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WCIĄŻ MOCNI NADZIEJĄ
Minęło 20 lat. 12 czerwca 1999 r.
to dla jednych mgliste wspomnienie, dla innych data nie do
zapomnienia. Dla mieszkańców
naszego regionu ten dzień na stałe zapisze się w pamięci, a także
w historii diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Wtedy to do Zamościa
przyjechał kochany i bardzo wyczekiwany Papież Polak – dziś
św. Jan Paweł II.
Do tego wydarzenia powinniśmy
powracać, dlatego Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Medialnej w Zamościu, Katolickie
Radio Zamość, Diecezja Zamojsko-Lubaczowska oraz Miasto
Zamość wspólnie przygotowały
kolejny już Zamojski Dzień Papieski, który w roku jubileuszu
wizyty św. Jana Pawła II był wyjątkowy.
Od pięciu lat Zamojski Dzień Papieski gromadzi na Rynku Wielkim osoby z niepełnosprawnościami, które by uczcić ten dzień,
poprzez prezentację swoich talentów śpiewają dla Ojca świętego. Osoby niepełnosprawne
zawsze były bliskie papieżowi.
W tym roku w przebieg świętowania włączone zostały szkoły,
które za swojego patrona obrały
sobie Jana Pawła II i zrzeszone
są w Diecezjalnej Rodzinie Szkół
jego imienia. Uczniowie przedstawili część artystyczną poświęconą postaci swojego patrona.
Ich występ był wprowadzeniem
do tzw. odpustu papieskiego,
Mszy św., której przewodniczył
biskup diecezjalny Marian Rojek
w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski, miejscu, gdzie był
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obecny i modlił się papież przed
20 laty. W Eucharystii uczestniczył także bp Mariusz Leszczyński, bp senior diecezji charkowsko-zaporoskiej na Ukrainie
Marian Buczek, a także licznie

je: Irena Jęczalik, Stefania Marczak i Edward Syty. Wyróżnienia
PRZYJACIEL KATOLICKIEGO
RADIA ZAMOŚĆ zostały przyznane osobom i grupom, które
od wielu lat prowadzą w radiu

Paweł Golec i Łukasz Golec na Rynku Wielkim w Zamościu (fot. Paweł Łuczka)

przybyli kapłani i wierni z zakątków całej diecezji. Odpust papieski na nowo wpisał się w diecezjalne świętowanie rocznic wizyty papieża w Zamościu.
Druga część uroczystości ponownie miała miejsce na Rynku Wielkim w godzinach wieczornych. Tradycyjnie Zamojski
Dzień Papieski jest także świętem Katolickiego Radia Zamość,
w którym dziękujemy tym, którzy troszczą się materialnie o diecezjalną rozgłośnię i współpracują z nią. Stałym ofiarodawcom
wręczamy nagrody SEMPER
FIDELIS. W tym roku otrzymali

audycje: ks. Rafał Kowalczuk,
Monika Zawiślak i wspólnota
„W JEGO RĘKU”. Wieczorne spotkanie na Rynku Wielkim było
także okazją do przypomnienia
sobie chwil sprzed 20 lat. Uczestnicy mogli wysłuchać radiowej
audycji, w której usłyszeli słowa
Jana Pawła II wypowiedziane
w Zamościu oraz wspomnienia
osób, które przygotowywały wizytę i gościły Ojca świętego. Byli
to: ówczesny biskup zamojsko-lubaczowski prof. Jan Śrutwa,
ks. prał. Czesław Grzyb - ówczesny proboszcz Katedry Zamojskiej, prof. Andrzej Mielcarek

- dyrektor szpitala papieskiego
w Zamościu oraz ks. prał. Janusz
Romańczuk, proboszcz parafii
pw. Matki Bożej Królowej Polski
w Zamościu, gdzie 20 lat temu
większość pielgrzymów spotkała się z papieżem. Były to wspomnienia gromadzone przez sto
dni do audycji Katolickiego Radia
Zamość, przygotowujących nas
na jubileusz papieskiej wizyty
pn. „MOCNI NADZIEJĄ”. Zwieńczeniem Zamojskiego Dnia Papieskiego był Wielki Koncert Papieski. Na Rynku zagrała „Golec
uOrkiestra”. Koncert zgromadził
około 10 tysięcy mieszkańców
miasta, ale także całej diecezji. Zespół zaprezentował m.in.
utwory nawiązujące do osoby
św. Jana Pawła II.
Zamojski Dzień Papieski na stałe wpisał się w upamiętnianie
wizyty papieża w Zamościu.
Udział w tych uroczystościach
z pewnością był wyrazem
naszej pamięci i miłości do

św. Jana Pawła II. Najważniejsze jest jednak coś innego. To,
by Ojciec święty prowokował
nas do odważnego świadczenia życia wiarą, mocną nadzieją
i wcielania w życie treści jego
nauczania.
Joanna Suszko
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Leśne Radio

Ścieżka przyrodnicza „Młodzie”
Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Młodzie” Nadleśnictwa Józefów znajduje się na
terenie Leśnictwa Stare Króle. Biegnie prawym brzegiem Tanwi w górę rzeki. Długość trasy
wynosi ok. 2 km w jedna stronę, mniej więcej tyle też zajmuje droga powrotna. Ścieżka jest
dość łatwa do przejścia i nie wymaga specjalistycznego obuwia. Najciekawsze miejsca na
trasie oznaczone zostały tablicami informacyjnymi. Na przechadzkę tą trasą z Leśniczym
Kazimierzem Okoniem wybrał się Łukasz Kot.
Kazimierz Okoń: Podążamy na
początek ścieżki przyrodniczodydaktycznej „Młodzie”, która
znajduje się na terenie Leśnictwa Króle w Nadleśnictwie Józefów. Nierozerwalnym punktem
zwiedzania naszej ścieżki jest
bytność w stanicy myśliwskiej
Koła Łowieckiego nr 69 „Bażant” w Bełżycach. Na terenie
stanicy znajduje się wiata z grillem, można odpocząć, cz upiec
kiełbaskę. Miejsce jest zawsze
otwarte dla wszystkich, którzy
chcą z niego skorzystać.
Łukasz Kot: Pan też przynależy
do tego Koła Łowieckiego?
Tak, od 1985 roku jestem członkiem tego Koła, którego logotypem jest bażant. Koło to takie
nasze wspólne dobro.
A dlaczego bażant?
Bażant to symbol Bełżyc, obwodu polnego, a tam zawsze było
bardzo dużo kogutów i kur bażanta.
Znajdujemy się przy tablicy
z nazwą Jaskółczy Brzeg. Co to
za miejsce?
To pierwszy przystanek ścieżki
„Młodzie”. A dlaczego Jaskółczy Brzeg? Lat temu trzydzieści,
czterdzieści w miejscu tego dołu,
który Pan tutaj ogląda, gnieździły się jaskółki brzegówki, które
miały takie jamki w ścianie i tam
sobie gniazdowały. Na skutek
erozji brzeg się poobrywał, jaskółki przestały tu gniazdować,
ale nazwa została.
Czy ta ścieżka jest często
uczęszczana przez turystów
i miejscowej ludności?
Współpracujemy ze szkołami
i przedszkolami w ramach edukacji ekologicznnej: rozpoznajemy
rośliny, opowiadamy o szkodnikach, o rzece Tanew, która dobrze
wpisuje się w nasz Księżpolsko-Markowiczański krajobraz. Tanew, nasza puszczańsko-roztoczańska rzeka o długości 113 km,
przeżywa renesans. W sezonie
w każdy weekend organizowane
są spływy kajakowe, dosłownie
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kajak za kajakiem, aby tylko pogoda była. Turystów jest dużo i to
cieszy, bo podziwiają naszą małą
ojczyznę.
Równolegle do naszej ścieżki
„Młodzie” przebiega szlak rowerowy z Biłgoraja do Osuch, im. Tadeusza Iwanowskiego ps. „Ney”.
Trasa jest nieco trudniejsza, bo
biegnie po bezdrożach, rzadko
drogą asfaltową, ale jest lubiana
przez wytrawnych rowerzystów.

sy. Tam nieopodal widzieliśmy
takie zapadnięte miejsce świadczące o tym, że tam właśnie bóbr
miał swoją „chałupkę”. Kilkanaście lat temu bobrów tutaj nie
było, ponoć były wypuszczone
gdzieś w okolicach Borowca.
Wydra z kolei żeruje w Tanwi i w
okolicznych stawach, bo jest bardzo ruchliwa. Przez noc potrafi
pokonać lądem 30 km. Te dwa
gatunki są pod ochroną.

