
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu, Urząd Miasta w
Elblągu, Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim, Gimnazjum im. Powstańców Listopadowych w Gronowie

Elbląskim, 16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu,

REGULAMIN
43 OGÓLNOPOLSKIEGO ZŁAZU ŚLADAMI ŻOŁNIERZY POWSTANIA

LISTOPADOWEGO DO FISZEWA

Fiszewo - Gronowo Elbląskie 2015



Bitwa pod Ponarami miała miejsce 19 czerwca 1831 roku.

W polskiej historiografii dla jednej z bitew powstania listopadowego są aż trzy nazwy. Chodzi o

starcie pod Ponarami, które określa się również bitwą o Wilno lub bitwą pod Wilnem. Z uwagi,

że losy bitwy miały zadecydować czy wojska polskie wkroczą do miasta lepsze jest określenie

bitwa o Wilno. Po klęsce pod Ostrołęką siły polskie cofały się pod Warszawę, jednak na Litwie

powstanie  trwało  nadal.  Operowały  tam  siły  generała  Dezyderego  Chłapowskiego  oraz

partyzanckie oddziały,  miały zostać one wsparte silną dywizją generała Antoniego Giełguda.

Należy zaznaczyć,  że  powstanie  na  Litwie  wiązało  znaczne  siły  rosyjskie,  które  nie  mogły

skutecznie atakować Warszawy mając na tyłach wojska polskie. Podczas marszu na Litwę siły

Giełguda pokonały pod Rajgrodem (29.V.1831r.) wojska rosyjskie, czym otworzyły sobie drogę

na Litwę. Celem wyprawy było połączenie z oddziałami na Litwie i atak na Wilno. W wileńskim

arsenale znajdowało się ok. 60 000 karabinów oraz kilkaset dział, nie mówiąc już o zapasach

sprzętu  wojskowego  potrzebnego  polskiej  armii.  Niezdecydowanie  i  opieszałość  Giełguda

doprowadziło do poznania celów wyprawy i sprawne przygotowanie obrony przez dowództwo

rosyjskie.  Wojska carskie pod dowództwem Fabiana von der  Osten-Sackena zajęły pozycje

obronne  na  zboczach  Gór  Ponarskich  (nazywane  także  Wzgórzami  Ponarskimi),  tam  też

krzyżowały się ważne szlaki komunikacyjne. 19.VI.1831r. doszło tam do bitwy w trakcie, której

nieudolnie dowodzone polskie oddziały poniosły porażkę. Rosjanie z łatwością odpierali ataki

polskiej  piechoty,  która ponosiła znaczne straty (2000 żołnierzy).   Wobec klęski,  dowodzący

polskimi  oddziałami  generał  Giełgud  zdecydował  się  wykonać  odwrót  na  Żmudź,  gdzie

zamierzano bronić się w oparciu o rzeki Wilię i Świętą. Po przełamaniu obrony przez wojska

rosyjskie, siły polskie zostały zmuszone do przekroczenia pruskiej granicy i złożenia broni. Z sił

polskich ocalał  jedynie mały korpus   generała Demblińskiego,  któremu udało się przebić do

Warszawy  (w  25  dni  przebyły  kilkaset  kilometrów).  Klęska  Giełguda  i  bitwy  o  Wilno

przypieczętowało  tylko  upadek  powstania  na  Litwie.  Epilogiem  tej  bitwy  było  zastrzelenie

Giełguda przez rozgoryczonego klęską oficera Stefana Skulskiego z 7 Pułku Piechoty podczas

przekraczania pruskiej granicy.



