
  

 

REGULAMIN 

XLVIII  CENTRALNEGO  ZLOTU  KRAJOZNAWCÓW 

CZAK-  KALISZ '18. 
/ imprezy programowej PTTK w ramach działalności statutowej/  

 

                                                                
 
 

 

ZLOT ODBYWA SIĘ POD HONOROWYM PATRONATEM: 

Pana Jacka  Potockiego- Prezesa Zarządu Głównego PTTK,    

Pana Grzegorza Sapińskiego - Prezydenta Miasta Kalisza,     -  

Pana Krzysztofa Nosala-  Starosty Kaliskiego.                 

 

1.CELE PROGRAMOWE: 
 uczczenie 100 rocznicy odbudowy polskiej państwowości, 

 uczczenie   bohaterów Powstania Wielkopolskiego (1918-1919), 

 promocja miasta Kalisza, 

 popularyzacja walorów turystycznych Ziemi Kaliskiej, 
 propagowanie obiektów i miejsc Kanonu Krajoznawczego Polski, 

 uczczenie 110 rocznicy działalności  krajoznawczej Oddziału  PTK/PTTK w Kaliszu,  

 promocja Województwa Wielkopolskiego, 

 popularyzowanie działalności  krajoznawczej i publicystycznej, 

 prezentacja zbiorów kolekcjonerskich krajoznawców, 

 budzenie polskiej świadomości patriotycznej (w tym regionalnej), 

 integracja środowisk krajoznawczych Polski. 

 

2.TERMIN  I MIEJSCE ZLOTU: 

 Zlot odbędzie się w Kaliszu - w dniach  23 - 26 sierpnia 2018 r.  

Bazą noclegową zlotu będzie: 

 Bursa Szkolnictwa Zawodowego ul. Przemysłowa 1 w Kaliszu  

 /pokoje 3-4-5 osobowe/  a w przypadku ponad 120 zgłoszeń także 

                                          Hotel „Bursztyn”  ul. Łódzka 29 a /pokoje 2-3 osobowe/. 

  

 

3.ORGANIZATOR: 

                                   Kaliski Oddział  PTTK im. Stanisława Graevego   

 

 powołał  komitet organizacyjny w składzie: 

   Mateusz Przyjazny - komandor, 

   Danuta Urbaniak- wicekomandor, 

  Andrzej Matysiak – kierownik tras, 

  Iwona  Konopka- Kapitaniak – sekretarz, 

  Jolanta Kowalska- skarbnik, 

  Olimpia Piątczak - kierownik biura, 

  Wacława Maląg, Dżesika Marciniak  – kwatermistrzostwo. 

 

Obsługa Przewodnicka: Andrzej Matysiak, Paweł Anders, Paweł Dybka, Arkadiusz Skaruz, 

Małgorzata Kubiak-Walczak, Piotr Sobolewski, Jerzy Fijałkowski.        

Obsługa prasowa i fotograficzna: Mariusz Ługowski. 

 

 

 

 

        XLVIII   CZAK         
       23-26. 08. 2018 r. 

       
 



DZIEŃ -22 sierpnia 2018r. (środa przed  zlotem) 

 

 - wycieczka „przedzlotowa” na trasie:   

 godz. 10.00, wyjazd z Kalisza/ ul. Przemysłowa 1/.  

 Pyzdry – muzeum zlokalizowane w zabudowaniach dawnego klasztoru franciszkańskiego, 

usytuowanego na wysokiej skarpie nad rzeką Wartą. Monety z XI i XV wieku, pergaminowe 

dokumenty królewskich przywilejów, ekspozycja archeologiczna – szczątki mamuta,   

nosorożca włochatego, judaika. Kościół farny, zamek, dom z podcieniami. 

 Puszcza Pyzdrska – żelazne domy (domy z darniowej rudy żelaza), układ urbanistyczny osady 

Olędrów i ewangelików niemieckich.     

 Ląd – opactwo cystersów, dar Mieszka III Starego (patena i kielich), oratorium św. Jakuba           

z polichromią, która jest jednym z najcenniejszych zabytków malarstwa gotyckiego w Polsce.     

 Kołaczkowo – zabytkowy klasycystyczny pałac z muzeum Władysława Reymonta – laureata 

nagrody Nobla z 1924 roku.    

 Winna Góra – muzeum Henryka Dąbrowskiego, kościół – kaplica grobowa generała Henryka 

Dąbrowskiego. 

