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Zabytki Radziejowic:

1. Pa³ac, pierwotnie oficyna z XVII w., przebud.

w 1678-84 na pa³ac barokowo-klasycystycznt.

Obok zameczek, w czêœci z XV-XVI w., po 1802 r.

przebud. przez J. Kubickiego w stylu gotyku

romantycznego. Park ukszta³towany w 1817 r.

2. Dworek drewniany klasycystyczny, XVIII-XIX w.

3. Koœció³ klasycystyczny, 1820-22 r., arch.J. Kubicki.

4. Aleje Lipowe.
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3.1 Szlakiem dolinek ma-
zowieckich
Radziejowice (0,0 km) -
Grzymek (6,5 km) - Ojcó-
wek (8,2 km) - Kuklówka
Zarzeczna (8,7 km) - Gro-

dzisk Mazowiecki
(19,0 km) - Prze-
szkoda (31,0 km)
- gajówka Rozalin
(33,7 km) - Las

M³ochowski -Krako-
wiany (38,4 km) - dolina Tar-

czynki - Tarczyn (51,9 km) - Prace Du¿e (57,6 km) - £o� (61,1 km) - uroczysko £o� (62,2 km) - G³osków Zielone (66,7 km). Znaki
niebieskie.
Wycieczka na pograniczu Równiny £owicko-B³oñskiej i Wysoczyzny Rawskiej, z której ku pó³nocy sp³ywaj¹ liczne rzeczki. Szlak
ukazuje dolinki Pisi G¹goliny, Pisi Tucznej, Mrowy, Rokitnianki, Utraty, Tarczynki, Jeziorny. Mozaika krajobrazów - naj³adniejsze
ko³o Radziejowic, Grzymka i Kuklówki oraz w rejonie Lasu M³ochowskiego. Kilka miejsc o znaczeniu krajoznawczym. Trasa dla
piechurów, w pewnym stopniu dla rowerzystów, przydatna o ka¿dej porze roku, naj³adniejsza w pe³ni zieleni. Odcinek drugi i
czwarty polecane tylko od kwietnia do pa�dziernika. Szlak nale¿y podzieliæ na 3-4 wycieczki jednodniowe.
Czê�æ l: Radziejowice - Grodzisk Mazowiecki (19,0 km)
Trasa bardzo atrakcyjna pod wzglêdem krajoznawczym, pomimo braku na niej wiêkszych lasów tak¿e i pod wzglêdem krajobrazo-
wym zas³uguj¹ca na uwagê.
a. Pocz¹tek w centrum Radziejowic; ⇔3.2, 3.6. Szos¹ w kierunku Grodziska Mazowieckiego, pó³ kilometra dalej szlakiem niebie-

skim na prawo i drogami w�ród pól i zagajników. � 2,3 km na

SZLAKI TURYSTYCZNE W OKOLICY NADARZYNA

W poprzednich �Wiadomo�ciach� prezentowali�my
szlaki turystyczne w bezpo�rednim s¹siedztwie Nadarzy-
na - Równin¹ £owicko - B³oñsk¹.
W tym wydaniu zachêcamy do wêdrówki terenami Wyso-
czyzy Rawskiej, rozci¹gaj¹cymi siê od M³ochowa po Ra-

dziejowice i od Grodziska Mazowieckiego po Tarczyn
(na podstawie materia³ów udostêpnionych przez

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajo-
znawcze Oddzia³ w Piasecznie).

RADZIEJOWICE: Wie� na skraju Wysoczyzny Rawskiej, po-
³o¿ona po�ród harmonijnego pejza¿u rolniczego, w ³agodnie
pofa³dowanym terenie, rozciêt¹ dolink¹ naturalnie meandru-

j¹cej rzeczki Pisia G¹goli-
na, w s¹siedztwie urozma-
iconego kompleksu Lasu
Radziejowskiego o malow-
niczych fragmentach drze-
wostanów li�ciastych i mie-
szanych. Miejscowo�æ o in-
teresuj¹cej historii, z cen-
nym zespo³em zabytkowym
dawnej rezydencji magnac-
kiej Radziejowskich.

Dojazd: samochodem 48 km
z Warszawy w kierunku Ka-
towic. Autobusy z dworca
PKS Warszawa Zachodnia
lub (wygodniej) sprzed dwor-
ca PKP ̄ yrardów i Grodzisk
Mazowiecki
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skraju lasu mogi³ka partyzanta Jerzego Niedoszyñskiego
“Pepika”, Czecha, poleg³ego w 1943 r. St¹d szlak wiedzie
pomys³owo poprowadzon¹ tras¹, �cie¿kami obok osiedla
letniskowego Adamów i dalej w malowniczym otoczeniu
nad w¹sk¹ strug¹. — 6,5 km Grzymek, zalew na Pisi Tucz-
nej, ⇔3.5.

b. Za znakami niebieskimi i ¿ó³tymi w�ród lasu przez osiedla
letniskowe (uwaga: znaki s¹ tutaj uporczywie niszczone)
na teren Ojcówka w wid³ach Pisi Tucznej i Wê¿yka. — 8,2
km Ojcówek, rozstaj szlaków. Do 1945 r. istnia³ tu staw.
Ów staw i jego otoczenie czêsto malowa³ Józef Che³moñ-
ski, który w latach 1889-1914 mieszka³ w pobliskiej Ku-
klówce. Okolica pos³u¿y³a te¿ jako t³o do opowiadañ Jaro-
s³awa Iwaszkiewicza. Projektowany jest zalew, którego
utworzenie mo¿e spowodowaæ zmianê szlaków.

c. Znaki niebieskie w prawo, przez Ojcówek i na drugi brzeg
strugi Wê¿yk. — 8,7 km Kuklówka Zarzeczna; ⇔ znaki
zielone do przystanku PKS Kuklówka (1,7 km). Po lewej
widoczny drzewostan parku otaczaj¹cego dworek Che³moñ-
skiego z koñca XVIII w., mocno przekszta³cony w latach

Wa¿niejsze obiekty krajoznawcze:

- pa³ac klasycystyczny i park

krajobazowy z pocz. XIX w.

