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Co to jest Nordic Walking
Nordic Walking jest to forma 
aktywności ruchowej bazująca na 
naturalnym marszu, wzbogacona 
techniką odpychania się od 
podłoża za pomocą specjalnie 
skonstruowanych do tego celu kijów. 
Chodzenie zgodnie z zasadami Nordic 
Walking angażuje do 90% mięśni 
ciała i powoduje spalenie o ok. 30 – 
40% kalorii więcej niż chodzenie bez 
kijów. Nordic Walking jest bezpieczną 
aktywnością ruchową dla każdego, 
którą można uprawiać cały rok. 
Długość trasy do przejścia i tempo 
chodu każdy dobiera odpowiednio  
do swoich możliwości.
Aspekty zdrowotne techniki  
Nordic Walking
Odciąża kręgosłup i stawy,
reguluje ciśnienie krwi,
zapobiega osteoporozie,
wzmacnia mięśnie,
pomaga utrzymać prawidłową wagę, 
rozładowuje stres i napięcie.
Uwaga: tylko regularne i techniczne 
uprawianie Nordic Walking  
daje powyższe efekty. 

Zadanie publiczne „Jesteśmy aktywni” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego  

Patronat: 
Gmina Leoncin, Kampinoski Park Narodowy

Realizator projektu:
Stowarzyszenie Enjoy Leoncin

pl. R. Kobendzy 3  
05-155 Leoncin

www.enjoyleoncin.pl 
www.facebook.com/EnjoyLeoncin 

 www.facebook.com/kijeenjoyleoncin

Teksty do broszury:
Instruktorka Nordic Walking Małgorzata Rychter

Zdjęcia:
Paulina Gocałek

Konsultacja merytoryczna:
Beata Jóźwik, Jarosław Kondrakiewicz, 

OSP Ratownictwo Wodne Nowy Dwór Mazowiecki

Konsultant ds. dostępności:
Małgorzata Rychter

tel. 603 362 079

Kij do Nordic Walking składa 
się z trzech elementów: 
rękojeści z rękawiczką – każdy 
kij jest dopasowany do ręki 
prawej lub lewej. Rękawiczka 
ma otwór na kciuk i zapinana 
jest na rzep wokół nadgarstka. 
Rękawiczka powinna 
przepuszczać powietrze i 
nie uwierać dłoni. Rękojeść 
powinna być zrobiona z 
materiału naturalnego lub 
przepuszczającego powietrze 
np. z korka. Kij właściwy 

powinien być lekki, aby nie 
obciążał dłoni, najlepszy 
materiał to aluminium 
lub włókno węglowe. Kij 
zakończony jest grotem, który 
powinien być ostry i zrobiony 
z trwałego materiału  np. stali 
hartowanej co umożliwia jego 
dłuższą żywotność. Dodatkowo 
do kijów dołączone są gumowe 
buciki, które należy zawsze 
zakładać na grot gdy będziemy 
szli po twardej nawierzchni 
(asfalt, kostka).

W pozycji stojącej kij trzymamy 
za rękojeść pionowo do podłoża, 
opierając jego końcówkę przed sobą, 
wtedy ramię i przedramię powinno 
tworzyć kąt prosty lub lekko rozwarty 
(fot. 1), lub kładziemy kij na podłożu, 
pięta jednej nogi jest na poziomie 
jednego końca kija, wykonujemy 
krok do przodu, wtedy koniec palców 
powinien znaleźć się na poziomie 
drugiego końca kija (fot. 2).

DOBÓR DŁUGOŚCI 
KIJA NORDIC WALKING:

ELEMENTY PRAWIDŁOWEJ TECHNIKI 
NORDIC WALKING:

Sylwetka 
wyprostowana, łopatki 
lekko ściągnięte, 
brzuch wciągnięty, 
głowa niepochylona, 
patrzymy przed siebie, 
środek ciężkości 
ciała minimalnie 
przesunięty do 
przodu (fot.3), krok 
stosunkowo długi 
rozpoczynający się  
od pięty i kończący się 
na wybiciu z palców 
(fot.4)

Miejsce 
wbicia kija 
w połowie 
długości 
kroku pod 
kątem 
ostrym 
(fot.5 i 
fot.6), 
ruch ręki i 
nogi naprzemienny tj. prawa  
ręka – lewa noga i odwrotnie

