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1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE ZLOTU 

Celem Jubileuszowego XLV CZAK „Krasnobród 2015” jest: 

• popularyzacja walorów krajoznawczych Roztocza i okolic, 

• popularyzacja działalności struktur PTTK wśród lokalnej społeczności, 

• popularyzacja regionalnych odznak krajoznawczych ustanowionych przez 

Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie, 

• wymiana doświadczeń oraz integracja środowisk krajoznawców polskich, 

• popularyzacja działalności krajoznawczej i kolekcjonerskiej, 

• popularyzacja geocachingu 

a także uczczenie: 

• 65. rocznicy powstania PTTK, 

• 40. rocznicy ustanowienia Odznaki Krajoznawczej PTTK. 

 

2. PATRONAT HONOROWY ZLOTU 

• Marszałek Województwa Lubelskiego, 

• Burmistrz Miasta i Gminy Krasnobród, 

• Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego, 

• Prezes Zarządu Głównego PTTK w Warszawie. 

 

3. ORGANIZATOR ZLOTU 

• Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie, 

• Komisja Krajoznawcza ZG PTTK w Warszawie 

przy współpracy z:  

• Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 

• Urząd Miasta i Gminy w Krasnobrodzie, 

• Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim, 

• Starostwo Powiatowe w Zamościu, 

• Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, 
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• Dyrekcja Roztoczańskiego Parku Narodowego, 

• Nadleśnictwo w Tomaszowie Lubelskim, 

• Nadleśnictwo w Lubaczowie. 

 

4. KOMITET ORGANIZACYJNY ZLOTU 

Komandor Zlotu   Witold Kliza 

Sekretariat i logistyka   Zofia Nycz 

Przewodnicy    Maria Puźniak, Jerzy Jurkiewicz, Witold Kliza. 

 

5. TERMIN I BAZA ZLOTU 

XLV Centralny Zlot Krajoznawców odbędzie się w dn. 19-23 sierpnia 2015 roku 

w Krasnobrodzie. Bazą CZAK będzie ośrodek „Elbest” sp z o.o. Oddział Krasnobród 

(ul. Kościuszki 73, 22-440 Krasnobród, tel. 84 660 70 50, www.elbest.pl). 

Do dyspozycji uczestników CZAK będą pokoje 2,3 i 4 osobowe z pełnym węzłem 

sanitarnym. Ośrodek będzie miejscem zakwaterowania, spożywania posiłków oraz 

spotkań krajoznawczych. Dojazd do Ośrodka w kierunku Długiego Kąta. 

 

6. BIURO ZLOTU 

Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie, ul. Lubelska 139D/15, 22-100 CHEŁM, 

tel. kom.+48 507 324 323; +48 600 970 932, czynne całą dobę, 

e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl 

 

Sekretariat Zlotu w bazie Zlotu czynny będzie od 16 sierpnia 2015 r. od 

godz. 12.00  

 

7. ORGANIZATOR WYJAZDU DO LWOWA 

Biuro turystyczne Quand w Tomaszowie Lubelskim, ul. Zamojska 2, 22-600 

TOMASZÓW LUBELSKI  
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8. PROGRAM ZLOTU 

 

16 i 19.08.2015 r. (niedziela i środa) - przyjmowanie i kwaterowanie uczestników 

Zlotu w Ośrodku „Elbest” w Krasnobrodzie 

 

16.08.2015 r. niedziela 

godz. 18.00  – kolacja dla uczestników wycieczek przedzlotowych 

 

17.08.2015 r.  poniedziałek 

dla wyjeżdżających do Lwowa  

godz. 5.00 – pobranie suchego prowiantu 

godz. 5.20 – wyjazd z parkingu przed Ośrodkiem 

W programie wycieczki: Cmentarz Łyczakowski, zabytki Starego Miasta, obiad. 

 

dla wyjeżdżających w kierunku Hrubieszowa 

godz. 7.00 – śniadanie oraz pobranie suchego prowiantu  

godz. 7.30 – wyjazd na trasę: Krasnobród – Jarczów Nowy – Machnów – Dyniska – 

Chłopiatyn – Kryłów – Czumów – Gródek – Hrubieszów – Czermno – Tyszowce – 

Wieprzów – Krasnobród (długość trasy ok. 240 km, trasa długa i męcząca, ale bardzo 

krajoznawcza i ciekawa)  

godz. 19.00 – obiad  

 

18.08.2015 r. wtorek 

dla wyjeżdżających do Lwowa 

godz. 5.00 – pobranie suchego prowiantu 

godz. 5.30 – wyjazd z parkingu przed Ośrodkiem 

W programie wycieczki: Cmentarz Łyczakowski, zabytki Starego Miasta, obiad. 

