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Mapa Turystyczna
skala 1: 50 000

Pomysły rowerowe 
na Brwinów i Podkowę

      
1. Kolej na Baniewicza
Brwinów – Podkowa Leśna; długość 7 km

2. Śladami małżeństwa Sygietyńskich
Otrębusy – Karolin – Dębak – Otrębusy; długość 7 km

3. Z wizytą w Galerii Juana Soriano
Brwinów – Podkowa Leśna – Żółwin; długość 12 km

4. Tropem Baltazara K.
Podkowa Leśna – Karolin – Wąwóz – Dębak – Otrębusy; 

długość 11,5 km

www.zielonesasiedztwo.org.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Zielone Sąsiedztwo”

ul. Lilpopa 18
05-807 Podkowa Leśna

tel. +48 22 724 58 90
biuro@zielonesasiedztwo.org.pl

Stowarzyszenie obejmuje obszar Miasta Podkowa Leśna i Gminy 
Brwinów. Powstało w celu realizacji podejścia LEADER Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–13. Zgodnie z Lokal-
ną Strategią Rozwoju wspiera przedsięwzięcia służące rozwojo-
wi obszarów wiejskich, na które udzielane są dotacje ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader PROW. 

Misją Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sąsiedztwo” jest aktywi-
zacja i integracja społeczności lokalnych naszych gmin oraz bu-
dowa wspólnej i rozpoznawalnej w kraju marki podwarszawskich 
miast ogrodów i otaczających je terenów wiejskich jako zespołu 
społeczności lokalnych, które potrafią dobrze współpracować 
i w ten sposób zapewniają wyższą jakość życia mieszkańcom.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
Europa inwestująca w obszary wiejskie. Mapa wydana przez 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”, 
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 

Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007 – 2013. 

Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 

ISBN 978-83-932270-7-5
Opracowanie i wykonanie – Appen – Multimedialna Agencja 

Wydawnicza 2012, www.appen.pl

     Karolin – siedziba „Mazowsza”

Zespół „Mazowsze” z siedzibą 
w Karolinie (Otrębusy, Gmina 
Brwinów) istnieje od ponad 
60 lat. Założyli go kompozy-
tor Tadeusz Sygietyński i jego 
żona, aktorka Mira Zimińska-
Sygietyńska. Od lat nazywany 
jest ambasadorem polskiej 
kultury na świecie. 

      Otrębusy – Muzeum Motoryzacji i Techniki

Muzeum posiada największą 
w Polsce kolekcję starych po-
jazdów, przy czym większość 
wspaniale odrestaurowanych 
eksponatów jest „na chodzie”. 
Zobaczyć je można na przejaz-
dach i paradach w Warszawie 
czy w filmach historycznych. 

     Podkowa Leśna – kościół ogród

Kościół św. Krzysztofa, to nie-
wielka budowla wkompono-
wana w parkowe otoczenie. 
Jego wnętrze łączy się przez 
szerokie oszklone drzwi ze sta-
rannie zaprojektowaną prze-
strzenią pięknego ogrodu, po 
którego ścieżkach przechadza-
ją się pawie.

     Stawisko
 – Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów

Pałacyk w Stawisku stał 
się w okresie między-
wojennym domem pol-
skiej poezji i literatury. Tu 
powstały opowiadania, 
wiersze i sztuki teatralne 
Jarosława Iwaszkiewicza. 
Tu gościli często znani 
twórcy tamtych czasów – 
Tuwim, Lechoń, Słonimski, Szymanowski.  

      Dworek „Zagroda” w Brwinowie

Zabytkowy dworek, dawniej dom 
pisarza Zygmunta Bartkiewicza, 
współcześnie siedziba Towarzy-
stwa Przyjaciół Brwinowa i miej-
sce spotkań kulturalnych.

