
Szlak żółty: Rozalin - Las Młochowski – Gajówka Krakowiany.  

Szlak im. Zbigniewa Czyżewicza (ur. 1913, żołnierz AK – ps. Miś, naukowiec – hodowla ziemniaka, 

działacz Ligi Ochrony Przyrody). 

Symbol PTTK -  MZ-5131-y. 

Szlak żółty w całości przebiega przez Las Młochowski i ma 5,4 km długości.  

Szlak żółty rozpoczyna się na skrzyżowaniu ulicy Młochowskiej i Pałacowej. Podążamy ulicą Pałacową 

w kierunku Pałacu Rozalin. Po 300 m pod adresem ul. Pałacowa 27 widzimy bramę 

odrestaurowanego Pałacu, a szlak skręca w prawo w ulicę Letniskową. Teraz poruszmy się wzdłuż 

ogrodzenia pałacu i na 0,4 km skręcamy w lewo, cały czas mając po lewej stronie betonowy płot 

okalający pałacową posiadłość. Po lewej stronie przez rząd drzew, co jakiś czas możemy dostrzec 

biały budynek Pałacu Szlak biegnie teraz prosto ścieżką około 3-4 m szerokości. Po prawej gęsty las i 

kila wąskich przecinek, którymi możemy przedostać się do drogi pożarowej nr 44. W połowie długości 

pałacowego ogrodzenia prywatna posesja – 0,7 km. Co i raz po prawej stronie na drzewach lub na 

ogrodzeniu po lewej znaki żółtego szlaku. 0,9 km – ogrodzenie zawija w lewo, w kierunku bardzo 

rozległej polany z amboną, a my udajemy się na wprost i po 100 m (1 km) coraz węższej ścieżki, na 

którą co i raz zwieszają się gałęzie przeszkadzające w swobodnym pokonywaniu trasy docieramy do 

skrzyżowania. W prawo biegnie szlak niebieski, a my udajemy się w lewo. Na kilku najbliższych 

drzewach dokładnie widoczne znaki szlaku żółtego. Po prawej stronie hektar wyciętego lasu. Szlak 

jest tu wyznaczony na jednej z głównych dróg Lasu Młochowskiego. Cały do tej pory przebyty odcinek 

można śmiało pokonywać spacerem, rowerem, a nawet z dziecięcym wózkiem. 1,3 km – na łuku 

drogi szlak odbija w lewo. Po chwili na kolejnym małym rozwidleniu odbijamy w prawo (prosto 

dojdziemy przecinką do opisywanej już polany z amboną.) Tu zaczyna się trudniejszy fragment szlaku. 

Jeżeli bieg, to tylko terenowy, jeżeli rower to już nie turystyczny, a raczej górski. Droga wyraźnie się 

zwęża, jest poprzerastana gałęziami i raz na jakiś czas przecina ją zwalona gałąź, którą musimy obejść 

lub objechać. Teraz idziemy naprawdę gęstym lasem i z daleka trudno zauważyć, że w ogóle jest to 

szlak turystyczny. Tym bardziej, że znaki szlaku na drzewach po lewej zamalowano na szaro. Na 

szczęście po kilkudziesięciu metrach znaki pojawiają się po prawej stronie. Idąc zimą łatwo zauważyć, 

że przebiegają tędy liczne ścieżki leśnej zwierzyny. Dochodzimy do skrzyżowania z dojazdem 

pożarowym nr 45 - 1,65 km, (który potem zmienia się w ulicę Żelechowską i wpada tuż przed 

Rozalinem w ul. Młochowską) i skręcamy w lewo. Droga znowu staje się szeroka i łatwa do 

pokonania. Często można na niej spotkać pojazdy leśników. Las jest nieco rzadszy i przejrzysty. Z 

głównej drogi skręcamy w drugą ścieżkę w prawo na 1,8 km i ponownie wchodzimy w gęstwinę. 

