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ZŁAZU TURYSTYCZNEGO
„babie lato”
REGULAMIN

KUKLÓWKA 21 września 2019r.

W tym roku mija 50 lat, kiedy to Komitet Upamiętniający malarza
Józefa Chełmońskiego zaprosił młodzież grodziską do wędrówki

ścieżkami Ziemi Chełmońskiego w ramach Złazu Turystycznego
,,babie lato”.
W historycznym wydarzeniu z 1969 roku, w trakcie którego
została odsłonięta tablica pamiątkowa upamiętniająca pobyt Malarza
w Kuklówce w latach 1887-1914, nadano Jego imię szkole
podstawowej w Kuklówce oraz wręczono sztandar młodzieży
szkolnej, wzięło udział około 800 osób. Uczestnicy Złazu przybyli
z różnych zakątków powiatu grodziskiego. Organizatorzy
tegorocznego Złazu, jego 51 edycji, zapraszają do udziału… a
Ziemia Chełmońskiego odkryje przed Wami swoje niezapomniane
uroki, które urzekły Józefa Chełmońskiego 130 lat temu.

,,babie lato” 2019
,,BARWY JESIENI”
Jubileuszowy Złaz Turystyczny „babie lato” 19 organizowany jest
przez Grodziski Klub Żeglarski „Czysty Wiatr” - Sekcję Turystyczną
„Kraj – Obrazy”, Liceum Ogólnokształcące w Milanówku ul. Piasta,
Stowarzyszenie Nasza Kuklówka, przy współpracy Centrum Kultury
w Grodzisku Mazowieckim, Starostwa Powiatu Grodziskiego i LGD
„Ziemia Chełmońskiego” w Żabiej Woli oraz Muzeum Lwowa
i Kresów w Kuklówce Radziejowickiej
KIEROWNICTWO ZŁAZU
Mirosław Łyszkowski, Zbigniew Reluga, Janusz Sobieraj, Irena
Skowrońska, Łukasz Nowacki, Paweł Cabanowski, Joanna
Zawadzka – Mróz, Stanisław Aust, Aurelia Sobieraj.
TERMIN ZŁAZU

Złaz odbędzie się w dniu 21 września 2019 roku (bez względu
na pogodę).
CEL ZŁAZU
- upamiętnienie wielkiego malarza Józefa Chełmońskiego,
- popularyzacja ziemi na której żył i tworzył artysta,
- popularyzacja ochrony środowiska Ziemi Chełmońskiego,
- poznawanie muzeów, zabytków oraz historii Ziemi
Chełmońskiego,
- popularyzacja turystyki pieszej i kolarskiej, jako zdrowej formy
spędzania czasu na świeżym powietrzu.
UCZESTNICTWO
- młodzież ze szkół i organizacji młodzieżowych, w ,,Złazie Babie
Lato”, może uczestniczyć tylko pod opieką osoby pełnoletniej
(nauczyciela, instruktora),
- uczestnicy tras kolarskich muszą mieć ukończone 13 lat i posiadać
kartę rowerową.
ZGŁOSZENIA:
- drużyna składa się z 8-10 osób, plus opiekun,
- zgłoszenia drużyn składających się z przepisowej ilości osób
należy składać do dnia 16 września 2019 r. na kartach
zgłoszeniowych pod adres:
Janusz Sobieraj
Grodziski Klub Żeglarski
Sekcja Turystyczna „KRAJ-OBRAZY”
ul. Spółdzielcza 9
05-825 Grodzisk Mazowiecki
z dopiskiem „Babie Lato 19”