Dotarliśmy do przystanku nr 2
i drugiej tablicy z opisem występujących tu mchów i porostów. Są
to organizmy pionierskie, kolonizują niegościnne, ubogie siedliska
jak skały czy piaski, a dodatkowo
zatrzymują pyły. Z tablicy możemy się dowiedzieć, że w 1862 r.
w opisie roślin leczniczych wymieniano 32 gatunki porostów,
wykorzystywanych przez medycynę ludową.
Kolejna tablica, przystanek numer 3: Tanew i jej mieszkańcy. Dwaj główni reprezentanci
to bóbr europejski Castor fiber
i wydra Lutra lutra. Wydrę trudniej spotkać, ale bobra to bardzo często, aby tylko było cicho.
U nas nie ma takich typowych
żeremi bobrowych, bo nurt rzeki
jest wartki. Bobry jak naścinają
sobie gałęzi, robią w brzegu jamki i tam chowają te swoje zapa-

Czy Tanew jest rzeką do spływu dla całych rodzin?
Tak, to jest raczej spokojna rzeka. Ostatnio było troszkę gorzej,
bo była wysoka woda, ale teraz poziom wody się normuje,
a woda oczyszcza. Na wakacje
będzie jej tutystyczny rozkwit.
Miłośnicy kajakarstwa zależnie
od kondycji pływają od Pisklak,
Osuch, Podsośniny aż do Księżpola. Niedawno spotkałem ludzi aż z Krakowa, którzy płynęli
od Borowych Młynów do Wisły
i dalej. Mówili, że wszędzie byli,
a Tanew znaleźli w jakimś przewodniku i wybrali się naszą rzeką na spływ z przyjaciółmi.
Niektórych mieszkańców lasu
poznaliśmy, ale okazuje się,
że jest ich jeszcze więcej.
Tak, jesteśmy teraz przy przystanku numer 4: Mieszkańcy
lasu. Część z nich mamy opisa-

nych na tej kolorowej tablicy. Łoś,
największy z tych największych,
jeleń, dzik, sarna. Wilka też można spotkać, choć jest to bardzo
ostrożne stworzenie. Kiedyś ryś
był widziany przez myśliwych
w okolicach Lipowca i Aleksandrowa. Niestety nie mamy lisa
i borsuka, ale jest szlachetny jeżyk, wiewiórka, dużo zajęcy i coraz więcej bażanta. Nad Tanwią
można spotkać zimorodka. Jest
to nieduży, bardzo ładnie ubarwiony ptaszek, często siedzi na
gałązce nad rzeką i w pewnym
momencie chowa się pod wodą
i wychodzi z jakąś malutką rybką. Można takie sytuacje u nas
zobaczyć. Niedaleko od nas
w spokojnym, odludnym miejscu gniazduje bocian czarny. To
dość rzadki gatunek występujący na naszym terenie, w Polsce
nie ma już ich tak dużo. Mamy
też sporo ptaków drapieżnych
jak orliki, myszołowy, jastrzębie
i bardzo dużo ptaków śpiewających.
Las, który widzimy w oddali po
lewej stronie rośnie w miejscu
uprawnych pól wsi Młodzie, która przestała istnieć w związku
z akcją „Wisła”. Gro mieszkańców
to byli Ukraińcy, którzy zostali
wysiedleni na tereny dzisiejszej
Ukrainy. W miejscu dawnej wsi
posadzono ten las ... to jest historia.
Czy zdarza się tak, że niektórzy z nich wracają? Albo kolejne pokolenia przesiedlonych
Ukraińców?
Osobiście tego nie pamiętam,
ale z opowieści śp. Jana Karasińskiego wiem, że przyjeżdżali ze
łzami w oczach i siadali w tym
miejscu, gdzie była ich ojcowizna i chcieli wracać. Ale to było
nierealne, to były czasy komuny.
Dojechaliśmy do następnej tablicy na szlaku.
Przystanek: Drzewa i krzewy.
Występuje tu sosna i świerk.
Jest też dąb, brzoza płacząca,
olsza czarna, która lubi okolice
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Kazimierz Okoń (fot. Łukasz Kot)

strumyków i wszelkich mokrych
miejscach. Jest też buk, jałowiec,
jarzębinka, głóg, dziki bez. Występuje też dereń, który lubi takie żyźniejsze, liściaste lasy.
To dobrodziejstwo lasu służy
też zbieraczom: okolicznym
mieszkańcom i turystom. Czy
te lasy są urodzajne w jagody
i grzyby?
To zależy od pogody, ale w tym
roku jagody będą, bo akurat
wielkiego przymrozku wiosną
nie było. Cieszymy się, że lasy
są ogólnodostępne, każdy może
wybrać się do lasu i skorzystać
z jego dobrodziejstw. Trzeba
pewne zasady zachować, nie
krzyczeć, nie śmiecić i przede
wszystkim nie doprowadzić do
pożaru.
Kolejny przystanek i poglądowa tablica występujących tu
gatunków grzybów.
Przystanek numer 6. Grzyby. Tablica ukazuje te gatunki, które tu
występują, ale też co możemy
zebrać, a co nie. Tam na czerwono zaznaczono wszelakie
muchomory, a tutaj mamy od
podgrzybka, przez maślaka, borowika i pieprznik jadalny, czyli
naszą kurkę.
Dotarliśmy do tablicy opisującej skarpę starorzecza.
To ostatni przystanek naszej
ścieżki. Starorzecze rzeki. Tanew zmieniała swoje położenie
w czasie, przesunęła się bardziej
w lewo, stąd to starorzecze. Na
górze starorzecza znajdują się
ślady okopów z pierwszej wojny światowej. Zginęło tu wielu
żołnierzy, którzy są pochowani
w zbiorowej mogile.
Powiedzmy, ile czasu zajmuje
przejście tej ścieżki?
Myślę, że tak spokojnie do godzinki w jedną stronę. Zapraszam
wszystkich chętnych na ścieżkę
przyrodniczo-dydaktyczną „Młodzie”, która przypomnę, znajduje
się w Nadleśnictwie Józefów.
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Lasy na Kresach

Przyroda i las – pomysł na wakacje
w Nadleśnictwie Narol
Wakacje to czas odpoczynku
i relaksu. Każdy z nas chciałby
przynajmniej na jeden tydzień
wyrwać się od codzienności
i wyjechać gdzieś za granicę,
nad morze lub w góry. Pomysłów na letni wypoczynek jest
mnóstwo, a jedyne ograniczenia to właściwie tylko czas oraz
zasobność portfela. Co jednak
zrobić, kiedy nie możemy pozwolić sobie na odpoczynek
z dala od domu? Czy w takim
przypadku nasze wakacje muszą okazać się nieudane?
Stare przysłowie mówi: Cudze
chwalicie – swego nie znacie i jest
w tym dużo prawdy, ponieważ
często nie do końca zdajemy sobie sprawę z atrakcji, jakie czekają na nas w naszych rodzinnych
stronach. Właśnie na tym polu
odznacza się wyraźnie działalność Lasów Państwowych jako
instytucji, która nie tylko gospodaruje drewnem, ale również
dba o udostępnienie turystyczne
naszych lasów. W niniejszym artykule zajmiemy się Nadleśnictwem Narol, które z roku na rok
staje się coraz częściej odwiedzanym miejscem.
Największy wpływ na walory
przyrodnicze Nadleśnictwa Narol ma jego położenie na terenie
Roztocza oraz Puszczy Solskiej.
Roztocze to bardzo urozmaicona kraina, bogata w różnorodne
formy geologiczne począwszy od
wąwozów, pagórków i wzniesień
na torfowiskach, a na wydmach
skończywszy. A Puszcza Solska
to rozległe królestwo borów sosnowych, które kuszą aromatem
żywicy i bogactwem grzybów.
Pierwszym miejscem wartym
odwiedzenia jest ogród dendrologiczny zwany „Arboretum Nadleśnictwa Narol”. Ogród mieści
się przy siedzibie nadleśnictwa
i rośnie w nim około 300 okazów drzew i krzewów z najróżniejszych stron świata. Do najciekawszych gatunków należą:
cypryśnik błotny, metasekwoja
chińska, tulipanowiec amerykański, platan jesionolistny oraz
oczar miękkowłosy. Na uwagę
zasługuje kolekcja wrzosów, która liczy aż 32 odmiany tej rośliny.
Poszczególne okazy różnią się
między sobą pokrojem oraz kolorem kwiatów. Wszystkie rosnące
w ogrodzie okazy oznaczone są
tabliczkami tak, aby zwiedzający mógł w prosty sposób dowiedzieć się jaki to gatunek. Na
terenie arboretum znajduje się

wiata edukacyjna oraz niezbędna
infrastruktura - alejki, ławki oraz
tablice edukacyjne. Wszystko po
to, aby odwiedzający mógł w prosty i przyjemny sposób korzystać
z tego miejsca. Ogród jest otwarty
w godzinach pracy nadleśnictwa,
a jego zwiedzanie jest bezpłatne.
Kolejną atrakcją turystyczną są
ścieżki edukacyjne, które zostały wyznaczone na terenie rezerwatu przyrody Bukowy Las oraz
rezerwatu Źródła Tanwi. Z tego
miejsca przypominamy, że rezerwaty przyrody objęte są zakazem
wstępu, a ich zwiedzanie możliwe jest jedynie po specjalnie wytyczonych w tym celu ścieżkach
przyrodniczych.

