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cd. na str. 15

3 stycznia: Jasełka, 
Łabuńki Pierwsze

4 stycznia: spotkanie opłatkowe 
KGW, Wólka Łabuńska

6 stycznia: Orszak Trzech Króli, 
Łabunie

6 stycznia: Orszak Trzech Króli, 
Łabunie

6 stycznia: spotkanie opłatkowe OSP, 
Barchaczów

10 stycznia: Gminny Przegląd Kolęd 
i Pastorałek, Łabunie

10 stycznia: Gminny Przegląd Kolęd 
i Pastorałek, Łabunie

10 stycznia: Gminny Przegląd Kolęd 
i Pastorałek, Łabunie
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JUŻ WKRÓTCE
2 kwietnia: warsztaty rękodzieła artystycznego 
„Ikona – obraz na desce” w Izbie Muzealnej w Bar-
chaczowie;

13 kwietnia: gminne uroczystości w Dniu Pamięci 
Ofiar Zbrodni Katyńskiej i posadzenie Dębów Pa-
mięci;

3 maja: Wielka Majówka w zespole pałacowo-par-
kowym w Łabuniach;

29 maja: zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP 
RP; 

maj: otwarcie ścieżki edukacyjnej Ogród „Pawie 
Pióro”. W programie m.in.: lekcja z leśnikiem, zbiór-
ka makulatury i baterii – dla każdego darczyńcy 
sadzonka drzewka i ekologiczna bio-torba. Projekt 
współfinansowany przez WFOŚiGW w Lublinie;

maj: ogłoszenie konkursu plastycznego dla dzieci 
(3-10 lat) - „O czym marzą dzieci?”. Konkurs współ-
finansowany przez Przewodniczącego Rady Gminy 
Łabunie;

5 czerwca: Dzień Dziecka w Mocówce;

5 czerwca: obchody 100-lecia OSP Łabunie i zawo-
dy sportowo-pożarnicze;

19 czerwca: 65-lecie GKS „Sparta” Łabunie;

19 czerwca: piknik „Biesiada weselna” w Wólce Ła-
buńskiej;

19 czerwca: „Zwiedzamy Łabunie i Ruszów” - Prze-
wodnicy Rocznika 2001 zapraszają na spotkanie 
z okazji 15-lecia swojej działalności przewodnickiej. 
Informacje: Tomasz Kostrubiec (tel.: 604 292 275);

25-26 czerwca: „Święto Zamojskiej Wsi” LZS 
w Szczebrzeszynie;

26 czerwca: piknik „Noc świętojańska” w Wierzbiu.

Szczegóły na www.labunie.com.pl

red.

Z dniem 1 lutego 2016 r. na emery-
turę przeszły pani Halina Mazurek 
zam. Barchaczów - od 1987 r. główna 
księgowa, od 1990 r.  Skarbnik Gmi-
ny Łabunie i pani Krystyna Sowa 
zam. Łabunie – od 1985 r. inspektor 
ds. ogólnoorganizacyjnych, ds. kul-
tury i zatrudnienia, ds. społecznych, 
od 2003 r. inspektor ds. podatków 
i opłat. Panie otrzymały kwiaty 
i podziękowania z rąk władz.

red.
Krystyna SowaHalina Mazurek

PODZIĘKOWANIE ZA SŁUŻBĘ

Od Redakcji
Jubileuszowo w Gminie Łabunie

Rok 2016 będzie w Gminie Łabunie zapamię-
tany (taką mamy nadzieję) jako rok Jubileuszy. 
100-lecie OSP w Łabuniach, 100-lecie gmin-
nej oświaty (całkowicie polskiej – a dokładnej 
w języku polskim przekazywanej), 65-lecie klu-
bu sportowego – obecnie GKS „Sparta” Łabunie. 
Do tego jakże ważne – 300-lecie urodzin Jana 
Jakuba Zamoyskiego – który szczególnie ukochał 
Łabunie – fundatora założenia pałacowo-parko-
wego oraz m.in. kościelnego ogrodzenia, dzwon-
nicy, ale i protoplasty „zadziań” teatralnych 
w Łabuniach – szykowana jest na tę okoliczność 
niespodzianka. Prócz tego 75-lecie śmierci błogo-
sławionego Stanisława Kostki Starowieyskiego 
(Dachau 1941) i 150. rocznica urodzin Aleksandra 
hr. Szeptyckiego męczennika zamojskiej Rotun-
dy. Aleksander Szeptycki - inicjator powołania 
straży Ogniowej w Łabuniach i fundator terenu 
pod budowę szkoły jest (być powinien) dla Ła-
bunian postacią szczególną, ważną i zapamięta-
ną.
Pamiętać to nasz obowiązek!

Redakcja

Radosnych Świąt Wielkanocnych 
życzy Redakcja „Igły”
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Okres powojenny 
i