      
      Kościół pw. św. Floriana w Brwinowie

Konsekrowany w roku 1967 współ-
czesny kościół kryje w swoim wnętrzu 
wiele cennych i zabytkowych elemen-
tów wyposażenia dawniejszych świą-
tyń – co najmniej od XV-tego wieku.
Zespół pięciu ołtarzy, barokowa na-
stawa chrzcielnicy i rokokowa ambo-
na pochodzą z 2 połowy XVIII wieku. 
Jeszcze starsze są krucyfiksy – jeden 
o cechach późnogotyckich umieszczo-
ny w kruchcie i drugi, późniejszy – na 
filarze międzynawowym.

Zielone Sąsiedztwo

Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo” opracowało „Strate-
gię Rozwoju Turystyki Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej”. 
Dostępny na stronie internetowej www.zielonesasiedztwo.org.
pl dokument pełni rolę przewodnika po zasobach turystycz-
nych, a także wspiera ideę budowania wspólnej marki Podwar-
szawskiego Trójmiasta Ogrodów. 

Promując wizję naszych miast i otaczających je terenów wiej-
skich jako miejsca gdzie warto mieszkać, pracować i odpoczy-
wać w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, sięgamy 
do korzeni miasta ogrodu Podkowa Leśna i letniska Brwinów. 
O unikalnym charakterze stanowią nie tylko walory przyrodni-
cze ale także aktywność kulturotwórcza, społeczna i obywatel-
ska naszych mieszkańców. Polecamy szeroką ofertę kulturalną 
instytucji i placówek z naszego terenu. 

Odwiedzajcie Zielone Sąsiedztwo!
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Matecznik Mazowsza
Śladami małżeństwa Sygietyńskich
Start i meta: Otrębusy – Toeplitzówka, ul. Wiejska 1 (Gmina 
Brwinów)
Trasa: Toeplitzówka – Muzeum Prof. M. Pokropka – przystanek 
WKD Orębusy – Karolin – Leśniczówka na Dębaku – Karolin – 
Toeplitzówka.
Długość trasy: ok. 7 km
Stopień trudności trasy: średnio trudna – drogi asfaltowe, grun-
towe, dukty leśne.

Otrębusy zostały założone na po-
czątku XIV wieku jako wieś prywat-
na z małym folwarkiem i kilkoma 
gospodarstwami chłopskimi. Nazwa 
Otrębusy jest nazwą kulturową wy-
nikającą z działalności założyciela 
wsi lub pierwszych jego mieszkań-
ców. Od drugiej połowy XVIII wieku 
zaczyna się ona pojawiać na mapach 
i w atlasach. Pod koniec XIX wieku 
majątek zaczęto rozprzedawać. Nie 
była to wówczas atrakcyjna miejsco-
wość, nie było połączeń kolejowych, drogi były piaszczyste, zie-
mie mało urodzajne. Jedyna zaleta tego terenu to las otaczający 
wieś, dobry klimat, idealny spokój. Powstała wtedy idea stwo-
rzenia miejscowości leczniczej i wypoczynkowej. 

W Otrębusach znajdują się dwa muzea prywatne (Muzeum 
Sztuki Ludowej i Muzeum Motoryzacji), a dodatkowo na terenie 

siedziby ZPiT „Mazowsze” znajduje się mu-
zeum, którego zbiory obejmują kostiumy, 
w których występowali członkowie zespołu, 
a także liczne pamiątki przywiezione z wy-
stępów na całym świecie. Zespół „Mazow-
sze” z siedzibą w Karolinie (Otrębusy Gmina 
Brwinów) istnieje od ponad 60 lat. Założyli 
go kompozytor Tadeusz Sygietyński i jego 
żona, aktorka Mira Zimińska-Sygietyńska. 

Tropem Baltazara K.
Przez leśne ostępy
Start: Podkowa Leśna WKD
Meta: Otrębusy WKD
Trasa: Podkowa Leśna WKD – Karolin-Wąwóz – Kapliczka – 
Leśniczówka na Dębaku – Otrębusy WKD.
Długość trasy: ok. 11,5 km 
Stopień trudnościu trasy: średnio trudna – drogi gruntowe, 
asfaltowe, dukty leśne.

