
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
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we współpracy z:

Łódzkim Klubem Turystów Kolarzy im. H. Gintera
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w dniu 26 lutego 2022 r. 

Wyciąg z regulaminu rajdu

1.  Głównym  celem  Rajdu  jest  upamiętnienie  bohaterskiej  potyczki  Powstańców  Styczniowych
z wojskami carskimi do jakiej  doszło 24 lutego 1863 roku.  Organizatorom nie obca jest  także idea
krzewienia poszanowania przyrody oraz aktywności ruchowej i turystycznej w jej najprzystępniejszych
formach – pieszej i rowerowej.
2.  Rajd ma charakter popularny i dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych. Przyjmowane będą
jedynie zgłoszenia indywidualnych turystów. Grupy młodzieży szkolnej będą przyjmowane na rajd tylko
według zgłoszeń szkoły (pod opieką nauczycieli  lub innych osób dorosłych),  sugerujemy jednak, by
z uwagi  na sytuację epidemiologiczną,  oraz długość trasy rozważyć zapis na jeden z późniejszych
rajdów.
3. Zgłoszenia, zawierające imię i nazwisko i numer telefonu oraz - w przypadku drużyn - nazwę
zgłaszającego  (szkoły,  koła  itp.),  będą  przyjmowane  wraz  z  wpisowym  w  biurze  Oddziału
Łódzkiego PTTK w Łodzi, przy ul. Wigury 12a, I piętro, pok. 105, tel. 42 636 87 64 i 42 636 15 09,
e-mail  pttk.lodz@wp.pl,  do dnia 24 lutego 2022r., w godzinach 10:00-17:00. Kwotę wpisowego
można również wpłacić przelewem na konto Oddziału Łódzkiego PTTK nr 58 1930 1464 2360
0350  8525  0001w banku BPS S.  A.  W dniu  rajdu,  na punktach  startowych  tras  NIE BĘDZIE
MOŻLIWOŚCI zgłoszenia się do rajdu. Wpisowe (koszt uczestnictwa) wynosi:

- młodzież szkolna – 7 zł;
- pozostali uczestnicy – 8 zł.
- członkowie PTTK z opłaconą składką za 2020 lub 2021 rok – 1 zł upustu

Opiekun drużyny szkolnej, zaakceptowany przez szkołę, nie wnosi wpisowego, otrzymując świadczenia jak inni uczestnicy.

4. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:
- opiekę przewodnicką i przodownicką na całej trasie wędrówki
- potwierdzenie zdobycia punktów na odznakę OTP lub KOT, oraz Turysta Przyrodnik
- pamiątkowy znaczek rajdowy
-  w  OSP  Dobra:  statystyczna  prezentacja  indywidualnego  wyposażenia  i  uzbrojenia  żołnierzy
25 Brygady Kawalerii Powietrznej oraz żołnierzy z 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej
- konkurs o Powstaniu Styczniowym z nagrodami
Rajd został zorganizowany przy wsparciu i pomocy:
Gminy Stryków, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Muzeum Historii Polski w Warszawie
Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie,
25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego.

TRASA PIESZ  A  
Kierownictwo trasy: Marcin Reczycki (trasa dłuższa – 16 km)
Dariusz Łapiński – trasa krótsza z zakończeniem w okolicach Dobrej (ok 9-11,5 km)
Zbiórka 9.05 stacja PKP Stryków
Zbiórka 9.30 fontanna w Parku Miejskim, zbieg ul. Warszawskiej i Kościuszki

(sugerowany dojazd: pociąg ŁKA relacji Łódź Widzew-Łowicz (godz. 8.11), Łódź Chojny (godz. 8.18), Łódź
Kaliska (godz. 8,27), Łódź Żabieniec (godz. 8.32), Zgierz (godz. 8.39), Stryków (godz. 9.05) (pociąg zatrzy-
muje się też na innych, leżących na trasie, a niewymienionych przystankach pośrednich na terenie Łodzi;
koszty przejazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie)