- koœció³ póŸnogotycki z

XVI w., przebudowany

Rozalin

¯elechów

M³ochów - pa³ac klasycystyczny i park krajobazowy z pocz. XIX w.

LAS M£OCHOWSKI: jeden z najmniejszych i naj³adniej-
szych kompleksów le�nych wokó³ Warszawy, o bardzo uroz-
maiconych drzewostanach borowych, mieszanych i li�cia-
stych, z wieloma atrakcyjnymi dla turystów zabytkami przy-
rody, a w otoczeniu zabytkami architektury i historii. Ma-
lownicze szlaki turystyczne.
Dojazd: autobusem z dworca PKS Warszawa Zachodnia.
Samochodem z centrum Warszawy do Siestrzeni ok. 30 km
(szos¹ katowick¹). Brak parkingów - samochody parko-
waæ przed hotelami w Siestrzeni albo w prywatnych za-
grodach, po uzgodnieniu.

SKU£Y: wioska w sfa³dowanym ³agodnie krajobrazie
Wysoczyzny Rawskiej, z kilkoma naturalnie meandruj¹cy-
mi rzeczkami i strugami o czystej wodzie, z niewielkimi
kompleksami lasów - g³. li�ciastych i mieszanych. Cenne
zabytki architektury i przyrody.
W Sku³ach drewniany ko�ció³ek ��. Piotra i Paw³a z 1678
r., restaurowany, orientowany, konstrukcji zrêbowej,
wzmocniony lisicami, oszalowany, dach kryty blach¹.
Wewn¹trz iluzjonistyczna polichromia o ludowym charak-
terze, z koñca XVIII w., czê�ciowo przemalowana w XIX
w. Wyposa¿enie g³ównie barokowo-rokokowe z XVIII w.
Dzwonnica drewniana z 1822 r. w niej dzwon z 1769 r. W
otoczeniu stare drzewa, m.in. modrzewie.
LAS SKULSKI: le�ny i krajobrazowy rezerwat przyrody.
Unikatowe w �rodkowej Polsce zbiorowisko lasów li�cia-
stych z naturalnymi fitocenozami gr¹du, ³êgu i olsu, z du¿¹
liczb¹ pomników drzew oraz naturalnymi stanowiskami buka
poza granica zasiêgu gatunku.  Bogate runo, zw³aszcza
wczesnowiosenne nagromadzenie ró¿nokolorowych kwiatów.
Naj³adniejsze dêby skulskie oznaczono na mapce literami
A,B,C.
Dojazd: autobusy z dworca Warszawa Zachodnia oraz (czê-
�ciej) sprzed dworca PKP Grodzisk Mazowiecki. Samo-
chodem z Warszawy przez Janki, Nadarzyn, ¯abi¹ Wolê i
Kaleñ 40 km.

pó�niejszych (w³asno�æ prywatna). � Dalej szlakiem nie-
bieskim w�ród pól i zagajników, potem lasem, nad �ródle-
�ne stawy i do wsi Adamowizna. We wsi piêæ zabytkowych
Dêbów Che³moñskiego. W stylowym dworku o czerwonych
dachówkach (dom nr 101) przez wiele lat spêdza³a waka-
cje, a w czasie okupacji hitlerowskiej mieszka³a Zofia Na³-
kowska; o okolicy du¿o pisa³a w Dziennikach czasu wojny.
— 14,4 km Che³monie, w zapuszczonym parku nad Mro-
w¹ dworek w stylu “narodowym”, obok zabytkowa lipa
drobnolistna. Tu mieszka³ Adam Che³moñski, brat mala-
rza. � Za znakami wzd³u¿ rzeczki, w korycie której miej-
scami le¿¹ g³azy wymyte z wysoczyzny; na niektórych z nich
rosn¹ drzewa. � 16,8 km szlak wprowadza w zabudowê
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miejsk¹ Grodziska Mazowieckiego. Grodzisk ma prawa
miejskie od 1522 r lecz okolica by³a zamieszkana ju¿ w
pierwszych wiekach naszej ery. Pierwotna nazwa “Grodzi-
sko” zapewne zwi¹zana by³a z grodziskiem z XI w. znajdu-
j¹cym siê w�ród lak nad Mrow¹, w pobli¿u wsi Chlebnia.
Grodzisk warto obejrzeæ; doj�cie od stacji w Grodzisku Maz.
ku pó³nocy (bez znaków) ulicami Traugutta Graniczn¹, Chle-
wiñsk¹ (2,5 km). Obecnie miasto jest znacznym o�rodkiem
przemys³owym. W centrum ko�ció³ barokowy z II po³ XVII
w., przebudowany, o wyposa¿eniu renesansowym i baroko-
wym (liczne epitafia). — 19,0 km Grodzisk Maz., dworzec
PKP i PKS. W pobli¿u budynek dawnego dworca kolei war-
szawsko-wiedeñskiej z po³. XIX w.

Czê�æ II: Grodzisk Maz. - Przeszkoda (12,0 km)
Krajoznawczo szlak interesuj¹cy, pejza¿owo mniej ni¿ prze-
ciêtny.
d. Przez miasto za znakami niebieskimi ku wschodowi ulic¹ 1

Maja i przez park miejski do ul. �wierczewskiego. � 20,0
km muzeum regionalne PTTK (w niedzielê czynne w godz.
10-14) w dawnym dworze Mokronowskich z 1782 r., pó�-
niej przebudowanym; w westybulu polichromia Jana Bo-
gumi³a Plerscha. Dalej ulicami miasta. — 20,7 km skrzy-
¿owanie z torami WKD; stacja WKD Grodzisk Maz. Ra-
doñska (po prawej). Dalej obok stawu, przez ³¹ki nad rzeczk¹
Rokitniank¹ (Rokiciank¹) i ponownie w�ród zabudowy
przedmiejskiej, a nastêpnie przez wie� Odrana Wola, ca³y
czas wcale ruchliw¹ ulic¹. � 23,0 km koniec zwartej zabu-
dowy, szlak wiedzie drog¹ w�ród pól; pojedyncze zabudo-
wania wsi Szczêsne.

