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HISTORIA ZŁAZU DO FISZEWA 

„Złaz do Fiszewa” jest poświęcony pamięci żołnierzy Powstania Listopadowego. 
Odbywa się w ramach Zimowego Rajdu na Raty, ale ze względu na jego specyficzny 
charakter, należy mu się osobna wzmianka. 

Historia zaczęła się zimą 1971/72. Zainspirował nas „Rocznik Elbląski”, który za-
mieścił opracowanie na temat pobytu żołnierzy Powstania Listopadowego internowa-
nych po upadku powstania na Ziemi Elbląskiej. Wyróżniała się tam sprawa masakry 
bezbronnych żołnierzy, dokonana przez Prusaków w Fiszewie. W klubie podchwycono 
szybko moją myśl zainteresowania się tym wydarzeniem i urządzenia złazu do Fiszewa 
w 140. rocznicę masakry – 27 stycznia 1972 r. Z Frankiem Kamrowskim, Bolkiem Koł-
tunem i Mietkiem Peruckim wybraliśmy się do Fiszewa szukać śladów tamtych zdarzeń. 
Ustaliliśmy prawdopodobne miejsce masakry – niewielki kopczyk obsadzony lipami przy 
drodze do Malborka. 

Nawiązaliśmy kontakt z Kołem Związku Młodzieży Wiejskiej przy Zakładzie Rol-
nym w Fiszewie i ze Szkołą Podstawową. Kierowałem grupą organizacyjną I Złazu. 
Uczestniczyła w nim głównie młodzież szkolna. Przy ognisku dzieci z Fiszewa recytowały 
„Redutę Ordona”, a Koło ZMW przygotowało ciepły posiłek. 

Bolek Kołtun rzucił myśl postawienia głazu pamiątkowego na miejscu masakry. 
Podczas II Złazu do Fiszewa w 1973 r. wmurowaliśmy nawet „akt erekcyjny” głazu. Po-
tem sprawę wziął w swoje ręce energiczny, dziś już nieżyjący wiceprezes i kierownik 
Oddziału Miejskiego PTTK w Elblągu Józef Cemerzewski. Potrafił zorganizować współ-
pracę wielu zakładów pracy i organizacji społecznych, aby na IV Złazie, w styczniu 
1975 r., uroczyście odsłonić głaz pamiątkowy z napisem! „Gloria victis – w hołdzie 
żołnierzom Powstania Listopadowego poległym w Fiszewie w 1832 roku – w XXX 
rocznicę wyzwolenia ziemi elbląskiej – społeczeństwo miasta i powiatu elbląskie-
go". Autorem napisu był Bolesław Kołtun. 

W odsłonięciu brały udział władze miasta i powiatu, ZBoWiD, Kompania Honorowa 
Ludowego Wojska Polskiego oddała salwę honorową, wartę zaciągnęli elewi Szkoły 
Wojskowej w historycznych mundurach z okresu Powstania Listopadowego. 

Pierwsze złazy były poświęcone wydarzeniom w Fiszewie i ogólnie Powstaniu Li-
stopadowemu. Potem za sprawą B. Kołtuna kolejne złazy były tematycznie związane 
z różnymi pułkami Wojska Polskiego z tego okresu, eksponowano postacie dowódców. 
Plakietki projektu Mietka Peruckiego, a potem Mariana Tomaszewskiego składały się 
na tematyczne zestawy. Od sześciu lat plakietki zostały zastąpione znaczkiem typu „but-
ton” z zachowaniem tematyki złazów. 

Do czasu istnienia Domu Kultury w Fiszewie zakończenia złazów odbywały się 
właśnie tam. Po likwidacji Domu Kultury w Fiszewie zakończenia zostały przeniesione 
do Domu Kultury w Starym Polu, a od 2004 r. zakończenia odbywają się w Gimnazjum 
im. Powstańców Listopadowych w Gronowie Elbląskim.   

