
POLICZ 
ZASŁUGI 
DĘBÓW

#IdęPoSul ~ 2,6 km  



W południowej części Sulejówka znaleźć 
można jeden z najbardziej spektakularnych 
zabytków przyrodniczych miasta: aleję 
dębów szypułkowych. Sprawdź sam/a, 
ile potrzeba dębów, by powstała aleja.

1 Kieruj się Paderewskiego na wschód.

2 Skręć w prawo w Krasickiego. 

3 Za boiskiem skręć w prawo w bezimienną 
alejkę biegnącą wzdłuż terenu zielonego.

4 Skręć w lewo w Osiedlową. Idź do końca 
tej ulicy i skręć w lewo w Piaskową.

5 Dojdź do Sobieskiego. Przejdź na drugą stronę ulicy 
i wejdź na leśną ścieżkę, biegnącą na południe.

6 Idź przez las około 500 m. Gdy w odległości 
ok. 100 m. zobaczysz asfalt, na rozstaju 
ścieżek skieruj się na lewo. Przejdź przez 
Mariańską i idź dalej tą samą ścieżką.

7 Po prawej będziesz mijać w oddali zabudowania 
umiejscowionego w lesie klasztoru Marianów. 
Dalej natkniesz się na niewielkie oczko wodne.

8 Po jakimś czasie ścieżka zacznie odbijać 
w prawo, okrążając klasztor. Kieruj się na 
prawo wchodząc w dość gęsty las. 

9 Zbliżysz się do zamieszkałej posesji po lewej 
stronie, przed ogrodzeniem zobaczysz wśród 
drzew niewielką kapliczkę. Nieopodal, na końcu 
betonowego ogrodzenia jest dostępne przejście. 

q Przejdź na widoczną ulicę, wzdłuż której po 
prawej stronie rośnie wysoki starodrzew. 
Przekrocz ulicę Podleśną i idź dalej na zachód. 



w Zerknij na ogrodzony teren po prawej stronie. Spróbuj 
dostrzec w oddali pozostałości po zabudowaniach. 
W tym miejscu mieszkał Bogdan Kreczmer, znany 
entomolog, muzyk i kolekcjoner motyli. Zbierał je 
zarówno w Sulejówku, jak i na Madagaskarze. To 
podobno dzięki niemu mamy gdzie dziś spacerować – 
gdy pod koniec II wojny światowej sowieccy żołnierze 
chcieli wyciąć aleje dębów, a drewno wykorzystać 
do działań wojskowych w zajmowanej Warszawie, 
Kreczmar stanął z sukcesem w ich obronie. 

„Przede wszystkim był 
znakomitym entomologiem. Miał 
piękny zbiór motyli, które łapał 
w okolicy. Tu były łąki leśne i łąki 
przy kolei. Mnóstwo gatunków 
owadów. Zbierał je. We 
współpracy z Polską Akademią 
Nauk budował gabloty. Robił to 
naprawdę fachowo, bo się na tym 
dobrze znał. Dostawał stamtąd 
specjalne szpilki do tych motyli. 
Poza tym miał bardzo piękny 
zbiór motyli egzotycznych". 
— ANDRZEJ SAWELSKI

e Gdy droga będzie 
zakręcać w lewo, 
idź dalej prosto leśną ścieżką.

 ✖ Po przejściu kilkudziesięciu metrów 
znajdziesz się na miejscu. Przejdź 
się w cieniu dębów i policz je.
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Odznacz każdy pomnikowy dąb, który 
spotkasz na swojej drodze.



POSUL to cykl wysmakowanych spacerów 
po Sulejówku. Każdy z nich zaczyna się przy 
Muzeum Józefa Piłsudskiego i prowadzi w inne 
niezwykłe miejsce. Każdy spacer to także intrygujące 
wyzwanie do zrealizowania. Gdy dotrzesz 
do celu, zrób sobie zdjęcie i wrzuć do mediów 
społecznościowych z hasztagiem #IdęPoSul. 
Trasy spacerów zostały opracowane podczas 
warsztatów przez mieszkańców i mieszkanki 
Sulejówka. W działania zaangażowali się:

Monika Brózda, Grzegorz Chrupek, 
Oliwia Gromek, Marta Kałuska, Jerzy Kołnierzak, 
Anna Kożuchowska, Mirosława Krawczak, 
Tomasz Kujawski, Agnieszka Łączyńska, Ewa 
Łepkowska, Aneta Łozowska, Zofia Łozowska, 
Anna Osiak, Justyna Sadowska, Adrian Włodarczyk.


