SPRAWOZDANIE Z XLIX CZAK-u POZNAŃ
Ń 2019
W dniach (21)22-25 sierpnia 2019 odbył się XLIX Centralny Zlot Krajoznawców CZAK – Poznań 2019
organizowany przez Oddział Poznański
Pozna ski PTTK przy współudziale Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Wielkopolskiego. Wsparcie finansowe organizatorzy otrzymali od Samorządu
Samorz
Województwa
Wielkopolskiego, Urzędu
du Miasta Poznania oraz Zarządu
Zarz
Głównego PTTK.
Hasłami zlotu były:
100-lecia zwycięstwa
stwa Powstania Wielkopolskiego;
100-lecia
lecia Uniwersytetu Poznańskiego
Pozna
im. Adama Mickiewicza;
90-lecia
lecia Powszechnej Wystawy Krajowej;
90-lecia
lecia I Kongresu Krajoznawczego, który odbył się
si w Poznaniu;
20-lecia
lecia Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.
Patronat honorowy objęli:
Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak
JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – prof. Andrzej Lesicki
Prezes Międzynarodowych
dzynarodowych Targów Poznańskich
Pozna
– Przemysław Trawa
Prezes Zarządu
du Głównego PTTK – Jerzy Kapłon

WYCIECZKA PRZEDZLOTOWA – 21.08.2019
Tradycyjnie impreza rozpoczęła się wycieczką
wyciec
przedzlotową do Przemęckiego
ckiego Parku Krajobrazowego. Na tą
t
wycieczkę zapisało aż 59 osób. Regulamin zlotu zakładał max. 45 osób. Jednak nie chcąc
chc pozbawiać
zainteresowanych zwiedzeniem tego terenu, komandor zlotu podjął decyzjęę o uruchomieniu drugiego
autokaru.
Pierwszym obiektem był Bukówiec Górny. Tutaj przywitała
uczestników kapela ludowa. Miejscowa regionalistka
regionalist pani Zofia
Dragan wygłosiła prelekcję na temat niezwykłych tradycji i historii
tej włościańskiej wsi.
Następnie uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy, które pewne
obiekty zwiedzali naprzemiennie.

Jedna
edna grupa pojechała do Górska gdzie obejrzała Galerię
Galeri
Rzeźby Ptaków pana Mariana Murka oraz jego dzieło
życia - cykl płaskorzeźb ilustrujących poszczególne
księgi Pana Tadeusza. Każdy
dy z 36 reliefów ma wymiary
2,0 m x 1,7 m. Po zwiedzeniu uczestnicy zostali
poczęstowani
stowani wiejskim chlebem pieczonym na liściach
kapusty w piecu chlebowym
m bodajże
bodaj z 1910 r.
W tym czasie druga grupa zwiedzała Włoszakowice. Pałac otoczony fosą na planie równoramiennego
trójkąta zbudowany w latach 1749–1752 dla Aleksandra Józefa Sułkowskiego z pięknym
pi
parkiem.
Drugim obiektem była izba pamięci
ci Karola Kurpińskiego,
Kurpi
który urodził się w tej miejscowości.
miejscowo

Ponownie grupy spotkały się w przemęckim pocysterskim kościele z pięknym wyposażeniem barokowym
i zwiedziły go.
Trasy prowadzili: Stanisław Chwaliński, Edward Poniewski i Jerzy Rogal.
Te osoby które nie pojechały na wycieczkę przedzjazdową , a przyjechały
21sierpnia w godzinach południowych miały możność zwiedzić Poznań z
przewodnikiem – Stefanem Żurkiem. Grupa licząca 21 osób o godz. 13,00
wyruszyła pieszo zwiedzając Wzgórze Świętego Wojciecha z kościołami św.
Wojciecha z Kryptą Zasłużonych oraz kościołem św. Józefa. Zostali zapoznani
również z innymi obiektami w obrębie wzgórza. Dalej trasa biegła na Plac
Wolności ul. Paderewskiego na Stary Rynek, do poznańskiej Fary – perły
polskiego baroku. Odpoczywano przy kawie w ogródkach przed renesansowym
Ratuszem. Kolejnym miejscem zwiedzania był Ostrów Tumski z katedrą, mostem
biskupa Jordana i Śródką. Ostatnim miejscem spaceru była Cytadela z licznymi
obiektami historycznymi, przyrodniczymi oraz zespołem rzeźb wybitnej artystki
Magdaleny Abakanowicz.

