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12 czerwca 1999 r. Ojciec Święty 
Jan Paweł II odwiedził Zamość. 
Każdego roku, w rocznicę tego 
wydarzenia, Stowarzyszenie 
Krzewienia Kultury Medialnej 
im. Jana Pawła II z Zamościa 
organizuje Zamojski Dzień Pa-
pieski. Finałem obchodów ju-
bileuszu jest Wielki Koncert Pa-
pieski. 12 czerwca br. na Rynku 
Wielkim w Zamościu zagości 
projekt „DECALOGUE - Dziesięć 
Prostych Słów”.
W koncercie głównym Zamoj-
skiego Dnia Papieskiego 2017 
wezmą udział m.in. Andrzej 
Lampert, Michael Patrick Kel-
ly, Józef Skrzek, Piotr Łuka-
szewski, Marcin Spenner, Levi 

Sakala, zespół LUXTORPEDA, 
fr. Stan Fortuna, Dariusz Male-
jonek i Maleo Reggae Rockers, 
Adeb Chamon, Orkiestra prof. 
Wojciecha Rajskiego oraz Chór 
Jana Łukaszewskiego. Kierow-
nikiem muzycznym jest Marcin 
Pospieszalski.
Projekt muzyczny DECALOGUE 
przygotowany został przez Pa-
pieskie Stowarzyszenie Pomoc 
Kościołowi w Potrzebie wraz  
z pomysłodawcami - Radosła-
wem Grabowskim i Marcinem 
Pospieszalskim. Dedykowany 
jest współczesnemu człowieko-
wi i poświęcony wszystkim tym, 
którzy cierpią z powodu odrzuce-
nia uniwersalnych wartości Bo-

żego prawa przez pojedynczych 
ludzi oraz poszczególne narody. 
Inspiracją do powstania projektu 
stało się nauczanie o Dekalogu 
św. Jana Pawła II oraz słowa, któ-
re wypowiedział 1 czerwca 1991 r. 
w Koszalinie: „Oto Dekalog: dzie-
sięć słów. Od tych słów zależy przy-
szłość człowieka i społeczeństw. 
Przyszłość narodu, państwa, Euro-
py i świata”.
Przygotowanie przez wybit-
nych artystów, autorów tekstów 
i twórców muzycznych z całego 
świata przy pomocy nowych, 
współczesnych form wyrazu Pra-
wa mającego tysiące lat, pokazuje 
że może być ono ciągle inspiracją 
nie tylko dla środowiska kultu-
ry i sztuki, ale przede wszystkim 
dla całego świata, który dziś w 
wyniku oddalania się od Prawdy  
o Bogu i Człowieku, pogrąża się 
w cierpieniu i niesprawiedliwo-
ści, wojnach i wyzyskach, niepo-
szanowaniu życia i lękiem przed 
śmiercią jako konsekwencji 
zwrócenia się ku grzechowi. 
Oprócz artystów, w projekt zaan-
gażowało się wielu wspaniałych 
ludzi, społeczników, z wielkimi 
osiągnięciami, znanymi na całym 
świecie, działających na różnych 
płaszczyznach życiowych, jak 
sport, film, muzyka, itp. Wśród 
nich Marek Kamiński, światowej 
sławy podróżnik i polarnik, który 
podjął się trudu pielgrzymowania 
z kamiennymi tablicami Dekalo-
gu, z Polski, przez Rzym, aż na 

Górę Synaj, by tam złożyć je jako 
świadectwo wiary, przypomina-
jąc o konieczności powrotu do 
fundamentalnych Praw Bożych.
Papieskie Stowarzyszenie Pomoc 
Kościołowi w Potrzebie jest mię-
dzynarodową organizacją w służ-
bie Kościoła, która niesie pomoc 
chrześcijanom na całym świecie, 
wspiera działalność misyjną i w 
wielu innych formach pochyla 
się nad człowiekiem cierpiącym 
na skutek grzechu ludzi, którzy 
odrzucili Boga ze swojego serca.
Każdy utwór poświęcony jest 
jednemu przykazaniu z Dekalo-
gu, do każdego zaś utworu przy-
pisany jest projekt, który niesie 
pomoc w cierpieniu, słabości lub 
potrzebie człowieka w konkret-
nym miejscu na świecie. W ten 
sposób twórcy i artyści zaangażo-
wani w projekt wspólnymi siłami 

mówią o doświadczeniu czło-
wieka, czego doświadcza jako 
konsekwencji grzechu i słabości 
oraz zbierają środki finansowe 
na zaradzenie potrzebom ludz-
kim. W ten sposób świat usłyszeć 
może jakże ważną na współcze-
sne czasy katechezę, tj. odpowie-
dzią na grzech człowieka jest mi-
łość Boga, który nie chce śmierci 
grzesznika, ale jego nawrócenia 
i wejścia na drogę miłości. Do 
pokuty, nawrócenia i przemiany 
wzywa nas Pani Niepokalana. 
Pragniemy poprzez ten projekt 
zaprosić wszystkich bez wyjąt-
ku, starszych i młodszych, do da-
nia pozytywnej odpowiedzi na 
zaproszenie wielkich proroków 
naszych czasów i Jej czcicieli: 
św. Jana Pawła II, Benedykta XVI  
i papieża Franciszka, do czynie-
nia miłosierdzia.

„DEKALOG - dziesięć prostych słów”
na Rynku Wielkim w Zamościu
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Dom dla rodziny z Kalinowic 

Córka pani Izabeli, niepełno-
sprawna 15-letnia Claudia, 
lubi bawić się lalkami, ryso-
wać. Ma też proste, zwyczaj-
ne marzenia, ale czy do speł-
nienia? Zapytała o nie obecna  
na miejscu Małgorzata Godzisz.
- Mam na imię Claudia, chodzę 
do piątej klasy. Lubię bawić się 
lalkami i rysować, lubię zwierzę-
ta, koniki. Mam psa, który wabi 
się Perełka i koty. Chciałabym, by  
w domu nie było progów, żeby 
mama mogła mnie sadzać na wó-
zek elektryczny, kiedy tylko ze-
chcę. Moim marzeniem jest jazda 
na koniach.
Izabela Serafin pokazała nam 
jak wygląda dom jej rodziny. 
Grzyb na ścianach, pękające 
podłogi, nieszczelne okna, nie-
sprawne przewody elektryczne. 
Powiedziała też, czego potrze-
bują na teraz: 
- Najbardziej potrzebny jest re-
mont domu, a dokładnie wyrów-