Wypowiedzi Andrzeja 
Tyszki zaczerpnięte z to-
miku „Żyjąc wśród leśnych 
ogrodów”; „Ci, którzy 
twierdzą, że Baltazar K. i ja 
– to jedna i ta sama osoba, 
rozgłaszają niepotwierdzo-
ne i przesadzone wiado-
mości, jak mniej więcej ta 
o przedwczesnej śmierci 
Marka Twain’a, informacje 
pochopne i nie zweryfiko-
wane.”

Cytaty z Andrzeja T.:
„ Podkowa Leśna to nie tylko moje wybrane miejsce zamiesz-
kania i związane z nim kłopoty i uroki. To także kropla, w której 
staram się zaobserwować właści-
wości oceanu. Tym oceanem jest 
kultura współczesna w ciągu jej sta-
łych i gwałtownych przemian. (…) 
Chodząc po mieście ogrodzie, lub 
jeżdżąc rowerem – widzę te drze-
wa, grupy leśne, całe areały, licz-
ne rzędy i szpalery – w ogrodach 
i na terenach ogólnie dostępnych, 
w parkach i na skwerach i w enkla-
wach leśnych – wszędzie je widzę 
i dziękuję Bogu oraz tym ludziom, 
którzy je zasadzili (i tym, którzy mo-
gli wyciąć, ale ich nie wycięli). 

Meksykańskie ptaki
Z wizytą w galerii Juana Soriano
Start: Brwinów OSP 
Meta: Owczarnia – Galeria Rzeźby Juana Soriano, ul. Artystyczna 20
Trasa: OSP Brwinów – ul. Wilsona – ul. Brwinowska (Podkowa 
Leśna) – ul. Jana Pawa II – Aleja Lipowa – ul. Krasińskiego – ul. 
Młochowska (Gmina Brwinów) – ul. Południowa – Kapliczka – 
ul. Graniczna – ul. Książenicka – ul. Mała – ul. Artystyczna.
Długość trasy: ok 12 km
Stopień trudności trasy: łatwa, drogi asfaltowe, gruntowe.

       Ogród Rzeźb Juana 
Soriano – położony 
w Owczarni (Gmina 
Brwinów), niedaleko 
Milanówka i Podkowy 
Leśnej. Miejsce Ma-
giczne, gdzie natura 
i sztuka uzupełniają się, 
współtworząc klimat 
artystycznego ogrodu, 
który warto odwiedzić. 

Dwanaście monumentalnych rzeźb odlanych w brązie malow-
niczo eksponowanych w zabytkowym założeniu dworsko-parko-
wym oraz galeria prac meksykańskiego rzeźbiarza Juana Soriano 
tworzy niecodzienne muzeum sztuki współczesnej. 

Galerię ufundował pan Marek Keller, a dokładnie FUNDACION 
JUAN SORIANO Y MAREK KELLER A.C. Matką chrzestną galerii 
została Krystyna Janda, mieszkanka nieodległego Milanówka,  
która wskazała i  poleciła to 
miejsce. 

Ogród Rzeźb Juana Soriano 
jest otwarty dla gości. Można 
go zwiedzać po wcześniej-
szym kontakcie telefonicz-
nym.

Kolej na Baniewicza
Siła i Światło dla miasta ogrodu
Start: Brwinów OSP, ul. Pszczelińska
Meta: WKD Podkowa Leśna Główna
Trasa:  OSP Brwinów – ul. Wilsona – Stawisko – Parów Sójek – 
Pałacyk Kasyno – Willa Krychów – Aleja Lipowa – kościół ogród 
– WKD Podkowa Leśna Gł.
Długość trasy: ok. 7 km
Stopień trudność trasy: łatwa, drogi asfaltowe, gruntowe, 
alejki parkowe. 

