
#IdęPoSul ~ 3,3 km  

WYKONAJ 
MANEWRY NA 
WARZYWNYM 
POLIGONIE



Wojsko to nieodłączny element krajobrazu 
Sulejówka. W II RP ulicami przechadzali się 
wojskowi. Po wojnie wielki wpływ na miasto 
i jego mieszkańców miało sąsiedztwo 
jednostki wojskowej i poligonu. Przyjrzyj 
się budynkom, które miały umilać życie 
mieszkańcom osiedla wojskowego i oceń, 
jak wojskowy dryl wpłynął na marchewkę 
na terenie R.O.D. Pancerniak.

1 Skręć w prawo w Paderewskiego. 

2 Przy pomniku, na którym znajduje się 
Marszałek w towarzystwie swoich córek, 
skręć w prawo w Piłsudskiego.

3 Idź cały czas prosto. Przejdź przez tory i skręć 
w prawo w Kombatantów II Wojny Światowej.

4 Skręć w lewo we Wrońskiego. Idź prosto, ale 
rozglądaj się na boki: pod numerem  1  przyjrzyj się 
willi Ułanka, pod  6  – willi Przedświt. 

5 Skręć w prawo w Reymonta, a potem 
w lewo w Przechodnią. 

6 Przejdź na drugą stronę Okuniewskiej. Idź drogą 
na północ w stronę lasu, mijając z prawej szkołę. 

7 Gdy po chwili dojdziesz do rozdroża, zdecyduj, 
czy masz ochotę na krótką spacerową pętlę po 
lesie. Jeśli tak – skręć w lewo. Jeśli nie – skręć 
w prawo i pomiń lekturę następnego punktu.

8 Idź dalej ścieżką prowadzącą na zachód. Po około 
300 m. skręć w prawo. Po kolejnych 100 m. skręć 
znów w prawo. Idź dalej prosto, mijając po prawej 
łączkę i stodołę. Po przejściu 250 m. skręć w prawo. 
Droga doprowadzi Cię do punktu, w którym 
zaczęła się leśna pętla. Skręć tam w lewo.



 ! UWAŻAJ, ŻEBY NIE WPAŚĆ DO STUDNI. WEDŁUG LEGENDY 
TA UKRYTA PRZY ŚCIEŻCE PAMIĘTA JESZCZE NAPOLEONA. 

 ! ZWRÓĆ UWAGĘ, ŻE ŚCIEŻKA JEST DZIWNIE PROSTA 
I BIEGNIE PO NASYPIE. TO DLATEGO, ŻE KIEDYŚ SZŁA TĘDY 
LINIA KOLEJOWA, KTÓRA ZAOPATRYWAŁA POLIGON.

9 Kieruj się w stronę osiedla wojskowego 
i wejdź w jego uliczki. Przejdź trawersem 
przez plac Stefana Czarneckiego. 

q Znajdź smoka na zniszczonej fontannie.

w Zajrzyj przez okno do dawnego 
Klubu Garnizonowego – kiedyś 
to miejsce tętniło życiem, 
przyciągało wielu gości, 
a w garnizonowym kasynie można 
było nie tylko zakosztować 
hazardu, ale też posłuchać 
obiecujących debiutów. 

„W Klubie Garnizonowym mieściła 
się sala kinowa, konferencyjna, 
kawiarnia, stołówka i biblioteka. 
Właśnie tam odbywały się zabawy 
i spotkania, które integrowały 
społeczność miasta i osiedla. Działały 
tam również kobiety z Organizacji 
Rodzin Wojskowych". — HANNA 
MATRACKA

Kasyna były nieodłącznym 
elementem osiedli wojskowych. 
Podobno odbył się tutaj pierwszy 
koncert Kasi Kowalskiej.
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r Cofnij się w kierunku ogródków działkowych. Wejdź 
głównym wejściem i zanurz w zielone alejki. 

 ✖ Jesteś na miejscu. Przyjrzyj się roślinom hodowanym 
przez działkowiczów/czki. Naciesz wzrok małymi, 
misternie zagospodarowanymi działeczkami. Zrób 
zdjęcie pięciu hodowanym tutaj gatunkom roślin, 
które zdołasz rozpoznać – warzywom, krzewom, 
drzewkom owocowym lub roślinom ozdobnym.
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Narysuj głowę spotkanego podczas spaceru smoka.



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.