w pobliżu miejscowości Huta
Złomy, a jego atrakcją jest kompleks wydm i torfowisk, które
wytworzyły się u podnóży Wielkiego Działu, skąd wypływają
źródła rzeki Tanwi. Nazwa ścieżki wzięła się od legendy opowiadającej o nieroztropnej kobyle,
która zapuściła się w bagniste tereny i dokonała żywota w jednym
z grząskich jeziorek. Dwukilometrowa ścieżka została podzielona
na osiem przystanków z tablicami informacyjnymi opisującymi
walory turystyczne i przyrodnicze tego miejsca. Przejście
ścieżki zajmuje 1,5-2 godz., a jej
sztandarową atrakcją są rosnące
na torfowiskach rosiczki okrą-

Arboretum Nadleśnictwa Narol

Rezerwat przyrody „Bukowy
Las” oddalony o około 5 km od
Narola położony jest na wzgórzu
porośniętym przez starodrzew
bukowo-jodłowy, który jest pozostałością po żyznych lasach liściastych, porastających dawniej
kredowe wzgórza na Roztoczu.
Najstarsze buki osiągają tutaj
wiek 180 lat i wysokość ponad
40 metrów. Przez najciekawsze
miejsca w rezerwacie została poprowadzona ścieżka edukacyjna,
która ma długość 1,5 km. Na jej
trasie rozlokowano cztery przystanki opisujące florę, faunę oraz
zbiorowiska roślinne występujące w rezerwacie. Na największą
uwagę zasługuje zbiorowisko
żyznej buczyny karpackiej z czosnkiem niedźwiedzim, który łanowo porasta dno lasu. Przejście
ścieżki zajmuje 1-1,5 godz. Na
wejściu do rezerwatu znajduje się
miejsce biwakowe, gdzie można
zostawić auto oraz rozpalić ognisko.
Drugim rezerwatem udostępnionym do zwiedzania jest rezerwat
przyrody Źródła Tanwi, gdzie
wyznaczono ścieżkę przyrodniczą o nazwie „Kobyle Jezioro”.
Obiekt ten zlokalizowany jest

głolistne. Kilkanaście okazów tej
owadożernej rośliny rośnie przy
kładce poprowadzonej do wnętrza jednego z torfowisk. Atutem
tego miejsca jest bezpośrednie
sąsiedztwo szlaku rowerowego
Green Velo, w związku z czym
wielu entuzjastów „dwóch kółek”
robi sobie tutaj przerwę na zwiedzanie rezerwatu.
Kolejną wakacyjną propozycją
jest ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza „Źródła Tanwi”, która
powstała z inicjatywy Gminy
Narol we współpracy z Nadleśnictwem Narol. Długość ścieżki
wynosi 9 km. Aby ją pokonać pieszo potrzebujemy 3-4 godz. Przejazd rowerem zajmie nam ok. 2,5
godz. Na całej długości ścieżki
wyznaczono 8 przystanków prowadzących po najciekawszych
miejscach w górnym biegu Tanwi. Wśród nich znajdują się trzy
główne źródła tej rzeki bijące
w pobliżu Łukawicy, w miejscu
zwanym „Żółtym Brodem” oraz
między miejscowościami Huta
Złomy, a Dębiny.
Wizytówką narolskich lasów jest
Wielki Dział - wzniesienie wysokości 390 m n.p.m. które góruje
nad otaczającym go krajobrazem.

Utwardzone leśne drogi sprzyjają uprawianiu turystyki rowerowej

Ciekawostką militarną tego miejsca jest kompleks 14 bunkrów
wybudowanych przez Sowietów
w czasie II Wojny Światowej.
Większość z nich zachowała się
w dobrym stanie. Przez najciekawsze miejsca Wielkiego Działu
został poprowadzony niebieski
szlak turystyczny, który biegnie
w pobliżu najokazalszych bunkrów. Odradzamy jednak wchodzenia do wnętrza tych obiektów,
ponieważ jest to niebezpieczne.
Poza tym w obecnym czasie są
miejscem bytowania chronionych gatunków nietoperzy.
Nadleśnictwo Narol posiada również gęstą sieć dróg leśnych połączonych z drogami publicznymi,
co stwarza dogodne warunki do
uprawiania turystyki rowerowej. Drogi leśne udostępnione
są do poruszania się rowerem,
w związku z tym wielu turystów
przybywających na nasze tereny wybiera właśnie ten środek
lokomocji. Przyjeżdżając do Narola przesiadamy się na rower
i możemy bez przeszkód korzystać z tras i dróg prowadzących
przez najbardziej urokliwe miejsca Roztocza i Puszczy Solskiej.
Leśne trasy między Narolem,
a Rudą Różaniecką są coraz częściej odwiedzane przez turystów
i z roku na rok zyskują sobie coraz
większą rzeszę entuzjastów.
Dodatkowym udogodnieniem
dla odwiedzających nasze tereny są miejsca biwakowe, gdzie
można odpocząć i zregenerować
siły. Przykładem takiego obiektu

jest „Chata Antoniego” na trasie
Bukowy Las - Ruda Różaniecka, gdzie dawniej znajdowała się
leśniczówka, a obecnie parking
oraz miejsce, gdzie możemy rozpalić ognisko.
Sierpień to czas, kiedy w sosnowych borach zaczyna się grzybobranie. Puszcza Solska z okolic Lublińca i Huty Różanieckiej
słynie z miejsc bogatych w podgrzybki, prawdziwki i maślaki.
Bywa tak, że na grzybowe żniwa
przyjeżdżają autobusy wypełnione turystami i ciężko znaleźć
miejsce do zaparkowania samochodu.
Całość atrakcji naszych terenów
jest oczywiście dużo większa.
Aby zapoznać się szerzej z miejscami wartymi obejrzenia zachęcamy do odwiedzenia strony
internetowej nadleśnictwa oraz
obserwowania profilu FB, gdzie
na bieżąco zamieszczane są najciekawsze informacje ze świata
przyrody.
Podczas pobytu w lesie pamiętać trzeba również o należytym
zachowaniu oraz poszanowaniu
własnego zdrowia oraz środowiska.
Wielu z nas nie wyobraża sobie wolnego czasu bez kontaktu
z przyrodą. Narolskie lasy zdają
się być znakomitym miejscem na
aktywny wypoczynek, z którego
można w łatwy i przyjemny sposób skorzystać. Wystarczy odrobina chęci oraz wolnego czasu.
Marceli Kot