Ruch ręki wykonywany 
jest ze stawu 
ramiennego, nie z łokcia 
(fot. 7) i ręka porusza 
się do przodu i do 
tyłu do wysokości 
pępka (fot. 8 i fot. 9), 
kij puszczamy za linią 
bioder i chwytamy go 
w drodze powrotnej, 
tułów w trakcie marszu lekko 
pochylamy do przodu (fot. 10)

fot. 1

fot. 2

fot. 3 fot. 4

fot. 5

fot. 6

fot. 7 fot. 8

fot. 9

fot. 10
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STOWARZYSZENIE 
ENJOY LEONCIN
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   ROZGRZEWKA PRZED   ROZPOCZĘCIEM TRASY

Stajemy w lekkim 
rozkroku, oba kije 
trzymamy na plecach, 
opierając je na 
zgiętych łokciach.  
Wykonujemy skręty 
tułowia naprzemiennie 
w lewą i prawą stronę. 
Powtarzamy 10 razy.

Stajemy w rozkroku, 
kije wbijamy w 
podłoże po bokach. 
Jedną nogę podnosimy 
do góry ze zgiętym 
kolanem pod kątem 
prostym i wykonujemy 
obroty stawem 
kolanowym w lewą 
stronę, a następnie 
w prawą. Po 5 razy 
w każdym kierunku 
każdym kolanem. Staw 
skokowy i biodrowy 
pozostają w bezruchu.

             ĆWICZENIE 4. OBROTY STAWEM KOLANOWYM
Stajemy w lekkim rozkroku, 
kije wbijamy w podłoże 
po bokach dalej od ciała, 
jedną nogę podnosimy do 
góry ze zgiętym kolanem 
pod kątem prostym  
i wykonujemy obroty 
stawem biodrowym  
w lewą stronę, a następnie 
w prawą stronę, staw 
skokowy i kolanowy 
pozostają w bezruchu  
– 5 razy w każdym 
kierunku, każdym biodrem.

    ĆWICZENIE 5. OBROTY STAWEM   BIODROWYM

Stajemy w lekkim 
rozkroku, kije 
wbijamy w podłoże, 
tułów wyprostowany. 
Wykonujemy 
wymachy nogą  
w stawie biodrowym 
do tyłu i do przodu 
powtarzamy 10 razy 
prawą i lewą nogą.

    ĆWICZENIE 6. WYMACHY W STAWIE BIODROWYM

Stajemy w dużym 
rozkroku, kije 
trzymamy w rękach 
na obu końcach. 
Wykonujemy  
krążenia tułowia  
z wyprostowanymi 
rękami, w bok, dół, 
drugi bok, do góry  
– 5 razy w każdą 
stronę.

Stajemy w lekkim rozkroku, 
kije trzymamy na końcach, 
tułów wyprostowany i 
wiosłujemy kijami do 
przodu i do tyłu - 5 razy  
w prawą i lewą stronę.

            ĆWICZENIE 7. KRĄŻENIA TUŁOWIA     ĆWICZENIE 8. NAPRZEMIENNE        WIOSŁOWANIE 

             ĆWICZENIE 1. SKRĘTY TUŁOWIA
Stajemy w lekkim 
rozkroku, kije wbijamy 
w podłoże przed sobą, 
stajemy na piętach 
z jednoczesnym 
wychyleniem kijów 
i tułowia do przodu. 
Pośladki wypinamy 
do tyłu, następnie 
przyciągamy kije do 
siebie, tułów prostujemy 
i jednocześnie stajemy 
na palcach. Powtarzamy 
10 razy.

   ĆWICZENIE 2. WSPIĘCIE PALCE-      PIĘTY

Stajemy w lekkim 
rozkroku, kije wbijamy 
w podłoże po bokach, 
jedną nogę podnosimy 
do góry ze zgiętym 
kolanem pod kątem 
prostym i wykonujemy 
obroty stopą w prawą 
stronę, a następnie w 
lewą. Staw kolanowy  
i biodrowy pozostaje  
w bezruchu, 
Powtarzamy 5 razy  
w każdym kierunku 
lewą i prawą stopą. 

    ĆWICZENIE 3. OBROTY STOPĄ

Stajemy w lekkim 
rozkroku, kije 
trzymamy oburącz 
pośrodku. Ręce 
wyciągamy do przodu 
na wysokości ramion  
i obracamy kije dłońmi 
z jednoczesnym 
przyciąganiem 
kijów do klatki 
piersiowej i następnie 
odciągnięciem od 
klatki piersiowej. Cały 
czas obracając kije 
dłońmi - 10 razy.

