REGULAMIN

IV OGÓLNOPOLSKIEGO RAJDU PIESZYEGO

„SZLAKIEM BITWY NAD BZURĄ 1939
IM. GEN. DYW. TADEUSZA KUTRZEBY”
ORGANIZATORZY:




Wojskowe Koło PTTK przy Klubie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej;
Oddział Łódzki PTTK im. Jana Czeraszkiewicza;
7 batalion kawalerii powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego;

PATRONAT HONOROWY:


Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu;

PRZY WSPARCIU I POMOCY:










Oddziału PTTK w Kutnie;
Stowarzyszenia Muzealna Grupa Historyczna im. II batalionu 18 pułku piechoty
Instytutu Pamięci Narodowej z Warszawy;
Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi;
Powiatu Sochaczewskiego;
Gminy Młodzieszyn;
Gminy Brochów;
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie;
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie, Filia w Sochaczewie;

CELE RAJDU:

















Kształtowanie postaw pro obronnych uczestników;
Popularyzacja tradycji i historii oręża Wojska Polskiego, a w szczególności propagowanie wiedzy o Bitwie nad Bzurą, wydarzeniu będącym największą bitwą Wojska Polskiego II Rzeczypo spolitej Polskiej podczas wojny obronnej Polski w 1939 roku;
Upamiętnienie bohaterstwa żołnierzy biorących udział w Bitwie nad Bzurą, przypomnienie
postaci, miejsc, walk toczących się wzdłuż rzeki Bzury w okresie od 9 do 22 września 1939r.;
Uczczenie pamięci wszystkich poległych w Kampanii Wrześniowej 1939 roku;
Popularyzacja „Traktu Pamięci Bohaterów Bitwy nad Bzurą 1939”;
Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki pieszej oraz zdobywanie odznak PTTK;
Kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku;
Integracja środowiska turystyczno – wojskowego w ramach czynnego wypoczynku;
Promocja walorów turystycznych i kulturowych województwa łódzkiego;
Promocja walorów turystyczno-krajoznawczych, historycznych i kulturowych Powiatu Sochaczewskiego w tym miejscowości Gminy Brochów i Gminy Młodzieszyn, historycznych miejsc,
odrębności regionalnej i krajoznawczej.
Doskonalenie umiejętności w zakresie posługiwania się mapą oraz orientacji w terenie;
Zdobycie ustanowionej w 2019r. Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej PTTK „Szlakiem Bitwy
nad Bzurą 1939 im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby” w danym stopniu, (wg oddzielnego regulaminu) lub Odznaki Pamiątkowej „Szlakiem Bitwy nad Bzurą 1939 im. gen. dyw. Tadeusza
Kutrzeby” koloru brązowego;
Zdobycie punktów do innych odznak krajoznawczych i odznak turystyki kwalifikowanej (wg
oddzielnych regulaminów).

TERMIN I MIEJSCE RAJDU:








17 września 2022r. (sobota)
WARIANT I – tylko pieszy
Start uczestników rajdu pieszego o godz. 1030 – LEONTYNÓW, skrzyżowanie ulic Wyzwolenia
(dalej kierunek drogi Stare Budy) i Cicha, obok kapliczki (52°18′22″N 20°11′6″E), trasa ok 8 km
Zakończenie rajdu pieszego o godz. 1430 – STARE BUDY, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej
(52°18′55″N 20°9′12″E), dalej do kapliczki w Leontynowie na pieszo ok 2,5km
WARIANT II – z własnym środkiem transportu
WARIANT Wojskowego Koła PTTK przy 25BKPow
Start uczestników rajdu dla osób posiadających środek transportu o godz. 900 – TUŁOWICE,
Osada Puszczańska PTTK, przejazd do Leontynowa, trasa piesza, następnie przejazd do
Młodzieszyna – Juliopola, następnie doTułowic.
Zakończenie rajdu o godz. 1630 TUŁOWICE, Osada Puszczańska PTTK

TRASA RAJDU:
 Według załączonego planu: Śladów, Leontynów, Rokicina, Budy Stare, Młodzieszyn, Tułowice
 Trasa piesza: Leontynów-Rokicina-Stare Budy, ok. 8 km.

