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Filia obozu w Hopehillu 

 

Tymczasowy obóz zlokalizowano około pół kilometra od stacji kolejowej Gross Steinort 

(Kamionek Wielki) na trasie między Elblągiem i Tolkmickiem, tuż nad Zalewem Wiślanym. 

W części południowej znajdowała się niewielka osada z polami uprawnymi i wzgórzami poro-

słymi trawą i zaroślami. Na wschód od niej rozciągał się teren fabryczny dwóch cegielni.  

 

We wrześniu 1942 roku w obozie Stutthof przeprowadzono selekcję do nowego komanda. 

Jednak więźniowie nie wiedzieli dokąd pojedzie transport pod kryptonimem "E". Ochotniczo 

zgłosiło się 20 osób, które były przekonane, że wyjadą do pracy na roli. Po rejestracji wybrani 

więźniowie powrócili do swoich bloków, skąd mieli zabrać swoje osobiste rzeczy, każdy wię-

zień mógł zabrać z sobą łyżkę, miskę aluminiową, mydło z piaskiem, szczoteczkę do zębów i 

torebkę sproszkowanej kredy z miętowym zapachem. Grupę załadowano na ciężarówkę przy-

krytą plandeką i pod eskortą pięciu lub sześciu wachmanów przewieziono ich do Hopehillu.  

       

W sierpniu i wrześniu 1942 roku przeniesiono do Hopehillu największą liczbę więźniów z 

wszystkich, jakie do tej pory opuściły Stutthof. Przyjechali tu Polacy i Rosjanie oraz spora 

grupa więźniów kryminalnych narodowości niemieckiej, którzy zazwyczaj pełnili funkcje 

nadzorcze. Niektóre stanowiska, szczególnie w administracji obozu i w produkcji, objęli Pola-

cy. W obsadzie funkcji więźniami zadecydowały względy natury ekonomicznej związane z 

wykonywaniem przez nich pracy podobnej do tej w cegielni (np. zakłady kamieniarskie).  Na-

tomiast w odniesieniu do więźniów rosyjskich i mniej licznej grupy Ukraińców, Łotyszów, 

Litwinów i Estończyków względy te nie były brane pod uwagę. Hopehillowi przypisano rolę 

miejsca karnej pracy dla niektórych kategorii więźniów. Przybywały tu duże grupy więźniów 

wychowawczych, których kierowano tu w celu "wyniszczenia przez pracę". Przed bramą 

główną do obozu miał znajdować się napis: Arbeit adelt (praca uszlachetnia). 

       

 

Źródło: http://historia-wyzynaelblaska.pl/auszenstelle-hopehill.html 

 

 

 

 



CELE ZLOTU: 

 uczczenie pamięci ofiar II Wojny Światowej, 

 oddanie czci poległych więźniów, podobozu w Nadbrzeżu, 

 propagowanie walorów krajoznawczo-turystycznych Ziemi Elbląskiej, 

 popularyzacja czynnego wypoczynku, 

 aktywizacja środowisk młodzieżowych w uprawianiu różnorodnych form turystyki kwalifikowanej, 

 

ORGANIZATORZY:  

 Komandor Zlotu – Karol Wyszyński 

 Sekretarz Zlotu – Grażyna Małkowska 

 Członkowie: Bożena Górniak, Jolanta Kałabun, Barbara Krajnik, Monika Wodzianicka, Danuta 
Żynda, Krzysztof Żynda 
 

WSPÓŁORGANIZATORZY:  

Urząd Marszałkowski w Olsztynie, 

Urząd Miasta w Elblągu, 

Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku, 

Dyrekcja i młodzież Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim, 

16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Króla Kazimierza Jagiellończyka, 

Stowarzyszenie na Rzecz Wsi Kamionek Wielki „Wielki Kamień", 

Koło Gospodyń Wiejskich w Kamionku Wielkim, 

Stanica Wodna w Nadbrzeżu 

TERMIN l MIEJSCE ZLOTU:  

