¿na doj�æ do siedziby Pañstwowego
Zespo³u Pie�ni i Tañca �Mazowsze� (0,3 km).

c. Szlak niebieski zag³êbia siê w Lasy Nadarzyñskie. Na
pierwszym odcinku liczne aleje i szpalery drzew, pozosta-
³o�ci za³o¿eñ parkowych Karolina i Stasina, pó�niej las.
� 9,7 km uroczysko Zaborów. ⇔2.1.

d. Znaki niebieskie ku po³udniowemu zachodowi przez bory
sosnowe i lasy li�ciaste. � 10,7 km uroczysko ¯ó³win,
skrzy¿owanie dróg na skraju pól wsi ¯ó³win, ⇔ 2.4.

e. Szlakiem niebieskim w dalszym ci¹gu przez las, krêt¹
malownicz¹ tras¹. � 13,0 km rezerwat “Zaborów” im.
W. Tyrakowskiego, nosz¹cy imiê zas³u¿onego, nie tylko
dla Podkowy Le�nej, dzia³acza ochrony przyrody. Uroz-
maicony drzewostan, w którym ochronie podlega stano-
wisko ptaków gniazduj¹cych w dziuplach (dziêcio³y, kra-
ski, sikory, kowaliki, mucho³ówki i in.). Za znakami na-
dal krêt¹ tras¹ lasem i skrajem lasu przez Stefankê, �
16,5 km Nadarzyn, centrum wsi o charakterze miastecz-
ka, z obszernym rynkiem. Cenne zabytki klasycyzmu:
rewaloryzowany ostatnio dawny zajazd pocztowy i  ko-
�ció³ na planie krzy¿a greckiego, dzie³o Jakuba Kubickie-
go z pocz. XIX w. Przystanek autobusowy.

Czê�æ II: Nadarzyn - Komorów (17,7 km)

Wycieczka przez Lasy Sêkociñskie, w typowo podmiejskim
krajobrazie.
f. Z Nadarzyna szlakiem niebieskim ku wschodowi przez

Kajetany i drog¹ w�ród so�nin i ogródków dzia³kowych.
Okolice Nadarzyna od kilku laty sta³y siê wielkim �zag³ê-
biem dzia³kowym�, na czym jednak mocno straci³ piêkny
dot¹d pejza¿ rolniczy tej czê�ci Mazowsza. � 18,4 km
most na Utracie w s¹siedztwie kompleksu stawów ryb-
nych, bêd¹cych ostoj¹ ptactwa wodnego; w koñcu lata na
³owy zalatuj¹ tu nawet czaple siwe, bezlito�nie têpione poza
rezerwatami jako szkodniki rybostanu. Wkrótce potem
skraj Lasów Sêkociñskich ko³o Walendowa. � 19,9 km
Derdy. Obok zak³adu wychowawczego w g³¹b lasu. � 20,7
km Lasy Sêkociñskie, uroczysko Marylówka, ⇔ 2.1.

g. Przez najbardziej urozmaicone fragmenty Lasów Sêkociñ-
skich: bory sosnowe, lasy li�ciaste i mieszane. Za znaka-
mi niebieskimi, duktami i drogami le�nymi ku pó³nocy,
pó�niej ku zachodowi. — 24,0 km rozstaj szlaków, ⇔2.1;
znaki czerwone wiod¹ w lewo, do miejsca wypoczynku
obok gajówki Pod Konopk¹ (0,5 km). G³ówna trasa na
prawo, za znakami czerwonymi i niebieskimi. � 24,7 km
Paszków, droga szybkiego ruchu Katowice - Warszawa i
przystanek autobusowy.

h. Ku pó³nocy, szerokim traktem w�ród pól za znakami czerwo-
nymi i niebieskimi, obok PGR Paszków i studenckiego
o�rodka je�dzieckiego. W pozosta³o�ciach parku podwor-
skiego pomnik przyrody: klon pospolity o obwodzie 3 m.
� 26,0 km uroczysko Chlebów, ⇔ 2.1. Znaki niebieskie
na prawo skrajem lasów uroczyska. Widok na wylesion¹
dolinkê Utraty, za któr¹ Lasy Nadarzyñskie. Pó�niej las po
obu stronach drogi. � 28,0 km na koñcu lasu dolinka z
niewielk¹ strug¹. Szlak wiedzie obok wsi Suchy Las, w�ród
równinnego pejza¿u na krawêd� dolinki Utraty. � 29,6 km
Lindowo. Na drugi brzeg Utraty do Komorowa. Jego cen-
trum powsta³o jako miasto-ogród po wybudowaniu linii
EKD w 1927 r. Po II wojnie �wiatowej i przygarniêciu bez-
domnych mieszkañców zniszczonej Warszawy osiedle po-
czê³o bez³adnie siê rozrastaæ. Po lewej, przy ul. Kraszew-
skiego (nieco oddalony od szlaku) dom, w którym Maria
D¹browska tworzy³a od 1957 r. i w którym zmar³a; obecnie
mie�ci bibliotekê i udostêpniony do zwiedzania gabinet pi-
sarki. Na trasie szlaku, obok szko³y przy ul. Parkowej, g³az
na miejscu �mierci Aleksandra Janowskiego (1866-1944),
pioniera polskiego krajoznawstwa, wspó³za³o¿yciela Pol-
skiego Towarzystwa Krajoznawczego. Ostatni odcinek za-
bytkow¹ alej¹ lipow¹ wzd³u¿ al. M. D¹browskiej. � 34,2
km Komorów, stacja WKD.
“Stara cegielnia” z jednego z najbardziej znanych
opowiadañ J. Iwaszkiewicza znajduje siê na terenie Prusz-
kowa o 1 km od stacji Komorów; doj�cie lew¹ stron¹ to-
rów WKD w kierunku Warszawy, do starych glinianek
widocznych po obu stronach torów.