PIERWSZY DZIEŃ – 22.08.2019
Uroczyste otwarcie nastąpiło 22 sierpnia o godz. 11 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałka Województwa
Wielkopolskiego. Prowadzącym uroczystość był Lech Drożdżyński. W trakcie uroczystości zabrał głos
w imieniu Marszałka Województwa - członek Zarządu Województwa Jacek Bogusławski a w imieniu PTTK
prezes Zarządu Głównego - Jerzy Kapłon.

Ciekawą prelekcję o przyczynkach Powstania Wielkopolskiego wygłosił dr Marek
Rezler. Prelekcji towarzyszyły wyświetlane spoty o Powstaniu Wielkopolskim.
Przed wejściem na salę Wielkopolska Organizacja Turystyczna zorganizowała
stoisko z materiałami promocyjnymi Województwa Wielkopolskiego.
Prezes Oddziału Poznańskigo i jednocześnie komandor zlotu wręczył Januszowi
Łakomcowi dyrektorowi ZPKWW w stanie spoczynku odznakę „Za zasługi dla
Oddziału Poznańskiego PTTK” w dowód podziękowania i uznania za wieloletnią
współpracę z Oddziałem Poznańskim. PTTK.

Po tradycyjnych słowach „XLIX Centralny Zlot Krajoznawców
CZAK-Poznań 2019” wygłoszonych przez Przewodniczącego
Komisji Krajoznawczej ZG PTTK Szymona Bijaka uczestnicy
udali się na obiad do pobliskiego Centrum Studenckiego Polonez Hostel Student Depot, które było miejscem
ich kwaterunku, natomiast zaproszeni goście do restauracji w hotelu Ikar.

Po południu odbyły się dwie wycieczki:
Pierwsza na trasie Poznań - Muzeum Pracownia Literacka
Arkadego Fiedlera w Puszczykowie - Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie – Poznań. Wycieczka miała na
celu zapoznanie uczestników z bogatym wyposażeniem
muzeum w Puszczykowie zapoczątkowanym przez wielkiego podróżnika Arkadego Fiedlera, a kontynuowane i powiększone przez synów. Natomiast Lusowo to miejscowość
związana z dowódcą Powstania Wielkopolskiego – gen.
Józefem Dowbor-Muśnickim i jego rodziną. Tu mieszkał
i został pochowany. Muzeum urządzono z funduszy
zebranych przez Towarzystwo Pamięci Generała Józefa
Dowbora Muśnickiego z siedzibą w Lusowie.
Wycieczkę prowadził Stefan Żurek.

Druga na trasie - Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie - Kampus Morasko, gdzie zwiedzono
Muzeum Ziemi Wydziału Geografii i Geologii UAM z największym znalezionym meteorytem, lapidarium
głazów oraz przejazd do rezerwatu Meteoryt Morasko z unikatowymi kraterami meteorytowymi.
Wycieczkę prowadziła Aleksandra Dalke.
Wieczorem odbyło się forum krajoznawcze, któremu towarzyszyła ekspozycja zbiorów i giełda
kolekcjonerska.

DRUGI DZIEŃ – 23.08.2019
23 sierpnia w drugi dzień zlotu uczestnicy zostali zaproszeni
przez Prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich
Mieczysława Trawę na śniadanie na terenach targowych. Po
śniadaniu Prezes MTP przedstawił krótką historię i aktualne
działania. Uczestnicy zostali obdarowani wydawnictwem
PEWUKA. Potem odbyło się krótkie zwiedzanie autokarami
terenów targowych, po czym każdy z nich udał się na
zaplanowaną trasę.

Pierwsza biegła do Wolsztyna, gdzie zwiedzono zabytkową
parowozownię ze słynną „Piękną Heleną”.
Następnie podjechano do Karczmy Tyberskiej na „przerwę
kawową”, po czym zwiedzano dwa bardzo ciekawe kościoły
poewangelickie: pierwszy to szachulcowy z 1593 roku.
Wnętrze kościoła wraz z pełnym wyposażeniem przetrwało
w stanie niemal niezmienionym od XVII w. do dziś.
Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia
15 marca 2017 r. kościół został wpisany na listę Pomników
Historii.

