
Skrajem puszczy w 60. rocznicę  
utworzenia Kampinoskiego 

Parku Narodowego: Izabelin – 
Laski – Lipków  

Klub Turysty wyruszył 5 października 2019  
wraz z grupami ze szkół podstawowych  

w Sękocinie, Lesznowoli  i nr 2 w Józefowie.  



Prowadziła nas p. Małgorzata Grudzińska – 
przewodnik z Oddziału PTTK Ochota. 



Zaczęliśmy w Centrum Edukacji w Izabelinie..  

Pamięci 
LEŚNIKÓW 

którzy zostali 
zamordowani 

w czasie  
II wojny 

światowej. 



Kampinoski 
 Park Narodowy 

utworzono  
16 stycznia 1959 

roku. Chroni 
przyrodę 

 i historię tego 
terenu. Ma 

powierzchnię 
38,5 tys. ha  
i graniczy 

 z największą  
w Polsce 

aglomeracją 
warszawską.  
Dzięki lasom 

puszczy stolica 
ma zapewniony 

od zachodu 
dopływ świeżego 

powietrza. 



Dzięki makiecie mogliśmy zobaczyć, jak 
wygląda cały teren puszczy – gdzie się 

znajdujemy i dokąd pójdziemy,  
którędy płynie Wisła, gdzie są lasy,  

miejscowości, drogi, pola, łąki. 



Ekspozycje 
umożliwiały 
poszerzenie 

wiedzy   
o życiu puszczy  

oraz 
o zagrożeniach 

środowiska. 



Oto, jaki 
ciężar 

dźwiga na 
głowie łoś, 
który jest 
symbolem 

KPN. 



Nie zabrakło też śladów 
tragicznych wydarzeń 
wojennych, których 

świadkiem była Puszcza. 



Stąd ruszyliśmy poznawać 
środowisko - florę i faunę na żywo.  

Zatem - ścieżkę przyrodniczą! 



Pani przewodniczka opowiedziała nam, 
że ścieżkę stworzono specjalnie  

do przeprowadzania zajęć terenowych  
z młodzieżą szkolną. Szukaliśmy dwóch 

tablic i słupków z numerami 
oznaczającymi zadania zawarte  

w specjalnej broszurze.  



Korzystaliśmy też ze szlaków turystycznych..  





Zapoznawaliśmy 
się też  

z informacjami 
umieszczonymi 

na tablicach 
Ścieżki 

dydaktycznej. 



Cmentarz Wojenny  
w Laskach.  

Tu pochowano 837 żołnierzy.  
720 z nich poległo we 
wrześniu 1939 roku,  

a pozostali podczas walk  
w konspiracji  

oraz podczas powstania.  





Leżąca nieopodal wieś Lipków została zakupiona przez 
Kazimierza Szetkiewicza, który został teściem Henryka 
Sienkiewicza i pierwowzorem Zagłoby. Słynna scena 

pojedynku Michała Wołodyjowskiego z Bohunem z „Ogniem 
 i mieczem” rozgrywa się właśnie w Lipkowie . Dziś wiele ulic 

przypomina nam o sienkiewiczowskich bohaterach. 





 

Lipkowska Woda jest strumieniem 
płynącym (tylko okresowo, obecnie nie)  

z warszawskiego Wawrzyszewa 
 do Kanału Zaborowskiego.  



Jakub Paschalis Jakubowicz przybyły do Polski w latach 60. XVIII 
zasłynął z produkcji pasów kontuszowych. Pasy lipkowskie cechowały 

się wysoką jakością techniczną i artystyczną (a liczba pracowników szła 
w setki). Były chlubą polskiej produkcji persjarskiej.  

Król Stanisław August Poniatowski na zaproszenie przedsiębiorcy, 
osobiście zwiedził manufakturę pasów lipkowskich i za pomnażanie 

pożytecznych rękodzieł nadał Paschalisowi tytuł szlachecki.  



Łupków, Lubków 
a dziś Lipków ..  

Nad wejściem do kościoła wmurowana jest marmurowa 
tablica z napisem: ”Bogu Dawcy wszech darów, aby pracom 

rolniczym i rękodziełom, oraz do nich zachęcającemu 
królowi, Stanisławowi Augustowi, raczył błogosławić, ten 
kościół z fundamentów wystawiony, przez dziedzica dóbr 

Zielonki, Paschalisa Jakubowicza, rok 1792”. 
Po zniszczeniach wojennych odbudowano go w latach  

1951–1952, obecnie nieczynny z powodu remontu. 

Dwór został zbudowany w 1792 roku 
przez Jakuba Paschalisa Jakubowicza. 

Fot. M. Grudzińska 



Każda z grup wzięła udział  
w konkursie krajoznawczym.  

Nagrodami były drewniane figurki zwierzątek  
z logo KPN, dyplomy Przyjaciela Kampinoskiego 

Parku Narodowego i foldery o puszczy.  



Był też czas na zabawę na pobliskiej polanie, gdzie 
znajduje się wspaniały placu. Pogoda nam sprzyjała. 





Pożegnaliśmy 
Kampinoski Park Narodowy  

w Lipkowie. 

 Warto tak spędzać czas  ☺ 
Zapraszamy Was na kolejne 

wycieczki z nami! 