Bunkier Linii Mołotowa
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20-lecie Golec uOrkiestry w roku 20. rocznicy
wizyty św. Jana Pawła II w Zamościu
Anna Niderla-Kudach: W Zamościu są Panowie już nie
pierwszy raz?
Łukasz Golec: Tak, byliśmy tutaj podczas Światowych Dni
Młodzieży. Wtedy również był
koncert. Pamiętam scena stała
na rynku w tym samym miejscu. Bardzo ciepło wspominamy to wydarzenie i ten koncert
z okazji Dni Papieskich, które
były połączone wtedy ze ŚDM
odbywającymi się w całym kraju. Mamy tu wielu znajomych
i przyjaciół, na czele z ks. Józefem Zwolakiem, który był nawet
w naszej rodzinnej miejscowości z delegacją z Zamojszczyzny.
Wszystkich gorąco pozdrawiamy. A w Zamościu świetnie się
nam gra i czujemy się tu bardzo
dobrze.
Paweł Golec: Bardzo miło wspominam ten ostatni koncert podczas Światowych Dni Młodzieży.
Cały rynek wypełniony ludźmi,
wspaniała pogoda, wspaniała atmosfera. Było super.
Dla nas Zamościan to szczególny czas, gdyż obchodzimy
20. rocznicę wizyty Ojca Świętego w naszym mieście. Panowie nie raz spotykali się papieżem Polakiem. Jakie to były
spotkania?
Łukasz Golec: To były fantastyczne spotkania. Jest tu jeszcze jedna, ciekawa zbieżność: 20 lat od
pobytu Jana Pawła II w Zamościu
i Golec uOrkiestra świętuje dwudziestolecie. To podwójny jubileusz, który przeżywamy podczas tego koncertu. Wracając do
spotkań z papieżem kilka razy
było nam dane grać Ojcu Świętemu w Polsce jak i w Watykanie.
Za każdym razem to były wielkie przeżycia, także duchowe
i wielkie emocje. Tym bardziej,
że z reguły to były rzesze ludzi,
pielgrzymów. Podczas jednej
z tych pielgrzymek do Watykanu
w 1991 roku Paweł osobiście rozmawiał z Ojcem Świętym. Gdy
byliśmy młodymi ministrantami
szliśmy na Światowe Dni Młodzieży, które wtedy odbywały się
pierwszy raz w Polsce. Jan Paweł
II przyjechał na Jasną Górę, a my
cały tydzień szliśmy z Milówki, z gór od nas. Potem to już był
czas Golec uOrkiestry i jedno
z najbardziej sentymentalnych
spotkań. Pożegnanie Ojca Świętego na Krakowskich Balicach
w 2002 r. Wszyscy zdawaliśmy
sobie sprawę z tego, że to prawdopodobnie ostatnia jego wizy-

ta w ojczyźnie. Ze względu i na
wiek i stan zdrowia Ojca Świętego. Ta myśl w głowie była, że
żegnamy go już na zawsze. Udało się nam jednak półtora roku
później pojechać do Watykanu,
z naszymi dziećmi. Zagraliśmy
wtedy na Placu Św. Piotra, nawet
kard. Dziwisz podszedł do nas
i zachęcał do grania. Mamy wspaniałe zdjęcia z tego wydarzenia.
Ojciec Święty trzyma za rączkę
i serdecznie ściska mojego najstarszego syna Bartka, potem córeczkę Pawła, Maję. Ojciec Święty
był bardzo uśmiechnięty i zadowolony.

nauki Pisma Świętego i zasad
chrześcijaństwa. My od zawsze
byliśmy sobą. Wiadomo - górale
mają taki charakter, że są uparci
w tym, co robią, w pozytywnym
znaczeniu oczywiście, a poza
tym bronią tych wartości. Jest
nam to po drodze. Wszyscy jednak mamy wolną wolę i możemy
wybierać tę albo inną drogę. To
trudny wybór i dostrzegamy tą
walkę dobra ze złem, też w showbiznesie. Tu trzeba się mocno
pilnować i modlić, żeby nas nie
złamano. To mobilizuje. Należy
też dawać dobry przykład, choć
wszyscy mamy jakieś ułomności

Paweł Golec: Mamy taki układ w
rodzinie, że jej połowa to Golec
uOrkiestra. Czterech braci Golców plus żony i młode pokolenie,
które na razie jest na edukacji, ale
już wchodzi w tematy muzyczne.
Potencjał jest i czujemy na plecach oddech młodych (śmiech).
Poważnie mówiąc, od dwudziestu lat ten wóz ciągniemy i rodzina przetrwała. Na przedwczesną
emeryturę się nie wybieramy,
mamy ambitne plany, kolejne
wydawnictwa, również te jubileuszowe przed nami. Choć napotykamy normalne, ludzkie trudności, trzymamy się razem.

Koncert Golec uOrkiestry w trakcie Zamojskiego Dnia Papieskiego na Rynku Wielkim w Zamościu (fot. Paweł Łuczka)

Paweł Golec: Każde spotkanie ze
św. Janem Pawłem II to było dla
nas wyjątkowe wydarzenie.
Przyznają się Panowie publicznie do wiary w Boga i tych
wartości, które w dzisiejszym
świecie są mało popularne. Czy
ułatwia bądź utrudnia to Panom funkcjonowanie na scenie
muzycznej, w show-biznesie?
Łukasz Golec: My od zawsze wyznawaliśmy bardzo jasne i klarowne zasady. Nie musieliśmy
niczego kalkulować, czy się to
opłaca, czy nie. Dla nas się to
opłaca, absolutnie. Dziwię się
osobom, które się ukrywają.
Trzeba być sobą i promować
swoje wartości. To piękna cecha, która niestety dziś nie jest
trendy. Obecnie promuje się to,
co jest zupełną przeciwnością

i wady. Póki co, staramy się w naszej twórczości i w naszym życiu
stawiać na prawą stronę mocy,
Boską stronę mocy (śmiech).
Paweł Golec: Świat show-biznesu jest pokrętny i to od kilkudziesięciu lat. Ważne, by postępować
w zgodzie ze swoim sumieniem.
Znam wielu artystów, którzy
co innego mówią, a co innego
robią - takie działanie „pod publikę”. Jednak na końcu zostaje muzyka, ona weryfikuje, skandale
przemijają. Trzeba wierzyć w to,
co się robi i iść swoją ścieżką. To
nasza dewiza, której się trzymamy.
Golec uOrkiestra daje przykład
tego, że siłą jest rodzina, bo to
też biznes rodzinny. Jednak
w rodzinie ścierają się różne
poglądy i charaktery?

Łukasz Golec: Tak, już dwadzieścia lat trwa nasza przygoda
w Golec Fabryka, bo tak nazywa
się nasza firma wydawnicza. Zajmuje się ona w całości koncertami, płytami i sprzedawaniem
naszego wizerunku. Póki co idzie
bardzo dobrze - oby jak najdłużej.
Dwadzieścia lat na polskiej scenie muzycznej i można powiedzieć, że to pasmo sukcesów. To
też czas podsumowań i refleksji
nad tym co się wydarzyło. Jakie
są te refleksje, a jakie pomysły
na przyszłość?
Łukasz Golec: Mamy ponad 145
piosenek autorskich na swoim
koncie. Sporo fajnych przebojów
udało się wylansować i Polska je
kocha i śpiewa. Za nami 2,5 tysiąca koncertów, kulę ziemską
objechaliśmy 50 razy. Graliśmy

