
 

PTTK ODDZIAŁ W ZAMOŚCIU  

 ul. St. Staszica 31,  22-400 Zamość  

tel. 84 639 3143,  fax. 84 638 5687 

e-mail: pttk.zamosc@pro.onet.pl 
 

 
____________________________________________________________ 

Opis krajoznawczy 
 W czasie pieszych wędrówek będziemy podziwiać przepiękne  
krajobrazy Roztocza Zachodniego. Będziemy wędrować wzgórzami i deb- 

rami w Lesie Cetnar. 
 Ze względu na labirynty wąwozów teren ten nazywany jest przez 
miejscową ludność Piekiełkiem. 
 Na zachód od naszej mety położona jest wioska Gorajec z dzielni- 
cami: Stara Wieś, Zagroble, Zastawie. 
 W XV wieku osiedlili się tutaj Wołosi. W drugiej połowie XVII w. 
okoliczne ziemie należały do Hieronima Żaboklickiego towarzysza wypraw 
wojennych Marcina Zamoyskiego, IV ordynata.  
 Kiedy Marcin wybierał się na kolejną wojnę z Turcją w 1673 r. 
Hieronim Żaboklicki ze swoich poddanych, mieszkańców Gorajca zorgani- 
zował chorągiew i na jej czele udał się pod Chocim. W dzień św. Marcina 
(11 listopada) odbyła się tam bitwa. Wojska polskie pod dowództwem 
Jana Sobieskiego rozbiły wojskie tureckie, jednak chorągiew Hieronima 
Żaboklickiego została rozbita i poległo wielu mieszkańców Gorajca.  
 Wtedy dowódca wpadł na pomysł - kazał pozostałym przy życiu 
żołnierzom wyłapywać maruderów tureckich i zabrał ich z sobą do Goraj- 
ca rozdając pod opiekę wdów. Na pamiątkę  poległych ufundował białą 
figurę, która stoi do dzisiaj w pobliżu kościoła.  
 Nazwiska wielu mieszkańców są pochodzenia tureckiego. 
Świątynia wybudowana jest z kamienia józefowskiego w II poł. XX w. 
 Na rzece Gorajec rozdzielającej części wioski (Zagroble i Zastawie) 
była historyczna granica Rusi Czerwonej i Małopolski. 
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Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 

Oddział w Zamościu               
Miasto Zamość 

Stowarzyszenie „Wzgórza Roztocza” z Gorajca Zagrobla 
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Rajd jest częściowo dofinansowany przez Miasto Zamość 
Nr umowy 338/2014 

 Organizator:  

 PTTK O/Zamość - Komisja Turystyki Pieszej  
Cele Rajdu: 

TURYSTYKA ŁĄCZY POKOLENIA 
      Poznawanie historii ojczystej regionu, szlaków turystycznych na Roztoczu 
Zachodnim, poznanie walorów krajoznawczych, zdobywanie punktów  do odznak 
turystyki kwalifikowanej, popularyzacja odznak krajoznawczych, propagowanie 
wiedzy ekologicznej, integracja młodych turystów z różnych szkół.  

  
Termin i miejsce Rajdu:  

Rajd odbędzie się w dn. 26 kwietnia 2014 r. (sobota)  

bez  względu na pogodę...  
 
Meta Rajdu zlokalizowana będzie w Stanicy Konnej  
na zachodnim skraju Lasu Cetnar (wg GPS  N 50 40.55 E 22 52.59                                                       
                                                                 

Warunki uczestnictwa:  
 W Rajdzie uczestniczą drużyny zgłoszone przez szkoły (1 opiekun 
na 10 uczestników). Opiekunowie uczestniczą w Rajdzie bezpłatnie. Listy 
zgłoszeń powinni potwierdzić: Dyrektor i Opiekun. Zapraszamy również 
turystów indywidualnych, młodzież do lat 18 z opiekunami. Obowiązuje 
kolejność zgłoszeń i wpisowego w terminie. Osoby niezgłoszone (dot. to 
również kadry) nie mogą brać udziału w Rajdzie.  
 Zapraszamy również turystów indywidualnych na rowerach... 
 

Obowiązki uczestników Rajdu:  
 Podporządkowanie się zarządzeniom Kierownictwa Rajdu, 

przestrzeganie przepisów ppoż., ochrony przyrody i Karty Turysty. 
 Uczestnicy powinni posiadać apteczkę, odpowiedni ubiór stosowny 
do warunków atmosferycznych oraz kubeczek na napój.  

Interpretacja regulaminu należy do Kierownictwa Rajdu.  
 

Zgłoszenia i opłatę do 16.04.2014 r. przyjmuje: 
Oddział PTTK w Zamościu ul. Staszica 31, tel. 84 639 31 43 

 
Opłata za organizację rajdu wynosi - 25 zł 

 
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: ubezpieczenie NW, opiekę kadry 

PTTK, znaczek rajdowy, nagrody w konkursach, przejazd autokarem.  
W przypadku nie wzięcia udziału w Rajdzie wpisowe nie będzie zwracane. 

Program Rajdu: 
 

*** Trasa 1 *** 
Odjazd autokarów z parkingu przy ul. Partyzantów (PZU) 

w Zamościu o godz. 8.30, od godz. 9.30 przejście piesze trasą:  
Kawęczynek - Las Cetnar - Stanica Konna - Wólka Czarnostocka  - 11 km 

- prowadzą: przodownicy TP Edward Słoniewski i Tomasz Krupa 
 

*** Trasa 2 *** 
Odjazd autokarów z parkingu przy ul. Partyzantów (PZU) 

w Zamościu o godz. 8.30, od godz. 9.30 przejście piesze trasą:  
Kawęczyn -  Las Cetnar - Stanica Konna - Wólka Czarnostocka  - 12 km  

- prowadzą: przodownicy TP Adam Jarosz i Kazimierz Dziok 

 
*** Trasa 3 ***  

Odjazd autokarów z parkingu przy ul. Partyzantów (PZU)                 
w Zamościu o godz. 8.30, od godz. 9.30 przejście piesze trasą: Kol. Gorajec 
Zagroble - Las Cetnar - Stanica Konna - Wólka Czarnostocka - 12 km 

- prowadzą:  przod. TP Zofia Kapecka i przew. Bożena Smutniak 
Trasa 3 jest dla dorosłych turystów indywidualnych... 

___________________________________________________________ 
Przejścia piesze szlakami turystycznymi po Roztoczu Środkowym, 

drogami leśnymi, po lessie a być może i po błocie.. 
 

Ognisko turystyczne zapłonie ok. godz. 13-tej  na Stanicy Konnej 
W programie przewidujemy tradycyjne konkursy: 

krajoznawczy, piosenki turystycznej i zręcznościowy (niespodzianka)… 
Powrót do autokarów, które będą oczekiwały w m. Wólka Czarnostocka  - 1,7 km 

 

Kierownik Rajdu: PTP Janusz Kapecki 
Obsługa mety:     PTP Marian Buryło 
                            i  przew. Małgorzata Sochan-Krupa 
 
Przewidywany powrót do Zamościa ok. godz. 16-16.30  

 
 

Organizatorzy życzą wszystkim turystom wspaniałych wrażeń  
z wędrówek po Roztoczu i zapraszają   

na 38 Rajd „Czerwony Kapturek” z metą w Senderkach 
na Roztoczu Środkowym. 


