Wojskowe Koło PTTK
przy Klubie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim

IV OGÓLNOPOLSKI RAJD PIESZY

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

„TRAKTEM PAMIĘCI BOHATERÓW BITWY NAD BZURĄ”

17 WRZEŚNIA 2022R.
7.00 WYJAZD Tomaszów Mazowiecki – Sochaczew Stacja PKP (WK PTTK 25BKPow)
8.30 Sochaczew Stacja PKP, ul. Sienkiewicza, przystanek autobusowy (opcjonalnie)
9.00 Tułowice: Osada Puszczańska PTTK; Tułowice 48, 05-088 Brochów
9.15 – 10.00 (WARIANT I)
ŚLADÓW: pomnik ofiar zbrodni 18 września 1939r. w tym miejscu wojska niemieckie dokonały jednej z najwięk-

szych zbrodni wojennych w czasie kampanii wrześniowej. 300. ludzi (w tym 150. żołnierzy WP), zgromadzonych na tzw.
„główce” wiślanej, zostało zastrzelonych i utopionych.

10.30 – 14.30

LEONTYNÓW – ROKICINA – BUDY STARE

Trasa piesza ok.8 km; Leontynów-Rokicina-Budy Stare-(Leontynów), posiłek regeneracyjny w formie ciepłej
grochówki wojskowej z wkładką na trasie, rozpoczęcie rajdu (WARIANT I i II, WK PTTK 25BKPow)
LEONTYNÓW: cmentarz wojenny ok. 300 żołnierzy WP poległych w Bitwie nad Bzurą ’39; Nekropolię otaczają wydmy

i wzniesienia, wokół jest też dużo zieleni, rośnie tu gęsty las, w którym żyje wiele gatunków dzikich zwierząt, oko liczne
wzgórza „widziały” ostatni bój żołnierzy polskich, których atakowały zmotoryzowane oddziały piechoty niemieckiej przy
wsparciu czołgów i artylerii; zidentyfikowano zaledwie siedmiu poległych żołnierzy.
ROKICINA: na skraju lasu cmentarz wojenny 300 żołnierzy WP poległych ok. 300 polskich żołnierzy z oddziałów armii
„Poznań” i „Pomorze” poległych w ostatniej fazie bitwy nad Bzurą ’39; Wśród kwater można obejrzeć metalowy krzyż
z tabliczkami w kształcie nieśmiertelników, które upamiętniają walczących w kampanii wrześniowej ’39; w tym rejonie do
ostatniego marszu szturmowego ku przeprawie przez Bzurę i do Puszczy Kampinoskiej formował rozbite oddziały
generał Stanisław Grzmot-Skotnicki.

Spotkanie ze Stowarzyszeniem Muzealna Grupa Historyczna Im. II batalionu 18 pułku piechoty
BUDY STARE: na skraju wsi przy drodze prowadzącej z Młodzieszyna do Iłowa cmentarz wojenny na planie kwadratu

z 255 żołnierzy WP poległych w Bitwie nad Bzurą ’39; Wieś i okoliczne lasy były „świadkami” wielu dramatycznych chwil,
lotnictwo niemieckie silnie ostrzeliwało i bombardowało te tereny, tutaj koncentrowały się oddziały polskich armii
„Poznań” i „Pomorze” w drodze na przeprawy przez Bzurę w rejonie Mistrzewice-Witkowice-Kamion. Zakończenie

trasy pieszej, wręczenie OT-K „Szlakiem Bitwy Nad Bzurą 1939 im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby”.

14.30 – 15.30
MŁODZIESZYN: Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego,
Grzmota-Skotnickiego pomnik żołnierzy WP i członków

ruchu oporu poległym w walce o wolność i niepodległość Ojczyzny w l. 1939-1945 przy ul. Walk nad Bzurą; Podczas
działań Bitwy nad Bzurą Młodzieszyn znalazł się w rejonie bitwy oraz na trasie przemarszu WP do przepraw przez
Bzurę, w dn. 16-18 września miejscowość była silnie bombardowana i ostrzeliwana przez niemieckie lotnictwo i artylerię.
Ważnym miejscem pamięci narodowej w Młodzieszynie jest również dzwonnica przy kościele, w czasie II wojny
światowej pełniąca rolę więzienia, w którym przetrzymywano i mordowano mieszkańców z terenu gminy.
Wystawa „Miejsca Pamięci Narodowej, cmentarze i kwatery Bitwy nad Bzurą 1939r.”
JULIOPOL: wydzielona kwatera wojenna żołnierzy WP poległych we wrześniu 1939r. na cmentarzu parafialnym NMP
w Młodzieszynie; Możemy tu zobaczyć jeden z największych w Polsce cmentarzy żołnierzy polskich poległych w czasie
II wojny światowej, spoczywa ok. 2,2 tys. walczących w bitwie nad Bzurą żołnierzy polskich armii „Poznań” i „Pomorze”,
spośród poległych zidentyfikowano zaledwie 237 walczących.

16.00 – 16.30
TUŁOWICE: pomnik poświęcony gen. bryg. Stanisławowi Grzmot-Skotnickiemu zmarłemu z ran 19 września 1939r.
pod Tułowicami oraz żołnierzom WP i miejscowej ludności cywilnej, ofiarom zbrodni hitlerowskiej z 18 września 1939r.;
wystawa „Bitwa nad Bzurą” WCEO MON

16.30 – uroczyste zakończenie rajdu (WARIANT II, WK PTTK 25BKPow), wręczenie OT-K „Szlakiem
Bitwy Nad Bzurą 1939 im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby” (lub Odznaki Pamiątkowej) wręczenie nagród.

17.00 – 17.30 przejazd do Sochaczewa
17.30 – 20.00 Powrót do Tomaszowa Mazowieckiego
Wariant I
Wariant II
WK PTTK 25BKPow

– trasa tylko piesza
– trasa dla osób z własnym środkiem transportu
– Wojskowe Koło PTTK przy Klubie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej

UWAGA: możliwość noclegu w „Osadzie Puszczańskiej PTTK” w domkach, ognisko, śniadanie, w niedziele opcja udziału w „Podróż historyczno–krajoznawcza „Szlakiem Chopinowskim” cz. I (Brochów, Żelazowa Wola, Sanniki, koncert).

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NOCLEGU
SOBOTA (17 września 2022r.)
OSADA PUSZCZAŃSKA PTTK W TUŁOWICACH
75 zł od osoby, w tym (30zł za nocleg w domkach 8-os., 25 zł ognisko w sobotę, 20 zł śniadanie
w niedzielę)
(ręczniki we własnym zakresie!!!)

DODATKOWY NOCLEG
PIĄTEK (16 września 2022r.)
30zł od osoby, za nocleg w domkach 8-os., śniadanie we własnym zakresie w sobotę
Osoby, które chcą skorzystać z noclegu, do dnia 12 września 2022r. proszone są
o kontakt telefoniczny: Marcin Reczycki +48 605 678 439

PATRONAT HONOROWY:
Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu

RAJD ZOSTAŁ ZORGANIZOWANY PRZY WSPARCIU I POMOCY:












Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu - Muzeum Armii „Poznań”;
Oddziału Łódzkiego PTTK im. Jana Czeraszkiewicza;
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;
KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA M.IN.:
 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

