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REGULAMIN

Regionalnej Grunwaldzkiej

Odznaki

Turystyczno – Krajoznawczej PTTK

„Grunwald 1410 2010”

I. Postanowienia ogólne

1. Odznak ustanowiono z okazji 600 rocznicy zwyci skiej Bitwy Grunwaldzkiej

2. Odznaka jest wyró nieniem turysty za znajomo miejsc zwi zanych ze zmaganiami
pa stwa polskiego z zakonem krzy ackim a szczególnie historii, tradycji, zabytków,
walorów turystyczno – krajoznawczych ziemi warmi sko – mazurskiej, na której
odby a si najwi ksza bitwa redniowiecznej Europy – w tym pól Grunwaldu miejsca
chwa y or a polskiego i si sprzymierzonych w 1410 r.

3. Odznaka jest dwustopniowa (srebra i z ota) limit wiekowy i czasowy jest
nieograniczony

4. Odznak przyznaje Regionalna Komisja Turystyki Pieszej i Komisja Krajoznawcza przy
Oddziale Warmi sko Mazurskim w Olsztynie

5. Odznak zdobywa si w czasie wycieczek indywidualnych lub zbiorowych turystyki
kwalifikowanej i popularnej

6. Trasy wycieczek powinny by wpisane do ksi eczki odznaki „Grunwald 1410 2010”
i udokumentowane piecz tk , biletem wst pu do zwiedzanych obiektów,
widokówk , zdj ciem lub potwierdzeniem przez organizatora wycieczki.

7. Odznak mo na otrzyma honorowo.

8. Tury ci ubiegaj cy si o przyznanie odznaki musz spe ni warunki podane w dziale
II regulaminu

II. Warunkiem zdobycia odznaki jest :

stopie srebrny – zwiedzenie 10 obiektów znajduj cych si na terenie województwa
warmi sko – mazurskiego i przej cie jednego z grunwaldzkich szlaków pieszych

stopie z oty – zwiedzenie 20 obiektów znajduj cych si na terenie kraju i przej cie
dwóch grunwaldzkich szlaków pieszych

III. Wykaz miejscowo ci i obiektów do zwiedzania:

Grunwald Pole Bitwy Grunwaldzkiej, muzeum

Olsztyn – zamek, muzeum, Stare Miasto, Wysoka Brama, Katedra

Olsztynek – zamek krzy acki

Ostróda – zamek krzy acki

Elbl g – zespó dawnego zamku, Brama Targowa



Mor g –zespó zabytków starego miasta (zamek krzy acki, ratusz, pa ac Dohnów,
ko ció gotycki w. Piotra i Paw a)

Nidzica zamek krzy acki

Dzia dowo – zamek krzy acki

Malbork – g ówny zamek krzy acki

wiecie – miejsce koncentracji wojsk krzy ackich

Kwidzy – zamek biskupi, katedra

Wolbórz – miejsce zebra rycerstwa z ma opolski

Czerwi sk nad Wis – miejsce koncentracji wojsk

Kozienice miejsce przygotowania mostu pontonowego

P ock – ostateczne po czenie oddzia ów Unii

Klasztor w. Krzy a na ysej Górze –miejsce modlitwy Króla Jagie y

Kraków – Wawel, Pomnik Grunwaldzki

Toru – miejsce pokoju toru skiego 1411

Ponadto miejscowo ci zwi zane z przemarszem wojsk polskich i krzy ackich
i przebiegiem Bitwy

Nowe Miasto Lubawskie, Kurz tnik, Lubawa, Bratian k/ Lubawy, Lidzbark Welski,
Che sty, wie Wysoka pod Dzia dowem, Uzdowo, Marwa d, St bark, odwigowo,
Frygnowo, D brówno, Drw ck, Ulnowo, B dzy nad Wkr , Sztum, Dzierzgo , Przezmark,
Golub Dobrzy

IV. Wykaz szlaków pieszych Grunwaldzkich:

1. Olsztynek PKP – Królikowo – droga Lichtajny – Drw ck – le niczówka Mileno
Lipowa Góra – St bark – Grunwald pole bitwy – kolor znaków zielony

2. Waplewo PKP – pole bitwy w Grunwaldzie Wzgórza Dylewskie Samborowo PKP –
kolor znaków niebieski

3. Grunwald pole bitwy – Grunwald wie Frygnowo – Fiugajny – Jagodziny –Czerlin
Omule – Lubawa – Targowisko – Radomno skrzy owanie – Bratian Nowe Miasto
Lubawskie Kurz tnik – kolor znaków czarny

4. Grunwald pole bitwy – odwigowo – Leszcz – Grzybiny – Uzdowo – Turza Wielka –
Wysoka – Turza Ma a – Jele – W piersk – Che sty – Kurojady – Lidzbark – Jez.
Zwórzno – Bry sk Szlachecki – Nowe Konopaty – B dzy – kolor znaków czerwony

V. Postanowienia ko cowe:

1. Interpretacja Regulaminu Odznaki nale y do Regionalnej Komisji Turystyki Pieszej
i Komisji Krajoznawczej przy Oddziale Warmi sko Mazurskim PTTK

2. Regulamin opracowa a RKTP w Olsztynie pod kierunkiem – El biety Nowak

3. Projekt Odznaki Grunwaldzkiej – Zbigniew Piszczako

4. Wspó praca Departamentu Turystyki Urz du Marsza kowskiego Województwa
Warmi sko –Mazurskiego.



Potwierdzenia:

L.p. Zwiedzane obiekty i szlaki turystyczne Piecz tka, data i podpis
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Przyznano Odznak Krajoznawcz

„ Grunwald 1410 – 2010”

w stopniu srebrnym

Nr weryfikacji ……………………………………………..

Data …………………………………………….

` Podpis

Przyznano Odznak Krajoznawcz

„ Grunwald 1410 – 2010”

w stopniu z otym

Nr weryfikacji ……………………………………………..

Data …………………………………………….

` Podpis