Zlot odbędzie się w dniu 08 kwietnia 2017 r. na trasach pieszych, rowerowych i dowolnych (moto-

rowych, rowerowych oraz pieszych). Zbiórka wszystkich uczestników nastąpi o godz. 11:45 przed 

pomnikiem w Nadbrzeżu, gdzie o godz. 12:00 zostaną złożone wiązanki kwiatów i odprawiona msza 

polowa przez proboszcza Garnizonu Elbląg z udziałem Wojska Polskiego. Ognisko, konkursy i za-

kończenie zlotu odbędzie się na terenie Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu. 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Zlot odbędzie się 08.04.2017 roku 

2. W Zlocie uczestniczyć mogą: 

 turyści indywidualni oraz min. 8-osobowe drużyny zgłoszone przez wszelkie organizacje, 

 młodzież szkolna bierze udział w Zlocie wyłącznie pod opieką dorosłego, upoważnionego 

przez dyrekcję szkoły opiekuna lub nauczyciela, 

3. W razie rezygnacji z udziału w Zlocie po upływie terminu składania zgłoszeń lub w przypadku 

samowolnej zmiany trasy, wpisowe nie będzie zwracane, a uczestnik traci prawo do świadczeń, 

4. Uczestnicy ubezpieczają się, ponoszą koszty wszelkich przejazdów i sporządzają posiłki we 

własnym zakresie, 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przesunięć całych grup na trasy zastępcze, 

6. O wszelkich zmianach wynikłych w trakcie organizacji Zlotu kierownicy drużyn-grup zostaną po-

wiadomieni telefonicznie lub listownie. 

7. Kierownik drużyny liczącej minimum 10 osób otrzymuje świadczenia bezpłatnie, 

8. Zgłoszenia oraz opłata na rzecz organizatora na działalność statutową w wysokości: 

 trasy piesze z dojazdem na punkt startowy – członkowie PTTK 11 zł pozostali 13 zł od osoby, 

 trasy piesze bez dojazdu na punkt startowy – członkowie PTTK 9 zł pozostali 11 zł od osoby, 



 trasa rowerowa – członkowie PTTK 7 zł pozostali 9 zł od osoby, 

9. Organizator zapewnia transport na punkt startowy i po zakończeniu Zlotu do Elbląga, 

10. Zgłoszenia wraz z opłatą należy wpłacać w terminie do 04.04.2017 r. osobiście w Oddziale 

PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu przy ul. Krótkiej 5 tel./fax.: (55) 641-12-96 lub na konto Oddzia-

łu PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu: 

BANK PEKAO S.A. II O/Elbląg 36 1240 2265 1111 0010 3570 7650 

z dopiskiem „Zlot do Nadbrzeża 2017" 

11. Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie na druku zgłoszenia załączonym do regulaminu, w 

przypadku grup szkolnych wymagany jest stempel szkoły i podpis dyrektora oraz podanie obok 

nr szkoły i klasy,  

12. Opiekun drużyny ma obowiązek podać dane kontaktowe. 

13. Ze względu na usprawnienie organizacji imprezy prosimy o zamieszczenie na przekazach i ko-

pertach z korespondencją rajdową dopisku: „Zlot do Nadbrzeża”, 

14. W przypadku wpłaty na konto Oddziału prosimy o dołączenie do zgłoszenia kserokopii dowodu 

wpłaty. Oryginał należy zabrać na start trasy i przedstawić jej kierownikowi celem wyjaśnienia 

powstałych (ewentualnych) wątpliwości, 

15. O przyjęciu drużyn decyduje data zgłoszenia /dostarczenia karty zgłoszenia i dokonania wpłaty 

lub przelewu do oddziału PTTK/,  

16. Ilość osób uczestniczących w Zlocie i na poszczególnych trasach jest ograniczona, 

17. W przypadku rezygnacji z udziału w Zlocie, wpisowe nie podlega zwrotowi, 

18. Ubezpieczenia grup od nieszczęśliwych wypadków dokonują ich kierownicy we własnym zakre-

sie i na własny koszt, 

19. Organizator ma prawo nie przyjąć na Zlot osób indywidualnych lub drużyn, jeżeli nie będzie 

mógł zapewnić bezpieczeństwa uczestnikom Zlotu. 