    ĆWICZENIE 9. ĆWICZENIA NADGARSTKÓW
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LEGENDA 
DO MAP  ROZCIĄGANIE PO ZAKOŃ  CZENIU TRASY

Stajemy w rozkroku, kije wbijamy w podłoże 
przed sobą. Ręce opieramy na kijach, pochylamy 
tułów do przodu tak aby był równoległy do 
podłoża, głowa w linii tułowia. Wyciągamy 
pośladki jak najbardziej do tyłu, a ręce jak 
najbardziej do przodu – pozycję utrzymujemy  
15 sek.

    ROZCIĄGANIE PLECÓW

W pozycji wyprostowanej wbijamy kije w 
podłoże z przodu. Jedną nogą robimy krok do 
przodu, druga pozostaje w miejscu, zginamy 
w kolanie przednią nogę i przenosimy na nią 
ciężar ciała, cała stopa nogi tylnej dotyka 
podłoża. Pogłębiamy zgięcie kolana przedniej 
nogi, podtrzymujemy się rękami opierając się 
na kijach, tułów utrzymujemy prosto – pozycję 
utrzymujemy po 15 sek. i zmieniamy nogę.

   ROZCIĄGANIE ŁYDKI

Stajemy w pozycji 
wyprostowanej. Kije wbijamy 
przed sobą, jedną nogę 
wysuwamy do przodu stawiając 
ją na pięcie, palce tej nogi 
opieramy na kiju, druga noga 
lekko jest ugięta w kolanie. 
Podciągamy palce nogi opartej  
na kiju jak najbardziej do góry  
– pozycje utrzymujemy 15 sek. 
następnie zmieniamy nogę. 

           ROZCIĄGANIE      TYŁÓW NÓG

Stajemy z nogami skrzyżowanymi, 
stopy utrzymujemy blisko 
siebie stabilnie na podłożu, kije 
przenosimy za siebie i trzymamy 
w obu rękach na ich końcach (fot. 
1). Schylamy się powoli do przodu, 

kije z tyłu zjeżdżają po nogach jak 
najniżej, nie zwieszamy głowy,  
(fot. 2) patrzymy w podłoże  
– pozycję utrzymujemy 15 sek. 
zmieniamy skrzyżowanie nóg  
i powtarzamy ćwiczenie.

           ROZCIĄGANIE      TYŁÓW NÓG   

Stajemy w pozycji wyprostowanej 
w lekkim rozkroku, każdy kij 
trzymamy w jednej ręce w 
połowie jego długości (fot. 1), ręce 
wyprostowane unosimy do góry 

przed sobą do wysokości ramion, 
wyprostowane ręce przenosimy 
do boków jak najdalej (fot. 2), 
następnie powoli przenosimy je do 
przodu, powtarzamy 10 razy.

         ROZCIĄGANIE   KLATKI PIERSIOWEJ 

Kije odkładamy, stoimy w lekkim 
rozkroku. Jedną rękę unosimy do góry 
i zginamy w łokciu tak, aby łokieć był 
jak najbliżej głowy, a dłoń spoczywała 
na plecach. Drugą ręką powyżej głowy 
chwytamy łokieć zgiętej ręki i obniżamy 
pozycję łokcia – pozycję utrzymujemy 
15 sek. i zmieniamy rękę.

  ROZCIĄGANIE TRICEPSÓW 

Kije odkładamy, stoimy w lekkim 
rozkroku. Wyprostowaną jedną rękę 
kładziemy na zgięciu łokciowym drugiej 
ręki powyżej łokcia i przyciągamy ją do 
siebie. Dłoń zgiętej ręki dotyka ramienia 
na linii głowy, zgiętą ręką dociągamy 
łokieć w kierunku głowy – pozycję 
utrzymujemy 15 sek. i zmieniamy rękę.

 ROZCIĄGANIE RAMION 

Stajemy w lekkim rozkroku, kije 
trzymamy w rękach za rękojeść. 
Krzyżujemy ręce przed sobą, następnie 
wbijamy kije w podłoże po bokach 
ciała. Zwieszamy tułów do przodu 
opierając się na kijach – pozycję 
utrzymujemy 15 sek. następnie 
zmieniamy strony.