Gminne Rady Narodowe

 Latem 1944 roku gmina Łabunie została wyzwo-
lona przez Armię Czerwoną. Był to bardzo ciężki czas 
dla mieszkańców gminy. Wszystko z powodu zniszczeń 
wojennych, dewastacji infrastruktury. Już jesienią 1944 
roku przystąpiono do parcelacji ziemi dworskiej. W jej 
wyniku w gminie powstało 132 nowych gospodarstw, 
a dalszych 40 powiększono. W kilka lat później w do-
kumentach gminnych pojawił się taki opis tych cza-
sów: W tym czasie praca GRN nie była łatwa, ponieważ 
zniszczenia wojenne były tak duże, że nie sposób było 
od razu racjonalnie gospodarować. Dopiero w 1945 roku 
zorganizowano szkolnictwo w gminie. Jednak brakowa-
ło sprzętów szkolnych, mieszkań dla nauczycieli. W 1946 
GRN zaczyna lepiej i sprawniej urzędować i rządzić gmi-
ną. Zebrania plenarne odbywają się sprawniej i częściej. 
Zapadają słuszne i mądre uchwały. [APZ, Akta gminy 
Łabunie, sygn. 7, k.2].
 Tuż po wojnie w 1945 roku założono Gmin-
ną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska z połączenia 
Spółdzielni Owoc z Wierzbia, Spółdzielni Oszczędność 
z Łabuń i Wyzwolenie z Majdanu Ruszowskiego. 
W 1949 roku dołączyły kolejne spółdzielnie tworząc 
dużą Gminną Spółdzielnię. 
 Jednym z problemów władz gminnych było 
zapewnieni warunków do pracy administracji gmin-
nej. Budynek po okresie okupacji był zdewastowany. 
W latach powojennych wyremontowano budynek ad-
ministracyjny. Dach pokryto nowym gontem, odma-
lowano pokoje, kupiono meble biurowe, przesypano 
piece, dokonano naprawy podłogi. Zainstalowano tele-
fon. W areszcie gminnym wykonano prycze i go odre-
montowano. Na terenie gminy metodą szarwarkową 
wyremontowano drogi i naprawiono 4 mosty. Dodat-
kowo wybudowano nowy most na drodze Łabuńki – 
Wierzbie. Zadrzewiono drogi. Przeprowadzono remont 
wszystkich szkół. Tuż po wojnie uruchomiono Domy 
Ludowe w Majdanie Ruszowskim i Łabuniach. [APZ, 
Akta gminy Łabunie, sygn. 7, k. 3].
 Niestety nie zachowały się dane odnośnie spisu 
radnych z okresu tuż po okupacji niemieckiej. Pierwsze 
dane o radnych pochodzą z 1949 roku.  W tym czasie 
w skład Gminnej Rady Narodowej wchodzili: Przewod-
niczący - Tadeusz Cisło (Wólka Łabuńska), Zastępca - 
Jan Przyczyna od 12 stycznia 1949 r. (Ruszów), Członko-
wie Prezydium: Józef Czelej (Łabunie), Tadeusz Gałek 
(Ruszów), Tadeusz Kapłon (Łabunie), Członkowie Rady: 
Jan Siek (Wólka Łabuńska), Michał Pokryszka (Wierz-
bie), Władysław Oziomek (Łabunie), Wincenty Rękas 
(Łabunie), Stanisław Krupa (Majdan Ruszowski), Fran-
ciszek Krupa (Ruszów), Adam Bajaka (Łabunie), Stani-
sława Paszt (Łabunie), Tadeusz Kucaj (Łabunie), Stefan 
Sidor (Brudek), Stanisław Zaleśny (Mocówka), Stani-
sław Burda (Brudek), Antoni Całka (Dąbrowa)[APZ, 
Starostwo Powiatowe Zamość, sygn. 1361, bp.].
 Nie znamy pierwszego pełnego składu Prezy-
dium GRN w Łabuniach z powodu braku materiałów 
archiwalnych. Możliwe, że Prezydium nie funkcjono-
wało w sierpniu i wrześniu 1944 roku. Nie w każdej 
gminie powołano 13 października 1944 r. W jego skład 
weszli: Jan Siek (Wólka Łabuńska) i Antoni Hłobił (Ru-
szów) jako członkowie [APZ, Starostwo Powiatowe Za-
mość, sygn. 1333, k.1.]. W tym czasie powołano zapewne 

przewodniczącego, lecz brak jest danych o pierwszym 
przewodniczącym. Od 10 stycznia 1945 roku funkcję tę 
objął Michał Zawrotniak z Jatutowa. W takim kształcie 
Prezydium funkcjonowało do lutego 1948 roku. 4 lutego 
1948 roku nastąpiła reorganizacja Gminnej Rady Naro-
dowej, a co za tym idzie także Prezydium. Na stano-
wisku Przewodniczącego pozostał Michał Zawrotniak, 
lecz powołano nowe osoby do jego składu: Tadeusz 
Cisło – Zastępca Przewodniczącego, Tadeusz Kapłon – 
Członek, Józef Czelej – Członek, Tadeusz Gałek – Czło-
nek [APZ, Akta gminy Łabunie, sygn. 23, k. 15.]. Kolej-
ne reorganizacja miała miejsce już niecały rok później. 
Od stycznia 1949 roku w skład Prezydium wchodzili: 
Tadeusz Cisło – Przewodniczący Prezydium GRN, Jan 
Przyczyna – Wiceprzewodniczący, Józef Czelej – Członek 
Prezydium, Jan Niemczycki – Członek Prezydium, Adam 
Bajaka – Członek Prezydium. W kilka miesięcy później 
znowu nastąpiła zmiana (koniec 1949): Tadeusz Cisło 
– Przewodniczący, Józef Czelej – Wiceprzewodniczący, 
Tadeusz Gałek – Członek, Wincenty Rękas – Członek. 
W początkach 1950 skład Prezydium składało się z nastę-
pujących osób: Tadeusz Cisło – Przewodniczący PGRN, 
Stanisław Ćwik – Zastępca, Lucjan Momot – Członek, 
Melania Smiga – Członek, Tadeusz Kucaj – Członek 
[APZ, Akta gminy Łabunie, sygn. 7 i 8, k. 6 i k. 20].
 Pierwszym powojennym wójtem gminy Łabu-
nie został Bronisław Kolenda z Łabuniek. Objął urzę-
dowanie 29 września 1944 roku. Jego zastępcą został Jan 
Wiater z Ruszowa. [APZ, Starostwo Powiatowe Zamość, 
sygn. 1333, k. 1].
 4 lipca 1945 roku radni gminy Łabunie na polece-
nie Starosty zebrali się w celu wyboru Zarządu Gminy. 
Kandydowali: Jan Wiater z Ruszowa, Antoni Turczyn 
z Wierzbia i Bronisław Kolenda z Łabuniek. Głoso-
wanie wygrał Jan Wiater zostając wójtem gminy. Po-
dwójcim został Antoni Turczyn. W skład zarządu we-
szli: Andrzej Mazurek z Barchaczowa, Stanisław Ćwik 
z Wierzbia i Stanisław Petryk z Barchaczowa [APZ, Sta-
rostwo Powiatowe Zamość, sygn. 1334].
 W dniu 12 sierpnia 1945 roku Bronisław Kolen-
da przekazał obowiązki wójtowskie nowo wybranemu 
wójtowi Janowi Wiatrowi (1 sierpnia nowy wójt został 
zatwierdzony przez władze powiatowe). Przekazano 
mu pieczęć gminną, klucz do kasy, inwentarz gminny. 
Przysięga wójtowska brzmiała następująco: Przysię-
gam Bogu Wszechmogącemu, że na urzędzie Wójta przy 
wykonywaniu obowiązków służbowych mieć będę na 
względzie interes RP, której zawsze wiernie służyć będę 
oraz dobro ogółu mieszkańców gminy Łabunie, wszyst-
kich mieszkańców tych w równem mając zachowaniu, 
strzec będę obowiązujących przepisów, spełniać gorli-
wie, sumiennie i bezstronnie obowiązku mego urzędu, 
a także tajemnicy służbowej. Tak mi, Panie Boże dopo-
móż (Złożono w obecności Starosty dnia 7 sierpnia 1945)  
[APZ, Starostwo Powiatowe Zamość, sygn. 1334 bp].

