Komisja Krajoznawcza ZG PTTK

Oddział PTTK Powiatu Żarskiego w Żarach
Oddziałowa Komisja Krajoznawcza
zapraszają do udziału w

CENTRALNYM ZLOCIE KRAJOZNAWCÓW
CZAK Kresowy „Łużyce 2017”
24.06 – 1.07.2017 r.
Zlot odbywa się pod patronatem:
Pani Danuty Madej Burmistrza Miasta Żary
Pana Leszka Mrożka Wójta Gminy Żary
Patronat medialny: „Moja Gazeta”

REGULAMIN ZLOTU
Zlot odbędzie się na Łużycach, po obu stronach Nysy Łużyckiej, w polskiej i niemieckiej ich
części. Bazą zlotu będą Żary.
Kierownictwo Zlotu:
•

Komandor – Elżbieta Łobacz-Bącal

•

Wicekomandor – Zbigniew Kasprzak

•

Sekretarz – Dorota Węgrzyn

Cele Zlotu:
•

Propagowanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Łużyc

•

Zapoznanie z kulturą i historią Serbołużyczan

•

Zwiedzenie głównych miast na Łużycach, pałaców, zamków i twierdz

•

Poznanie przygranicznych pasm Sudetów Niemieckich i Szwajcarii Saksońskiej

•

Udział w obchodach „500 lat Reformacji” i „250 rocznicy śmierci G.F. Telemanna”

•

Zapoznanie z historią powojennego osadnictwa na Ziemiach Zachodnich

•

Integracja środowiska krajoznawców

Warunki uczestnictwa:
W Zlocie mogą uczestniczyć instruktorzy krajoznawstwa, członkowie PTTK, a w miarę
wolnych miejsc sympatycy krajoznawstwa.

•
Warunkiem przyjęcia na Zlot jest zapoznanie się uczestnika z programem i
regulaminem zlotu
•
Zawarcie umowy następuje przez przesłanie przez uczestnika, na adres organizatora,
wypełnionego i czytelnie podpisanego „Zgłoszenia-umowy o udziale w imprezie”.
•

oraz potwierdzenie przez Organizatora przyjęcia zgłoszenia o udziale w imprezie

•
Uczestnik zobowiązuje się do wpłaty zaliczki w wysokości min. 400 zł w terminie
określonym umową oraz pozostałej kwoty w terminie do dnia 1 czerwca 2017 r.
•
Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z uczestnikiem, który nie
dokona powyższych wpłat w wysokości i określonych terminach
•
oraz zastrzega sobie wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu nie
wykonania umowy przez osoby trzecie działające na rzecz Organizatora
•
Organizator wyłącza odpowiedzialność w stosunku do uczestnika rezygnującego z
imprezy w czasie jej trwania.
•
W każdym przypadku, rezygnacja przez Uczestnika z imprezy wymaga jego
pisemnego oświadczenia
•

Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez Uczestnika osobom trzecim

•
Uczestnik, od chwili rozpoczęcia imprezy obowiązany jest stosować się do
wskazówek i zaleceń Organizatora, umożliwiających realizację imprezy
•
Uczestnik, zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróży /dowodu
osobistego lub paszportu/
•
Uczestnik, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów paszportowych, celnych i
dewizowych obowiązujących w Polsce i Niemczech
•
Uczestnik, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych i
przeciwpożarowych obowiązujących w miejscu zakwaterowania
•
W razie rażącego i uporczywego naruszania przez Uczestnika ustalonego porządku
imprezy, zagrażającego interesom innych Uczestników, organizator może rozwiązać
umowę w trybie natychmiastowym. Wszelkie koszty dalszego pobytu za granicą i powrotu
do kraju obciążają w tym przypadku, niestosującego się do ustalonego przez Organizatora
porządku imprezy Uczestnika.
Odpłatność za osobę:
-Instruktor Krajoznawstwa PTTK - 1275 zł.
-członkowie PTTK – 1295 zł
-osoby nienależące do PTTK – 1330 zł
Cena zawiera:
- przejazd autokarem turystycznym z klimatyzacją
- noclegi (7) w pokojach w (2-3) osobowych z łazienkami
- posiłki zgodnie z programem (7 śniadań + 7 obiadokolacji) + 1 kolacja biesiadna
- obsługa pilota na całej trasie

