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Internowanie powstańców w Prusach na terenie Żuław i ich pobyt
Od dnia 19 października 1831 roku, żołnierze otrzymywali stałe kwatery pobytowe na
Żuławach. W Elblągu stacjonowali między innymi generałowie Józef Bem i Maciej Rybiński,
jako oficerowie sztabu głównego. W Tczewie ulokował się sztab kawalerii pod dowództwem
płk. Franciszka Koski oraz szpital dywizyjny. Sztab piechoty siedzibę miał w Malborku z
dowodzącym płk. Feliksem Breańskim. Od połowy listopada teren, który mieli zajmować
powstańcy, został poszerzony o pięć powiatów, w tym gdański, elbląski, malborski i sztumski.
Od tego też czasu pruscy administratorzy z Elbląga mieli przeprowadzić bardzo szczegółowy
spis internowanych powstańców.
Zakwaterowanie polskich żołnierzy na terenach Prus oprócz przysparzania problemów
politycznych, o których była mowa, stało się uciążliwe finansowo dla miejscowych władz,
dlatego władze Gdańska i Kwidzyna podjęły interwencję w Berlinie mającą na celu dalszą
dyslokację powstańców na przykład na tereny Pomorza Zachodniego.
Do Berlina dochodziły także obawy pruskich generałów, choćby von Krafta, dowódcy I armii,
który nalegał na oddzielenie zwykłych żołnierzy od oficerów w celu osłabienia ich morale.
Na samym początku osiedlania się powstańców na nowych miejscach dochodziło do częstych
wizyt pomiędzy zakwaterowanymi w pobliżu żołnierzami. Szczególnym miejscem był Elbląg,
gdzie oficerowie z armii Rybińskiego, spotykali się z oficerami armii generała Giełguda, którzy
zostali internowani w Prusach po przekroczeniu granicy na Litwie. Oni też zostali jako pierwsi
zakwaterowani w Elblągu, bo już 24 października 1831 roku. Do dnia 17 października w samym
Elblągu stacjonowało dziesięciu generałów oraz prawie trzystu oficerów i ponad dwa tysiące
żołnierzy. Niektórzy oficerowie, korzystając z wolnego czasu, zaczęli zwiedzać okolice, w
których mieszkali. Odwiedzali miejsca związane z polską historią na Żuławach, podziwiano
pruską solidność w miastach i na wsi, oglądano systemy irygacyjne oraz stare pokrzyżackie
umocnienia w Elblągu i Malborku. Trafny był pogląd jednego z oficerów, iż pruska
administracja oraz pruski dryl i karność mieszkańców uniemożliwiały jakiekolwiek rozruchy
rewolucyjne, nawet wśród miejscowej ludności pochodzenia polskiego. Początkowe, nawet
poprawne stosunki między władzami pruskimi a polskimi powstańcami stawały się z każdym
nadchodzącym tygodniem pobytu coraz gorsze. Spowodowane to było, jak już wspomniałem,
kosztami utrzymania powstańców. Stąd też częściej namawiano do powrotu na tereny
Królestwa Polskiego. Motywowane było to tym, iż Prusacy ofiarowali się w mediacji z rządem
carskim w sprawie amnestii dla uczestników powstania. W związku z prawie żadnym odzewem
ze strony powstańców nakazano odizolowanie oficerów od zwykłych żołnierzy.