25,5 km Radonie. Na terenie PGR dwór klasycystycz-
ny. Szpalery drzew, stawy rybne. Szlak omija zabudowania
drog¹ asfaltow¹ i wkrótce skrêca w lewo, na drogê wiod¹c¹
przez Las Ksi¹¿enicki, dawn¹ w³asno�æ maj¹tku Ksi¹¿eni-
ce. Do Ksi¹¿enic je�dzi³ z Warszawy przez Grodzisk m³o-
dziutki Chopin, który odwiedza³ tu swojego przyjaciela Eu-
stachego Marylskiego. — Za Nowymi Radoniami nadal
w�ród m³odych lasów i pól. Po prawej widoczny rz¹d li-
�ciastych drzew wzd³u¿ Mrowy. — 28,5 km Zalesie, wie�
na zachodnim brzegu rzeczki. Szlakiem w lewo nad rzecz-
k¹, czê�ciowo mylnym le�nym bezdro¿em. — 31,0 km Prze-
szkoda, droga szybkiego ruchu Warszawa - Katowice, przy-
stanek autobusowy.

Czê�æ III: Przeszkoda - Tarczyn (20,9 km)
Interesuj¹cy szlak, z rodzaju najbardziej lubianego przez pie-
szych turystów. Wiele ³adnych miejsc, zw³aszcza w Lesie M³o-
chowskim i Dolince Tarczynki.
e. Za znakami niebieskimi ku po³udniowemu wschodowi

w�ród pól, ³¹k i zagajników, miejscami bezdro¿em nad ure-
gulowan¹ Mrowê. Za ni¹ fragment ³adnego wielogatunko-
wego lasu. � 32,7 km motel �Mak� (noclegi, restauracja).
Szlak zag³êbia siê w Lesie M³ochowskim; zaczyna siê naj-

³adniejszy odcinek ca³ej trasy, ci¹gn¹cy siê a¿ do Tarczyna.
— 33,7 km gajówka Rozalin na �ródle�nej polanie, ⇔3.4

f. Przez polanê ku wschodowi, do lasu, gdzie po lewej po-
mnik przyrody: sosna zro�niêta z dêbem. � 34,3 km
skrzy¿owanie obok zabytkowego �wierka. Kieruj¹c siê
bia³ymi paskami, prosto drog¹ mo¿na doj�æ w 3 minuty do
innego pomnikowego �wierka. Mazowsze le¿y w pasie bez-
�wierkowym, tote¿ potê¿ne rozmiary obu drzew s¹ pewnym
ewenementem okolic Warszawy.

Szlak niebieski skrêca w prawo, w pobli¿u malowni-
czego Le�nego Jeziorka. St¹d za znakami na lewo krêt¹ tra-
s¹. � 35,5 km Rozalin-Las, skrzy¿owanie, ⇔3.3; znaki
¿ó³te ku pó³nocy, do przystanku autobusowego w Rozalinie
(1 km). Nazwy wsi i uroczyska pochodz¹ od imienia w³a-
�cicielki maj¹tku w I po³. XIX w., Rozalii z Lubomirskich
Rzewuskiej, ¿ony Wac³awa, który by³ synem targowiczani-
na Seweryna Rzewuskiego. Widoczny park otacza XIX-
wieczny pa³ac.

g. Szlak niebieski prowadzi od Rozalina przez �rodkow¹ czê�æ
Lasu M³ochowskiego. £adne fragmenty boru mieszanego
oraz lasy dêbowe. � 37,6 km rozstaj szlaków; ⇔3.2.
Za znakami niebieskimi i zielonymi poprzeczn¹ drog¹ w
lewo ku wschodowi. — 38,4 km gajówka Krakowiany,
⇔3.2, 3.3.

h. Znaki niebieskie okr¹¿aj¹ staw m³yñski, przez który prze-
p³ywa Utrata. Obok wsi Krakowiany szlak ponownie wpro-
wadza w las, na po³udnie drogami le�nymi, pó�niej w�ród
drzewostanów sosnowych uroczyska Góry, w pofa³dowa-
nym terenie krawêdzi wysoczyzny morenowej. — 45,2 km
Suchodó³, poprzeczna szosa, na jej drug¹ stronê i obok ¿wi-
rowni do lasów nad dolink¹ Tarczynki. Znaki wiod¹ teraz
przez dorodny las mieszany z du¿¹ liczb¹ �wierków, ca³y
czas stokami dolinki. Rzeczka ma tutaj znaczny spadek: po-
nad 14 m na odcinku 6 km. Wykorzystano j¹ do nawadnia-
nia ponad trzykilometrowego ³añcucha stawów. Na po³u-
dnie od niej urozmaicony Las �wiêtochowski. Przez kilka-
set metrów bezpo�rednio nad stawami, pó�niej szlak zwra-
ca siê na lewo obok PGR Drozdy.

51,9 km Tarczyn, od 1353 r. miasto; centrum z du¿ym
rynkiem le¿y na pó³noc od szlaku; przy rynku ko�ció³ go-
tycki z II po³. XVI w. z dobudowan¹ elewacj¹ w stylu kla-
sycystycznym. Przystanek autobusowy znajduje siê obok ko-
�cio³a i oddalony jest od szlaku o 0,3 km.

Czê�æ IV: Tarczyn - G³osków Zielone (14,8 km)
Wzd³u¿ szerokich i p³askich dolin Tarczynki i Jeziorny.
i. Z Tarczyna ku wschodowi, przez drogê szybkiego ruchu

Warszawa - Kraków. � Za znakami niebieskimi na po³u-
dniowy brzeg Tarczynki, zanieczyszczonej tutaj przez Tar-
czyñskie Zak³ady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego
(produkuj¹ce m.in. znane na rynku soki, d¿emy, �p³ynny
owoc” i koncentrat pomidorowy). Szlakiem niebieskim,
drogami wiejskimi i polami przez Komorniki i G³adków,
wzd³u¿ s³abo zaznaczonej w terenie dolinki. � 57,6 km
Prace Du¿e. Na drugi brzeg rzeczki, obok terenu podwor-
skiego, w ³adniejszym ju¿ pejza¿u. Tu zaczyna siê teren Choj-
nowskiego Parku Krajobrazowego. Krêt¹ tras¹ przez lasy
w wid³ach Jeziorny i wpadaj¹cej do niej Tarczynki. Jezior-
na przyjmuje sw¹ nazwê od tego w³a�nie miejsca, wy¿ej
zwana jest Jeziorka. Ca³¹ jej dolinê projektuje siê obj¹æ
ochron¹ rezerwatow¹.