w różnych częściach świata, fanów mamy w różnych zakątkach
globu i nie tylko Polaków. Zdarzają się nawet tacy, którzy kompletnie nie rozumieją co śpiewamy, ale muzyka im się podoba.
Co do planów: wydaliśmy ostatnio nową piosenkę „Górą Ty”.
To taka kooperacja Golec uOrkiestra, Gromee i BEDOES, będąca
zapowiedzią dużego wydarzenia, które będzie miało miejsce
23 sierpnia w katowickiej siedzibie Narodowej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia.
Będzie rejestracja koncertu TV Symfo Ethnic, Golec uOrkiestry
z zaproszonymi gośćmi. Duży,
100-minutowy projekt etniczny, przepiękna, wzruszająca,
muzyczna przygoda. Będą tam:
Piotrek Cugowski, Andrzej Lampert, Krzysztof Trebunia Tutka,
Kuba Badach, Gromee i BEDOES, a także podopieczni Fundacji
Braci Golec. W koncercie wezmą
też udział wirtuozi na instrumentach etnicznych, celtyckich
i karpackich. Premiera telewizyjna przewidziana jest na 8 września, w niedzielę, o godz. 21:00.
Większość materiału to opracowane na nowo stare hity Golców,
a pozostała część to absolutne
premiery. Przed nami sporo pracy, ale tak naprawdę to będzie
chyba jeden z najpiękniejszych
naszych koncertów.
Czego sobie życzy w roku jubileuszowym Golec uOrkiestra?
Łukasz Golec: Żebyśmy zrealizowali projekt z orkiestrą w Katowicach, bo to duże wyzwanie
i kilka lat ciężkiej pracy; zdrowia
przede wszystkim i szczęśliwych
dojazdów do domu, wydania
fajnej płyty i by słuchacze byli
zadowoleni z naszej twórczości.
Niech nasza muzyka pobudza
wyobraźnię i daje do myślenia,
by szerokie grono odbiorców
mogło się w naszej twórczości
odnaleźć. Tak jak z piosenką
„Górą Ty”. Ona ma drugie dno. To
tekst o pojednaniu, o tym, by zrobić krok wstecz i odpuścić.
Dziękuję za rozmowę i czekamy
na kolejne wydawnictwa.
Łukasz Golec: Gorąco pozdrawiamy wakacyjnie wszystkich
radiosłuchaczy Katolickiego Radia Zamość i czytelników Roztoczańskiego Głosu. Życzymy zdrowia i udanych urlopów. Nabierajcie siły, a my zapraszamy do nas
w góry, do Beskidu Żywieckiego!
Anna Niderla-Kudach
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Bohater z rodziny Lipczyńskich
Stefan Lipczyński st. ułan 7 pułku ułanów lubelskich (1898-1919). W setną rocznicę śmierci w szarży na sowieckie
kulomioty w bitwie pod Lidą na Litwie – 16.04.1919 r.
Urodził się 29.06.1898 r. w ordynackim majątku Łapiguz
k. Zamościa, w ziemiańskiej rodzinie Grzegorza i Anny z Malinowskich, m. Lipczyńskich. Jego
narodzinom, jak pisał po latach
w swoich wspomnieniach Grzegorz Lipczyński-ojciec, towarzyszyły grzmoty i pioruny, a jeden
z nich strzelił i zapalił stóg siana
w pobliżu domu. Czy to był dobry
znak dla nowonarodzonego, ulubionego syna zwanego później
pieszczotliwie Cieciuniem i Stefankiem?
Chrzest Stefana Piotra Lipczyńskiego odbył się 26 lipca 1898 roku
w kościele parafialnym w Sitańcu. Rodzicami chrzestnymi
nowonarodzonego byli Jan Lipczyński, brat ojca i Aniela z Malinowskich, siostra matki.
Przeprowadzka do Krynic
i szkoła w Lublinie
Przechodzi typowe dla wieku
dziecięcego choroby od żółtaczki po dyfteryt, którym zaraził się
od młodszego brata Grzegorza.
Wykarmiony przez mamkę, jednooką Małgosię z Duba, wyrośnie na dzielnego i dorodnego
mężczyznę, obdarowanego dużymi zdolnościami i szlachetnymi porywami. Tymczasem
w życiu spokojnie gospodarującej rodziny zachodzi zmiana jakościowa w bycie materialnym.
W lipcu 1898 roku Grzegorz Lipczyński decyduje się na zakup
zadłużonego majątku Krynice
od Alberta Głogowskiego. Dysponując niewielkim kapitałem
rozpoczyna żmudną kampanię
scaleniową, tocząc wyczerpujące
i jałowe spory sądowe o wznowienie serwitutów cerkiewnych z administracją rosyjską. W czerwcu
1899 roku Lipczyńscy przeprowadzają się z Łapiguza do częściowo odremontowanego dworu w
Krynicach. Rozpoczynają nowe
życie, na własnym kawałku ziemi. W roku 1907 w oparciu o coraz lepiej prosperujący majątek
w Krynicach i dochody z Łapiguza, Grzegorz Lipczyński kupuje
sąsiednie Kryniczki, własność
Kurmanowiczów. Inwestuje.
W 1911 roku w oparciu o dochody z trzech majątków Łapiguza,
Krynic i Kryniczek kupuje w Lublinie przy ul. Królewskiej kamienicę, która wkrótce też zaczyna
przynosić dochody. Znaczące
załamanie prosperity następuje
w roku 1912 i następnym 1913.
Grzegorz Lipczyński zostaje wy-

brany radcą Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Lublinie.
Służba publiczna, nie wypadało
się wykręcać. Były to też lata klęskowe, a majątki powierzone synowi z pierwszego małżeństwa,
Adamowi Lipczyńskiemu (Łapiguz) i bratu Stanisławowi Lipczyńskiemu (Krynice) znacząco
utraciły dawne dochody. Stale

Przez 120 lat czekały na nią pokolenia Polaków. Doszło w niej
do starcia między trzema zaborcami, przynosząc w skali lokalnej wydarzenia, których nikt
wcześniej nie mógł przewidzieć.
Przysłowiową iskrą, która spadła
na beczkę prochu okazał się zamach w Sarajewie. Ofiarą padł arcyksiążę Ferdynand z małżonką,

Stefan Lipczyński (1898 -1919). Zdjęcie z okresu studiów w Krakowie (Arch. R.L.)

rosły wydatki w związku z dorastaniem dzieci licznej rodziny.
W 1912 roku Stefan Lipczyński,
uczeń 7 klasy gimnazjum, organizował w Lublinie drużynę
skautową. Podczas grudniowej
wycieczki przeziębił się i zaczął
gorączkować. Przeszedł ciężkie zapalenie płuc i był leczony
w Ospedaletti we Włoszech. Pod
koniec maja 1913 roku powrócił
do Lublina, a następnie do Krynic, gdzie nadrabiał półroczne
zaległości w nauce. Złożył egzamin do klasy ósmej, którą ukończył w Lublinie w roku 1914. Zaraz po wakacjach zapisał się na
Studium Rolnicze Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie.
Krynice na linii frontu
Przyszedł pamiętny sierpień
1914 roku, a wraz z nim wybuch
wojny europejskiej, zwanej później I wojną światową.

sprawcami grupa młodych spiskowców serbskich wspieranych
przez serbski wywiad oraz rosyjską ambasadę. Pierwszy o zamachu dowiedział się brat Grzegorza, Konrad Lipczyński dzierżawca majątku w Bortatyczach, który
29 czerwca 1914 roku był obecny
na zebraniu komitetu dyskontowego Ziemiańskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu
w Zamościu. Były to z kolei wiadomości ze Lwowa, z którego
przyjechali w tym dniu znani
zamojscy prawnicy Romuald
Jaśkiewicz i spowinowacony
z Lipczyńskimi Włodzimierz
Wyganowski, późniejszy minister sprawiedliwości w drugim
rządzie Władysława Grabskiego,
którzy uczestniczyli w zjeździe
polskiej adwokatury.
Przez Krynice, leżące przy głównym trakcie do granicy z Au-

strią przetoczył się walec wojny.
Miejscowość dworska staje się
terenem grabieżczych przemarszów walczących ze sobą armii.
Były dnie, kiedy w studniach
brakowało wody. W pierwszym
tygodniu wojny we dworze i okolicznych wsiach stacjonują Kozacy z V pułku, płka Farofonowa.
W trosce o los rodziny Grzegorz
Lipczyński szuka dla niej bezpiecznego miejsca w Zwierzyńcu. Jednak tam są Austriacy,
którzy organizują zaplecze dla
prowadzonych w kierunku na
Zamość działań frontowych. Dla
obarczonej obowiązkami wobec gromadki dzieci Hanny Lipczyńskiej dochodzi jeszcze jeden, praca w miejscowym szpitalu wojennym zorganizowanym
w tartaku ordynackim. Bezpośrednio na podłodze przykrytej
słomą leżały tam setki Austriaków chorych na krwawą dezynterię. Z kolei Moskali trapiła cholera. Widząc co się dzieje, Grzegorz
Lipczyński organizuje pośpieszną ewakuację i przez dwie linie
frontu, austriacką i rosyjską sprowadza rodzinę do Krynic, w których pomimo prowadzonych wokół działań wojennych, trwającej
bitwy pod Zamościem i Komarowem, panował względny spokój.
Przez cały czas w Krynicach przebywał student Stefan Lipczyński,
który towarzyszył ojcu podczas
prac żniwnych prowadzonych
w warunkach wojennych, gdzie
sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie. Po przejściu Rosjan
dwór i majątek zajęli Austriacy. Trafił też tutaj ranny w nogę
pułkownik austriacki Włoch
Sareka. Dzięki niemu Lipczyńscy otrzymali parasol ochronny.
Na krótko jednak. Z początkiem
września 1914 roku po pułkownika przyjeżdża specjalne auto,
rozpoczyna się też ewakuacja
ciężej rannych ulokowanych
w Kryniczkach. Powód: przegrana bitwa pod Lwowem.
Powrót i klęska Rosjan
Znów pokazali się Rosjanie, idący w kierunku Bełżca i Rawy
Ruskiej. Dla Grzegorza Lipczyńskiego szczególnie pamiętny
był dzień 8 września 1914 roku.
Wtedy to zatrzymał się w Krynicach V Korpus pod dowództwem
gen. Litwiczowa. Rozpoczął się
kolejny rabunek zasobów dworskich. Rozgoryczony i załamany właściciel tak pisał: Wszystkie stodoły były odbite, spichlerz