DZIEJE ŁABUŃSKIEGO SAMORZĄDU

cz. IV
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 Wójt Jan Wiater zarządzał gminą przez kilka lat. 
Skład Gminy w 1948 roku: Wójt - Jan Wiater, Podwój-
ci - Antoni Turczyn (Wierzbie), od 1949 r. Jan Juszczak, 
Członkowie Zarządu: Stanisław Ćwik, Andrzej Ma-
zurek, Stanisław Petryk. Wójt Jan Wiater należał do 
Stronnictwa Ludowego (SL). Ta partia nie była mile wi-
dziana przez członków władz komunistycznych. W wy-
kazie wójtów powiatu zamojskiego z 1949 r. widnieje 
nazwisko Wiatra, lecz obok ktoś dopisał na czerwono 
zwolnić. Tak też się stało, na przełomie 1949 i 1950 roku. 
Zastąpił go Henryk Juszczak (od stycznia 1950 roku, 
ur. 1912, członek PZPR). To on był ostatnim wójtem gmi-
ny Łabunie.
 W październiku 1944 roku gminę odwiedził pra-
cownik Starostwa. Zapisano, że Gminna Rada Naro-
dowa składa się z 24 członków. Na gminę składało się 
12 gromad wiejskich z 12 sołtysami. Posiedzenia sołty-
sów odbywały się w każdy piątek. W opisie warun-
ków pracy samorządowców w gminie zapisano: Lokal 
zarządu gminy jest za szczupły, mieści się w jednej izbie 
w budynku gminnym, utrzymany jest w stanie brud-
nym. Oznaczenie na zewnątrz wystarczające. Urządze-
nie kancelarii prymitywne, brak biurek, krzeseł, szaf itp. 
Ponieważ nabycie sprzętu pochłonęłoby połowę przy-
najmniej budżetu gminnego, pomoc ze strony władzy 
państwowej w postaci dostarczenia inwentarza pozo-
stałego po okupantach, jest pożądana. Przy wykazie 
poniższej obsady urzędu gminnego zapisano: Personel 
wystarczający, ewentualna wymiana na fachową siłę 
męską byłaby pożądana [APZ, Starostwo Powiatowe 
Zamojskie, sygn. 1361 bp,1348 bp,1361 bp,1317 k. 2 i 3].
 Pracownicy Urzędu Gminy jesienią 1944 roku: 
Henryk Pawłowski – Sekretarz Gminy, Antoni Burcan 
– Zastępca Sekretarza, prowadził także sprawy wojsko-
we i funkcję referenta gminnego dla spraw gospodar-
ki mlecznej, Leokadia Trzepiotówna – Referent podat-
kowy, Aleksander Krupa – Referent ruchu ludności, 
Jadwiga Zielińska – Pomoc kancelaryjna, Leokadia 
Danecka – Praktykant, Wojciech Nykiel – Woźny. Pra-
cownicy Urzędu Gminy pracowali w ciężkich warun-
kach, byli słabo opłacani i dodatkowo nieregularnie. 
Stąd duża rotacja pracowników.
 W 1948 roku w Zarządzie Gminy (Urzędzie Gmi-
ny) pracowali: Stanisław Molas – Sekretarz, Kazimierz 
Siuma – brak danych, Regina Pazdro - brak danych, 
Marian Nykiel – brak danych, Jan Niderla – brak da-
nych, Jan Sokołowski – brak danych, Kazimierz Bilski 
(rekomendowany przez Starostwo w 1948 r.) – brak da-
nych, Wojciech Nykiel – Woźny. 
 W rok później pracowali: Rudolf Major – Sekre-
tarz Gminy, Kazimierz Śliwa (?) – Zastępca Sekretarza, 
Maria Mielnik – Referent podatkowy, Jan Niderla – 
Referent ewidencji ludności, Kazimierz Bilski – Referent 
wojskowy, Jan Sokołowski – Referent administracyjny, 
Bolesław Luchowski – Praktykant. 
 Jak wspomniano wyżej warunki pracy były 
ciężkie. Dodatkowo brakowało sprzętów biurowych, 
maszyn do pisania, a władze zwierzchnie zasypywa-
ły gminy: wykazami, statystykami, rozporządzeniami, 
załącznikami… Ówczesne państwo stawało się coraz 
bardziej biurokratyczne. Jesienią 1949 roku Przewodni-
czący GRN na sesji mówił o zawaleniu pracą pracow-
ników gminnych. Pytał sekretarza gminy o przyczyny. 
Sekretarz odpowiadał: rzeczywiście pracownicy biura 

są istotnie zawaleni pracą kancelaryjną. Być może na 
to zjawisko ma również wpływ i za mała fachowość 
i za mała inicjatywa, ale na to na razie trudno zara-
dzić (…). Ja sam również jestem tak przykuty do biurka, 
że nie sposób pomyśleć o zaplanowaniu jakiejś akcji, 
które w wyniku byłaby zadowalająca. A jeżeli gdzie 
pojadę w teren czy na konferencję, których jest bardzo 
dużo, to znów nie mogę odrobić zaległości jakie przez ten 
czas powstaną [Akta gminy Łabunie, sygn. 8, k. 5].
 Sołtysi pracowali na wsi od czasów okupacji 
niemieckiej. Nie wszędzie nastąpiła natychmiastowa 
wymiana sołtysów. Jesienią 1944 roku funkcje sołty-
sów sprawowali: Andrzej Sołoducha – Barchaczów 
(czas objęcia urzędu: kwiecień 1944), Józef Mróz – Bru-
dek (sierpień 1944), Antoni Całka – Dąbrowa (sierpień 
1944), Jan Kudyk – Jatutów (kwiecień 1944), Włady-
sław Pawełczuk (sierpień 1944) – Łabunie, Franciszek 
Karchut (lipiec 1944) – Łabuńki, Jan Palonka (wrzesień 
1944) – Wólka Łabuńska, Edward Kowalski (lipiec 1942) 
– Mocówka, Stanisław Ćwik (wcześniej Czesław Legieć 
od stycznia 1942) – Majdan Ruszowski, Józef Wojciuk 
(wrzesień 1944) – Ruszów, Kazimierz Szala (czerwiec 
1940) – Wierzbie [APZ, Starostwo Powiatowe Zamojskie, 
sygn. 1222, k. 5].
 Sołtysi gminy w 1948 roku: Szczepan Wia-
ter – Łabunie, Edward Rozkres – Wólka Łabuńska, 
Jan Przyczyna – Majdan Ruszowski, Józef Pyda – Ru-
szów, Kazimierz Szala – Wierzbie, Jan Juszczak – Jatu-
tów, Franciszek Karchut – Łabuńki, Franciszek Flak 
– Barchaczów, Józef Mróz – Brudek, Antoni Wałaszyk 
– Mocówka, Bolesław Michoński – Kolonia Ruszów, 
Aleksander Błach (pełnił obowiązki sołtysa, ponieważ 
sołtys odbywał karę więzienia) – Dąbrowa [APZ, Staro-
stwo Powiatowe Zamojskie, sygn. 1348, bp].
 Sołtysi od 1949 roku (po reorganizacji): Jan 
Pawełczuk – Łabunie, Edward Małyska – Wólka Ła-
buńska, Władysław Sokołowski – Majdan Ruszow-
ski, Feliks Hłobił – Ruszów, Stanisław Ferenszkiewicz 
– Wierzbie, Kazimierz Babicki – Jatutów, Aleksander 
Błach – Dąbrowa, Antoni Niemczuk – Łabuńki, Jan 
Flak – Barchaczów, Józef Mróz – Brudek, Antoni Wa-
łaszyk – Mocówka, Bolesław Michoński – Kolonia 
Ruszów, Franciszek Zabłocki – Folwark Łabunie [APZ, 
Starostwo Powiatowe Zamojskie, sygn. 1361, bp].

