
RAJD ROWEROWY SZLAKIEM JEDNOSTEK 
WOJSKOWYCH 

4 LUBUSKIEJ DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ 

W dniach 30.04. – 03.05 2012 r. Wojskowe Koło PTTK „TURYSTA” z Sekcją 
Turystyki Kolarskiej „KRĘCIKOŁA” z Krosna Odrzańskiego zorganizowali Rajd 
Rowerowy „Szlakiem Jednostek Wojskowych 4 LDZ” w ramach „Roku Turystyki 
Rowerowej” na trasie Krosno Odrzańskie – Wędrzyn – Międzyrzecz – Sulechów – 
Czerwieńsk – Krosno Odrzańskie, w którym uczestniczyło 27 turystów 
rowerowych. Uczestnicy przybyli na rajd z Zielonej Góry /Irena i Edward WOJDA, 
Elżbieta SANOJCA/ , Gorzowa Wlkp. /Anna i Marek WESOŁY, Irena NISZCZOT, 
Danuta ZAJDLIC, Władysław PACHOWICZ/ ,Lubska /Teresa ZIMNIAK, Maria 

i Stanisław PIEKARZEWICZ, Antoni WĘCŁAWSKI/, Jasienia /Andrzej FIRLIK/, Gubina /Antoni FUDALI/, Czempinia 
/Janusz GOŁEMBSKI/, Krakowa /Małgorzata WILAND/ , Pomorska /Tadeusz DYCHTOWICZ/, Chełmcy /Maria i Piotr 
KUDRAWCZUK/ oraz z Krosna Odrzańskiego /Wanda KUCZYK, Kamila, Monika i Paweł MARYNIACZYK, Czesław 
GWIZDEK, Danuta i Joachim CIERPISZ, Jan MUŃKO/.Turyści pokonali trasę 272 km przy przepięknej słonecznej 
pogodzie. 

Celem rajdu było przedstawienie uczestnikom zarysów historii, tradycji i dnia dzisiejszego poszczególnych 
jednostek wojskowych, które wchodziły w struktury organizacyjne 4 Lubuskiej Dywizji Zmechanizowanej oraz 
spotkanie z byłą kadrą zawodową, pracownikami cywilnymi wojska oraz przedstawicielami stowarzyszeń wojskowych 
działających w odwiedzanych jednostkach. 

Rajd rozpoczęto w Krośnie Odrzańskim przy obelisku 4 Dywizji Piechoty w obecności Dowódcy Garnizonu ppłk 
Krzysztofa Balcerzaka, który uroczyście otworzył rajd rowerowy i wręczył organizatorom rajdu okolicznościowy 
proporzec jednostki, który towarzyszył rowerzystom na całej trasie przejazdu, a następnie złożył wiązankę kwiatów 
przy obelisku w asyście Prezesa Oddziału Wojskowego PTTK Danuty CIERPISZ, Komandora Rajdu Jana MUŃKO 
i Moniki MARYNIACZYK najmłodszej uczestniczki rajdu. Po uroczystym otwarciu rajdu uczestnicy udali się 
w pierwszą trasę do Wędrzyna. Niebywałym przeżyciem był przejazd rowerami przez Ośrodek Szkolenia 
Poligonowego. Jego ogromna przestrzeń, charakterystyczna zabudowa i wyobraźnia, że ćwiczą na nim żołnierze 
różnych armii wywarła na nas niesamowite wrażenie. Po dużej dawce adrenaliny spotkanie w jednostce wojskowej 
w Wędrzynie, w sali tradycji z ppłk rez. Janem Kilosem i ppłk rez. Tadeuszem Centkowskim, było prawdziwą 
przyjemnością. Koledzy zapoznali nas z historią garnizonu wędrzyńskiego. Następnie zwiedziliśmy pięknie 
usytuowany na wzgórzu Kościół Garnizonowy, a w Klubie Wojskowym przy słodkim poczęstunku, kawie i herbacie 
miło było posłuchać wspomnień byłego Komendanta Komendy Poligonu płk rez. Wiesława Borowczyka. Wspomnienia 
były tak barwne, ciekawe i opowiedziane z dużym humorem, że zaproponowaliśmy Panu Pułkownikowi spisanie ich 
w formie pamiętników. Pozycja książkowa byłaby niesamowita. W następnym dniu szkoda nam było opuszczać 
gościnny garnizon Wędrzyński, ale niestety trzeba było jechać dalej. Trasa rajdu wiodła nas do Międzyrzeckiego 
Rejonu Umocnionego w miejscowości Pniewo, gdzie z przewodnikiem wyruszyliśmy na pieszą 1.5 godzinną 
podziemną trasę turystyczną. 