  ROZCIĄGANIE PLECÓW 

Stajemy w rozkroku, kije trzymamy 
w rękach, wbijamy kije z boku w 
linii jednej stopy jak najdalej, tułów 
pochylamy i utrzymujemy w położeniu 
równoległym do podłoża, głowa w linii 
tułowia, opieramy się rękami na kijach 
– pozycję utrzymujemy po 15 sek. i 
zmieniamy stronę,

  ROZCIĄGANIE BOKÓW I RAMION 

Stajemy na jednej nodze, opieramy się 
na kijach jedną ręką po stronie nogi, na 
której stoimy, drugą nogę zginamy w 
kolanie i przyciągamy piętę do pośladka 
trzymając ręką nogę w kostce,  tułów 
wyprostowany, kolana obu nóg jak 
najbliżej siebie – pozycję utrzymujemy 
15 sek. i zmieniamy nogę.

 ROZCIĄGANIE PRZODU UD 

Stajemy w rozkroku. Kije wbijamy w 
podłoże po bokach, jedną nogę zgiętą 
w kolanie kładziemy na drugiej nodze 
lekko powyżej kolana i przykucamy tak, 
aby kolano nie wyszło przed palce nogi 
na której stoimy. Tułów utrzymujemy 
wyprostowany – pozycję utrzymujemy 
po 15 sek. i zmieniamy nogę.

 ROZCIĄGANIE POŚLADKÓW 

LEGENDA

trasy Nordic Walking

Na następnych stronach znajdują się mapy  
z trasami, które wyznaczyliśmy do spacerów  

z kijami Nordic Walking. Dołączone są zdjęcia  
i opisy ciekawaych miejsc,  

które warte są uwagi podczas marszu.
 

Na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego 
obowiązuje regulamin dostępny pod adresem

https://www.kampinoski-pn.gov.pl/  
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1
2

3
4

Górki

89

Grabina

L. Grabina

Posada
Łubiec

Budki 
Kiścińskie

OOŚ
Żurawiowe

Roztoka

Łubiec

Miłosna
Górka

Kępiaste
90

Zamczysko

Parowa Dupne

Poligon

Babska
Górka

Adamowa
Łąka

Tartaczna
Góra

Pożary

Duża

Góra

Kanał Zaborowski

OOŚ
Karpaty

OOŚ
Zamczysko

OOŚ
Roztoka

Start spod Sosny Powstańców. Idziemy 
szlakiem czerwonym do Zamczyska, 
następnie skręcamy w lewo jak 
prowadzi czerwony szlak i dochodzimy 
do Obszaru Ochrony Ścisłej Karpaty. 
Idziemy grzbietem wydm, w dole 
rozciągają się bagna. Dochodzimy 
do szlaku żółtego i skręcamy w lewo 
w żółty szlak. Dalej idziemy żółtym 
szlakiem, aż do zielonego. Skręcamy  
w lewo w zielony szlak i dalej zielonym 
szlakiem dochodzimy do Górek.

◄ Sosna Powstańców. 
Miejsce straceń 
Powstańców w 1863. 
Sosna miała 3,5 m 
obwodu i 22 m wysokości, 
w wieku ok. 170 lat 
runęła. W 2001 roku 
przy szczątkach sosny 
ustawiono głaz-pomnik  
ku czci poległych 
bohaterów Powstania 
Styczniowego.

◄Trzy Krzyże 
upamiętniające miejsce 
śmierci Powstańców, 
niedobitków z oddziału mjr. 
Walerego Remiszewskiego. 
Mieszkańcy Górek 
postawili obok Sosny 
Powstańców 3 krzyże  
i ołtarz. W 2020 roku  
stare próchniejące  
krzyże zostały  
wymienione na nowe.

▲Bagna przy OOŚ Karpaty 
graniczące bezpośrednio 
z grzbietem wydmowym 
Karpat. Bagna przy granicy 
Karpat leżą w południowym 
pasie bagiennym. Idąc od 
strony Zamczyska, krajobraz 
po obu stronach szlaku jest 
zupełnie inny. Po lewej stronie 
widoczny jest bór sosnowy  
i mieszany, po prawej 
krajobraz bagienny.

▲Zamczysko, 
dobrze zachowane 
wczesnośredniowieczne 
grodzisko pierścieniowe, 
otoczone podwójnym 
pierścieniem wałów  
i dwiema fosami. Położone 
jest na południowej 
krawędzi zalesionego wału 
wydmowego, u podnóża 
którego ciągną się rozległe 
bagna. Grodzisko ma wymiary 
40 x 50 m. 