(cdn.)

Leszek Zugaj

GRN w Ruszowie
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 Jatutów palił się trzy razy. Domek w domek. 
W 1934 r. poddano wieś komasacji i podzielono na ko-
lonie. I wyprowadziliśmy się na przecinkę na kolonii 
trzeciej przy szosie hrubieszowskiej. Tato dostał ponad 3 
ha. Miał żal do wójta, że dostał ziemię w takim miejscu, 
gdzie nie ma światła, tam gdzie diabeł mówi dobranoc. 
Ale dzisiaj jest tu trakt, jest ruch i tiry i pociąg. Spać nie 
można. Sami prywatnie zakładaliśmy światło. Wójtem 
był Michał Zawrotniak, on pisał jakieś wspomnienia. 
Później był Wiater nazywali go Łydka.

Szkoła

Chodziłam do szkoły na Starą Wieś pod łąkami za szo-
są tomaszowską. Duży most łączy Jatutów z Łabuńka-
mi, pod nim płynie w rowku jakiś ciek, to nad nim ale 
dużo dalej, głębiej od szosy, nad Błoniem leżał kiedyś 
Jatutów. Ten rowek był ruchomy, żył, wylewał. Jako 
dzieci pasaliśmy gęsi i do tego rowka często się cho-
dziło. Pierwszy mieszkał Babicki, a dalej het het była 
wieś i młyn wodny u Loca. I wioska tak się ciągnęła. 
Kilka domów jeszcze stoi tam, gdzie był młyn. Pamię-
tam jeszcze jak tam mieszkaliśmy… Byłam najstarsza 
z rodzeństwa i chodziłam do pierwszej klasy, do szkoły 
stojącej właśnie przy tym rowie. Szkoła była tak jakby 
pośrodku na wysokości dzisiejszego sklepu w Jatuto-
wie, ale w głębi. Budynek był drewniany. Nauczyciel 
nazywał się Szymon Łysy. Żona jego nie uczyła. Mie-
li dwa mieszkania. W jednym była szkoła, po jednej 
stronie pierwsza klasa po drugiej druga, a po południu 
uczyły się tu trzecie i czwarte klasy. Jeden nauczyciel 
uczył. Nie było więcej. Mieli psa, nazywał się Kanis. 
Brązowa krótka sierść, duży. Żona nauczyciela miała ro-
wer i nosiła spódnico – spodnie. To pamiętam doskona-
le. I jeździła do Łabuń, załatwiała jakieś sprawy, może 
mężowi. Kanis był tak wyuczony, że odprowadzał ją do 
szosy i czekał na nią. Wiedział kiedy ona wróci. Podbie-
gał do pani i niósł bagaże te, co się na rower nie zmie-
ściły. Gdy wybuchła wojna nie wiem co się stało z tym 
psem, nauczycielem i jego żoną. A ja chodziłam jeszcze 
przed wybuchem wojny do Zamościa do czwartej, piątej 
i szóstej klasy. Historii jako przedmiotu nie było. Uczy-
łam się w domu zakonnym na posesji Gieleckiej przy 
ul. Listopadowej. Stała tam kapliczka i myśmy się po 
kryjomu uczyli. W szkole jatutowskiej był bardzo niski 
poziom i moi rodzice i jeszcze jednej koleżanki zapisali 
nas do Zamościa. Budynki jeszcze tej szkoły są. Kierow-
nikiem był Koziołek, żona jego też była nauczycielką. 
A moim wychowawcą był taki pan nauczyciel Skarbek.

Miałam 10 lat
 

 W 1939 r. mój ojciec pojechał na operację do 
Lwowa. Mamusi brat był kawalerem, więc wzięli go 
na wojnę.Ja najstarsza, dwóch braci, jeden młodszy ode 
mnie o 6 lat, drugi o 8. Babcia z 1885 r., wdowa po 
mężu, który zginął w światową wojnę (I wojnę św.) 
pod Warszawą. Ojciec miał wrzód na dwunastnicy, cho-
rował wiele lat i tu nie było lekarza, ani w Lublinie 
ani w Warszawie. W Zamościu szkoda gadać, był jeden 
chirurg, ale ludzie po wyrostku umierali. Jakiś lekarz 
z Lublina Fojt – Voit się nazywał zrobił ojcu wszystkie 
badania i nakazał mu jechać do Lwowa, bo inaczej cze-
ka go śmierć. I pojechał. Tam zastała go wojna. W tym 
czasie był operowany. Lwów był bombardowany, ale 
szpital nie. Nie było telefonów. Samochód na Lwów 
szedł tylko jeden. Mamusia pojechała odwiedzić ojca 
po operacji. Chorymi zajmowały się siostry zakonne. 
Tatuś był już po operacji, dobrze się czuł. A ja w domu 
z tymi młodszymi braćmi, babcia z nami. Wrzesień był 
ciepły. Siedzieliśmy koło płotu, chłopaki płakali i py-
tali: gdzie mama?, idzie mama? A ja z nimi płakałam, 
żeby ta mama jak najprędzej wróciła, przecież jest już 
wieczór! I wróciła. 
 8 września jest odpust w kolegiacie, poszłyśmy 
we dwie z mamusią do kościoła i tak jak browar gdzieś 
w okolicy nadleciał samolot i spuścił bombę. Do nas te 
odłamki nie doleciały. Przeżyłam to, a to taki ogromny 
dół został po niej. I nie wróciłyśmy z obranej drogi, po-
szłyśmy dalej.
 Ojciec był sołtysem. Ludzie ostrzegali nas, żeby 
nie brać nic od Niemców, żadnych czekolad, cukierków. 
Bo to trucizna, bo to wróg. Myśmy się bali, przeżywa-
liśmy to bardzo. Najgorsze, że byliśmy sami. Nie było 
naszego tatusia ani wujka. Mamusia musiała wszystko 
sama robić, babcia w pełni sprawna, nieduża babkowi-
na, ale gospodyni pracowita. Nie wychodziła za mąż, 
bo mąż ją zostawił z trojgiem dzieci i poszedł na wojnę. 
Babcia płakała i mówiła: zostawiasz mnie. A najmłod-
sze dziecko miało 3 tygodnie. Dziadek odpowiedział: 
masz syna, jak ja nie wrócę to będziesz miała gospo-
darza. Babcia została sama, mamusia (ur. 1910 r.) była 
średnia, najstarsza jej córka zmarła jak miała 12 lat i syn 
(ur. 1914 r.). 
 Mamusia znowu pojechała w odwiedziny. 
Ogólnie żyliśmy w popłochu. Ludzie uciekali. Zamość 
był bombardowany i okolica cała. Naloty samolo-
tów. Strach. Po trzech tygodniach ojciec nasz wrócił.
Prawie pół drogi przeszedł piechotą. Siostra zakonna 
dała mu pas pooperacyjny. Wytłumaczyły, jak i któ-

