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ul. St. Staszica 31,  22-400 Zamość 
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Opis krajoznawczy 
 
 Tym razem będziemy wędrować po terenie Gminy Adamów. 
Poznamy Lasy Komisarskie oraz wąwozy zwane debrami. 
 Pod Szewnią Dolną znajduje sie pomnik ku czci partyzantów 
AK i BCh walczącym w czasie powstania zamojskiego w latach  
1942 - 1944. 
 W  czasie wędrówki  zobaczymy ukryty wśród drzew 
cmentarz prawosławny z pocz. XX w.   
 W XIX w Szewni Dolnej była cerkiew filialna parafii unickiej w 
Potoczku. Po kasacie unii zamieniony w 1875 r. na cerkiew 
prawosławną  
 Obecnie istniejący, został wybudowany w 1905 r. jako 
cerkiew prawosławna. W r. 1918 świątynię oddano katolikom  p.w. 
Zwiastowania NMP. jako filia parafii w Kosobudach.  
 

  
*************************************************************************************** 

Organizatorzy życzą wszystkim turystom 

wspaniałych wrażeń z wędrówek 
po Roztoczu 

i zapraszają  na Rajdy w 2015 roku. 

Życzymy pomyślności w przyszłym 

roku. 
 
 

  

 

 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 

Oddział  w Zamościu               

Urząd Miasta Zamość 
 

 

 
 
 

                     Regulamin 
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Organizator:  
PTTK O/Zamość - Komisja Turystyki Pieszej  
 

Cele Rajdu: 

 Poznawanie szlaków turystycznych na Roztoczu, poznanie 
walorów krajoznawczych,  zdobywanie punktów do odznak 
krajoznawczych i turystyki kwalifikowanej, popularyzacja odznak 
krajoznawczych, propagowanie wiedzy ekologicznej, integracja młodych 
turystów z różnych szkół. 

 
Termin i miejsce Rajdu:  

Rajd odbędzie się w dn. 06 grudnia 2014 r. (sobota)  

bez  względu na pogodę...  
 
Meta Rajdu zlokalizowana będzie w Szewni Dolnej gm. Adamów 
                                                                na Roztoczu Środkowym                                                       

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, młodzież do lat 18 
z opiekunami. Obowiązuje kolejność zgłoszeń i opłaty w terminie. Osoby 
niezgłoszone (dot. to również kadry) nie mogą brać udziału w Rajdzie. 
 Prosimy o przesłanie list w formie elektronicznej (doc, txt) do 
Organizatora. 
 Ilość miejsc ograniczona. 
 

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 28.11.2014 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, słodkie łakocie od św. Mikołaja. nagrody w konkursach, przejazd 
autokarem.  

W przypadku nie wzięcia udziału w Rajdzie wpisowe nie będzie zwracane. 

Program Rajdu: 
 

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

w Zamościu o godz. 8.30,  
od godz. 9.30 przejście piesze trasą: Pomnik Powstania Zamojskiego -  
Kol. Bliżów - Szewnia Dolna - 9 km 
- prowadzą: PTP Edward Słoniewski, Tomasz Krupa, Adam Jarosz 
 

 
*** Trasa 2 *** 

Odjazd autokaru z parkingu przy ul. Partyzantów (obok PZU) 
w Zamościu o godz. 8.30,  
od godz. 9.30 przejście piesze trasą: Adamów - Szewnia Dolna   - 9 km 
- prowadzą: PTP Andrzej Dziaduszek i przew. Paweł Koman 
 

 
*** Trasa 3 *** 

Odjazd autokaru z parkingu przy ul. Partyzantów (obok PZU)                
w Zamościu o godz. 8.30,  
od godz. 9.30 przejście piesze trasą: Jacnia - Adamów - Szewnia Dolna  - 
12  km  (trasa dla miłośników nordic walking) 
- prowadzą:  PTP Janusz Kapecki i Zofia Kapecka 
 

Przejścia piesze szlakami turystycznymi  po Roztoczu Środkowym, 
drogami polnymi i leśnymi.  
 

Ognisko turystyczne zapłonie o godz. 12-tej  
w Szewni Dolnej przy remizie z udziałem św. Mikołaja 

W programie przewidujemy tradycyjne konkursy: 
krajoznawczy, piosenki turystycznej i zręcznościowy (niespodzianka)… 

 
 
Kierownik Rajdu: PTP Kazimierz Dziok 
Obsługa mety:     PTP Marian Bury, przew. Maria Kabaczyńska 
przew. Małgorzata Sochan-Krupa 
 

Przewidywany powrót do Zamościa ok. godz. 15-tej  
 


