


Fotograficzny przegląd wydarzeń

2 kwietnia 2017 r.: „Misterium Męki Pańskiej 
w Muzyce i Poezji”, Łabunie

7 kwietnia 2017 r.: Misterium Męki Pańskiej, 
Łabunie

9 kwietnia 2017 r.: Finał konkursu 
„Przed Wielkanocą”, Łabunie

11 kwietnia 2017 r.: Dzień Pamięci Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej, Wólka Łabuńska

23 kwietnia 2017 r.: 72. rocznica pomordowania 
partyzantów AK, Łabunie

24 kwietnia 2017 r.: eliminacje gminne 
- „Śpiewający Słowik”, Łabuńki Pierwsze

29 kwietnia 2017 r.: 5-lecie KGW, 
Wólka Łabuńska

29 kwietnia 2017 r.: 5-lecie KGW, 
Wólka Łabuńska
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Listy od Czytelników
Łabunie, 13 czerwca 2017 r.

Dziecińce wiejskie

 Już są wakacje. Czas odpoczynku, ale nie dla 
rolników, których czeka wytężona praca żniwna. Wy-
tężona, ale chyba nie taka ciężka jaka była dawniej. 
Kiedyś nie było kombajnów ani przedszkoli, w któ-
rych można było zostawić pociechy, by matki mogły 
spokojnie pracować w polu. Istniały tylko sezonowe 
jednomiesięczne dziecińce wiejskie. Zajęcia z dziećmi 
odbywały się w budynkach szkolnych, które w czasie 
wakacji świeciły pustką.
Niektórzy kierownicy szkół chętnie udostępniali swoje 
placówki, inni przeciwnie. Czułam się jak intruz, który 
wtargnął na cudze terytorium szkoły. W Łaziskach, 
gdzie byłam opiekunką dzieci, gospodarz budynku 
ciągle rościł pretensje pod naszym adresem, chociaż 
otrzymaliśmy zgodę na prowadzenie zajęć. Zarzucał 
nam, że zbyt dużo zużyliśmy opału na przygotowanie 
posiłków, że niszczy się budynek szkolny, w którym 
przebywały małe dzieci. Nie powiedział mi wprost, że 
się nie wysypia, bo moje dziecko zbyt głośno płacze 
w nocy, a mieszkał za ścianą. Inaczej było w Hucie 
Dzierążyńskiej. Pani kierowniczka nie tylko chętnie 
nas przyjęła, ale i ciągle pytała w czym może nam po-
móc. Rozstałyśmy się z łezką w oczach.
Miło wspominam pobyt w Polanach (gmina Krynice). 
Działał tam zgrany zespół KGW pod przewodnictwem 
kierowniczki szkoły. Kobiety przynosiły własne płody 
rolne do kuchni. Codziennie przychodziła inna matka, 

by przygotować posiłek dzieciom. Jakoś obyło się 
bez wizyt sanepidu. Matki przyprowadziły albo przy-
woziły furmanką dzieci jadąc w pole. Do dziecińca 
uczęszczała liczna grupa dzieci, więc przydzielono mi 
do pomocy studentkę, dziewczynę odpowiedzialną 
i oddaną dzieciom. Szkoda, że ten turnus tak krótko 
trwał. Tylko moje dziecko było niezadowolone, że cu-
dze dzieci siadają na moje kolana i wypędzało je sło-
wami: „złaź, to nie twoja mama”. 
Dobrze nam się pracowało w ruszowskim dziecińcu 
dzięki panu Antoniemu Zwolanowi, prezesowi kółka 
rolniczego, Pani Haik Teresie (przewodniczącej KGW) 
i Janinie Dębkowskiej, którzy na co dzień interesowali 
się sprawami dziecińca. W Ruszowie nie było specjal-
nie atrakcyjnych miejsc do zabawy, ale było boisko 
szkolne, kwiecista łąka, z której dziewczynki wracały 
z wiankami na głowie, a chłopcy z bukietem kwiatów. 
Było jeszcze takie fajne bajorko za wsią, chyba już wy-
schło, no i las. Daleka droga prowadziła do lasu, ale 
połowę dnia można było tam spędzić. Braliśmy pro-
wiant i kankę z napojem. Po drodze wstępowaliśmy 
do sadów mieszkańców (oczywiście za pozwoleniem). 
Pan Ferdynand Sitarz, kierownik szkoły nie tylko chęt-
nie udostępnił swoją placówkę, ale i pożyczał nam 
środki audiowizualne, jak epidiaskop, magnetofon. 
Zatrzymałam taśmę z nagraniem piosenki Zosi „Pośła 
Jola do psiedskola”. Kochaną Zosię, Stasię, Anię, Ma-
rylkę, Rysia - już nie dzieci, ale Panie i Panów – ser-
decznie pozdrawiam wraz z czytelnikami i Redakcją. 

Helena Pokrywka

 Redakcja "IGŁY"
swoim Czytelnikom - tym Małym i Dużym, na wakacje życzy samych 
radosnych chwil, wspaniałych przygód, bezpiecznych powrotów do 
domów, niekończących się rozmów do białego rana. Poznawania dobrych, 
wrażliwych ludzi na drogach, szlakach, bezdrożach. Mądrych decyzji, 
odpoczynku od trudów dnia codziennego, spokoju, oddechu w pięknych 
okolicznościach przyrody, czasu na dobrą książkę, kawę, herbatę, na 
rozmowę z przyjaciółmi i rodziną... Pamiętacie smaki dzieciństwa - chleb 
ze śmietaną i cukrem? Jeśli nie... polecamy !
 Do spotkania !
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Kadencja 1961-1965
Kolejne wybory do rad narodowych miały miejsce 
16 kwietnia 1961 roku. W skład GRN Łabunie weszli: 
Mazurek Andrzej, Sobczak Irena, Wolski Jan, Góra 
Stefan, Sokołowski Michał, Wnuk Leon, Mazurek Eu-
geniusz, Momot Stanisław, Łagowski Antoni, Cisło 
Tadeusz, Gruszczyński Roman, Pejda Adam, Surmacz 
Lucjan, Pawełczuk Antoni, Woźniak Adolf, Lewicka 
Janina, Sidor Stefan, Ciuraszkiewicz Kazimierz, Szyku-
ła Stanisław, Wojniak Wacław, Burcan Jan, Juś Jó-
zef, Buchaj Helena, Pysiewicz Eugeniusz, Jastrzębski 
Edward, Ćwik Franciszek, Michońska Maria.Podczas 
pierwszej sesji GRN 27 kwietnia 1961 roku ustalił się 
nowy skład Prezydium: Przewodniczący- Andrzej 
Mazurek, Członek Prezydium – Jan Wolski, Członek 
Prezydium – Irena Sobczak, Członek Prezydium – Lu-
cjan Surmacz. Komisje GRN w kadencji 1961-1965: Ko-
misja Rolna – Michał Sokołowski, Komisja Drogowa 
i Urządzeń Gromadzkich – Stanisław Szykuła, Komi-
sja Oświaty i Kultury – Edward Jastrzębski, Komi-
sja Finansowo – Budżetowa – Franciszek Ćwik (APZ, 
PPRN Zamość, sygn. 1235, k.17.) Sołtysi gromady w la-
tach 1960 – 61: Łabunie – Leon Sowa, , Ruszów – Hen-
ryk Wdowiak, Reforma Łabunie – Antoni Pokrywka, 
Łabuńki – Jerzy Turczyn, Wólka Łabuńska – Jan Wol-
ski, Wierzbie – Tadeusz Ćwik, Dąbrowa – Jan Gierała, 
Brudek – Antoni Niemczuk, Mocówka – Antoni Ła-
gowski, Barchaczów – Andrzej Petryk (APZ, PWRN 
Zamość, sygn. 1229, k.141.)

Kadencja 1965-1969
Kolejne wybory przeprowadzono 30 maja 1965 roku. 
W skład GRN Łabunie weszli: Mazurek Andrzej, Pa-
wełczuk Antoni, Drzygało Jan, Kosmala Zuzanna, Gra-
bowski Kazimierz, Dyjak Franciszek, Sokołowski Mi-
chał, Semczuk Stanisława, Zasuwa Michał, Łazarczyk 
Stanisław, Kuśmierz Józef, Mazurek Władysław, Cisło 
Tadeusz, Pysiewicz Eugeniusz, Siek Julian s. Michała, 
Żuk Józef, Burcan Jan, Skowyra Ryszard, Juś Józef, 
Kapłon Jan s. Kazimierza, Dubiel Czesław, Nabożny 
Franciszek, Buchaj Ryszard, Hłobił Stanisława, Mi-
choński Bolesław, Kulasza Jan, Telejko Wacław (APZ, 
PGRN Zamość, sygn. 29, k.1.) Podczas inauguracji sesji 
GRN w dniu 10 czerwca wyłoniono skład Prezydium 
GRN: Przewodniczacy GRN – Andrzej Mazurek, Czło-
nek GRN – Czesław Dubiel, Członek GRN – Zuzanna 
Kosmala, Członek GRN – Władysław Mazurek, Czło-
nek GRN – Józef Juś. (APZ, PGRN Zamość, sygn. 1, 
k.17.) Do połowy 1965 r. sekretarzem gromadzkim po-
zostawał Kazimierz Bilski. (APZ, PPRN Zamość, sygn. 
1232, k.12.) W drugiej połowie roku to stanowisko 
objął Józef Sołoducha, który pracował w gromadzie 
Łabunie do czasu jej rozwiązania. W gromadzie po-
wstała Gromadzka Służba Rolna. Agronomem gro-
madzkim została Zuzanna Kosmala.

Kadencja 1969-1972 (1973)
Po wyborach do rad narodowych 1 czerwca 1969 roku 
w skład GRN Łabunie weszli: Momot Wanda, Za-
wada Jan, Pawełczuk Antoni, Burcon Jan, Juś Józef, 
Karchut Jan, Turczyn Jerzy, Wałaszyk Salomea, Bur-
dzy Jan, Żuk Józef, Gromek Hipolit, Pokrywka Antoni, 
Kwarciany Władysław, Płaza Lucjan, Pysiewicz Eu-
geniusz, Rozkres Tadeusz, Ćwik Tadeusz, Hłobił Stani-
sława, Pokryszka Czesław, Dyjak Franciszek, Kosmala 
Zuzanna, Mazur Józef, Kuśmierz Józef, Sudak Stefan, 
Sołoducha Teresa, Płaza Franciszek ( stan 27 radnych). 

(APZ, PGRN Zamość, sygn. 37, k.3.) Skład Prezydium 
wyłoniono podczas pierwszej sesji GRN w dniu 12 
czerwca 1969 roku: Przewodniczący PGRN Antoni 
Pawełczuk, od lutego 1972 r. Jerzy Turczyn, Członek 
PGRN – Jan Burcon, Członek PGRN –Eugeniusz Pysie-
wicz, Członek PGRN – Jerzy Turczyn, Członek PGRN 
– Józef Kuśmierz, Członek PGRN – Stanisława Hło-
bił. (APZ, PGRN Zamość, sygn. 34, k.5.) W lutym 1972 
roku odwołano Antoniego Pawełczuka z funkcji. No-
wym Przewodniczącym został Jerzy Turczyn (otrzy-
mał wszystkie 22 głosy)- dotychczas członek Prezy-
dium i sołtys wsi Łabuńki, nowym członkiem PGRN 
został Jan Karchut. (APZ, PGRN Zamość, sygn. 1250, 
bp.) W ostatnich latach gromada powoli się rozwijała. 
W latach 1959-60 w skład gromady weszły miejsco-
wości ze zlikwidowanych gromad Ruszów i Łabuńki, 
w ten sposób gromada zyskała kształt terytorialny 
dawnej gminy Łabunie. W 1972 r. gromada składa-
ła się z następujących sołectw: Łabunie, Barchaczów, 
Brudek, Dąbrowa, Łabuńki I, Łabuńki II, Mocówka, 
Ruszów, Kolonia Ruszów, Reforma Łabunie, Wólka 
Łabuńska i Wierzbie. Budowano szkołę w Brudku. 
Utworzono Kasę Spółdzielczą, działał PGR Łabunie 
(Franciszek Śpiewak – kierownik). Utworzono koł-
ka rolnicze (KR w Łabuniach prezes Marcin Petryk). 
Funkcjonował młyn gospodarczy oraz filia POM-u 
(Roman Zdziechowski – kierownik, potem Janusz Py-
siewicz). W końcu lat sześćdziesiątych w gromadzie 
notowano już kino „Piast”. Porządku pilnował poste-
runek MO (komendant Dionizy Chabernal). Na czele 
władz partyjnych stał Władysław Saciuk. Na pod-
stawie akt gromadzkich i powiatowych można usta-
lić skład Prezydium biura gromadzkiego w ostatnim 
okresie działalności gromady Łabunie. Przewodniczą-
cym Prezydium pozostawał Antoni Pawełczuk, jed-
nak od lutego 1972 r. zastąpił go Jerzy Turczyn. Sekre-
tarzem gromadzkim pozostawał Józef Sołoducha. Na 
stanowisku agronoma pracowała Zuzanna Kosmala, 
zootechnikiem był Tadeusz Dziuba. Te dwie osoby 
stanowiły tzw. Gromadzką Służbę Rolną. W biurze 
gromadzkim pracowali dodatkowo: Eleonora Kożu-
szek – referent ds. skupu, Stanisław Momot - referent 
ds. skupu, Krystyna Juś – księgowa, Lucyna Kolaja 
– referent administracyjny, Jan Nowogrodzki – refe-
rent meldunkowo- wojskowy, Maria Stojko – księ-
gowa, Stanisław Woch – agromeliorant. (APZ, PGRN 
Zamość, sygn. 34, passim.) Sołtysi gromady Łabunie 
na przełomie lat 60. i 70. na podstawie protokołów 
zebrań wiejskich (APZ, PGRN Zamość, sygn. 97 i 101, 
passim.): Barchaczów – Andrzej Petryk, Wólka Łabuń-
ska – Edward Bosiak, następnie Jan Palonka, Łabuńki 
I – Jerzy Turczyn, Łabuńki II - Józef Blomka, Ruszów – 
Henryk Wdowiak, Ruszów Kolonia – Bronisław Zwo-
lan, Łabunie – Leon Sowa, Wierzbie – Tadeusz Ćwik, 
Reforma Łabunie – Antoni Pokrywka. Z końcem 1972 r. 
gromada Łabunie została rozwiązana i stała się pod-
stawą utworzenia gminy Łabunie.

(cdn.)
Leszek Zugaj

Gmina Łabunie 
w latach 1961-1972

DZIEJE ŁABUŃSKIEGO SAMORZĄDU

cz. IX
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Zofia Szmit ur. 1925 r., córka Andrzeja Turczyna i Marianny 
z Fedaków – sama o sobie mówi, że przez całe swoje życie była 
kobietą ciężko pracującą, aż do 90 lat. 
Nie zawsze łatwo jest wrócić pamięcią do czasów minionych, 
traumatycznych wydarzeń czasu wojny i okupacji... Pani Zo-
sia ze wzruszeniem opowiadała o tamtych chwilach, czasem 
z trudnością przypominała sobie nazwiska, bo opisane sytu-
acje utkwiły w jej wspomnieniach głęboko... 
Zapamiętam niezwykłe ciepło domowego ogniska i pyszną 
szarlotkę. 
Oto historia pani Zosi.

SPOTKANIA

POTOK WSPOMNIEŃ

Tatuś umarł mi 7 lutego 1938 r. Był 
kelnerem u Stanisławka w Zamo-
ściu w Centralce. Nasz stary dom 
był tam, gdzie teraz wójt jest po-
budowany. Dom był szalowany, 
drewniany, nakryty dachówką. 
W 1939 r. wybuchła wojna. Skoń-
czyłam sześć klas w Łabuńkach 
w szkole ludowej tej naprzeciwko 
CPN. Można było po niej iść już 
do liceum. Byłam bardzo dobra 
z matematyki. Zdawałam egzamin 
i przyjęli mnie, ale ile nachodzi-
łam? Wybuchła wojna i wszystko 
się skończyło. Skończyła się szkoła, 
nauka moja i wróciłam do domu. 
Powiedziano nam, że Niemcy idą. 
Myśmy mieli na dworze piwni-
cę. Mamusia zaczęła tam wyno-
sić, bo gdzie się schowamy, ano 
do tej piwnicy na razie. Ale mie-
liśmy piękny sad posadzony i już 

zaczynał rodzić. Najechali Niemcy, 
a my do tej piwnicy schowaliśmy 
się. Nas trojka dzieci- brat Jurek 
młodszy o 5, siostra o 9 lat ode 
mnie młodsza, i ja. Naprzeciw nas 
były czworaki i folwark. Na drodze 
błocisko! Mieliśmy może z 4 hek-
tary, pracowników się najmowało, 
bo Jurek za mały był, żeby w pole 
chodzić. Wpadli Niemcy, my w tej 
piwnicy. Mamusia wyniosła co 
z grubsza, żeby się ubrać, pierzynę. 
Ilu ich było to nie wiem. Nie po-
szli do domu czy do piwnicy tylko 
w ten sad. I cały ten sad wycięli. 
Najechało czołgów cały plac i oni 
tymi drzewami zamaskowywali 
te czołgi. Zabrali nam krowę, ko-
nia, świnię z prosiętami… z domu 
też wszystko wynieśli. Mamusia 
wpadła do mieszkania i zobaczyła 
tylko puste łóżka. I co my teraz bę-

dziemy robić? Ale wujek, mamusi 
brat mieszkał na Centralce i nas 
zabrali wszystkich. Ale nie było co 
jeść… Zaraz była bitwa, leciały po-
ciski nad nami, parę dni, długo nie 
było. I co robić? Pracy, nie wiemy 
czy jakaś będzie… Mamusia moja 
była taka odważna, taka śmia-
ła. Taka była kochana, że ja nie 
umiem opowiedzieć jak to było… 
„Pójdę zobaczę, co z domem” – po-
wiedziała. W tym samym podwór-
ku mieszkała mamusi siostra, ona 
miała tylko jedną córkę. Ciocia 
była kulawa. Poszliśmy do niej. 
Ale nie było cioci, poszła na Starą 
Wieś do Serafinów… teraz tam nie 
ma starej wsi jest nowa. Bo tam 
teraz jest szos, jest pięknie! A kie-
dyś błoto było po kolana! Później 
jak się troszkę uspokoiło to wujki 
z Centralki przyszli do nas. Zabra-
li gospodarki, domy, ludzi przepę-
dzili… mamusia poszła do domu, 
wychodzi Niemiec i pyta ją co 
ona tu szuka. Mamusia mówi, że 
nie rozumie. I zaczyna z mamusią 
po polsku rozmawiać. Zapytał ją 
czy umie przy kuchni robić. Ma-
musia mówi: jak najbardziej! To 
przyjdzie pani i będzie gotować. 
Jest nas cztery osoby w tym dwaj 
nauczyciele. W tym domu cioci 
w naszym podwórzu była stacja 
nadawcza. Ten komendant to po 
niemiecku dorfürer. To był Polak, 
a ja tak sobie teraz myślę, że on był 
folksdojczem. I on tutaj był, ale nie 
za długo był. Kazał nam wejść do 
swego domu. Co kto miał to nam 
dał się nakryć. Wreszcie jesteśmy 
w swoim domu, ale co będziemy 
jedli? W jednym podwórku: dom 

od lewej siedzą: Katarzyna Kawińska, Agata Fedak, Leon Fedak, 
Marianna Turczyn; stoi Andrzej Turczyn; dzieci od lewej: Jerzy Turczyn, 