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

CELE ZŁAZU:
 popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych Żuław Elbląskich
 propagowanie czynnego wypoczynku turystyki kwalifikowanej
 oddanie czci poległym żołnierzom Powstania Listopadowego
 włączenie się w program obchodów 100-setnej rocznicy odzyskania niepodległości
 włączenie się w realizację hasła programowego PTTK na 2018 rok „Szlakami Niepodległości”
 realizacja programu edukacji krajoznawczej i przyrodniczej adresowanej do dzieci szkół podstawowych,
gimnazjów i ponadpodstawowych
 integracja rodzinna - zachęta do rodzinnych spacerów i rajdów.
ORGANIZATORZY:
Bezpośrednim organizatorem Złazu jest Oddział PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu a konkretnie
działający w jego strukturach członkowie kół i klubów (KTP PTTK „Delta”, Koło Przewodników i Pilotów
Turystycznych im. R. Gierzyńskiego).
WSPÓŁORGANIZATORZY:
 Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
 Zespół Szkół w Gronowie Elbląskim
 16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu
 Ochotnicza Straż Pożarna w Fiszewie i w Gronowie Elbląskim
 Świetlica wiejska w Fiszewie
KOMITET ORGANIZACYJNY:
 Komandor Złazu – Leszek Marcinkowski
 Sekretarz – Grażyna Małkowska,
 Członkowie: Stanisław Bukojemski, Danuta Hoppa, Jolanta Kałabun, Karol Wyszyński.
TERMIN l MIEJSCE ZŁAZU:
Złaz odbędzie się 17 lutego 2018 (sobota) na trasach jednodniowych pieszych przebiegających po terenie
Żuław Elbląskich. Rozpoczęcie uroczystości przy pomniku Powstańców Listopadowych w Fiszewie ok.
godz. 1150. Przewidywane zakończenie Złazu ok. godz. 1430.
INFORMACJE OGÓLNE
1. W Złazie uczestniczyć mogą:
 turyści indywidualni oraz min. 8-osobowe drużyny zgłoszone przez wszelkie organizacje.
 młodzież szkolna bierze udział w Złazie wyłącznie pod opieką dorosłego, upoważnionego przez
dyrekcję szkoły opiekuna lub nauczyciela.
2. W razie rezygnacji z udziału w Złazie po upływie terminu składania zgłoszeń lub w przypadku
samowolnej zmiany trasy, wpisowe nie będzie zwracane, a uczestnik traci prawo do świadczeń.
3. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i ponoszą koszty wszelkich dojazdów na punkt
startowy.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przesunięcia całych grup na trasy zastępcze.
5. O wszelkich zmianach wynikłych w trakcie organizacji Złazu kierownicy drużyn-grup zostaną
powiadomieni telefonicznie lub poprzez e-mail.
6. Kierownik drużyny liczącej minimum 10 osób otrzymuje świadczenia bezpłatnie.
7. Zgłoszenia oraz opłata na rzecz organizatora na działalność statutową w wysokości:
 trasy piesze 1 i 3 - członkowie PTTK 11,00 zł od osoby, pozostali uczestnicy 13,00 zł od osoby.
 trasa 2 – członkowie PTTK 9,00 zł od osoby, pozostali uczestnicy 11,00 zł od osoby.
 trasa dowolna - członkowie PTTK 9,00 zł, pozostali uczestnicy 11,00 zł od osoby.
8. Zgłoszenia wraz z opłatą na działalność statutową organizatora należy wpłacać w terminie do
14.02.2018 r. w Oddziale PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu przy ul. Krótkiej 5 tel./fax.: (55) 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 „Złaz Fiszewo 2018".

