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III Rajd Narciarski po Puszczy Kampinoskiej: żołnierze na nartach 

Finlandię podczas inwazji Związku Radzieckiego z przełomu 1939/40 roku uratowali ... narciarze. W okresie 

międzywojennym w niektórych regionach Polski wszyscy żołnierze odbywali szkolenia narciarskie, a 

współczesne Wojsko Polskie ma w swoich szeregach jednostki, których żołnierze odbywają szkolenia 

narciarskie w najbardziej skrajnych warunkach zimowych – za kołem podbiegunowym czy w Alpach.  

Towarzystwo Narciarskie „Biegówki” we współpracy z Kampinoskim Parkiem Narodowym organizuje  w 

sobotę 18.2.2012 trzeci już rajd historyczny po Puszczy Kampinoskiej, podczas którego można będzie 

dowiedzied się fascynujących szczegółów o wykorzystaniu nart przez armie w przeszłości i obecnie. A to 

wszystko w pięknych miejscach Puszczy.    

Program: 

- przejście przez najmniej uczęszczane tereny Puszczy Kampinoskiej, z licznymi wydmami i urokliwym 

kanałem Łasica 

- pokaz sprzętu narciarskiego wykorzystywanego przez armię fioską w czasie II wojny światowej  

i przez Wojsko Polskie w dwudziestoleciu międzywojennym 

- prezentacja sprzętu narciarskiego wykorzystywanego przez współczesną Brygadę Strzelców Podhalaoskich 

- spotkanie z żołnierzami z Brygady Strzelców Podhalaoskich oraz członkami grup rekonstrukcyjnych: 

Cytadela i Suomen Armeija 

- pokaz slajdów o historii jednostek narciarskich po dotarciu do Granicy i ognisko 

- zwiedzanie od zewnątrz kościoła obronnego w Brochowie 

Warunek uczestnictwa: 

Zgłoszenie uczestnictwa pod adresem wycieczki@tnbiegowki.pl , następnie przelanie opłaty wpisowej na 

konto z nagłówka niniejszego dokumentu: 

- 32 zł członkowie TN Biegówki 

- 38 zł nie-członkowie TN Biegówki 

(opłata wpisowa jest w całości przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji imprezy) 

Należy napisad o dokonaniu wpłaty pod adres wycieczki@tnbiegowki.pl 

Transport: 

Zbiórka w sobotę 18.2. pod pomnikiem Słowackiego na Placu Bankowym o godz. 8.15 (wyjazd o 8.30), 

powrót w to samo miejsce około godz. 17.30-18. 

Można wsiąśd również na pętli os. Górczewska, przy McDonalds` o godz. 8.50 (i wysiąśd około 17.10).  

Koniecznie napiszcie, z którego przystanku będziecie jechad!  
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Trasa: 

Przypięcie nart w Wilczych Tułowiskich, marsz/bieg czerwonym szlakiem w kierunku Demboskich Gór, na 

Posadzie Demboskie skręt w prawo szlakiem żółtym w kierunku Granicy, po drodze przeprawa mostkiem 

przez urokliwy kanał Łasica  

Co zabrać ze sobą? 

1. termos z ciepłym napojem (najlepiej słodzoną herbatą) 
2. na siebie lżejsze ubranie do narciarstwa biegowego (dobrze oddychające, chroniące przed wiatrem, 

wilgocią i deszczem, lecz nie grzejące za mocno – kombinezony do narciarstwa zjazdowego nie 
sprawdzają się – za mocno grzeją!), opaska na głowę 

3. do plecaka – cieplejsza kurtka, druga para cieplejszych rękawiczek i druga czapka, szalik; ciepłe 
ubrania powinny byd zakładane każdorazowo podczas postojów 

4. okulary przeciwsłoneczne, rękawiczki, czapka 
5. dokumenty 

 

Wyposażenie dodatkowe (zalecane, ale nie wymagane):  

1. mapa puszczy Kampinoskiej  
2. pokrowiec na narty 
3. krem  
4. smary narciarskie 
5. jedzenie – kiełbaska na ognisko , pieczywo 

 

Jedzenie: 

Tym razem niestety zaprzyjaźniona z nami restauracja Dziupla z Truskawia nie będzie mogła zapewnid nam 

swojej słynnej grochówki. Prosimy Was przeto o wzięcie ze sobą jedzenia: kiełbasek, chleba i innych rzeczy, 

które można podgrzad na ognisku.  

Kaprysy pogody i możliwość odwołania rajdu: 

Jeżeli pogoda spłata nam figla, to zastrzegamy sobie możliwośd odwołania rajdu. Informacja zostanie 

podana najpóźniej w piątek o godz. 13. Dlatego prosimy o sprawdzenie swoich skrzynek mailowych. W 

przypadku odwołania rajdu, wszelkie dokonane wpłaty zostaną zwrócone w ciągu 14 dni.  

Kontakt do koordynatora: 

Piotr Manowiecki, wycieczki@tnbiegowki.pl, Tel. +48 602 675 300 

 

Współorganizator:  

Kampinoski Park Narodowy  
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Partnerzy:  

Stowarzyszenie Historyczne Cytadela 

Grupa Rekonstrukcji Historycznych Suomen Armeija  

21 Brygada Strzelców Podhalaoskich 