 

dla wyjeżdżających w kierunku Biłgoraja 

godz. 7.00 – pobranie suchego prowiantu 
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godz. 7.30 – wyjazd na trasę: Krasnobród – Turobin – Goraj – Frampol – Biłgoraj – 

Tarnogród – Józefów Roztoczański – Krasnobród (długość trasy ok. 150 km). 

godz. 19.00 – obiad 

 

19.08.2015 r. środa 

godz. 7.30  – śniadanie (dla uczestników wycieczek przedzlotowych) 

godz. 8.30-13.00 – zwiedzanie Krasnobrodu 

godz. 13.30-14.30 - obiad (dla uczestników wycieczek przedzlotowych) 

godz. 15.00  – uroczyste otwarcie Jubileuszowego XLV Centralnego Zlotu 

Krajoznawców „Krasnobród -2015” 

   – powitanie uczestników 

   – wystąpienie przedstawicieli władz i zaproszonych gości 

   – Forum Krajoznawców 

godz. 19.00  – kolacja 

godz. 20.00-22.00 – prezentacje kolekcjonerskie 

 

Zakładamy trzy trasy Zlotowe w każdym dniu od czwartku do soboty. Na trasy wyjadą 

przemiennie autokary biały, niebieski i czerwony. 

 

20.08.2015 r. czwartek. 

trasa – autokar czerwony 

godz. 7.00  – śniadanie i pobranie suchego prowiantu 

godz. 7.30  – wyjazd na trasę: Krasnobród – Zamość – Szczebrzeszyn – 

Mokrolipie – Radecznica – Zwierzyniec – Krasnobród (długość trasy ok. 150 km). 

godz. 18.00-19.00 – obiad 
 

godz. 19.30-20.00 – prezentacja krajoznawcza Ordynacja Zamojska 

godz. 20.00-20.30 – prezentacja krajoznawcza Powstanie Zamojskie 

godz. 20.30-21.30 – prezentacje kolekcjonerskie 
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21.08.2015 r. piątek 

trasa – autokar biały  

godz. 7.00  – śniadanie i pobranie suchego prowiantu 

godz. 7.30  – wyjazd na trasę: Krasnobród – Rezerwat nad Tanwią – Susiec – 

Rezerwat Czartowe Pole – Józefów Roztoczański – Górecko – Kościelne – Krasnobród 

(długość trasy ok. 120 km). 

godz. 17.00  – obiad 

 

godz. 18.30  – biesiada na terenie bazy Zlotu 

 

22.08.2015 r. sobota.  

trasa – autokar niebieski 

godz. 7.00  – śniadanie i pobranie suchego prowiantu  

godz. 7.30  – wyjazd na trasę: Krasnobród – Tomaszów Lubelski – Bełżec – 

Hrebenne – Siedliska – Horyniec Zdrój – Radruż – Krasnobród (długość trasy ok. 

150 km) 

godz. 17.00-18.00 – obiad 
 

godz. 18.30  – uroczyste zakończenie CZAK, wręczenie nagród w konkursie 

wiedzy o regionie 

godz. 19.00-19.15 – prezentacja krajoznawcza Kamieniarstwo bruśnieńskie 

godz. 19.15-19.30 – prezentacja krajoznawcza Suseł perełkowany 

 

23.08.2015 r. niedziela.  

trasa – autokar zielony (w zależności od ilości osób) 

godz. 7.00   – śniadanie 

godz. 7.30   – wyjazd na trasę: Krasnobród – Hutki – Bondyrz – Guciów- 

Krasnobród (długość trasy ok. 100 km). 

godz. 12.00-13.00 – obiad 

godz. 13.00  – opuszczenie miejsca zakwaterowania 
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9. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZLOCIE 

CZAK to impreza krajoznawcza, przeznaczona przede wszystkim dla członków PTTK, 

a w szczególności instruktorów krajoznawstwa PTTK. Integralnym elementem CZAK 

są prezentacje krajoznawcze i kolekcjonerskie, które rozszerzają wiedzę krajoznawczą 

i doskonalą warsztat krajoznawczy uczestników CZAK. 
 

