Zamoyscy zjadą do Zamościa
- To będzie Pielgrzymka Zamoyskich do Ziemi Zamojskiej - mówi Marcin Zamoyski, Prezydent
Zamościa, syn Jana hrabiego Zamoyskiego, ostatniego, XVI ordynata Ordynacji Zamojskiej.
Jan Tomasz Zamoyski urodził się 12 czerwca 1912 r. w Klemensowie, zmarł 29 czerwca 2002 r. w
Warszawie. Jego prochy, zgodnie z tradycją spoczęły w kryptach Katedry Zamojskiej, obok
pozostałych 15 ordynatów. Ostatni ordynat, w uznaniu znamienitych zasług położonych dla
Rzeczypospolitej Polskiej, został odznaczony przez prezydenta Lecha Wałęsę Orderem Orła
Białego w 1995 r. Rok później został uhonorowany tytułem Honorowego Obywatela Zamościa.

Jan Zamoyski na Rynku Wielkim w Zamościu
Powodem do spotkania się Rodziny Zamoyskich jest 100. rocznica urodzin i 10. rocznica śmierci
Jana Tomasza Zamoyskiego. Jak mówi Prezydent Zamoyski - organizacją Zjazdu Rodziny
Zamoyskich zajmują się jego trzy siostry: Elżbieta Daszewska, Maria Ponińska, Gabriela
Bogusławska i Agnieszka Rożnowska. Zjazd rodziny Zamoyskich rozpocznie się w czwartek (21
czerwca) i potrwa do niedzieli. Marcin Zamoyski dodaje, że do Zamościa przybędzie ok. 160 osób.
To będą cztery pokolenia Zamoyskich, po mieczu i kądzieli, z różnych stron świata. Najstarszym
uczestnikiem będzie prawdopodobnie brat matki Prezydenta Zamościa, liczący sobie 90 lat.
Program spotkania członków Rodziny Zamoyskich jest bardzo bogaty. W czwartek spotkają się
przy wspólnej kolacji, zorganizowanej przez restaurację & caffe club Smak Story, w kazamacie
Bastionu VII. Wieczorem zaplanowano udział w spektaklu "Odprawa posłów greckich" Teatr im.
W. Siemaszkowej w Rzeszowie w ramach 37. Zamojskiego Lata Teatralnego. Przypomnijmy, że to
pierwszy polski dramat, którego autorem jest Jan Kochanowski. Prapremiera tej sztuki miała
miejsce po zaślubinach Jana Zamoyskiego, fundatora Zamościa i jego ukochanej żony, księżniczki
Krystyny Radziwiłłówny (12.01.1578r.) podczas hucznego przyjęcia w pałacu w Ujazdowie.

Ordynat Jan Zamoyski na otwarciu wystawy w Muzeum Zamojskim

Piątek rozpocznie oficjalne powitanie wszystkich Gości, którzy zwiedzą Zamość, a potem ruszą do
Michalowa (tu odbędzie się ognisko), przez Klemensów i inne miejsca związane z Ordynacją
Zamoyską. Powrócą do Zamościa w godzinach wieczornych. W sobotę Zamoyscy wyjadą do
Zwierzyńca i Roztoczańskiego Parku Narodowego. Na miejsce spotkania z Haliną Matławską będzie opowiadać o Zwierzyńcu i rodzicach Marcina Zamoyskiego i panem Słomą, który opowie o
lasach roztoczańskich - wybrano legendarną Floriankę. Zgodnie bowiem z legendą w tym miejscu
zatrzymał się Florian Szary ze swoją drużyną przed 1331 r.. Przeżył protoplasta Rodziny
Jelitczyków-Zamoyskich, dzięki pomocy siostry Janki i drużyny, groźne spotkanie z wielkim
niedźwiedziem. Od tego czasu miejsce to nazwano Florianką, a dąb otrzymał imię "Florian". Pod
tym dębem niejednokrotnie odbywały się uczty po udanych polowaniach na grubego zwierza.
Także w sobotę (23.06.), w Katedrze Zamojskiej o godz. 18.00 odprawiona zostanie Msza św. za
duszę ś. p. Jana Zamoyskiego, celebrowana przez proboszcza ks. Adama Firosza. Tym razem
kolację członkowie Rodziny Zamoyskich, 125 dorosłych i 30 dzieci, zjedzą w restauracji "Browar
Zamość".
Postać Jana hrabiego Zamoyskiego dobrze znana jest zamojskim przewodnikom turystycznym.
Zawsze chętny do rozmów, opowieści o swoim arcybogatym życiu, zawsze zainteresowany
naszymi sprawami jako Honorowy Przewodnik Zamościa oraz przyszłością Zamościa. Dzięki jego
działaniom - w 1992 r. Zamość został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

80-te urodziny Jana hrabiego Zamoyskiego

W naszej pamięci pozostaje dzień 80-tych urodzin Jana Zamoyskiego, obchodzony w Sali
Consulatus zamojskiego Ratusza (12 czerwca 1992 r.). Ach co to były za urodziny. Przybyło na nie
pół Zamościa, a pan Jan częstował wszystkich wspaniałym tortem.
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