 Powrót do Kalisza, około 19.00 

 

PROGRAM  ZLOTU: 

  

   DZIEŃ I -  23.08.2018 r. (czwartek) 

7- 10.00 przyjmowanie i kwaterowanie uczestników / bursa przy ulicy Przemysłowej 1/ 

11.00    –uroczyste otwarcie CZAK-u  2018  

oraz: 

sesja   krajoznawcza – wykład/prelekcja:    

a) Piotr Sobolewski – sekrety Kalisza,  

b) Andrzej Matysiak – atrakcje turystyczne regionu kaliskiego, 

nadto:  

c) wystawa znaczków i odznak ze zbiorów kol. Bogusława Monczyńskiego. 

ok. 14.30  - obiad,  

po obiedzie- zwiedzanie Kalisza: 

 Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej.  

 Rezerwat archeologiczny na Zawodziu  (kolegiata romańska św. Pawła z XII wieku, grób 

Mieszka III Starego i jego syna Mieszkowica, układ przestrzenny grodziska VIII-XII wiek, 

rzeka Prosna, zniszczenie osady, wykopaliska archeologiczne XIX-XX wiek, założenia 

obronne – palisada, chaty na terenie grodu, chałupa kaliska z XIX wieku, obrona grodu – 

Zbigniew, Bolesław Krzywousty, Henryk Brodaty, Krzyżacy w Kaliszu).  

 Kalisz w nowym miejscu - układ przestrzenny miasta lokacyjnego, przywileje królewskie, 

przyrządy astronomiczne z XVII wieku, spalenie miasta Kalisza w sierpniu 1914 roku).  

 Schron przeciwatomowy.   

 Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu (obraz Świętej Rodziny, patena kaliska i złoty kielich 

Kazimierza III Wielkiego, ołtarz mistrza z Gościszowic, kaplica księży Dachauczyków),  

 Katedra św. Mikołaja Biskupa w Kaliszu (polichromie, witraże, kopia obrazu Rubensa „Zdjęcie 

z Krzyża” ( kontrowersje: spalony czy skradziony), kaplica „Pod orłami” Włodzimierza Tetmajera, 

kanonicy laterańscy, księżna Jolanta i Bolesław Pobożny). 

 Kościół Franciszkanów (polichromie – romańska kaplica książęca, prezbiterium, obraz 

„Wskrzeszenie Piotrowina” i „Męka Pańska”, podziemia, relikwiarz błogosławionej Jolenty - 

patronki Wielkopolski,  diabeł w ołtarzu głównym, zabudowania klasztorne). 

  Sławni Kaliszanie ( Adam Asnyk, Maria Konopnicka, Ludwik Solski, generał Mieczysław 

Smorawiński, ławeczka słynnego kaliskiego podróżnika, badacza Afryki- Stefana Szolca-

Rogozińskiego oraz Stefciowa ławeczka wieloletniego działacza i przewodnika PTTK –           

i  Kawalera Orderu Uśmiechu!) 

 

 Kolacja:19.30-20.00 

Forum krajoznawców: 20.30 

Po forum:  

nocne zwiedzanie Kalisza 

 



 

 

 

 

DZIEŃ II -  24 sierpnia 2018r. ( piątek) 

 

  

Śniadanie:  7.00 – 7.45  

 Wyjazd z Kalisza – 8.00  

  Nowe Skalmierzyce (neogotycki dworzec kolejowy z początku XX wieku – miejsce spotkania 

cesarza Wilhelma II i cara Mikołaja II. Granica zaboru pruskiego i rosyjskiego, budynki graniczne).  

 Boczków (pomnik Jana Mertki – pierwszego poległego powstańca wielkopolskiego, rozkaz 

generała Dowbór-Muśnickiego).   

 Sośnie (pałac księcia Wilhelma Moja Wola – dąb korkowy z Afryki, freski z polowań, 

mahoniowe sufity) po drodze krzyże przydrożne Pawła Brylińskiego ludowego artysty z XIX 

wieku (Tarchały Wielkie, Granowiec).   

 Ostrzeszów – zamek Kazimierza III Wielkiego – wejście na stołp (basztę), kościół farny 

(polichromia, kopia obrazu Murilla, rzeźby Albrechta Dürera), klasztor pobernardyński, 

muzeum. Obóz jeniecki z czasów II wojny światowej – Franciszkanie z Niepokalanowa – 

ojciec Maksymilian Maria Kolbe, jeńcy polscy i alianccy. Antoni Serbeński. 

 Antonin (pałac myśliwski, koncerty „Chopin w barwach jesieni”, kościół – groby Radziwiłłów, 

miłość Elizy Radziwiłłówny i Wilhelma – przyszłego cesarza Niemiec, pobyt carskiej rodziny, 

Fryderyk Chopin, Jerzy Waldorff, ołtarz bizantyjski).   

 Kotłów (kościół romański z XII wieku - najlepiej zachowany w Polsce ołtarz boczny. 

Prokatedra polsko-katolicka. Historia sporu miejscowej ludności. „Widzące się” 4 kościoły  

w Kotłowie, Wysocku Wielkim, Chełmcach, Ołoboku).   