1 2

3

4

TRASA: GÓRKI SOSNA POWSTAŃCÓW 
– ZAMCZYSKO – KARPATY – OKOŁO 11 KM
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1 2 3 4

Nowe
Polesie

Stare
Polesie

Krubiczew

Secymin
Nowiny

Piaski 
Królewskie

Piaski
Duchowne

Posada 
Cisowe

Łyse 
Góry

Demboskie Góry
Kozie Góry

Czerwińskie
Góry

G. Krukowa
Krzywa 
Góra

Lisia Góra

90

Poleska
Góra

Denny
Las

OOŚ
Krzywa Góra

OOŚ
Czerwińskie

Góry

92
L. Krzywa 

Góra

Krzywa Góra

94

71

1
Start z parkingu przy wejściu do 
Puszczy w Piaskach Duchownych. 
Idziemy żółtym szlakiem aż do szlaku 
czerwonego, skręcamy w lewo w 
czerwony szlak. Po około 1,7 km 
dochodzimy do Dębu Kobendzy, 
idziemy dalej czerwonym szlakiem, 
który po około 2,6 km skręca w lewo. 
Dochodzimy do szlaku niebieskiego, 
skręcamy w lewo w szlak niebieski  
i idąc dalej tym szlakiem wracamy  
do parkingu.

◄ Opuszczona leśniczówka 
Krzywa Góra. W latach 20-tych 
XX w. założona w niej była 
stacja turystyczna. We wrześniu  
1939 roku była miejscem pracy 
sztabu gen. Tadeusza Kutrzeby, 
dowódcy armii Poznań. Pełniła 
też funkcję szpitala polowego. 
W czasie okupacji była placówką 
żandarmerii pilnującej granicy 
między Rzeszą, a Generalnym 
Gubernatorstwem.

◄Kamień pamiątkowy ku czci 
profesora Romana Kobendzy 
głównego propagatora 
utworzenia Kampinoskiego 
Parku Narodowego. Ten 
polski botanik, dendrolog, 
profesor SGGW był również 
propagatorem ochrony przyrody. 
Był autorem licznych opracowań 
florystycznych terenów 
ciekawych przyrodniczo  
i godnych zabezpieczenia.

2

▲Malownicze bagna przy 
czerwonym szlaku za Dębem 
Kobendzy w Obszarze 
Ochrony Ścisłej Krzywa Góra.

▲Dąb Kobendzy, dąb 
szypułkowy, wysoki na 31 m,  
ma w obwodzie 582 cm,  
rośnie już ponad 400 lat i jest 
jednym z najstarszych drzew  
w Puszczy Kampinoskiej. 
Wcześniej nazywany był 
Jagiellonem.

3

4

TRASA: DĄB KOBENDZY – OKOŁO 11 KM
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OOŚ

1

2

3

4

Stara Dąbrowa

Nowe
Polesie

L.Wilków

Stare
Polesie

Posada Cisowe

92

Tańczący
Bór

Kaczubalska
Góra

G.
Wasielak

Wilkowska
Góra 102

Łyse Góry

Demboskie Góry
Kozie Góry

Lisia Góra
90

82

Poleska
Góra

Denny
Las

Szczeblówiec

P iaszczys te Góry

G.
Smaglina

Babie
Góry

Kanał Kromnowski

1
Start z drogi asfaltowej prowadzącej do Górek przy 
zielonym szlaku przebiegającym przy leśniczówce Wilków. 
Idziemy szlakiem zielonym na zachód, po przejściu ok. 1,5 
km dochodzimy do Dębów Poleskich. Następnie idziemy 
zielonym szlakiem, aż do żółtego. Dalej żółtym, aż do 
szlaku czerwonego/niebieskiego. Skręcamy w lewo w 
czerwony/niebieski szlak, po niecałym kilometrze szlak 
czerwony i niebieski rozdzielają się. Idziemy dalej szlakiem 
niebieskim, aż dojdziemy do asfaltowej drogi prowadzącej 
do Górek. Wracamy tą drogą do miejsca startu.  
*Uwaga: ze względu na część trasy przebiegającej drogą 
asfaltową, weź ze sobą buciki do kijków.

◄ Dęby Poleskie 
– kilka ponad 
200-letnich 
dębów, których 
obwody 
dochodzą   
do 4 metrów.  
Ich rozłożyste 
kształty 
oznaczają, że 
kiedyś rosły na 
polanie.

◄Droga leśna, wzdłuż niej 
ogrodzenia ochraniające 
posadzony młodnik 
przed zniszczeniem 
przez zwierzynę. Na 
terenie KPN znajduje się 
wiele takich ogrodzeń. 
Ważne: ogrodzenia te 
nie mogą przecinać 
naturalnych szlaków, 
którymi przemieszcza się 
zwierzyna.