Rodzina Serafinów mieszka w Kalinowicach. Ponad stuletni dom po rodzicach pani Izabeli 
wymaga gruntownego remontu. Największym problemem jest jednak brak zdatnej wody 
do picia. 

nanie podłóg, likwidacja progów, 
wysuszenie, bo mamy wilgoć w 
pomieszczeniach, a także wymia-
na instalacji elektrycznej. Dach 
mamy wyremontowany, ale został 
położony na starych krokwiach. 
Sufit jest ze słomy i gliny, także  
w każdym momencie może się za-
walić i strach chodzić na strych. 
Ponadto mamy komórkę, która 
już się wali. Potrzeby są duże. Po-
trzeba dużo pieniędzy, by wszyst-
ko podreperować, a dom nie jest 
ocieplony, zimny i ciężko go ogrzać 
drzewem i węglem. Częściowo po-
maga mi siostra, bo sama mam 
niewydolność sercową, a Claudia 
jest niepełnosprawna, porusza się 
na wózku inwalidzkim. 
Jak sobie radzimy? Potrzeba dużo 
cierpliwości. Claudia czasami nie 
wytrzymuje i zdarzają się jej ata-
ki nerwowe, że potrafi rzucić się 
z wózka na ziemię. Jest ciężko.  
Od jakiegoś czasu przychodzi do 
nas pani z opieki społecznej, godzi-

Pani Izabela z córką Claudią

nę rano i godzinę wieczorem od po-
niedziałku do piątku. Pomaga mi 
przy Claudii, np. przy sadzaniu jej 
na wózek, ale to tylko w tygodniu. 
W soboty i niedziele muszę radzić 
sobie sama. Claudia często choru-
je i całymi dniami jestem przy niej  
i z nią pracuję. Sama ważę 36 kilo, 
a córka już ponad 50. Nawet fi-
zycznie jest mi ciężko i to jest duży 
problem dla mnie.
Zachęcamy naszych czytelników 
do pomocy rodzinie: finansowo 
lub w formie rzeczowej. Rodzina 
potrzebuje gruntownego remon-
tu domu. Poniżej zamieszczamy 
numer konta bankowego Caritas 
Diecezji Zamojsko-Lubaczow-
skiej, na które można wpłacać 
pieniądze. Liczymy na Państwa 
wsparcie

Małgorzata Godzisz
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I. Kaplica i szkoła
Misjonarz br. Bogusław Pączka  
w Nzakoun (RŚA) buduje kaplicę 
i szkołę w jednym. W niedzielę  
i święta ten budynek będzie słu-
żył jako świątynia, a w pozostałe 
dni jako szkoła. Koszt budowy to 
ok. 16 000 Euro.

II. Biblia dla dzieci
Dzięki Biblii człowiek może po-
znać Boga. Pomoc Kościołowi 
w Potrzebie wydaje kolorową 
wersje dla dzieci w 178 językach, 
nakładem kilkudziesięciu tysięcy 
egzemplarzy. Koszt jednego eg-
zemplarza to 10 zł.

III. Kaplica w Grand Bonando 
W Kamerunie, w diecezji bpa 
Ozgi potrzebna jest kaplica, by 
wspólnota lokalna mogła groma-
dzić się na nabożeństwa. Koszt 
budowy 10 000 Euro.

IV. Obozy dla uchodźców 
        w Erbilu 
Prowadzimy obozy dla uchodź-
ców. Dziesiątki tysięcy uchodź-
ców z Iraku, ponad 13 tys. rodzin 
znajduje w nich schronienie. 
Koszt utrzymania 5-osobowej ro-
dziny na rok to ok. 3000 Euro.

V. Przytułek dla trędowatych 
Siostry Misjonarki Świętej Ro-
dziny w wiosce Liteta, oddalo-
nej ok. 65 km od Kabwe pragną 
zbudować przytułek dla żyjących  
w okolicy trędowatych, by mogli 
się spotkać w grupie wsparcia, 
otrzymać leki i pożywienie. Koszt 
ośrodka 10 000 Euro.

VI. Opieka nad dziewczynami
       wykorzystanymi seksualnie 
Siostry misjonarki z Zambii  
w Livingostone opiekują się 
dziewczętami w wieku 3-18 lat 
wykorzystywanymi seksualnie, 
często przez najbliższych. Koszt 
rozbudowy i utrzymania domu 
to 18 000 Euro.

VII. Studnia dla Afryki 
W Afryce do codziennego zdro-
wego funkcjonowania potrzebna 
jest studnia, zwłaszcza w Suda-

nie. Koszt budowy jednej studni 
to ok. 2500 Euro.

VIII. Tęczowa kraina malucha
Siostry Benedyktynki Misjonar-
ki prowadzą żłobek dla dzieci w 
wieku do 3 lat, często pochodzą-
cych z rodzin ubogich, rozbitych, 
patologicznych gdzie powszech-
ny jest analfabetyzm. Koszt do-
finansowania do wyżywienia dla 
dzieci przebywających w żłobku 
od poniedziałku do piątku przez 
cały rok to 3000,00 $.

IX. Paczka żywnościowa 
       dla rodziny w Syrii
W Aleppo mieszka 6 tys. rodzin 
potrzebujących natychmiastowej 
pomocy. Jedna paczka żywno-
ściowa za 25 dolarów wystarcza 
z reguły do miesięcznego przeży-
cia dla całej rodziny. Koszt całko-
wity projektu to 300 tys. dolarów 
na 2 miesiące pomocy.

X. Odbudowa domów 
      w Damaszku. 
Po wojnie w Syrii konieczna jest 
odbudowa domów chrześcijan 
i innych mieszkańców, którzy 
chcieliby wrócić i pozostać w oj-
czyźnie. Szacunkowy koszt od-
budowy jednego domu to 15 000 
Euro.