Drugi to drewniany kościół w Chlastawie z 1637 r. Ciekawostką jest konstrukcja
dachowa, wsparta na jednym ozdobnie rzeźbionym słupie, przypominająca
odwróconą łódź z masztem.
Dalej droga wiodła do Zbąszynia. Tutaj zwiedzono kościół, rynek z pomnikiem
koźlarza a przede wszystkim unikatowy pomnik Jana Pawła II w kajaku.

Obiadokolacja czekała w Nowym Tomyślu, gdzie przy okazji
obejrzano największy kosz wiklinowy na świecie o długości prawie
20 m, wypleciony w ciągu 3 dni przez 50 plecionkarzy z ok. 12 t
wikliny - wpisany do księgi rekordów Guinnessa.
Prowadzącymi trasę byli Stanisław Chwaliński i Jerzy Rogal.
Druga trasa wiodła do
Szamotuł, gdzie zwiedzano Zamek Górków
z bogatym wyposażeniem wnętrz, historią
rodu Górków oraz stałą wystawą ikon. Skąd
na zachodzie Polski
ikony?
Otóż początek kolekcji ikon przypada na 1994 rok. Muzeum
zaczęło wtedy otrzymywać obiekty sztuki cerkiewnej zatrzymane przez służby celne przemytnikom na granicy.
Drugi cenny obiekt Szamotuł to gotycka kolegiata od 2014 roku
Bazylika Mniejsza.
Do najcenniejszych obiektów zaliczane są między innymi: krucyfiks gotycki z XIV w., późnorenesansowy
ołtarz główny, płyta z brązu Jana Szamotulskiego z pocz. XVI w. oraz nagrobek renesansowy wysokiej

klasy z piaskowca i czerwonego marmuru dzieła Hieronima Canavesiego z postacią rycerza w zbroi Jakuba
Rokossowskiego.
Dalej droga wiodła do Jaracza - Muzeum Młynarstwa
i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego, oddziału
Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu RolnoSpożywczego ze Szreniawy.
Tutaj gospodarz nie dość, że oprowadzał uczestników po
obiekcie ale również poczęstował ich kawą i plackiem.
Muzeum rozlokowane naturalnie do ukształtowania terenu
stanowi swoistą scenerię z wiatrakami, młynem wodnym
i wyposażeniem oraz szeregiem obiektów i urządzeń które dają
poczucie przeniesienia się w odległą przeszłość.
W drodze powrotnej podjechano pod kościół w Rożnowie,
gdzie na przykościelnym cmentarzu znajduje się grób
powstańca listopadowego Franciszka Mickiewicza, brata
Adama, a następnie do Łukowa, gdzie znajduje się zabytkowy, drewniany kościół o konstrukcji zrębowej z 1780 r.
W 1831 r. na pasterce był Adam Mickiewicz.
Obiadokolację zjedzono w stylowym Zajeździe Dziupla
w Golęczewie.
Prowadzącymi trasę byli Aleksandra Dalke i Stefan Żurek.

Uczestnicy obu wycieczek spotkali się
wieczorem w sali hotelu Altus aby
w ramach „Witamy na św. Marcinie”
wysłuchać krótkiej prelekcji pani
dyrektor Hanny Sierockiej na temat
rewaloryzacji tej ulicy oraz wysłuchać
pięknego koncertu piosenek Edith Piaf
w wykonaniu Kseni Shaushyshvili
sopran przy akompaniamencie pianisty
Darka Tarczewskiego.
Fundatorem koncertu było Towarzystwo Wiedzy Powszechnej - Oddział
Regionalny Poznań
Gorące podziękowania dla
dyrektor Hanny Sierockiej.

pani

TRZECI DZIEŃ – 24.08.2019
Rozpoczął się on wizytą w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, gdzie
w reprezentacyjnej Sali Lubrańskiego wysłuchano prelekcji prof. dr
hab. Tomasza Schramma o początkach uniwersytetu – Wszechnicy
Piastowskiej.
Po prelekcji zwiedzono
piękną aulę, w której odbywają się między innymi
międzynarodowe konkursy
skrzypcowe im. Henryka
Wieniawskiego.