- ubezpieczenie NWW/KL – 20 000/80 000 zł
- bilety wstępu do obiektów po polskiej stronie
Cena nie zawiera usług przewodników miejscowych i biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów
na terenie Niemiec (ok. 45-50 euro)
Zakwaterowanie:
Hotel „Chopin” Żary, ul. Zielonogórska 24, w pokojach (2-3) osobowych z łazienkami
oraz wybrane hotele na trasie wycieczki objazdowej.
Uwagi:
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu imprezy wynikających z przyczyn
od niego niezależnych i niezawinionych.
W przypadku braku wymaganego minimum uczestników, stanowiącego 75 % miejsc
planowanych na zlot Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy najpóźniej na 7
dni przed datą jej rozpoczęcia. W tym przypadku Uczestnikowi nie przysługuje
odszkodowanie.
Organizator imprezy:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Powiatu Żarskiego w Żarach
68-200 Żary, pl. Kard. St. Wyszyńskiego 11
tel. +48 68-374-2460, +48 602-777-969
e-mail: poczta@zary.pttk.pl; www.zary.pttk.pl
BGŻ o/ŻARY PL 67 2030 0045 1110 0000 0267 2510
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt tel. nr 68-374-2460 lub 602-777-969 albo
wysłanie e-maila na adres: poczta@zary.pttk.pl lub elzbietabacal@o2.pl

Program
CZAK KRESOWY „ŁUŻYCE 2017”
Dolne Łużyce
Dolna Łužyca
Niederlausitz

Górne Łużyce
Hornja Łužica
Oberlausitz

Stolica: Chociebuż Chóśebuz/ Cottbus
Największe miasto w Polsce: Żary

Stolica: Budziszyn Budyšin/ Bautzen
Największe miasto w Polsce: Zgorzelec

Przynależność państwowa i
administracyjna:
71% Brandenburgia (RFN)
29% Województwo Lubuskie (Polska)

Przynależność państwowa i
administracyjna:
67 % Saksonia (RFN)
30 % Województwo Dolnośląskie
(Polska)
3 % Brandenburgia (RFN)

Liczba Serbołużyczan: ok. 20 tys.

Liczba Serbołużyczan: ok. 30 tys.

24.06. DZIEŃ I:
ŻARY
Do godz 14.00 przyjmowanie i zakwaterowanie uczestników.
Hotel „Chopin” Żary, ul. Zielonogórska 24. Parking bezpłatny
przez cały okres zlotu.
15.00– oficjalne otwarcie CZAKu w Muzeum Pogranicza
Śląsko-Łużyckiego w Żarach, pl. Kard. St. Wyszyńskiego.
Prelekcja- Opowieść o dziejach Łużyc. Spotkanie w
Kresowym Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym w
Żarach. Msza Święta w gotyckiej Farze – kościele pw. NSPJ – oraz zwiedzenie kaplicy
Promnitzów i pozostałości kościoła romańskiego. Koncert Telemannowski – występ
poświęcony wybitnemu muzykowi epoki baroku, który tworzył m. in. w Żarach, a w swej
twórczości często czerpał z polskiej muzyki ludowej.