XI. Monastyr na Górze 
        Grabowiec. 
Mniszki w Rodzinie monastycz-
nej od Betlejem, od Wniebo-
wzięcia Najświętszej Dziewicy 
i od świętego Brunona, budują 
monastyr w Grabowcu, w Archi-
diecezji Gdańskiej na terenie Pol-
ski. Pierwsze siostry przybyły  
w to miejsce w 1998 roku, obecnie 
wspólnota liczy 20 sióstr w wieku 
od 30 do 70 lat. Jak dotąd udało 
się wybudować kilka domków 
dla mniszek, pozostałe mieszkają 
w kontenerach. Z pośród bardzo 
ważnych dla nich miejsc, które 
nie zostały jeszcze wybudowane 
jest kościół. 

mat. Stowarzyszenie 
Krzewienia Kultury 

Medialnej im. Jana Pawła II

R E K L A M A

Konkretną odpowiedzią jest konkretna pomoc, stąd do każdego 
utworu Decalogue, dołączony jest projekt, który on będzie nagłaśniał  
i wspierał kupując płytę, pojedynczy utwór, czy słuchając podczas  
koncertu. 

POSZCZEGÓLNE PROJEKTY POMOCOWE:
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Więcej niż naoczny świadek
Ukazała się w Polsce bardzo szczególna książka poświęcona 
portugalskim objawieniom sprzed wieku. Nosi tytuł „Fatima 
w relacjach naocznego świadka” i zgodnie z podtytułem, jest 
„świadectwem opiekuna duchowego dzieci z Fatimy”. Jej autorem 
jest sługa Boży ks. Manuel Nunes Formigão. Teksty jego autorstwa 
poprzedzone zostały obszernym życiorysem, pozwalającym 
zrozumieć, jak specyficzna to pozycja wydawnicza.

Wiele wskazuje na to, że już nie-
długo może zostać opublikowane 
oficjalne stanowisko Stolicy Apo-
stolskiej wobec wydarzeń roz-
grywających się od ponad 35 lat  
w niewielkiej miejscowości o na-
zwie Medjugorie. Pojawiają się  
w tej sprawie różne mniej lub bar-
dziej sprawdzone wiadomości.
Tymczasem Kościół uroczyście 
obchodzi 100. rocznicę innych, 
objawień, które miały miejsce  
w Portugalii i powszechnie zna-
ne są jako objawienia w Fatimie.  
Ich autentyczność Kościół katolic-
ki uznał w roku 1930. Zarówno do 
uznania, jak i rozpowszechnienia 
orędzia fatimskiego przyczynił 
się ktoś, o kim wielu czcicieli Ma-
ryi nie wie, a kto nazywany bywa 
czasem „czwartym wizjonerem”. 
Nazywał się Manuel Nunes Formi-
gão (czyt. formigą) i był księdzem. 
Dzisiaj toczy się jego proces beaty-
fikacyjny. Nie tylko był naocznym 
świadkiem części objawień, nie 
tylko przeprowadzał z trojgiem 
pastuszków bardzo ważne wywia-
dy, ale również zdobył ich zaufa-
nie i został ich duchowym opie-
kunem. W dużej mierze to jemu 
zawdzięczamy, że Fatima jest dziś 
tym, czym jest.
Ks. Formigão to jeden z dwóch ka-
płanów, od których duszpasterską 
troskę i pomoc otrzymało troje pa-
stuszków - Hiacynta, Franciszek  
i Łucja. To oni od 13 maja do  
13 października 1917 r. co miesiąc 
spotykali Matkę Bożą. Drugim był 
ks. Francisco Rodrigues Cruz.
W chwili, gdy rozpoczęły się obja-
wienia w Fatimie, ks. Manuel Nu-
nes Formigão miał 34 lata. Nie był 
przeciętnym księdzem. Był bardzo 
dobrze wykształconym człowie-
kiem. Jako profesor Seminarium 
w Santarém, wykładał teologię 
oraz inne przedmioty.
W Fatimie pojawił się podczas 
piątego objawienia, we wrześniu 
1917 r. Dyskretnie w nim uczest-
niczył. Najprawdopodobniej spra-
wą zajął się na polecenie swojego 
biskupa. Kilkanaście dni później, 
27 września przeprowadził pierw-
sze wywiady z trójką dzieci-wi-
zjonerów. Spisał je starannie i dla- 
tego można je dziś przeczytać.  
To bardzo ciekawa lektura. Po-
kazuje, w jaki sposób ks. Manuel 

R E K L A M A

podchodził do zdarzeń i w jaki spo-
sób od samego początku traktował 
dzieci. Był dociekliwy, ale delikat-
ny. Nie unikał też podchwytliwych 
pytań. Na przykład wypytywał  
o kolczyki w uszach Maryi i o to, co 
trzyma w dłoniach. Po rozmowie 
z małą Hiacyntą zanotował m. in.:  
„Różaniec trzyma w prawej czy  
w lewej ręce? Na to pytanie Hiacyn-
ta opowiada najpierw, że w prawej 
ręce. Jednak po ponownym pytaniu 
z mojej strony zaczyna zmieniać 
zdanie i nie umie dobrze ustalić,  
w której z rąk Maryja trzyma róża-
niec. W końcu odpowiada: „To ta 
ręka, w której Maryja trzymała ró-
żaniec”.
Już w pierwszych rozmowach nie 
unikał żadnych tematów. W wy-
wiadzie z Łucją zapytał w pew-
nym momencie: 
„- A co mówiła Pani o pieniądzach, 
które ludzie składają pod drzewem 
dębu? Co należy z nimi zrobić?
- Powiedziała, żebyśmy zrobili dwa 
przenośne ołtarzyki i zanieśli do ko-
ścioła. Ja, Hiacynta i jeszcze dwie 
dziewczynki mamy zanieść jeden 
ołtarzyk, a Franciszek i jeszcze 
trzech chłopców drugi. Część tych 
ofiarowanych pieniędzy ma zostać 
przeznaczona na ołtarzyki i rozpo-
wszechnianie kultu oraz na święto 
Królowej Różańca, a druga część na 
pomoc w wybudowaniu nowej ka-
plicy. 
- A gdzie ma zostać wybudowana 
kaplica? W Cova da Iria? 
- Nie wiem. Nie powiedziała”.

