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Opis krajoznawczy 
 

 Roch urodził się jako jedyny syn rządcy Montpellier. W wieku 19 lat stracił oboje 
rodziców. Po sprzedaniu znacznego majątku rodziców, rozdał wszystko ubogim i 
wyruszył do Rzymu.  
 We włoskim  miasteczku Acquapendente zastała go epidemia dżumy.  
Tam w miejscowym szpitalu opiekował się zarażonymi. W Rzymie spędził 3 lata, gdzie 
dokonał wielu cudownych uzdrowień. W czasie powrotu do Francji zaraził się dżumą  
w Piacenzie. By nie zarażać innych ukrył się w pobliskim lesie. Według podania wytropił 
go tam pies, który przynosił mu pożywienie. Miał wówczas cudownie wyzdrowieć. Udał 
się w drogę powrotną do Francji, lecz na granicy wzięty został za szpiega włoskiego, 
umarł potem w więzieniu nierozpoznany. Kult św. Rocha  przyniosła tutaj Marysieńka, 
która została cudownie uzdrowiona w Krasnobrodzie. Było to XVII wieku 
 W pobliżu kapliczki w czasie powstania styczniowego 24 marca 1863 r. odbyła 
się bitwa  wojska carskiego i oddziału powstańczego pod dow. „Lelewela” Marcina 
Borelowskiego, który przybył tutaj z Galicji. W czasie walki poległo ponad 40 
powstańców. 
 Na zachód i południe od mety rajdu znajduje się rezerwat przyrody „Św. Roch”.  
 W rezerwacie rosną pomnikowe jodły i buki oraz kobierce roślinności 
podlegającej ochronie gatunkowej. Mieszkają tutaj sarny, jelenie dziki,  czasem pojawia 
się łoś i wataha wilków. 
es 
 

 

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, propagowanie wiedzy ekologicznej, integracja 
młodych turystów z różnych szkół, wspólne śpiewanie piosenek o Roztoczu... 

 
Termin i miejsce Rajdu:  

Rajd odbędzie się nocą w dn. 20/21 czerwca 2015 r. (sobota/niedziela)  

bez  względu na pogodę...rajdowa pogoda jest w trakcie uzgodnień... 
Meta Rajdu zlokalizowana będzie w Krasnobrodzie (Pod Żurawiem) 
                                                                 

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...  
jeszcze za dnia... 

 
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, świecące latarki oraz kubeczek na napój   
i coś do zjedzenia na nocną kolację z puszczańskimi wilkami i wilkołakami. 

 
Obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu w czasie Rajdu. 

Interpretacja regulaminu należy do Kierownictwa Rajdu.  
Zgłoszenia i opłatę do 12.06.2015 r. przyjmuje: 

Oddział PTTK w Zamościu ul. Staszica 31, tel. 84 639 31 43 
Opłata za uczestnictwo w Rajdzie wynosi - 25 zł 

Ilość miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń i opłat. 
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: 
Przejścia piesze szlakami turystycznymi po Roztoczu Środkowym, 

drogami leśnymi, po piasku a być może i po błocie… wg życzenia... 
 

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

w Zamościu o godz. 20-tej 20 czerwca (sobota),  
od godz. ok. 21-ej przejście piesze trasą: Hutki (figura) - Las Kobylanka 
- Pod Żurawiem - 12 km  
 - prowadzą: PTP: Adam Jarosz, przew. Zbigniew Cholewa 
 

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

w Zamościu o godz. 20-tej - 20 czerwca (sobota) 
od godz. ok. 21-ej przejście piesze trasą: Hutki skraj wschodni -  Pod 
Żurawiem - 10 km 
 - prowadzą: PTP Andrzej Dziaduszek  i przew. Paweł Koman 
**************************************************************************** 

Trasy prowadzą szlakami rowerowymi: niebieskim „Roztoczańskim”  
i zielonym  „Przez Kobylankę”. 

**************************************************************************** 
Ognisko turystyczne zapłonie po północy na mecie  

„Pod Żurawiem” w pobliżu kaplicy św. Rocha 
GPS   N 50 32.037   E 23 11.476 

 
Program przy ognisku rajdowym: 
- ocenimy  najciekawsze ubiory nocnych upiorów i czarownic   
puszczańskich... 
- później odbędzie się tradycyjny konkurs krajoznawczy... 
- piosenki turystycznej 
  
Kierownik Rajdu: PTP Janusz Kapecki 
Obsługa mety:       PTP Zofia Kapecka  i  PTP Marian Buryło 
                             

Przewidywany powrót do Zamościa 
 ok. godz. 4-tej w niedzielę 21 czerwca 

 
Organizatorzy życzą wszystkim turystom wspaniałych wrażeń 

z wędrówek po Roztoczu i zapraszają na 
Rajd „Miłośników Roztocza” z metą w Tereszpolu we wrześniu. 