Dalsza część trasy w tym dniu prowadziła do zamku w Międzyrzeczu. Niespodzianką (nie zamierzoną) było 
przypadkowe spotkanie przy zamku z Dowódcą Garnizonu Krośnieńskiego z małżonką, którzy wracali z przejażdżki 
rowerowej. Po odpoczynku przy kawie i lodach cykliści udali się do Sanktuarium Maryjnego w Rokitnie. 

Ks. Proboszcz Józef TOMIAK, a zarazem kustosz Sanktuarium, oprowadził grupę rowerzystów po Sanktuarium. 
Uczestnicy zwiedzili Bazylikę Maryjną, muzeum i zapoznali się z planami rozbudowy Sanktuarium w najbliższych 
latach. Spotkanie miało niezwykle miły i serdeczny przebieg, ze względu na wyjątkową sympatię ks. Proboszcza do 
rowerzystów. Dzień zakończył się wizytą w miejscowości Święty Wojciech przy jednym z 52 drewnianych 
i szachulcowych kościołów Województwa Lubuskiego. 

Duża wiedza Pana majora i umiejętność jej przekazania wywarła duże wrażenie na słuchaczach. Kolejnego dnia, 
po noclegu w 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej, turyści spotkali się z na placu apelowym jednostki 
z przedstawicielami dowództwa brygady ppłk Marekiem KOCIEMBA i mjr Mariuszem FIL, którzy powitali uczestników 
rajdu w imieniu Dowódcy Brygady i życzyli dalszej bezpiecznej jazdy do kolejnych garnizonów. W drodze do 
garnizonu Sulechów rowerzyści zatrzymali się przy największej ciekawostce naszego województwa pomniku 
Chrystusa Króla w Świebodzinie.  

W 5 Lubuskim Pułku Artylerii w Sulechowie cyklistów powitali w sali tradycji Dowódca płk Sławomir OWCZAREK 
oraz mjr Jacek WESOŁOWSKI. Po zapoznaniu się z ciekawą i bardzo odległą historią pułku, uczestnicy rajdu 
obejrzeli sprzęt będący na wyposażeniu jednostki oraz rejon zakwaterowania żołnierzy zawodowych. Kontynuując 
dalszą drogę do garnizonu Czerwieńsk rowerzyści przeprawili się przez rzekę Odrę promem w miejscowości 
Pomorsko. Była to chwila wytchnienia od pedałowania w ten gorący wręcz upalny dzień. 

W 4 Zielonogórskim Pułku Przeciwlotniczym w Czerwieńsku mjr Dariusz PODSIADŁY profesjonalnie przedstawił 
historię i dzień dzisiejszy funkcjonowania jednostki wojskowej. 

Bazą noclegową w miejscowości Czerwieńsk była Hala Sportowa „LUBUSZANKA”, w której to Kierownik Hali 
Pan Lubomir RODKO udostępnił rowerzystom wszechstronną pomoc logistyczną.  



3 maja w ostatnim dniu rajdu uczestnicy przemieścili się z garnizonu Czerwieńsk do garnizonu Krosno 
Odrzańskie. Organizatorzy rajdu tak zaplanowali czas i trasę przejazdu by móc wspólnie z mieszkańcami Krosna 
Odrzańskiego uczestniczyć w uroczystościach związanych z obchodami Konstytucji 3 Maja oraz rocznicy wyzwolenia 
Krosna Odrzańskiego. Podczas uroczystości na Placu Św. Jadwigi Śląskiej cykliści zostali serdecznie powitani przez 
organizatorów uroczystości informując zebranych o idei rajdu, celach i programie. Cała ekipa rajdowa złożyła również 
pod pomnikiem okolicznościową wiązankę kwiatów.  

Zakończenie i podsumowanie rajdu odbyło się na placu 11 Pułku. Dowódca Garnizonu podziękował 
organizatorom za ciekawy pomysł i organizację rajdu. W imieniu organizatorów rajdu wręczył uczestnikom 
okolicznościowe certyfikaty i każdemu osobiście bardzo serdecznie podziękował za uczestnictwo w rajdzie. 
Najmłodsza uczestniczka rajdu Monika MARYNIACZYK otrzymała od organizatorów gadżet promujący Krosno 
Odrzańskie, a Małgorzata WILAND, która na rajd przyjechała z odległego Krakowa pamiątkowe logo rajdu. 
Organizatorzy rajdu serdecznie dziękują, za udzieloną wszechstronną pomoc, dowódcom garnizonów i osobom, które 
przyczyniły się do współorganizacji rajdu, a uczestnikom za stworzenie na rajdzie miłej rodzinnej atmosfery. W czasie 
rajdu uczestnicy potwierdzali kolejne punkty do Odznak Turystyki Kolarskiej. 

„KRECIKOŁA” 
 

 