Książka „Fatima w relacjach 
naocznego świadka” pokazuje  
z jednej strony w jaki sposób obja-
wienia z 1917 r. wpłynęły na trójkę 
dzieci, na ludzi, którzy się o nich 
dowiedzieli, na Kościół w Portu-
galii i na sam kraj. 
Z drugiej strony, czytając ją, moż-
na obserwować, jak kształtowało 
się podejście do wydarzeń z Fati-
my duchownego intelektualisty, 
jak odkrywał ich znaczenie i w jaki 
sposób wpływał na rozpowszech-
nianie fatimskiego orędzia. Jak 
potrafi godzić rosnący entuzjazm 
z używaniem rozumu. 
Relacjonując wydarzenia, które 
miały miejsce w Fatimie w dzie-
sięciolecie zakończenia objawień 
ks. Formigão tak pisał: 
„Wśród spadających z nieba poto-
ków wody pielgrzymi wracali na 
drogę, gdzie czekały samochody, 
aby zabrać ich z powrotem do domu. 
Wracali z sercami przepełnionymi 
głębokim wzruszeniem i tęsknotą 
za każdą niezapomnianą chwilą 
spędzoną na tej świętej fatimskiej 
ziemi”.
W liście z okazji 100. rocznicy ob-
jawień fatimskich polscy biskupi 
napisali: „Celem objawień Maryj-
nych, w szczególności tych w Fa-
timie, jest ukazanie i wyjaśnienie 
znaków czasu w dobie kryzysu wia-
ry. W odczytywaniu owych znaków 
ważną rolę pełni Maryja, Matka 
Zbawiciela, kiedy wzywa wciąż na 
nowo do realizowania woli Bożej, 
jako jedynej gwarancji zachowania 
ładu i pokoju na świecie. Przykład 
dzieci fatimskich, pełnych szlachet-
nej prostoty i zawierzenia Bogu, 
jest żywym przypomnieniem o ab-
solutnym prymacie Boga w życiu  
i pełnieniu Jego woli od najmłod-
szych lat aż do spotkania z Nim w 
chwale nieba. Gdy zawodzi mądrość 
„wielkich” tego świata, Najlepszy Oj-
ciec w niebie po raz kolejny w dzie-
jach ludzkości posługuje się głosem 
„maluczkich”, by przypomnieć o naj-
ważniejszych sprawach człowieka  
i świata”. 
Dokładnie tak wydarzenia w Fa-
timie postrzegał ks. Manuel Nunes 
Formigão. W taki sposób starał się 
je pokazywać innym. Nic dziwne-
go, że zasłużył na tytuł „czwartego 
wizjonera fatimskiego”.

ks. Artur Stopka

ks. Artur Stopka

Wydawca: Wydawnictwo AA, Kraków 2017 r.
Książka dostępna w dobrych księgarniach,  

oraz na www.religijna.pl 
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Moje życie po powrocie z Ziemi Świętej
Na przełomie kwietnia i maja tego roku odbyłam Pielgrzymkę Życia – moje 
życiowe rekolekcje. Była to podróż do Ziemi Świętej.
Rozpoczynając naszą podróż po 
Ziemi Obiecanej, ks. Wojciech 
Steć, moderator Duszpasterstwa 
Pielgrzymkowego „ICHTIS”, po-
wiedział takie słowa: „Pan Bóg 
robi nam psikusa, bo teraz już ina-
czej będziemy czytali Ewangelię”. 
Podróż śladami Piątej Ewangelii: 
Betlejem, w którym narodził się 
Jezus, Nazaret – tam Archanioł 
Gabriel zwiastował Maryi, że zo-
stanie Matką Pana, Ain Karem, 
miasto narodzin św. Jana Chrzci-
ciela. To tu Maryja przyszła poko-
nując kilka dni pieszej drogi, aby 
wspomóc swoją krewną Elżbietę, 
która oczekiwała narodzin Jana 
Chrzciciela. My tą drogę prze-
byliśmy autokarem. Dla kobiety  
w stanie błogosławionym bardzo 
trudna droga. Ile wiary i siły w so-
bie musiała mieć ta młoda dziew-
czyna, jak wielką ufność pokładała 
w Panu. Góra Błogosławieństw, 
Tabgha, Kafarnaum, Jerycho, 
Jezioro Galilejskie – tutaj głów-
nie nauczał Jezus Chrystus. By-
łam tam, spacerowałam brzegiem 
Jeziora Galilejskiego. To ta sama 
woda, ten sam brzeg, po którym 
spacerował Jezus, gdzie siadał  
z uczniami i spożywał posiłki. 
Góra Błogosławieństw to namiast-
ka raju na ziemi, niezwykłe miej-

sce, tajemniczy ogród. Siedem dni,  
a każdy pełen emocji i niezwy-
kłych przeżyć duchowych. To 
również siedem dni, które obfi-
towały w piękne widoki i możli-
wość obserwowania innej kultury 
i życia codziennego. Każdy z nas 
przywiózł do domu w swoim ser-
cu kawałek Ziemi Świętej. Życie 
nie będzie już takie samo. Wraca-
my tam sercem i myślami, czyta-
jąc Ewangelię widzimy ją w ob-
razach. Nie jest to już tylko suchy 
tekst, którym przemawia do nas 
Pan Bóg. Przeżywamy wszystko 
na nowo, stajemy tam i wędru-
jemy razem z Jezusem, Maryją  
i Apostołami. Odmawiając róża-
niec rozważamy każdą tajemnicę, 
bo byliśmy tam, gdzie te wydarze-
nia się rozgrywały. 
Odnowienie przyrzeczeń chrzciel-
nych nad Jordanem. Nie pierwszy 
raz w życiu odnawialiśmy swo-
je przyrzeczenia chrzcielne. W 
Wielkim Poście liturgia Wielkiego 
Tygodnia przewiduje odnowienie 
tych przyrzeczeń w Wielką Sobotę. 
Tutaj jednak miało to inny, jeszcze 
głębszy wymiar. W tym samym 
miejscu Jan Chrzciciel polewał 
wodą głowę Jezusa, udzielając Mu 
Chrztu. Odnowienie przyrzeczeń 
małżeńskich w Kanie Galilejskiej. 