Współczesne centrum Brwinowa u zbiegu ulic Pszczelińskiej 
i Grodziskiej, nieopodal stacji Brwinów PKP – od 1845 roku prze-
biega tu trasa kolei  warszawsko-wiedeńskiej. W drugiej połowie 
lat dwudziestych XX wieku Tadeusz Baniewicz z tego miejsca 
wyruszał traktem do powstającego miasta ogrodu Podkowy 
Leśnej. Nadzorował budowę szlaku kolejki EKD oraz budowli 
inżynieryjnych. Ustawa o budowie elektrycznej kolei EKD naka-
zywała umiejscowienie trasy co najmniej dwa kilometry od trasy 
warszawsko-wiedeńskiej. 

Trasa przebiegała przez tereny podmokłe i bagniste. Od Warsza-
wy po Grodzisk Mazowiecki zbudowano 40 większych i  mniej-
szych mostów. Na ówczesne czasy były wyznacznikiem nowo-
czesnej myśli inżynieryjnej, skutecznie łącząc przystanki i stacje 
kolejki EKD. 

Przy ulicy Kwiatowej w Podkowie Leśnej stoi okazała willa „Kry-
chów”, dom rodziny Baniewiczów zbudowany w roku 1931 w 
stylu łączącym tradycję z awangardą. Kierując się dalej Parkową 
mijamy budynek Szko-
ły Samorządowej, do 
której wybudowania 
przyczynił się Tadeusz 
Baniewicz. Jest on też 
patronem pięknej Alei 
Lipowej w centrum 
Podkowy Leśnej.

Tadeusz Baniewicz 
(1879 – 1974) Jeden z Ojców Założycieli miasta  ogrodu Podkowa 
Leśna. Inżynier i wizjoner. Esteta i społecznik. Obywatel świata 
zakochany w swojej Małej Ojczyźnie. 

      Podkowa Leśna – Pałacyk Kasyno
Park i Klub Sportowy dziś nazy-
wany Kasynem z siedzibą CKiIO. 
W lipcu 1933 roku przedstawiciele 
Międzynarodowego Kongresu po-
święconego kolejnictwu zwiedzali 
trasę kolejki EKD. W Klubie Spor-
towym odbył się wykwintny raut 
dyplomatyczny. Goście podkreślali 
„doskonałe wrażenie jakie zrobi-
ła na obecnych kolej elektryczna 
Warszawa – Grodzisk Mazowiecki 
o tak dużej szybkości, tego rodza-
ju kolei nie posiada jeszcze wiele 
miast zagranicznych”. 

      Podkowa Leśna – stacja WKD
Do powstania EKD, 
pierwszej na ziemiach 
polskich kolei elek-
trycznej, przyczyniła 
się, powstała w roku 
1918, pierwsza polska 
spółka „Siła i Światło” 
produkująca energię 
elektryczną – oraz 
ówcześni właściciele 
majątków na zachód 
Warszawy – Stanisław Wilhelm Lilpop w Brwinowie oraz Jó-
zef Markiewicz w Komorowie – obaj noszący się z wizją miast 
ogrodów jeszcze przed Wielką Wojną. Głównym beneficjentem 
współpracy ziemian i przemysłowców stała się Podkowa Leśna, 
w której realizacja wizji miasta ogrodu okazała się najpełniejsza,  
a związek z EKD, a później z WKD, najmocniejszy.

Na szlaku kultury i sztuki

Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku
ul. Gołębia 1, 05-807 Podkowa Leśna
tel. +48 22 758 93 63, fax. 48 22 729 14 21
e-mail: stawisko@stawisko.pl
http://www.stawisko.pl/

Pawilon Muzealny Polskiej Sztuki Ludowej w Otrębusach
ul. Natalińska 15, 05-805 Otrębusy
tel. +48 22 758 55 61
http://www.muzeumsztukiludowej.otrebusy.pl

