
IX Ogólnopolski Rajd  Turystyczny 
„Szlaki krwi i chwały - Mełchów - 30 września 1863” 

 
I. Cel: 

        uczczenie 150 rocznicy Powstania Styczniowego oraz bitwy pod Mełchowem 

        przypomnienie postaci brata Alberta Chmielowskiego 

        promowanie piękna ziemi lelowskiej 
 

II. Organizator: 

        SKT  PTTK przy Zespole Szkół w Przyrowie 
 

III. Patronat: 

        Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne w Lelowie 

        Urząd Gminy w Lelowie 
 
IV. Organizacja: 

        Głównym organizatorem uroczystości obchodów bitwy pod Mełchowem 
jest Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne  im W. Zwierkowskiego 
w Lelowie, GOK w Lelowie, 

        zaproszenie skierowane jest do uczniów oraz wszystkich zainteresowanych 
kultywowaniem szeroko rozumianych tradycji narodowych i krajoznawczych, 

        uczestnictwo w Rajdzie jest bezpłatne, 

        uczestnicy spotykają się Mełchowie k. Lelowa  o godz. 11.00, 

        rekonstrukcja historyczna bitwy w wykonaniu: 
  Pułku Żuawów Śmierci z Buska Zdroju,  
  Pułku Mohylewskiego z Radomia, 
  Grupy Kosynierów z Lelowa, 
  Oddział artylerii, 

        grochówka wojskowa, 

        odbitka pamiątkowej okolicznościowej pieczęci, 

        do nabycia koszulki z pamiątkowym nadrukiem, możliwość zweryfikowania 
i nabycia Odznaki Ziemi Lelowskiej, a także wydawnictw okolicznościowych 
i krajoznawczych. Fundatorem koszulek jest Starostwo Powiatowe w Często-
chowie, 

        warunkiem uczestnictwa jest dotarcie na miejsce obchodów przebywając 
dowolnie wytyczone trasy: piesze, rowerowe, motorowe, autokarowe, ... po 
Ziemi Lelowskiej,  

        uczestnicy przybywają trasy na własną odpowiedzialność, 



        każdy uczestnik powinien posiadać ubiór odpowiedni do pogody i uprawia-
nej formy turystyki, 

        rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. 
 
V. Termin: 

        5  października  2013 roku, godzina 11.00  Mełchów 

  
VI. Organizatorzy: 

 Komandor  Rajdu: Jerzy Sikorski 
 
PROGRAM  UROCZYSTOŚCI: 
Godz. 11.00   

  Msza Św. w intencji poległych powstańców z 1863r. w kaplicy w Mełcho-
wie, 

  Apel poległych,  
  Salwa honorowa, 
  Wspomnienie o bitwie, 
  Występ Dziecięcej i Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy GOK   

w Lelowie, 
Godz. 12.00   

Inscenizacja z epoki powstania styczniowego w wykonaniu grup rekonstruk-
cyjnych: 
  Pułku Żuawów Śmierci z Buska Zdroju, 
  Pułku Mohylewskiego z Radomia, 
  Grupy Kosynierów z Lelowa, 

Godz. 13.00   
Wspólna grochówka. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 


