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Cegielnia Hopehill 

Wśród licznych zakładów funkcjonujących na terenie KL Stutthof, a podlegających SS znajdowały się cegiel-

nie, których produkcja potrzebna była władzom obozowym przy rozbudowie obozu, a także władzom 

zwierzchnim przy prowadzonych różnych inwestycjach na terenie III Rzeszy. Wraz ze zmianą statusu obozu 

Stutthof w styczniu 1942 r. i przejęciu go przez Inspektorat Obozów Koncentracyjnych (Wydział D-Głównego 

Urzędu Gospodarczo-Administracyjnego Rzeszy - Amtsgruppe D SS_Wirtschafts-Verwaltungshauptamt), w 

kwietniu 1942 r. wydzierżawiono cegielnię oraz gospodarstwo Werderhof, znajdujące się w pobliżu obozu. 27 

kwietnia 1942 r. firma DEST (Deutsche Erd–und Steinwerke GmbH) przejęła na własność cegielnię Hopehill 

(Kamionek Wielki) oraz Reimannsfelde (Nadbrzeże). Przedsiębiorstwo DEST formalnie powstało pod koniec 

kwietnia 1938 r. i było właścicielem cegielni funkcjonujących w obozach koncentracyjnych Buchenwald, 

Neuengamme, a następnie w Sachsenhausen. Produkcja cegieł była przeznaczona na restrukturyzację Berlina, 

budowę autostrad, rozbudowę zakładów „Hermann-Göring-Werke”, rekonstrukcję mostów. 

Po przejęciu cegielni działającej w pobliżu KL Stutthof, w obozie powstało komando Ziegelei, w którym w 

marcu 1943 r. pracowały 124 osoby, a maksymalne zatrudnienie wynosiło 150 więźniów. Od maja 1942 r. 

zaczął funkcjonować podobóz KL Stutthof (Aussenkommando) Hopehill, w którym początkowo pracowało 40 

więźniów. Od lata 1943 r. podobóz ten został powiększony o drugą cegielnię w Reimannsfelde. W połączo-

nych obu cegielniach maksymalny stan zatrudnienia wynosił 300 więźniów.  

Praca w obozie Hopehill, wymagająca dużego wysiłki fizycznego, cieszyła się wśród więźniów złą sławą, 

gdyż kierowano ich tam w celu „wyniszczenia przez pracę”. Miało być to miejsce karnej pracy dla niektórych 

kategorii więźniów, których przed bramą wejściową witał napis „Arbeit adelt” (Praca uszlachetnia). Były wię-

zień, Tadeusz Cieplik, pisze, że: W styczniu 1944 r. został skierowany do karnego podobozu w Hopehill i Re-

imannsfelde. […] Na skutek bardzo ciężkich warunków pracy i głodu śmiertelność wśród więźniów była dość 

duża. Co miesiąc następowały uzupełnienia nowymi więźniami. Średnio w miesiącu umierało 15 osób, a ok. 40 

osób nie było już zdatnych do tych prac. […] Z chwila pobudowania baraków po okresie rocznym uruchomio-

no cegielnię w Reimannsfelde, już bardziej zmodernizowaną, były wózki keplerowskie, mechaniczna suszarka 

cegieł. Cegielnia w Hopehillu była bardziej prymitywna, wszystkie prace wykonywano ręcznie, stąd praca w 

tej cegielni była wyjątkowo ciężka dla osłabionych i stale głodnych więźniów. Cegła z cegielni w Hopehillu 

zawierała margiel i trzeba było ją topić w specjalnym basenie na ca. 30 minut. Następnie ładowano ja po 60 

sztuk na taczki i składano na sztaple, skąd ładowano je na barki. Na barki wożono cegłę tylko taczkami i to po 

wąskiej desce nad wodą. Więźniowie tracili często równowagę i wpadali do wody. Niejednokrotnie sami eses-

mani dla zabawy wpychali więźniów do wody. Dzienna produkcja cegieł w Hopehillu wynosiła ca. 20 000 

sztuk, zaś w Reimannsfelde ca. 50 000 sztuk. Generalnym odbiorcą cegieł była organizacja TODT. Do pracy 

wychodzono oddziałami, jak: kopacze gliny, obsługa pieców, transport, obsługa przy kolerze [koller – przy-

rząd do mieszania i ugniatania gliny], rzemieślnicy i inni. W Hopehillu suszenie cegieł odbywało się na wol-

nym powietrzu na deskach, w przewiewnych szopach… 

 

opracowano na podstawie: 

http://stutthof.org  

Marek Orski, Hopehill. Filia obozu koncentracyjnego Stutthof w Nadbrzeżu 29 maja 1942 – 20 stycznia 1945, 

Gdańsk 1994 

 

 

 



 

CELE ZLOTU: 

● włączenie się w ogólnopolskie obchody 100 – lecia odzyskania niepodległości Państwa Polskiego i 

akcję Zarządu Głównego PTTK „Na Szlakach Niepodległości” 

● oddanie czci poległym o wyzwolenie narodowe i społeczne w czasie II wojny światowej, 

● propagowanie walorów krajoznawczo-turystycznych Ziemi Elbląskiej, 

● popularyzacja czynnego wypoczynku po pracy i nauce, 

● aktywizacja środowisk młodzieżowych w uprawianiu różnorodnych form turystyki 

kwalifikowanej, 

 

ORGANIZATOR:  

Bezpośrednim organizatorem Zlotu jest Oddział PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu a dokładniej 

działający w jego strukturach członkowie: Klubu Turystyki Pieszej PTTK “DELTA” oraz Koła 

Przewodników i Pilotów Turystycznych im. R. Gierzyńskiego. Zlot organizowany jest przy wsparciu 

finansowym Gminy Miasto Elbląg i Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

WSPÓŁORGANIZATORZY:  

 Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku, 

 Dyrekcja i młodzież Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim, 

  Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej 

 Pułk Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Pólnocny-Wschód w Elblągu, 

 Stowarzyszenie na Rzecz Wsi Kamionek Wielki „Wielki Kamień", 

 Stanica Wodna w Nadbrzeżu 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY: 

● Leszek Marcinkowski – Komandor Zlotu, 

● Członkowie – Danuta Hoppa, Karol Wyszyński, Jolanta Zielińska, Danuta Żynda, Krzysztof 

Żynda.  