 Koniec Świata -wieś województwa wielkopolskiego.   

 Kuźnica Grabowska (muzeum Mariana Falskiego – klasa szkolna z XX- lecia międzywojennego  
z pełnym wyposażeniem. Elementarze autorstwa Mariana Falskiego z całego okresu pracy zawodowej. 

Szukamy zdania „Ala ma kota”. Elementarze ze wszystkich kontynentów.   
 Kania – krzyż przydrożny 10-metrowej wysokości z jednego kawałka drewna autorstwa Pawła 

Brylińskiego jako pomnik przyrody i obiekt na liście zabytków. 

 Ołobok – zabytkowy kościół sióstr cysterek, ciekawostki – tron Ksieni, krzyż romański, wnętrze 

kościoła. Zatarg z opatem z Lądu nad Wartą, Maria Kunitz ze śląskiej Świdnicy - kobieta astronom, 

młyn wodny. 

 Powrót do Kalisza- około 20.00   

 Obiadokolacja w miejscu zakwaterowania. 

 Forum krajoznawców cd. 

   

DZIEŃ III - 25 sierpnia 2018r. (sobota)   

 

Śniadanie:  7.00 – 7.45  

Wyjazd z Kalisza- 8.00 

 Śmiełów – pałac z założeniem parkowym – ogródek Zosi, dąb Mickiewicza, tu była karczma 

Jankiela, miejsce powstania epopei narodowej „Pan Tadeusz”, punkt widokowy.   

 Radlin – ruiny pałacu Opalińskich, kościół – trumny z właścicielami, ołtarz renesansowy. 

Tajemnicza miłość i serce ukochanego w trumnie. 

 Wilkowyja – młyn nad Lutynią.   

 Jarocin – kościół św. Ducha, snutki golińskie – haft ludowy od połowy XIX wieku.   

 Witaszyce – pałac, muzeum napoleońskie, oryginalny włos cesarza Francuzów Napoleona, 

pokaz użycia broni z epoki wojen napoleońskich, muzeum Gwiezdnych Wojen   

 Tursko ( „Jasna Góra dla Polaków zaboru pruskiego”) – sanktuarium Maryjne - cudowny obraz.   

 Gołuchów – zagroda Żubrów, Pałac Czartoryskich (z zewnątrz), park, głaz św. Jadwigi, miejsce 

straceń Żydów z okresu holokaustu.   

 Kościelna Wieś – bunkry (kaliska „linia Maginota”).    

 Powrót do Kalisza  - 19. 45 

o Uroczysta biesiada turystyczna- godz. 20.00-24.00   

 

 



 

 

DZIEŃ IV - 26 sierpnia 2018 r. (niedziela) 

 

    Śniadanie:  7.00 – 7.45   (+ suchy prowiant zamiast obiadu dla osób rezygnujących z obiadu) 

Wyjazd z Kalisza -8.00   

  Zborów – kościół, cud w Zborowie z 1564 roku (fresk na Jasnej Górze).   

 Russów – muzeum Marii Dąbrowskiej, pamiątki związane z pisarką oraz książką i serialem 

telewizyjnym „Noce i dnie”, skansen wsi kaliskiej (drewniane budownictwo ludowe).   

 Opatówek – muzeum przemysłu – maszyna parowa, historia przemysłu włókienniczego na 

początku XIX wieku w zaborze rosyjskim, maszyny tkackie, fortepiany i pianina. Kościół – 

generał Józef Zajączek i jego żona „lodowa Pani”. Pierwszy żeliwny most z 1824 roku.  

 Powrót do Kalisza - 13.30 

 obiad 

 zakończenie Czak-u – 14.30 

 

5. UCZESTNICY ZLOTU: 

Centralny Zlot zorganizowany jest dla miłośników krajoznawstwa. 

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie: do 15  czerwca  2018 r.   

Obowiązuje zgłoszenie wyłącznie na załączonych do regulaminu KART   ZGŁOSZENIA  

i dokonanie wpłaty wpisowego. 

Niestety: liczba miejsc jest ograniczona, tak więc o przyjęciu na Zlot decydować będzie kolejność 

zgłoszenia i wpłaty wpisowego. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć jedynie pod opieką 

osoby pełnoletniej. Zgłoszenia telefonicznie nie będą przyjmowane. 