25.06. DZIEŃ II : ŻARY - ZIELONA GÓRA – ZABÓR – ŚWIDNICA - BIENIÓW
- BIEDRZYCHOWICE DLN. - ŻARY
ZIELONA GÓRA zwiedzanie Muzeum
Wina i Tortur oraz miasta, odwiedziny
Lubuskiego
Centrum
Winiarstwa
w
Zaborze– jedynego w kraju „żywego”
muzeum Wina.
Wizyta
w
Muzeum
Archeologicznym
Środkowego
Nadodrza
w
Świdnicy,
mieszczącym się w renesansowym pałacu
będącego niegdyś własnością rodziny
Kietliczów, a dziś można tu obejrzeć m. in.
wystawę o skarbach mieszkańców grodu w
Wicinie.
BIENIÓW – przez wieki po dziś dzień duża wieś, której nie ominęły duże zniszczenia
ostatniej wojny. Jednak zawieruchę przetrwał wczesnogotycki kościół p.w. Niepokalanego
Poczęcia NMP z połowy XIII wieku, odbudowany po pożarze w latach 1759-1760.
Wewnątrz ołtarz klasycystyczny z 1800 roku, a w nim gotycka rzeźba Marii z Dzieciątkiem
Jezus. Spotkanie z mieszkańcami wsi, których rodziny przybyły w drodze repatriacji z
kresów wschodnich oraz obiad na terenie lokalnego muzeum, stworzonego siłami
mieszkańców.
BIEDRZYCHOWICE DLN – sąsiadująca z Bieniowem wieś szczyci się jedną z
najpiękniejszych ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych w województwie lubuskim - Dolina
Szyszyny, kilkanaście potężnych 300-400 letnich dębów, a także leciwych klonów,
charakterystyczny dla Łużyc owalny wał ziemny wczesnośredniowiecznego grodziska z VIII
wieku. Przejście szlakiem do Zbiornicy Muzealnej „U Motyla” w Biedrzychowicach
Dolnych. Kolacja biesiadna. Powrót na nocleg do Żar.

26.06. DZIEŃ III: ŻARY - COTTBUS - FORST – BRODY – LUBSKO – WICINA
COTTBUS – w latach 1002-1031 Chociebuż leżał
w granicach Polski. Główne miasto oraz kulturalna
stolica Dolnych Łużyc. Park Branicki (Branitzer
Park) z zamkiem z 1772 r. (przebudowany w 1850
r.), w którym mieści się Muzeum Regionalne. Na
jeziorze w parku znajduje się piramida, w której
pochowany został założyciel parku, podróżnik,

książę Hermann von Pückler-Muskau. Zwiedzanie miasta, spotkanie z członkami
„Domowiny” –
stowarzyszenia Serbołużyczan w Niemczech, oraz zwiedzanie Parku Branickiego.

FORST – łużycki Barść, niegdyś
wielki
ośrodek
przemysłu
włókienniczego
z
wyjątkową
komunikacją miejską – parowym
tramwajem.
Zwiedzanie
Muzeum
Tekstylnego oraz Ogrodu Różanego, z
którego powodu miasto nazywane jest
„Różanym miastem”.

BRODY – Pałac i całe założenie parkowe i
urbanistyczne zostało zrealizowane przez
najbardziej skorumpowanego ministra
Rzeczpospolitej Obojga Narodów hrabiego
Henryka Brühla. Saski architekt Christoph
Knőffel zaprojektował miasto na bazie
równoległoboku z zespołem pałacowoparkowym. W 1758 r. pałac został z rozkazu
króla Prus - Fryderyka II spalony;
odbudowany przez spadkobierców Brühla,
uległ dewastacji po II wojnie światowej,
obecnie w odbudowie a park jest rekonstruowany z pomocą niemieckich i polskich
społeczników. Wejście na wieżę widokową w Jeziorach Wysokich oraz zwiedzanie
kompleksu pałacowo – parkowego Brühlów.
LUBSKO – przez wieki brandenburska enklawa na terenie Łużyc należących do Saksonii.
Miasto jako jedno z nielicznych uniknęło większych zniszczeń podczas II wojny światowej
w związku z tym zachowało dzięki zabudowie klimat niedużych miast łużyckich sprzed
wieków. Zwiedzanie miasta.
WICINIA – w pobliżu wsi znajduje się bogate stanowisko archeologiczne w postaci
dawnego grodu prasłowiańskiego z kręgu kultury łużyckiej (z okresu halsztackiego).
Kolacja na terenie oddziału Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza. Powrót na
nocleg do Żar.