Czesława Kawińska, Halina Turczyn, Zofia Turczyn; 
Łabuńki 1935/36 r. „Foto Tęcza”, Zamość
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nasz, cioci dom, wspólna stud-
nia, obora, część mamusi, część 
cioci. Myśmy tam trzymali, kro-
wę, świnkę i konika, bo było 4 ha 
pola. Zboże z zasieka zabrane, nie 
mamy nic. Mamusia moja pomy-
ślała. Ta Stara Wieś co ją nazywa-
my, tam biedne ludzie byli, ale 
trzymali kury, kaczki, indyki. Mieli 
wszystko swoje, mąkę mieli swo-
ją, bo pola obsieli. I myśmy tak - 
ja koszałeczkę taką malutką, mia-
łam wtedy 14 lat. Mamusia drugą 
koszałeczkę i tak po domach chodzi-
łyśmy. Ta dała jajek, ta dała mleka, 
ta osełkę masła. Tamta dała mąki. 
Także chodziliśmy, jak skończyło 
się to znowu poszliśmy. I mamu-
sia co mogła to gotowała. Wszyst-
ko co ludzie mieli to nam dawali. 
Bo to jedzenie było dla Niemców. 
My z siostrą przyżywiliśmy się 
cokolwiek. W domu nie gotowa-
ła nic, bo z czego miała gotować? 
Co mogłam to pomagałam, na-
czynia umyłam, zamiatałam… 
Mamusia moja miała kamienie 
i w 1936 roku miała operację 
we Lwowie. Miała 36 kamienie 
w woreczku. Nawet przywiozła te 
kamienie do domu. Później widocz-
nie został się jeden i zaczął rosnąć. 
Po jakimś czasie mamusia niosła 
na tacy obiad i ta taca wypadła jej 
z rak i wszystko. Był jeszcze ten Po-
lak ten Niemiec, nazywał się Piąt-
kowski i powiedział, żeby mama do 
pracy nie przychodziła, żeby przy-
szła córka i sami sobie dadzą radę. 
Zabrał mamusię do Warszawy do 
żony, zawiózł ją do lekarza. Tam 
była dwa dni, porobili jej wszyst-
kie badania i lekarz przepisał jej 
taki lek, że nie trzeba było opera-
cji robić. Ten kamień sam wyjdzie. 
A był tak duży, że mamusia mówiła, 
że wolałaby troje dzieci urodzić… 
I mamusia z powrotem wróciła 
do gotowania, ale nie na długo 
cieszyliśmy się tym Piątkowskim. 
Był dobrym człowiekiem. Nas 
ostrzegł, powiedział mamusie, 
żeby zabrała dzieci i schowała się, 
bo mają zabierać do lagier. Dzieci 
młodsze byli wywiezione do Za-
mościa do tatusia brata. Tylko ja 
zostałam z mamusia. To my idzie-
my, chować się. Ileś tam osób 
mamusia ostrzegła… Poszliśmy 
w czworaki. Tam była Poznaniacz-
ka. Miała dwóch synów, ale byli 
już duże i pracowali u dziedzica. 
Dziedzic był niedobry, on pewnie 
też był folksdojczem. Mamusia ra-
niutko wstała, kurę obskubała, za-

niosła tej Poznaniaczce, żeby rosół 
nastawiła, kluski się zrobi i zjemy 
sobie wszystkie. Nastawiła ten ro-
sół… Wpada dwóch żandarmów 
uzbrojonych. Ale ona trzepała 
po niemiecku. A my siedzieliśmy 
wszyscy, nie pamiętam ile osób 
w komorze, a tam było wszystko, 
jedzenie, kufer na ubrania… a ja.. 
był też tam taki Poznaniak co miał 
sklep co dawali na kartki. Rozma-
wiali z tą Poznaniaczką, wypyty-
wali skąd zna język… A ona, że 
z Poznania uciekła.. A ilu ma sy-
nów, a że w partyzantce… nie 
mówi, bo to można sprawdzić 
pracują u dziedzica na polu. A nas 
w tej komorze na taki wielgachny 
kożuch i na piec kazali nam wejść. 
I my tam leżeliśmy, a te wszystkie 
modlili się cały czas na różańcu. 
I ci Niemcy porozmawiali, poroz-
mawiali i poszli. I tak żeśmy się 
uratowali. Czworaki ocaleli, bo 
pracowali wszyscy w polu u dzie-
dzica dla Niemca. Ale oni bidowa-
li, bidne… Mamusia wróciła z po-
wrotem do domu. Piątkowskiego 
zabrali a dali Niemca. Mamusia 
bez pracy. Ja zaczęłam się uczyć po 
niemiecku ze słownika. Zrozumia-
łam, że ten Niemiec się mnie zapy-
tał czy ja umiem gotować. Odpo-
wiedziałam, że tak umiem, ale nie 
wszystko, ale moja mamusia umie. 
A on zapytał czy mam mamusie. 
Odpowiedziałam mam, a gdzie… 
o tu w tym domu swoim. To on, 
żeby mamusia przychodziła do ro-
boty. I przyszła i ja też poszłam do 
pomocy. Ale jeszcze nie miałam 
kenkarty. Popracowałam parę dni 
tam… a on nazywał mnie Sofijka. 
Jak odjeżdżał na bal to mówił: So-
fijka pamiętaj klucz - tam były trzy 
schodki - i położysz śluse (klucz) 
pod ten schodek. Zrobiłam tak, jak 
mi kazał i poszłam do mojej ko-
leżanki Janiny. Mieszkała blisko 
pałacu tak pięknie na mandolinie 
grała. Nagle patrzym się a mamu-
sia moja tak przez pola leci. Co się 
stało? Pytam. Mamusia: idź, bo 
Niemiec cię tam klnie, bo nie może 
klucza znaleźć. Odpowiedziałam, 
że położyłam tam, gdzie mi ka-
zał. Ale lecę tak na pole, tarnina, 
szpalery, nie patrzę. Lecę, przylatu-
ję, schyliłam się i daję mu klucze. 
A ten zaczyna, że on tyle szukał 
i nie mógł znaleźć. I kazał mi iść 
wody przynieść ze studni. Nabra-
łam wody w wiadra, studnia na 
korbę kręcona… patrzę, a on idzie 
z taką jakąś butelką, podaje mi 

rękę na zgodę. Ale taki był pijany, 
a przyjechał z Polką. Taka niepo-
rządna, wojskowego męża miała. 
Oboje pijani byli. I kazał mi pić, 
mówię, że ja nie piję alkoholu. 
To on mi gębę rozdziawił, myśla-
łam, że się zachłysnę. Łyknęłam 
raz, powiedziałam, że ja nie piję, 
podał mi rękę na zgodę i poszedł. 
Pracowaliśmy dalej u tych Niem-
ców, a tam zrobili skład broni. Ale 
na noc nie wracali, bo się bali. My 
pilnowaliśmy. A w pałacu była ra-
diostacja na dole. Dziedzic miesz-
kał na górze, Niemcy na dole. 
Ale z tamtymi nic nie mieliśmy 
wspólnego. Tam byli Niemcy i tu 
w domu u cioci tez byli Niemcy. 
Tu był telefon. Pewnego razu ktoś 
tłucze się do drzwi, mamusia pyta 
kto to, Polak się odzywa. No to jak 
Polak, to ktoś chce się czegoś do-
wiedzieć pewno partyzanty. We-
szli i do broni, że ją zabierą. Ale 
moja mamusia zaczęła płakać, bła-
gać, prosić. Dobrze wiedziała kto 
to był, ale nie powiedziała tego do 
końca. Nakładali sobie pończochy, 
przyszli we trzech. Mamusia mówi, 
nie róbcie tego, bo cała wieś pój-
dzie za druty. Zaczęła ich prosić na 
kolanach. I oni jeden do drugiego 
se porozmawiali, a nie róbmy tej 
hecy – powiedzieli. I poszli.
Stara Wieś nie była wysiedlona, 
z Centralki może jedna osoba, Ła-
buńki II puste domy zostały. Na-
siedleńcy pozabierali pola. I trzeba 
szukać pracy, a oni ją dawali. Do-
wiedzieli się od kogoś, że ja mło-
da dziewczyna, umiem wszystko 
robić, gotować, piec. Miałam wte-
dy 15 lat. Wyrobili mi kenkartę 
i zatrudnili mnie takich dwóch 
z Sachalinu, ale ja w polu nic nie 
robiłam. Gotowałam. Co dzień 

Zofia Turczyn, 
26 października 1941 r.; 
fotografia z Kennkarty
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chodziłam dwa kilometry mie-
dzą, bo tam szosy nie było. Tylko 
błoto. Gotowałam, piekłam rano 
chleb, ja taka niska byłam. Dzie-
ża taka duża, piec wysoko, musia-
łam stawać na stołeczek. I bułki 
piekła, szarlotki… co tylko chcieli 
piekłam. Mowę ich można było 
zrozumieć, niby czeska, słowacka.. 
ukraińska? W polu robiło dwóch 
chłopów i dwie kobiety. Petryk 
był, Kołodziejczuk, Jachtoma. Oni 
przychodzili tylko jeść. Chowa-
li świnię, cztery krowy było. A ja 
miałam jeszcze dziewczynę do po-
mocy z Bożego Daru. Nazywała 
się Stefcia Puźniak. Krowy doiła, 
mleko do mleczarni odstawiała, 
ja tylko w kuchni, a ona obrządki 
i sprzątanie mieszkania. Mnie tam 
było nieźle. I litr mleka dostawa-
łam codziennie za to. A mamusia 
w tym czasie miała koleżankę taką 
co mieli restaurację, a jej mąż był 
masarzem. I mamusia poszła do 
sklepu mięsnego i tam pracowała. 
Przynosiła nam wędlinę, kiełbasę, 
salceson, boczek, tłuszcz. Co mogła. 
Dzieci- moja siostra i mój brat byli 
dalej w Zamościu u stryjka. 
Potem, jak przyszli ci nasiedleńcy 
to utworzyło się takie bałtrup- 
chodzili po domach robili podmu-
rówki, remonty. Mój brat Jurek 
poszedł tam pracować, też jeszcze 
był młody. Pracował tam też ten 
z kurzarni z Centralki. Poszedł tam, 
on nic nie robił, tylko tyle, że nie 
zaczepiali go, bo miał stałe zatrud-
nienie. Jeść mieliśmy co, dom mie-
liśmy, słomą się podścieliło i jakoś 
się spało na tym, co kto dał. 
W Łabuniach był taki dobry 
człowiek, on był folksdojczem. 
W każde święta coś nam przy-
wiózł. Nazywał się Rychel. Ile on 
ludzi wspomagał… 
A jeszcze jak Niemcy jeszcze byli… 
zawiązała się konspiracja. AK jest, 
BCH nie ma łączniczek, sanitariu-
szek, gońców nikt się nie zgłasza… 
przyjechał do nas taki pan zna-
jomy i mówi tak, że musimy się 
jakoś zebrać i założyć swoją orga-
nizację. Zrobimy Bataliony Chłop-
skie. Ale jak zrobić przysięgę? Na-
około Niemcy. Mamusia była taka 
odważna, że pozwoliła i poscho-
dzili się do domu. Przyjechało do 
naszego domu dwóch, tu gdzie 
Niemcy, komendant przyjechał. 
I te dziewczynki po jednej, jed-
na wychodziła, druga wchodziła 
i zostałyśmy zaprzysiężone. Pseu-
donim mój to Pliszka. Ale nic na 

tym nie skorzystałam. Gdy dawali 
legitymację Zbowid-u zapomnia-
łam, jaka doktorka nas uczyła. 
Byłam łączniczką i kazali nam so-
bie poszyć takie mundurki lniane 
z białego płótna i opaskę Czerwo-
nego Krzyża. Furażerki, niby czapki 
i spódnice do tego. Cała uczelnia, 
gdzie nam wszystko wykładali, 
jak i co, to była na Bożym Darze. 
W ziemi była wykopana ziemian-
ka, było zrobione dwa pomiesz-
czenia i tam właśnie chodziliśmy. 
Nas nie było dużo, jak się potem 
okazało nas zostało tylko dwie. 
A wszystko poszło do AK. A nas 
w tym BCH zostało dwie, Zosia 
Niemczuk i ja. Chodziłyśmy, rozno-
siło się ulotki. Taki był czas, że na-
uczyli nas strzelać z broni. Dostali-
śmy pistolety krótkie takie szóstki. 
Nikt nas nie zaczepiał. Szło się tędy 
jak na Bródek, Barchaczów i lasa-
mi na Boży Dar. Kiedyś przenosi-
łyśmy karabiny takie długie, nie 
pepeszaki, to w snopkach takie, jak 
kiedyś się robiło. I pamiętam na-
lot samolotów, szukali nad lasem 
ognisk czy co. I już dochodziliśmy, 
a tu samolot tak nisko leci. To my 
pod te snopki pokładliśmy się na 
ziemię. Odleciały i my poszliśmy. 
Zebranie było w nocy i trzeba było 
wracać. A pamiętam tak zimno 
było wtedy, że ja sobie nogi od-
mroziłam. Komendantem naszym 
był, zapomniałam jego nazwisko, 
ale on był szefem w cukrowni, 
a tutaj była komendantka Kula-
szowa. Ona dawała znać takiej 
Turczynowej a ta do nas. Akcji 
u nas nie było, więc się na nie cho-
dziło. U nas nie było wojny. 
Nie było takiego strachu przed 
Niemcami. Wpierw był ten Polak, 
Piątkowski komendantem, potem 
ten drugi nie był zły, tylko pijak 
i miał kochankę, którą niedawno 
rozpoznałam na ulicy… 
Była Czeska Żydówka, jeszcze 
jak Piątkowski był komendan-
tem. Ta Żydówka przyszła do nas 
z taką pół roczną dziewczyneczką. 
A mieszkała u cioci mojej. Ciocia 
miała wolny pokoik i dała jej, była 
sama bez męża. Mieliśmy krowę i 
zapytała czy mogłaby dostać mle-
ka dla tego dziecka. Jak mi szkoda 
do dziś dnia … na Boga… Prosiła, 
żeby to dziecko chociaż przecho-
wać… Ktoś dał znać Niemcowi, 
że my Żydówkę przechowujem… 
Ale przyszedł ten Piątkowski i 
prosił, żeby ostrzec tych, u których 
ona mieszka, bo wysiedlona bę-

dzie cała wieś. I mamusia ostrze-
gła tę ciocię… Żydówka wzięła to 
dziecko, zostawiła mi kapelusz, bo 
ja kiedyś nosiłam kapelusze, taki 
ładny… taką piękną nowiusieńką 
jesionkę, torebkę taką… Mamusia 
jej wytłumaczyła, że nie może zo-
stać tu, bo wie jaka sprawa. I ona 
bidne takie zabrało to dziecko, wa-
lizeczkę taką malutką i poszła… co 
się z nią stało? Nie wiem. I dzięki 
Bogu nikt nie został zabrany do la-
gier i wysiedlony. 
Pamiętam była pasterka podczas 
wojny. Ja jako młoda dziewczy-
na potrafiłam na te pasterkę iść… 
tu w naszym lesie za Mocówką 
to nie tak daleko. Zostaliśmy po-
wiadomieni jedni przez drugiego, 
należałam już wtedy do Batalio-
nów Chłopskich. W kościele był ja-
kiś magazyn, a msze były na Wólce 
w stodole. Myśmy chodzili pie-
chotą do Zamościa do kościoła. 
Do szkoły piechotą chodziłam na 
Nowe Miasto. Chodziłam do szóst-
ki, a zajęcia miałam popołudniami. 
Ale w zimie to ja na Panieńskim 
u cioci mieszkałam. Na Wólce by-
łam chyba z raz z ciekawości zoba-
czyć. 
Czują czarnuchy, bo żony i dzieci 
już powywozili. Zostali się sami na 
gospodarce. I już się mszczą na Po-
lakach. Przyjechali na Starą Wieś 
niedaleko CPN, tam niedaleko 
mieszkała moja koleżanka Zosia, 
chyba to był ostatni dom wtedy… 
Mój kolega nazywał się Karchut 
i on nas uczył jak się posługiwać 
bronią. Z małych pistolecików już 
umiemy, a teraz duża broń. A tam 
była taka obora, nie było dachu 
tylko było nakryte. Moja kole-
żanka Zosia miała jeszcze siostrę. 
Wszystkie trzy należałyśmy, tylko 
ta siostra pracowała w Zamościu 
i nie chodziła z nami na kur-
sy. Przysięgi nie składała. A tak 
w ogóle to 6 nas było, już poumie-
rały wszystkie, tylko ja jedna się 
zostałam. Są moje imieniny, ona 
Zofia i ja Zofia, robiliśmy je wspól-
nie. Karchut powiedział, że jutro 
przychodzi, przy okazji będzie na 
imieninach, jeszcze poćwiczymy. 
Przyszedł, poszliśmy do tej obory, 
poćwiczyliśmy. A tu przylatuje taki 
chłopaczek mały i woła: Uciekaj-
cie, bo Niemcy na koniach przyje-
chali, biją ludzi, do każdego domu 
wpadają. Ten chłopak nazywał się 
Heron, jego zastrzelili po wojnie. Ja 
poszłam, ale zapomniałam wziąć 
ze sobą kenkarty. Zośka miała, bo 
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w mleczarni pracowała. Jej sio-
stra też miała. A oni przyjechali na 
dwóch koniach, jeden nie umiał po 
polsku, a drugi to był Polak z Ru-
szowa, zdaje mi się, że to był fol-
ksdojcz Haik. Je wylegitymowali, 
a mnie podprowadzili pod ścianę, 
powyjmali pistolety i do mnie. 
A ja podobno tak zbladłam, że zro-
biłam się jak ściana. Była tam taka 
babciunia, babcia mojej koleżanki, 
na kulach, staruszka, może miała 
z 95 lat? Wyszła z tymi laskami 
i tak pac na kolana. „Panoczki, nie 
ruszajcie tego dziewczę, ona ma 
kenkartę, ona tu niedaleko miesz-
ka. Pracuje u was”. Ten Polak coś 
tamtemu powiedział, puścili mnie. 
Ale oni jechali na koniach, a ja na-
przód szłam. I tak szłam może wię-
cej jak z kilometr, ja i oni za mną. 
A po drodze jeszcze bili ludzi. Po 
gębie, głowy rozbijali, jednej pani 
okulary zbili. Pijani byli obydwaj. 
Dobiegłam do domu, u nas pełno 
ludzi w domu, bo wujki mieszka-
ją z nami, dali mi wody. Za chwi-
lę oni wpadają do nas. Mamusia 
pokazał im moją kenkartę. Powie-
dzieli, że już nie będę latać tam do 
pracy, tylko do Ruszowa cię zabie-
rzem. A ja sobie pomyślałam, że 
guzik mnie zabiorą… Za jakiś czas 
ten mój gospodarz zabił świnię 
i kazał mi nagotować galarety, bo 
taką dobrą robisz. Nigdy mi tego 
nie mówił, a teraz powiedział, pa-
miętaj, żebyś uszy pokroiła. Jak 
czyściutko zrobi masaż to daje się 
uszy do galarety, bo to ścina do-
brze, tak jak teraz dają żelatynę, 
kiedyś dawało się uszy. Ugotowa-
łam i kazałam Stefce ponalewać. 
Jak coś robiłam to sobie wynosi-
łam po trochu obok starego, pu-
stego domu mojego wujka, stał 
naprzeciwko, w stertę kładłam. 
Co mogłam to ciągnęłam do 
domu. Nikt mnie nie kontrolował. 
I ta moja pomocnica Stefcia wi-
docznie zjadła to ucho. Przyszłam 
na drugi dzień, a on z dubeltówką 
do mnie. Pyta się: gdzie ucho? Ja 
oczy postawiłam, jak gdzie ucho? 
Galareta zrobiona, a ucha nie ma? 
Tłumaczę, że nie wiem co się stało 
z tym, ja nie zjadłam, bo ja nie lu-
bię. Pewno Stefka zjadła. Krzyczał: 
Ty partyzantka, czegoś tak wcze-
śno poszła i jej kazała wlewać? W 
końcu się uspokoił, nie zastrzelił 
mnie. Postanowiłam sobie, że już 
więcej tu do pracy nie przyjdę, 
ty chamie jeden! Kenkartę mam, 
poszukam gdzie indziej jakieś ro-