Moje Spotkania z ludźmi, którzy chcą ożywić swoje wspomnienia trwa-
ją… Są to ich historie. Czasami przemilczę jakieś nazwisko. Nie inge-
ruję w te opowieści. Nie rozpatruję ich w kategorii prawda czy fałsz. 
Wspomnienia te żyją głęboko w umysłach moich rozmówców. Tak jak 
pamiętają, tak wspominają… Zapraszam na opowieść pani Stanisławy 
z d. Kudyk od 1947 r. Lubaś, ur. 1 marca 1929 r. w Jatutowie, gm. Łabunie.

SPOTKANIA

JATUTÓW
TU SIĘ ZACZĘŁA MOJA HISTORIA
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rędy iść, bo tory pozrywane. Już się uspokoiło. Niem-
cy się rozpanoszyli, ludzie wracali do domów. Ten 
wujek, Czesław Ostasz, którego wzięli na wojnę wró-
cił do domu. Ojciec wrócił ze szpitala. Nastała radość 
w domu.

Szrapnele z mocowieckiego lasu

 W lasach w Mocówce stało polskie wojsko 
i jeszcze walczyli do ostatniego naboju, a u nas byli 
Niemcy. Przy tej szosie hrubieszowskiej była cegielnia, 
miała wysoki komin. Na tym kominie siedział Niemiec 
obserwator, a tu byli wszędzie Niemcy. Kazali nam się 
chować do piwnic, bo będzie wojna. Nasz sąsiad nazy-
wał się Żuk, schował się do kopca po kartoflach i upadł 
szrapnel z lasu i zranił mu głowę. My siedzimy w piw-
nicy, ktoś stuka do nas, ojciec bał się wyjść, to mnie 
wysłał (już zawsze miałam być tą odważniejszą). Patrzę 
idzie Niemiec i prowadzi tego Żuka. Głowa zakrwawio-
na, krew się leje. Cofnęłam się i powiedziałam do ma-
musi, że pan Żuk jest ranny. Mama nie bardzo miała 
w co tę głowę zawinąć, obandażowała więc firanecz-
kami z okien i powieźli pana Żuka do szpitala. A żona 
jego siedziała u nas w piwnicy z malutkim dzieckiem. 
Na drugi dzień już nie przyszła, bo ktoś powiedział 
pewnie, że tu będzie strzelanina. Tam jest wojsko pol-
skie, tu niemieckie. Mamusia pytała o Anię. Wreszcie 
babcia poszła doić krowy, przychodzi patrzy, mleka nie 
ma, pełno krwi w wiadrze, co się stało? Szrapnel zranił 
krowę. I już wiemy, że wcale nie wolno nam wycho-
dzić. Pamiętam, że lał deszcz niesamowicie. Po jakimś 
czasie znowu babcia wyszła, trzeba dzieciom jeść dać. 
Przychodzi i mówi do mojego tatusia: Jasiek jakiś Nie-
miec na koniu coś tam pokazuje, coś tam się dzieje. Nie 
ma tej Ani, może coś z nią się dzieje? I się okazało, że tam 
się bili, a ten Niemiec na koniu zajrzał do zabudowań 
Żuków (mieszkali na krzyżówce koło figury). Szrapnel 

się rozerwał w ich gospodarstwie. A Ania szła z dwoma 
wiadrami wody, bo miała dwie krowy po wycieleniu. 
Odłamek uderzył ją w skroń i upadła na podwórzu. 
A ten Niemiec zauważył ją i dlatego szukał ludzi, żeby 
jej pomóc. Ojciec powiedział, że nie pójdzie, bo się 
boi. Babcia wzięła więc mnie. Na miejscu okazało się, 
że Anię ten Niemiec już zabrał z podwórza do buduar-
ku krytego słomą. Leżała na snopkach ze zbożem nie 
młóconym. Pełno krwi w wodzie z deszczu, mleku. Bab-
cia mówi: Aniu, Aniu… to my cię zawieziem do szpitala. 
A ona jeszcze powiedziała: weźcie mnie, weźcie. Wie-
działa, że tam jest jej mąż. Znaleźli wóz, konia. Pojecha-
ła babcia, ja wróciłam do piwnicy. Potem babcia opo-
wiadała. Poleciała na szpital szukać jej męża.Znalazła 
Władzia, powiedziała mu, że jest tu Ania. Oo, a co się 
stało? Poszedł za babcią. Podszedł do żony, wziął ją za 
rękę i ona wtedy skonała. To było ogromne wzruszenie 
i przeżycie. Władzio żył, potem to już siedział na wózku, 
bo miał uszkodzoną głowę, a dziecko zostało sierotką. 
Później jeszcze jeden dzień tej pozycji było. Polskie woj-
sko nie biło w budynki. Na Mocówce w lesie (nawet 
mojego ojca) siedział na samotnej sośnie polski obser-
wator. Ale jakiś szrapnel zabłąkał się i Ania zmarła. Gdy 
ostrzeliwanie się skończyło ojciec stwierdził, że trzeba 
mu iść do lasu i sprzątać to wszystko. Ojciec wiedział, 
interesował się i mieli już znak, że żołnierze nie żyją, 
wybici. Miał rower, opony czerwone i szukał ludzi, 
żeby jechać tam i sprzątać. Przyjechali na miejsce, a tam 
już był taki jeden - ręce miał od siebie, znaczy złodziej. 
Ojciec zanim objechał całą wieś furmankami i pod-
jechali na Mocówkę, tam jeszcze ciepłe trupy leżały. 
A inni mieli już pozdejmowane buty, pasy… wszyst-
ko to, co najdroższe, jak złote koronki na zębach. Ojciec 
jako sołtys wydawał rozkazy. Wszystkich kładli na wóz 
i pochowani zostali w Łabuniach na cmentarzu. 