27.06. DZIEŃ IV: wyjazd z Żar na trasę do Niemiec
ŁĘKNICA– BAD MUSKAU- BAUTZEN –CROSTWITZ– DREZNO
ŁĘKNICA – Wpisany na
światową listę dziedzictwa
UNESCO Park Mużakowski
zawdzięczamy
księciu
Hermanowi
von
Pueckler,
który wymarzył sobie park
symbol, który łączyć miał z
sobą
harmonijnie
miasto,
wioski i rolnictwo. Założenie
powstało w latach 1815-1845.
Dziś Park Mużakowski łączy
dwa miasta (polską Łęknicę i niemieckie Bad Muskau) oraz dwa państwa.
Park znajduje się na obszarze Łuku Mużakowa szczególnego tworu geologicznego
powstałego podczas zlodowacenia środkowopolskiego.
To największa na świecie morena czołowa, jedyna widoczna gołym okiem z kosmosu. Tutaj
także - największe w Polsce pojezierze antropogeniczne - 110 jezior powstałych w wyniku
działalności człowieka. Jej częścią jest geościeżka w miejscu dawnej kopali węgla
brunatnego Babina. Zwiedzanie Geościeżki „Babina”, Parku Mużakowskiego, przejście do
BAD MUSKAU
BUDZISZYN - W XIX wieku miasto
stało
się
głównym
ośrodkiem
przebudzenia narodowego Serbołużyczan.
W 1839 r. w Budziszynie zostało założone
towarzystwo
gimnazjalne
Societas
Slavica Budissenensis. W 1842 w
Budziszynie po raz pierwszy wydano
gazetę Tydźenska nowina abo serbske
Powěsće za hornich Łužičanow, a w 1845
po raz pierwszy wykonano hymn
Serbołużyczan. Z działalnością Serbów
łużyckich byli także związani Polacy.
Około połowy XIX wieku polski poeta
Roman Zmorski wydawał w Budziszynie pismo Stadło, a w drugiej połowie XIX wieku w
związku z zaangażowaniem w walkę o prawa Serbów łużyckich w mieście wielokrotnie
gościł Alfons Parczewski. Zwiedzanie miasta i Muzeum Miejskiego

CHRÓSĆICY - W kwietniu 1945 okolice Crostwitz
były miejscem krwawych walk między wojskami
hitlerowskimi (Grupą Armii Południe oraz SS) i
Armią Czerwoną wraz z II Armią Wojska Polskiego.
Była to bitwa, w którejjednorazowo zginęło
najwięcej Polaków podczas II wojny światowej na
froncie wschodnim. Znajduje się tu pomnik ku czci
poległych z napisami w językach: niemieckim,
polskim i górnołużyckim. 10 maja 1945 został tu
ponownie
założony
związek
organizacji
serbołużyckich - Domowina. Ważny ośrodek
kulturalny Serbołużyczan, do zabytków należą krzyże i kapliczki oraz kościół (katolicki) z
1772. Na miejscowym cmentarzu jest pochowany pisarz serbołużycki Jurij Brězan.–
zwiedzanie wsi, odwiedziny pomnika i spotkanie z członkami „Domowiny”. Przejazd do
DREZNA. Nocleg w okolicach Drezna.

28.06. DZIEŃ V: DREZNO - MEISSEN – DREZNO
MIŚNIA – miasto słynące z słynie z
produkcji wina oraz porcelany miśnieńskiej.
Od XI wieku biskupstwo miśnieńskie
podlegało
metropolii
gnieźnieńskiej.
Ostatnim biskupem Miśni, podległym
metropolii gnieźnieńskiej, był w latach 13921398 Jan Kietlicz. W 1399 biskupstwo
miśnieńskie zostało wyłączone z polskiej
struktury
kościelnej
i
bezpośrednio
podporządkowane
Stolicy
Apostolskiej.
zwiedzanie miasta i Muzeum Porcelany.
DREZNO wyniku objęcia tronu polskiego
przez Augusta II Mocnego Drezno stało się
królewsko-polskim miastem rezydencjonalnym
oraz jedną z dwóch (obok Warszawy) stolic
unijnego państwa polsko-saskiego (do 1763
roku). Za panowania Augusta II Mocnego,
miastu
nadano
znaczenie
kulturowe
utrzymujące się do dzisiaj. W 1708 r. w
budynku
wielkiego
teatru
dworskiego
otworzono pierwszą od czasów reformacji

kaplicę katolicką w Dreźnie. W latach 1711–1728 zbudowano nową rezydencję królewską
Zwinger. O roli Zwingeru przypomina kartusz z herbem Polski, wieńczący fasadę Pawilonu
Wałowego. 13.00 – 18.00 zwiedzanie miasta i muzeów.