boty. Koleżanka moja Zosia pra-
cowała w mleczarni, tu na rogu, 
poczta kiedyś była… Mleczarnia 
była zrobiona w takiej malutkiej 
chałupce naprzeciwko remizy, dziś 
tam kamienica jest wybudowana. 
W domu i opowiadam mamusi 
jak to było. A mamusia mówi tak: 
Ty zwiewaj stąd! Wola boska, co 
będzie. Na Panieńskim, zaraz za 
Jatutowem, mamusi siostra miesz-
kała. Tam nie było wysiedlenia, 
nikt nikomu nic nie zabierał… 
i ja tam poszłam do tej cioci. I tam 
byłam. Mieli gospodarkę i tam ro-
biłam. Ale ten na drugi dzień przy-
jechał i powiedział mamie, że jak 
się jutro rano nie stawię do pracy 
to całe Łabuńki pójdą do lagier. 
Mamusia mówi, że trudno, że ona 
nie wie, że ja skończyłam 16 lat 
i mam swój rozum i nie wiem, 
gdzie ona jest. A ten, że do par-
tyzantki poszłam! Mamusia, że 
może i tak, że poszła zaraz po tym, 
co pan jej tak powiedział. Jak to 
można tak posądzać? I on się uspo-
koił. Mówił, że jeszcze przyjedzie, 
ale nie przyjechał, bo za parę dni 
diabli go wzięli. 
Co tu teraz robić? Szkoły nie mam. 
Byłam parę tygodni i wybuchła 
wojna. Mam sześć klas skończone 
i więcej nic. Otworzyli na Karo-
lówce taki trzymiesięczny darmo-
wy kurs księgowości w rolniczej 
szkole. A ja byłam bardzo mocna 
z matematyki. Namówiłam jesz-
cze swoja koleżankę z czworaków 
i siostrę moją rodzoną. Miałam 
bardzo dobre oceny, lepsze niż ci co 
pokończyli więcej klas czy szkoły. 
Trzeba szukać pracy, a gdzie? Sołtys 
ma zarządzenie, że może wysłać na 
kurs: hodowla krów. Poszłam na 
ten kurs do Sitna. Oceny znów bar-
dzo dobre, wszyscy mnie tam lu-
bieli, ale dali mi chodzić tak daleko 
aż w okolice Wysokiego. Nie było 
autobusów, nie było czym jeź-
dzić… umiałam na rowerze i jeź-
dziłam. Opowiadałam ludziom jak 
karmić, czym karmić krowy. A jak 
zdawałam egzamin przyprowadzi-
li mnie do takiej obory z dwoma 
bykami i krowy. Pytali mnie o nie, 
musiałam rozpoznać. Ale rzuci-
łam tę robotę. Od nas z Łabuniek 
był naczelnik w gminie i zatrud-
nił mnie w sklepie. Pracowałam 
w remizie na dole. Dwa czy trzy lata. 
A w handlu 11 lat. Ja to byłam taka 
ciekawska, gdzie kto mi, co powie-
dział ja musiałam wszędzie być. 
Spotkaliśmy się dziewczynek parę 

i musimy sobie coś założyć, jakieś 
koło gospodyń czy co, bo gdzie tak 
się będziemy męczyć. I tu była taka 
Petryk Amelia. Ona była wszyst-
kim. Sama teatry układała, wszyst-
kie piosenki, uczyła nas. Założyło 
się kółko. Zaczęliśmy uprawiać te-
atr, jeździć. Gdzie nas zaprosili, tam 
my jeździliśmy. Wszystkie sztuki 
wojenne. W każdym miałam ja-
kąś rolę. I Cyganką byłam, jaka mi 
dali to ja grałam. Byłam bardzo 
ciekawska na te rzeczy. Mamusia 
zaraz po wojnie jak ruskie byli za-
częła jeździć na Ziemie Odzyskane. 
Przywoziła różne rzeczy. Mieliśmy 
poduszki, kołdry, innym ludziom 
przywoziła. Co tylko mogła, kto 
jej co tam dał. Porcelanę, kryszta-
ły…. Raz jak szła do Zamościa do 
pracy to na końcu Jatutowa patrol 
niemiecki ją zatrzymał, że ona Ży-
dówka. Mamusia zaczęła się mo-
dlić. Zapytali ją kiedy ty bieliznę 
zmieniasz, a ona odpowiedziała, że 

w sobotę. I ją puścili. 
Do jednego pokoju, bo był czy-
ściutki i ładny, większy. Zawsze 
nam dawali jakiegoś takiego naj-
starszego. Wchód mieli od przodu. 
Raz to nawet taki był, co go w fo-
telu wnieśli. Pistolet mu w nocy 
wystrzelił. Kula poszła w ścianę. 
Miał takiego ordynansa co chodził 
po pokoiku cały czas z różańcem 
w ręku. To był Niemiec, to wtedy 
jak na Rosję szli. 
Do mnie zaczynali przychodzić już 
chłopcy. Jeden Kulik, miał sztucz-
ne oko wstawione, on do mnie 
konkurował. To był Polak, ale za 
ruskim. Mieszkał z jakimś drugim 
w czworakach. Nigdy do niego 
poszłam. Raz kazał mi przyjść na 
stawy: podejdź ze mną kawałek, 

Marianna Turczyn



kwiecień - czerwiec 2017  | IGŁA 9

ja tylko chcę coś ci powiedzieć. 
Ja się chcę z tobą ożenić. A ja mu 
odpowiedziałam, że nie myślę za 
mąż wychodzić.
Jeździłam do Zadnogi do kraw-
cowej, trochę się uczyłam, żeby 
choć dla siebie. I wpadłam w oko 
policjantowi. Przywoził mnie na 
motorze. I jest zabawa w remizie 
naszej w Łabuńkach. Pójdziemy 
do bufetu, coś zjemy, napijemy 
się oranżady. A bufet był chyba 
u Marka Kolendy. Kupiliśmy jakiś 
napój, posiedzieliśmy z tym Jan-
kiem Łopuszyńskim. Był wtedy 
też jego brat cioteczny z Łabuń, 
Wiater się nazywał. I okazało się, 
że na zabawie byli nasi partyzanci, 
ci co byli w Batalionach Chłop-
skich i w AK: Tego s… to jakiś 
wywiadowca z Zofijką, z Zosiunią 
chodzi… trzeba tej Zosiuni naka-
zać, żeby ona nie chodziła z nim. 
Potem przyszedł taki kolega i kazał 
mi go rzucić. A co ja go trzymam? 
Nie trzymam, to nie jest mój narze-
czony. Ale już słyszę, że tam klną…, 
że chcą go zastrzelić. Mówię: Ja-
nek, my chodźmy prędzej. A on: 
Ale jeszcze se zatańczym ze dwa 
razy. Za dwa dni słucham Jasio 
zastrzelony. Wpadli do niego, na-
sze!... nasze!... nasze!... partyzanci 
znajome. Pojechali, rozebrali go, 
zostawili go tylko w kalesonach. 
Wyprowadzili go za stodołę. Tego 
samego dnia przyjeżdża policja 
i na komendę mnie zabierają. 
Czy ja słyszałam? Czy ja wiem kto 
go zastrzelił? Trzymali mnie do 
dwunastej godziny w nocy w Ła-
buniach. Widzą, że nic nie wiem 
albo nie chcę powiedzieć to po-
wiedzieli, że wywiozą mnie na do 
Zamościa. Powiedziałam, że trudno 
pojadę, to samo powiem co i wam. 
Potem znowu takiego Tomczaka… 
Chodził ze mną krawiec Halej się 
nazywał. Oni gdzieś z Ukrainy ucie-
kli i mieszkali tu potem na Central-
ce. Przyszedł do mnie: Zosiu idzie-
my na zabawę. A ja, że jest u mnie 
siostra cioteczna Krysia (umarła 
już), jak chcesz to bierz Krysię i idź-
cie. I oni poszli do Jatutowa. Szli 
na zabawę i na ich oczach zastrze-
lili Tomczaka. Powiedzieli, że przy-
chodził do tych dwóch, co u nas w 
czworakach mieszkali, ten Kulik. 
Powiedzieli, że on jest szpiegiem, 
że należy do partii. A on był Bogu 
ducha winien. Był starszy chłopak, 
ale taki grzeczny. Nie był nawet w 
partyzantce. 

Ci partyzanci akowcy chodzili, za-
bierali ludziom krowy, świnie za-
bijali i bawili się. 
Przy dróżce w kierunku parku był 
młyn już nie działający, na wodę 
był, była krynica. Stała tam też cha-
łupa i mieszkali tam takie Bilskie. 
Mieli dwa duże pokoje i tam była 
zasadzka. Zabili krowę, zaprosili 
mojego brata ciotecznego. Nazy-
wał się Janek Zawada. On nikomu 
krzywdy nie zrobił, najwyżej po-
rozbierał, zabrał broń i puścił. Po-
szedł na stawy, patrzy akurat Nie-
miec chodzi po grobli, to on tego 
Niemca zatrzymał, rozebrał, zabrał 
mu buty takie oficerki (przyniósł 
je potem mojemu bratu), puścił go 
w kalisonach, ale go nie zastrzelił. 
A ja ostrzegałam go. Temu koledze 
z Nowego Miasta mówiłam, żeby 
uciekali, bo jest na nich zasadzka. 
Powiedziała mi koleżanka, której 
ojciec był kowalem u dziedzica. 
Bo chodzą, kręcą się i mają kogoś 
na oku. A ten jego kolega z mordą: 
A co ci będzie ta siostra pier…! 
A byli już po kielichu. I ten Janek 
się posłuchał. Poszli jeszcze do bro-
waru do Jatutowa. I tam ich za-
strzelili. Bez potrzeby zginął, bez 
potrzeby. 
W sklepie koło studni zastrzelili też 
kogoś. 
Pamiętam, jak rozstrzelali, to niby 
Żyd miał być… u nas taka ścieżka 
była, myśmy nie mieli szosy tylko 
chodziliśmy ścieżką do głównej 
szosy. Pamiętam, jak ktoś powie-
dział: Niemcy gonią jeńców. Woj-
na prawie się kończyła. Chyba ich 
do Bełżca prowadzili. Mieli to być 
Żydy, ale myślę, że i Polaki tam 
byli. Z tyłu szło dwóch Niemców. 
Mamusia moja napiekła wcześniej 
chleba, pokroiła go i wzięła krom-
ki w fartuszek. Mnie naszykowała 
w drugi fartuszek i wyszliśmy tak 
kawałeczek do szosy. On widzi ten 
Niemiec, że my coś mamy i grozi 
nam. Brukiew rosła po drugiej stro-
nie szosy, jeden bidaczek wpadł 
na to pole i te brukiew zaczął jeść. 
Ze skórą, brudne, prosto z ziemi. 
Przyleciał na te stronę w burt to 
jeszcze w gębie miał. Koło tej na-
szej szosy drzewo stało, akacja. 
I on pod tym drzewem padł i tu 
go zakopali. Chyba nikt go nie za-
brał… Tu jak mieszka wójta mama 
to zaraz taka ścieżka była i my-
śmy chodzili z domu do szosy. To 
widziałam na moich oczach, dwa 
razy widziałam. A drugi raz jak 

Żydów tych, co kiedyś browar w 
Jatutowie mieli. To wtedy mamu-
sia poszła do dziedzica i prosiła go, 
żeby mnie zatrudnił. A on: Ja nie 
mam roboty już! Ale poszła mama 
do jego żony, a ta żona była bardzo 
taka religijna, dobra, bo jej mąż to 
takie dranisko było. Łabędzki się 
nazywał ten dziedzic. I ta żona po-
wiedziała, żebym przyszła, tu jest 
ogrodnik i inspekta były szkłem 
nakryte. A w tym ogrodzie prze-
chowywali się Żydy. Była tam taka 
piwnica, co kiedyś była przecho-
walnia sadu. I tam mieszkali Żydzi. 
Oni byli bardzo bogate, mieli swój 
browar. Mieli jednego chłopaczka, 
młode małżeństwo. Pracowałam 
ze dwa dni i Krysia zaprowadzi-
ła mnie do tego miejsca. To było 
raniutko. Przychodzim, słuchamy, 
a oni godzinki śpiewają, modlą się 
po polsku. Prawdopodobnie ka-
tolicy byli. Na drugi dzień patrzę 
się a już gestapo jedzie… Mówi 
się we wsi, że zrobił to dziedzic, że 
wziął kupę pieniędzy a potem ich 
wydał… Jechali prosto w to miej-
sce, gdzie tamci mieszkali. Gdybym 
miała określić, gdzie to było… bli-
żej pałacu, w stronę Łabuńki. Dłu-
go pamiętałam, które to drzewo, 
bo byłam kucharką w hospicjum 
od pierwszego dnia, gdy powsta-
ło przez 11 lat. Za pałacem był sad, 
ogrody były, przepiękne róże, po-
rzeczka czarna. Były takie aleje po-
wyścielane, pięknie porobione… 
A ta piwnica była niedaleko rze-
ki. Patrzym się a ich pędzą. Żona 
po jednej stronie, mąż po drugiej, 
oczy zawiązane. Ten chłopaczek 
w środku. Może miał z 10 lat… 
postawili ich pod to drzewo i za-
strzelili serią z maszynowej broni. 
Na moich oczach. Co ja przeżyłam, 
do dziś dnia pamiętam, co ja wi-
działam taką śmierć. Prawdopo-
dobnie ktoś ich później zabrał, bo 
nic nie znaleźli jak szukali. Tu był 
taki fornal, dziedzica woził, Dudek 
się nazywał. Niedawno umarł, to 
jego ojciec chował ich, zakopy-
wał w workach czarnych. Później 
pod tym drzewem szukali, drzewa 
zaczęli wycinać i nie znaleźli ich. 
W tym miejscu za kapliczkami 
gdzieś. Do pałacu chodziłam, bo 
moja ciocia była dobrą krawcową 
i ona dziedziczkę szyła. Ja chodzi-
łam tam jako dziewczyneczka. Ta 
dziedziczka była bardzo dobra. 
Kuchnia była w suterynie. Ścinali 
drzewa, palili pod kuchnią. Dzie-



10  IGŁA  | kwiecień - czerwiec 2017

dzic miał dwóch synów, ale jak go 
sowieci wywozili to najprawdopo-
dobniej go zastrzelili. W czasie woj-
ny byli różni ludzie… to byli bied-
ne ludzie. Pracowali najczęściej 
u dziedzica. Miałam dużą stycz-
ność z folwarkiem. Był stolarz Bar-
toszak, ogrodnik Zabawski, kowal 
Marysz, mieszkał też tam Radzi-
kiewicz – przy samym sadzie dwu-
osobowy czwórak był, a po drugiej 
stronie kowal. Pokojówką była 
Saluka matka, Marysia. Kucharka 
była nie od nas. 
Wyszłam za mąż to miałam 27. rok. 
W tym sklepie w remizie przyjmo-
wałam jajka. GS skupywał jajka, 
zostawiał mi skrzynki. Przyszedł 
facet i nie miałam w co je przyjąć. 
Ja te jajka układałam i za to mia-
łam płacone. I ja nie miałam gdzie 
przyjąć to on te jajka rozbił. Rzucił 
o ścianę. I sobie pomyślałam, że 
ja nie będę tu pracować, bo takie 
wariaty jak tu są… będą mnie de-
nerwować. Remanent mi zrobili 
z obcych ludzi. Tak mi zrobili, że dwa 
razy jeden i ten sam towar mi po-
liczyli. Także wyszła mi duża supe-
rata. Dają mi wymówienie z pracy. 
Ale zrobili zebranie i ktoś powie-
dział: Co wy od tego dziewczęcia 
chcecie, zróbcie wypadowy rema-
nent, może to jakaś pomyłka była? 
Przyszłam do domu i pomyślałam, 
że ja tego nie daruję. W niedzielę 
po kościele zrobiłam sobie rema-
nent. Miałam tam wszystko, chleb, 

kiełbasę, wędlinę i nawet materia-
ły miałam. Były dwie bele mate-
riałów i oni dwa razy je policzyli. 
I wyszła mi ta superata. Zrobili mi 
na trzeci dzień wypadowy rema-
nent i wyszło mi 2 złote manka. 
I wyrzekłam się tego sklepu. Póź-
niej zachorowała moja siostra 
i wzięli mnie do Zamościa do skle-
pu na zastępstwo. Na podcieniu. 
Byłam tu dwa lata. Potem wzięli 
mnie do magazynu rozdzielczego. 
Zrobili remanent, superata mi zno-
wu wyszła. Coś znowu źle wyszło, 
ale się cieszyli, bo nie manko tyl-
ko nadwyżka. I przerzucili mnie do 
największego sklepu obuwniczego 
w Zamościu do Martyniuka. Byłam 
tam kierowniczką. Duża odpowie-
dzialność. Pracowałam tam pięć 
lat. I włamanie mi zrobili. Zgłasza-
łam parę razy, że budynek wymaga 
dodatkowych zabezpieczeń. Zawa-
lili sufit i weszli. Dobrze, że zgła-
szałam te problemy wcześniej dwa 
razy. Włamywacze weszli i wzięli 
dużo obuwia. Na dole był maga-
zyn. Podali nas do sądu, wzięliśmy 
sobie adwokata, ja i trzy dziewczy-
ny, które tam, pracowały. A dobrze 
mi się z nimi pracowało. Sąd je-
den, drugi… dziewczynki chciały 
się składać i zapłacić, ale ja na to: 
Co? Ja nie kradłam! To złóżcie się 
i płaćcie. I przyjęli mnie do Łabuń 
do spożywczego. Stąd już jeździ-
łam i robiłam remanenty po skle-
pach wiejskich. Zapoznałam męża. 

Pojechałam na zabawę, a byłam 
umówiona z tym chłopakiem, co 
chodziłam ze Zwolakiem z Łabuń. 
A miałam tu ciocię. Jak było zimno 
to nocowałam u niej czy przyno-
siła mi jeść. Zaprosiła mnie i aku-
rat Szmit przyjechał. Zapoznałam 
się z nim, bardzo ładny. Znaliśmy 
się dwa tygodnie. Zapoznaliśmy 
się na Wielkanoc, a w maju wzię-
liśmy ślub. Mówiłam mamusi, że 
nie pójdę, bo on młodszy ode mnie 
o dwa lata, że ja z Frankiem już 
będę chodzić. Ale wujek, mamusi 
brat i wszyscy mówili: Idź, to po-
rządna rodzina. I religijna i dobra. 
Ósmego maja wzięliśmy ślub i ży-
łam 53 lata z nim. Nie chciałam już 
iść do sklepu, to co teraz robić? Zna-
łam taką jedną panią z Karolówki, 
miała szklarnie. I ona mi powie-
działa, że mam tyle pola, żebym 
stawiała szklarnie. Byłam bardzo 
oszczędna, co brałam pożyczkę 
to składałam sobie na książeczce. 
Siostra mi pożyczyła, ta pani mi 
pożyczyła i w ciągu dwóch lat im 
oddałam. Wpierw trzy dachy, po-
tem jeszcze czwarty. Za jeden rok 
kupiliśmy sobie samochód. Pomi-
dor był tani, ale schodził, ruskie 
zabierali. Pracowałam ciężko, od 
małego dziecka do 90 lat.

Fotografie z archiwum rodzinnego
Zachowano oryginalny 

styl wypowiedzi
wysłuchała: Agnieszka Piela

Teresa Stanisławek: Zjednoczyła nas pani Petryk 
Amelia. Bardzo dużo nam pomogła i gdyby nie ona 
to dziś tutaj byśmy nie byli, bo w kole było kilku męż-
czyzn, którzy z tyłu śpiewali. Śpiewaliśmy przepiękne 
pieśni patriotyczne, do dnia dzisiejszego mam jeszcze 
zeszyt. Dużo skeczy pani Petryk pisała. Później były 
spotkania w szkole. Gdzie nas prosili to wszędzie jeź-

dziliśmy.  Byłam bardzo zaangażowana. Nie tylko ja 
zresztą. Jak coś nam nie pasowało to się kłóciliśmy, 
a czegoż nie? Normalnie, jak w rodzinie. Wdzięczna 
jestem tej pani, bo dzięki niej wszystkie tutaj jeste-
śmy. Bo nie było czegoś takiego, żeby gdzieś wyjść, 
pójść, pojechać, bo każdy się zaszył w domu. 