I. CELE ZŁAZU

1. propagowanie walorów turystyczno-krajoznawczych Żuław Elbląskich,
2. propagowanie najtańszej formy czynnego wypoczynku - turystyki kwalifikowanej,
3. oddanie czci żołnierzom Powstania Listopadowego,
4. włączenie się w do akcji pt. „Turystyka dla wszystkich" upowszechniającej spędzenie 

wolnego czasu poprzez turystykę i krajoznawstwo. 
5. uczczenie 55-lecia KTP „DELTA”,

II. ORGANIZATORZY

1. Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu,
2. Urząd Miasta w Elblągu,
3. Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim,
4. Gimnazjum im. Powstańców Listopadowych w Gronowie Elbląskim,
5. 16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu,
6. Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi "Oleśno-wieś z pomysłem".
7. Ochotnicza Straż Pożarna w Fiszewie,
8. Świetlica wiejska w Fiszewie.
9. Klub Turystów Pieszych PTTK „Delta",
10.Klub Aktywnej Turystyki PTTK „Relaks",
11. Koło Przewodników i Pilotów Turystycznych PTTK im. R. Gierzyńskiego

III. KOMITET ORGANIZACYJNY

 Sławomir Kałabun - komandor złazu,
 Maria Korzeniewska - zastępca komandora ds. organizacyjnych,
 Leszek Marcinkowski- zastępca komandora
 Kamil Zimnicki - sekretarz,
 Agnieszka Banaś, Piotr Bekier, Danuta Hoppa, Jolanta Bulak, Jolanta Zielińska, Jolanta 

Kałabun, Urszula Kałabun, Dominika Kałabun, Danuta Żynda, Krzysztof Żynda, Piotr 
Krupski, Karol Wyszyński, Leon Jasiński, Grażyna Rumianek, Krystyna Salabura.

IV. INFORMACJE OGÓLNE

1. Złaz odbędzie się 21.02.2015 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 do13.02.2015 r. 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 jej kierownikowi celem
wyjaśnienia powstałych (ewentualnych) wątpliwości,

9. 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 - prowadzenie Krzysztof Żynda i Danuta Żynda
 recytatorsko-wokalny (piosenka lub wiersz o tematyce patriotycznej) - prowadzenie 

Jolanta Bulak i Piotr Krupski,
 krajoznawczo-przyrodniczy - prowadzenie Jolanta Zielińska i Jolanta Kałabun,
 plastyczny dla klas 0-3 - prowadzenie Danuta Hoppa i Dominika Kałabun,

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. złaz odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
2. 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,
3. organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników 

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



TRASY PIESZE

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

Start: Jegłownik, dnia 21.02.2015 r. o godz. 830

Wyjazd autokarem z Elbląga o godz. 800 – PTTK ul. Krótka 5

Kierownik trasy: Danuta Hoppa i Jolanta Kałabun

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

Start: Gronowo Elbląskie PKP, dnia 21.02.2015 r. o godz. 1016

Kierownik trasy: Danuta Żynda i Krzysztof Żynda

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

Start: Mojkowo, dnia 21.02.2015 r. o godz. 830 

Wyjazd autokarem z Elbląga o godz. 800 - ul. Krótka 5.

Kierownik trasy: Grażyna Rumianek i Leon Jasiński

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

Start: Różany, dnia 21.02.2015 r. o godz. 830

Wyjazd autokarem z Elbląga o godz. 800 - ul. Krótka 5.

Kierownik trasy: Jolanta Bulak i Karol Wyszyński

Trasy  dowolne: piesze,  rowerowe  i  motorowe  tj.  opracowane  i  odbyte  indywidualnie
przez uczestników są mile widziane przez organizatorów.

Organizatorzy imprezy życzą uczestnikom słońca i przyjemnej wędrówki.

Organ izac ja  cyk l icznych  imprez  turystyczno  -  kra joznawczych PTTK i  

wzmocnienie  turystyk i  mie jsk ie j  w E lb lągu”  jes t  rea l izowany przy  

wsparc iu  f inansowym Gminy  Miasto  E lb ląg.



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)



WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA:  

1. Nazwa drużyny ……………………………………………………………………………………………………

2. Instytucja zgłaszająca ……………………………………………………………………………………………

3. Trasa nr................. punkt startowy ……………………………………………………………………………..

4. Trasa zastępcza nr......................... Punkt startowy …………………………………………………………..

5. Imię i nazwisko kierownika drużyny …………………………………………………………………………….

6. Telefon kontaktowy do kierownika drużyny ……………………………………………………………………

L.p. Imię i nazwisko PESEL Adres zamieszkania Uwagi

.................................................. .........................................................

Pieczęć instytucji zgłaszającej  Podpis kierownika drużyny - grupy