� 61,1 km £o�, wie� na wschodnim brzegu Jeziorny.
Szos¹ na po³udnie do przystanku autobusowego 10,4 km).
Bez znaków wschodnim brzegiem w górê rzeczki 5 min. do
rezerwatu �Skarpa Jeziorki”. Szlak niebieski kieruje siê przez
wie� na pó³noc, wkrótce potem wprowadzaj¹c w g³¹b naj-
bardziej na zachód wysuniêtego fragmentu Lasów Chojnow-

Architektura prawdziwie uniwersalna...
Willa “Foksal” - dawny dworzec kolejowy w Grodzisku
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skich porastaj¹cych krawêd� doliny Jeziorny. � 62,2 km
uroczysko £o�, miejsce wypoczynku (pole biwakowe, desz-
czochrony) na skraju lasu w pobli¿u rzeki, ⇔4.9

j. Ku pó³nocy szlakiem niebieskim w�ród ³¹k w dolinie rzeki.
Po prawej d³uga ulicówka wsi Bogatki na wy¿szym o kilka
metrów terenie Równiny Warszawskiej. Rzeka jest granic¹
pomiêdzy t¹ równin¹ a Wysoczyzn¹ Rawsk¹. � 66,3 km
le�niczówka Biele, most na Jeziornie, ⇔4.11.

k. Na zachodnim brzegu rzeki drog¹ wiejsk¹ za znakami
niebieskimi. � 66,7 km G³osków Zielone, przystanek au-
tobusowy w pobli¿u ko�cio³a.

3.2 Wzd³u¿ krawêdzi Wysoczyzny Rawskiej
M³ochów (0,0 km) - Krakowiany (4,2 km) - Nowiny (6,9 km) -
¯elechów (9,5 km) - rezerwat “Skulski Las” (16,3 km) - Sku³y
(19,5 km) -Grzegorzewice (24,6 km) - Radziejowice (32,5 km).
Znaki zielone.
Trasa o du¿ych walorach krajoznawczych i krajobrazowych, o
znaczeniu ponadregionalnym. Malowniczy pejza¿ kulturowy ³a-
godnie sfa³dowanej krawêdzi Wysoczyzny Rawskiej, rozciêtej
dolinkami Utraty, Korczunka, Pisi Tucznej i Pisi G¹goliny, z
kompleksami stawów rybnych i unikalnym na Mazowszu na-
gromadzeniem lasów li�ciastych, w�ród których rezerwaty i
pomniki przyrody. Miejsca o interesuj¹cej historii i zabytki ar-
chitektury w M³ochowie, ̄ elechowie, Sku³ach, Radziejowicach.
Szlak godny polecenia zw³aszcza wiosn¹ i wczesnym latem.
Przydatny dla pieszych i kolarzy, zim¹ nie³atwy w orientacji,
przydatny dla narciarstwa �ladowego.

Czê�æ l: M³ochów - ¯elechów (9,5 km)
Przez Las M³ochowski, atrakcyjna trasa, na której zabytki hi-
storii, architektury i przyrody.
a. Pocz¹tek na przystanku PKS M³ochów. Obok pa³ac klasy-

cystyczny z pocz. XIX w. z oficynami i oran¿eria (obecnie
kaplica), zbudowany wg projektu Jakuba Kubickiego, byæ
mo¿e dla Piotra Wichliñskiego oraz jego ¿ony Klementyny
z Kozietulskich, siostry Jana Kozietulskiego, bohatera spod
Somosierry. Park krajobrazowy, naturalistyczny, z koñca XIX
w., projektu Waleriana Kronenberga; zabytkowe drzewa: je-
sion, dwa wi¹zy, �wierk, przy drodze do lasu aleja lipowa.
Opodal zabudowania Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji
Ro�lin.

Znaki zielone wiod¹ obok pa³acu, przez park miêdzy
stawami i alej¹ lipow¹, przyjemnym pejza¿em kulturowym.
— 1,5 km Las M³ochowski, ⇔3.2. � Dalej szlakiem przez
las w¹skimi drogami, a od gajówki Grabów ¿wirow¹ drog¹
wzd³u¿ zachodniej granicy rezerwatu �M³chowski Gr¹d�.
� 4,2 km gajówka Krakowiany w pobli¿u stawu m³yñ-
skiego, przez który przep³ywa Utrata; ⇔3.7, 3.3.

b. Ku zachodowi drog¹ le�n¹, za znakami niebieskimi i zielo-
nymi, potem w lewo, ju¿ tylko szlakiem zielonym, do dolin-
ki Utraty.

5,0 km rez. �M³ochowski £êg� nad Utrat¹, która jest
tutaj w¹sk¹ strug¹ z czyst¹ wod¹. Na drugi brzeg (w bród
lub po zwalonych drzewach!) i w dalszym ci¹gu przez las
do malowniczo po³o¿onych Nowin w�ród mocno pofa³do-
wanego terenu.

6,9 km Nowiny, staw m³yñski; bez znaków przechadz-
ka jego pó³nocnym brzegiem ku pagórkom morenowym.
Szlak znakowany niebawem opuszcza Las M³ochowski i
kieruje siê ku zachodowi, w�ród zagajników i pól, w stronê
widocznego ko�cio³a.