 Jerzy Branecki: Życie kulturalne we wsi rozpo-
częło się po zakończeniu II wojny św., kiedy młodzież 
wyszła z podziemia, wyszła z ukrycia. Nie było tele-
wizji, radia, czym się mieli wówczas zainteresować? 
Postanowili zwrócić się do pani Amelii, żeby w jakiś 
sposób przyczyniła się do rozwoju życia kulturalnego 
we wsi. Wówczas pani Amelia zaproponowała i na-
pisała sztukę pod tytułem „Zdrajcy”.  Sztuka oparta 
na faktach, a udział w niej brali ci sami ludzie, którzy 
tamte tragiczne dzieje przeżywali na własnych oso-
bach. Później organizowaliśmy dożynki w parku przy 
szkole, zabawy w remizie. Program do wszystkich 
uroczystości jak dożynki, dni miejscowości pisała 
pani świętej pamięci Amelia. Pisała tekst powitania 
księdza biskupa, teksty piosenek, satyry. Okres ten 
trwał dość długo do 1951 r. kiedy wydarzyła się w Ła-
buńkach tragedia… W skrócie przyjechali na zabawę 
chłopcy ZMW a za nimi furmanką inni i ich wystrze-
lali. Zrobiło się we wsi gorąco, potem nic się już nie 
działo. Aż do 1960 r. kiedy to z inicjatywy ówczesne-
go sołtysa Jerzego Turczyna, ojca obecnego wójta, 

Taka jedna rodzina...
HISTORIA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH (5)

Łabuńki cz. 1 
W archiwum gminnym brakuje mi teczki o KGW 
Łabuńki… W tej części nie będzie listy członkiń, 
ani fragmentów protokołów. Tylko zapis roz-
mów ze spotkania, które miało miejsce 12 lute-
go 2015 r. w remizie strażackiej w Łabuńkach 
Pierwszych.
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zwołano zebranie, na którym powołano zarząd straży. 
I zwróciliśmy się do pani Petrykowej by ruszyć z miej-
sca by coś zrobić. Powiedziała, że powtórzymy sztukę 
„Zdrajcy”. Następna sztuka to „Droga do Warszawy” 
a trzecią byli „Dziurdziowie”. Próby odbywały się 
u pani Petrykowej w domu. Rozpisano role, kolejność 
wystąpień. Kiedy zbliżaliśmy się do terminu wysta-
wienia tej sztuki udałem się do domu kultury w Za-
mościu i napotkałem dyrektora Waldemara Zakrzew-
skiego, który był zdziwiony, że my to gramy. Nikt nam 
nie pomógł w strojach. Ale w dniu kiedyśmy tą sztukę 
wystawili spojrzałem i zobaczyłem go przy oknie jesz-
cze z jakimś innym. Po zakończeniu występu wszedł do 
nas na scenę i  zapoznał panią Petrykową. Powiedział, 
że jest zdziwiony, ze my potrafiliśmy taką sztukę wy-
stawić. Zwrócił się do pani Petrykowej czy nie miałaby 
nic przeciwko temu, żeby on leciutkie jakieś poprawki 
naniósł i żebyśmy wzięli udział w eliminacjach powia-
towych.  I tak się stało. Było to zimą. Wystawiliśmy tą 
sztukę w Zamościu i tam zajęliśmy pierwsze miejsce, 
co spowodowało, że wytypowali nas na eliminacje 
wojewódzkie do Lublina. I myśmy 23 kwietnia 1960 
r. zajęliśmy drugie miejsce i dostaliśmy trzydzieści 
tysięcy nagrody. W tym dniu, gdy mieliśmy jechać 
do Lublina, zebraliśmy wszystkie stroje, czekamy 
a jednej osoby nie ma. No to co robimy? Waldek Ciu-
raszkiewicz zawsze był operatywny, wsiadł na rower 
i pojechał. Wraca. Nie pojedzie – mówi. Autobus jest, 

wszystko jest, dlaczego nie? Pojechałem ja. Mama jej 
i ja mówimy, żeby jechała, a ona trzasnęła drzwia-
mi i powiedziała, że nie pojedzie i koniec. Wróciłem. 
Co robić? Pani Petrykowa powiedziała siadamy, je-
dziem, damy radę! I pani Petrykowa zagrała rolę tej 
gospodyni. Były organizowane Dni Miejscowości. 
Program był pisany przez panią Petrykową. Przy-
śpiewki różne, piosenki. Trasa była ubrana od szko-
ły po CPN. Także dużo możemy tej pani zawdzięczać. 
Mogę jeszcze przypomnieć taki moment, nie pamię-
tam którego to było roku. Zorganizowany był w szko-
le w parku wspólny opłatek. Program napisała pani 
Petrykowa, rozpisała na wszystkich. A on był oparty 
na wydarzeniach „Pasterka w lesie”. Bardzo ładnie to 
wszystko wyglądało.  Potem zaczęło się koło rozrastać, 
doszły panie. Dużą pomocą była straż. My robiliśmy 
zabawy, mieliśmy pieniądze, razem współpracowali. 
Kupowaliśmy sukienki takie czy inne, mieliśmy gest. 
Pierwsze były spódnice, bluzki i chustka. Raz pożycza-
liśmy piękne stroje z Janówki Komarowskiej, wtedy 

jechaliśmy na dożynki do Krasnobrodu. I od pani spod 
lasu w Zaborecznem też. 

 Zofia Branecka: Pamiętamy, że występowali-
śmy w gminie na Dniu Seniora, na jubileuszu 50 – le-
cia małżeństw. Pani Petrykowa nam układała wier-
sze. To już było na początku 80. Wieniec na dożynki 
wiły wszystkie dziewczyny. A na początku zawsze 
wiliśmy wieńce u pani Petrykowej. Każdy był inny 
co roku. Pamiętam, że jak jechaliśmy z wieńcami to 
zajmowaliśmy zawsze pierwsze miejsce. Nie mieliśmy 
zawsze strojów, ale pani Petrykowa zawsze tłuma-
czyła ciemne spódniczki i białe bluzeczki. I były chu-
sty takie tureckie. Pamiętam, że chodziliśmy pożyczać 
od pań ze wsi i nakładane były na te białe bluzeczki. 
Młodzież się garnęła do tego. To naprawdę nie trze-
ba było, jak coś się robiło to wszyscy byli blisko. Nie 
wiem, w którym roku powstało koło gospodyń. Wy-
ście były pierwsze, bo ja do was dołączyłam może 
w 1980r., ale to o czym ja mówię to nie było koło go-
spodyń, to była młodzież, która się wokół pani Petry-
kowej gromadziła. A później powstało koło gospo-
dyń. I Maryla Wałaszyk była przewodniczącą. Ja nie 
mogę powiedzieć kto był skarbnikiem… wtedy koła to 
były tylko koła. Nie było finansów, nie było niczego. 
Żeby koło mogło działać to myśmy ze swoich kieszeni 
dokładały lub z gminy coś dostawałyśmy za naczel-
nika Harczuka. A potem już sami wiliśmy wieniec w 

remizie na dole, tam religia była. 
Mieliśmy tam takie malutkie po-
mieszczenie i tam się zbieraliśmy. 
Wszyscy się schodziliśmy, my, 
nasi mężowie i każdy miał coś do 
roboty. Teraz mają lżej. Na odpu-
ście w Łabuniach nieśliśmy nasz 
obraz Matki Boskiej Szkaplerznej. 
Był taki okres, że chcieliśmy ten 
obraz odnowić, ale nie było chęt-
nych, bo to dużo kosztuje. Bo to 
był gipsowy obraz, ciężki. To był 
piękny obraz, myślę, że on tam 
jeszcze jest. Ludzie nie chcieli się 
tego podjąć. Zostało bez odzewu. 
Jak był odpust to ten obraz niosły 
dziewczyny, to się rwały do tego 
obrazu. Był na uchwytach, tzw. 
feretron. Nieść taki obraz to był 
zaszczyt kiedyś. Były takie panie, 
które dyrygowały kto ma podejść 
do tego obrazu, a kto nie. Nie-

które mamy się obrażały. Były niesnaski, bo wzięłaś 
tamte, bo twoja niosła… Kiedyś też inaczej wyglądał 
obchód święcenia pól. Zaczynała się procesja naprze-
ciwko CPN-u, ostatnia stacja była na Sachalinie. Dziś 
pod figurę przychodzi cztery osoby albo sześć. A kiedyś 
nikt sobie nie pozwolił, żeby go nie było w procesji. 
Ludzie szli całymi rodzinami. A dziś jest piękna droga, 
a kiedyś było błoto. Każda wieś miała swój obraz. 
Każda wieś ma swojego patrona. 

 Marta Niedzielak: Pamiętam, jak organizo-
waliśmy Dzień Kobiet w Stokrotce. Chodziliśmy po 
imieninach do siebie do domów z mężami. To było 
wesoło, takie życie, taka jedna rodzina.

Agnieszka Piela
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Jubileusz 90-lecia świętowała 
7 maja Ochotnicza Straż Pożar-
na w Ruszowie. Obchody rozpo-
częły się zbiórką przy miejscowym 
Domu Strażaka, a następnie prze-
marszem pocztów sztandarowych 
na miejsce polowej Mszy św., któ-
rą celebrował proboszcz łabuńskiej 
parafii ks. Piotr Rawlik. Uroczy-
stość uświetniła Gminna Orkie-
stra Dęta pod batutą kapelmistrza 
Zbigniewa Pieczykolana oraz Chór 
Konsonans pod dyrekcją Agnieszki 
Brylewicz.
Meldunek Prezesowi Zarządu 
Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Łabuniach dh 
Mariuszowi Braneckiemu złożył 
Komendant Gminny dh Paweł 
Mróz. Po podniesieniu flagi pań-
stwowej na maszt otwarcia ofi-
cjalnej części uroczystości dokonał 
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ruszowie dh Grzegorz Syno-
wiec. Powitał zaproszonych gości: 
Prezesa Zarządu Oddziału Powia-
towego ZOSP RP dha Kazimierza 
Mielnickiego, Z-cę Komendanta 
Miejskiego PSP w Zamościu bryg. 
Mirosława Michońskiego, asp. 
Łukasza Burdzego z Miejskiego 
Stanowiska Kierowania PSP w Za-
mościu, Prezesa Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP dha Mariusza 
Braneckiego, Komendanta Gmin-
nego Pawła Mroza, Kierownika 
Posterunku Policji w Łabuniach 
asp. sztab. Zbigniewa Byczka. 
W uroczystości udział wzięły rów-
nież władze samorządowe: Sekre-
tarz Powiatu Zamojskiego Jerzy 
Zawadzki, radny Powiatu Zamoj-
skiego Antoni Skura, Wójt Gminy 
Zamość Ryszard Gliwiński, Wójt 
Gminy Łabunie Antoni Wojciech 

Turczyn, Przewodniczący Rady 
Gminy Łabunie Adam Kniaź. 
„Nasz” Ruszów gościł przedsta-
wicieli z Ruszowa w woj. dolno-
śląskim: Prezesa OSP dha Janusza 
Drosia z pocztem sztandarowym 
jednostki oraz sołtysa Mirosława 
Kozę.

90-letnią historię OSP Ruszów 
przedstawił jej Prezes dh Syno-
wiec. Jubileusz jednostki to rów-
nież powód do wręczenia od-
znaczeń. W tym roku odznaczeni 
zostali:
Uchwałą Prezydium Zarządu 
Głównego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej za wieloletnią, ofiarną 
działalność w ochronie przeciwpo-
żarowej dla dobra społeczeństwa 
i Rzeczypospolitej Polskiej Złotym 
Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnic-
twa” została odznaczona Ochotni-
cza Straż Pożarna w Ruszowie.

Uchwałą Prezydium Zarządu 
Głównego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej Złotym Znakiem Związku 
odznaczony został Prezes OSP Ru-
szów dh Grzegorz Synowiec.
Uchwałą Prezydium Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w Lubli-
nie Złotym Medalem „Za Zasługi 
Dla Pożarnictwa” wyróżnieni zo-
stali: dh Tadeusz Kowarz, dh Ja-
nusz Magdziak, dh Mirosław So-
kołowski, dh Bogusław Szast.
Uchwałą Prezydium Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w Lubli-
nie Srebrnym Medalem „Za Za-
sługi Dla Pożarnictwa” odznaczeni 
zostali: dh Edward Bryk, dh Sta-
nisław Dębkowski, dh Mirosław 
Gałek, dh Piotr Wiater.
Uchwałą Prezydium Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w Lubli-
nie Brązowy Medal „Za Zasługi 
Dla Pożarnictwa” otrzymali: dh To-
masz Kostur, dh Damian Nowa-
kowski, dh Mateusz Nowakowski.
Uchwałą Prezydium Zarządu Od-
działu Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w Zamo-
ściu Odznaką „Strażak Wzorowy” 
odznaczeni zostali: dh Zbigniew 
Kiszka, dh Karol Kitka, dh Rafał 
Mazur, dh Tomasz Zwolan.
Uchwałą Prezydium Zarządu Od-
działu Gminnego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Łabuniach 
Odznakę „Za Wysługę Lat” otrzy-

90 lat
OSP Ruszów
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20 czerwca w Domu Kultury w Łabuniach odby-
ło się uroczyste wręczenie nadanych przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej Medali za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie 25 parom z terenu 
Gminy Łabunie, które w latach 1966-1967 zawie-
rały związek małżeński.
Uroczystą dekoracją par  poprzedziła Msza św. 
w intencji Jubilatów koncelebrowana przez 
ks. proboszcza Piotra Rawlika i ks. seniora Alek-
sandra Sieciechowicza w kościele parafialnym 
w Łabuniach. Następnie odznaczenia Jubilatom 
wręczył Wójt Gminy Łabunie Antoni Wojciech 
Turczyn, listy gratulacyjne Marszałka Woje-
wództwa Lubelskiego – Kierownik Delegatury 
Aneta Najda, a upominki książkowe Starosty Po-
wiatu Zamojskiego przekazał Sekretarz Powiatu 
Jerzy Zawadzki.

Prezydent RP Postanowieniem z dnia 15 marca 2017 
r. odznaczył:

• Halinę i Eugeniusza Bieleckich
• Zofię i Jana Braneckich
• Teresę i Witolda Gierałów
• Mieczysławę i Władysława Janeczków
• Stanisławę i Stanisława Jastrzębskich
• Danutę i Stanisława Jędruszków
• Czesławę i Kazimierza Jędrzejewskich
• Halinę i Jana Kapłonów
• Krystynę i Ryszarda Kapłonów
• Danutę i Franciszka Kołodziejczuków
• Teresę i Bonifacego Kosaków
• Marię i Ryszarda Lisowskich
• Danutę i Stanisława Łazorczyków
• Krystynę i Stanisława Malinowskich
• Janinę i Stanisława Maliszowskich
• Barbarę i Tadeusza Niemczyckich
• Mariannę i Władysława Skibów
• Zofię i Tadeusza Sowów
• Ewę i Dominika Stropków
• Celinę i Jana Szalów
• Teresę i Adama Szykułów
• Łucję i Stanisława Wdowiaków
• Halinę i Stanisława Wiatrów
• Mieczysławę i Jana Zawiślaków
• Marię i Feliksa Żuków

Złote Gody

mali: Odznakę „Za Wysługę Lat” 70 
lat: dh Lucjan Płaza; Odznakę „Za 
Wysługę Lat” 65 lat: dh Henryk 
Maziarczuk; Odznakę „Za Wysłu-
gę Lat” 60 lat: dh Henryk Szast, dh 
Franciszek Wdowiak; Odznakę „Za 
Wysługę Lat” 55 lat: dh Stanisław 
Wdowiak; Odznakę „Za Wysługę 
Lat” 50 lat: dh Henryk Przyczyna, 
dh Stanisław Krupa; Odznakę „Za 
Wysługę Lat” 45 lat: dh Grzegorz 
Synowiec; Odznakę „Za Wysłu-
gę Lat” 35 lat: dh Andrzej Bryk; 
Odznakę „Za Wysługę Lat” 30 lat: 
dh Stanisław Zwolan, dh Marek 
Macheta, dh Antoni Skura, dh 
Piotr Skiba, dh Janusz Magdziak, 

dh Ryszard Hłobił, dh Stanisław 
Dębkowski; Odznakę „Za Wysłu-
gę Lat” 25 lat: dh Bogusław Szast, 
dh Mirosław Sokołowski, dh Ta-
deusz Kowarz, dh Edward Bryk, 
dh Mirosław Bryk; Odznakę „Za 
Wysługę Lat” 20 lat: dh Ryszard 
Gomułka.
Odznakę „Za Wysługę Lat” 15 lat: 
dh Mirosław Gałek, dh Piotr Wia-
ter; Odznakę „Za Wysługę Lat” 10 
lat: dh Zbigniew Kiszka, dh Tomasz 
Kostur, dh Damian Nowakowski, 
dh Przemysław Bryk, dh Mateusz 
Nowakowski.
Podczas uroczystości składali ży-
czenia i wygłaszali okolicznościo-

we przemówienia zaproszeni go-
ście.
Na ręce gospodarza uroczystości 
Wójt Gminy Łabunie przekazał 
okolicznościowe medale i przygo-
towaną przez Bibliotekę Publiczną 
Gminy Łabunie publikację autor-
stwa Piotra Pieli „OSP Ruszów 
1927-2017”. Wydawnictwo sfinan-
sował z prywatnych środków 
Antoni Wojciech Turczyn – Wójt 
Gminy Łabunie i Honorowy Pre-
zes Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Łabuniach. 

red. 
fot.  Adam Sokołowski

fot. A. Piela
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W Łabuniach na cmentarzu była mogiła, na której 
jeszcze w latach 80. wieku XX stał metalowy krzyż 
z metalową tablicą z napisem: „ Ś.P. Partyzanci AK za-
mordowani z rąk zbirów hitlerowskich – Momot Bro-
nisław ps. „Żbik” zmarł mając lat 22 – Michel Józef 
ps. „Młot” zmarł mając lat 25 – Karpiński Stanisław 
ps. „Szerszeń” zmarł mając lat 21 – Maszadro Janusz 
ps. „Nurt” zmarł mając lat 25”. Pod tą inskrypcją wid-
niało epitafium: 

Przechodniu powiedz Polsce –
Tu leżym jej syny

Wierni prawom Ojczyzny
Do ostatniej godziny.