i wszelkie schowki. Ładowano
na tysiące wozów paszę, owies
i wszelkie zboże. Na podwórzu setki
kotłów i palą pod kotłami pszenicę
zabraną ze stodoły, konie wymieniali, pojazdy obdzierali ze skóry
i poduszki zabierali. Oficerowie nie
wierzyli mi, że są w guberni chełmskiej, a twierdzili, że to Austria,
nieprzyjacielski kraj. A co najwięcej
bolało, to widok tych dziesiątkami błąkających się obrzydliwych,
ordynarnych popów, którzy podążali zaszczepić prawosławie
w Galicji. Zima 1914/1915 pomimo poniesionych strat była dosyć spokojna. Były przemarsze
wojsk rosyjskich, jeszcze porządnie ubranych, ale już częściowo
bez karabinów, których brakowało. Sytuacja zmieniła się diametralnie po klęsce Rosjan w bitwie pod Gorlicami (05.05.1915),
zdobyciu twierdzy w Przemyślu
(03.06.1915) i zdobyciu Lwowa
(22.06.1915) przez Austriaków.
Wojska rosyjskie, które cofały się
z Galicji, jak pisał Grzegorz Lipczyński: podobne były do bandy
rozbójników, którzy szli obdarci
z karabinami zawieszonymi na
postronkach, a na wozach wieziono sprzęty zrabowane w Małopolsce. Był to początek końca carskiej Rosji na ziemiach polskich.
Ostatnim akordem miało być
spalenie domów i zabudowań,
zniszczenie zasiewów na polach
i wyjazd ludności do Rosji na
nowe miejsce osiedlenia. Gminy, w tym krynicka, otrzymały
rozkaz obowiązkowej ewakuacji
do Rosji, prowadzonej pod nadzorem policji i oddziałów tyłowych. Trudna rada - trzeba jechać,
a i całą służbę wyganiają z wozami i krowami, a ludność rusińska
z okolic Tomaszowa rozłożyła się
u mnie obozami po polach, popasa u mnie w zbożach i wybiera
się jechać do Rosji - wspominał
Grzegorz Lipczyński. Ostatecznie
jednak okoliczne, katolickie wsie
gminy krynickiej uniknęły klęski
ewakuacji do Rosji i pozostały
w swoich sadybach. Grano na
zwłokę, naprawiano wozy, wolno pakowano rzeczy pomimo
przypilania przez policję i czerkiesów. W Krynicach, gdzie było
miejsce zbiórki, zniecierpliwiony
policjant wyrywa lejce jednemu
z woźniców, rusza w kierunku
szosy powodując wypadek, w
którym ginie dziewczynka przygnieciona beczką.
CIĄG DALSZY NA STR. 7
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Robi się zamieszanie, oficer płazuje pałaszem policjanta. Dla Rosjan
to już koniec, wkrótce nadchodzą
Prusacy, a za nimi Austriacy.
Wypadek Stefanka
i pobyt w Lublinie
W zamieszaniu spowodowanym
przygotowaniami do natychmiastowej ewakuacji, która miała
nastąpić w połowie lipca 1915
roku, Grzegorz Lipczyński polecił
Stefankowi zniszczyć dwie butle
czarnego myśliwskiego prochu.
Syn zgodnie z poleceniem ojca
rozsypał proch na trawie i podpalił. Nastąpił gwałtowny wybuch,
który dotkliwie poparzył jego
twarz i częściowo spalił ubranie. Widok był przerażający. Na
szczęście był na miejscu jakiś szpital Czerwonego Krzyża, przyszedł
doktór, opatrzył Stefcia, wysmarował oparzone miejsca wazeliną
i obandażował całą głowę i ręce
i uspakajał, że oczy prawdopodobnie są zdrowe. Grzegorz Lipczyński podejmuje jednak decyzję
o natychmiastowym wyjeździe
do Lublina, powozem i bryczką.
Szosa zapchana wozami, w Zamościu, gdzie stacjonował jeszcze sztab rosyjski, piekło ewakuacji i trwająca ucieczka władz do
Chełma. Z trudem docierają do
plebanii w Sitańcu, gdzie nocują.
Nazajutrz z dużymi problemami docierają do Krasnegostawu,
gdzie w miejscowych koszarach
zamienionych na szpital lekarze
rosyjscy ponownie opatrują Stefanka. Wieczorem są już w Lublinie, gdzie cała rodzina z trwogą
patrzyła z balkonu na przywiezionego z Krynic rannego.
Rankiem, 30 lipca 1915 roku Lublin opuściły gubernialne władze
rosyjskie, a na ulicach pojawiła
się straż obywatelska. Jej naczelnikiem był Julian Wyszyński,
dyrektor cukrowni Klemensów,
zastępcą Kazimierz Tomorowicz,
geometra i znany socjalista lubelski. Spodziewając się ostrzeliwania Lublina Lipczyńscy zgromadzili w piwnicy swojej kamienicy
zapasy żywności i wody. Po kilku
godzinach do Lublina od strony
rogatki warszawskiej wkroczyły wojska pruskie, których szpicę stanowił szwadron ułanów
polskich. Ułani zajęli magistrat
i byli goszczeni na ulicy przez
mieszkańców Lublina. Po południu na placu katedralnym pojawiła się uzbrojona w karabiny
grupka uczniów gimnazjalnych
i rzemieślników, gdzie przeprowadziła musztrę. Było tam sporo kolegów Stefanka, który po
wygojeniu oparzeń rozchorował
się na odrę i wyzwolenie Lublina
oglądał z okna, owinięty w kołdrę.
Oglądał też rannych czwartaków
zwożonych furami do szpitala
w Lublinie z pola bitwy pod Jastkowem w dniu 31 lipca 1915 roku.
Był to przygnębiający widok.

Pod koniec sierpnia 1915 roku
Lipczyńscy powrócili do Łapiguza i Krynic, gdzie panowały głód
i cholera.
Pod okupacją austriacką
i koniec wojny
Był to okres wegetacji. Brakowało praktycznie wszystkiego.
Zboża pod zasiewy, materiałów
pod odbudowę zniszczonych budynków, inwentarza do dalszej
hodowli. W Łapiguzie, gdzie było
najgorzej, dwór zajmowali Prusacy, którzy odchodząc zabrali
16 wozów i 16 par doskonałych
koni. W Krynicach hodowlę bydła zaczynano od jednej ocalałej
krowy. Dzielono też pomieszczenia dworskie z Austriakami.
Tak wiążąc przysłowiowy koniec
z końcem Lipczyńscy doczekali
upadku Austro-Węgier i końca
wojny. Na Wszystkich Świętych
1918 roku rozpoczął się exodus, oddziałów przeważnie ukraińskich,
stacjonujących w Zamościu. Żołnierze zatrzymywali się na nocleg
po stodołach majątku, a rano ruszali dalej w kierunku Lwowa. Zaczęły się strajki służby dworskiej,
a małorolni chłopi kryniccy zaczęli samowolnie dzielić łąki i sypać kopce podziału gruntów.
Studia rolnicze
i służba w 7 pułku ułanów
Tymczasem Stefanek, który od
roku akademickiego 1915/1916
studiował na wydziale rolnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie już jako student
III roku został wysłany przez
Organizację Młodzieży Narodowej na I ogólnopolski zjazd młodzieży akademickiej we Lwowie.
Wraz z nim pojechali Stanisław
Hiller, późniejszy dr n. med.
i Wacław Lipiński, autor książki
„Wśród Lwowskich Orląt”, obaj
delegowani przez organizację
akademicką „Znicz”. Obrady
rozpoczęły się 31 października
1918 roku, a już następnego dnia
we Lwowie nastąpił przewrót.
Skoszarowane we Lwowie oddziały ukraińskie przejęły miasto od sprzyjających im Austriaków. Obrady zostały przerwane,
a jej uczestnicy podjęli uchwałę
i przystąpieniu do organizowanej obrony Lwowa. To właśnie
wtedy narodziła się legenda
Lwowskich Orląt. Młodzi obrońcy, często niepełnoletni, stosując metody walki partyzanckiej
przez trzy tygodnie bronili Lwowa dając niezwykle istotny wkład
w wojnie polsko-ukraińskiej.
Stefanek podjął jednak decyzję
o powrocie do domu. Nie była to
bezpieczna podróż. Idąc na piechotę w towarzystwie jakiegoś
urzędnika tomaszowskiego, był
zatrzymywany przez Ukraińców,
trafił nawet do aresztu. W końcu
obaj dotarli do Tomaszowa, skąd
Stefanek zadzwonił do domu,
prosząc o przysłanie koni.