Kierownikami imprezy byli: Danuta Aszyk, Andrzej Wiśniewski, Bolesław Kołtun, 
Marian Tomaszewski i Sławomir Kałabun. 
 

Opracował: Andrzej Wiśniewski 



CELE ZŁAZU 
 uczczenie 180. rocznicy wydarzeń w Fiszewie, 
 propagowanie walorów turystyczno-krajoznawczych Żuław Elbląskich, 
 propagowanie najtańszej formy czynnego wypoczynku – turystyki kwalifikowanej, 
 oddanie czci żołnierzom Powstania Listopadowego, 
 włączenie się w obchody Jubileuszu 60-lecia Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK. 

 
ORGANIZATORZY 
 Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu, 
 Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim, 
 Gimnazjum im. Powstańców Listopadowych w Gronowie Elbląskim, 
 16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w El-

blągu, 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Fiszewie. 

 
WSPÓŁORGANIZATORZY 
 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 
 Urząd Miasta w Elblągu, 
 Koło Gospodyń Wiejskich w Fiszewie. 

 
KOMITET ORGANIZACYJNY 
 Sławomir Kałabun – komandor złazu, 
 Maria Korzeniewska – zastępca komandora ds. organizacyjnych, 
 Agnieszka Banaś – sekretarz, 
 Piotr Bekier, Jolanta Bulak, Alicja Gronek, Danuta Hoppa, Leon Jasiński, Jolanta Ka-

łabun, Urszula Kałabun, Andrzej Kotliński, Stanisław Kukowski, Jolanta Marcinkow-
ska, Leszek Marcinkowski, Ryszard Sawicki, Artur Wyszyński, Karol Wyszyński, Da-
nuta Żynda, Krzysztof Żynda. 

 
INFORMACJE OGÓLNE 
 złaz odbędzie się 11.02.2012 roku, 
 w złazie uczestniczyć mogą turyści indywidualni lub drużyny min. 8-osobowe zgła-

szane przez wszelkie organizacje, 
 kierownik drużyny liczącej minimum 8 osób otrzymuje świadczenia bezpłatnie, 
 młodzież szkolna bierze udział w złazie pod opieką dorosłego, upoważnionego przez 

dyrekcję szkoły opiekuna lub nauczyciela, 
 zgłoszenia oraz opłata na rzecz organizatora na działalność statutową w wysokości: 

 trasy jednodniowe nr 1 i 2 – członkowie PTTK 8,00 zł, pozostali 11,00 zł od 
osoby, 

 trasy jednodniowe nr 3 i 4 – członkowie PTTK 10,00 zł, pozostali 13,00 zł od 
osoby, 

 trasa autokarowa – członkowie PTTK 15,00 zł, pozostali 17,00 zł od osoby, 
należy wpłacać w terminie do 20.01.2012 r. osobiście w Oddziale PTTK Ziemi Elblą-
skiej w Elblągu przy ul. Krótkiej 5, tel./fax.: 55 641-12-96.  

 Wpisowe 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", 

 zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie na druku zgłoszenia załączonym do regu-
laminu, w przypadku grup szkolnych wymagany jest stempel szkoły i podpis dyrekto-
ra oraz podanie klasy obok nazwy szkoły, 

 ze względu na usprawnienie organizacji imprezy prosimy o zamieszczenie na prze-
kazach i kopertach z korespondencją rajdową dopisku: „Złaz do Fiszewa”, 

 w przypadku wpłaty na konto Oddziału prosimy o dołączenie do zgłoszenia kseroko-
pii dowodu wpłaty, oryginał należy zabrać na start trasy i przedstawić jej kierowniko-
wi celem wyjaśnienia powstałych (ewentualnych) wątpliwości, 

 o przyjęciu drużyn decyduje data zgłoszenia (dostarczenia karty zgłoszenia i doko-
nania wpłaty lub przelewu do oddziału PTTK), 

 ilość osób uczestniczących w złazie i na poszczególnych trasach jest ograniczona, 
 w przypadku rezygnacji z udziału w złazie, wpisowe nie podlega zwrotowi, 
 ubezpieczenia grup od nieszczęśliwych wypadków dokonują ich kierownicy we wła-

snym zakresie i na własny koszt, 
 organizator ma prawo nie przyjąć na złaz osób indywidualnych lub drużyn, jeżeli nie 

będzie mógł zapewnić bezpieczeństwa uczestnikom złazu. 
 