Muzeum Motoryzacji i Techniki
ul. Warszawska 21, 05-805 Otrębusy
tel./fax +48 22 758 50 67
kom. +48 502 257 021, +48 504 150 817
e-mail: retro@muzeum-motoryzacji.com.pl
http://www.muzeum-motoryzacji.com.pl

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich – Pałacyk Kasyno
ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna
tel. +48 22 759 22 20, fax +48 22 729 13 84 wew. 33
e-mail: info@ckiopodkowa.pl 
http://www.ckiopodkowa.pl/

Pałacowo Parkowy Zespół Zabytkowy „KAROLIN” 
ul. Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy 
tel. +48 22 758 50 01, +48 22 758 50 02, fax. +48 22 758 57 90 
e-mail: info@mazowsze.waw.pl 
http://www.mazowsze.waw.pl

Galeria Ogród Rzeźb Juana Soriano, Kazimierówka
ul. Artystyczna 20, Owczarnia (Podkowa Leśna)
tel. +48 51 190 22 05, 60 171 79 03
e-mail:mkeller@juansoriano.org 
http://www.juansoriano.org

Gminny Ośrodek Kultury OK Centrum Kultury
Wilsona 2, 05-840 Brwinów
tel. +48 22 729 59 34, +48 22 729 34 15
e-mail: ok@ok.brwinow.pl
http://www.ok.brwinow.pl

 Tadeusz Sygietyński
(1896 – 1955) Kompozytor, dyrygent i pedagog. Miłośnik i znawca 
ludowych tradycji artystycznych, założyciel  Zespołu Pieśni i Tańca 
„Mazowsze”.

Mira Zimińska-Sygietyńska
(1901 – 1997) Aktorka, reżyser i pedagog. Współzałożycielka „Mazow-
sza”. Od śmierci Tadeusza Sygietyńskiego w roku 1955 samodzielnie 
prowadziła zespół odnoszący sukcesy na estradach całego świata.    
     

        Toeplitzówka
Nazwa pochodzi od ro-
dziny Teoplitzów, którzy 
mieszkali w dworku nie-
spełna 50 lat w XX wie-
ku. Urodził się tu znany 
dziennikarz oraz publi-
cysta – Krzysztof Teodor 
Toeplitz. 

Z pałacem ściśle wiąże się historia Otrębus. Na początku XIX 
wieku mówiąc „Otrębusy” miano właśnie na myśli dworek  
z  otaczającymi go terenami. Obecnie jest siedzibą filii Biblioteki 
w Brwinowie. 

     Otrębusy – Muzeum Sztuki Ludowej
Muzeum Sztuki Ludowej prowadzone jest przez prof. Mariana Po-
kropka, który od ponad 40 lat gromadzi zabytki sztuki ludowej. 
Wśród nich znajduje 
się rzeźba, płaskorzeź-
ba, snycerka i intarsje, 
rzeźba ceramiczna, 
malarstwo ścienne 
i dekoracyjne, obrazy, 
drewniane gwizdawki, 
palemki, kolorowe wiel-
kanocne pisanki, wikli-
nowe koszyki, wycinan-
ki i wyroby ze słomy.

Juan Soriano
(1920 – 2006) Juan Soriano to najbardziej intrygująca i najbardziej znaczą-
ca postać malarstwa i rzeźby meksykańskiej XX wieku. Jego prace wysta-
wiane były w Meksyku, Stanach Zjednoczonych, Chinach, Francji i Polsce.

          Brwinów – Stacja PKP
Choć linia kolejowa po-
łączyła Brwinów z War-
szawą już w połowie 
XIX wieku umożliwiając 
rozwój miasta, to czas 
i komfort dojazdów rady-
kalnie zmienił się z chwilą 
otwarcia elektrycznej linii 
średnicowej na odcinku 
Warszawa – Żyrardów. 
W końcu lat trzydzie-
stych szybkie i punktualne pociągi z automatycznie zamykanymi 
drzwiami dojeżdżały do olbrzymiego kompleksu wykańczanego 
Dworca Głównego w Warszawie.  Pamiątką po tym skoku w nowo-
czesność są wciąż charakterystyczne, skrzydlate wiaty przystanków 
kolejowych – jak ta w Brwinowie.

