PTTK ODDZIAŁ w ZAMOŚCIU
ul. St. Staszica 31, 22-400 Zamość
tel. fax 84 639 31 43

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

Prawdziwa legenda o Czartowym Polu...
W głębokiej puszczy przy brodzie na Sopocie stała karczma, którą arendował stary Icek.
Prowadziła tędy dogodna droga z Zamchu do miasteczka Józefów. Karczma tętniła życiem w każdą niedzielę
wieczorem. To okoliczni włościanie jadąc na poniedziałkowy targ do Józefowa od popołudnia w niedzielę gościli się,
obiecując zapłatę Żydowi w poniedziałek po udanym handlu. Wracając do domu oddawali dług i do żon wracali z
pustą kiesą. Niebiosa wysłuchały próśb stroskanych żon. Pewnego razu w czasie hucznej zabawy w karczmę
wypełnioną biesiadnikami strzelił piorun, ziemia zatrzęsła się i karczma wraz wieśniakami zapadła się.
Od tego czasu okoliczni mieszkańcy z daleka omijali to przeklęte miejsce.
Ciemną nocą wracał z wesela skrzypek. Kiedy dotarł w okolicę karczmiska ujrzał palące się ognisko i mnóstwo
tajemniczych postaci. Myślał, że bawią się zbóje, bo któż na tym odludziu, w puszczy mógł przebywać. Chciał
niepostrzeżenie przejść obok, ale został zauważony i zaproszony do ogniska.
W świetle ogniska widać było ogony, kopyta i rogi – na pewno były to diabły, a właściwie czarty.
Zjawy kazały grać do tańca skrzypkowi. Ten przestraszony początkowo wzbraniał się, wymawiając się zmęczeniem i
jeszcze daleką wędrówką. Jeden z czartów obiecał skrzypkowi zapłatę. Nie było innej już możliwości więc zaczął
grać i zabawa taka trwała do świtu. Kiedy zapiał kur, czarty zaczęły rozpływać się w porannej mgle, tylko ostatni
czart wziął z ogniska garść żarzących się węgli i wrzucił do skrzypiec, mówiąc – masz zapłatę i znikł.
Przestraszony skrzypek myślał, że spalą się skrzypce – ale coś zabrzęczało – w skrzypcach zamiast węgli były
dukaty.
Tak czarty zapłaciły skrzypkowi za wspaniałą zabawę. Dlatego dolinę Sopotu od Karczmiska do Hamerni
nazwano Czartowym Polem. Biada śmiałkowi, który o północy znajdzie się w tym miejscu, gdyż na pewno czeka go
spotkanie z puszczańskimi czartami, a może nawet wędrówka do piekła.

Szanujmy przyrodę i nie niszczmy jej
a jednocześnie podziwiajmy jej urodę.

Leśniczówka
w Hamerni

30 maja 2015 r.

PTTK Oddział w Zamościu
Miasto Zamość
Nadleśnictwo Józefów

Rajd jest częściowo dofinansowany przez Miasto Zamość
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.
Integracja braci turystycznej w każdym wieku.
Termin i miejsce Rajdu:
Rajd odbędzie się w dniu 30 maja 2015 r. (sobota) bez względu
na pogodę...
Meta Rajdu zlokalizowana będzie przy Leśniczówce w Hamerni
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.
Prosimy również o przesłanie list uczestników na adres
e-mail Oddziału w formie zwykłego tekstu a nie tabeli.
Zapraszamy również turystów indywidualnych, 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.
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.
Interpretacja regulaminu należy do Kierownictwa Rajdu.
Zgłoszenia i opłatę przyjmuje do 22.05.2015 r.
PTTK Oddział 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, nagrody w konkursach, przejazd autokarem.
W przypadku nie wzięcia udziału w Rajdzie wpisowe nie będzie zwracane.

Program Rajdu:
Przejścia piesze szlakami turystycznymi po Roztoczu
Środkowym, drogami polnymi, leśnymi, po piasku ...
***Trasa I***
Odjazd autokarów z parkingu przy ul. Partyzantów (PZU)
w Zamościu o godz. 8.30,
od godz. 9.30 przejście piesze trasą:
Pardysówka Duża (Józefów) - Rez. Czartowe Pole - Leś. Hamernia - 7 km

- prowadzą: PTP Edward Słoniewski, PTP Adam Jarosz
***Trasa II***
Odjazd autokarów z parkingu przy ul. Partyzantów (PZU)
w Zamościu o godz. 8.30,
od godz. 9.30 przejście piesze trasą:
Nowiny - Rez. Czartowe Pole - Leś. Hamernia - 7 km

- prowadzą: PTP Andrzej Dziaduszek, Przew. Paweł Koman
Ognisko turystyczne zapłonie ok. godz. 12-tej
przy Leśniczówce w Hamerni
Mile widziani są Babcie i Dziadkowie z kijkami NW.....

W programie przewidujemy tradycyjne konkursy:
postać z bajki o Czerwonym Kapturku, piosenki turystycznej
oraz zręcznościowy (niespodzianka)…
Kierownik Rajdu: Przew. Beata Czuk
Obsługa mety: PTP Marian Buryło
Przewidywany powrót do Zamościa ok. godz. 15.30
Organizatorzy życzą wszystkim turystom wspaniałych wrażeń
z wędrówek po Roztoczu i zapraszają na
Rajd „Nocny” z metą pod Krasnobrodem