Kim byli pomordowani? Pytanie zasadne, ponieważ 
dzisiaj już nawet wojenne pokolenie łabuniaków, nie 
mówiąc o młodym pokoleniu, ma poważne kłopoty 
z odpowiedzią na nie. 
Aby móc w miarę pełno odpowiedzieć na to pyta-
nie, zrozumieć jak doszło do mordu „Młota” i „Żbika”, 
trzeba sobie wprzód odpowiedzieć na pytanie: „Jacy 
byli polscy volksdeutsche rodzimego chowu, tj. zger-
manizowani mieszkańcy gminy Łabunie?”
Na to pytanie w latach 70. wieku XX Stanisław Pe-
tryk (z BCh) z Łabuniek odpowiedział mi tak: - Pol-
scy „wyprzańcy”, jak wówczas lud mawiał o polskich 
volksdeutschach – lub „sprzedawczyki” – w większości 
niczym szczególnym nie wyróżniali się, ginęli w ma-
sie „czarnych” nasiedleńców z Besarabii i Rumunii. 
Do najbardziej ogłupionych ideologią hitlerowską, 
do prowodyrów, należeli dwaj: Jan Goraj z Ruszowa 
i Haik (bodajże Stanisław) z Majdanu Ruszowskie-
go. Ci dwaj nie kryli się 
ze swoimi pragnieniami 
rozpracowania i likwi-
dacji polskiego pod-
ziemia, odgrażali się! 
I pogróżki wprowadzali 
w czyn – m.in. wydając 
„podejrzanych” Polaków 
gestapo. 
Aktywność Goraja 
i Haika mocno niepo-
koiła polskie podziemie 
niepodległościowe (AK 
i BCh), które w końcu 
niebezpiecznych volks-
deutschów postanowi-
ło zlikwidować. Wyrok 
śmierci na nich wydała 
Armia Krajowa. Zasadz-
kę zorganizować i wyko-
nać wyrok mieli party-
zanci: Bronisław Momot 
ps. „Żbik” z Kolonii Ła-
bunie (za lotniskiem) 
i Józef Michel ps. „Młot” 
z Zamościa. Pierwszy 
brał udział w wojnie 
obronnej Polski, był 
w stopniu plutonowego 
WP, obydwa byli zwią-
zani z I kompanią party-
zancką 9. pp. Legionów 
obwodu AK  Zamość, 
dowodzoną przez por. Jana Turowskiego ps. „Norbert” 
i jego zastępcę st. sierż. Edwarda Lachawca ps. „Kon-
rad”.  Obydwa młodzi, ale otrzaskani w akcjach chłop-
cy: odważni, bystrzy, oddani SPRAWIE bez reszty.
Michela do Zamościa przygnał... złowieszczy chichot 
historii: wysiedlenie z Pomorza przez okupanta nie-
mieckiego – zimą roku 1940. Gorący polski patrio-
ta, znający język niemiecki, razem z matką – „któ-
rą kochał ponad życie” – zamieszkał w Zamościu 
w domu koło więzienia. Miał siostrę, zagorzałą vol-
ksdeutschkę, której bał się panicznie. Był przekonany, 

że siostra jest zdolna wydać go gestapo. To była jego 
„zadra”, z którą trudno było mu żyć. W Zamościu zara-
biał na życie grając „po restauracjach”  - m.in. w „Cen-
tralce” razem z Mieczysławem Stopą. Do współpracy 
z polskim podziemiem niepodległościowym został 
zwerbowany przez wywiad AK – był wywiadowcą 
i łącznikiem. Jego praca zarobkowa i znajomość języ-
ka niemieckiego szczególnie go do tego predestyno-
wały. Do knajp przychodziły różne typy: też niemiec-
cy wojskowi, volksdeutsche, ale i pracownicy różnych 
instytucji. Trzeba tylko było znać język wroga, mieć 
bystry umysł, umieć słuchać i wyciągać wnioski. 
A Michel te cnoty posiadał.
Zasadzkę na Goraja i Haika, tj. wykonanie wyroku, 
wyznaczono na Wielką Sobotę roku 1943, w lesie maj-
dańskim. Volksdeutsche, swoim zwyczajem, mieli fur-
manką jechać do Zamościa – może nawet, jak bywało, 
rozweseleni alkoholem. Czekanie na nich przedłużało 
się, co – prawdopodobnie – jakoś zdeprymowało par-
tyzantów i ci dla kurażu w końcu łyknęli sobie coś 
mocniejszego, i... zdrzemnęli się. Śpiących nakryli vol-
ksdeutsche i pomordowali bestialsko: m.in. wykłuli 
oczy partyzantom i podźgali bagnetem ich ciała. Jed-
nym słowem była to masakra!
Wspomina Teresa Maszadro-Kancerz: - Pierwszą rado-
sną wieść, że volksdeutschów zlikwidowano do nas, 
do folwarku Wólka Łabuńska, przyniósł partyzant 
AK Staś Karpiński. Radość trwała jednak krótko, po-
nieważ następna wieść, też przyniesiona przez Stasia 
Karpińskiego, że to zginęli partyzanci, ogromnie nas 
zasmuciła i wycisnęła łzy z oczu. 
Goraj i Haik przez volksdeutschów z Ruszowa okrzyk-
nięci zostali bohaterami, ale Haik chyba wystraszył 

się, przemyślał wszystko 
i dla większego bezpie-
czeństwa przeniósł się 
do Ruszowa, wsi „czar-
nych”. Ludność polska 
nazwała ich rzezimiesz-
kami. Po wojnie ci dwaj 
jakiś czas ukrywali się 
na Ziemiach Odzyska-
nych, zostali wytropie-
ni, ujęci, osądzeni i po-
wieszeni w Zamościu. 
„Żbik” i „Młot” zostali 
pochowani – na rozkaz 
volksdeutschów – w le-
sie – w miejscu zamor-
dowania. Dopiero po 
wojnie ciała ich ekshu-
mowano i pochowano 
na cmentarzu w Ła-
buniach. We wspólnej 
mogile czterech party-
zantów AK, na której 
ustawiono w/w krzyż 
z napisem. Dzisiaj po 
metalowym krzyżu-
-pomniku z pięknym, 
ciepłym epitafium pa-
triotycznym ślad nie po-
został. Mogiłę w roku 
1992 wchłonął grani-
towy, monumentalny 
pomnik żołnierzy AK 

z szablonową płytą-wykazem poległych i pomordo-
wanych, na której zabrakło miejsca nie tylko na w/w 
epitafium, ale i na pełne imiona partyzantów-bohate-
rów, i nawet na skrót „Ś.P.”
W odwet za zamordowanie „Młota” i „Żbika” par-
tyzanci z oddziału „Norberta” i „Konrada” w nocy 
z 28 na 29 kwietnia 1943 r. spalili zasiedloną przez vol-
ksdeutschów wieś Huszczkę Dużą. Akcją dowodził 
„Norbert”. Zabito ponad 20 nasiedleńców. 

ŚMIERĆ „MŁOTA” 
I „ŻBIKA”

Lucjan Momot

Bronisław Momot na warcie, 
Nisko 17 września 1938 r.

Fot. za B. Momot „Wrzesień 1939. Moje wspomnienia” 
Łabunie 2013



8 stycznia: Przegląd Kolęd i Pastorałek, 
Łabunie

3 Maja 2017 r. 
Łabunie

3 Maja 2017 r. 
Łabunie

3 maja 2017 r.: Wielka Majówka KGW, 
Łabunie

3 maja 2017 r.: Wielka Majówka KGW, 
Łabunie

6 maja 2017 r.: mistrzostwa karate kyokushin, 
Łabuńki Pierwsze

9 maja 2017 r.: eliminacje powiatowe 
- „Śpiewający Słowik”, Krasnobród

12 maja 2017 r.: Tydzień Bibliotek  
- Biblioteka? Oczywiście!, Łabunie

23 maja 2017 r.: wizyta Franklina w PP, 
Ruszów



23 maja 2017 r.: wizyta Franklina w ZS, 
Łabuńki Pierwsze

23 maja 2017 r.: wizyta Franklina w PP, 
Łabunie

23 maja 2017 r.: wizyta Franklina w ZS, 
Łabunie

31 maja 2017 r.: „Radość z pomagania”, 
Łabuńki Pierwsze

31 maja 2017 r.: „Radość z pomagania”, 
Łabuńki Pierwsze

8 czerwca 2017 r.: „Rodzina na Orlik”, 
Łabunie

8 czerwca 2017 r.: „Rodzina na Orlik”, 
Łabunie

8 czerwca 2017 r.: „Rodzina na Orlik”, 
Łabunie



8 czerwca 2017 r.: „Rodzina na Orlik”, 
Łabunie

10 czerwca 2017 r.: „Śladami bł. S. Starowieyskiego”, 
Rezerwat „Prządki”

10 czerwca 2017 r.: „Śladami bł. S. Starowieyskiego”, 
Muzeum Dzieduszyckich, Zarzecze

13 czerwca 2017 r.: turniej w siatkówkę, 
Łabunie

13 czerwca 2017 r.: turniej w siatkówkę, 
Łabunie

13 czerwca 2017 r.: turniej w siatkówkę, 
Łabunie

16 czerwca 2017 r.: gra terenowa „Leśne Nowiny”, 
baza nr 1, Ruszów

16 czerwca 2017 r.: gra terenowa „Leśne Nowiny”, 
baza nr 2, Ruszów



16 czerwca 2017 r.: gra terenowa „Leśne Nowiny”, 
baza nr 3, Ruszów

16 czerwca 2017 r.: gra terenowa „Leśne Nowiny”, 
baza nr 4, Ruszów

16 czerwca 2017 r.: gra terenowa „Leśne Nowiny”, 
baza nr 5, Ruszów

16 czerwca 2017 r.: gra terenowa „Leśne Nowiny”, 
baza nr 6, Ruszów

16 czerwca 2017 r.: gra terenowa „Leśne Nowiny”, 
baza nr 7, Ruszów

16 czerwca 2017 r.: gra terenowa „Leśne Nowiny”, 
III miejsce - „Dzikie Bobry”, Ruszów

16 czerwca 2017 r.: gra terenowa „Leśne Nowiny”, 
II miejsce - „Stokrotki”, Ruszów

16 czerwca 2017 r.: gra terenowa „Leśne Nowiny”, 
I miejsce - „Rzymianie”, Ruszów
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Wyimek z hodowli Aleksandra hr. Szeptyckiego
KONIE LUBELSKIE NA POWSZECHNEJ WYSTAWIE W POZNANIU

Związek Hodowców Lubelskiego Konia Szlachetnego przyjął ilościowo skromny udział w wystawie ży-
wego inwentarza w Poznaniu, wysyłając 32 konie, należące do 7 właścicieli – hodowców. Pomimo kolo-
salnej konkurencji, wyrażającej się w imponującej cyfrze 750 koni, przybyłych na wystawę poznańską 
z różnych stron, z przewagą ziem wschodnich, konie lubelskie zostały zaszczytnie wyróżnione, zdobywa-
jąc ogółem 32 nagrody, tak za grupy, jak i za sztuki pojedyncze. Niezależnie od wyników premiowania 
przez bardzo surowe „jury”, konie nasze wzbudzały podziw i uznanie ze strony publiczności, tłumnie od-
wiedzającej dział koni na wystawie, Lubelszczyzna bezwzględnie pobiła współzawodników swym do-
borowym materiałem, odznaczającym się bardzo wyraźnie nie tylko prawidłowością w budowie, lecz 
także, co jest jeszcze ważniejsze, doskonałym kośćcem i suchością, w przeciwieństwie do całej masy kon-
kurentów z Wielkopolski i Pomorza, skąd konie posiadają, przy pięknych kształtach — za dużo „miękko-
ści” i limfy, wskazującej na zimnokrwisty podkład. W sukurs Lubelszczyźnie przybyły konie wołyńskie 
(stado Poryck), które na równi z lubelskiemi nazwane zostały przez sędziów i przez liczne rzesze hodow-
ców końmi „Żelaznemi” i wzbudzały ogólne uznanie. Związek Hodowców Lubelskiego Konia może być 
zasłużenie dumny z wyników sprawiedliwej oceny, co jest rezultatem znacznego podniesienia się ho-
dowli lubelskiej, która w szybkim tempie odbudowuje się i wzrasta po wojnie, dzięki usilnym staraniom 
i zamiłowaniu ogółu związkowych hodowców pod przewodnictwem prezesa p. A. Budnego. Otrzymane 
nagrody przedstawiają się w szczegółach następująco:
Stado Piotrowice - p. W. hr. Łoś - 7 koni, w tym 1 remontowy: a) nagrody hodowlane: 1) dyplom uznania 
za całą grupę (najwyższa nagroda), 2) nagroda honorowa od Wlkp. Związku Hodowców, 3) trzy medale 
srebrne, 4) jedna I, dwie II i dwie III pieniężne nagrody; 6) nagrody remontowe: 1) wielki złoty medal, 
2) I pieniężna nagroda. Stado Guzówka - p, T, Starnawski—2 klacze hodowlane: 1) wielki złoty medal, 
2) brązowy medal, 3) jedna I jedna III nagroda.

Stado Rejowiec - p. J. Budny - 6 koni remontowych: 1) wielki srebrny medal za grupę, 2) jedna II, jedna 
III i dwie IV pieniężne nagrody.

Stado Łabunie – A. hr. Szeptycki, 5 koni remontowych: 1) wielki srebrny medal za grupę, 2) jedna II i jedna 
III pieniężne nagrody.

Stado Mokre Lipie - p. K . Świderski, 5 koni remontowych: 1) wielki złoty medal, 2) brązowy medal, 3) jed-
na I, jedna II i jedna IV pieniężne nagrody.

Stado Snopków - p. K . Piaszczyński, 6 koni remontowych: 1) wielki srebrny medal za grupę, 2) dwie III 
pieniężne nagrody.
Ogółem otrzymały konie lubelskie: 1 dyplom uznania, 1) przedmiot wartościowy (nagroda honorowa), 
3 złote, 6 srebrnych i 2 brązowe medale, 4 pierwsze, 5 drugich, 7 trzecich i 3 czwarte pieniężne nagrody. Ze 
znajdujących się na wystawie 32 koni zdano do remontu 23 sztuki; 9 klaczy powróciło do stad, jako matki. 
Najwyższa cena remontowa wyniosła zł, 2.200 (Piotrowice). Przeciętna cena wyniosła 1567 zł. za sztukę.

Głos Lubelski: pismo codzienne. R. 16, nr 184 (9 lipca 1929), s. 5. 

SZPERACZ BIBLIOTECZNY

WYSTAWA KONI W LUBLINIE

Wzorem lat ubiegłych zorganizował ruchliwy 
i zawsze pełny inicjatywy, „Związek Hodow-
ców Lubelskiego konia Szlachetnego” w Lubli-
nie w dniach 21—23 czerwca okręgową wystawę 
koni pół krwi. Wystawa skupiła 314 koni, nale-
żących do 46 hodowców. […] Łabunie na 11 do-
prowadzonych remont otrzymały 6 nagród, oraz 
wszystkie konie zostały sprzedane. Remonty tego 
stada, pochodzące po ogierze pełnej krwi angiel-
skiej Rittersporn, odznaczały się dużym wzrostem 
i „długiemi linjami”. […]

Gazeta Rolnicza nr 31-32 - 8 sierpnia 1930 rok 
s.1237-1240

wyszperał Cyprian Bukaj

Wałach remontowy „Romans” po pełnej krwi „Rittersporn” 
z klaczy „Dumka” hodowli A. hr. Szeptyckiego w Łabuniach. 

II nagroda. Zakupiony za 1840 zł.
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W salach Muzeum Zamojskiego 
w Zamościu stoją analogiczne for-
malnie dwie figury. Przedstawiają 
apostołów świętych Piotra i Paw-
ła. Stanowią parę. Są to mierzące 
ponad 2 metry, drewniane, żłobio-
ne z tyłu, polichromowane rzeź-
by. Święci są ukazani frontalnie, 
w statycznych ujęciach. Mają na 
sobie długie, sięgające stóp sza-
ty spodnie oraz przerzucone przez 
ramiona chusty. Owy ubiór, swo-
bodnie opadający wzdłuż nieco 
wydłużonych sylwetek, okrywa 
je, ukrywając szczegóły budowy 
anatomicznej: nogi, tors czy biodra. 
Jedynie ręce – nieco za krępe – wy-
odrębniają się z sylwetek. – Święci 
w ugiętej jednej ręce trzymają – 
każdy księgę. 
Fałdy szat układają się sumarycz-
nie, w powtarzający się kształt. 
Najciekawiej są wymodelowane 
twarze, jednak pomimo indywi-
dualnego modelunku brakuje im 
swobody mimiki. Osadzone są na 
sztywnych szyjach. Twarz św. Pio-
tra okala długi zarost i sięgające 
przed ramiona włosy. I choć ma 
on dodające indywidualizmu dwie 
bruzdy na policzkach, zmarszczone 
czoło – te dwa detale odbieramy 
bardziej jako schemat. Twarz, być 
może z racji dużych oczu skierowa-
nych w dół wyraża zamyślenie.
Św. Pawłowi brakuje elegancji. 
Twarz ma szeroką, oczy małe, osa-
dzone blisko nosa, szyję krótką, 
schematyczny jest kołnierz sza-
ty. Święty jest ukazany z łysiną, 
dłuższymi włosami po bokach 
i zarostem. Włosy obydwu są tzw. 
„grajcykowate” – to ta cecha mo-
delunku pozwala datować rzeźby 

na powstałe pod wpływem dzieł 
jeszcze renesansowych. Naszym 
świętym daleko jednak do dzieł. 
Są to średniej klasy rzeźby lokal-
nego warsztatu rzeźbiarskiego, za-
pewne początku XVIII stulecia, 
oparte o solidną tradycję poprzed-
niej epoki. Również w kontekście 
doboru świętych, pomysłodawca/
fundator ołtarza odwołał się do 
tradycji. Widzimy oto apostołów, 
głowy Kościoła Powszechnego. – 
To dopiero po Soborze Trydenckim, 
stopniowo zaczęto wprowadzać do 
kanonu przedstawień kolejnych 
świętych, jak na przykład św. Jana 
Nepomucena, św. Alojzego Gon-
zagę, których figury zdobią ogro-
dzenie przed łabuńskim kościołem 
(figury powstały w latach 80. 
XVIII w.). 
 Jaka mogła być historia 
owych figur zanim trafiły jako eks-
pozycja do muzeum? Są to na pew-
no rzeźby ołtarzowe, ukształtowa-
ne z zamysłem oglądania ich tylko 
z przodu. Św. Piotr i Paweł, jako 
najważniejsi Ojcowie Kościoła sta-

nowią parę. Nieco nadnaturalnych 
rozmiarów stały w dużym ołta-
rzu – zapewne głównym, w jego 
środkowej części. Mógł być to oł-
tarz główny kościoła w Łabuniach. 
Z wizytacji z 1727 roku wiadomo, 
że wówczas stał tu ołtarz z wize-
runkiem Matki Bożej Szkaplerznej 
– patronki parafii. Święci zatem ad-
orowali Maryję. 
 Kiedy w 1870 roku ks. An-
toni Szyduczyński dziekan zamoj-
ski a zarazem ówczesny proboszcz 
parafii w Łabuniach, rozdyspono-
wywał wartościowe wyposażenie 
zamienionego na cerkiew kościo-
ła św. Antoniego w Radecznicy, 
do swojej parafii, wraz z cudow-
nym wizerunkiem franciszkanina 
i cyklem obrazów zdecydował 
przenieść m.in. ołtarz główny z fi-
gurami świętych bernardynów. 
Wówczas to, zapewne poprzedni 
ołtarz, wraz z jego strukturą został 
usunięty. – Z niego to pochodzą 
rzeźby apostołów. 

Agnieszka Szykuła-Żygawska

Rzeźby świętych Piotra i Pawła 
z kościoła w Łabuniach

WOKÓŁ 
JEDNEGO ZABYTKU

Muzeum Zamojskie w Zamościu, 
św. Piotr, 

fot. A. Szykuła-Żygawska, 2008 r.

Muzeum Zamojskie w Zamościu, 
św. Paweł, 

fot. A. Szykuła-Żygawska, 2008 r.

Muzeum Diecezji Zamojsko-Lubaczow-
skiej (pierwotnie w kościele św. Woj-

ciecha w Nieliszu), grajek – anioł, kon. 
XVII w., – widoczne charakterystyczne 

„grajcykowate” ułożenie włosów), 
fot. A. Szykuła-Żygawska, 2008 r.



kwiecień - czerwiec 2017  | IGŁA 21

Kapliczka św. Jana Nepomucena z ul. Lipskiej 
w Łabuniach. Fot. Lucjan Momot, lato 1963 rok

W nocy z 3 na 4 czerwca w gminie Łabunie od-
była się NOC BIBLIOTEK. Gościem specjalnym 
„Pierwszej Łabuńskiej Nocy Bibliotek” był Stefan 
Darda, nazywany polskim KINGIEM (nie tylko z 
racji zbieżności imion). Spotkanie było częściowo 
poświęcone książce „Nowy dom na wyrębach”, 
której premiera miała miejsce 14 czerwca. Z „Nocą 
bibliotek” wystartowaliśmy o 17:30. Na początek 
odbyła się projekcja filmu „Biuro Detektywistycz-
ne Lassego i Mai. Stella Nostra”. Ekranizacja po-
pularnej serii książek o przygodach dziecięcych 
detektywów. Stefan Darda gościł w Łabuniach od 
19:00. Można było naznaczyć swoją kolekcję ręką 

autora, zamienić słowo. Przed 22:00 w Galerii Błę-
kitnej odczytaliśmy wspólnie „Lokomotywę” Ju-
liana Tuwima. Poruszeni lekturą wyruszyliśmy na 
literacki spacer - grę wiejską – „Czytanie porusza”. 
Na trasie biblioteka - zespół pałacowo-parkowy 
spotkaliśmy kota Rademenesa i cień białej Damy. 
Już w bibliotece odbyły się bezbolesne „potyczki 
Słowne”, czyli drużynowy turniej SCRIBA, a nad 
ranem losowaliśmy nagrody. Panie Danuta Wia-
ter i Teresa Wiater z KGW Ruszów przygotowa-
ły dla uczestników słodką niespodziankę - ponad 
100 przepysznych babeczek. 
Głównym organizatorem akcji jest CEO Centrum 
Edukacji Obywatelskiej. Łabuńską część wsparli: 
LGD „Ziemia Zamojska” oraz Gmina Łabunie - Re-
ferat Promocji i Rozwoju. Patronat medialny nad 
„Nocą Bibliotek” w Łabuniach objął Nowy Kurier 
Zamojski. Tam na 12 stronie 23 numeru (95) z 6 
czerwca 2017 r., do przeczytania fragment rozmo-
wy przeprowadzonej podczas spotkania w Łabu-
niach. 
Zapraszamy na Noc Bibliotek za rok!

