
 
 „Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu, 
Przenajświętszej Matce Boskiej i Wszystkim Świętym Ŝe od dziś dnia 
wstępuję na słuŜbę Ojczyzny, wszystko co mam jej poświęcając. Będę 
posłusznym Władzy Narodowej w osobie wskazanego mi naczelnika 
i na pierwsze wezwanie wstawię się, nie zwlekając ani chwili. Nie będę się 
dowiadywać, ani rozpytywać kto na czele Związku stoi, 
a wszystko,co usłyszę zachowam w najgłębszej tajemnicy, nie mówiąc 
ani rodzicom, ni Ŝonie lub dzieciom, ani teŜ znajomym.Tak mi Panie BoŜe 
dopomóŜ i Jego Matko Święta i Dziewico Przeczysta, Orędowniczko dusz 
naszych, jako ja pragnę dopomóc Ojczyźnie mojej! Amen.” 

Rota przysięgi powstańczej 1863. 
 

Powstanie Styczniowe (1863-1864) było zbrojnym wystąpieniem 
przeciwko Rosji. Za jego początek przyjmuje się datę 22 stycznia 1863 
roku. Przyczyną Powstania Styczniowego był nasilający się ucisk rosyjski, 
zaś sam wybuch poprzedziły liczne manifestacje patriotyczne na terenie 
Warszawy, krwawo tłumione przez wojsko rosyjskie. Powstanie Styczniowe 
zostało przyspieszone przez pobór do wojska rosyjskiego ludności polskiej 
(tzw. branka). Tymczasowy Rząd Narodowy ogłosił manifest powstańczy, 
w którym wzywał do walki z zaborcami, jednocześnie gwarantując pewne 
dobra, m.in. zniesienie róŜnic stanowych. Powstanie Styczniowe objęło swym 
zasięgiem Królestwo Polskie, a takŜe Litwę, Białoruś oraz część Ukrainy. 
Istotną rolę w powstaniu odegrał Romuald Traugutt, który zyskał sławę 
jako dyktator powstania. Powstanie Styczniowe nie mogło liczyć 
na powodzenie ani osiągnięcie większych sukcesów. W noc wybuchu 
Imperium Rosyjskie dysponowało aŜ 100 tysięczną armią wobec zaledwie 
6 tys. powstańców. Co prawda wojsko polskie było wspomagane 
przez Polaków ze wszystkich zaborów, emigrację, a takŜe przedstawicieli 
innych narodów, jednak wobec przewaŜających sił wroga byli praktycznie 
bezsilni. Ostatecznie Rosja zyskała dwukrotną przewagę liczebną 
nad powstańcami. Powstanie Styczniowe, które zakończyło się wiosną 
1864 roku. Szacuje się, iŜ ze strony polskiej poległo ok. 20 tys Ŝołnierzy. 
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I. ORGANIZATOR LXVIII ZIMOWEGO ZŁAZU TURYSTÓW:  
Komisja Krajoznawcza i Turystyki Pieszej - Oddziału PTTK „Ziemi Tarnowskiej” 

 
II.  CELE LXVII ZIMOWEGO ZŁAZU TURYSTÓW: 
• zapoznanie uczestników z historią Powstania Styczniowego i jego 

związków z Ziemią Tarnowską; 
• poznanie piękna Ziemi Tarnowskiej w zimowej szacie; 
• integracja młodzieŜy z róŜnych środowisk;  
 
III.  TRASY LXVII ZIMOWEGO ZŁAZU TURYSTÓW: 
1. Skrzyszów (zbiórka przed budynkiem OSP w Skrzyszowie) - (znaki zielone) 
Góra św. Marcina (384 m) - (znaki Ŝółte lub znaki niebieskie) -Tarnów. Czas 
przejścia - 2,0 h; obiekty do ROK i pkt OTP – 10,  
2. Poręba Radlna (zbiórka na przystanku MZK) - (znaki czerwone) - Zawada - 
Góra św. Marcina (384 m) - (znaki Ŝółte lub znaki niebieskie) - Tarnów. Czas 
przejścia - 1,5 h; obiekty do ROK i pkt OTP - 9. 
UWAGA: czas podany od punktu wyjścia do Góry św. Marcina. NaleŜy 
przewidzieć czas dojścia na Stary Cmentarz w Tarnowie. 
3. Spacer po Tarnowie szlakiem walk o niepodległość. Rozpoczęcie pod pomikiem 
gen. Józefa Bema o godz 11 oo. obiekty do ROK i 
 
IV.  PROGRAM LXVII ZIMOWEGO ZŁAZU TURYSTÓW: 
Dnia  23 stycznia 2020 r. druŜyny rozpoczynają wędrówkę z takim 
wyliczeniem, by zgłosić się na Starym Cmentarzu w Tarnowie przy Pomniku 
Mogile Powstańców z 1863 r. o godz. 1200. Pod pomnikiem nastąpi 
zakończenie  Złazu, na które składać się będzie: 
• modlitwa za Powstańców i Ojczyznę; 
• uroczyste zapalenie zniczy; 
• okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości; 
• wręczenie pamiątkowych dyplomów i pucharu dla najliczniejszej druŜyny 

na Złazie; 
 
V. WARUNKI UCZESTNICTWA W LXVIII ZIMOWYM ZŁAZIE 
 TURYSTÓW: 

1. W imprezie mogą brać udział druŜyny o dowolnej liczbie osób.  
2. MłodzieŜ zgłaszają: szkoły, druŜyny ZHP, SKKT - PTTK i inni. 
3. Zgłoszenia z listą uczestników i opiekunami (proszę podać numer tel. 
kontaktowego do opiekuna i adres e-mail) powinny być potwierdzone przez 
Dyrekcję szkoły lub organizację zgłaszającą. 
4. Zgłoszenia z podaniem wybranej trasy wraz z listą uczestników i opiekunów 
oraz z wpłatą naleŜy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

17 stycznia 2020 r. w:  
BIURZE ODDZIAŁU PTTK ZIEMI TARNOWSKIEJ 

 ul. śydowska 20 
33 – 100 Tarnów 
+48 14 655 43 52 

 e-mail: poczta@tarnow.pttk.pl  
Wpłata na Złaz wynosi: 11 zł (słownie jedenaście złotych) od osoby. 

Członkowie PTTK wpłacają: 9 zł (słownie dziewięć złotych) od osoby. 
5. Zgłoszona druŜyna powinna posiadać apteczkę pierwszej pomocy oraz ubiór 
dostosowany do pory roku i warunków atmosferycznych. 
6. Obowiązek ubezpieczenia uczestników ciąŜy na jednostce zgłaszającej. 
7. W przypadku niesprzyjającej pogody, czy innych przeszkód niezaleŜnych 
od organizatorów, kierownictwo Złazu zastrzega sobie prawo do zmiany: tras, 
terminu Złazu oraz czasu zakończenia Złazu.  
8. Brak uczestnictwa w Złazie powoduje utratę wpisowego. 
 
VI. W RAMACH WPISOWEGO ORGANIZATORZY ZŁAZU 
ZAPEWNIAJĄ: 

• pamiątkowy znaczek typu „button”; 
• pamiątkowy puchar dla najliczniejszej druŜyny na Złazie (min. 50 osób); 
• dla kaŜdej druŜyny pamiątkowy dyplom; 
• fachową obsługę tras Złazu; 
• małe „conieco” ciepłą i herbatę, którą będzie moŜna otrzymać 

w oznakowanym punkcie; 