2

▲Przydrożna kapliczka 
przy asfaltowej drodze 
prowadzącej z Górek do 
leśniczówki Wilków.

▲Poidełko Tadka – nie 
znaleziono dokumentów 
informujących skąd się 
wzięła nazwa tego miejsca, 
podobno od imienia miłośnika 
Puszczy, który aktualizował 
mapy Parku i przeprowadzał 
inwentaryzację.

3
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TRASA: DĘBY POLESKIE – OK. 13, 5 KM
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1
Start z parkingu przy wejściu do KPN w 
Gaci. Idziemy zielonym szlakiem rowerowym 
poprzez Obszar Ochrony Ścisłej Rybitew. 
Dochodzimy do mogił nieznanych żołnierzy, 
tuż za nimi szlak skręca w lewo. Idziemy dalej 
zielonym szlakiem, aż do miejsca  
w który szlak skręca ostro w prawo. Skręcamy 
wtedy w lewo w drogę gminną prowadzącą 
do wsi Rybitew. Następnie na skrzyżowaniu 
dróg w Rybitwie skręcamy w lewo w drogę 
prowadząca do wejścia do Kampinoskiego 
Parku Narodowego w Gaci.

◄ Opuszczona 
leśniczówka, 
która jest jednym 
z miejsc akcji 
horroru „W lesie 
dziś nie zaśnie 
nikt”. Ze względu 
na popularność 
filmu, jest chętnie 
odwiedzana przez 
miłośników historii 
z dreszczykiem.

◄ Symboliczne leśne 
mogiły nieznanych 
żołnierzy z września 
1939 r., których 
pochowano w tym 
miejscu. Po wojnie 
ciała ich zostały 
ekshumowane  
i złożone w części 
wojskowej cmentarza 
parafialnego  
w Leoncinie. 

2
▲Rybitew – pomnik pamięci 
mieszkańców wsi Rybitew, 
poległych, straconych i 
zamęczonych w hitlerowskich 
obozach koncentracyjnych 
po pacyfikacji w dniu 14 
września 1944 roku. Co roku 
w rocznicę rzezi odbywają się 
tu uroczystości upamiętniające  
tę tragedię.  

▲Szpaler brzóz na drodze 
gminnej blisko za wsią Rybitew.

3

4

TRASA: RYBITEW – MOGIŁY ŻOŁNIERZY 
– OKOŁO 6,5 KM
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1
Start z parkingu przy wejściu do 
Puszczy Kampinoskiej w Gaci, idziemy 
żółtym szlakiem aż dojdziemy do Starej 
Dąbrowy do Ośrodka Szkoleniowo-
Wypoczynkowego, w końcowym odcinku, 
przed Starą Dabrową, szlak łączy się ze 
ścieżką dydaktyczną „Wokół Bieli” i mijamy 
tabliczki dydaktyczne nr 5, 4, 3, 2, 1 i 10. 
Następnie idziemy ścieżką dydaktyczną 
mijając tabliczki 9, 8,7, 6 i dochodzimy do 
żółtego szlaku, skręcamy w prawo w żółty 
szlak i wracamy do Gaci.

◄ Rozwidlenie żółtego 
szlaku i Drogi Kościelnej. Na 
rozgałęzieniu dróg rośnie 
piękna rozwidlona wysoka 
brzoza brodawkowata. Ten 
gatunek brzozy może osiągnąć 
nawet 30 m i żyje ok. 100 lat. 
Biała kora brzozy sprawia, 
że drzewo jest odporne na 
działanie mrozów i upałów, 
może przeżyć nawet w mrozach 
dochodzących do -45 st. C.

◄Wrzosowisko przy żółtym 
szlaku, przy Obszarze Ochrony 
Ścisłej Wilków, skręt szlaku 
w lewo, tuż przed Obszarem 
Ochrony Ścisłej Biela. Kwitnienie 
wrzosów zaczyna się około 
połowy sierpnia i trwa do końca 
września a nawet do listopada. 
Na intensywność kwitnienia mają 
istotny wpływ temperatury w 
kwietniu. Na terenie Puszczy jest 
wiele wrzosowisk.

2 ▲Ściana olszyn przy drodze 
ścieżki dydaktycznej „Wokół 
Bieli” w okolicach przystanku 
nr 9. Olsza jest jednym z 
najważniejszych gatunków 
lasotwórczych Puszczy 
Kampinoskiej, żyje ok. 100 
– 120 lat i osiąga wysokość 
do 25 – 30 m. Dobrze rośnie 
na glebach wilgotnych i 
bagiennych.