Po kilku dniach pobytu w Kryniczkach, gdzie z goryczą śledził
ferment wśród miejscowych
chłopów podsycany przez bolszewickich agitatorów wyjechał
do Lublina. Tam wstąpił do 7 p.u.
Jego brat Grzegorz, osiemnastolatek, zaciągnął się do baterii
artylerii konnej, która też formowała się w Lublinie. Wkrótce Stefanek wraz z 7 p.u zostaje
przeniesiony do Kraśnika. Wyszli w zadymkę śnieżną z Lublina,
a w Kraśniku zastali koszary bez
okien i drzwi, nawet słomy nie było
i pierwszą noc spali zmoknięci na
kamiennej posadzce. Ale nikt się nie
żalił i miny były dziarskie. W końcu
listopada 1918 roku już jako ułan
I-go szwadronu zostaje wysłany
na front. Do końca stycznia 1919
walczy z Ukraińcami pomiędzy
Bełżcem, a Rawą Ruską w 17 potyczkach i jednej poważniejszej
bitwie, gdzie byli otoczeni. Wyjście z okrążenia umożliwiła im
gęsta mgła. Przez cały ten czas nie
rozbierali się, a spali w obórkach
chłopskich - ukraińskich trzymając
za uzdę konie i karabin między nogami. Kiedy stacjonował w Bełżcu odwiedziła go matka wraz ze
szwagrem Grzegorza Lipczyńskiego, Władysławem Prüfferem. Na miejsce dotarli jako pasażerowie… lokomotywy. Kiedy
jego szwadron zmalał do 40 koni
i ludzi, został wycofany do Warszawy. Stefan Lipczyński dostał
3 dni urlopu i przyjechał do Krynic, gdzie był żywiony i kąpany.
Nie bez powodu. Podczas pobytu
na froncie padł ofiarą wszawicy,
a na jego ciele, szczególnie na szyi
i w pasie powstały liczne obrażenia podobne do ran. Po trzech
dniach wyjechał do Warszawy
odprowadzony przez rodziców
na stację kolejową w Zamościu.
Po drodze wstąpiliśmy do kościoła
łabuńskiego, kościół był zamknięty
więc na progu pomodliliśmy się.
Po popołudniu odprowadziliśmy
Go z Hanią na kolej. Siedział tam
godzinami na jakiejś bocznicy kolejowej i posilał się pączkami, którymi Go obdarzył brat Jasiunio
z Mokrego, słodko uśmiechał się do
nas i przynaglał, abyśmy powracali do domu, bo noc zapada. Dla
Grzegorza Lipczyńskiego było to
ostatnie spotkanie z ukochanym
synem. Po powrocie do pułku
Stefan Lipczyński został skierowany w okolice Lublina, gdzie
zbierał prowiant po dworach
i był dobrze przyjmowany przez
tamtejsze ziemiaństwo. W lutym
napisał list z Warszawy o planowanym wymarszu na Litwę. Na
początku marca do Warszawy
pojechała matka, aby się pożegnać ze Stefanem. Spędziła z nim
kilka godzin siedząc na ławce
w Łazienkach, a potem idąc na
piechotę obok szwadronu odprowadziła syna, aż na Pragę.

Śmierć w szarży pod Lidą
Listy z Litwy przychodziły do
Krynic z dużym opóźnieniem.
W jednym z nich Stefan napisał,
że ma ochotę powrócić do Krakowa i ukończyć studia. Przyszła
późna Wielkanoc 19 kwietnia
1919 roku. Na święta przyjechał
z Dołhobyczowa Grzegorz, było
gwarno i ludno, brakowało tylko
Stefana. We wtorek tuż przed
odjazdem Grzegorza, Lipczyńscy zostają poproszeni do telefonu na posterunek policji
w Krynicach. Otrzymują informację, że Stefan został ranny.
Pomimo zadymki siadają do
powozu i jadą do Zamościa, aby
zorganizować wyjazd na Litwę.
Koło Łabuń spotykają prokuratora Krajewskiego, który wręcza im depeszę zawiadamiającą
o śmierci syna. Więcej szczegółów zawierał list od kuzyna i kolegi z pułku Leona Winogrodzkiego, który dotarł wkrótce do
Krynic. To jemu oraz Henrykowi
Lipczyńskiemu powierzono ciała
pięciu poległych ułanów 1 szwadronu 7 pułku, synów obywateli
ziemskich z zadaniem wykonania pochówku przy kościele katolickim oddalonym 20 km od
Lidy. Byli to: kapral Roman Wyrwicz, st. ułan Stefan Lipczyński,
ułan Włodzimierz Myszkiewicz,
ułan Jerzy Dobrogojski i ułan
Stanisław Kruszewski. Wszyscy
oni zginęli śmiercią walecznych
w brawurowej szarży na sowieckie karabiny maszynowe w Wielki Czwartek rano, 16 kwietnia
1919 roku. Zostali pochowani
w trumnach, a ich groby zaopatrzone zostały w tabliczki z nazwiskami. Po ciało zmarłego
pojechali Wacław Lipczyński
s. Jana Lipczyńskiego, lotnik
i Grzegorz Lipczyński brat Stefana, artylerzysta z listem od
hr. Izabelli Szeptyckiej z Łabuń
do gen. hr. Stanisława Szeptyckiego, dowódcy Frontu Litewsko-Białoruskiego. Generał Szeptycki przydzielił im samochód
ciężarowy oraz dał wolny przejazd koleją do Zamościa.
W Warszawie kolejarze, ze względu na okres wiosenny chcieli

trumnę wiezioną do Zamościa
zatrzymać w Warszawie, ale ustąpili pod groźbą użycia rewolweru
przez Wacława Lipczyńskiego.
Pogrzeb z honorami wojskowymi odbył się w Łabuniach 19 maja
1919 roku. Po utworzeniu parafii,
która otrzymała teren pod budowę kościoła i cmentarza od
Grzegorza Lipczyńskiego doczesne szczątki Stefana Lipczyńskiego, kawalera Orderu Virtuti
Militari, spoczęły w ukochanych
Krynicach, w rodowej kaplicy
pw. Św. Teresy od Dzięciątka Jezus wybudowanej w 1925 roku.
Więcej szczegółów na temat
śmierci Stefana Lipczyńskiego
przekazał rodzinie gen. Janusz
Głuchowski, b. dowódca 7 p.u.,
który gościł w Krynicach kilka
lat później będąc na manewrach
w okolicach Zamościa. Oto jego
relacja: Na drugi dzień po zajęciu tyłów Lidy wysłaliśmy pluton
ułanów, aby zaatakował obóz
bolszewicki ufortyfikowany na
skraju lasu. Pluton ruszył kurierem, gdy zaś zbliżył się na 15 kroków do obozu, jedni podnosili ręce
na znak poddania się, a drudzy
w zdradziecki sposób wypalili
z karabinów maszynowych. Pięciu
wraz ze Stefanem Lipczyńskim,
który otrzymał kulę w serce, poległo na miejscu wraz z końmi, sporo było rannych, reszta zawróciła.
Bolszewicy oszołomieni brawurowym atakiem zaraz wycofali się,
a całemu pułkowi 7-memu dostała
się wielka zdobycz w postaci taborów z amunicją oraz prowiantem.
Przy Stefanie Lipczyńskim znaleziono broń, pieniądze, co świadczy
o tym, że bolszewicy pośpiesznie
się wycofali.
Nekrolog pośmiertny bohaterskich ułanów spod Lidy dowództwo pułku zamieściło w gazetach
warszawskich. Ojciec Stefana,
Grzegorz Lipczyński wykorzystał
ten zapis w albumiku rodzinnym
poświęconym synowi, Bohaterowi Rodziny. Dodajmy, jednej
z wielu polskich rodzin, które
oddały swoich synów i córki do
obrony ojczyzny w czasie wojny
polsko-bolszewickiej 1919-1920.
Krzysztof Radziejewski