Piotr Piela 
Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie

Na Orzechową 
zaglądać jest zdrowo!

Znaczną, stale uzupełnianą w zbiorach biblioteki – 
dzięki uprzejmości mieszkańców – kolekcję stano-
wią fotografie. Dokumentacja fotograficzna – siłą 
rzeczy wiarygodniejsza od przekazów ustnych, czy 
nawet tekstów pisanych – jest znakomitym mate-
riałem do badań, opisów dziejów naszej lokalnej 
społeczności. Stale zmieniające się otoczenie - rów-
nież to dziejące się na naszych oczach – wymaga 
fotograficznej dokumentacji połączonej ze stosow-
nym opisem, którego tak często brak [sugeruje 
się opis ołówkiem]. Człowiekiem zasłużonym dla 
gminy Łabunie, jest (nieżyjący już) Lucjan Mo-
mot. Jego praca, pasja i zaangażowanie pozwoli-
ły na zachowanie dla potomnych wielu cennych, 
mało znanych szerszemu gronu faktów, również 
utrwalonych na fotografii. Materiały przez lata 
zbierane przez męża przekazała do zbiorów biblio-
teki w Łabuniach Pani Kazimiera Marcińczak-Mo-
mot, wdowa po śp. Lucjanie Momocie.

ŁABUNIANA*

*Łabuniana - dokumenty, rękopisy dotyczące dziejów Gminy 
Łabunie. Mianem tym określane są także zdjęcia, stare pocz-
tówki, i inne przedmioty materialne związane z naszą gminą.
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Wszystko zaczęło się w wieku 14 lat 
– od szkoły podstawowej z takich 
powodów bardzo prozaicznych. 
Jak to młody człowiek – miałem 
wiele kompleksów związanych 
z budową ciała. Byłem wysoki, 
chudy, słaby fizycznie, ale przede 
wszystkim miałem zdarzenie, które 
spowodowało, że postanowiłem 
nauczyć się bronić. Uczęszczałem 
do jednej z zamojskich szkół. Po 
lekcjach chodziło się czasami na 
zamojską starówkę, tam natkną-
łem się na moich rówieśników, 
którzy zażądali ode mnie pienię-
dzy - można się domyśleć jak to się 
skończyło. Ta sytuacja była głów-
nym bodźcem do tego, żeby zacząć 
coś robić, żeby móc się obronić.
Zacząłem trenować boks w „Het-
manie” Zamość. Oprócz mnie także 
inni koledzy z naszej gminy. Zresz-
tą trenowaliśmy nie tylko boks, 
judo, ale i zapasy. Jako zawodnik 
junior startowałem w zawodach, 
jeździłem na obozy szkoleniowe. 

Mam na swoim koncie kilka po-
jedynków bokserskich m. in. na 
Strefowych Mistrzostwach Polski 
w Świdniku. W boksie zostałem 
mistrzem pierwszego kroku. Tre-
nowałem boks przez kilka lat. Z tej 
dziedziny sportu przeniosłem się 
na karate. 
W ogóle to należy wspomnieć, że 
założycielem i prekursorem klubu 
był Jerzy Kuśnierz student Uni-
wersytetu Jagiellońskiego On też 
pochodzi z Gminy Łabunie, a obec-
nie pracuje w Muzeum Zamojskim.
Ja swoją przygodę z karate kyoku-
shin zacząłem w Szkole Podstawo-
wej nr 6 w Zamościu. W latach ’80. 
uprawianie karate nie było łatwe, 
jeden autobus do Łabuń, jeden 
do Łabuniek (nieraz wracałem po 
treningu pieszo). Ciężko było ku-
pić gazety o tematyce karate. Ktoś 
miał zdjęcia, które dostał z zagrani-
cy. Inny miał gazetę. Przypominam 
sobie, że w latach ’80. były gazety 
np. „Żołnierz Polski”, które miały 

artykuły o tematyce samoobrony 
i pokazywały różne chwyty. Póź-
niej był film Bruce’a Lee „Wejście 
Smoka”. Ja wielokrotnie go oglą-
dałem i już wtedy wiedziałem, że 
karate to to, co chcę ćwiczyć, po-
znawać i doskonalić. Jak nie ćwi-
czyliśmy w szkole w Zamościu to 
spotykaliśmy się w Łabuniach 
w Parku lub w Łabuńkach w „So-
śnince” - tam ćwiczyłem z Antonim 
Kolają, Mariuszem Faranszkie-
wiczem, Adamem Sokołowskim 
i moim bratem Dariuszem. Czę-
sto słyszeliśmy uwagi ludzi, że 
„powinniśmy się wziąć do roboty 
w polu pomagać, a nie po parku 
latać”. 
Obecnie ludzie spacerują, biegają, 
jeżdżą na rowerach, rolkach, upra-
wiają nordic walking, wychodzą, 
ćwiczą - stało się to naturalne . 
Przez dostępność do mediów i ich 
propagandę, przez większe uświa-
domienie i trend jaki obecnie pa-
nuje ludzie zrozumieli, że sport, 
ruch pomagają nam lepiej, zdro-
wiej żyć. 

Wracając do mojej pasji; pierw-
szy raz na zawody pojechałem 
do Chełma – był to Ogólnopol-
ski Turniej Karate Kyokushin. 
Zwyciężyłem w swojej kategorii. 
Startowaliśmy na tych zawodach 
z Antonim Kolają. On zwyciężył 
w swojej kategorii. Przez okres 
kiedy byłem zawodnikiem starto-
wałem na Mistrzostwach Europy, 
Mistrzostwach Polski czy Ogólno-
polskich zawodach sukcesy były 
różne, były też porażki. One bardzo 
bolą, ale jednocześnie motywują. 
Była też długa przerwa w startach 
i nieco ograniczone treningi – za-
łożyłem rodzinę. Dzieci, budowa 
domu – trochę więcej i inne obo-

NASZE PASJE

To nie tylko pasja, ale i filozofia życia. Zaczęło się od boksu, 
skończyło – na karate kyokushin. Może nie skończyło, bo zami-
łowanie do tego „sportu” wciąż trwa. Zaraził nią nie tylko mło-
dych mieszkańców Gminy Łabunie ale i swoją rodzinę. Małe 
kimona noszą nawet jego wnuki, które pojawiły się na świecie 
parę miesięcy temu. Chcąc doskonalić swoją pasję, wybrał się 
także do jej kolebki – Japonii. Mieszkaniec Wólki Łabuńskiej, 
rodem z ul. Kościelnej w Łabuniach - Krzysztof Policha trener 
karate klasy I, Prezes Zamojskiego Klubu Karate Kyokushin, 
bo o nim mowa, opowie czytelnikom „Igły” o przygodzie życia, 
która – jak zapewnia – raczej się nie skończy.

OD BOKSU DO 
KARATE KYOKUSHIN 

Krzysztof Policha i Antoni Kolaja
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wiązki. Nigdy jednak nie przesta-
łem ćwiczyć. Powoli wciągałem 
w swoją pasję córki.
A jak zaczęło się w Łabuniach. 
Była sekcja w Zamościu, ja miesz-
kałem w Łabuniach no i zaczęli-
śmy trenować. Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Łabuniach – Pan 
Czekirda udostępnił nam salkę. 
Chodziliśmy z Mariuszem Faran-
szkiewiczem, Adamem Sokołow-
skim i moim bratem Dariuszem. 
Najpierw sami dla siebie. Potem 
pojawiła się myśl, że może po-
wstać w szkole sekcja karate. Sali 
gimnastycznej wtedy nie było, 
była ta mała salka na dole – mó-
wiło się na nią katakumba. I tak 
przez jakiś czas tworzyła się mała 
sekcja w Łabuniach. Prawdziwy 
rozwój karate w Łabuniach nastą-
pił, gdy została wybudowana sala 
gimnastyczna. To jest dowód na to, 
jakie znaczenia ma infrastruktura. 
Powstała też sala gimnastyczna 
w Łabuńkach. Na otwarcie sali w 
Łabuńkach zrobiliśmy pokaz na-
szych umiejętności. Pan Wójt An-
toni Wojciech Turczyn został „oj-
cem chrzestnym” naszej sekcji. Tak 
to trwa i sekcja karate funkcjonuje 
w Gminie Łabunie do dzisiaj. Na 
treningach pojawiają się dzieci 
z większymi lub mniejszymi pre-
dyspozycjami do uprawiania ka-
rate, nie każde dziecko musi brać 
udział w zawodach, ale wszyscy 
mogą ćwiczyć.
Dzisiaj jeździmy z zawodnikami na 
zawody w Polsce czy Europie - na-
bierają doświadczenia walczą z in-
nymi niż koledzy z Klubu czy woj. 
lubelskiego.
Przez media, portale, przez całą 
politykę sportową dorosła też 
świadomość rodziców do tego, 
że poprzez sport można dobrze 
wychować dziecko - bo karate 
wychowuje. To jest przestrzega-
nie moralnych zasad: grzeczności, 
poszanowania starszych, nauczy-
cieli, rodziców oraz powstrzymy-
wania się od gwałtowności. 
Rodzice widzą, że to jest wycho-
wanie, korygowanie wad postaw, 
uświadamianie, że nabywane 
na treningach umiejętności służą 
obronie, nie agresji. Widzą, dys-
cyplinę, ale też integrację, zabawę 
i zmianę zachowań ich dzieci. Gros 
dzieci ćwiczących dochodzi do po-
ziomu umiejętności, gdzie mogą 
startować w zawodach i odnosić 
sukcesy. Jako sekcja rozwijamy się, 
robimy zawody międzynarodowe, 
ogólnopolskie, turnieje mikołajko-

we, pokazy obozy letnie i zimowe. 
Przy organizacji zawodów wspiera 
nas zawsze Wójt Gminy Łabunie 
i Biblioteka w Łabuniach. Prowa-
dzimy też kursy dla różnych grup 
społecznych. W 2016 r. w Gminie 
Łabunie prowadziliśmy kurs sa-
moobrony dla mieszkańców.
W naszych zajęciach uczestniczą 
wszystkie grupy wiekowe i zawo-
dowe, kobiety mężczyźni przede 
wszystkim dzieci.
Nie można utożsamiać treningów 
kyokushin z jedną grupą dziećmi 
czy młodzieżą, kobietami czy męż-
czyznami. W treningach uczestni-
czą lekarze, prawnicy, dyrektorzy 
firm – przychodzą odreagować. 
Ci starsi prawdopodobnie nigdy 
nie będą czynnymi zawodnikami, 
nie będą startować w zawodach, 
ale jak sami mówią „po treningu 
prościej startować w życiu codzien-
nym”. Stają się sprawniejsi, bardziej 
czujni, odporniejsi na stres, zwięk-
sza się u nich szybkość reakcji itd. 
To procentuje w życiu. Uczniowie 
są bardziej uważni na lekcjach.
Przez cały okres istnienia sekcji 
w Gminie Łabunie przewinęło się 
wielu utalentowanych zawodni-
ków. Nie wiem, czy powinienem 
wymieniać nazwiska, gdyż mogę 
kogoś pominąć jednak myślę że 
warto wspomnieć (historycznie) 
o pierwszych zawodnikach Jarek 
Juszczak, Robert Juszczak, Karol 
Kycko, Wojtek Kowalski, Joanna 
Granda, Małgorzata Radzykie-
wicz, Sylwia Jastrzębska, Daniel 
Juś, Monika Garbacz, Paulina Fe-
dak, Łukasz Kawka. Pominiętych – 
przepraszam. 
Muszę wspomnieć o tych, którzy 
niejednokrotnie byli medalista-
mi m. in. Michał Granda - brązo-

wy medalista Mistrzostw Polski, 
moja córka Diana oraz Magdalena 
i Dawid Kolaja - posiadacz stop-
nia mistrzowskiego I dan, oboje 
medaliści Mistrzostw Polski, Ceza-
ry Policha posiadacz I dan. Uzdol-
nieni zawodnicy, którzy ćwiczyli 
i uczestniczyli w zawodach. Masa 
osób przewinęła się przez klub, 
nieliczni zostali kontynuując i do-
skonaląc własne szkolenie doszli 
do czarnego pasa, zostali instruk-
torami. 
„Najstarszym” – może lepiej za-
brzmi najbardziej doświadczonym 
zawodnikiem z Gminy Łabunie, 
jest mój podopieczny, który tre-
nował i osiągnął wysoki poziom 
w karate to Paweł Tymczuk. Po-
chodzi z Łabuń-Reformy. Obecnie 
jest instruktorem, posiada I dan – 
stopień mistrzowski. 
Jako instruktorzy staramy się swo-
im podopiecznym przekazać nie 
tylko wiedzę techniczną, ale także 
pewność, którą daje świadomość 
wła snej przewagi fizycznej nad 
innymi ludźmi. Uczymy ich uni-
kania walki za wszelką cenę, ale 
gdy trzeba walczyć (na zawodach), 
by walczyli do końca. Myślę, 
że taka zasada obowiązuje w każ-
dym sporcie. Osoby, które długo 
zajmują się karate, nie reagują na 
zaczepki. Ciężki trening fizyczny 
daje im poczucie siły i pozwala 
panować nad emocjami. Jeśli tre-
nujesz kyokushin starasz się nie 
dopuszczać do sytuacji, kiedy bę-
dziesz musiał wykorzystać swoje 
umiejętności. Siódmy punkt naszej 
Przysięgi Dojo (którą na pamięć 
musi znać każdy trenujący) mówi: 
„Przez całe nasze życie poprzez 
dyscyplinę karate, dążyć będziemy 
do poznania prawdziwego znacze-
nia drogi, którą obraliśmy”. Dojo to 
sala ćwiczeń. Przysięga Dojo nakre-
śla główne cele etyczne tej sztuki 
walki, sprawiając, iż stała się ona 
fascynująca dla milionów ludzi na 
świecie. Karate nie służy bowiem 
- jak to niektórzy usiłują przedsta-
wiać - szerzeniu brutalności i agre-
sji. Jest ono metodą osiągania we-
wnętrznej harmonii przejawiającej 
się w stabilności psychicznej, pew-
ności siebie i spokoju.
Aby pojmować karate tak jak robię 
to ja i moi doświadczeni koledzy, 
trzeba wielu lat systematycznego 
treningu. Ja trenuję 38 lat. Teraz 
więcej czasu poświęcam na prze-
kazywanie swoich umiejętności 
innym, jednak nie przestaję też sa-
mokształcenia i szlifowania swo-Proporczyk gminy Łabunie w Japonii
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ich umiejętności. By uczyć trzeba 
być stale sprawnym fizycznie. Po-
kazać podopiecznym poprawną 
technikę. Do każdego treningu 
muszę się przygotować. Każdy tre-
ning trzeba dostosować do wieku 
i umiejętności trenującego. Dlate-
go mamy sekcje i grupy trenują-
cych starszych, młodzieży, dzieci 
– szkoli się ich odpowiednio dla 
danej grupy wiekowej. 
Są czasami chwile zwątpienia, ale 
to jest moje życie – moja filozofia 
życia. To jest to z czym się utożsa-
miam.

Warto opowiedzieć o człowieku 
który stworzył styl walki który tre-
nuję.
Założycielem stylu był urodzo-
ny 27 lipca 1923, Koreańczyk, Choi 
Yeong-eui, który po przybyciu do 
Japonii przybrał imię Masutat-
su Ōyama. Stworzona przez nie-
go Międzynarodowa Organizacja 
Karate Kyokushin-kaikan (Inter-
national Karate Organization Ky-
okushin-kaikan, w skrócie IKO) 
była do momentu jego śmierci 
w 1994 r. największą organizacją 
sztuk walki na świecie. Zdecydował 
się bowiem, jak sam wyznał, szukać 
w karate granic ludzkich możliwo-
ści. Walczył z wieloma bokserami, 
zapaśnikami oraz przedstawiciela-
mi innych stylów walki. Nigdy nie 
został pokonany. Ōyama całkowi-
cie poświęcił swe życie karate. Ty-
taniczna praca, wiara w nieograni-
czony rozwój człowieka, poczucie 
misji doprowadziły go na szczyty 
mistrzostwa. Był wielkim wojow-
nikiem i wielką osobowością, au-
torem podręczników karate. Nosił 
przydomek Ostatniego Samura-
ja. Po śmierci Masutatsu Ōyamy 
ogłoszono, że na mocy testamentu 
sukcesorem zmarłego i nowym li-

derem światowego kyokushin jest 
Akiyoshi Shōkei Matsui. 
Mistrzowie Kyokushin mówią 
o doskonałości tego stylu, o po-
konywaniu samych siebie. Wy-
czerpujące wieloletnie treningi są 
formą pracy nad sobą. By pokonać 
przeszkody, przeciwnika, człowiek 
musi zwalczyć swój strach, brak 
pewności siebie, lenistwo. Trze-
ba naginać własną wolę, wyklu-
czać ze swego życia wszystko to, 
co przeszkadza w osiągnięciu celu. 
Pojęcie słowa karate oznacza pu-
stą dłoń. Kyokushin to jest ekstre-
mum prawdy. 
Tak jak wielu moich kolegów 
ćwiczących kyokushin chciałem 
odwiedzić kolebkę mojego stylu 
walki. Po nieudanej próbie w 2010 

roku udało się w 2013 r. wylecieć 
do Japonii. Wystartowałem na 
V Wagowych Mistrzostwach 
Świata i International Friendships 
2013 w Tokyo – zająłem tam piąte 
miejsce. To był mój sukces i pierw-
sza wizyta w tym kraju. Japonia 
jako ogromny, różny od naszego 
w każdym calu kraj robi wrażenie, 
a Tokyo jest jak „Matrix”: duże 
mrowisko, ludzie szybko prze-
mieszczający się, ale wszystko jest 
tam uporządkowane bez chaosu. 
Japończycy są kulturalni, za każ-
dym razem kłaniają się. W metrze 
Japończycy stoją jeden za drugim 
– gęsiego i nikt się nie przepy-
cha i nie gromadzi przed samymi 
drzwiami metra. Spokoje wszyscy 
czekają. Jest tam duża dokładność 