Aby wziąć udział w CZAK należy: 

• posiadać legitymację członkowską PTTK z opłaconą składką za 2015 r. (do 

wglądu w Sekretariacie Zlotu), 

• posiadać ważną (aktualną) legitymację ZIP, IKP, IKR lub innych uprawnień 

kadry programowej PTTK (do wglądu w Sekretariacie Zlotu). 

• posiadać ważny paszport dla wyjeżdżających do Lwowa – paszport 

powinien być wydany 6 miesięcy przed wyjazdem do Lwowa. 

• nadesłać przy pierwszej wpłacie wpisowego pocztą elektroniczną lub tradycyjną 

na adres Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie czytelnie wypełnioną Kartę 

Zgłoszenia. 

• dokonać wpłat na odpowiednie konta z dopiskiem „CZAK 2015”. 

  

 

10. WPISOWE 

W skład wpisowego wchodzą: 

• część A – koszty programowe, które obejmują opłatę za usługę przewodnicką 

na wycieczkach zlotowych, koszty administracyjne i inne związane 

z przygotowaniem Zlotu, materiały krajoznawcze, znaczek zlotowy i nagrody 

w konkursie krajoznawczym 

• część B – koszty logistyczne, które obejmują opłatę za noclegi i wyżywienie od 

kolacji w dniu 19.08.2015 r. do obiadu w dniu 23.08.2015 r. 

 

Całkowity koszt Zlotu to suma części A i części B 



 9 

 

Wpisowe za CZAK „Krasnobród 2015” wynosi: 

• część A  

o Kadra Programowa PTTK   380,00 zł 

o Członkowie PTTK     400,00 zł 

o Sympatycy PTTK     430,00 zł 

o Dzieci i młodzież     300,00 zł 

Powyższą kwotę należy wpłacić do 30.05.2015 r. na konto Oddziału Wojskowego 

PTTK w Chełmie (ul. Lubelska 139D/15, 22-100 Chełm): 

Alior Bank 24 2490 0005 0000 4500 2934 5259 

 

• część B 

o  wszyscy uczestnicy     390,00zł 

Powyższą kwotę należy wpłacić do 30.06.2015 r. na konto Elbest sp z o.o. Oddział 

Krasnobród (ul Kościuszki 73,22-440 Krasnobród): 

Bank Zachodni WBK S.A. 19 1090 2688 0000 0001 1335 6703 

 

Opłata za wycieczki przedzlotowe wynosi: 

• część A – koszty programowe, czyli przejazd autokarem i obsługa przewodnicka 

• część B – koszty logistyczne, czyli noclegi i wyżywienie od kolacji w dniu 

16 sierpnia do obiadu w dniu 19 sierpnia 

 

Opłatę za część A (130,00 zł) należy wpłacić do 15.02.2015 r. na konto Oddziału 

Wojskowego PTTK w Chełmie (ul. Lubelska 139D/15, 22-100 Chełm): 

Alior Bank 24 2490 0005 0000 4500 2934 5259 

 

Opłatę za część B (265,00 zł) należy wpłacić do 30.04.2015 r. na konto Elbest sp 

z o.o. Oddział Krasnobród (ul Kościuszki 73,22-440 Krasnobród): 

Bank Zachodni WBK S.A. 19 1090 2688 0000 0001 1335 6703 
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Dodatkowo za wycieczkę do Lwowa należy uiścić kwotę 145,00 zł, która obejmuje 

obsługę przewodnicką w języku polskim, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz 

obiad. Powyższą kwotę należy wpłacić do 20.07.2015 r. na konto P.P. QUAND 

Andrzej Kudlicki (ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski): 

Bank Zachodni WBK 08 1500 1807 1218 0001 8490 0000 

 

Wycieczki przedzlotowe odbędą się przy minimum 45 zgłoszonych osobach. 