9. 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 numeru
szkoły.
10. Opiekun drużyny ma obowiązek podać dane kontaktowe.
11. Ze względu na usprawnienie organizacji imprezy prosimy o zamieszczenie na przekazach i kopertach z
korespondencją rajdową dopisku: „Złaz Fiszewo 2018".
12. 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.
13. O przyjęciu drużyn decyduje data zgłoszenia (dostarczenia karty zgłoszenia i dokonania wpłaty lub
przelewu do oddziału PTTK).
14. Ilość osób uczestniczących w Złazie i na poszczególnych trasach jest ograniczona.
15. W przypadku rezygnacji z udziału w Złazie, wpisowe nie podlega zwrotowi.
16. Przestrzegać poleceń kierownictwa Złazu, przepisów p.poż. i Karty Turysty.
17. Organizator ma prawo nie przyjąć na Złaz osób indywidualnych lub drużyn, jeżeli nie będzie mógł
zapewnić bezpieczeństwa uczestnikom Złazu.
ŚWIADCZENIA:
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:
 pamiątkowy znaczek Złazowy,
 dyplom dla drużyny lub rodziny biorącej udział w Złazie,
 potwierdzenie punktów na odznakę „Siedmiomilowe Buty" i OTP,
 gorący posiłek na zakończenie Złazu,
 dla zwycięzców nagrody w konkursach,
KONKURSY:
W trakcie Złazu odbędą się konkursy
- turystyczno-historyczny
- recytatorsko – wokalny (piosenka lub wiersz o tematyce patriotycznej)
- rysunkowy (dla klas szkół podstawowych 1-3)
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 Złaz odbędzie się bez względu na pogodę,
 organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników Złazu osobom
trzecim,
 na zakończeniu imprezy będzie czynny kiermasz miejscowych wypieków cukierniczych z możliwością
zakupu ciasta, ciasteczek i innych słodkości oraz kawy i herbaty.
 ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów Złazu.

TRASY ZŁAZU 17.12.2018
LP.
TRASA
NUMER 1
10 km

TRASA
NUMER 2
5 km

TRASA
NUMER 3
9 km

PRZEBIEG
Start: Jegłownik dnia 17.02.2018 o godzinie 8.30.
Wyjazd: autokarem z Elbląga o godzinie 8.00 zbiórka
przy PTTK ul. Krótka 5
JEGŁOWNIK – NOWY DWÓR ELBLĄSKI – ZĄBROWO –
FISZEWO
Start: Gronowo Elbląskie PKP dnia 17.02.2018 o
godzinie 9.40
Wyjazd: pociągiem PKP z Elbląga o godzinie 9.27

PROWADZACY
Danuta Hoppa
Jolanta Kałabun
KTP „DELTA”
Stanisław Bukojemski
Koło Przewodników i Pilotów
Turystycznych im.

GRONOWO ELBLĄSKIE – SZLAK ZIELONY - FISZEWO

R. Gierzyńskiego

Start: Różany dnia 17.02.2018 o godzinie 8.30
Wyjazd: autokarem z Elbląga o godzinie 8.00 zbiórka
przy PTTK ul. Krótka 5

Karol Wyszyński
Koło Przewodników i Pilotów

RÓŻANY – ROZGART - FISZEWO

Turystycznych im.
R. Gierzyńskiego

Proponujemy również trasy indywidualne prowadzone przez uczestników indywidualnie lub trasy na
życzenie z Przodownikiem Turystyki Pieszej opracowane przez uczestników i uzgodnione
z Klubem Turystów Pieszych „Delta" na spotkaniach klubowych
lub telefonicznie z kierownictwem Złazu.
RAMOWY PROGRAM ZAKOŃCZENIA ZŁAZU
CZĘŚĆ UROCZYSTOŚCI PRZED POMNIKIEM W FISZEWIE
11 – rozpoczęcie uroczystości przed pomnikiem w Fiszewie
- wystawienie posterunku honorowego
- sygnał „Słuchajcie wszyscy”
- przywitanie uczestników
- modlitwa kapelana
- składanie wiązanek i wieńców pod pomnikiem
- Hejnał Wojska Polskiego – trąbka
1215 – wyjazd do Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim
50

CZĘŚĆ ZŁAZU W GRONOWIE ELBLĄSKIM
1235 – wydawanie posiłku rajdowego na szkolnej stołówce
13 30 – rozpoczęcie uroczystości
- powitanie uczestników
- wystąpienia przedstawicieli władz i gości Złazu
- gawęda
- występy zespołów, konkursy
- wręczenie dyplomów, podziękowań i nagród
- zakończenie Złazu (około godziny 14.30)
Organizatorzy imprezy życzą uczestnikom słońca i przyjemnej wędrówki! 