29.06. DZIEŃ VI: DREZNO - SZWAJCARIA SAKSOŃSKA –
OBERCUNNERSDORF -ZGORZELEC
TWIERDZA KOENIGSTEIN - saska górska
twierdza nieopodal miasteczka Königstein,
położona na płaskowyżu wznoszącym się 247
metrów nad poziom Łaby. Za panowania króla
Augusta II Mocnego w twierdzy byli więzieni
m.in. Wolf Dietrich von Beichlingen, Jakub
Ludwik Sobieski, Konstanty Władysław Sobieski
i Jan Stanisław Jabłonowski. Zwiedzanie
twierdzy.

BASTEI - formacja skalna stanowiąca jedną
z największych atrakcji turystycznych Parku
Narodowego Saskiej Szwajcarii, w Górach
Połabskich we wschodniej części Niemiec.
Zwiedzanie.

STOLPENdominantą
przestrzenną
zabytkowego miasta jest, pozostający w
częściowej ruinie, wybudowany na bazaltowej
skale monumentalny zamek z którym związane
są ściśle losy hrabiny Cosec – faworyty króla
Polski i elektora Saksonii Augusta Mocnego z
którym miała z trójkę dzieci. Posiadała potężną
władzę na drezdeńskim dworze. Roczne wydatki
na jej zachcianki wynosiły 100 tys. talarów, za co
można było utrzymać ośmiotysięczny oddział wojska. Gdy król próbował pozbawić ją
wpływów, wzięła udział w zawiązanym przeciwko niemu spisku. W 1713 roku uciekła do

Berlina. Została pojmana w Wittenberdze jako zdrajczyni. W 1716 osadzono ją na zamku w
Stolpen. Spędziła tam 49 lat, aż do śmierci. Zmarła 31 marca 1765, w wieku 85 lat.
Zwiedzanie zamku.
OBERCUNNERSDORF – część gminy Kottmar
nazywana Stolicą Domów Przysłupowych. Dom
przysłupowy
budowano
zaczynając
od
wzniesienia części murowanej oraz wykopania
piwnicy pod częścią mieszkalną. Aby ochronić
przysłupy przed wilgocią ustawiano je na
wystających z ziemi kamieniach. Następnie
łączono je "na klucz". Potem dobudowywano
górną konstrukcję szachulcową i wszystko
przykrywano strzechą. Zwiedzanie wsi.

ZGORZELEC – GÖRLITZ
– do zakończenia II wojny światowej jedno
miasto. Lewobrzeżna część, czyli Görlitz jest
jednym z niewielu niemieckich miast tej
wielkości niezniszczonych podczas II wojny
światowej, a co za tym idzie posiada
niezaburzony układ przestrzenny i zabytki ze
wszystkich epok historycznych. zwiedzanie
Görlitz i przejście do Zgorzelca na nocleg.

30.06. DZIEŃ VII: GÖRLITZ - ZITTAU – PORAJÓW - BOGATYNIA ZGORZELEC
ŻYTAWA - W latach 1319-1337 Żytawa
znajdowała
się
pod
panowaniem
piastowskiego księcia jaworskiego Henryka
I. Następnie przeszła we władanie
Królestwa Czech. Na mocy postanowień
pokoju praskiego w 1635 wraz z większą
częścią
Łużyc
przypadła
Saksonii,
połączonej w latach 1697-1706 i 1709-1763
(za panowania królów Augusta II Mocnego
i Augusta III Sasa) unią z Polską. W 1806
Żytawa została częścią Królestwa Saksonii połączonego w latach 1807-1815 unią z