2.3. PRZECHADZKA PO PODKOWIE LE�NEJ I OKOLICY

Podkowa Le�na (0,0 km) - rez. �Parów Sójek� (1,1 km) - re-
zerwat im. B. Hryniewieckiego (3,7 km) - Karolin (6,0 km) -
Otrêbusy (7,0 km). Znaki ¿ó³te.
Malowniczo usytuowane miasto-ogród Podkowa Le�na, jed-
no z pierwszych w niepodleg³ej Polsce osiedli tego typu. £ad-
na architektura willowa po�ród lasu, dwa rezerwaty przyro-
dy, siedziba zespo³u �Mazowsze� w Karolinie. Szlak godny
polecenia rodzicom z dzieæmi i osobom o s³abszej kondycji,
przydatny przez ca³y rok.
a. Pocz¹tek na stacji WKD Podkowa Le�na G³ówna ⇔2.1,

2.2, 2.4. Wzd³u¿ torów za znakami niebieskimi i ¿ó³tymi,
w parkowo-le�nym otoczeniu. Nieopodal interesuj¹cego
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budynku dawnego kasyna w prawo, pod torami, do rezer-
watu “Parów Sójek”, gdzie zachowa³ siê piêkny, stary drze-
wostan w dolince strumyka. Na stokach dolinki zabudowa
willowa. � 1,1 km rozstaj szlaków w rezerwacie; ⇔ 2.2.
Znaki ¿ó³te na lewo, ulicami, obok zabytkowego dêbu szy-
pu³kowego przy ul. Ptasiej 8; drzewo ma 420 cm obwodu w
pier�nicy. � 1,8 km Podkowa Le�na Zachodnia, stacja
WKD. Szlakiem po po³udniowej stronie torów, przez park
miejski ze starym drzewostanem i stawem okolonym wy-
dmami. Na po³udnie od niego widoczne zabytkowe wille
drewniane w charakterystycznym dla okolic podwarszaw-
skich stylu eklektyzmu letniskowego. Przy zbiegu ulic Kwia-
towej, Parkowej i Bluszczowej figura Matki Boskiej, usta-
wiona na kamieniu wêgielnym miasta-ogrodu Podkowy
Le�nej. Za parkiem ulicami miasta. � 3,7 km rezerwat im.
B. Hryniewieckiego; 170-letni starodrzew sosnowo-dêbo-
wy nosz¹cy imiê wybitnego botanika ¿yj¹cego w latach
1875-1963, mieszkañca miasta. ⇔ 2.1, 2.4.

b. Przez rezerwat za znakami ¿ó³tymi (pocz¹tkowo tak¿e
czerwonymi), pó�niej skrajem lasu ku wschodowi, w przy-
jemnym pejza¿u. � 6,0 km Karolin, siedziba Pañstwo-
wego Zespo³u Pie�ni i Tañca �Mazowsze� im. T. Sygie-
tyñskiego. Przed g³ównym budynkiem kamieñ pami¹tko-
wy ku czci za³o¿yciela Zespo³u, otoczony mniejszymi, na
których wyryto nazwy krajów, w których Zespó³ wystêpo-
wa³. Punkt muzealny ze zbiorami sztuki ludowej i pami¹-
tek z ró¿nych krajów �wiata (czynny w dni robocze). �
Znaki ¿ó³te wiod¹ dró¿k¹ przez las. — 6,3 km Karolin,
skrzy¿owanie szlaków; ⇔ 2.2.

c. Szlakiem ¿ó³tym ku pó³nocy, obok otoczonego parkiem
domu, w którym mieszka³ Teodor Toeplitz (1875-1937),
wspó³zalo¿yciel Warszawskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej
na warszawskim ¯oliborzu. � 7,0 km Otrêbusy, przysta-
nek WKD.