 

Ponieważ brak jest bezpośredniego połączenia do Krasnobrodu zarówno komunikacją 

autobusową, jak i kolejowa dla zainteresowanych osób zorganizowany zostanie 

przewóz na trasie Lublin – Krasnobród oraz Krasnobród – Lublin. Koszt przejazdu 

w jedną stronę wynosi 30 zł. Odpowiednią kwotę należy wpłacić do 30.06.2015 na 

konto Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie (ul. Lubelska 139D/15, 22-100 Chełm): 

Alior Bank 24 2490 0005 0000 4500 2934 5259 

 

UWAGA!  

• Wszystkie wpłaty przyjmowane będą po 01 stycznia 2015 r. 

• Liczba miejsc na CZAK ograniczona. 

 

11. KONKURS WIEDZY O REGIONIE 

W dniu przybycia na Zlot w Sekretariacie Zlotu będą przygotowane karty z pytaniami 

w konkursie wiedzy o regionie. Osoby zainteresowane konkursem, pobierają te karty 

i odpowiadają na pytania w trakcie trwania CZAK. Karty z odpowiedziami należy złożyć 

w Sekretariacie Zlotu najpóźniej do godz. 16.00 w dniu 22.08.2015 r. 

(sobota).  

Odpowiedzi na pytania będą zawierały wypowiedzi przewodników na trasach Zlotu, 

zawarte będą również w otrzymanych materiałach krajoznawczych, można również 

korzystać z internetu i innych źródeł nie tylko dostępnych na Zlocie. Dla trzech 

pierwszych osób, którzy odpowiedzą prawidłowo na największą ilość pytań, 

organizatorzy przewidzieli nagrody rzeczowe. 
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12. POZOSTAŁE INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

• Uprawnieni do opłacenia wpisowego w części „dzieci i młodzież” rozumie się 

młodzież szkolną i młodzież akademicką studiującą do ukończenia 26 roku życia. 

• Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość modyfikacji programu, w tym także 

rezygnacji z tras ze względu na niewielką liczbę zgłoszeń.  

• Uczestnicy z opłaconą składką członkowską PTTK na 2015 r. są ubezpieczeni od 

nieszczęśliwych wypadków na czas trwania Zlotu. 

• Na terenie Ośrodka jest basen pływacki, korty tenisowe i siłownia dostępne 

nieodpłatnie dla każdego uczestnika CZAK. 

• Ośrodek posiada bezpłatny parking. 

• Na terenie Ośrodka obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów. Palenie 

papierosów może się odbywać tylko w miejscach wyznaczonych. 

• Ośrodek przygotowany jest do przyjęcia osób niepełnosprawnych , zapewniamy 

transport specjalistyczny dla tych osób. 

• Szczegóły dotyczące przejazdu autokarem z Lublina do Krasnobrodu i z 

powrotem podane będą na stronie internetowej Komisji Krajoznawczej ZG PTTK na 

początku sierpnia 2015 r., jak również zostaną rozesłane e-mailem lub przekazane 

telefonicznie zainteresowanym osobom. 

• Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Kierownictwa Zlotu. 
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INFORMACJE O TRASACH CZAK „KRASNOBRÓD 2015” 

 

ROZTOCZE – to leżące na południowym wschodzie Polski między Podkarpackiem 

a Lubelszczyzną pasmo wzgórz, ciągnących się od Kraśnika w kierunku wschodnim aż 

do samego Lwowa, o długości około 180 km i szerokości od 13 do 32 km. To kraina 

przyjazna, łagodna atmosfera prowincji przesycają nie tylko ciche pełne wdzięku 

miasteczka, ale także tutejsza przyroda i chyba jednak to głównie dla niej jedzie się na 

Roztocze. I z nią też łączy się nazwa krainy, ale proszę się nie pomylić, nazwa nie ma 

nic wspólnego z drobnoustrojami, kurzem i alergią. Wręcz przeciwnie, bo często tu 

oddychać można pełną piersią. Roztocze to dział wodny, linia rozgraniczająca dorzecza 

Bugu i Wieprza od dorzecza Sanu i Dniestru, a więc zlewnie Morza Bałtyckiego i Morza 

Czarnego. To również obszar, obok którego działy się różne wydarzenia i historyczne, 

o których należy pamiętać i wiedzę przekazywać następnym pokoleniom. To teren 

funkcjonowania Grodów Czerwieńskich, miejsce uderzenia wielkiego meteorytu, około 

50 milionów lat temu – w okolicy Szczebrzeszyna na terenie wsi Podlasie Duże i Małe, 

gdzie znajduje się w tym miejscu dziwne obniżenie, krater. Roztocze to obszar, na 

którym najczęściej w Polsce podziwiać można gwiazdę centralnego Układu 

Słonecznego, mówiąc popularnym językiem, jest tu ponad 100 słonecznych dni w roku. 