Księstwem Warszawskim. 1 maja 2004 r. w Zittau miała miejsce uroczystość przyjęcia
Polski i Czech do Unii Europejskiej. Zwiedzanie miasta.
PORAJÓW – wieś na styku granic trzech państw: Czech, Niemiec i Polski. Z okazji
rozszerzenia Unii Europejskiej w Porajowie spotkali się przywódcy tych trzech krajów.
Zwiedzanie.
BOGATYNIA – miejsko – wiejska gmina jest
jedną z najbogatszych w Polsce, na jej terenie
znajdują się Kopalnia Węgla Brunatnego Turów
oraz Elektrownia Turów. Najważniejszymi
zabytkami miasta Bogatynia są dawne drewniane
domy przysłupowo-zrębowe zbudowane w stylu
łużyckim oraz alzackim. Zwiedzanie. Powrót na
nocleg do Zgorzelca.

01.07. DZIEŃ VIII: ZGORZELEC – LUBAŃ – HENRYKÓW LUBAŃSKI – ŻARY
ZGORZELEC – Odwiedziny „Chaty
Kołodzieja” - przeniesionego w 2005 r.
domu przysłupowego (z 1822 r.) z Wigancic
Żytawskich. Można tu się zapoznać z
procesem
translokacji
domu
przysłupowego, dzięki galerii fotografii
dokumentujących to przedsięwzięcie
Zwiedzanie Miejskiego Domu Kultury, w
którym w 1950 r. został podpisany układ
pomiędzy Polską a NRD, w którym uznano granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej oraz
cmentarza poległych w 1945 r. żołnierzy II Armii Wojska Polskiego.
LUBAŃ - Pierwotną nazwą miejscowości była
serbołużycka nazwa Luban. Po podbiciu w
średniowieczu Słowian połabskich z plemion
Serbów łużyckich mieszkających na Łużycach
nazwa została później zgermanizowana na
Lauban. Po II wojnie światowej polska
administracja nadała miejscowości polską
nazwę Lubań, nawiązującą do wcześniejszej
nazwy łużyckiej. zwiedzanie miasta i muzeum.

HENRYKÓW LUBAŃSKI
odwiedziny wsi, w której znajduje się okaz, cis
pospolity, będący najstarszym drzewem w Polsce,
którego wiek szacuje się na około 1250 lat.

ŻARY – Powrót do hotelu „Chopin” w Żarach ok. godz. 15.00. Obiad.
Podsumowanie i zakończenie CZAKu.
Za dopłatą /30 zł / fakultatywna wycieczka do Żagania o godz. 16.00
Przedłużenie pobytu w hotelu wraz z noclegiem 1/2 .07.2017 r. – dopłata 70 zł.
ŻAGAŃ - Żagań jest jednym z najatrakcyjniejszych pod względem przeszłości
dolnośląskich miast. Zespół poaugustiański słynie ze biblioteki klasztornej z XVIIIwiecznym wystrojem. Księgozbiór obejmuje m. in. fragment Biblii z VIII w., a w
klasztornym muzeum można zobaczyć egzemplarz podręcznika „Nowo zebrane obiecadło
do sylabizowania y czytania osobliwie dla potrzeb Górnego Śląska po polsku y niemiecku
wyprawione” wydany w Żaganiu w 1765 r. Obok biblioteki znajduje się dawny konwikt i
spichlerz. Z tym zabytkiem wiąże się biografia słynnego astronoma Johannesa Keplera.
Znajduje się odrestaurowany pałac należący wcześniej do Wallensteina, Lobkowitzów, a
przede wszystkim związany z postacią księżnej Doroty Talleyrand Perigord oraz ogromne
założenie parkowe. Z kolei Muzeum Alianckich Obozów Jenieckich upamiętnia m. in.
najsłynniejszą ucieczkę z niemieckiego obozu jenieckiego rozsławioną przez film Johna
Sturgesa z 1963 r. pt. „Wielka ucieczka”.– zwiedzanie miasta.