Riepka i tajemnicza teczka

 Dopiero była okupacja niemiecka, za chwile ru-
skie żołnierze przyszli. I myśmy się ruskich bali. Byli 
tu jakiś czas. Mieszkali u nas w stodole. Mieli warty 
pomiędzy sobą. Mieli przewoźne piekarnie. I pewne-
go razu z koleżanką Krystyną narwałyśmy rzepki, żeby 
pojeść. Ale patrzymy za stogiem naciny coś się rusza, 
wystaje bagnet na karabinie. Idziemy w tym kierun-
ku. Narwałyśmy tej rzepki ze strachu, pomyśleliśmy, 
że jak on tu siedzi, to pewnie głodny. Podchodzimy do 
żołnierza. Wyszedł wystraszony, ale patrzy, że to dzieci. 
Mamy tę rzepkę, białą, okrągłą. I mówimy tak, a już 
kilka słów znaliśmy po rosyjsku, a przynajmniej nam 
się tak wydawało: Tawariszć my ci przynieśli rzopu. 
A on uśmiechnął się i powiedział: To się nie nazywa 
rzopa, bo rzopa to jest tu… wskazał na tyłek, a to riepka. 
A my wtedy rzuciliśmy tę rzepkę i w nogi do domu. 
Przychodzimy, jeszcze jej matka żyła, powiedziałyśmy 
jej o tym, to później nam żyć nie dała, ciągle żartowała: 
no idźcie tam, zanieście tej rzopy. 
 Gdy ludzie z Polski uciekali na południe pew-
nego dnia pojawiła się kobieta z córką. Mąż oficer zo-
stał zabrany nie wiadomo gdzie, syn poszedł na Rumu-
nię, więc i one idą. Ojciec dał im schronienie, umyły 
się, zjadły, przespały. Odchodząc zostawiły ojcu skó-
rzaną teczkę, zapinaną, pełną czegoś. Prosiła ta pani, 
żeby przechować jej dokumenty. Mówiła: gdy wrócę 
odbiorę, jeśli nie, będą pana. Zaszyła sobie adres ojca 

cd. na str. 8

Pierwszy po lewej Antoni Ostasz;
fot. I. F. Strzyżowski, Zamość , początek XX w.
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w jesionce i poszły. Ojciec razem z wujkiem Cześkiem 
myśleli, gdzie to schować i wymyślili, że pod siano do 
stodoły. Przyszło ruskie wojsko i zajęło stodołę. Ojciec 
z wujkiem przeżywali teczkę. Do tego ruscy mieli konie, 
więc na pewno zabiorą siano ze sobą i znajdą teczkę. 
Ale poszli i ruscy. Ojciec i wujek wyjęli teczkę i wtedy 
dopiero pokazali, co w niej było. Dokumenty rejental-
ne - akt własności kamienicy w Krakowie, złoty sygnet 
z orłem w koronie, obrączki i inne rzeczy. Po jakimś cza-
sie ta pani wróciła, ale sama bez córki. Ojciec ją poznał 
i oddał teczkę.

Sołecka sesja

 Trochę podsłuchiwałam. U nas też było radio na 
słuchawki. Przychodzili sąsiedzi. Pamiętam Zawrotnia-
ka. I słuchali. Ojciec skądś wytrzasnął drugą parę słu-
chawek i słuchali tak tego radia. A ja słuchałam jak po-
litykowali. Wiedzieli kiedy będzie wysiedlenie. Jeszcze 
w łabuńskiej gminie nie było, ale już w Skierbieszowie 
tak. Łabuńki był pierwsze. Tu sołtysem był Bronisław 
Kolenda. To był pierwszy kolega mojego ojca. Sesja 
w gminie była zawsze w piątek. I gdy ojciec przyjeżdżał 
to zawsze nowe wieści przywoził. Kiedyś przyjechał 
i był roztrzęsiony, mówił, że przeżyli dzisiaj trwogę. 
Tam był jakiś podły „dorfir” Niemiec. Mówił o koledze 
z Łabuniek … A oni nie mieli dzieci. I ten kolega przy-
wiózł dziewczynkę, a wtedy Niemcy robili porządek 
z Żydami. Przyjechał razem z Kolendą z miasta 
i przywiózł jakąś dziewczyneczkę. Od znajomych Żydów 
wzięli na wychowanie to dziecko. Taka śliczna dziew-
czyneczka, włosy kręcone. Ale ktoś go przeskarżył. Do-
stał rozkaz i musiał to dziecko przywieźć akurat jak była 
sesja. Dziecko wiedziało, co je czeka… uklękła i mówiła 
pacierz. Prosiła, aby jej nie zabijać. Płakała, a sołtysi ra-
zem z nią. Żaden nie śmiał się odezwać do Niemca. Ten 
„dorfir” nie chciał słuchać, jak ona się modliła, kazał ją 
wyprowadzić i rozstrzelać. 
 Z sesji przyniósł do domu broszurkę rozkładaną 
tak jak dzisiaj książeczki dla dzieci. Mord w Katyniu. 
Niemcy na sesji dali. Przyniósł, ale zaraz spalił, bał się. 
Dziwne to były czasy!

Już słyszymy tu wysiedlenie, tam…

wszystkie kolonie w Łabuńkach. Na Sachalinie ojciec 
mój miał rodzoną siostrę za Kaszubą. Przyjeżdża ojciec 
z gminy i mówi: jutro będzie wysiedlony Jatutów, wszyst-
ko trzeba szykować. Mówili, że w Hrubieszowskie moż-