ŚWIADCZENIA:  

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: 

 obsługę Przodownika Turystyki Pieszej PTTK na trasach pieszych, 

 pamiątkowy znaczek zlotowy, 

 pamiątkowy dyplom dla drużyny, 

 posiłek na zakończenie Zlotu, 

 potwierdzenie punktów na OTP i Turystę Przyrodnika, Regionalną Odznakę Krajoznawczą Od-

znakę Krajoznawczą Polski, Miłośnika Ziemi Elbląskiej, 

 przejazd autokarem na punkt startowy i powrót po Zlocie do Elbląga, 

KONKURSY:  

W trakcie zakończenia zlotu odbędą się konkursy: 

 historyczny dotyczący II wojny światowej i martyrologii narodu polskiego, 

 przyrodniczo krajoznawczy, 

 wokalny wykonywany indywidualnie lub przez drużynę, 

 nagrody dla zwycięzców ufundowane zostaną przez współorganizatorów zlotu, 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 Zlot odbędzie się bez względu na pogodę, 

 w trakcie Zlotu zorganizowany zostanie punkt weryfikacyjny OTP oraz sklepik, w którym uczestni-

cy będą mogli nabyć pamiątki, odznaki turystyczne oraz materiały krajoznawcze,  

 organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników Zlotu 

osobom trzecim, 



 ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów Zlotu, 

 Uczestnicy Zlotu powinni przestrzegać poleceń kierownictwa Zlotu, przepisów p.poż. i Karty Tury-

sty, 

TRASY ZLOTU 
 

TRASA NR 1 (piesza) 
 
SUCHACZ – szlak czerwony – Łęcze – ścieżka dydaktyczna – NADBRZEŻE   ........................ 10 km 

Start: dnia 08.04.2017 r. – stacja PKP Suchacz o godz. 8:30. Wyjazd na punkt startowy o godz. 8:00 
ul. Krótka 5 Oddział PTTK. Trasę prowadzą: Jolanta Kałabun, Bożena Górniak (KTP PTTK Delta) 

TRASA NR 2 (piesza) 
 
PRÓCHNIK  – szlak czerwony – ścieżka dydaktyczna – NADBRZEŻE  ..................................... 7 km 

Start: dnia 08.04.2017 r. – przystanek ZKM k/kościoła w Próchniku o godz. 9:00. Wyjazd na punkt 

startowy o godz. 8:30 ul. Krótka 5 Oddział PTTK. Trasę prowadzą: Danuta Żynda, Krzysztof Żynda 

(KTP PTTK Delta) 

 TRASA NR 3 (piesza) 

 
KADYNY – Pęklewo – Suchacz – NADBRZEŻE   ...................................................................................... 7 km 

Start: dnia 08.04.2017 r. – przystanek PKS w Kadynach o godz. 8:45. Wyjazd autokarem z Placu Ja-

giellończyka (parking przy lodowisku) o godz. 8:00.  Trasę prowadzą: Barbara Krajnik, Monika Wo-

dzianicka (Koło Przewodników i Pilotów Turystycznych im. R. Gierzyńskiego).  

TRASA NR 4 (dowolna rowerowa) 

 
ELBLĄG (PLAC JAGIELLOŃCZYKA) - Dąbrowa - Piastowo - Ogrodniki - Pagórki - Łęcze - 

NADBRZEŻE 

…………………………………………………………………………………………….……………….20 km 

Start: 08.04.2017 r. z Placu Jagiellończyka w Elblągu o godz. 830. 

 

Trasy dowolne — motorowe (z potwierdzeniem zaliczonych miejsc pamięci narodowej). Potwier-

dzenie punktów MOT i TM na mecie w Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu. Turyści motorowi korzystają z 

ubezpieczenia OC. 

Uczestnicy wszystkich innych tras dowolnych (organizowanych samodzielnie przez grupy -pieszych, 

rowerowych i motorowych) otrzymują świadczenia i potwierdzenia zwiedzania miejsc pamięci naro-

dowej na mecie zlotu. 

 

Zbiórka wszystkich uczestników tras o godz. 11:45 przed pomnikiem w Nadbrzeżu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTTK ODDZIAŁ ZIEMI ELBLĄSKIEJ W ELBLĄGU  

UL. KRÓTKA 5 82-300 ELBLĄG  

tel. (55) 641-12-96; e-mail: pttk_elblag@wp.pl  

www.pttk.elblag.com.pl 
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