Potem autokary ruszyły na trasę w stronę Sierakowskiego
Parku Krajobrazowego. Pierwszym obiektem był barokowy
kościół w Sierakowie z bogatym wyposażeniem fundacji
rodziny Opalińskich. Ołtarz główny i marmurowe ołtarze
boczne są dziełem wybitnych artystów.
Następnie jeden autokar podjechał pod zamek w Sierakowie,
który został odbudowany w latach 90-tych XX w. gdzie
umieszczono odrestaurowane sarkofagi rodziny Opalińskich
wydobyte z krypt kościoła. Po licznych pomieszczeniach
z ciekawymi eksponatami oprowadzał kustosz muzeum.

Po zwiedzeniu pojechał do Centrum Edukacji Przyrodniczej
ZPKWW w Chalinie, który uczestnicy zwiedzili oprowadzani
przez pracowników centrum. Krótki odpoczynek w wigwamie z turystycznym posiłkiem i ruszono na dalszą trasę.
W tym czasie drugi autokar pojechał pokonywał trasę odwrotnie. Najpierw centrum a potem zamek.
Oczywiście oba autokary zatrzymały się na punkcie widokowym w Łężeczkach aby zrobić sobie zdjęcie na
tle „grzyba XXI wieku", pierwszego pomnika postawionego w XXI w. Odsłonięcie nastąpiło w pierwszej
minucie po północy 1 stycznia 2001. Nie byłoby go, gdyby nie członek honorowy PTTK, wybitny
krajoznawca, były wojewoda wielkopolski Włodzimierz Łęcki. Sierakowski Park Krajobrazowy i Pojezierze
Sierakowsko-Międzychodzkie to jego oczko w głowie.

Dalsza droga wiodła naprzemiennie do Centrum Edukacji Regionalnej w Mniszkach i Kamionnej. Kościół
gotycki w Kamionnej zaliczany jest do świątyń, która zachowała wiernie swą architekturę z okresu XV w.
Mimo że wyposażenie jest późniejsze to zachwycają w nim figury świętych, obrazy z różnego okresu oraz
stalle późnogotyckie jak i rokokowe.

Prowadzącymi trasy byli Aleksandra Dalke, Stefan Żurek, Stanisław Chwaliński i Edward Poniewski.
Zakończenie dnia nastąpiło w Prusimiu w „Olandii - Krainie Konferencji i Wypoczynku” na biesiadzie
turystycznej.

W trakcie jej Starosta Międzychodzki Rafał Litke przedstawił walory
turystyczne powiatu międzychodzkiego i działania promujące je.
W sąsiedniej sali odbywał się koncert Warszawskiej Orkiestry
Sentymentalnej. Uczestnicy zlotu mogli go posłuchać jak i potańczyć.

CZWARTY - OSTATNI DZIEŃ – 25.08.2019
W ostatnim dniu zlotu trasa wiodła do Rogalina, gdzie zwiedzano niedawno oddane do użytku wnętrza
pałacu rodu Raczyńskich oraz ich mauzoleum w pobliskim kościele i dalej do zamku w Kórniku.
Oczywiście drugi autokar pokonywał trasę w odwrotnym kierunku.
Około godz. 14.30 oba autokary podwiozły uczestników pod pomnik Powstańców Wielkopolskich przed
którym stała warta honorowa w mundurach z okresu powstania i był zapalony znicz.

Każdy z uczestników dostał biały lub czerwony goździk i osobiście go złożył pod pomnikiem.

Następnie komandor zlotu przekazał
puchar przechodni zlotu przewodniczącemu Komisji Krajoznawczej
ZG PTTK Szymonowi Bijakowi,
a ten wręczył go Krzysztofowi
Tęczy, prezesowi Oddziału „Sudety
Zachodnie” w Jeleniej Górze, organizatorowi kolejnego CZAK-u.

I na koniec komandor zlotu Jerzy Rogal ogłosił, że Centralny Zlot Krajoznawców CZAK-Poznań 2019
został zakończony i zaprosił wszystkich do pobliskiej restauracji Markietanka na pożegnalny obiad.
W zlocie wzięły udział łącznie 104 osoby, z czego 2 osoby tylko w wycieczce przedzlotowej i 2 osoby
w wycieczce 24 sierpnia.

Komandor zlotu
Jerzy Rogal
wykorzystano zdjęcia kolegów Bogumiła Korzeniewskiego, Janusza Rochowskiego, Stanisława Wróblewskiego

