Sprawozdanie z XLV Jubileuszowego CZAK „KRASNOBRÓD – 2015”
Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie, był organizatorem XLV Jubileuszowego Centralnego
Zlotu Krajoznawców PTTK , który odbył się w dniach 19 – 23.08. 2015 r. w Krasnobrodzie na
Roztoczu Środkowym, z bazą w Ośrodku Economy Class „Elbest”w Krasnobrodzie. W CZAK-u
wzięło udział 89 osób, w tym: 7- Zasłużonych Instruktorów Krajoznawstwa Polski, 16
Instruktorów Polski i 14- Instruktorów Regionu, 8 -Przodowników Turystyki Kwalifikowanej, 9
-Przewodników oraz 7 -sympatyków PTTK.
Od 17 -18.08.2015r. były dniami wycieczek przedzlotowych w kierunku Hrubieszowa i
Biłgoraja. Region Hrubieszowa, mimo ze jest bardzo ciekawy krajoznawczo, jest mało
odwiedzany przez turystów ze względu na brak infrastruktury turystycznej oraz dogodnych
połączeń komunikacyjnych. Ten zakątek Polski, słynie z ciekawych drewnianych cerkiewek (
najmniejsza na Zamojszczyźnie w Jarczowie i największa w Dłużniowie), miejsc pamięci
narodowej oraz grodzisk Grodów Czerwieńskich. Na Grzędzie Sokalskiej zwiedzano miejsca
związanie z Powstaniem Styczniowym, pałace, ruiny zamku w Kryłowie, wioskę Gotów w
Masłomęczu. W Hrubieszowie odwiedzono Browar Sulowskiego oraz z zewnątrz( remont
elewacji) oglądano cerkiew , która posiada 13 wieżyczek. Na trasie do Biłgoraja , zwiedzano
obiekty kultem religijnego w Turobinie, Goraju, Frampolu Biłgoraju ( Zagroda Sitarska),
Tarnogrodzie, Józefowie oraz grodzisko w Sąsiadce i Szczebrzeszynie. Łącznie na tych trasach,
wzięło udział 74 uczestników CZAK.
W dniu 18.08.2015r. 16 uczestników CZAK, wyjechało do Lwowa. W programie wycieczki
było zwiedzanie Cmentarza Orląt Lwowskich, opery oraz zabytków w centrum miasta.
Dzień 19.08.2015 r. był dniem zwiedzania zabytków Krasnobrodu oraz dniem uroczystego
otwarcia CZAK. W Krasnobrodzie zwiedzano zabytki położone w Podklasztorze oraz w
Podzamczu. W Podklasztorze zwiedzono zespół klasztorny: kościół, klasztor, muzeum
etnograficzne, Kalwarię Krasnobrodzką, kapliczkę na wodzie oraz pomnik powstańców
styczniowych na cmentarzu parafialnym. W Podklasztorze: sanatorium z wieżą ciśnień,
kamieniołom wraz z wieżą widokową, rynek oraz zalew. Indywidualne uczestnicy zwiedzali
kapliczkę św. Rocha, Park Jurajski oraz rezerwat przyrody św. Roch.
W godzinach popołudniowych w obecności władz samorządowych Krasnobrodu oraz
Prezesów Zarządów Oddziałów PTTK, funkcjonujących w regionie organizacji CZAK,
dokonano uroczystego otwarcia CZAK. Otwarciu towarzyszyła prezentacja zbiorów znaczków
pocztowych, dotycząca Tatr. Zbiory prezentował znany kolekcjonier z Rzeszowa Kol.
Zygmunt Kałuża. Następnie wykonano wspólną fotografię uczestników CZAK wraz
zaproszonymi gośćmi, która znalazła swoje miejsce w Certyfikacie Uczestnictwa w CZAK.
W następnych dniach zwiedzano miejscowości Roztocza, zwracając szczególna uwagę na
obiekty krajoznawcze wymienione w Kanonie Krajoznawczym Odznaki Krajoznawczej Polski.
W Hamerni zwiedzano Rezerwat Przyrody „Czartowe Pole”, w Hrebennem – drewnianą
cerkiew św. Mikołaja, w Radrużu – Zespół cerkiewny, w Tomaszowie Lubelskim – drewniany

kościół, w Zamościu - rynki i ich zabudowę, katedrę i Rotundę, w Zwierzyńcu – kościół na
wodzie. W ostatnim dniu CZAK, nieliczna grupa uczestników zwiedzał m.in. zagrodę Guciów,
podczas zwiedzania gospodarz zagrody , częstował uczestników nalewką, która jest lokalny
produktem regionalnym jak również sprzedawał ekologiczne wyroby wędliniarskie, własnej
produkcji.
Podczas CZAK, zorganizowano Konkurs wiedzy krajoznawczej o regionie.. Pytania Konkursu
pobrało 16 uczestników, 6 uczestników zdało wypełnione karty konkursu. Odpowiedzi na
pytania w Konkursie, były dostępnie w materiałach krajoznawczych, które otrzymał każdy z
uczestników CZAK, w wypowiedziach przewodników na trasach wycieczek, oraz innych
źródłach krajoznawczych. Najwięcej prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania w
konkursie odpowiedzieli uczestnicy, którym przyznano : pierwsze w miejsca Kol. Zygmunt
Kałuża z Rzeszowa i rodzina Łebzuchów – Anna, Bożena i Marek z Psar oraz drugie miejsce
Janusz Milewski z Opola. Dyplomy i upominki wręczył Burmistrz i jego Doradca z
Krasnobrodu.
Zorganizowano również cztery prelekcje krajoznawcze, dotyczące : Ordynacji Zamojskiej,
Powstania Zamojskiego, Kamieniarstwa brusnieńskiego oraz susła perełkowanego.
Również podczas CZAK , można było zdobyć 17 odznak krajoznawczych w najniższych
stopniach. Zweryfikowani i przyznano 123 odznak krajoznawczych.
Podczas CZAK, prezentowała się Kapela Folklorystyczna „Wójtowianie” z Krasnobrodu,
Wesołe przyśpiewki oraz regionalne dowcipy urozmaiciły jeden z wieczorów CZAK. Na
pamiątkę , każdy z uczestników od kapeli otrzymał płytę z nagraniami kapeli.
Dobre warunki zakwaterowania oraz wyżywienie , zapewnił uczestnikom CZAK, personel
Ośrodka Economy Class „Elbest” wraz jego Dyrekcją, za co serdecznie dziękujemy.
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