Współczesne karate wywodzi się z japońskiej wyspy 
Okinawa. Z początkiem XX wieku rozpropagował ją 
Jigoro Kano, który stworzył także judo. Od tego cza-
su karate stało się nie tylko nauką sztuki walki, ale 
i doskonalenia charakteru. Wprowadzono tzw. ety-
kietę Dojo i stopnie szkoleniowe. Karate polega na 
nauce walki w taki sposób, by obezwładnić prze-
ciwnika jak najszybciej i przy jak najmniejszym wy-
siłku. Karate kyokushin natomiast stworzył w latach 
50 XX w. Masutatsu Oyama, także Japończyk. Uro-
dził sję w 1923 r., w Korei Południowej. Naukę kara-
te rozpoczął w wieku 15 lat, a już siedem lat później 
wygrywa w Pierwszym Ogólnojapońskim Turnieju 
po II wojnie światowej. Pierwsze Dojo Kyokushin 
otwiera w 1963 r. na Hawajach. Rok później powstaje 
Międzynarodowa Organizacja Karate Kyokushinka-
ikan. Po raz pierwszy do Polski przyjechał w 1993 r. 
Rok później umiera. Twórca tego stylu walki z różnych 
stylów walki wybrał najskuteczniejsze elementy tech-
niczne. Dodał do tego elementy ćwiczeń relaksacyj-
nych, etykietę i kodeks Bushido, inaczej droga wojow-
nika. Główny cel tej sztuki walki to miks sprawności 
fizycznej, perfekcja i pełnia wewnętrznego zaangażo-
wania.
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i organizacja do perfekcji. Wszyst-
ko dzieje się precyzyjnie. 
Oprócz treningów w Tokyo mieli-
śmy też obóz w górach Mitsumine 
- mam takie zdjęcie starszego Pana, 
który siedzi na drzewie bonsai 
i z ogromną precyzją przycina 
iglaki. Jeśli chodzi o język – to jak 
trenujemy karate kyokushin, to 
wydajemy polecenia w jęz. japoń-
skim. Umiem ten język w takim 
stopniu, który pozwala mi na ko-
munikację na treningu. Wszystkie 
techniki opierają się właśnie na 
jęz. japońskim. 
Za granicę wyjeżdżam także ze 
swoimi podopiecznymi. Pytają 
o Japonię, ale to jeszcze są dalekie 
plany. 
W maju byłem w Lyonie we 
Francji ze swoim wychowankiem 
Wiktorem Kolają z Gminy Łabu-
nie. Brał udział w Mistrzostwach 
Europy Karate Kyokushin IKO. 
Nie udało się zdobyć medalu, ale 
start był bardzo udany. Wystarto-
wał do zawodów obok czołowych 
na świecie zawodników, zdobył 
nowe doświadczenie a przy oka-
zji motywację do dalszej pracy. 
W zawodach ogólnopolskich i wo-
jewódzkich startują też dopiero 
nabierający doświadczenia zawod-
nicy z naszej gminy wspierani nie 
tylko przez swoich instruktorów, 
ale przede wszystkim przez świet-
nie zorganizowanych rodziców. 
Na moich wyjazdach cierpi rodzi-
na. Nie ukrywam tego, bo prak-
tycznie w sobotę i niedzielę jestem 
poza domem. Do tego trzeba doli-

czyć jeszcze inne wyjazdy. Jak np. 
tygodniowe obozy letnie, zimowe, 
zawody, seminaria. Tego jest mnó-
stwo. Rodzina jednak mnie wspie-
ra, zresztą córka trenuje karate, zięć 
też. Moje małe, kilkumiesięczne 
wnuki, które dopiero się urodziły, 
też już mają uszyte małe kimonka. 
O ich narodzinach dowiedziałem 
się właśnie, jak byłem ostatnio 
w Tokyo. Można powiedzieć, że to 
nie tylko moja, ale rodzinna pasja, 
którą staram się zarażać innych lu-
dzi. Byłem zakompleksionym mło-
dym człowiekiem, który nie mógł 
odnaleźć swojej drogi - poprzez 
karate ją odnalazłem. Dziś wiem, 
że osoby, które długo zajmują się 
tą sztuką, nie reagują na zaczep-

ki. Ciężki trening fizyczny zdoby-
te umiejętności dają poczucie siły 
i pozwalają panować nad emocja-
mi. 
Dzisiaj mamy takie czasy, że to za-
grożenie czyha wszędzie. Trzeba się 
umieć obronić, ale też umieć pa-
nować nad sobą swoimi emocjami 
nie dać się sprowokować. 
Reasumując; w karate tak jak 
w życiu chodzi o to, żeby się nie 
poddawać – spełniać swoje marze-
nia. 
Takim mottem trzeba się kierować, 
że nie ma rzeczy niemożliwych, 
bo siła, jaka jest w nas daje nam 
szansę zrealizować to, co niemożli-
we.

Wysłuchała Dominika Saran

ŁABUNIANA*

W czasie działań wojennych wieś 
Barchaczów (stara wieś) została 
spalona. Część mieszkańców osie-
dliła się koło „sośniny”. Ś. P. Fran-
ciszek Juś postawił krzyż, który 
wykonał razem ze swoimi braćmi 
– Janem i Antonim, ponieważ byli 
stolarzami. Krzyż był wysoki, drew-
niany, dębowy z wizerunkiem Jezu-
sa ukrzyżowanego, pod daszkiem 
z napisem „Boże błogosław ludowi 
twojemu VI.VI.1945 r.”. Krzyż trąco-
ny zębem czasu zniszczał. 
W 2007 r. Jerzy Juś przy fachowej 
pomocy Mieczysława Helmana 
wykonali nowy krzyż, na którym 
jest taki sam napis. Krzyż wyko-
nany jest z drewna dębowego 
i aby nie niszczał, został odpowied-
nio zakonserwowany. Przy krzyżu 

wykonano drewniany płotek. Po-
święcenie krzyża dokonał w czerw-
cu 2007 r. ks. kan. Tadeusz Czuk 
w obecności mieszkańców tej części 
Barchaczowa. 
Przy krzyżu rosną pamiątkowe 
świerki. Dwa posadzono 13 czerw-
ca 1999 r., w dniu wizyty św. Jana 
Pawła II w Zamościu. Trzeci świerk 
posadzono w dniu pogrzebu pa-
pieża. Czwarty – w przeddzień be-
atyfikacji, a piąty w przeddzień ka-
nonizacji. Jest jeszcze piąty mały, 
pielęgnowany przez panią Marię 
Hubalę; ładnie rośnie. Otoczeniem 
przy krzyżu zajmują się właściciele 
posesji – rodzina Jusiów. 

Przy krzyżu, każdego roku w maju 
jest śpiewana Litania Loretańska 
i Pieśni Maryjne.

Krystyna Juś

PRZYDROŻNI ŚWIADKOWIE 
WIARY I HISTORII

Barchaczów

fot. A. Sokołowski

Krzysztof Policha z córką Magdaleną, zięciem Dawidem Kolają 
i wnukami Igorem i Maksymilianem; 2017 r.
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26 kwietnia 
2017 r. odbyła 
się XXII Sesja 
Rady Gminy 
Łabunie. Pod-
czas sesji oma-

wiano sprawozdania: z realizacji 
Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych za 2016 r., z realizacji 
Gminnego Programu Przeciwdzia-
łania Narkomanii za 2016 r., z re-
alizacji Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych w Gmi-
nie Łabunie za 2016 r., z działal-
ności Zespołu Interdyscyplinar-
nego i ocenę zasobów pomocy 
społecznej, z realizacji Programu 
Współpracy Gminy Łabunie z or-
ganizacjami pozarządowymi i in-
nymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego 
na terenie Gminy Łabunie za 2016 
r., z realizacji Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Łabunie za 2016 
r. oraz informację o realizacji zadań 
w zakresie gospodarowania odpa-
dami komunalnymi w 2016  r.

21 czerwca 2017 r. odbyła się XXIII 
Sesja Rady Gminy Łabunie na któ-
rej podjęto następujące uchwały:

• Uchwała Nr XXIII/139/2017 – 
w sprawie rozpatrzenia i za-
twierdzenia sprawozdania fi-
nansowego wraz ze sprawoz-
daniem Wójta Gminy Łabunie 
z wykonania budżetu za 2016 
rok.

• Uchwała Nr XXIII/140/2017 –   
w sprawie udzielenia absoluto-
rium Wójtowi Gminy Łabunie 
z tytułu wykonania budżetu 
gminy za 2016 rok.

• Uchwała Nr XXIII/141/2017 – 
w sprawie zatwierdzenia rocz-
nego sprawozdania finansowe-
go Biblioteki Publicznej Gminy 
Łabunie za 2016 rok.

• Uchwała Nr XXIII/142/2017 –  
w sprawie zmian w Uchwa-
le  Nr XIX/119/2016 z dnia 28 
grudnia 2016r. w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej.

• Uchwała Nr XXIII/143/2017 – 
w sprawie wprowadzenia  
zmian w budżecie gminy na 
2017 rok.

• Uchwała Nr XXIII/144/2017 – 
w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej Powiatowi Zamoj-
skiemu na wykonanie budowy 
chodnika dla pieszych w cią-
gu drogi powiatowej nr 3246L 
Sitno – Łabuńki Pierwsze w 
miejscowości Łabuńki Pierw-
sze.

• Uchwała Nr XXIII/145/2017 
– zmieniająca uchwałę Nr 
XVI/106/2012 Rady Gminy Ła-
bunie z dnia 14 listopada 2012r. 
w sprawie nadania Statutu Bi-
bliotece Publicznej Gminy Ła-
bunie.

Agnieszka Krupa

Pełne teksty protokołów z sesji Rady Gminy Łabunie na stronie: 
http://uglabunie.bip.lubelskie.pl

UCHWAŁY RADY GMINY

XXII Sesja
2 kwietnia w kaplicy w zespole pa-
łacowo-parkowym w Łabuniach 
odbył się koncert „Misterium Męki 
Pańskiej w muzyce i poezji”. Wy-
stąpili: Orkiestra PSM I st. pod dyr. 
Leszka Firka, Chór „Konsonans” pod 
dyr. Agnieszki Brylewicz oraz soliści 
Wydziału Wokalnego PSM II stop-
nia.

4 kwietnia rozstrzygnięto konkurs 
„Przed Wielkanocą”. Spośród 198 na-
desłanych prac nagrodzono 68 i wy-
różniono 52. Pełna lista na www.la-
bunie.com.pl

6 kwietnia w Kurii Diecezjalnej 
w Zamościu, odbył się finałowy etap 
konkursu biblijnego. Agnieszka Ko-
walczuk z ZS w Łabuńkach Pierw-
szych uzyskała tytuł  Laureatki Kon-
kursu Wiedzy o Biblii i Kościele, op. 
Danuta Kubicka.

7 kwietnia „Misterium Męki Pań-
skiej” - droga krzyżowa ulicami Ła-
buń.

7 kwietnia w siedzibie Zespołu Lu-
belskich Parków Krajobrazowych 
Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu 
odbył się finał konkursu technicz-
nego „Budka lęgowa”. Uczniowie 
Gimnazjum w Łabuniach wykonali 
najwięcej budek – aż 47! I m. Aga-
ta Nowosad, II m. – Dominik Pitak, 
III m. – Wiktoria Karchut i Przemek 
Dudek. Wyróżniono Milenę Dudek, 
Damiana Świstowskiego, Miłosza 
Gałka, Szymona Śmiecha, Adama 
Chołodego, Dominika Wiatra, Mi-
kołaja Chmurę. Op. Małgorzata Bo-
ryło.

9 kwietnia finał VIII Gminnego 
Konkursu Plastycznego „Przed Wiel-
kanocą”.

24 kwietnia w Zespole Szkół w Ła-
buńkach Pierwszych przeprowadzo-
no przesłuchania do Wojewódzkie-
go Konkursu Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej „Śpiewający słowik”.  
Komisja w składzie dr Bernard Pa-
nasiuk, Mariusz Sobczak, Mirosław 
Wolski przyznała tytuł Laureata 
i Reprezentanta gminy na elimi-
nacjach powiatowych w Krasno-
brodzie: Karolinie Wałaszyk – ZS 
Łabunie, Agacie Niemczuk – ZS Ła-
buńki Pierwsze, Kamili Wróblewskiej 
i Martynie Śliwińskiej – ZS Łabunie.

25 kwietnia rozstrzygnięto XVI 
Wojewódzki Konkurs Twórczości 
„Zawsze niech będzie...”. II miejsce 
w grupie I otrzymał Piotr Mróz, 
op. Małgorzata Kubacka.

29 kwietnia 5-lecie KGW w Wólce 
Łabuńskiej;

XXI Sesja

WYDARZENIA

25 maja na zaproszenie Marszał-
ka Województwa Lubelskiego 
Sławomira Sosnowskiego i Prze-
wodniczącego Sejmiku Przemy-
sława Litwiniuka przyjechali z ca-
łej Lubelszczyzny samorządowcy, 
aby wspólnie świętować Dzień 
Samorządu Terytorialnego. Wo-
jewódzkie święto było okazją do 
wręczenia wyróżnień lokalnym 

włodarzom, którzy cieszą się naj-
większym zaufaniem mieszkań-
ców oraz pełnią swoją funkcje nie-
przerwanie od 2002 r.
Wśród 75 wyróżnionych był Wójt 
Gminy Łabunie Antoni Wojciech 
Turczyn.

Dzień Samorządu 
Terytorialnego 

w Lublinie
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maj Brązowy Medal za pracę „Mój 
ocean” w 47. Międzynarodowym 
Konkursie Plastycznym pod patro-
natem Japońskiej Fundacji Rozwoju 
Sztuki zdobyła Zuzanna Antoszak. 
Op. Barbara Banaszkiewicz.

3 maja w zespole pałacowo-parko-
wym w Łabuniach miejscowe KGW 
zorganizowało Wielką Majówkę. 

7 maja 90-lecie OSP Ruszów.

9 maja w Krasnobrodzie odbyły sie 
eliminacje powiatowe do Konkursu 
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
„Śpiewający Słowik”. Jury konkursu 
przyznało wyróżnienie dla Kamili 
Wróblewskiej.

18-19 maja w Ośrodku Kultury Le-
śnej w Gołuchowie odbył się Ogól-
nopolski Konkurs „Bajarze z Leśnej 
Polany” im. red. Andrzeja Zalewskie-
go. Wyróżnienie za występ pt.: „Rada 
ptaków” otrzymał Michał Szykuła 
(mieszkaniec Łabuniek) uczeń Zespo-
łu Szkół Leśnych w Biłgoraju.

19 maja finalistami VIII edycji „Ba-
zgroła” zostały dzieci z PP w Łabu-
niach: Ania Skubisz, Filip Bil, Wiktor 
Rozkres, Hubert Czekierda, Wojtek 
Burdzy, Michał Jastrzębski, Marta 
Palikot, Hania Wolska, Kamila Ko-
zioł, Magda Sak, Milena Kołodziej-
czyk, Marcel Momot, Weronika 
Krukowska, Mikołaj Bodziuch, Ola 
Wolska, Julka Dudek, Natalka Ki-
mak, Julka Dziwura, Adrian Misz-
tal, Oliwia Wiater które pod okiem 
Beaty Gęborys i Renaty Rozkres 
wykonały ilustracje do bajki „O tym 
jak Faunika i Florek Smoka-Śmiecio-
ka pokonali” autorstwa Piotra Pieli.

23 maja na zaproszenie łabuńskiej 
biblioteki gminę odwiedził żółwik 
Franklin.

23 maja laureatką konkursu mate-
matycznego MiMaK została Oliwia 
Piela SP Łabuńki, op. Elżbieta Ku-
rzawska. Tytuł finalisty tego konkur-
su zdobył Paweł Wołoszyn.

31 maja Gminny Dzień Dziecka 
w Łabuńkach Pierwszych połączony 
z piknikiem „Radość z pomagania 
2017”.

czerwiec w IX edycji Wojewódzkie-
go Konkursu Plastycznego „Moja 
wieś w Unii Europejskiej – wczo-
raj, dziś i jutro” uczeń naszej szkoły 
Alan Kania z klasy Ib zajął I miejsce. 
Opiekunem jest Małgorzata Kubac-
ka. Wyróżnienia otrzymali: Nikola 
Kusy, Emilia Stadnicka z kl. Ib - op. 
M. Kubacka, Weronika Ternes z kl. 
0a – op. Jolanta Podkańska, Anna 
Borek z kl. 0b – opiekun Agnieszka 
Teterycz.

1 czerwca Kamila Wróblewska 
uczennica Tatiany Kucharuk zdo-
była I miejsce w grupie III podczas 

Urząd Gminy Łabunie informuje, 
że w każdym przypadku zmiany 
liczby osób zamieszkujących na 
danej nieruchomości (zgon, naro-
dziny dziecka, wyjazd, zamieszka-
nie), należy złożyć nową deklara-
cję, co spowoduje skorygowanie 
dotychczasowej wysokości opłaty 
za odbiór odpadów komunalnych.
Nową deklarację należy złożyć 
w terminie 14 dni od zaistniałych 
zmian. Mówi o tym art. 6m ust. 2 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 250 z późn. zm.). 
Tylko nowa deklaracja może być 

podstawą do zmiany wysokości 
(zmniejszenia bądź zwiększenia) 
opłaty za odbiór śmieci.
Formularz deklaracji można po-
brać w urzędzie gminy - pok. 9 lub 
ze strony internetowej www.la-
bunie.com.pl i złożyć w tutejszym 
urzędzie. 
W przypadku powstania zaległo-
ści w opłacie zostanie wystawio-
ne upomnienie, a następnie tytuł 
wykonawczy, co  grozi egzekucją  
komorniczą.
W związku z powyższym prosimy 
o terminowe wpłaty za odbiór od-
padów komunalnych, bez wezwa-
nia w terminach: 

• do 15 marca za I kwartał, 
• do 15 maja za II kwartał, 
• do 15 września za III kwartał, 
• do 15 listopada za IV kwartał, 

- u inkasenta (sołtys), w kasie 
Urzędu Gminy Łabunie lub prze-
lewem na rachunek bankowy 
nr 05 9644 1075 2011 0070 0027 
0028.

OBOWIĄZEK 
ZMIANY DEKLARACJI

O WYSOKOŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wycinka 
tylko po uprzednim zgłoszeniu

Osoba, która planuje wycinkę drzewa na cele niezwiązane z prowadze-
niem działalności gospodarczej, zgodnie z nowelizacją ustawy powinna 
złożyć w urzędzie gminy (pok. 9) zgłoszenie zawierające: imię i nazwi-
sko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być 
usunięte, rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na dział-
ce. Gmina w terminie 21 dni od doręczenia zgłoszenia dokona oględzin, 
w trakcie których ustala się nazwę gatunku drzewa i obwód pnia na 
wysokości 5 cm. Z oględzin sporządza się protokół. Po dokonaniu oglę-
dzin gmina ma 14 dni na podjęcie decyzji. Jeżeli gmina wniesie sprze-
ciw, wówczas właściciel nieruchomości powinien wystąpić z wnioskiem 
o wydanie zezwolenia na wycinkę. Jeśli natomiast organ nie wniósł 
sprzeciwu usunięcie drzewa może nastąpić po 14 dniach od dokonania 
oględzin. Właściciel nieruchomości ma 6 miesięcy na usunięcie drzewa 
od przeprowadzenia oględzin przez gminę. Jeżeli go nie wytnie w tym 
terminie, ale nadal ma taki zamiar, ponownie powinien zgłosić w gmi-
nie wycinkę i przejść całą procedurę.

Ważne! 
Zgłoszenia będą wymagane 
przy wycince drzew, których 
obwód pnia mierzony na wy-
sokości 5 cm przekracza:
• 80 cm – w przypadku topo-

li, klonu jesionolistnego, sre-
brzystego i wierzb,

• 65 cm – w przypadku robinii 
akacjowej, kasztanowca zwy-
czajnego oraz platanu klono-
listnego,

• 50 cm – w przypadku pozo-
stałych gatunków drzew.

Telefon alarmowy 
do konserwatora 

sieci kanalizacyjnej

506 676 737
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VIII Międzyszkolnego Konkursu 
Młodych Pianistów w Tomaszowie 
Lubelskim.

3 czerwca Noc Bibliotek w Łabu-
niach. Spotkanie ze Stefanem Dar-
dą. 

4 czerwca w VIII Wojewódzkim Fe-
stiwalu Kapel Ulicznych i Podwór-
kowych w Werbkowicach najlep-
szym instrumentalistą wybrano 
Romana Śliwińskiego (z Łabuń) ze 
Szczebrzeskiej Kapeli Podwórkowej.

8 czerwca - „Rodzina na Orlik”.

10 czerwca odbyła się wycieczka 
„Śladami bł. Stanisława Starowiey-
skiego” Łabunie - Zarzecze - Rezer-
wat „Prządki” - Odrzykoń/Korczyna 
Bratkówka - Ustrobna - Krosno. Ze-
brano 930 zł na Izbę Pamięci.

12 czerwca podsumowano konkur-
sy matematyczne. Laureaci Szpaka 
2017 z Zespołu Szkół w Łabuniach: 
Martyna Śliwińska op. Marta Ma-
chałek, Wiktor Hołys op. Elżbieta 
Kusik.

13 czerwca turniej siatkówki.