na uciekać, a tam mamy rodzinę. Pakowaliśmy wszystko 
na wóz o żelaznych kołach, żywność, babcia biła kury. 
Było nas siedmioro rodzeństwa, ale malutkie umierali 
i zostało nas czworo. Ja z najstarszym bratem Aleksandrem 
i babcią idziemy do Zamościa, aby potem samocho-
dem dostać się w Hrubieszowskie. A ojciec, z mamu-
sią i tymi małymi dwoma chłopakami końmi za nami 
przez wsie. Ale dojechali do Bródka. Tam nasza rodzina 
mieszka, a naprzeciwko ich sołtys Topolski. Najechali 
Niemcy wozem, więc moi zajechali do rodziny mojego 
ojca do Kuśmierzów. Otworzyli bramę w stodole i ojciec 
wjechał tymi końmi. I tak zostało. A ja jestem z babcią 
w mieście i jakiś pan podszedł do nas i powiedział mi, 
żebym się schowała gdzieś, uciekała, nie jechała dalej, 
ty się wracaj, bo do Niemiec cię zabiorą. I posłucha-
łam, wróciłam do domu. Przychodzę i ja ci patrzę nie 
ma nikogo w domu. Babcia pojechała z tym starszym 
bratem do Hrubieszowa, potem 17 km za miasto pie-
chotą szli do Rulikówki. Tam osiedlali się nasi łabuń-
scy ludzie po I wojnie światowej. Ojciec miał ze sobą 
rower. Zostawił rodzinę i te konie i wrócił do swojego 
domu, a tu już folksdojcz był. On pochodził z Białobrzeg 
koło Zamościa. Ojciec wziął klucze do spiżarni, maga-
zynu rolniczego, tam gdzie było zboże. Została jeszcze 
jedna krowa, bo drugą wziął wujek i wyprowadził 
do cioci do Sachalinu. A Sachalin już był wysiedlony. 
Tu nie chcieli być ani Niemcy ani te czarne. Tak ich na-
zywano, bo byli na czarno ubrani i gadali po rusku. Oni 
zajęli całą Centralkę. Wybierali co ładniejsze budynki 
i gospodarstwa. U Skórów, Zastąpiłów, Chwedyków… 
Ojciec jak przyjechał z tymi kluczami to już wiedział 
jak to jest, że oni tu zostaną a my musimy uciekać. 
Przywiózł mu klucze, podali sobie ręce. No dobrze, ja 
tu zostaję a pan? Ojciec mój powiedział, że będzie nie-
daleko, że jest na wiosce niewysiedlonej, blisko. Poga-
dali jak Polak z Polakiem. Wróciłam i zobaczyłam ojca. 
A on zapytał czego wróciłam. Wytłumaczyłam mu, 
o co chodzi. Poszłam z nim na Bródek. Tam nas było 
25 osób. Dziś żyje o dwa lata starszy ode mnie Józef. On 
mnie oprowadzał po okolicy blisko domu. Trafiliśmy do 
zagajnika sosnowego, tak pachniało... Pełno było tam 
jakichś sznurków. Zapytałam, co to takiego. Odpowie-
dział, że to są telefony partyzantów. Zaprowadził mnie 
jeszcze do obory. Oglądaliśmy króliki, a pod tymi skrzyn-
kami z królikami były granaty. Partyzanci tu chowali, 
a on się miał tym opiekować. Przyrzekłam mu, że niko-
mu o tym nie powiem. Nie powiedziałam nawet ojcu 
tak się bałam. Nieraz szła w nocy partyzantka. Tak szli, 
jak defilada idzie. Ten dom stał na zakręcie, kroki dudni-
ły, wszystko było słychać. A spaliśmy… moja mamusia 
zaczęła wtedy chorować i dwaj bracia spali na łóżkach 
a ja na stołkach i wypchanym worku. Wigilię przeżyli-
śmy na Bródku. Pewnego dnia ojciec dowiedział się, że 
na Sachalin wszyscy wrócili do swoich domów. Kazał 
mi iść do ciotki, do swojej siostry. Tam jest twoja rówie-
śnica Cześka i tam będziesz z nią. Tu nie masz gdzie spać, 
ani towarzystwa w swoim wieku. Wujek Kaszuba pra-
cuje u czarnego, ma pracę i jeszcze naszego wujka chce 
wziąć. I poszłam z ojcem. Szliśmy gdzieś między lasa-
mi tuż przed Trzema Królami. Ojciec przyszedł do cioci 
i powiedział: Kaśka masz tu moją córkę, bo tam ciasno-
ta jest. Ciotka się zgodziła. I wujek Cesiek też przyszedł 
na Sachalin. 7 stycznia miał iść z wujkiem Kaszubą do 
pracy na Centralce jako parobek. I naraz wali ktoś w 
okno: otwieraj, otwieraj. I odzywa się ten wujek do ciot-
ki. Kasiu otwieraj, bo nas wrócili z drogi. Wysiedlenie 

Jan Kudyk - sołtys Jatutowa; przed wysiedleniem
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jest. Ukraińcy tu wysiedlali. Ktoś przeskarżył Petryka, 
że bije krowy i świnie. Tak było. Ludzie chcieli jeść. To 
było drugie wysiedlenie. Ciotka nie pierwszy raz ucie-
kała. Złapałam pierzynę na plecy, a mróz był siarczysty. 
Nogi bez pończoch, ze strachu jakieś kamaszyny nałoży-
łam. Wychodzimy na ulicę, patrzymy a tam stoją sanki. 
Jatutowskie folksdojcze wiedzieli, gdzie mają podje-
chać, gdzie będzie wysiedlenie. Oni zabierali ludzi do 
lagier. A ja międzyczasie poznałam tego naszego folks-
dojcza, co u nas mieszkał. On mnie zobaczył i zapytał: 
co ja tu robię?. Ciotka stanęła w mojej obronie i tłuma-
czyła, że to moja bratanica, przyszła na święta. No to 
może pan ją weźmie do pracy? A ja po cichu powiedzia-
łam cioci, że go znam, że on zajął nasze gospodarstwo. 
Tym bardziej ciotka chciała, żeby mnie zabrał, bo oni 
idą do lagier, bo już drugi raz wysiedlenie. A on powie-
dział: gdzie wezmę? Nie wezmę. Nie mogę tego zrobić. 
I idziemy na piechotę pod figurę koło Stania Szykuły. 
Rano byliśmy na placu. Ileż było ludzi! Słońce wyszło 
i nas troszkę ogrzało. Ten mój wujek Kaszuba musiał 
dać znać temu czarnemu, u którego pracował, co się 
stało. Bo ten przyjechał. Ustawiliśmy się całą rodziną. 
Wujek na przodzie i tamten go rozpoznał. I tak ocaleli-
śmy. Ale był też taki przypadek, że córka i syn Petryka 
schowali się w sianie przed wysiedleniem. A w te ko-
pice siana zaczęli kłuć bagnetami. Powychodzili oboje 
z siana. Ojciec ich uciekł naprzeciwko do swojej rodziny. 
I tam go znaleźli. Pamiętam, jak go czarny wyprowa-
dzał. To był taki wysoki człowiek, mam to przed oczami 
już tyle lat. I tym bykowcem go tak bił po rękach, no-
gach, wszędzie. Dzieci jego to widziały. Znałam ich, bo 
na Bródku mieli rodzinę. I za druty ich wzięli. A myśmy 
zostali w takich domach wymrożonych, pootwieranych. 
Już nie wracaliśmy do ciotki do domu, tylko na krzy-
żówce u jakiegoś Burdzego się zatrzymaliśmy. Zamknę-
li okna i jakoś przez noc na tych łóżkach przespaliśmy. 
A mój ojciec się dowiedział, że został wysiedlony Sa-
chalin. Ubrał się, wiedział, że powieźli ludzi z Sacha-
linu za druty. To ja wysłałem tam swoje dziecko, teraz 
ja idę za te druty. Przychodzi pod tę bramę - tak póź-
niej opowiadał – i spotkał tego folksdojcza z naszego 
domu. On nazywał się Stadnik. I zapytał: a pan to 
gdzie? Ano mówi tata, że jego córka była na Sachalinie. 
Stadnik mu odpowiedział, że córka została. Wracaj pan, 
bo jak pan wejdziesz za tę bramę to pan nie wyjdziesz. 
A ja rano wstałam, ubrałam się i poszłam do Bródka. 
Tam nam było źle. Zapasy się nam kończyły. Ojciec znał 
tego sołtysa Bródka Topolskiego, bo razem jeździli na 
sesje.Wpadała Topolska- macie coś, bo Niemcy są. Sto-
doła zamknięta, a oni nie wiedzą, że wyście tu uciekli, 
trzeba stawiać wódkę… Wiele razy tak było. Balangi 
i znikanie ludzi. Mój kuzyn Janek Flak – zabrali go 
Niemcy, siedział na Majdanku i tam zginął. Później 
słyszymy zabrali z kolonii w Bródku jakiegoś Bodziu-
cha, co miał troje małych dzieci. I chyba kilku ich tam 
zabrali. Gdzieś ich rozstrzelali. Mój ojciec należał do par-
tyzantki, jak wszyscy na Bródku. I wiedział, że jest ktoś 
tu, kto sypie i dlatego uciekł do Jatutowa. 