Małżonkowie na nowo przyrze-
kali sobie „miłość, wierność oraz, 
że Cię nie opuszczę aż do śmierci”. 
9 par małżeńskich raz jeszcze po-
wróciło do chwili, gdy wobec Boga  
i zgromadzonych osób wyznawało 
sobie nawzajem miłość. To nie oni 
siebie wybrali, to Pan Bóg ich so-
bie przeznaczył. Każdy z nas wró-
cił nowy i odmieniony. Jeśli nie 
zauważamy tego teraz, bądźmy 
pewni, że ta przemiana z czasem 
przyjdzie. Potrzeba tylko głębokiej 
wiary i ufnej wytrwałej modlitwy 
o dobre owoce tych rekolekcji  
w drodze. Jeden z Pielgrzymów po 
powrocie do Polski podzielił się z 
nami swoim świadectwem. Jemu 
ta podróż pozwoliła na nowo od-
kryć piękno Modlitwy Różańco-
wej. Różaniec można „odklepać”, 
ale można też przeżyć pięknie, 
zagłębiając się w każdą tajemnicę. 
Właśnie pielgrzymka i obecność  
w miejscach nawiązujących do ta-
jemnic różańcowych, pomogła mu 
na nowo zrozumieć tę modlitwę. 
Teraz każda tajemnica ma swój 
żywy obraz. Podczas jednego z ka-
zań, ks. Marcin tłumaczył nam jak 
ważne jest, aby czytać codziennie 
Pismo Święte. Jeśli czegoś nie ro-
zumiemy, czytajmy kilka razy, nie 
zniechęcajmy się. Pan Bóg da nam 

swoje światło, abyśmy mogli tę 
tajemnicę odkryć w naszych ser-
cach. Jedna z kobiet po powrocie z 
pielgrzymki postanowiła powrócić 
do kart Pisma Świętego. Na spo-
tkaniu popielgrzymkowym po-
dzieliła się swoim świadectwem 
– na nowo odkrywa tajemnice za-
pisane na kartach Ewangelii. Jed-
na z osób przyznała, że po powro-
cie do Polski, pierwszą mszę św.  
w swojej parafii przeżyła bardzo 
głęboko, jak nigdy dotąd. Cała 
Eucharystia to były żywe obrazy, 
miejsca i postaci. Wszystko jesz-

cze raz stanęło przed oczyma.  
Nic już nie będzie takie samo. 
Wielka to łaska móc być tam, 
chodzić śladami Jezusa, słuchać 
urywków Ewangelii w miejscach, 
gdzie wszystko miało swój począ-
tek, gdzie początek miało chrześci-
jaństwo. Każdy z nas, chrześcijan, 
jeśli ma taką możliwość, powinien 
przynajmniej raz w życiu odbyć 
pielgrzymkę śladami Piątej Ewan-
gelii. Ja wiem, że zechcę tam wró-
cić, jeśli Pan Bóg na to pozwoli. 

uczestniczka Pielgrzymki

R E K L A M AR E K L A M A

Kolejne pielgrzymki do Ziemi Świętej 
już od 17 do 25 listopada 2017 r.  

w połączeniu Izrael z Jordanią, a w czasie ferii 
zimowych 2018 sam Izrael od 30.01 do 07.02.2018 r.
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 Poniedziałek 
 00:00 Bogurodzica
  Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. W. Galant
 03:00 Muzyczny przekładaniec
 05:20 Godzinki o Niepokalanym 

Poczęciu NMP
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. W. Galant
 06:25 Powitanie
 06:27 Liturgiczne ABC
 06:30 Transmisja mszy św. z kościoła 

pw. św. Brata Alberta 
w Zamościu

 07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 07:20 Przegląd prasy
 07:40 Katechizm na warsztat
 08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/ 

Prognoza pogody
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katecheza społeczna - ks. J. Rak
 08:40 Porzekadło
 08:50 Audycja ARiMR
 09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 09:15 Bankomat
 09:40 Boży Rolnik
 10:00 Wiadomości/Informacje z przejść 

granicznych/Prognoza pogody
 10:10 Piosenka Tygodnia
 10:40 Działamy dla regionu
 11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/ 

Prognoza pogody
 11:15 Rozmowa Dnia
 11:40 Słowo o słowie
 11:55 Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 12:10 Piosenka Tygodnia
 12:30 Wiadomości z życia Kościoła
 12:50 Radiowa kuchnia
 13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 13:10 Muzyka do obiadu
 14:00 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 14:10 Piosenka Tygodnia
 14:20 Zapowiedzi muzyczne
 14:40 Wychowywać ale jak
 14:50 Katecheza społeczna - ks. J. Rak
 14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny 

Kowalskiej
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

z Bazyliki w Łagiewnikach
 15:25 Ewangelia dnia i rozważanie   

 - ks. W. Galant 
Złota Księga Dobrodziejów Radia

 15:40 Rozmowa Dnia
 16:00 Co przyniósł dzień
 16:57 Liturgiczne ABC
 17:00 Transmisja mszy św. 
 19:00 Różaniec
 19:45 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 20:00 Święty Jan Paweł II na co dzień
 20:10 Peregrynacja krzyża św Jana 

Pawła II w parafiach diecezji
 21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
 21:30 Co przyniósł dzień
 21:50 Katecheza społeczna - ks. J. Rak
 22:00 Moja mała i duża Ojczyzna  

(1 i 3 pon.m)/ 
Misja Specjalna (2 i 4 pon.m)

 23:00 Magazyn watykański
 23:30 Katechizm na warsztat
 23:45 Audycja ARiMR
 23:55 Pasterski Głos
 Wtorek 
 00:00 Bogurodzica
  Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. G. Chabros
 03:00 Moja mała i duża Ojczyzna 

Misja specjalna
 05:20 Godzinki o Niepokalanym 

Poczęciu NMP
 06:00 Wiadomości z życia Kościoła
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. G. Chabros
 06:25 Powitanie
 06:27 Liturgiczne ABC
 06:30 Transmisja mszy św. z kościoła 

pw. św. Józefa w Tomaszowie  
Lubelskim

 07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 07:20 Przegląd prasy

 07:40 Katechizm na warsztat
 08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/ 

Prognoza pogody
 08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza misyjna- ks. A. Łuszcz
 08:40 Porzekadło
 09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 09:40 Twoje prawa
 10:00 Wiadomości/Informacje  

z przejść granicznych/ 
Prognoza pogody

 10:10 Piosenka Tygodnia
 11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/ 

Prognoza pogody
 11:15 Rozmowa Dnia
 11:40 Słowo o słowie
 11:55 Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 12:10 Piosenka Tygodnia
 12:30 Wiadomości z życia Kościoła
 12:50 Radiowa kuchnia
 13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 13:10 Ecclesia. Żywe kamienie Ziemi  

Świętej
 14:00 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 14:10 Piosenka Tygodnia
 14:20 Powiedz życiu TAK
 14:40 Wychowywać ale jak
 14:50 Katecheza misyjna- ks. A. Łuszcz
 14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny 

Kowalskiej
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
 15:25 Ewangelia dnia i rozważanie - ks. 

