SPRAWOZDANIE z XLVI CENTRALNEGO ZLOTU KRAJOZNAWCÓW
W dniach 17-21 sierpnia 2016 r. odbył się XLVI Centralny Zlot Krajoznawców „CZAK-2016” w
Międzyzdrojach, zorganizowany przez Klub Przewodników PTTK „Na Wyspach” oraz Oddział PTTK w
Międzyzdrojach. W Zlocie uczestniczyli krajoznawcy z 34 Oddziałów PTTK: Kielc, Włocławka, Kwidzyna,
Ciechocinka, Lublina, Warszawy, Opola, Wałbrzycha, Gdańska, Gdyni, Krakowa, Lubonia, Poznania,
Szczecina, Pabianic, Bielska-Białej, Żar, Torunia, Wrocławia, Dąbrowy Górniczej, Tarnowa, Krosna,
Sopotu, Brzegu, Katowic, Siemianowic, Będzina, Ojcowa, Łodzi, Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego,
Rzeszowa, Końskich i Bydgoszczy, razem 82 osoby.
Patronat Honorowy nad Zlotem objęli:
- Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Olgierd Geblewicz
- Burmistrz Międzyzdrojów Pan Leszek Dorosz
- Prezes ZG PTTK Kol. Roman Bargieł
Podstawowymi celami Zlotu było:
- uczczenie 110 rocznicy krajoznawstwa w Polsce
- przedstawienie walorów krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego
- uczczenie 41 rocznicy ustanowienia Odznaki Krajoznawczej PTTK
Zlot finansowo wsparł: Zarząd Główny PTTK, Bałtycki Park Miniatur, Gabinet Figur Woskowych i Fort
Gerharda.

Pierwszy dzień rozpoczął się wycieczką przedzlotową do Peenemunde i Wolgastu. W trakcie jej trwania
uczestnicy zwiedzili kamienny geokrąg i małe muzeum przyrodnicze na terenie leśnictwa w Nowej Pudagli.
Głównym celem wycieczki było Muzeum Historyczno-Techniczne w Peenemünde związane z powstaniem

lotów kosmicznych oraz projektami i testami nad bronią „V” z okresu II wojny światowej. Później
uczestnicy zwiedzili radziecki rakietowy okręt podwodny klasy Juliet. W Wolgaście ciekawą atrakcją był
przejazd największym mostem zwodzonym w Europie łączącym wyspę Uznam z kontynentem.
Drugiego dnia odbył się spacer na Kawczą Górę i po międzyzdrojskiej promenadzie. Uczestnicy zwiedzili
Gabinet Figur Woskowych i Muzeum Przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego. W godzinach przed
południowych nastąpiło oficjalne otwarcie Zlotu w Sali Teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury przez
Burmistrza Międzyzdrojów Leszka Dorosza. Po południu na terenie Ośrodka Trygław obyło się Forum
Krajoznawców a następnie panel dyskusyjny pt. „Geoturystyka w Polsce”, który prowadził dr Tomasz Duda,
pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego. Wieczór zakończył się ogniskiem integracyjnym.
Kolejnego dnia wykład pt. „Dynamika plaży jako element atrakcyjności brzegu morskiego” przeprowadził
dr Tomasz Olechwir, kierownik Morskiej Stacji Naukowej Uniwersytetu Szczecińskiego w Międzyzdrojach.
Później odbyła się wycieczka do Świnoujścia. Uczestnicy przeszli skrócone szkolenie wojskowe w pruskim
Forcie Gerharda oraz weszli na jedną z najwyższych latarni morskich na świecie. Następną atrakcją było
przepłynięcie statkiem wycieczkowym CHATEUBRIAND po świnoujskim porcie. Na zakończenie
spacerowano po świnoujskiej promenadzie.

W przedostatni dzień zrealizowano wycieczkę do Trzęsacza, Kamienia Pomorskiego i Wolina. Na początku
uczestnicy weszli na Górę Gosań – najwyższy brzeg klifowy na polskim wybrzeżu. Następnie w Trzęsaczu
obejrzeli ruiny kościoła z XIV/XV w., który został wybudowany niecałe 2 km od brzegu a obecnie ruiny
kościoła stoją na krawędzi klifu. W tej miejscowości przebiega również 15˚ południk wyznaczający strefę
czasową. Kolejnym elementem było zwiedzenie katedry w Kamieniu Pomorskim z przykatedralnym,
gotyckim wirydarzem i barokowymi organami. Bryła świątyni powstawała na przestrzeni kilku wieków i w
różnych stylach architektonicznych, począwszy od romańskiego na neobaroku kończąc. Następnie
uczestnicy pojechali do Centrum Słowian i Wikingów w Wolinie -legendarnej Vinety, gdzie od kilku lat
odbywa się największy na świecie Festiwal Wikingów. Później wszyscy podziwiali widok ze Wzgórza
Zielonka w Lubinie na wsteczną deltę Świny, Zalew Szczeciński i Morze Bałtyckie. Ostatnią atrakcją było

przejście szlakiem turystycznym nad jezioro Turkusowe w Wapnicy, które pierwotnie było wyrobiskiem
kredy.
Popołudniu panel dyskusyjny na temat historii krajoznawstwa na Pomorzu Zachodnim ze szczególnym
uwzględnieniem roli Wincentego Pola prowadził mgr Ryszard Kotla, wykładowca Uniwersytetu
Szczecińskiego. Wieczorem odbyła się biesiada turystyczna przy ognisku połączona z zakończeniem Zlotu i
przekazaniem przechodniego pucharu następnemu organizatorowi CZAK-u, Kol. Wojciechowi Paskowi z
Oddziału PTTK w Końskich.

Ostatniego dnia realizowano pieszą wycieczkę między innymi do Bałtyckiego Parku Miniatur, w którym
uczestnicy zobaczyli miniatury sztandarowych budowli państw nadbałtyckich. Na środku obiektu znajduje
się basen w kształcie zarysów brzegów m. bałtyckiego z zakotwiczonym modelem Daru Pomorza. Kolejną
atrakcją było Muzeum Poligonu Doświadczalnego Broni V-3 znajdującego się Zalesiu w gminie
Międzyzdroje. Te działa miały być ustawione w miejscowości Mimoyecques pod Calais we Francji aby
hitlerowcy mogli ostrzeliwać Londyn. Pożegnalnym obiadem zakończono 46 Zlot.
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