ZWIEDZANIE:
 prezentacja statyczna Stowarzyszenia Muzealna Grupa Historyczna im. II batalionu 18 pułku
piechoty z Sochaczewa;
 Wystawa Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej MON „Bitwa nad Bzurą”;
 Wystawa Stowarzyszenia Muzealna Grupa Historyczna im. II batalionu 18 pułku piechoty
„Miejsca Pamięci Narodowej, cmentarze i kwatery Bitwy nad Bzurą 1939r.” w Młodzieszynie

KIEROWNICTWO RAJDU:




Komandor
Wicekomandor ds. organizacyjnych
Kierownik grupy WK PTTK 25BKPow

kol. mł. chor. Marcin Reczycki, tel. +48 605678439;
kol. Agnieszka Królikowska,
tel. +48 782511306;
kol. Katarzyna Flak,

WARUNKI UCZESTNICTWA:








Rajd przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych;
Przyjmowane będą zgłoszenia indywidualne, jak i zgłoszenia drużyn. Młodzież szkolna będzie
przyjmowana na rajd tylko pod opieką nauczycieli lub innych osób dorosłych;
Zgłoszenie uczestnictwa w rajdzie następuje poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną karty zgłoszenia podpisanej przez uczestnika, w przypadku zgłoszenia drużyn zinstytu cjonalizowanych – nazwę zgłaszającego (szkoły, instytucji, klubu, koła, itd.);
Wojskowe Koło PTTK przy 25 BKPow: a.krolikowska@ron.mil.pl / wojskowekolopttk@wp.pl
7 batalion kawalerii powietrznej: m.reczycki@ron.mi..pl / mar.r@interia.pl
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 12.09.2022 roku;
W wyjątkowych sytuacjach, po terminie 12.09.2022r., tylko zgłoszenia telefoniczne.
Od uczestników wymagane jest posiadanie dokumentu tożsamości oraz ubioru, wyposażenia
i obuwia dostosowanego do uprawiania turystyki pieszej.

OPŁATY ZA UDZIAŁ W RAJDZIE:





Wariant I i II; dzieci, młodzież szkolna, dorośli 35 zł (bez posiłku) lub 50 zł (z posiłkiem)
płatność na starcie rajdu (po wcześniejszym zgłoszeniu uczestnictwa);
Wojskowe Koło PTTK 25 BKPow: normalny, ulgowy 55zł
możliwość noclegu w Osadzie Puszczańskiej PTTK w Tułowicach, koszt 75 zł (30zł za nocleg
w domkach 8-os., 25 zł ognisko w sobotę, 20 zł śniadanie w niedzielę), po wcześniejszym
zgłoszeniu do 12.IX.2022

ŚWIADCZENIA W RAMACH WPISOWEGO:


































Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą „Szlakiem Bitwy nad Bzurą 1939 im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby” w danym stopniu wraz z legitymacją lub Odznakę Pamiątkową „Szlakiem
Bitwy nad Bzurą 1939 im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby” w kolorze brązowym lub srebrnym;
pamiątkowy znaczek rajdowy;
materiały informacyjne o 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej;
komiks historyczny IPN „Operacja Dorsze”, (ZWZ/AK), IPN Oddział Łódź 2022
materiały historyczne o Bitwie nad Bzurą;
opis trasy o charakterze krajoznawczym;
materiały krajoznawcze, w tym mapy regionu;
usługę przewodnicką na całej trasie; opiekę medyczną;
Biuletyny i wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej;
Polska Zbrojna Historia, numer z 2022r. oraz jednodniówkę o ZWZ/AK
potwierdzenie punktów odznak turystycznych PTTK lub innych wg indywidualnych potrzeb;
wiele nagród w konkursie o Bitwie nad Bzurą w tym m. in. książki takie jak:
„Bitwa nad Bzurą 1939”, komiks dla dzieci, Łukasz Kuciński
„Bitwa nad Bzurą”, Jakub Wojewoda, Maciej Wojewoda, 2016;
„Przewodnik po miejscach pamięci Bitwy nad Bzurą 1939r.”, t. 1, Sochaczew 2020;
„Przewodnik po miejscach pamięci Bitwy nad Bzurą 1939r.”, t. 2, Sochaczew 2021;
„Bzura 1939”, Tadeusz Jurga, 2013;
„Gen. Tadeusz Kutrzeba zarys biografii”, Jarosław Bączyk, Mariusz Niestrawski;
„Kampania 1939 roku, przebieg, kulisy, mity”, Konrad Czernielewski, MTN, Łódź 2021;
„Armia Łódź w gminie Stryków i okolicy we wrześniu 1939r.”, praca zbiorowa, Stryków 2019;
„100-lecie Polskiej Flagi”, Kamila Lutek-Urbaniak, MTN, Łódź 2021;
„Na cichym froncie - relacja z działalności konspiracyjnej w Łodzi 1939-1945”, Roman Zygadlewicz;
„Skok po niepodległość - płk Adam Boryczka 1913-1988”, Krzysztof A. Tochman; Rzeszów 2016;
„Studia z dziejów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1939-1947”, praca zbiorowa; Rzeszów 2019;
„Wrzesień 1939 w dolinie Dunajca”, Dawid Golik, Kraków 2020;
„Wspomnienia gen. Władysława Jędrzejewskiego oraz Dziennik 5 Dywizji Piechoty z 1919r.”,2020;
„Gen. Roman Szymański, zdobywaca Monte Cassino”, Jerzy Kirszak, Warszawa 2019;
„W tym wszystkim wstaje Polska, 100 cytatów na stulecie…”, MON, 2019
Dokumenty do dziejów Zgrupowań Partyzanckich AK :Ponury”, IPN Kielce, 2014
płyta multimedialna Armia Poznań Bitwa nad Bzurą, WMN;
„Trzy Pamiętniki Żelaznego”, pamiętnik do słuchania, płyta, IPN;
oraz wiele innych ……..