G. Chabros 
Złota Księga Dobrodziejów Radia

 15:40 Rozmowa Dnia
 16:00 Co przyniósł dzień
 16:57 Liturgiczne ABC
 17:00 Transmisja mszy św.
 19:00 Różaniec 

Złota Księga Dobrodziejów Radia
 20:00 Święty Jan Paweł II na co dzień
 20:10 Peregrynacja krzyża św Jana 

Pawła II w parafiach diecezji
 21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
 21:30 Co przyniósł dzień
 21:50 Katecheza misyjna- ks. A. Łuszcz
 22:00 Audycje samorządowe
 23:00 Magazyn watykański
 23:30 Katechizm na warsztat
 23:55 Pasterski Głos
 Środa 
 00:00 Bogurodzica
  Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. R. Plichta
 01:00 Ecclesia. Żywe kamienie Ziemi  

Świętej
 05:20 Godzinki o Niepokalanym 

Poczęciu NMP
06:00 Serwis z życia Kościoła
06:10  Pasterski Głos
 06:15 Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. R. Plichta
 06:25 Powitanie
 06:27 Liturgiczne ABC
 06:30 Transmisja mszy św. z kościoła 

pw. św. Jana Pawła II w Biłgoraju
 07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 07:20 Przegląd prasy
 07:40 Katechizm na warsztat
 08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/ 

Prognoza pogody
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katecheza o rodzinie 

 - ks. M. Sawka
 08:40 Porzekadło
 09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 09:15 Bankomat
 09:40 W zdrowym ciele 
 10:00 Wiadomości/Informacje  

z przejść granicznych/ 
Prognoza pogody

 10:10 Piosenka Tygodnia
 10:40 Zdarzyło się na Zamojszczyźnie
 11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/ 

Prognoza pogody
 11:15 Rozmowa Dnia
 11:40 Słowo o słowie
 11:55 Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody

 12:10 Piosenka Tygodnia
 12:30 Wiadomości z życia Kościoła
 12:50 Radiowa kuchnia
 13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 13:10 Leśne Radio
14:00  Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 14:10 Piosenka Tygodnia
 14:20 Książki na fali
 14:40 Wychowywać ale jak
 14:50 Katecheza o rodzinie  

 - ks. M. Sawka
 14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny 

Kowalskiej
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

z Bazyliki w Łagiewnikach
 15:25 Ewangelia dnia i rozważanie   

 - ks. R. Plichta 
Złota Księga Dobrodziejów Radia

 15:40 Rozmowa Dnia
 16:00 Co przyniósł dzień
 16:57 Liturgiczne ABC
 17:00 Transmisja mszy św.
 19:00 Różaniec 

Złota Księga Dobrodziejów Radia
 20:00 Święty Jan Paweł II na co dzień
 20:10 Peregrynacja krzyża św Jana 

Pawła II w parafiach diecezji
 21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
 21:30 Co przyniósł dzień
 21:50 Katecheza o rodzinie - 

ks. M. Sawka
 22:00 Effatha
 23:00 Magazyn watykański
 23:30 Katechizm na warsztat
 23:55 Pasterski Głos
 Czwartek 
 00:00 Bogurodzica
  Ewangelia dnia i rozważanie 

- ks. K. Portka
 03:00 Effatha
 05:20 Godzinki o Niepokalanym 

Poczęciu NMP
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. K. Portka
 06:25 Powitanie
 06:40 Katechizm na warsztat 
 06:45 Przegląd prasy
 07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 07:05 Liturgiczne ABC
 07:10 Transmisja mszy św. z kaplicy 

św. Sebastiana w Watykanie
08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/ 

Prognoza pogody
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katecheza o Kościele 

 - ks. M. Maciołek
 08:40 Porzekadło
 08:50 Audycja ARiMR
 09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 09:40 Świat Oczami Kobiety 
 10:00 Wiadomości/Informacje  

z przejść granicznych/ 
Prognoza pogody

 10:10 Piosenka Tygodnia
 10:40 Felieton fundacji  

 „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”
 11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/ 

Prognoza pogody
 11:15 Rozmowa Dnia
 11:40 Słowo o słowie
 11:55 Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 12:10 Piosenka Tygodnia
 12:30 Wiadomości z życia Kościoła
 12:50 Radiowa kuchnia
 13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 13:10 Muzyka do obiadu
 14:00 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 14:10 Piosenka Tygodnia
 14:20 Zapowiedzi diecezjalne
 14:40 Wychowywać ale jak
 14:50 Katecheza o Kościele  

 - ks. M. Maciołek
 14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny 

Kowalskiej
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
 15:25 Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. K. Portka 
Złota Księga Dobrodziejów Radia

 15:40 Rozmowa Dnia

 16:00 Co przyniósł dzień
 16:57 Liturgiczne ABC
17:00  Transmisja mszy św. 
 19:00 Różaniec 

Złota Księga Dobrodziejów Radia
 20:00 Święty Jan Paweł II na co dzień
 20:10 Peregrynacja krzyża św Jana 

Pawła II w parafiach diecezji
 21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
 21:30 Co przyniósł dzień
 21:50 Katecheza o Kościele 

 - ks. M. Maciołek
 22:00 Króluj nam Chryste
 23:00 Magazyn watykański
 23:30 Katechizm na warsztat
 23:45 Audycja ARiMR
 23:55 Pasterski Głos
 Piątek                                                            
 00:00 Bogurodzica
  Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. R. Cur
 01:00 Króluj nam Chryste
 05:20 Godzinki o Niepokalanym 