▲Kamień upamiętniający I 
pieszą wycieczkę Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego, 
zorganizowana przez 
Aleksandra Janowskiego 
i Kazimierz Kulewieć. 
Wycieczka odbyła się w 1907 
roku, wzięło w niej udział 
387 osób, które dotarły w 
okolice Kazunia parostatkami 
„Kopernik III” i „Nadwiślanin”. 
Część osób pieszo dotarło do 
Starej Dąbrowy.

3
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TRASA:  STARA DĄBROWA 
- WOKÓŁ BIELI  - OKOŁO 13 KM
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LEGENDA 
DO MAP    PIERWSZA POMOC - SPACERUJ BEZPIECZNIE   PO KAMPINOSKIM PARKU NARODOWYM

Zanim przystąpisz do udzielania pomocy, 
bezwzględnie zapewnij bezpieczeństwo  
sobie i poszkodowanemu.  

Przy podejmowaniu wszelkich działań  
zachowaj spokój, nie krzycz, komunikuj się 
zdecydowanym tonem.

Wezwij niezwłocznie pomoc 112 lub 999 
lub wyznacz osobę, która wezwie pomoc, 
odpowiadaj rzeczowo i spokojnie na pytania 
dyspozytora. 

Dyspozytor tobą pokieruje, gdy nie wiesz 
co robić. Nigdy nie rozłączaj pierwszy 
połączenia. 

W przypadku braku zasięgu, szukaj 
miejsca gdzie go znajdziesz.

FOT. 1 SPRAWDZENIE 
PRZYTOMNOŚCI

Oceń przytomność poszkodowanego delikatnie 
potrząsając za barki i zadając głośno pytanie:  
„co się stało”, „czy pan/pani mnie słyszy”,  
„proszę otworzyć oczy”. 

Udrożnij drogi oddechowe – połóż 
rękę na czole poszkodowanego, 
palcami drugiej ręki unieś żuchwę, 
odchyl głowę poszkodowanego 
do tyłu do wyczuwalnego oporu, 
sprawdź czy nie ma ciał obcych 
w jamie ustnej. Można je usunąć 
tylko wtedy, gdy są widoczne na 
pierwszy rzut oka. Stosuj te zasady 
wyłącznie do osób nieurazowych. 

Oceń oddech – przesuń swój policzek lub nadgarstek w pobliże 
ust poszkodowanego, wyczuj wydychane powietrze, słuchaj 
odgłosu oddechu, obserwuj ruchy klatki piersiowej. Wykonuj 
tę czynność około 10 sekund. Zdj. 3 Brak oddechu – określamy 
jeśli oddech jest słaby, ciężki, jak łapanie powietrza „przez rybę”, 
występuje charczenie lub brak oddechu. Wykonuj poniższe 
czynności tj. RKO

Odsłoń klatkę piersiową 
poszkodowanego,
ułóż nadgarstek jednej 
ręki na środku jego 
klatki piersiowej, ułóż 
drugą rękę na grzbiecie 
pierwszej, spleć palce  
i lekko je rozsuń.

Uciskaj klatkę prostymi rękami nie odrywając ich 
od klatki, głębokość ucisku 5- 6 cm u dorosłych, 
z częstotliwością 100-120 ucisków na minutę, 
Wykonaj 2 wdechy po 30 uciśnięciach, zastosuj 
maseczkę RKO.

Niezbędne  
wyposażenie na piesze 
wycieczki w lesie:

ZALECANE UBRANIE: 
długie spodnie, buty powyżej kostek

PODRĘCZNA APTECZKA: folia życia 
(NRC), rękawiczki jednorazowe, 
maseczka RKO, nożyczki, gaza jałowa, 
bandaż nieelastyczny, jałowe opatrunki, 
plastry, chusta trójkątna

Jest oddech - wyczułeś 2 – 3 oddechy,
uklęknij przy poszkodowanym, upewnij się,  
że jego ręce i nogi leżą wzdłuż osi ciała. Zdejmij 
poszkodowanemu okulary, upewnij się, że nie  
przy sobie ostrych przedmiotów, ułóż je nad głową 
poszkodowanego. Rękę poszkodowanego  
od Twojej strony ułóż w pozycji „ave Cezar”,
Drugą rękę poszkodowanego przyłóż grzbietem 
dłoni do jego policzka i przytrzymaj ją. 

Swoją drugą ręką chwyć zewnętrzną nogę 
poszkodowanego nachwytem za kolano i pociągnij 
ją ku górze tak aby jego stopa została na podłożu.