Zgłoszenia / w formie papierowej/ należy przesyłać na adres: 

Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego, ul. Targowa 2 

62-800 Kalisz z dopiskiem „CZAK-18” 

lub w formie elektronicznej/ skan podpisanego zgłoszenia/ 

na adres: 

info@pttk.kalisz.pl   

pttk.kalisz@poczta.fm 

 

Telefon do biura oddziału: 62 598-24-33, tel. kom. 509-360-171 

 

 Wpisowe na   „XLVIII  - CZAK 2018”    wynosi dla: 

 Zasłużonych Instruktorów Krajoznawstwa* - 600  zł 

 Instruktorów Krajoznawstwa Polski*        - 625 zł 

 Instruktorów Krajoznawstwa Regionu*         - 650 zł 

 Członków PTTK /z opłaconą składka za rok 2018/ *         - 675 zł 

 Dla osób spoza PTTK                                    - 700 zł   

* Uwaga!  

                W dniu zakwaterowania należy przedstawić organizatorom ważną legitymację uprawniającą 

do obniżonej opłaty. Brak takiego dokumentu skutkuje koniecznością dopłaty. 

 

  Wpisowe należy wpłacić na konto: 

Kaliski Oddział PTTK im. St. Graevego w Kaliszu 

Bank Zachodni WBK S.A. o/Kalisz 33 1090 1128 0000 0000 1201 5712 

z dopiskiem „CZAK  2018” 

 

*Potwierdzeniem  przyjęcia na „CZAK 2018 ” będzie lista osób zakwalifikowanych / nazwisko, 

imię, nazwa oddziału/ ogłoszona na stronie:  http://www.pttk.kalisz.pl/ 

 

 

6. ŚWIADCZENIA w ramach wpisowego: 

 

  zakwaterowanie / 3 noclegi/w pokojach 2,3,4 i 5-cio osobowych  

                                                                              ( w celu ułatwienia integracji krajoznawców :)), 

mailto:info@pttk.kalisz.pl
mailto:pttk.kalisz@poczta.fm
http://www.pttk.kalisz.pl/


 wyżywienie zgodnie z programem + suchy prowiant oraz woda mineralna w czasie zlotowych 

wycieczek, 

 okolicznościową odznakę CZAK, 

 autokary + przewodnicy   na wycieczkach krajoznawczych, 

 wstępy do muzeów na trasach wycieczek, 

 biesiada turystyczna, 

 materiały krajoznawcze z regionu, 

 materiały promocyjne, 

 ubezpieczenie na czas trwania Zlotu, 

 „Certyfikat pobytu w Kaliszu” jako najstarszym mieście Polski. 

 

Uwaga!  

Za udział w wycieczce przedzjazdowej  należy uiścić opłatę dodatkową 

                                                                                                    /patrz Karta zgłoszenia/. 

 

8. ZDOBYWANIE ODZNAK REGIONALNYCH: 

  

Uczestnicy CZAK –u  w czasie wycieczek zdobywać mogą odznaki krajoznawcze: 

a. „Turysta Ziemi Kaliskiej”,  

Nadto możliwe jest zakupienie  „drewnianego” Znaczka Turystycznego: 

a)   Rogatka Wrocławska w Kaliszu   http://www.znaczki-turystyczne.pl/znaczkowe-miejsca-

turystyczne/rogatka-wroclawska-w-kaliszu-c339 

b) Mostek żelazny / żeliwny w Opatówku /http://www.znaczki-turystyczne.pl/znaczkowe-miejsca-

turystyczne/mostek-zelazny-w-opatowku-c394 

 

9. PREZENTACJA  ZBIORÓW, WYDAWNICTW I KOLEKCJI KRAJOZNAWCZYCH: 

 

Zainteresowani udziałem w giełdzie proszeni są o podanie informacji o tematyce wielkości 

potrzebnego miejsca, rodzaju gablot lub plansz. Po uzyskaniu informacji od wszystkich chętnych 

organizatorzy powiadamiają pisemnie o możliwości uczestnictwa w wystawie. 

 

 

10. UWAGI KOŃCOWE: 

 Wycieczka przedzlotowa w dniu 22 sierpnia odbędzie się po zgłoszeniu się minimum 40 

uczestników / w przypadku braku „quorum”  zwracamy wpłaty  za/ na wycieczkę 

przedzlotową – bez żadnych potrąceń/, 

 Osobom zakwalikowanym a nieobecnym na CZAK-u  wpisowe-  nie będzie / w zasadzie/ 

zwracane. 

Zwrot części wpisowego jest możliwy ( po potrąceniu kosztów już poniesionych) osobom, które 

zgłoszą pisemną/e-mail/ rezygnację z uczestnictwa na 21  dni od daty rozpoczęcia CZAKU. 

 

                     Do dnia rozpoczęcia CZAK-u  akceptujemy również „podmianę uczestników” 

 - po uiszczeniu ewentualnej różnicy wpłat wynikającej z uprawnień.  

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo  do wprowadzenia zmian w regulaminie. 

  

                                                                                                                          
                                              SERDECZNIE    ZAPRASZAMY ! 

 

         Komitet Organizacyjny  
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