Poczęciu NMP
 06:00 Wiadomości z życia Kościoła
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. R. Cur
 06:25 Powitanie
 06:27 Liturgiczne ABC
 06:30 Transmisja mszy św. z kościoła 

pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie
 07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 07:20 Przegląd prasy
 07:40 Katechizm na warsztat
 08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/ 

Prognoza pogody
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katecheza biblijna - ks. G. Bartko
 08:40 Porzekadło
 09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 09:15 Bankomat
 09:40 Mamy o mamach
 10:00 Wiadomości/Informacje z przejść 

granicznych/Prognoza pogody
 10:10 Piosenka Tygodnia
 10:40 Przegląd prasy katolickiej
 11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/ 

Prognoza pogody
 11:15 Rozmowa Dnia
 11:40 Słowo o słowie
 11:55 Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 12:30 Wiadomości z życia Kościoła
 12:50 Radiowa kuchnia
 13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 13:15 Muzyka do obiadu
 14:00 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 14:10 Piosenka Tygodnia
 14:20 Zapowiedzi sportowe
 14:40 Wychowywać ale jak
 14:50 Katecheza biblijna - ks. G. Bartko
 14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny 

Kowalskiej
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

z Bazyliki w Łagiewnikach
 15:25 Ewangelia dnia i rozważanie  

 - ks. R. Cur 
Złota Księga Dobrodziejów Radia

 15:40 Rozmowa Dnia
 16:00 Co przyniósł dzień
 16:57 Liturgiczne ABC
 17:00 Transmisja mszy św. 
 19:00 Koronka do Przenajdroższej Krwi 

Pana Jezusa 
Złota Księga Dobrodziejów Radia

 20:00 Święty Jan Paweł II na co dzień
 20:10 Peregrynacja krzyża św Jana 

Pawła II w parafiach diecezji
 21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
 21:30 Co przyniósł dzień
 21:50 Katecheza biblijna - ks. G. Bartko
 22:00 AMDG
 23:00 SILOE
 23:55 Pasterski Głos
 Sobota                                                                
 00:00 Bogurodzica
  Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. Z. Jagiełło
 01:00 Magazyn Watykański
 05:20 Pacierz i Godzinki  

o Niepokalanym Poczęciu NMP
 06:10 Pasterski Głos

 06:15 Ewangelia dnia i rozważanie 
 - ks. Z. Jagiełło

 07:10 Amerykańska Częstochowa
 08:10 Piosenka Tygonia
 08:20 Katecheza maryjna - ks. K. Giera
 09:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 09:15 Przegląd prasy katolickiej
 10:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 10:15 Leśne Radio
 11:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 11:15 Audycje samorządowe
 11:55 Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości/Prognoza pogody
 12:10 Piosenka Tygodnia
 12:15 W duchu św. Dominika
 13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 13:10 Zamojszczyzna mniej znana. 

Podróże dalekie i bliskie
 14:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 14:10 Piosenka Tygodnia
 14:40 Biuro prasowe Jasnej Góry
 14:50 Katecheza maryjna - ks. K. Giera
 14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny 

Kowalskiej
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

z Bazyliki w Łagiewnikach
 15:25 Ewangelia dnia i rozważanie  

 - ks. Z. Jagiełło 
Złota Księga Dobrodziejów Radia

 15:40 Felieton Fundacji  
 „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”

 16:00 Wiadomości z życia Kościoła/ 
Prognoza pogody

 16:10 Piosenka Tygodnia
 16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
 16:40 Reportaż Fundacji „Głos Ewangelii”
 16:57 Liturgiczne ABC
 17:00 Transmisja mszy św. 
 19:00 Różaniec 

Złota Księga Dobrodziejów Radia
 20:00 Święty Jan Paweł II na co dzień
 20:15 Peregrynacja krzyża św Jana 

Pawła II w parafiach diecezji
 21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
 21:30 Wiadomości z życia Kościoła/ 
 21:50 Katecheza maryjna - ks. K. Giera
 22:00 Roztoczańska Lista Przebojów 

Ludowych
 23:00 Magazyn watykański
 23:55 Pasterski Głos
 Niedziela                                                     
 00:00 Bogurodzica
  Księga
 03:00 Leśne Radio
 05:20 Pacierz i Godzinki  

o Niepokalanym Poczęciu NMP
 06:00 Roztoczańska Lista Przebojów 

Ludowych
 06:55 Pasterski Głos
 07:00 Księga
 07:50 Salon dziennikarski
 08:40 Katecheza o życiu 

duchowym - ks. P. Głowik
 09:00 Ecclesia
 10:10 Piosenka Tygodnia
 10:15 W duchu św. Dominika
 11:15 Rozmowa Tygodnia
 11:40 Felieton Fundacji  

„Pomoc Kościołowi w Potrzebie”
 11:50 Liturgiczne ABC
 11:55 Anioł Pański
 12:00 Transmisja mszy św. 
 13:15 Pasterski Głos
 14:00 Muzyczny przekładaniec
 14:50 Katecheza o życiu duchowym 

 - ks. P. Głowik
 14:47 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia z 

Bazyliki w Łagiewnikach 
Złota Księga Dobrodziejów Radia

 15:30 Koncert życzeń
 16:45 Aktualności Radia Watykańskiego
 16:57 Liturgiczne ABC
 17:00 Transmisja mszy św. 
 19:00 Różaniec 

Złota Księga Dobrodziejów Radia
 20:00 Święty Jan Paweł II na co dzień
 20:15 Peregrynacja krzyża św Jana 

Pawła II w parafiach diecezji
 21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
 21:50 Katecheza o życiu duchowym  