ŚWIADCZENIA 
 pamiątkowy znaczek, 
 potwierdzenie uczestnictwa w złazie w książeczkach OTP, 
 dyplom dla drużyny, 
 nagrody w konkursach, 
 posiłek turystyczny, 
 przejazd autokarem z Fiszewa do szkoły w Gronowie Elbląskim i z Gronowa Elblą-

skiego do Elbląga. 
 
KONKURSY 
W Gimnazjum w Gronowie Elbląskim odbędą się konkursy: 
 historyczny,  
 recytatorsko-wokalny (indywidualnie lub zespołowo), 
 turystyczno-krajoznawczo-przyrodniczy. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 złaz odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, 
 na zakończeniu imprezy będzie czynny: 
 punkt weryfikacyjny OTP, 
 stoisko z książeczkami turystyki kwalifikowanej i innymi pamiątkami, 
 kiermasz miejscowych wypieków cukierniczych z możliwością zakupu ciasta, cia-

steczek i innych „słodkości” oraz kawy i herbaty,  
 organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestni-

ków złazu osobom trzecim, 
 ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów złazu. 

 



RAMOWY PROGRAM ZAKOŃCZENIA ZŁAZU PRZED POMNIKIEM W FISZEWIE 
I W GIMNAZJUM W GRONOWIE ELBLĄSKIM 

 1130 – rozpoczęcie uroczystości przed pomnikiem w Fiszewie 
 1200 – wyjazd do Gronowa Elbląskiego  
 1215 – wydawanie grochówki rajdowej w stołówce szkoły 
 1300 – rozpoczęcie uroczystości 

 powitanie uczestników  
 gawęda „Historia Złazu do Fiszewa” 
 występy zespołów, konkursy 
 wręczenie dyplomów, podziękowań i nagród 
 zakończenie złazu 

 
 
TRASY JEDNODNIOWE PIESZE 

I/1  Stare Pole – Fiszewo ............................................................................................3 km 
 Start: Stare Pole PKP, dnia 11.02.2012 r. o godz. 1020. 
I/2  Gronowo Elbląskie – szlak zielony – Fiszewo ....................................................5 km 
 Start: Gronowo Elbląskie PKP, dnia 11.02.2012 r. o godz. 1005. 
I/3  Gronowo Elbląskie – szosą – wałem wzdłuż Fiszewki – Fiszewo ....................11 km 
 Start: Gronowo Elbląskie PKP, dnia 11.02.2012 r. o godz. 830. 
 Wyjazd autokarem z Elbląga o godz. 800 – ul. Krótka 5. 
I/4 Jegłownik – Nowy Dwór Elbląski – Ząbrowo – Fiszewo ....................................10 km 
 Start: Jegłownik, dnia 11.02.2012 r. o godz. 830.  
 Wyjazd autokarem z Elbląga o godz. 800 – ul. Krótka 5. 
 
TRASA AUTOKAROWA 

I/1 Elbląg – Raczki Elbląskie – Stalewo – Szaleniec – Fiszewo – Gronowo Elbląskie – 
Elbląg 

 Start: Elbląg PTTK, dnia 11.02.2012 r. o godz. 730. 
 
Trasy dowolne: piesze, rowerowe i motorowe tj. opracowane i odbyte indywidual-
nie przez uczestników są mile widziane przez organizatorów. 
 
 
 

Organizatorzy życzą uczestnikom dużo słońca i przyjemnej wędrówki. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

       
 
 
 

     
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 

www.pttk.elblag.com.pl 
e-mail: pttk_elblag@wp.pl 

 
 