9,5 km ¯elechów, przystanek autobusowy obok ko-
�cio³a gotyckiego z XVI w., przebudowanego; na wie¿y he³m
z pocz. XX w., wspó³czesny wystrój wnêtrza. Na cmenta-
rzu grób malarza Józefa Che³moñskiego (1849-1914). 1 km
na po³udnie Ojrzanów, gdzie pa³ac i park z XIX w.

Czê�æ II: ¯elechów - Sku³y (10,0 km)
Oryginalnie prowadzona trasa wzd³u¿ dolinki Utraty do
krajoznawczo i przyrodniczo zajmuj¹cych okolic wsi Sku³y.
c. Z ̄ elechowa nad Utratê i wzd³u¿ jej dolinki drogami i czê-

�ciowo bezdro¿em po�ród pól, sadów, ³¹k i zagajników. �
13,0 km Pieñki Zarêbskie. Szlak pod¹¿a ku rezerwatowi �Las
Skulski� z drzewostanem li�ciastym (gr¹dy, ³êgi, olsy, lasy
mieszane), w�ród którego liczne pomniki przyrody; doj�cia
do najwa¿niejszych z nich oznakowano bia³ymi paskami.
Przez rezerwat do stylowej le�niczówki. — 16,3 km rez. “Las
Skulski”, rozstaj dróg w pobli¿u le�niczówki. W otoczeniu
interesuj¹cego runa lasu i ³¹k bogate stanowisko ptaków �pie-
waj¹cych. Ku wschodowi prowadzi boczna trasa do pomni-
kowych dêbów, oznaczona bia³ymi paskami (1 km). — Szlak
zielony kieruje siê ³¹k¹ i lasem (w nim stare sosny, dêby, gra-
by, brzozy czarne) do dolinki Korczunka otoczonej lasem ³ê-
gowym. Na jego drugim brzegu kwitn¹ w kwietniu ³any za-
wilców, a w maju bardzo rzadki pe³nik europejski. Wczesn¹
wiosn¹ s³ychaæ tu drozdy, w pó�niejszym okresie s³owiki. Za
wysokim, gonnym dêbem szypu³kowym poprzeczna droga.
St¹d mo¿na podej�æ bez znaków do zabytkowego dêbu szy-
pu³kowego i buka zwyczajnego, rosn¹cego tu poza granic¹
naturalnego zasiêgu (0,6 km Znaki zielone wiod¹ traktem na
prawo, przez las, a od le�niczówki po�ród pól, w charaktery-
stycznym pejza¿u wysoczyzny. We wsi na drugi brzeg w¹-
skiej strugi Pisi Tucznej.

19,5 km Sku³y, przystanek autobusowy. Obok ko�ció³
drewniany z II po³. XVII w.,  w którym znajduje siê iluzjo-
nistyczna polichromia na p³ótnie o charakterze ludowego
baroku. W otoczeniu stare modrzewie.

Czê�æ III: Sku³y - Radziejowice (13,0 km)
W�ród bardzo malowniczych lasów i nad stawami, jednym z
najefektowniejszych pieszych szlaków na Mazowszu.
d. Ze Sku³ za znakami zielonymi obok starego cmentarza (przy

nim w zagajniku resztki cmentarza prawos³awnego), w�ród
pól i ³¹k, a nastêpnie przez lasy mieszane i li�ciaste; szlak
krêty i mylny, zim¹ nie przedeptany. � 23,0 km ze skraju
lasu widok na stawy rybne, a za nimi na wysoki drzewostan
zabytkowego parku w Grzegorzewicach. Szlak pod¹¿a w
jego kierunku; uwa¿aæ na rzadko rozmieszczone znaki.
24,6 km Grzegorzewice, murowany pa³ac i park krajobra-

zowy z po³. XIX w., obecnie dom pracy twórczej adwokatury.
Szlak zielony okr¹¿a teren pa³acowy. � 25,4 km wioska Rê-
czaj, z mostku na Pisi G¹golinie widok na malownicze stawy.
Nazwa rzeczki pochodzi od dawnego okre�lenia terenów pod-
mok³ych (podobn¹ etymologiê ma kurpiowska Pisa i mazurski
Pisz) oraz od gatunku dzikich kaczek - g¹golów. Stad za znaka-
mi drog¹ le�n¹.

26,3 km �ródle�ne stawy, po³o¿one wyj¹tkowo malowni-
czo; obok miejsce wypoczynku (sto³y, ³awy). Nad wod¹ drew-
niana kapliczka z figurk¹ Matki Boskiej, kopi¹ zniszczonej rze�-

Pa³ac w M³ochowie - jeden z najwybitniejszych przyk³adów
klasycyzmu na Mazowszu
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Opodal grobu malarza polskiej wsi Ko�ció³ w ¯elechowie

by i XVIII w., o charakterze ludowobarokowym; mylnie uwa-
¿ana za figurê �w. Anny. Za znakami zielonymi prosto le�n¹
drog¹. Po kilometrze obok szlaku mogi³a nieznanego ¿o³nierza
z II wojny �wiatowej. Kilometr dalej szlak opuszcza las.

28,5 km Gnojna, budynek szko³y po�ród wysokich drzew.
Niebawem stawy Gnojna. W otoczeniu pejza¿ dolinki rozcina-

j¹cej wzgórza moreny dennej. Na horyzoncie mszczonowska
wytwórnia keramzytu, tj. sztucznego ¿wiru z lekkiego kruszy-
wa produkowanego z trzeciorzêdowych i³ów. Za stawami
ponownie przez Pisiê G¹golinê. — 29,8 km Kamionka, kaplicz-
ka przydro¿na na rozstaju dróg wiejskich. Wkrótce stawy ryb-
ne Borki, za którymi znaki zielone prowadz¹ drog¹ przez las.

32,0 km Radziejowice, droga szybkiego ruchu Katowice -
Warszawa, przystanek autobusowy (bezpo�rednie kursy do War-

szawy). Szlak znakowany wiedzie w stronê klasycystycznego
ko�cio³a z I po³. XIX w., zbudowanego na planie krzy¿a grec-
kiego wg projektu Jakuba Kubickiego. Od ko�cio³a zabytkow¹
alej¹ lipow¹ ³¹cz¹c¹ ko�ció³ z terenem pa³acowym. — 32,5 km
Radziejowice, centrum wsi, przystanek autobusowy (kursy do
Grodziska Maz. i ¯yrardowa z przesiadk¹ na poci¹g do War-
szawy). Szlak zielony dalej obok pa³acu do Puszczy Bolimow-
skiej i Skierniewic (poza zasiêgiem przewodnika); ⇔3.1, 3.6.