Kaplica na cmentarzu w Krynicach – miejsce spoczynku Stefana Lipczyńskiego (fot. K.R.)
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Wypłaty dotacji z ARiMR:
wymogi i zobowiązania
Tematem rozmowy z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, Dyrektorem
Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR będą zagadnienia związane
z warunkami wypłaty pomocy finansowej w ramach działań premiowych.
Beneficjenci, którzy skorzystali
ze wsparcia w przeprowadzonych naborach wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW
na lata 2014-2020, w zakresie
działań „Premie dla młodych
rolników”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”
i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” i są w trakcie realizacji swoich biznesplanów, powinni mieć świadomość wymogów
i zobowiązań, które warunkują
wypłatę dotacji. Należy zaznaczyć, iż wnioski o płatność w ramach wszystkich wymienionych
działań mają charakter premii
i są składane w dwóch transzach
z zastrzeżeniem wypełnienia
przez Beneficjentów warunków
objętych decyzją w ramach poszczególnych działań. Wniosek
o wypłatę I raty płatności należy
złożyć w terminie 9 m-cy od dnia
doręczenia decyzji, zaś II raty
w terminie 3 lat od dnia wypłaty
I raty płatności. Mając na uwadze
powyższe chciałbym powiedzieć
o zobowiązaniach i warunkach
ich realizacji przez beneficjentów, którzy przeprowadzają inwestycje w ramach operacji typu
premie dla młodych rolników.
Obecnie beneficjenci otrzymują
dotację w wysokości 150 tys. zł.
I ratę wypłaca się w wysokości
120 tys., zaś drugą w wysokości
30 tys. zł.
Wnioski o płatność pierwszej
raty pomocy składane są w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji przyznającej
pomoc wraz z dokumentami
potwierdzającymi:
- nabycie i wejście w posiadanie gospodarstwa wskazanego
w biznesplanie,
- rozpoczęcie jako kierujący prowadzenia działalności rolniczej
w gospodarstwie, a w szczególności na prowadzeniu gospodarstwa osobiście na własny rachunek,
- ubezpieczenia się w KRUS
z mocy ustawy w pełnym zakresie jako rolnik,
- uzyskania wpisu do ewidencji
producentów,
- rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów
w gospodarstwie,
- rozpoczęcie realizacji biznesplanu.

W dalszej kolejności tj. w terminie 3 lat od dnia wypłaty
pierwszej raty pomocy beneficjent składa wniosek o płatność
II raty pomocy. Tutaj Beneficjenci muszą pamiętać, iż wniosek
o płatność II raty należy złożyć
po zrealizowaniu wszystkich założeń przyjętych w biznesplanie.
Jeżeli w trakcie realizacji wystąpią zmiany w przyjętych założeniach na etapie rozpatrywania
wniosku beneficjent powinien
przed złożeniem wniosku o wypłatę II raty pomocy złożyć zmianę do założeń biznesplanu.
„Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej
na obszarach wiejskich”, jest kolejnym działaniem, w ramach
którego Beneficjenci są w trakcie realizacji operacji i składają
wnioski o wypłatę premii.
W tym przypadku beneficjenci
otrzymują premie w wysokości
100 tys. zł, I rata w wysokości 80
tys. zł, II w wysokości 20 tys. zł.
Wniosek o płatność I raty Beneficjenci składają w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji
przyznającej pomoc, z zastrzeżeniem dopełnienia następujących
warunków:
- rozpoczęcia realizacji biznesplanu,
- zarejestrowania pozarolniczej
działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej albo
w ewidencji prowadzonej przez
jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół
i placówek publicznych,
- zaprzestania podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, określonemu w przepisach
o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Wypłaty II raty pomocy dokonuje się po złożeniu wniosku o płatność, jeżeli są spełnione warunki
od dnia wypłaty I raty pomocy
do dnia złożenia wniosku o płatność II raty dotyczące:
- prowadzenia działalności
zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności (PKD),
- realizacji biznesplanu w terminie w nim przewidzianym, lecz
nie później niż do dnia upływu
3 lat od dnia wypłaty pierwszej
raty pomocy,

- realizacji planowanych inwestycji w środki trwałe i inne środki
związane z działalnością pozarolniczą w kwocie stanowiącej
co najmniej 100% premii, w tym
inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70%
kwoty pomocy,
- osiągnięcia założonych celów
operacji,
- obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych co najmniej
do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
- zakazu podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
co najmniej do dnia upływu 5 lat
od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
- prowadzenia działań, z tytułu
których przyznano punkty,
- umożliwienia przeprowadzania przez uprawnione podmioty
kontroli na miejscu lub kontroli
dokumentów,
- udostępniania uprawnionym
podmiotom informacji niezbędnych do monitorowania i ewaluacji Programu,
- przechowywania dokumentów
związanych z przyznaną pomocą co najmniej do dnia upływu
5 lat od dnia wypłaty pierwszej
raty pomocy.
Ostatnim działaniem premiowym o którym będzie mowa
poniżej jest „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych
gospodarstw”.
W ramach tego działania pomoc
finansowa wypłacana jest również w formie premii, tym razem
w wysokości 60 tys. zł. Wypłata
premii następuje w dwóch ratach:
I rata - 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż
48 tys. zł
II rata - 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż
12 tys. zł
Wniosek o I ratę płatności należy złożyć w terminie 9 miesięcy
od dnia doręczenia decyzji, wraz
z dokumentami potwierdzającymi:
- rozpoczęcie realizacji biznesplanu,

- rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów
w gospodarstwie, przyznaniu
pomocy;
- posiadanie numeru rachunku
bankowego beneficjenta, na który zostanie przekazana kwota
dotacji.
Wniosek o płatność II raty składa
się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej
raty pomocy. Wraz z wnioskiem
beneficjenci muszą dostarczyć
dokumenty potwierdzające realizację wszystkich założeń przyjętych w biznesplanie wraz z dokumentami
potwierdzającymi
wydatkowanie całości premii na
restrukturyzację prowadzonego
gospodarstwa. Należy zaznaczyć
przy tym, iż zmiany polegające
na zwiększeniu lub zmniejszeniu
o więcej niż 10 punktów % skali
produkcji roślin danego gatunku
mierzonej udziałem powierzchni
uprawy w całości upraw lub zwierząt danego gatunku mierzonej
liczbą zwierząt w gospodarstwie
wymagają odrębnej zgody Agencji.
W ramach podjętych zobowiązań
beneficjent powinien:
- prowadzić działalność rolniczą
w gospodarstwie, którego rozwoju
dotyczy biznesplan, co najmniej
do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
- zrealizować biznesplan w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz nie później niż do
dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
- prowadzić gospodarstwo zgodnie z określoną strukturą produkcji,
- osiągnąć wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu co najmniej 10 tys. euro

oraz utrzymać ten poziom co
najmniej do dnia upływu 5 lat od
dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
- osiągnąć wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa o co
najmniej 20% w stosunku do
wyjściowej wielkości ekonomicznej,
- prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów w gospodarstwie co najmniej do dnia upływu
5 lat od dnia wypłaty pierwszej
raty pomocy,
- prowadzić działania, z tytułu
których przyznano punkty, co
najmniej do dnia upływu 5 lat od
dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
- umożliwić przeprowadzenie
przez uprawnione podmioty kontroli na miejscu lub kontroli dokumentów,
- udostępnić uprawnionym podmiotom informacje niezbędne
do monitorowania i ewaluacji
programu,
- przechowywać dokumenty
związane z przyznaną pomocą co najmniej do dnia upływu
5 lat od dnia wypłaty pierwszej
raty pomocy.
Reasumując chciałbym podkreślić, iż we wszystkich działaniach premiowych beneficjenci powinni mieć na uwadze,
że wszystkie założenia i terminy wynikające z otrzymanego
wsparcia określone są w decyzji
przyznającej pomoc. Beneficjenci muszą zrealizować i utrzymać
założenia przyjęte w biznesplanie, który określał stan wyjściowy i docelowy przyjętych założeń rozwoju gospodarstwa
rolnego lub przedsiębiorstwa.
Materiał nadesłany
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