13 czerwca wręczono nagrody 
w III etapie Wojewódzkiego Kon-
kursu Języka Angielskiego dla szkół 
podstawowych, gimnazjalnych 
oraz ponadgimnazjalnych  „CLIC-
KONMANIAK”. Tytuł laureata zdo-
byli: Miłosz Kisieliński, Maksymi-
lian Juś, Konrad Kaim, Bartłomiej 
Sokal oraz Julia Rój. Finalistą został 
Kacper Kobieluch. Op.: Agnieszka 
Gałan, Anna Lis.

16 czerwca I Integracyjna Gra Tere-
nowa „Leśne Nowiny”.

17 czerwca 1901 r. około godziny 19 
przejeżdżał przez Łabunie Józef Pił-
sudski z żoną Marią.

18 czerwca w Komarowie-Osadzie 
rozegrano zawody sportowo-pożar-
nicze OSP. I miejsce: OSP Łabunie, 
II miejsce: OSP Majdan Ruszowski, 
III miejsce: OSP Ruszów, IV miejsce: 
OSP Łabuńki, V miejsce: OSP Bar-
chaczów, VI miejsce: OSP Bródek, 
VII miejsce: OSP Wólka Łabuńska.

24 czerwca Noc Świętojańska 
w Wierzbiu.

28 czerwca warsztaty rękodzieła 
w ramach projektu „Dziedzictwo 
kulinarne i rękodzielnicze Ziemi Za-
mojskiej” w Izbie Muzealnej w Bar-
chaczowie zorganizowane przez LGD 
„Ziemia Zamojska” przy wsparciu fi-
nansowym Starostwa Powiatowego 
w Zamościu.

red.

100% wyniki na Egzaminie Gim-
nazjalnym 2017 uzyskali ucznio-
wie z Zespołu Szkół w Łabuniach: 
Patrycja Burdzy (j. polski - uczen-
nica Małgorzaty Krupy); Mikołaj 
Chmura (j. polski - uczeń M. Kru-
py, historia i wos - uczeń Wiesława 
Grzywny i Danuty Bosiak, j. angiel-
ski (poziom podstawowy) - uczeń 
Marioli Kołodziejczyk) oraz Miko-
łaj Dondalski (j. angielski (poziom 
podstawowy) - uczeń M. Kołodziej-
czyk).

ZE SZKÓŁ

Zespół Szkół 
w Łabuniach

Szkoła Podstawowa
 

kl. IV: Śliwińska Martyna (średnia 
ocen: 6,0); Karchut Kinga (5,64); 
Mróz Emilia (5,09); Krupa Michał 
(4,91); Nicpoń Ilona (4,82); Kisie-
liński Miłosz (5,82); Kisieliński 
Tobiasz (5,73); Juś Maksymilian 
(5,55); Kuduk Michał (5,27); Duda 
Agnieszka (5,18); Kostrubiec Jan 
(4,91).
kl. V: Bil Oliwia (5,45); Winiarska 
Oliwia (5,36); Granda Bartłomiej 
(5,19); Wiśniewska Izabela (5,00); 
Ulanowski Kacper (4,91); Cięciera 
Dawid (4,91).
kl. VI: Kobieluch Kacper (5,45); Rój 
Julia (5,18); Halej Kacper (5,00); 
Duda Bartłomiej (5,00); Zgnilec 
Robert (4,82); Wróblewska Kamila 
(5,55); Hołys Wiktor (5,27); Gwoz-
da Oliwia (5,18); Krupa Julia (5,18); 
Wójcik Agata (5,00); Juśko Kata-
rzyna (4,82).

Gimnazjum

kl. I: Zwolak Kinga (5,23); Rozkres 
Agata (5,00); Grątkowska Kinga 
(4,77); Latawiec Maria (4,77); Kar-
chut Wiktoria (5,08); Dudek Mile-
na (4,85).

kl. II: Niemczycki Karol (5,00); 
Kita Kinga (5,20); Mazur Joanna 
(4,87); Bryk Zuzanna (4,80); 

kl. III: Chmura Mikołaj (5,17); Kru-
kowska Kamila (5,17); Sokołow-
ska Martyna (4,78); Mulawa Alek-
sandra (5,25); Kosak Klaudia (5,13); 
Palonka Krystian (5,13); Granda 
Katarzyna (4,94); Dudek Kata-
rzyna (4,88); Kuśmirz Aleksandra 
(4,81).

Zespół Szkół 
w Łabuńkach Pierwszych

Szkoła Podstawowa 

kl. IV: Galant Kamila (5,00); Gru-
la Oliwia (5,00); Kolaja Natalia 
(4,80); Molas Natalia (5,00).
kl. V: Niemczuk Hubert (5,18); Tra-
czuk Mateusz (5,09); Piłat Milena 
(4,82).
kl. VI: Kowalczuk Agnieszka 
(5,55); Kożuszek Aleksandra (5,45); 
Kopański Maciej (5,27).

Gimnazjum

kl. I: Szykuła Antoni (5,00)
kl. II: Niemczuk Agata (4,86).
kl. III: Ludowska Sylwia (5,33); 
Gil Katarzyna (4,86).

PRYMUSI 2016/2017

23 czerwca 2017 r.: najlepsi uczniowie kl. VIb SP Łabunie

Dyrektor Zespołu Szkół w Ła-
buniach informuje, że w roku 
szkolnym 2017/2018 świetlica 
w Szkole Podstawowej oraz 
w Punkcie Przedszkolnym 
w Łabuniach będzie czynna 
do godziny 16:30.
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30 marca w Zespole Szkół w Ła-
buńkach Pierwszych odbył się XII 
Międzyszkolny Turniej w Halowej 
Piłce Nożnej Szkół Noszących Imię 
Prymasa Stefana Wyszyńskiego 
o Puchar Wójta Gminy Łabunie. 
Wyniki końcowe szkoły podsta-
wowe: 1. SP Nr 1 Biłgoraj, 2. SP 
Łabuńki Pierwsze, 3. SP Majdan 
Wielki , 4. SP Nabróż Kolonia, 5. 
SP Różaniec Drugi, 6. SP Telatyn. 
Królem strzelców został Mateusz 
Borek – SP Majdan Wielki - 5 bra-
mek. Tytuł Najlepszego bramkarza 
zdobył Sylwester Muca - SP Nr 1 
Biłgoraj. Wyniki końcowe gimna-
zja: 1. Gim. Łabuńki, 2. Gim. Nabróż 
Kolonia, 3. Gim. Łabuńki. Królem 
strzelców został Michał Przyczyna  
– Gim. Łabuńki - 3 bramki. Najlep-
szy bramkarz turnieju to Hubert 
Bodys również z Łabuniek.

2 kwietnia Wiktor Kolaja zajął 
I miejsce w kat. kumite 50 kg 
w VI Piaseczyńskim Turnieju Ka-
rate Kyokushin IKO Mazovia Cup 
2017

23 kwietnia w Tomaszowie Lubel-
skim odbył się 4th International 
Integration Cup Kyokushin Karate 
In Memory Of Sosai Mas Oyama. 
Zamojski Klub Karate Kyokushin 
i Gminę Łabunie reprezentowali 
zawodnicy: Kacper Tymczuk III 
miejsce kumite – 30kg, Alan Kania 
III miejsce kumite – 35kg, Wiktor 
Kolaja II miejsce kumite – 50 kg.

29 kwietnia w II Ogólnopolskim 

Turnieju Karate Kyokushin Dzie-
ci i Młodzieży „PRZEŁĘCZ CUP”, 
w Dukli Wiktor Kolaja zajął III 
miejsce w kategorii kumite – 55 kg.

30 kwietnia Sparta Łabunie po-
konała GKS Andoria Mircze 4:1 
i wskoczyła na 7 pozycję w tabeli. 
Bramki dla Sparty strzelali: Patryk 
Borowiec, Paweł Marguła i Kamil 
Bosiak x2.

6 maja w Łabuńkach odbyły się 
Mistrzostwa Województwa Lu-
belskiego Młodzików i Juniorów 
Młodszych Karate Kyokushin oraz 
III Ogólnopolski Turniej o Puchar 
Wójta Gminy Łabunie w katego-
riach wiekowych dzieci, juniorów.

7 maja Sparta Łabunie pokonała 
Szumy Susiec 1:0. Bramkę na wagę 
3 punktów strzelił Kamil Bosiak.

11 maja w Zamościu odbyła się Po-
wiatowa Gimnazjada Szkolnego 
Związku Sportowego w LA. Patryk 
Krupa – 100 m – złoty medal, Ka-
rolina Wałaszyk - oszczep – zło-
ty medal, Kamil Zub – 1000 m – 
srebrny medal, Kacper Swatowski 
– 300 m – srebrny medal, Dominik 
Pitak - oszczep – brązowy medal. 
Op. Piotr Latawiec.

13 maja Sparta Łabunie powstrzy-
mała Huragan z Hrubieszowa 
wygrywając 9:1. Bramki: Bosiak 
Kamil, Pupiec Krystian, Wójcic-
ki Adrian x2, Wilczyński Dawid, 
Soroka Piotr x2, Trusek Paweł, 

Gielmuda Bartłomiej.

16 maja Małgorzata Mozoła z kla-
sy VI wynikiem 8,40 s w biegu 
na 60 m ustanowiła nowy rekord 
szkoły podstawowej w Łabuńkach 
Pierwszych.

21 maja podczas Gminnego Święta 
Sportu w Krynicach Michał Krupa 
zajął I miejsce w w biegach przeła-
jowych w kategorii uczniów star-
szych klas podstawówek.

28 maja odbył się IV Ogólnopol-
ski Turniej Karate Kyokushin IKO 
o Puchar Prezydenta Miasta 
Chełm. Reprezentant ZKKK Alan 
Kania zajął I miejsce w kumite.

9 czerwca chłopcy rocznik 2004 
zajęli II miejsce w Zamojskiej Ma-
łej Lidze Piłki Ręcznej w sezonie 
2016/2017.

10 czerwca w ostatnim meczu ko-
lejki Sparta Łabunie zremisowała 
bezbramkowo z Metanoją Lipsko. 
W nowym sezonie obie drużyny 
walczyć będą o mistrzostwo grupy 
II zamojskiej A klasy.

10 czerwca w Białymstoku odbył 
się II Międzynarodowy Turniej 
Karate Kyokushin IKO. Wiktor 
Kolaja zajął I miejsce w kumite - 
50 kg.

Cyprian Bukaj

NA SPORTOWO

Chłopcy rocznik 2004 uczęszczają na zajęcia z piłki 
ręcznej, które odbywają się dzięki uprzejmości Wój-
ta Gminy Łabunie na hali sportowej w Łabuńkach 
Pierwszych dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny pod 
okiem trenera Wojciecha Groniewskiego. Chłopcy 
zrzeszeni są w Zamojskim Klubie piłki ręcznej MKS 
„PADWA” Zamość i uczestniczyli w wojewódzkiej li-
dze piłki ręcznej chłopców w sezonie 2016/2017 ry-
walizując z 10 drużynami z całego województwa. 
W klasyfikacji końcowej zajmując 6 miejsce. 
Poza ligą wojewódzką wzięli udział w turniejach 
ogólnopolskich i międzynarodowych: turnieju mię-
dzynarodowym Ulan Majorat 2017 (na 12 drużyn za-
jęli 5 miejsce; najlepszy zawodnik: Jakub Piela) oraz 
Turnieju Ogólnopolskim Puławy 2017 (na 12 drużyn 
- 4 miejsce; najlepszy zawodnik: Paweł Niemczyc-
ki). Chłopcy reprezentowali szkołę w Łabuniach ry-

walizując w rozgrywkach szkolnych organizowanych 
przez Szkolny Związek Sportowy. Do wielkiego sukce-
su szkoły i chłopców można zaliczyć brązowy medal 
wojewódzki. Drużyna z Łabuń pokonała dwa etapy 
rozgrywek (powiatowe oraz rejonowe) i awansowała 
do finału wojewódzkiego, który odbył się w Zamo-
ściu. Aby zdobyć brązowy medal chłopcy pokonali 
9 drużyn, a w meczu o trzecie miejsce pokonali szkołę 
z Lublina. Warto wspomnieć, że podobny sukces od-
niosła drużyna dziewcząt z Łabuń ponad 8 lat temu.
Reprezentacja szkoły brała również udział w roz-
grywkach Zamojskiej Powiatowej Ligi Piłki Ręcznej. 
W rywalizacji z 10 drużynami ukończyła rozgrywki 
na drugim miejscu. W wielkim finale po zaciętym 
spotkaniu Reprezentacja ZS Łabuń przegrała 9:8 ze 
Szkołą Podstawową nr 9 w Zamościu. Oficjalne wrę-
czenie medali oraz nagród rzeczowych odbyło się na 
Rynku Wielkim w Zamościu. Każdy z zawodników 
otrzymał medal oraz komplet strojów sportowych. 
Warto wspomnieć, że na treningi oraz rozgrywki ligi 
zamojskiej uczęszcza również z chłopcami Wiktoria 
Draczka, która jest zawodniczką MKS Lublin.
Reprezentacja ZS Łabunie: Duda Bartłomiej, Niem-
czycki Paweł, Zgnilec Robert, Skiba Dawid, Halej 
Kacper, Hołys Wiktor, Zwolak Mateusz, Miller To-
masz, Kobieluch Kacper, Drączkowski Konrad, Piela 
Jakub, Tyc Adrian, Dec Piotr, Draczka Wiktoria. 

Wojciech Groniewski

Pierwsze 
koty, 

za płoty

W obecności reprezen-
tantów drużyny naro-
dowej piłki ręcznej Artu-
ra Siódmiaka i Bartosza 
Jureckiego chłopcy z Ze-
społu Szkół w Łabuniach 
zakończyli rozgrywki 
2016/2017. Sezon, mimo 
pewnego niedosytu, na-
leży zaliczyć do bardzo 
udanych.
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Zmarli 
z terenu Gminy Łabunie

• 2017-04-01: Jachowska Gertruda FMM († 89 l.)
• 2017-04-03: Mazurek Leokadia († 95 l.)
• 2017-04-04: Palonka Tadeusz († 70 l.)
• 2017-04-17: Wiater Stanisław († 75 l.)
• 2017-04-24: Gierała Zofia († 88 l.)
• 2017-04-25: Pyś Wanda († 94 l.)
• 2017-04-28: Haik Marianna († 78 l.)
• 2017-05-03: Pilipczuk Krystyna († 88 l.)
• 2017-05-07: Bondyra Wiesława († 86 l.)
• 2017-05-14: Legieć Krystyna († 68 l.)
• 2017-05-20: Mazurek Maria († 96 l.)
• 2017-05-22: Sternik Roman († 86 l.)
• 2017-06-10: Schab Tomasz († 55 l.)
• 2017-06-17: Pakuła Roman († 53 l.)
• 2017-06-17: Sołoducha Henryk († 47 l.)
• 2017-06-25: Wdowiak Franciszek († 79 l.)
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Zapraszamy do współredagowania naszego pisma.

Na okładce: Ogrodniczki podczas wierzbieckiej sobótki. 
Fot. Katarzyna Pyś

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, korekty gramatycznej 
i ortograficznej oraz ograniczonej ingerencji w stylistykę poszczegól-
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danych osobowych i wizerunku.

Stowarzyszenie Lokal-
na Grupa Działania 
„Ziemia Zamojska” oraz 
Stowarzyszenie Roz-
woju i Promocji Gminy 
Sitno i Okolic C. L. we 
współpracy z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury 
w Nieliszu organizują 
bezpłatne półkolonie. 

Zajęcia odbędą się w dwóch terminach:
• 24 lipca 2017 r. - 1 sierpnia 2017 r.: I grupa 

w Kornelówce
• 3 sierpnia 2017 r. – 11 sierpnia 2017 r.: II grupa 

w Nieliszu
Projekt polega na zorganizowaniu zajęć aktywizują-
cych i warsztatów dla dzieci wykluczonych społecznie 
w wieku 8-13 lat z terenu 9 gmin powiatu zamojskie-
go: Grabowiec, Komarów-Osada, Miączyn, Nielisz, 
Łabunie, Stary Zamość, Skierbieszów, Sitno, Sułów. 
W trakcie trwania półkolonii zostaną zorganizowane 
warsztaty z rękodzieła, warsztaty kulinarne, zabawy 

i gry integracyjne, ak-
tywizujące, wyprawy 
piesze oraz wycieczki do 
Warsztatów Terapii Za-
jęciowej w gm. Koma-
rów – Osada, do miejsca 
Bitwy pod Komarowem 
oraz do Muzeum Zamoy-
skich w Kozłówce. 
Organizatorzy zapewnia-
ją profesjonalną opiekę, 

wyżywienie oraz bilety wstępu do Muzeum Zamoy-
skich.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Sto-
warzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Za-
mojska” tel. 84 307 22 07, e-mail: biuro@lgdziemiaza-
mojska.pl oraz na stronie www.lgdziemiazamojska.pl

LETNIA AKADEMIA 
WIEDZY I AKTYWNOŚCI 
W ZIEMI ZAMOJSKIEJ

Projekt dofinansowany ze środków 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

JUŻ WKRÓTCE...
• 2 lipca - Majdańskie Powitanie Lata;
• 9 lipca - Biesiada w Wólce Łabuńskiej;
• 16 lipca - Piknik rodzinny - 10-lecie KGW Mo-

cówka;
• 23 lipca - Piknik rodzinny - 10-lecie KGW Bar-

chaczów;
• 15 sierpnia - Rajd rowerowy - Odjazdowy bi-

bliotekarz - Łabunie- Majdan Rusz. - Namule- 
zalew w Krynicach;

• 2 września - Narodowe Czytanie „Wesela” 
zespół pałacowo-parkowy w Łabuniach, roz-
strzygnięcie konkursu „Różne oblicza Matki, 
Mamy, Mateńki...”;

• 3 września - Dożynki Gminno-Parafialne, Ła-
bunie.

Szczegóły na www.labunie.com.pl

Osoby, które otrzymały upomnienie związane 
z niepłaceniem rat podatków oraz opłat za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi (śmieci) 
zobowiązane są do zapłaty kosztów upomnienia 
(11,60 zł) zgodnie z otrzymanym drukiem upo-
mnienia. W przypadku nieopłacenia tych kosz-
tów pokryte one zostaną w pierwszej kolejności 
z wpłaty bieżącej (raty), co skutkuje powstaniem 
niedopłaty na racie. (Dz. U. z 2015 r. poz.613 
z późn. zm.)



16 czerwca 2017 r.: gra terenowa „Leśne Nowiny”, 
wyróżnienie - „Drużyna Mieszana” i „Zdzisie”, Ruszów

18 czerwca 2017 r.: zawody sportowo-pożarnicze OSP, 
Komarów-Osada

18 czerwca 2017 r.: zawody sportowo-pożarnicze OSP, 
Komarów-Osada

18 czerwca 2017 r.: zawody sportowo-pożarnicze OSP, 
Komarów-Osada

24 czerwca 2017 r.: KGW Barchaczów, 
Zamość

24 czerwca 2017 r.: Noc Świętojańska, 
Wierzbie

24 czerwca 2017 r.: Noc Świętojańska, 
Wierzbie

28 czerwca 2017 r.: warsztaty rękodzieła, 
Barchaczów



Fragmenty życia

Osoby, które 
posiadają archi-
walne zdjęcia 
mieszkańców 
naszej gminy 

proszone są o ich 
udostępnienie 
(do zwrotu).

Najciekawsze 
zdjęcia będą 

systematycznie 
umieszczane.

Kontakt: 
redakcja@ 

labunie.com.pl

lub 

tel. 84 611 60 24

Łabunie, ul. Zamojska; lata ’70 XX w. (?)
z arch. rodz. J. Kość

Barchaczów; poświęcenie krzyża - miejsca pamięci
z arch. rodz. J. Kalinowskiej

KGW Łabuńki z wieńcem dożynkowym, lata ’80 XX w.
z arch. KGW Łabuńki

Łabunie; Państwowy Dom Małego Dziecka
z arch. L. Momota

Łabunie; I Komunia św.; 1941 r.
z arch. L. Momota

Wólka Łabuńska; kaplica w szopie; 1944 r.
z arch. L. Momota