Radziejowice s¹ wsi¹ o interesuj¹cej historii, z warto�cio-
wym zespo³em zabytkowym. W XVI-XVIII w. siedziba rodu
Radziejowskich, znanego z intryg. Katarzyna Radziejowska by³a
na pocz¹tku XVI w. oskar¿ona o wspó³udzia³ w zabójstwie dwóch
ostatnich ksi¹¿¹t mazowieckich, Stanis³awa i Janusza. Hieronim

Radziejowski (1615-1667) “jedna z najbardziej odra¿aj¹cych
figur w naszych dziejach” (Pawe³ Jasienica), skazany na bani-
cjê, sprowadzi³ na Polskê �potop� szwedzki. Pó�niej pa³ac by³
siedzib¹ Krasiñskich. Na pocz¹tku XIX w. Kazimierz Krasiñski
powierzy³ odbudowê rezydencji Jakubowi Kubickiemu; by³ to
pierwszy w naszym kraju �wiadomy zabieg konserwatorski.

Zespó³ pa³acowy: pa³ac barokowo-klasycystyczny z XVII-
XIX w., zameczek z XVI-XIX w., w obecnej formie neogotyc-
ki, park angielski ze stawem z pocz¹tku XIX w. Wielokrotnie
przyje¿d¿a³ tu na d³u¿szy odpoczynek Henryk Sienkiewicz. Staw
radziejowicki malowa³ Józef Che³moñski. Obok drewniany
dwór klasycystyczny z XVIII/XIX w.

W s¹siedniej Hamerni o�rodek wypoczynkowo-turystyczny
nad zalewem na Pisi G¹golinie (k¹pielisko, wypo¿yczalnia sprzê-
tu wodnego, noclegi, pole namiotowe, bar); doj�cie za znakami
zielonymi (ok. 2,5 km).
3.3 Przez Las M³ochowski
Krakowiany (0,0 km) - Las M³ochowski - Rozalin (5,5 km).
Znaki ¿ó³te.
Szlak im. Zbigniewa Czy¿ewicza, zmar³ego w 1986 r. popula-
ryzatora turystycznych walorów Lasu M³ochowskiego, dzia³a-
cza ochrony przyrody. Interesuj¹ca trasa le�na, przydatna przez
ca³y rok, naj³adniejsza pó�n¹ wiosn¹, latem i kolorow¹ jesie-
ni¹. Praktyczne doj�cie do pêtli autobusowej w Rozalinie. Dla
narciarzy szlak bez znaczenia, dla kolarzy trasa miejscami nie-
³atwa. W po³¹czeniu ze szlakiem 3.1 (znaki niebieskie) zajmuj¹-
cy szlak okrê¿ny wokó³ Lasu M³ochowskiego.
a. Z Krakowian (⇔3.1, 3.2) za znakami ¿ó³tymi drog¹ ku

wschodowi, a wkrótce potem w lewo duktem, przy którym
kêpa czterdziestu modrzewi polskich, chronionych jako
zbiorowy pomnik przyrody. Modrzewie by³y niegdy� znacz-
nie czêstsze i stanowi³y wa¿ny sk³adnik lasów, zw³aszcza
na terenach na po³udnie od Warszawy. Masowo wycinane,
m.in. do celów budowlanych (s³ynne polskie dwory i ko-
�ció³ki modrzewiowe), dzi� s¹ w zwartych drzewostanach
bardzo nieliczne. Nieco dalej przy szlaku zabytkowy d¹b
szypu³kowy. � 2,3 km Las M³ochowski, �ródle�na enkla-
wa rolna i zabytkowa aleja lipowa, ⇔3.2.

b. Za znakami ¿ó³tymi nadal lasem, krêt¹ tras¹, miejscami
w¹skimi dró¿kami w�ród gêstwy krzewów. Drzewostan

w Lesie M³ochowskim jest obecnie znacznie zmieniony w
wyniku gospodarki ludzkiej, pierwotnie bowiem domino-
wa³y tu lasy li�ciaste i mieszane, na co wskazuj¹ bujnie
rosn¹ce li�ciaste gatunki ni¿szego piêtra i podszycia i miej-
scami runo le�ne. � 3,6 km parking le�ny (deszczochro-
ny, sto³y, ³awy). Nadal krêtymi dró¿kami. � 4,5 km Roza-
lin-Las, skrzy¿owanie dróg, ⇔3.1.

c. Szlakiem ¿ó³tym ku wsi Rozalin. Po prawej dwór z I po³.
XIX w. zbudowany przez Henryka Marconiego dla Roza-

Dzie³o jednego z mistrzów polskiego klasycyzmu
Ko�ció³ w Radziejowicach

Neogotycki zameczek w s¹siedztwie barokowego pa³acu
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lii Rzewuskiej, otoczony parkiem angielskim (w³asno�æ
prywatna). — 5,5 km Rozalin, przystanek autobusowy.