 

TERMIN l MIEJSCE ZLOTU:  

Zlot odbędzie się 14 kwietnia 2018 r. na trasach pieszych, rowerowych i dowolnych (motorowych, 

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 zostanie msza 

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

zakończenie Zlotu odbędzie się na terenie Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu. 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Zlot odbędzie się 14.04.2018 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, 

1. 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, 

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

własnym zakresie, 



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

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

powiadomieni telefonicznie lub listownie. 

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

6. 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, 
 

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

7. Zgłoszenia wraz z opłatą należy wpłacać w terminie do 10.04.2018 r. osobiście w 

Oddziale PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu przy ul. Krótkiej  5 tel./fax.: 641-12-96 lub na 

konto Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu: 

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

z dopiskiem „Zlot do Nadbrzeża 2018" 

1. 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,  

2. Opiekun drużyny ma obowiązek podać dane kontaktowe. 

3. Ze względu na usprawnienie organizacji imprezy prosimy o zamieszczenie na przekazach i 

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

4. 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, 

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

wpłaty lub przelewu do Oddziału PTTK/,  

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

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

8. Ubezpieczenia grup od nieszczęśliwych wypadków dokonują ich kierownicy we własnym 

zakresie i na własny koszt, 

9. 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 kadry programowej PTTK na trasach piesych,  

● pamiątkowy znaczek Zlotowy 

● pamiątkowy dyplom dla drużyny, 

● posiłek na zakończenie Zlotu, 

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

 

KONKURSY:  

W trakcie zakończenia Zlotu odbędą się konkursy (tematycznie związane z martyrologią regionu): 

 krajoznawczo-historyczny 

● wokalno-recytatorski  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

● Zlot odbędzie się bez względu na pogodę, 



● 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 

Turysty, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP. PRZEBIEG PROWADZACY 

 

TRASA 

NUMER 1  

11 km 

 

Start: dnia 14.04.2018 r. – przystanek ZKM w Rubnie 

Wielkim o godz. 8:30. Wyjazd na punkt startowy o 

godz. 8:00 ul. Krótka 5 Oddział PTTK.   

 

RUBNO WIELKIE – aleja lipowa – Próchnik – le-

śną drogą – ścieżka dydaktyczna – NADBRZEŻE 

 

Danuta Hoppa 

KTP „DELTA” 

 

TRASA 

NUMER 2 

7 km 

 

Start: dnia 14.04.2018 r. – przystanek ZKM 

k/kościoła w Próchniku o godz. 9:00. Wyjazd na 

punkt startowy o godz. 8:30 ul. Krótka 5 Oddział 

PTTK.   

 

PRÓCHNIK  – szlak czerwony – ścieżka dydak-

tyczna – NADBRZEŻE 

 

Danuta Żynda,  

Krzysztof Żynda 

KTP „DELTA” 

 

TRASA 

NUMER 3 

7 km 

 

Start: dnia 14.04.2018 r. – przystanek PKS w 

Kadynach o godz. 8:45. Wyjazd na punkt startowy o 

godz. 8:00 ul. Krótka 5 Oddział PTTK. 

 

KADYNY – Pęklewo – Suchacz – NADBRZEŻE   

Karol Wyszyński 

Koło Przewodników  

i Pilotów Turystycznych 

im. R. Gierzyńskiego 

 
Proponujemy również trasy indywidualne prowadzone przez uczestników indywidualnie lub trasy 

na życzenie z Przodownikiem Turystyki Pieszej lub przewodnikiem PTTK opracowane przez 

uczestników i uzgodnione kierownictwem Złazu. 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 



 

1. Nazwa drużyny lub klasa  ........................................................................................................................................................................ 

2. Nazwa drużyny (treść na dyplom)………………………………………………………………………………………………… 

3. Instytucja zgłaszająca  .............................................................................................................................................................................. 

4. Trasa nr .......... punkt startowy  ................................................................................................................................................................ 

5. Trasa zastępcza nr .......... punkt startowy  ................................................................................................................................................ 

6. Imię i nazwisko kierownika drużyny  ...................................................................................................................................................... 

7. Adres i telefon kierownika drużyny  ........................................................................................................................................................ 

8. E-mail kierownika drużyny  ..................................................................................................................................................................... 

9. Opiekunowie  ...........................................................................................................................................................................................   

 

Lp. Imię i nazwisko Rok urodzenia Adres zamieszkania Uwagi 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem rajdu/złazu/zlotu i zobowiązujemy się do przestrzegania zawartych w nim ustaleń. 

2. Wyrażamy zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, 

poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. 

3. Wyrażamy zgodę na rozpowszechnianie naszego wizerunku w mediach i na stronach internetowych Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu oraz Zarządu Głównego 
PTTK w Warszawie w celach informacyjnych, reklamowych, promocyjnych dotyczących imprezy (zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).  

 

 

 

 

 ................................................. ...................................................... 
 Pieczęć instytucji zgłaszającej    Podpis kierownika drużyny-grupy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PTTK ODDZIAŁ ZIEMI ELBLĄSKIEJ W ELBLĄGU  

UL. KRÓTKA 5  82-300 ELBLĄG  

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

www.pttk.elblag.com.pl 
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