- ks. P. Głowik
 22:00 Okruchy tygodnia
 23:00 Magazyn watykański
 23:55 Pasterski Głos
R E K L A M A
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Będąc na Lubelszczyźnie nie sposób 
pominąć Roztocze - krainę aktywne-
go wypoczynku, po której prowadzą 
piesze i rowerowe szlaki turystyczne. 
Będąc na Roztoczu można dostrzec 
unikalne krajobrazy dziewiczej przy-
rody, gdzie możemy odpocząć. Wię-
cej o Roztoczu i Zamościu możemy 
dowiedzieć się w dwóch punktach 
Zamojskiego Centrum Informacji 
Turystycznej i Historycznej. Znaj-
dują się one na Starówce na ulicach: 
Rynek Wielki 13 (Starówka - budy-
nek Ratusza) oraz Łukasińskiego 2E 
(osiedle Planty). Można tam nie tyl-
ko zapoznać się z ofertą turystyczną 
ciekawych miejsc, ale także można 
wypożyczyć rower czy skorzystać 
z bezpłatnych narzędzi w sytuacji 
awarii roweru.
Z Wojciechem Sachajko, pracowni-
kiem Zamojskiego Centrum Infor-
macji Turystycznej i Historycznej 
rozmawia Małgorzata Kryk.
Gdzie w miłośnicy turystyki rowe-
rowej mogą w Zamościu wypoży-
czyć rower?
Wojciech Sachajko: Rower można 
wypożyczyć na parterze Ratusza 
w naszym Centrum. Jednak naszą 
główną bazę wypożyczalni rowerów 
mamy przy ul. Łukasińskiego 2E, 
gdzie w ofercie wypożyczalni mamy 
również kaski i pozostały asorty-
ment, który służy rowerzystom. Ten 
punkt rekomendowany jest na szla-
ku Green Velo, ponieważ mamy na-
rzędzia do naprawy rowerów, które 
udostępniamy rowerzystom bez-
płatnie.
Na jakich zasadach działa wypoży-
czalnia? 
Aby skorzystać z roweru trzeba 
zgłosić się do jednej z wypożyczalni  
i wypełnić krótki formularz, opłaca-
jąc kwotę wypożyczanego sprzętu. 
W ofercie mamy damskie i męskie 
rowery polskiej produkcji, foteliki 
oraz przyczepki służące do przewo-
zu małych dzieci, w których można 
przewieźć nawet dwójkę dzieci. 
Jaki jest koszt wypożyczanego 
sprzętu? 
Godzina wypożyczenia roweru 
kosztuje u nas 5 zł, a opcja roweru  
z przyczepką to koszt 7 zł za godzinę. 
Ewentualnie jeśli ktoś przewiduje 

dłuższe wycieczki, rower można wy-
pożyczyć na cały dzień w godzinach 
pracy Informacji Turystycznej za  
25 zł. Natomiast jeśli turyści planują 
dłuższe wycieczki, doba wypożycze-
nia jednośladu kosztuje 35 zł. Nato-
miast ochronny kask na głowę czy 
jakieś dodatkowe asortymenty typu 
linka zabezpieczająca przed ewen-
tualną kradzieżą, w ramach wypo-
życzonego roweru można otrzymać  
u nas za darmo. 

Jakim zainteresowaniem cieszy się 
wypożyczalnia rowerów? 
W ubiegłym roku z wypożyczalni 
Zamojskiego Centrum Informacji 
Turystycznej i Historycznej skorzy-
stało prawie 400 osób. Korzystają 
z niej głównie turyści oraz rodziny 
z dziećmi, a jednoślady najczęściej 
wypożyczane są na 2 godziny. Tury-
ści, którzy docierają do nas z Polski 
pochodzą najczęściej z województw: 
mazowieckiego, podkarpackiego, 
małopolskiego, śląskiego, święto-
krzyskiego, a także lubelskiego. Za-
graniczni turyści to głównie Niemcy 
i Anglicy. Mamy również wielu tu-
rystów z Włoch, Japonii czy Izraela, 
ale te osoby z reguły zwiedzają nasze 
miasto pieszo. 
Jakie miejsca są najczęściej zwie-
dzane?
Najczęściej obręb Starego Miasta, 
ponieważ po ostatniej rewitalizacji 
naszej Twierdzy mamy bardzo faj-

ne alejki, zatem turyści objeżdżają 
Twierdzę dookoła. Można tam zo-
baczyć działa forteczne oraz mury 
Starego Miasta. Dodatkowo oczywi-
ście takim historycznym punktem, 
który cieszy się ogromnym zainte-
resowaniem jest Rotunda czy Mu-
zeum Broni i Fortyfikacji Arsenał. 
Dodatkowym rowerowym atutem 
jest szlak Green Velo, który prowa-
dzi po pięknych terenach Roztocza. 
Turyści najchętniej jeżdżą do Szcze-
brzeszyna i Zwierzyńca, ale także do 
Olejarni Świątecznej w Ruszowie, do 
której możemy dojechać szlakiem 
rowerowym. Turyści są zadowole-
ni, że mogą nasze miasto i okoliczne 
miejscowości zwiedzić z poziomu 
siodełka rowerowego, jak również 
chwalą sobie dostępność stojaków, 
gdzie mogą przypiąc rower.

W Zamojskim Centrum Informacji 
Turystycznej i Historycznej przy 
ul. Łukasińskiego 2E znajduje się 
także bezpłatna przechowalnia ba-
gażu, gdzie wszyscy turyści mogą 
pozostawić torbę podróżną bez li-
mitu czasowego. W dwóch punktach 
Zamojskiego Centrum turyści mogą 
także zaopatrzyć się w materiały, 
które dotyczą całego województwa 
lubelskiego oraz regionu: szlaków tu-
rystycznych, obiektów muzealnych, 
map czy tras podziemnych Bastio-
nu VII i oficyn Ratusza. Doskonałym 
przewodnikiem po Zamościu jest 
także bezpłatny folder, promujący 
nasze miasto. Zawiera on spis bazy 
noclegowej i gastronomicznej oraz 
fotografie i miejsca, które warto zo-
baczyć. Wewnątrz folderu zamiesz-
czone są wszystkie wydarzenia kul-
turalne, które co roku odbywają się 
w Zamościu. Folder o Zamościu jest 
bardzo funkcjonalny i stanowi odpo-
wiedź na często zadawane przez tu-
rystów pytania.

Małgorzata Kryk

Nasz region bogaty jest w ciekawe miejsca i szlaki, które warto zobaczyć. 
Dużym zainteresowaniem cieszy się szlak rowerowy Green Velo, który 
prowadzi po malowniczych terenach Roztocza.  

Wypożyczalnie rowerów

R E K L A M A

Wojciech Sachajko

Wschodni Szlak Rowerowy

GREEN VELO



11

Rozrywka

www.radiozamosc.pl Nr 6 [30] Czerwiec 2017

R E K L A M A