3.4 Szlak ³¹cznikowy
Kostowiec (0,0 km) - gajówka Rozalin (2,6 km). Znaki czarne.
Praktyczny i ³adny szlak ³¹cznikowy w Lesie M³ochowskim.
Pocz¹tek na przystanku autobusowym Kostowiec przy szosie
Warszawa - Katowice, w�ród lasu. Szlak wiedzie po wschod-
niej stronie szosy, obok szko³y specjalnej prowadzonej przez
Zgromadzenie Sióstr Rodziny Marii, dró¿kami i drogami przez
las, miejscami skrajem lasu. — 2,6 km gajówka Rozalin na
polanie w�ród Lasu M³ochowskiego, ⇔3.1.
3.5 Dolink¹ Pisi Tucznej
Jaktorów (0,0 km) - Kuklówka (8,0 km) - Ojcówek (9,5 km) -

Grzymek (11,2 km) - Oddzia³ (12,7 km) - Grzmi¹ca (14,4 km)
- Sku³y (17,7 km) - Grzegorzewice (21,2 km). Znaki ¿ó³te.
Wêdrówka wzd³u¿ Pisi Tucznej, malowniczej rzeczki mazowiec-
kiej, w pierwszej czê�ci przez Równinê £owicko-B³oñsk¹, pó�-
niej Wysoczyzn¹ Rawsk¹. Szlak o sporych warto�ciach krajo-
znawczych. Przebiega przez teren dzi� nie istniej¹cej Puszczy
Jaktorowskiej, ostatniej ostoi tura na �wiecie. Na trasie ro-
dzinny dom malarza Józefa Che³moñskiego, który w latach
1889-1914 malowa³ te okolice. W Sku³ach drewniany ko�ció-
³ek i stare modrzewie. Szlak dla turystów pieszych i rowerzy-
stów, interesuj¹cy zw³aszcza w okresie lata.
a. Ze stacji PKP Jaktorów za znakami ¿ó³tymi kilkaset me-

trów przez osadê do oryginalnego pomnika, upamiêtniaj¹-
cego ostatniego tura, który pad³ w Puszczy Jaktorowskiej w
1627 r. Jak siê przypuszcza, tury przetrwa³y tu o 300 lat
d³u¿ej ni¿ w innych europejskich kompleksach le�nych, co
zawdziêczaæ nale¿y specjalnej opiece polskich królów. Jed-
nak mimo niej wyginê³y, a przyczyn¹ by³a wzmo¿ona pene-
tracja lasu przez cz³owieka, wyrêby, wypas byd³a, k³usow-
nictwo. Zag³ada puszczy dokona³a siê ostatecznie po II po³.
XVIII w., gdy zaczêto osadzaæ w niej budników trudni¹-
cych siê wyrêbem. O czasach tych �wiadcz¹ dzi� liczne na-
zwy, np. Budy Grzybek, Budy Józefowskie, Budy Micha-
³owskie.

Znaki prowadz¹ dalej przez osiedle. Po kilku minutach
nale¿y skrêciæ na brzeg meandruj¹cej w szpalerze drzew Pisi
Tucznej. Wg S. Rosponda s³owo pisk oznacza³o teren pod-
mok³y, bagienny. Podobn¹ nazwê ma kurpiowsko-mazurska
Pisa; w jêzykach ba³tyckich oznacza ona bagno lub rzekê o
trudno dostêpnych brzegach. S³owo tuczna w odniesieniu do
rzeczki oznacza³o wody obfituj¹ce w ryby. Jeszcze niedawno
nad Pisi¹ czynnych by³o kilka m³ynów, obok nich znajdowa-
³y siê stawy rybne; wszystko to uleg³o zniszczeniu po 1945 r.
� 2,5 km Kolaczek, dawna osada m³yñska, obecnie PGR.
Szlak przekracza rzeczkê i wiedzie przez Budy Grzybek, uli-
cami wsi i od stawu przez osiedle letniskowe w zagajniku
sosnowym. — 4,5 km Maruna, pozosta³o�ci kolejnego m³y-
na. Szlak wraca na zachodni brzeg rzeczki, wiod¹c w�ród

pejza¿u rolniczego polnymi drogami.
8,0 km Kuklówka Radziejowicka, budynek szkolny. Na

wschodnim brzegu rzeczki Kuklówki wie� Zarzeczna, po-
mnik J. Che³moñskiego, wspó³czesny ko�ció³ i przystanek
autobusowy (0,3 km).

b. ¯ó³tym szlakiem ku po³udniowi wzd³u¿ dolinki, wyra�nie
ju¿ zaznaczonej. Wkraczamy na wysoczyznê, gleby typowe
dla obszarów morenowych, gliniasto-¿wirowate, w dnie
rzeczki ¿wir skalny, czasem g³azy. � Po lewej na stoku
dolinki widoczny drewniany dworek z XVIII w., przebudo-
wany, z dwoma �wierkami przed frontonem. W latach 1889-
1914 mieszka³ w nim Józef Che³moñski (1849-1914). G³ów-
n¹ tematyk¹ jego obrazów by³a wie� i przyroda. W Kuklówce
powsta³y m.in. obrazy: �Kuropatwy�, �Bociany�, �Czajki�,
�Sójka�, �Pejza¿ z rzek¹� (przedstawiaj¹cy w³a�nie Pisie).
Malarz pochowany jest w ¯elechowie. Kuklówka by³a wie-
lokrotnie t³em opowiadañ J. Iwaszkiewicza: nie zachowany
m³yn to pierwowzór s³ynnych m³ynów z opowiadañ pisa-
rza, tak¿e dworek w Kuku³ce z Bitka jest echem dworku
Che³moñskiego.

Wkrótce szlak opuszcza wygodn¹ drogê (uwa¿aæ na
znaki!) i skrêca na teren malowniczego Ojcówka w wid³ach
Pisi Tucznej i jej dop³ywu, strugi Wê¿yk. Do 1945 r. istnia³
tu staw, w najbli¿szych latach projektowane jest utworze-
nie zalewu dla o�rodka wypoczynkowego (co mo¿e spowo-
dowaæ zmianê przebiegu znakowanej trasy) — 9,5 km Oj-
cówek, rozstaj szlaków, ⇔3.1.

c. Przez teren Ojcówka za znakami niebieskimi i ¿ó³tymi, zra-
zu niewygodnie nad rzeczk¹, potem ju¿ drogami. W sosno-
wych zagajnikach liczne domki letniskowe — 11,2 km Grzy-
mek, zalew na Pisi, teren o�rodka wypoczynkowego SPEC
z Warszawy. Do niedawna sta³ tutaj drewniany m³yn wod-
ny; ⇔3.1.

