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 Izabelin to gmina wiejska położona w powiecie warszawskim zachodnim,  
  w województwie mazowieckim, wśród lasów Kampinoskiego Parku Narodowego.  
  Swoją nazwę osada wzięła od imienia właścicielki okolicznych lasów Izabeli Zielińskiej.  
  Izabelin powstał w latach 20. XX w. i od samego początku była to miejscowość letniskowa  
  dla oficerów zawodowych i rzemieślników z Warszawy. Pod koniec lat 20. XX w. otwarto  
  nawet prywatne połączenie autobusowe z Warszawą. Trasa autobusu zaczynała się na rogu  
  ulic Okopowej i Powązkowskiej w Warszawie. Jeszcze przed wojną, w 1938 r. otwarto tutaj szkołę  
  elementarną. W 1951 r. erygowano parafię w Izabelinie-Laskach, a na początku lat 70. wybudowano  
nowy budynek szkolny. 30 grudnia 1994 r. na mocy decyzji Rady Ministrów północna część gminy Stare Babice została przekształcona  
w gminę Izabelin. W Izabelinie działa ochotnicza straż pożarna, przychodnia lekarska i bank PKO BP. 78% gminy zajmują lasy Kampinoskiego 
Parku Narodowego, a pozostały obszar stanowi otulinę parku. Sam Kampinoski Park Narodowy został utworzony 16 stycznia 1959 roku 
dzięki staraniom Jadwigi i Romana Kobendzów. Położony jest na Nizinie Środkowomazowieckiej, między lewym brzegiem Wisły a Bzurą, 
tuż przy północno-zachodnich rogatkach Warszawy. Powierzchnia parku wynosi 38 544,33 ha, z czego 72,40 ha przypada na Ośrodek 
Hodowli Żubrów w Smardzewicach w woj. łódzkim. Wokół parku rozciąga się strefa ochronna o areale 37 756 ha. W parku występuje 
66 gatunków drzew i 70 gatunków krzewów, z czego 33 gatunki drzew i 46 gatunków krzewów jest pochodzenia rodzimego. Jest on 
miejscem występowania wszystkich 13 nizinnych gatunków płazów oraz 6 gatunków gadów. Na terenie parku i strefy ochronnej 
gnieździ się ponad 150 gatunków ptaków. Puszczę zamieszkuje także blisko 50 gatunków ssaków, z których największym jest łoś. 

Trasa składa się z dwóch map (mapy Street-O i łosia)  oraz dwóch powiększeń. Mapy się ze sobą częściowo pokrywają.  
Na mapie czerwonymi okręgami zaznaczono punkty kontrolne (PK). Do każdego z nich wykonano zdjęcie lub zadano pytanie.  
Odpowiedzi na pytania lub dopasowane do PK zdjęcia, jako potwierdzenie przebycia trasy, należy dostarczyć do organizatora. 

Z Dreptusiem po Izabelinie 
Wrota Kampinoskiego Parku Narodowego 

Wycieczka nr 100 

Do przejścia: 3,5 km 

Do odwiedzenia: 27 PK 
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Z Dreptusiem po Izabelinie/Wrota Kampinoskiego Parku Narodowego 

PK 1 Kto fundatorem?  

PK 2 Kiedy wmurowano ten kamień?  

PK 3 …ludzie bardziej spokojni, życzliwi… i jacy jeszcze?  

PK 4 Czyimi rękami wzniesiony dom?  

PK 5 Skąd pochodzili hitlerowcy oprawcy?  

PK 6 Jakie 3 liczby po E na Piaskowej?  

PK 7 Jaki rok po Anno Domini?  

PK 8 Jakie inicjały fundatorów?  

PK 9 Kto wie najlepiej w ogrodzie przyjaznym naturze?  

PK 10 

Parafia św. Franciszka w Izabelinie została erygowana w 1951 r. przez kard. Stefana Wyszyńskiego. Rok później 
stanął kościół, który ostateczny wygląd uzyskał w lipcu 1964 r., po umieszczeniu na frontonie mozaiki autorstwa 
Marii Uśpieńskiej. Zarówno kościół, jak i jego późniejszy wystrój z założenia miały być proste. Drewniany ołtarz  
i tabernakulum nawiązują do pobliskiej Puszczy Kampinoskiej, a skromny wystrój – do franciszkańskiej duchowości. 
Ścianę z tabernakulum pokrywa sgraffito z motywami roślinnymi i zwierzęcymi.  Ważnym elementem wystroju świątyni 
jest krzyż wykonany z „Sosny Powstańczej”. 

Jakie dwa łacińskie słowa trafiły na kamień pamiątkowy?  

PK 11 
Figura Naszej Matki. 

Jaki rok wyryto na cokole figury?  

PK 12 
Krzyż – pamiątka Wielkiego Jubileuszu 2000 Roku. 

Czyj dar?  

PK 13 
Wolnostojąca dzwonnica z trzema dzwonami i z grupą tablic epitafijnych poświęconych żołnierzom AK. 

Kto ufundował dzwon noszący imię św. Franciszka z Asyżu?  

PK 14 
Pomnik pamięci leśników puszczy kampinoskiej, którzy polegli lub zostali zamordowani w czasie drugiej wojny światowej. 

Czym się zajmował leśnik rozstrzelany wraz z bratem Tomaszem?  

PK 15 
Tablica projektu „Kampinoskie bagna”. 

Czyja działalność jest wielką pomocą w przywracaniu naturalnych stosunków wodnych w puszczy?  

PK 16 
Grupa tablic poświęconych współpracy międzynarodowej Kampinoskiego Parku Narodowego. 

Kto jest autorem zdjęć na tablicy poświęconej Parkowi Narodowemu Pojezierza Smoleńskiego?  

PK 17 
Ścieżka dydaktyczna „Puszczą do Leśnego Ogródka Botanicznego”. 

Gdzie, poza Centrum Edukacji KPN, można zakupić przewodnik po ścieżce?  

PK 18 
Stacja meteo. 

Jaką literę umieszczono na szczycie masztu wiatrowskazu?  

PK 19-27 Dopasuj zdjęcie 

Uwaga, zdjęć jest więcej. Wybierz tylko te właściwe! 

Odpowiedzi należy przesłać na e-mail: trip.poczta@onet.pl lub za pomocą formularza. 

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO),  

przesyłający wyraża zgodę na publikację na liście osób, które przebyły trasę  

na stronie internetowej http://dreptuś.pl 