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:









W czasie rajdu wszystkich uczestników obowiązują znajomość niniejszego regulaminu, przestrzeganie Karty Turysty, przestrzeganie zasad ruchu drogowego i innych zasad bezpieczeństwa oraz przestrzeganie poleceń kierownictwa rajdu;
Kierownictwo rajdu zastrzega sobie prawo zmiany programu rajdu i trasy wycieczki z przyczyn
niezależnych od organizatorów;
Rajd zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno-epidemiologicznymi, z zachowaniem dystansu społecznego, dezynfekcji i w maseczkach ochronnych wewnątrz zwiedzanych obiektów;
Uczestnicy nie będą ubezpieczeni przez organizatorów i biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Kierownictwo rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku
szkody powstałej w mieniu, względnie na osobie uczestnika lub z jego winy;
Ostateczna interpretacja mniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie kierownictwu.

ORGANIZATORZY
IV Ogólnopolskiego Rajdu Pieszego
Szlakiem Bitwy nad Bzurą 1939 im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA
IV OGÓLNOPOLSKIEGO RAJDU PIESZEGO
„SZLAKIEM BITWY NAD BZURĄ 1939 IM. GEN. DYW. TADEUSZA KUTRZEBY”
1.

2.
3.
4.
5.

6.

5.

Imię i nazwisko
lub nazwa

Adres korespondencyjny
lub adres siedziby

Telefon kontaktowy
Rok urodzenia

(ilość uczestników)

Cena (normalny, ulgowy)

(jeżeli ulgowy, rodzaj ulgi)
Odznaka T-K „Szlakiem Bitwy nad Bzurą
1939 im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby”,
wpisać jaki będzie zdobywany stopień
(jeżeli zdobyte wszystkie stopnie napisać
Odznaka Pamiątkowa jaki kolor)

Z treścią regulaminu zapoznałem się.

……….. zł, ulga ……………………………………..

………………………………………..
data, podpis uczestnika

6.

Nie ma przeciwwskazań do uprawiania turystyki pieszej.

………………………………………..
data, podpis uczestnika

7.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych na potrzeby rajdu,

………………………………………..
data, podpis uczestnika

8.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie
mojego wizerunku na potrzeby rajdu
………………………………………..
data, podpis uczestnika

Wariant trasy (wpisać właściwy)
WARIANT I
9.
WARIANT II
WARIANT WK PTTK 25 BKPow
Zgłoszenie uczestnictwa w rajdzie następuje poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną karty zgłoszenia podpisanej przez uczestnika, w przypadku zgłoszenia drużyn zinstytucjonalizowanych – nazwę zgłaszającego (szkoły, instytucji, klubu, koła, PTTK itd.);
Proszę wysłać na jeden z poniższych adresów:
Wojskowe Koło PTTK przy 25 BKPow: a.krolikowska@ron.mil.pl / wojskowekolopttk@wp.pl
7 batalion kawalerii powietrznej: m.reczycki@ron.mil.pl / mar.r@interia.pl