d. Znaki ¿ó³te ku po³udniowi, drog¹ w�ród zagajników sosno-
wych, przez osiedle letniskowe. Uwaga: wci¹¿ odnawiane
znaki szlaku s¹ w tym rejonie nieustannie niszczone.  12,7
km Oddzia³, droga szybkiego ruchu Warszawa - Katowice.
Przystanek autobusowy.

e. Szlakiem na po³udnie, boczn¹ szos¹, potem poln¹ drog¹
przez malowniczy pejza¿ kulturowy � 14,4 km Grzmi¹ca.
W piêknym parku dwór z XIX w., obecnie siedziba Od-
dzia³u Rehabilitacji Psychiatrycznej. Przy wej�ciu do parku
kapliczka przydro¿na z figurk¹ Matki Boskiej Skêpskiej.
� Znaki ¿ó³te wiod¹ w prawo, �cie¿k¹ do pozosta³o�ci
m³yna i na drugi brzeg Pisi Tucznej. Pod¹¿amy polnymi
drogami; przed ¿niwami pejza¿ jak z obrazów Che³moñ-
skiego. We wsi Boles³awek kilka starych, stylowych zagród.
� 17,7 km Sku³y, centrum wsi obok szko³y i drewnianego
ko�cio³a z II po³. XVII w., wewn¹trz którego iluzjonistycz-
na polichromia na p³ótnie, o charakterze ludowego baroku.
W otoczeniu stare modrzewie. Przystanek autobusowy,
⇔3.2.

f. Ze Sku³ na po³udnie za znakami ¿ó³tymi, w�ród pól. 1 km
dalej znaki wprowadzaj¹ w las. Ostatnie kilkaset metrów
drogami w�ród pól i zagajników.

21,2 km Grzegorzewice, stacja PKP koñcowy przysta-
nek autobusu. Na po³udnie od torów wyniesienie wysoczy-
zny siêgaj¹ce 195 m npm; bierze st¹d pocz¹tek kilka rzeczek:
Pisia G¹golina, Pisia Tuczna, Tarczynka, Jeziorka.  Rozwa-
¿ane jest przed³u¿enie szlaku ku Lasom Chojnowskim.

3.6 Przez li�ciaste drzewostany Lasu Radziejowickiego
Radziejowice (0,0 km) - rez. �D¹browa Radziejowska” (2,7 km)
- Las Radziejowicki - Bieganów (7,6 km) - Miêdzyborów (11,0
km). Znaki czarne.
Szlak Radziejowicki. W le�nej czê�ci trasa niezwyk³ej urody,
po�ród rzadko spotykanych na Mazowszu lasów li�ciastych z

Dworek w Rozalinie - podobn¹ budowlê
mo¿na obejrzeæ w warszawskich £azienkach
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unikatowymi zespo³ami d¹browy �wietlistej w rezerwacie �D¹-
browa Radziejowska�.
Od Bieganowa rolniczy pejza¿ na obszarze wyciêtej Puszczy
Jaktorowskiej, ostatniej ostoi turów na �wiecie. Trasa najbar-
dziej interesuj¹ca w okresie kwitnienia runa le�nego, tj. w maju
i czerwcu, bardzo piêkna kolorow¹ jesieni¹, przydatna przez
ca³y rok dla pieszych, z niewielkimi trudno�ciami tak¿e dla
kolarzy. Zim¹ szlak narciarstwa �ladowego. Wa¿ny szlak ³¹cz-
nikowy: z wêz³a szlaków w Radziejowicach do poci¹gów pod-
miejskich w Miêdzyborowie.

Pocz¹tek szlaku w centrum Radziejowic, obok szko³y i
przystanku autobusowego w kierunku Grodziska Mazowieckiego
i ¯yrardowa. Szos¹ za znakami niebieskimi i czarnymi. Pó³ kilo-
metra dalej rozstaj szlaków, sk¹d szlakiem czarnym w lewo, trak-
tem ku wsi Budy Nowe. � 1,7 km pocz¹tek odcinka przez Las
Radziejowicki. Za starym dêbem z kapliczk¹ na lewo. � 2,7 km
rez. �D¹browa Radziejowska�. Ochronie podlega tu gin¹ce zbio-
rowisko le�ne, tzw. d¹browa �wietlista. W runie ok. 200 gatun-
ków, zw³aszcza ro�lin �wiat³o- i ciep³olubnych. Przez rezerwat
szlak prowadzi nieco ponad kilometr, pó�niej kreto przez lasy
li�ciaste i mieszane. W lasach tych polowali go�cie pa³acu w
Radziejowicach, m.in. w koñcu XIX w. Henryk Sienkiewicz.

Malowa³ tu Józef Che³moñski: �Nadawa³a siê do tego malow-
nicza i dzika knieja radziejowicka, czê�æ s³ynnej ongi, królewskiej,
jaktorowskiej puszczy” (Edward Krasiñski).

7,3 km koniec odcinka le�nego obok Centralnej Magistrali
Kolejowej, najnowocze�niejszej linii w kraju, oddanej do eks-
ploatacji w 1977 r.; obecna prêdko�æ poci¹gów powy¿ej 150
km/godz., przewidywana w przysz³o�ci - do 250 km/godz.

 Pod wiaduktem na drug¹ stronê torowiska. — 7,6 km Biega-
nów, szlakiem drog¹ w prawo przez wie�. Okoliczne tereny do
XVIII w. by³y pokryte lasem s³ynnej Puszczy Jaktorowskiej, w
której do 1627 r. zachowa³y siê ostatnie tury na �wiecie. Do ich
wyginiêcia przyczyni³a siê du¿a penetracja lasów przez cz³o-
wieka, wyrêby i wypas byd³a oraz k³usownictwo. � 9,7 km
Czarny Borek, �cie¿k¹ przez ubogi bór sosnowy. �10,5 km
Miêdzyborów, parking, bar sezonowy, przystanek autobusu z
¯yrardowa. — 11,0 km Miêdzyborów, przystanek PKP. Projek-
towane jest wyznakowanie szlaku dalej na pó³noc, w kierunku
Bud Zosinych.

Na podstawie opracowania udostêpnionego przez
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

oddzia³ w Piasecznie