Można tez skręcić w pierwszą drogę po prawej ( obie po chwili się schodzą), ale znaki szlaku wyraźnie 

nakazują skręt na drugiej przecznicy pod dość ostrym kątem  – odbijamy w stronę Krakowian. Po 

kolejnych 30 m rozwidlenie, na którym skręcamy w prawą odnogę. Po 2 km szlak zaczyna iść nieco 

pod górę. Na 2,2 km docieramy do ambony o nr 11, która stoi w narożniku leśnej polany. Przed nią 

bardzo wyraźny znak skrętu w lewo. Po 50 m dochodzimy do skrzyżowania. Ponieważ nie ma żadnego 

znaku nakazującego skręt w prawo, bądź w lewo idziemy na wprost. Chwila niepewności, ale po 100 

m pojawia się wreszcie znak szlaku żółtego. Przed nami bardzo długa prosta. Po 400 m od ambony 

(2,6 km) mijamy kolejne skrzyżowanie idąc prosto. Po obu stronach ukazuje się dębowy młodnik i na 

2,8 km docieramy do skrzyżowania, na którym skręcamy w prawo. Idziemy nieco pod górkę, po lewej 

stronie widząc dziewiczy fragment lasu – połamane konary, przechylone pnie drzew oparte na swoich 

sąsiadach. 3,1 km – docieramy do ciekawego skrzyżowania. Od lewej strony, od Młochowa ciągnie się 

szlak zielony. Z daleka widać już biało-czerwone słupy z tabliczkami nadleśnictwa. Na jednym ze 

słupków tablica informująca o Zabytkowej alei lipowej. Skręcamy o 90 st. w prawo w dojazd 

pożarowy nr 46. 3,2 km – dochodzimy do skrzyżowania o dość zagadkowym oznaczeniu. Na 



pierwszym drzewie znak informujący o tym, że szlak skręca łukiem wraz z drogą w lewo, a na 

kolejnym (po niecałych 10 m) informacja, że szlak skręca w prawo. Ten drugi znak jest nieco wytarty i 

poszarzały, niemniej jednak jest widoczny i może wprowadzać w błąd. Należy iść zgodnie z pierwszym 

oznaczeniem – łukiem w lewo. Wkrótce nasze wątpliwości zostają rozwiane po napotkaniu kolejnego 

znaku na drzewie. W tym miejscu las jest młodszy i gęsty. Królują sosny, jednak nie tak wysokie jak 

wcześniej. Następne skrzyżowanie - 3,4 km, które pokonujemy na wprost. Na tym odcinku pojawiają 

się stare i bardzo wysokie dęby, których konary łączą się nad drogą w charakterystyczne łuki. 3,6 km 

– dojazd pożarowy 46 podąża w lewo, a my idziemy prosto. Po lewej z oddali można usłyszeć 

samochody. Jesteśmy całkiem blisko drogi łączącej Młochów z Krakowianami. 3,7 km – z prawej 

strony, pod ostrym kątem dochodzi droga, a na polanie widać ambonę. Na 4 km skręcamy w prawo. 

Sugeruje to znak, który znajduje się po lewej stronie, ale jest on w zasadzie ledwie widoczny. Po 100 

m po lewej stronie paśnik i lizawka (jest zima, więc jest on dobrze zaopatrzony). 4,2 km – szlak 

przecina pod ostrym kątem droga, która biegnie do leśniczówki w Młochowie. Idziemy przez nią 

prosto i po 30 m skręcamy w lewo. Wkrótce zaczyna przeważać las liściasty - po prawej pojawia się 

sporo brzóz, a po lewej młode zagajniki klonu, grabu, buku, modrzewia, dębu i sosny. Po 4,8 km 

zaczynamy schodzić nieco w dół i dochodzimy do przystanku nr 2 Ścieżki edukacyjno-ekologicznej 

Modrzew Polski. Na drzewach tabliczki – „pomnik przyrody prawem chroniony”. Warto zwrócić 

uwagę na „listwę popiorunową” na drzewach. Następnie w dół i na 5 km skręcamy w prawo (strzałka 

na drzewie na wprost sugeruje skręt w lewo, jednak została ona namalowana dla pokonujących szlak 

z przeciwnego kierunku). Teraz jeszcze tylko 400 m prostej i dochodzimy do końca naszej wyprawy. 

Po przejściu zielono-białego szlabanu po prawej Gajówka Krakowiany 5,4 km i tu kończy się (lub 

zaczyna) szlak żółty. Dochodzimy do głównej drogi – po lewej staw i za kilkaset metrów droga 

asfaltowa do Krakowian, na wprost szlak niebieski, a w prawo bardzo długa prosta, którą możemy 

dojść do Rozalina.  

Powrót do punktu startu ma 3,6 km długości. Wystarczy iść cały czas dojazdem pożarowym nr 44 – 

szeroka i nieźle utwardzona główna droga leśna, która zaprowadzi nas wprost do ul. Krakowiańskiej 

w Rozalinie lub do skrzyżowania szlaków żółtego i niebieskiego, na którym po skręcie w prawo 

wyjdziemy na ul. Pałacową. 


