
 

Polsk ie  Towarzys two Turys tyczno -Kra joznawcze Oddz ia ł  Z iem i  E lb ląsk ie j  w 

E lb lągu,  Urząd Gminy w Gronowie  E lb ląsk im ,  Gimnaz jum im .  Powstańców 

L is topadowych w Gronowie  E lb ląsk im ,  16  Pomorska Dywiz ja  Zmechan izowana  

im .  Kró la Kaz im ierza  Jag ie l lończyka w E lb lągu  

REGULAMIN 
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Internowanie powstańców w Prusach na terenie Żuław i ich pobyt 

Wczesnym rankiem 5 października 1831 roku dwie długie kolumny wojska – główny trzon 

armii powstańczej pod dowództwem gen. Macieja Rybińskiego w sile 19537 żołnierzy, 1782 

oficerów, 5280 koni oraz 95 dział – przekroczyła granicę Królestwa Polskiego z Prusami pod 

Brodnicą. Po pięciu dniach pobytu pod Brodnicą, 10 października, ogłoszono oświadczenie w 

imieniu króla Prus Fryderyka Wilhelma III nawołujące żołnierzy polskich do trzymania 

dyscypliny i porządku jak to nazwano” pod rozkazami własnych oficerów.” Utrzymywano, że 

od tego będzie zależało bezpieczeństwo osobiste żołnierzy i gościnność władz pruskich. Gdyby 

zaszła potrzeba, jakiekolwiek skargi i zażalenia żołnierze mieli składać przełożonym i wraz z 

pruskim sekretarzem obwodowym miano je rozpatrywać. Natomiast w sprawach ważkich 

decyzje podejmował generał Rybiński, wspólnie z miejscowymi landartami za pośrednictwem 

oddelegowanego pruskiego pułkownika Karola von Drygalskiego. W tym samym czasie wszyscy 

powstańcy zostali poddani pruskiemu sądownictwu.  

Po tygodniu od przekroczenia granicy i czynnościach organizacyjnych, takich jak opieka nad 

rannymi czy dezynfekcja żołnierzy, podzielono internowanych w kolumny marszowe, które 

począwszy od 12 października wyruszały etapami po uprzednio zarezerwowanych i 

wyznaczonych trasach. Po kilku dniach marszu wojskowi przybyli do nowych miejsc pobytu. 

Żołnierzy rozmieszczono między największymi miastami, Gdańskiem, Malborkiem, Tczewem i 

Elblągiem, oraz na Żuławach Wiślanych. Zgodnie z rozkazem rządu pruskiego kwatery miały 

znajdować się w miejscowościach, gdzie przeważała ludność niemiecka, co miało na celu 

względne odizolowanie powstańców od germanizowanej ludności polskiej i niemożność 

przenikania świadomości patriotycznych w jej szeregi. 

Pobyt powstańców listopadowych w zaborze pruskim – www.konflikty.pl 

 
 
 
 
 
 

 



 

I.  CELE ZŁAZU 
1. Propagowanie walorów turystyczno-krajoznawczych Żuław Elbląskich, 
2. Propagowanie najtańszej formy czynnego wypoczynku - turystyki kwalifikowanej, 
3. Oddanie czci poległym żołnierzom Powstania Listopadowego, 
4. Włączenie się w do akcji pt. „Turystyka dla wszystkich", upowszechniającej spędzenie wolnego 

czasu poprzez turystykę i krajoznawstwo, 
5. Uczczenie 186 rocznicy zakończenia powstania listopadowego. 

 
II. ORGANIZATORZY 

1. PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu  
2. Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim, 
3. Gimnazjum im. Powstańców Listopadowych w Gronowie Elbląskim, 
4. 16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu, 
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Fiszewie 
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Gronowie Elbląskim  
7. Świetlica wiejska w Fiszewie. 

III. KOMITET ORGANIZACYJNY 

 Leszek Marcinkowski - komandor złazu 

 Agnieszka Banaś - zastępca komandora 

 Kamil Zimnicki - sekretarz 

 Członkowie kół i klubów przy Oddziale PTTK Ziemi Elbląskiej  

IV. INFORMACJE OGÓLNE 
1. Złaz odbędzie się 18.02.2017 roku. 
2. W złazie uczestniczyć mogą turyści indywidualni lub drużyny min. 8-osobowe, zgłaszane przez 

wszelkie organizacje. 
3. Kierownik drużyny liczącej minimum 10 osób otrzymuje świadczenia bezpłatnie. 
4. Młodzież szkolna bierze udział w złazie pod opieką dorosłego, upoważnionego przez dyrekcję 

szkoły opiekuna lub nauczyciela. 
5. Zgłoszenia oraz opłata na rzecz organizatora, na działalność statutową w wysokości: 

a. Trasy 1, 3 i 4: 

 członkowie PTTK 11,00 zł, 

 pozostali 13,00 zł od osoby, 
b. Trasa 2: 

 członkowie PTTK 9,00 zł, 

 pozostali 11,00 zł od osoby, 
należy wpłacać w terminie do 15.02.2017 osobiście w Oddziale PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu 
przy ul. Krótkiej 5, tel./fax.: 55 641-12-96. 
Opłatę statutową można również wpłacić na konto Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu: 

BANK PEKAO S.A. II O/Elbląg 36 1240 2265 1111 0010 3570 7650 
z dopiskiem „Złaz do Fiszewa" 

6. Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie na druku zgłoszenia załączonym do regulaminu. W 
przypadku grup szkolnych wymagany jest stempel szkoły i podpis dyrektora oraz podanie klasy 
obok nazwy szkoły, 

7. Ze względu na usprawnienie organizacji imprezy prosimy o zamieszczenie na przekazach i 
kopertach z korespondencją rajdową dopisku: „Złaz do Fiszewa", 

8. W przypadku wpłaty na konto Oddziału prosimy o dołączenie do zgłoszenia kserokopii dowodu 
wpłaty, oryginał należy zabrać na start trasy i przedstawić kierownikowi celem wyjaśnienia 
powstałych (ewentualnych) wątpliwości, 

9. O przyjęciu drużyn decyduje data zgłoszenia (dostarczenia karty zgłoszenia i dokonania wpłaty 
lub przelewu do oddziału PTTK), 

10. Ilość osób uczestniczących w złazie i na poszczególnych trasach jest ograniczona, 
11. W przypadku rezygnacji z udziału w złazie, wpisowe nie podlega zwrotowi, 
12. Ubezpieczenia grup od nieszczęśliwych wypadków dokonują ich kierownicy we własnym 

zakresie i na własny koszt, 
13. Organizator ma prawo nie przyjąć na złaz osób indywidualnych lub drużyn, jeżeli nie będzie 

mógł zapewnić bezpieczeństwa uczestnikom złazu. 



 

V. ŚWIADCZENIA 
1. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: 

 pamiątkowy znaczek, 

 potwierdzenie uczestnictwa w złazie w książeczkach OTP, 

 dyplom dla drużyny, 

 nagrody w konkursach, 

 posiłek turystyczny, 

 przejazd autokarem z Elbląga na miejsce startu (trasy nr 1, 3 i 4) oraz z Fiszewa do szkoły w 
Gronowie Elbląskim i z Gronowa Elbląskiego do Elbląga. 

VI. KONKURSY 
1. W Gimnazjum w Gronowie Elbląskim odbędą się konkursy: 

 historyczny 

 recytatorsko-wokalny (piosenka lub wiersz o tematyce patriotycznej) 

 krajoznawczo-przyrodniczy 

 plastyczny dla klas 0-3 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. rozpoczęcie uroczystości przed pomnikiem w Fiszewie - 11
50

 
2. rozpoczęcie zakończenia w Gimnazjum w Gronowie Elbląskim - 13

30
 

3. złaz odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, 
4. na zakończeniu imprezy będzie czynny: 

 punkt weryfikacyjny OTP, 

 stoisko z książeczkami turystyki kwalifikowanej i innymi pamiątkami, 

 kiermasz miejscowych wypieków cukierniczych z możliwością zakupu ciasta, ciasteczek i 
innych „słodkości" oraz kawy i herbaty, 

5. organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników złazu 
osobom trzecim, 

6. ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów złazu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Trasy Złazu 
 

I. Jegłownik- Nowy Dwór Elbląski - Ząbrowo - Fiszewo .............................................. 10km 

Wyjazd autokarem z Elbląga o godz. 8
00

 - PTTK ul. Krótka 5 
Start: Jegłownik, dnia 18.02.2017 r. o godz. 8

30
 

II.  Gronowo Elbląskie - szlak zielony – Fiszewo ……………………………….…………. 5 km 

Wyjazd pociągiem PKP z Elbląga o godz. 9
03 

Start: Gronowo Elbląskie PKP, dnia 18.02.2017 r. o godz. 9
35 

III. Mojkowo - wałem wzdłuż Fiszewki – Fiszewo …………………………………………11 km 

Start: Mojkowo, dnia 18.02.2017r. o godz. 8
30 

Wyjazd autokarem z Elbląga o godz. 8
00

 - ul. Krótka 5. 

IV. Różany - Rozgart – Fiszewo …………………………………………..………………… 9 km 

Start: Różany, dnia 18.02.2017r. o godz. 8
30 

Wyjazd autokarem z Elbląga o godz. 8
00

 - ul. Krótka 5. 

 

 
Organizatorzy imprezy życzą uczestnikom słońca i przyjemnej wędrówki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RAMOWY PROGRAM ZAKOŃCZENIA ZŁAZU PRZED POMNIKIEM W 
FISZEWIE 

1150 - rozpoczęcie uroczystości przed pomnikiem w Fiszewie 

 wystawienie posterunku honorowego 

 odegranie na trąbce sygnału „słuchajcie wszyscy" 

 zagajenie i przywitanie uczestników 

 modlitwa 

 składanie wiązanek i wieńców pod pomnikiem 

 zapalenie zniczy pod pomnikiem 

 Hejnał Wojska Polskiego - trąbka  

1215 - wyjazd do Gronowa Elbląskiego 

 

W GIMNAZJUM W GRONOWIE ELBLĄSKIM 

1235 - wydawanie grochówki rajdowej w stołówce szkoły  

1330 - rozpoczęcie uroczystości 

 powitanie uczestników 

 wystąpienia przedstawicieli władz i gości Złazu 

 gawęda 

 występy zespołów, konkursy 

 wręczenie dyplomów, podziękowań i nagród 

 zakończenie złazu (około 1500) 

 

 