2.4. WYCIECZKA PRZEZ LASY W OKOLICY PODKOWY LE�NEJ

Podkowa Le�na (0,0 km) - rezerwat im. B. Hryniewieckiego
(1,5 km) - uroczysko ¯ó³win (3,0 km) - Na Dêbaku (5,5 km) -
Otrêbusy (8,0 km). Znaki zielone.
Szlak Le�ny, prowadz¹cy przez rdzeñ Lasów Nadarzyñskich
(dawniej zwanych M³ochowskimi). Miejsca bardzo malowni-
cze, kilka zabytków przyrody: rezerwat, aleje lipowe, poje-
dyncze drzewa. Wycieczka interesuj¹ca o ka¿dej porze roku,
polecana dla turystyki rodzinnej, wycieczek szkolnych, osób
o s³abszej kondycji.
a.  Ze stacji WKD Podkowa Le�na G³ówna wed³ug opisu

szlaku 2.1.d. za znakami czerwonymi i zielonymi, czê�cio-
wo tak¿e niebieskimi. � 1,5 km rezerwat im. B. Hrynie-
wieckiego (1875-1963), wybitnego botanika; 170-letni
drzewostan sosnowo-dêbowy, ⇔ 2.1, 2.3. � Dalej szla-
kiem zielonym przez rezerwat, pó�niej wzd³u¿ skraju lasu.
� 3,0 km uroczysko �ó³win, skrzy¿owanie dróg na skra-
ju lasu i pól wsi �ó³win, ⇔ 2.2.

b. Znaki zielone zag³êbiaj¹ siê w las, prowadz¹c duktami
przez malownicze partie le�ne. Spotkaæ tu mo¿na niemal
wszystkie gatunki drzew i krzewów wystêpuj¹cych na
Mazowszu. Urozmaicone zespo³y boru sosnowego, frag-
menty boru mieszanego i gr¹du. � 4,9 km poprzeczna
aleja le�na, ⇔ 2,1. W prawo, za znakami czerwonymi i
zielonymi, alej¹ starych drzew. W�ród nich lipy, kaszta-
nowce, modrzewie i dêby, m.in. pomnik przyrody - D¹b
Sygietyñskiego, najtê¿szy w najbli¿szych okolicach Pod-
kowy Le�nej, o obwodzie ponad 3 m w pier�nicy. � 5,5
km Na Dêbaku. Opodal le�niczówki skrzy¿owanie z lo-
kaln¹ szos¹, przystanek autobusowy Zaborów. W otocze-
niu liczne zabytkowe aleje. Warto zwróciæ uwagê na pej-

za¿, reprezentuj¹cy wszystko co najlepsze w harmonij-
nym krajobrazie kulturowym, a wiêc intensywnie prze-
kszta³conym przez cz³owieka, jednak w sposób w³a�ci-
wy, przy u¿yciu elementów przyrody o charakterze
parkowym.

c. Jedn¹ z alej ponownie w g³¹b lasu. Ko³o Zosina rozstaj
szlaków, ⇔ 2.2. Za znakami zielonymi na lewo. — 6,8
km uroczysko Zosin, miejsce wypoczynku (pole namioto-
we, miejsce na ognisko, teren gier sportowych, deszczo-
chrony, sto³y, ³awy). Przez las ju¿ tylko kilkaset metrów
do parkingu, dalej przez osiedle. � 8,0 km Otrêbusy, sta-
cja WKD.

2.5. WOKÓ£ MAGDALENKI W LASACH SÊKOCIÑSKICH

Sêkocin (0,0 km) - Magdalenka, ko�ció³ (2,6 km) - Magda-
lenka, miejsce pamiêci narodowej (4,0 km) - Magdalenka (5,5
km). Znaki czarne.
Szlak Sêkociñski przez bory sosnowe, w�ród których letni-
skowa zabudowa willowa Magdalenki. £atwa przechadzka
na ka¿d¹ porê roku.

Z przystanku autobusowego Sêkocin-Las za znakami czar-
nymi na po³udnie, wzd³u¿ szosy. � 0,5 km parking (desz-
czochrony, sto³y, lawy, WC) w�ród lasu, ⇔ 2.1. Za znaka-
mi czarnymi w g³¹b lasu, w którym rozrzucone s¹ domki
letniskowe osiedla Magdalenka. � 2,6 km ko�ció³ para-
fialny w Magdalence. Bez znaków ku po³udniowi do cmen-
tarza, na którym groby ofiar terroru hitlerowskiego zamor-
dowanych w 1942 r. w pobliskim lesie (0,5 km). Widocz-
ny maszt Radiostacji Raszyñskiej, wysoko�ci 335 m, od-
budowany po zniszczeniach wojennych. � Dalej szlakiem
czarnym w�ród ³adnych, chocia¿ ubogich borów so-
snowych na piaszczystych terenach wydmowych. � 4,0
km miejsce pamiêci narodowej; pomnik projektu Zofii Po-
ci³owskiej w miejscu, gdzie hitlerowcy w 1942 r. rozstrze-
lali 223 wiê�niów politycznych z Pawiaka; ⇔ 4.11. � Za
znakami czarnymi i czerwonymi na lewo. Szlak biegnie
w�ród willowej zabudowy Magdalenki. Osiedle rozwinê-
³o siê dopiero po II wojnie �wiatowej. Jego nazwa pocho-
dzi od istniej¹cego tu w XIX w. folwarku. — 5.5 km Mag-
dalenka, przystanek autobusowy.

Na podstawie opracowania udostêpnionego przez
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

oddzia³ w Piasecznie