Trasa: Stryków (Park  Miejski,  kościół  (rzymskokatolicki)  św.  Marcina;  kościół  (mariawicki)  św.
Anny i św. Marcina, zalew i plaża z pomostem, cmentarz mariawicki), Sosnowiec-Pieńki (pomnik
Marii Piotrowiczowej w miejscu jej tragicznej śmierci na polu walki), Dobra (na jej polach rozegrała
się jedna z większych potyczek powstańczych okolic Łodzi, to także wieś słynąca z dwuwyznanio-
wości,  cmentarza parafialny z mogiłą zbiorowa powstańców styczniowych, pomnik powstańców
z 1863, Kościół (rzymskokatolicki) św. Jana Chrzciciela i św. Doroty (tablica pamiątkowa bitwy pod
Dobra i Dobieszkowem,  ok. godz. 12.00), Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrej (do godz. 13.00),
Dobra (kościół  (mariawicki)  św.  Jana Chrzciciela,  cmentarz mariawicki),  Klęk (zabytkowy park
podworski – choć po okazałej rezydencji dziś prawie nie ma śladu, warto obejrzeć ponad 200-letnie
okazy drzew niegdyś ją okalających) Skotniki (ul. Serwituty) Las Łagiewnicki (przez Las Łagiew-
nicki prowadzą nas będą pracownicy Parku Krajobrazowego Wniesień Łódzkich,współorganizato-
rzy rajdu i przyrodniczy gospodarze terenu niemal całej naszej wędrówki, Ruska Góra, Trakt Na-
poleoński,  kapliczki św. Rocha i św. Antoniego,  ok. godz. 15.30),  Łódź Łagiewniki  (Sanktu-
arium św. Antoniego Padewskiego, do godz. 16.30) (sugerowany powrót: 1) na pieszo do PKP Smar-
dzew (ok 3 km), pociąg ŁKA do Strykowa (godz. 16.59) do Łódź Widzew (godz. 17.25); 2) autobusem MPK 61
do Zgierza (Długa-Spacerowa, ok 8 min.), dalej ok. 500m na pieszo do dworca PKP Zgierz; 3) autobusem
MPK Okólna - Łagiewnicka 51A (do Łódź Fabryczna, godz. 16.07, 16.27, 17.07); 51B (do Łódź Fabryczna,
godz. 17.29);  61 (do Łódź Fabryczna, godz. 16.46);  61 (do Zgierza 15.44, 16.44); 66 (do  r. Powstańców
1863r., godz. 15.54, 16.54), koszty przejazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie).

Dystans ok 16 km (istnieje możliwość skrócenia wędrówki w Dobrej (dystans ok 7 km) lub w Lesie
Łagiewnickim – Skotniki (ok. 13 km)

(możliwość skrócenia trasy: Dobra – Michałówek autobus MPK 60C do CH Tulipan Łódź (wcześniej po ok.
30 min. Kopcińskiego-Tuwima, blisko dworca Łódź Fabryczna) (godz. 14.23); 60C do Zgierza (godz. 13.34);
60B do CH Tulipan Łódź  (godz. 15.27); Skotniki autobus MPK 51B do Łódź Fabryczna (godz. 15.22)
Planowane zakończenie wędrówki – około godz. 16.30

TRASA ROWEROWA
Kierownictwo trasy: Tomasz Majcherczyk
Zbiórka – Rynek Starego Miasta Łodzi (przy pomnikowym kamieniu), godz. 10.00
Trasa: Łódź – Dobra – Łódź (na trasie przejazd przez Łódź śladami miejsc związanych z historią
Postania Styczniowego na naszych terenach, a także wizyta przy mogile Powstańców w Dobrej)
Dystans – około 45 km

UWAGA!
1.  Uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność, a ewentualne ubezpieczenie wykupują
we własnym zakresie.
2. Zależnie od warunków pogodowych trasy wędrówki mogą być modyfikowane, w ekstremalnych warunkach
impreza może zostać odwołana.
3. Wszystkich uczestniczących obowiązuje przestrzeganie zaleceń, nakazów i zakazów związanych z trudną
sytuacją epidemiologiczną w kraju.
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