      Las Młochowski
Ta sama nazwa dotyczy dwu kompleksów leśnych borów sosnowych 
i lasów liściastych, stanowiących zapewne kiedyś całość. Jeden z 
nich leży pomiędzy Młochowem a Żelechowem, zaś drugi pomiędzy 
Nadarzynem a Podkową Leśną. Starsze części lasu objęte są ścisłą 

ochroną jako rezerwaty. 
Większy to Uroczysko Za-
borów, rezerwat przyro-
dy im. W. Tyrakowskiego.  
Mniejszy to rezerwat im. 
profesora B. Hryniewiec-
kiego gdzie napotkać 
można ponad stuletnie 
dęby i sosny, jedne z naj-
starszych na Mazowszu.

Dojazd

Koleje Mazowieckie PKP – z Dworca Warszawa Śródmieście, 
Warszawa Ochota, Warszawa Zachodnia – kierunek Żyrardów, 
dojazd do Brwinowa PKP.
Warszawska Kolej Dojazdowa – z przystanku WKD Warszawa 
Śródmieście, Warszawa Ochota, Warszawa Zachodnia – kieru-
nek Grodzisk Mazowiecki lub Milanówek, dojazd do Podkowy 
Leśnej Głównej.

W KM i WKD można przewozić rowery (za dodatkową opłatą).

Samochodem – najbardziej popularny dojazd prowadzi z War-
szawy Alejami Jerozolimskimi do Pruszkowa i dalej drogą nr 719 
w kierunku Grodziska Mazowieckiego, przez Kanie, Otrębusy do 
zjazdu na Podkowę Leśną (na południe, w lewo) lub na Brwinów 
(na północ, w prawo).

Od drogi krajowej nr 8, od Nadarzyna dojazd drogą nr 720 przez 
Otrębusy do Brwinowa. Również drogą nr 720 dojazd przez Bło-
nie od drogi krajowej nr 2.

Autostradą A2 z Warszawy do węzła na wysokości Pruszkowa 
i dojazd drogą nr 718 przez Pruszków do drogi nr 719 i dalej – 
kierunek Grodzisk Mazowiecki.

Następny węzeł autostrady i zjazd znajduje się na wysokości 
Grodziska Mazowieckiego, gdzie drogą nr 579 należy skiero-
wać się do Grodziska Mazowieckiego i wrócić na wschód drogą 
nr 719 do Brwinowa i Podkowy Leśnej.

Przez okolice Brwinowa i Podkowy Leśnej biegnie szereg szla-
ków turystycznych pieszych znakowanych przez PTTK. Oznacze-
nia te można wykorzystać również w wędrówkach rowerowych. 
Kilka krótkich oznakowanych tras rowerowych prowadzi rów-
nież duktami Lasu Młochowskiego.

Ścieżki GPX części tych szlaków dostępne są na stronie:

http://www.zielonesasiedztwo.org.pl

Trasy Turystyczne

Pomysły rowerowe 
na Brwinów i Podkowę

Szlaki z sylwetką w tle
Więcej informacji na stronie:
www.zielonesasiedztwo.org.pl 
w zakładce „promocja lokalna”

Brwinów i Podkowa Leśna leżą na południowy zachód od War-
szawy, dwadzieścia kilometrów od jej centrum. 

Ten rejon miasta ogrodu o rozproszonej zabudowie willowej 
i  parkowej zieleni położony jest na skraju kompleksu leśne-
go Lasów Młochowskich, poprzecinanego szlakami pieszymi 
i  trasami rowerowymi i wyśmienicie nadaje się do niemęczącej 
turystyki i rekreacji rowerowej. Tym bardziej, że jest tu wiele in-
teresujących miejsc, które warto odwiedzić, a które przedstawia 
nasza mapa.
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