lub wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres:
czystywiatr@czystywiatr.pl
tel. 601 193 711
tel. 512 116 767
ZGŁOSZENIA PRZYSŁANE PO TERMINIE NIE BĘDĄ
PRZYJMOWANE
- wpisowe płatne na mecie Złazu w wysokości 10 zł od osoby;
w ramach wpisowego uczestnik na mecie Złazu otrzymuje:
pamiątkowy znaczek metalowy, dyplom uczestnictwa w Złazie,
stempel okolicznościowy, materiały turystyczne, herbatę,
grochówkę, pieczywo, itp.,
- uczniowie niepełnosprawni oraz opiekunowie wszystkich grup
biorą udział bezpłatnie,
- bieżące informacje można uzyskać pod podanymi powyżej
numerami telefonów.
PRAWA I OBOWIĄZKI:
- każdy uczestnik ma obowiązek kulturalnego zachowania,
przebycia trasy w całości, przestrzegania
przepisów
bezpieczeństwa, przepisów przeciw pożarowych i przepisów ruchu
drogowego,
- wędrująca grupa lub drużyna powinna posiadać apteczkę PCK
i mapę regionu,
- ekwipunek uczestnika powinien odpowiadać jednodniowej
wycieczce pieszej lub kolarskiej,
- kiełbasę na ognisko zgodnie z tradycją przynosi każdy uczestnik.

TRASY:
Wszystkie trasy prowadzą do Kuklówki, gdzie Józef Chełmoński
żył, tworzył i gdzie namalował, między innymi: „Orkę”,
„Burzę”, „Głuszca”, „Drogę przez las”, „Pastuszka”i „Bociany”.
I.

„Droga w lesie”
Grodzisk Maz. – Adamowizna – Chawłowo – Wężyk –
Kuklówka Zarzeczna 96
Start 21.09.2019 r godz. 10.00 – pomnik Józefa
Chełmońskiego w Grodzisku Maz.
Składanie kwiatów – Zbigniew Reluga

II.

„Rzeka”

Jaktorów – Kołaczek – Budy Józefowskie – Muzeum
Lwowa i Kresów w Kuklówce

Radziejowickiej – Kuklówka Zarzeczna 96

Start 21.09.2019 r godz. 10.00 przystanek PKP Jaktorów

III.

„Orka”

Radziejowice – Adamów Parcela – Grzymek - Ojcówek –
Muzeum Lwowa
i Kresów w Kuklówce Radziejowickiej – Kuklówka
Zarzeczna 96

Start 21.09.2019 godz. 10.00 plac przed szkołą
podstawową
(dawne gimnazjum)

IV.

„Odlot ptactwa”

Żabia Wola – Józefina – Chawłowo – Wężyk –
Kuklówka Zarzeczna 96

Start 21.09.2019r. godz. 10.00 – plac przed Urzędem
Gminy Żabiej Woli

PROGRAM ZŁAZU

1. 10.00 – 13.30 – przebycie trasy złazu ,,babie lato 19”.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

2. Meta „Sprawa u Wójta” w ogrodach dworku Józefa
Chełmońskiego
czynna
od godz. 11.00 do godz. 14.00.



3. Plener malarski ,,barwy jesieni” w godz. 10.00 -13.30
okolice dworku Józefa Chełmońskiego w Kuklówce
Zarzecznej.

kierownictwo ma
uczestników
w
regulaminu złazu,



uczestnicy biorą udział w złazie na własną
odpowiedzialność
–
organizator
nie ubezpiecza uczestników na trasie złazu,



dojazd poszczególnych ekip na start, na koszt własny,



przejazd powrotny Kuklówka - Grodzisk Maz. (stacja
PKP) zabezpiecza organizator.



spotkanie nauczycieli i opiekunów grup odbędzie
się 10.09.2019r. o godz. 14.30 w Liceum
Ogólnokształcącym w Milanówku, ul. Piasta 14.

4. Pokaz i ocena prac z pleneru malarskiego /wybór
jury, rozdanie nagród/
5. Gra terenowa (ekologia, historia ziemi, wiedza

o Józefie Chełmońskim) – początek Kuklówka
Zarzeczna 96, meta dworek Józefa Chełmońskiego.

prawo wykluczyć z rajdu
przypadku
nieprzestrzegania

6. Ognisko z pieczeniem kiełbasek.
7. Koncert piosenki żeglarskiej i turystycznej – chór pod
dyrekcją Andrzeja Siwika.
8. Złożenie kwiatów pod tablicą Józefa Chełmońskiego.
9. Spotkanie weteranów ,,babiego lata”

Kierownictwo Złazu Babie Lato 2019