Przytrzymując 
rękę nad 
policzkiem, 
pociągnij nogę 
trzymaną 
nachwytem 
tak, aby 
poszkodowany 
odwrócił się na 
bok w Twoją 
stronę. Ustabilizuj poszkodowanego poprzez ułożenie nogi 

leżącej na górze pod katem prostym. 

FOT. 2 UDROŻNIENIE 
DRÓG ODDECHOWYCH

FOT. 3 OCENA ODDECHU

FOT. 4 NIE ODDYCHA  
– MASAŻ SERCA

FOT. 5 NIE ODDYCHA – 
SZTUCZNE ODDYCHANIE

FOT. 2, 3, 4, 5 
POSZKODOWANY NIEPRZYTOMNY

FOT. 6, 7, 8, 9  POSZKODOWANY PRZYTOMNY

FOT. 9 
POZYCJA 

BEZPIECZNA 
– KROK 4

FOT. 8 
POZYCJA 

BEZPIECZNA 
– KROK 3

FOT. 6 
POZYCJA 

BEZPIECZNA 
– KROK 1

FOT. 7 
POZYCJA 

BEZPIECZNA 
– KROK 2



ZADŁAWIENIA
1. Nakłaniaj poszkodowanego do efektywnego 
kaszlu
2. Wykonaj 5 uderzeń między łopatkowych:
 Stań z boku przy poszkodowanym i wsuń jedną 
rękę pod klatkę piersiową osoby poszkodowanej i 
pochyl ją do przodu, 
poproś go, aby ręce 
oparł na kolanach
 Drugą ręką 
wykonaj 5 uderzeń 
w okolicę między 
łopatkową, rękę ułóż 
w kształcie „łódki”, 
uderzaj miękką 
częścią nadgarstka
 Po każdym 
uderzeniu skontroluj, 
czy ciało obce 
wydostało się na 
zewnątrz
3. Wykonaj 5 
ucisków nadbrzusza:
 Stań za 
poszkodowanym 
i obejmij go pod 
pachami
 Ułóż płasko pięść 
jednej dłoni między 
pępkiem, a miejscem 
połączenia żeber
 Drugą dłoń połóż 
na pierwszej i uciskaj 
w kierunku do siebie  
i do góry
 Jeśli działanie 
jest nieskuteczne, 
powtarzamy działania 
z punktu 2.  
Punkt 2 i 3 wykonujemy naprzemiennie
 W przypadku utraty przytomności wezwij 
pogotowie i wykonuj RKO

KRWOTOK
1. Bezpośrednio uciskaj ranę przy pomocy gazy lub 
innego materiału dobrze wchłaniającego krew
2. Wezwij pomoc
3. Utrzymuj ucisk bezpośredni, aż do ustania 
krwotoku, jeśli krwawienie nie ustaje użyj opaski 
uciskowej, paska, taśmy, nie stosuj cienkich linek
4. Opaskę uciskową załóż ok 5 – 7 cm powyżej 
rany na kończynie z jedną kością (ramię, udo),  
w przypadku paska, taśmy wykorzystaj patyk  
do dociśnięcia
5. Na opasce koniecznie napisz godzinę założenia 
(gg:mm:ss)

CIAŁO OBCE W CIELE POSZKODOWANEGO 
1. Nie wyjmuj ciała obcego
2. Zabezpiecz ranę
ZŁAMANIA, ZWICHNIĘCIA
Złamanie zamknięte, zwichnięcie:
 Miejsce urazu należy zabezpieczyć w pozycji 
zastanej, poprzez unieruchomienie złamanej kości 
oraz dwóch sąsiednich stawów
 Złamanie usztywniamy za pomocą specjalnej 
szyny lub dowolnego sztywnego wystarczająco 
długiego przedmiotu np. deska, kij
 Kończynę dolną obandażuj do zdrowej kończyny. 
Ważne: w tym przypadku musi być zachowana 
ruchomość stawów
Złamanie otwarte
 Zatamuj krwotok, o ile występuje i opatrz ranę 
oraz wystającą kość, stosując jałowy opatrunek, 
który ściśle obandażuj
 Następnie postępuj jak przy złamaniu 
zamkniętym

    PIERWSZA POMOC - SPACERUJ BEZPIECZNIE  
PO KAMPINOSKIM PARKU NARODOWYM

W każdym przypadku 
wzywaj pomoc 

112 lub 999 
DYSPOZYTOR POKIERUJE 

TOBĄ, GDY NIE WIESZ 
CO ROBIĆ