 

Trasa przedzlotowa w kierunku Hrubieszowa 

Chłopiatyn – drewniana cerkiew, wieża widokowa 

Czermno – grodzisko Grodów Czerwińskich 

Czumów – pałac 

Dołhobyczów – kościół, cerkiew, pałac 

Dyniska – miejsce spotkań Artura Grottgera z Wandą Monne, kościół, powstanie 

styczniowe 

Hrubieszów – cerkiew, obiekty związane z Zinem, Prusem i Leśmianem, kościoły, 

browar, dawna cerkiew 
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Jarczów – drewniana cerkiewka św. Stanisława, kopiec Józefa Piłsudskiego, walki 

powstania styczniowego 

Kryłów – pozostałości zamku i klasztoru, kościół, brama do pałacu, figura św. 

J. Nepomucena 

Tyszowce – zabudowa miasta, kościół, kirkuty, kościelisko, getto, buty „tyszowiaki”, 

świece 

Wieprzów – źródła rzeki Wieprz 

 

Trasa przedzlotowa w kierunku Biłgoraja 

Biłgoraj – zabudowa miasta, obiekty kultu religijnego, cmentarz z I i II w. św., 

zagroda sitarska, powstanie styczniowe 

Frampol – zabudowa miasta, kościół 

Goraj – kościół 

Tarnogród – zabudowa miasta, kościół, synagoga 

Turobin – kościół, zabudowa miasta 

 

Trasy wycieczek zlotowych CZAK 

Kolorem czerwonym zaznaczono obiekty do Kanonu Krajoznawczego Polski. 

Bełżec –  jałowiec, cerkiew, obóz zagłady 

Bondyrz – młyn, muzeum AK 

Guciów –  zagroda Guciów, grodzisko Grodów Czerwieńskich 

Hamernia –  Rezerwat Czartowe Pole 

Horyniec Zdrój – uzdrowisko Bajka, kościół i klasztor, cmentarz parafialny, Dom 

Zdrojowy 

Hrebenne – drewniana cerkiew św. Mikołaja 

Hutki –  nisza źródlewiskowa 

Józefów Roztoczański – zabudowa miasta, ratusz, synagoga, kościół, wieża 

widokowa, kamieniołomy, powstanie styczniowe 
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Krasnobród – klasztor i kościół, kalwaria krasnobrodzka, muzeum etnograficzne, 

kapliczka na wodzie, kapliczka św. Rocha, pomnik powstańców styczniowych, kwatery 

żołnierzy z I w. św. zalew, sanatorium, wieża widokowa 

Mokropolie – kościół, ruiny starego kościoła, skansen pszczelarski 

Radecznica – kościół, klasztor, kapliczka na wodzie 

Radruż – zespół cerkiewny 

Rezerwat nad Tanwią (u Gargamela) – progi na rzece Tanew 

Siedliska Tomaszowskie – skamieniałe pnie drzew, kościół i cerkiew, kapliczki na 

wodzie św. Floriana i św. Mikołaja 

Susiec – wieża widokowa, figury Pawlaka i Kargula 

Szczebrzeszyn – ratusz i zabudowa rynku, obiekty sakralne, pomnik chrząszcza, 

grodzisko, kirkut, powstanie styczniowe 

Tomaszów Lubelski – zabudowa miasta, drewniany kościół, cerkiew, budynek 

czajnii i dawnej remizy straży pożarnej, cmentarz wojenny, Siwa Dolina 

Zamość – rynki ich zabudowa, katedra, pałac i pomnik Zamojskiego, Rotunda 

Zwierzyniec – kościół na wodzie, miejsce obozu z makietą w kościele, cmentarz 

powstańców styczniowych, Zwierzyńczyk, Ośrodek Muzealno-Edukacyjny RPN, 

browar 

 

Progi na Szumach 
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