Nowy dom i płacz ojca

 Babcia z moim bratem wrócili. Jakoś się dowie-
działa i przyszła na Bródek. Kończy się zima, ciasnota, 
wiemy, że tutaj w tym miejscu, gdzie my teraz mieszka-
my było kilka pustych domów, bo stamtąd ludzie ucie-
kli do Cześnik. Ojciec pojechał do folksdojcza poprosić 
go o jeden dom dla rodziny. Już wtedy trwała wojna 
Niemców z Rosją. I folksdojcz się zgodził: mieszkaj 
pan z rodziną, mieszkaj. I przyszliśmy. Ojciec uszczelnił 
okna, mamusia z babcią pobieliły. Wprowadziliśmy się 
do jednego pomieszczenia, inne były niewykończone. 
Ojciec załapał się do pracy do Łabuń jako murarz, do-
jeżdżał rowerem. Jakąś rzeźnię budowali tam Niemcy. 
Krowę od ciotki mieliśmy, później było już cielątko, 
kury. Ale mamusia zaczęła chorować. Zaziębiła grypę, 
padło na płuca. Nie było środków, żeby leczyć. Przy-
szliśmy tu na Wielkanoc 1943 r. i mieszkaliśmy do lipca 
1945r. W maju 1944 r. folksdojcze zaczęli uciekać. Mówili, 
że do Łodzi. Gdy już zamieszkaliśmy w swoim domu 
to ten nasz folksdojcz się odezwał. Mieszkał w Gdań-
sku, pracował na kolei. Jednego syna mieli. Gospodar-
stwo 20 ha zostawili w Białobrzegach i przyszli do Jatu-
towa. Dziwne. Co to był za rozum? Niemcy obiecywali, 
ze nas wszystkich wyniszczą. Wiedzieliśmy o Rotundzie, 
że palą ludzi. Wracając do Petryków, oni pouciekali. Pol-
ska partyzantka zadymiła tory i pociągi te do Oświę-
cimia nie mogły iść, a ludzie uciekali. Wtedy też moje-
go przyszłego męża rodzina uciekła z wagonów. Siostra 
mojego męża, Bernard, Jula i stary Petryk, którego tak 
bił ten czarny pouciekali. Resztę dzieci Petryk chował na 
Dąbrowie, miał ich sześcioro czy siedmioro. Żona jego 
już nie żyła. Oni wrócili tu. Stary Petryk nie wiedział, 
gdzie mieszka ten czarny, co go tak bił. I szedł sobie przez 
Piaski w Łabuńkach, a on był tam akurat nasiedlony. 
Poznał go i zabił… Mamusia zmarła 29 września 1945 r. 
Na cmentarzu za studnią pochowaliśmy ją, a obok miał 
grób ten Bodziuch z Bródka. Na jego grobie zawsze rosły 
chwasty… Żona jego płakała i mówiła: ty taki owaki, tu 
padało nazwisko, wydałeś ojca moich dzieci na śmierć. 
Miałam wtedy 15 lat. Mamusia umierała bardzo przy-

cd. na str. 10

Katarzyna Ostasz z d. Kupiec z dziećmi;
od lewej: Helena, Czesław i Anna (Kudyk)
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tomnie. Wzięła ojca za rękę… ten obrazek noszę w sobie 
do śmierci… i matkę, powiedziała do niego: Jasiek ty 
się ożenisz, a ja już odchodzę. Żegnała się ze wszystkimi, 
z teściową - mieszkała przy Hrubieszowskiej. Małe 
chłopaki spali, nie mogłam się ich dobudzić, ale siłą 
obudziłam. Jasiek, czyli ojciec miał 40 lat. Więc naka-
zywała mu się ożenić. Mamusia 34 lata. Płakał ojciec, 
16 lat tylko żyli. Jak mamusia zamknęła oczy to ojciec 
mówił: Boże za coś ty mnie skarał? Ja ją tak kochałem. 
Za coś ty, mnie skarał, żeś ty mi ją zabrał? 

Odważna i bezbronna

 Jedna sąsiadka przyszła do mnie i poprosiła, że-
bym poszła z nią do naszej wioski tam, gdzie nasiedlo-
ne ludzie. U niej był także Polak z Białobrzeg. Przyszli-
śmy obie do tego Stadnika. Oni wiedzieli, żona spytała: 
czy się nie bałam tu przyjść? Tu nie wolno chodzić, mogą 
was zastrzelić. A ja jej wtedy, bo usłyszałam gdzieś, 
że Polacy się bronią! Wy i tak długo tu nie będziecie. 
Sąsiadka była starsza ode mnie i pytała, jak ja się nie 
bałam jej tak powiedzieć. A ja jej na to: a co niepraw-
da? Polacy wiedzieli, że jak wejdą do Rosji to zmarz-
ną. Sołtys zarządził składkę, kupowali wojsku kożuchy 
od Żydów. Kontyngent taki jeszcze przed wysiedleniem. 
Ileś tam wyznaczyli kożuchów i trzeba było je kupić. 
Czy kontyngent na zboże. Pamiętam, jak było zaraz po 
żniwach. Raniutko wsiadał na rower i jeździł po lu-
dziach, żeby kosili, żeby zdążyli wszyscy. Zaraz przyjadą 
Niemcy i zboże trzeba będzie oddać. Przyszedł do domu 
jakiś mężczyzna z bykowcem i pyta, a ja byłam wtedy 
w kuchni, pytał się gdzie jest sołtys. A ja widziałam, 
że ojciec poszedł za stodołę. Wiadomo, co kiedyś było 
za stodołą. Więc poszedł w kierunku stodoły czekać na 
ojca. Ojciec w samej koszuli, ciepło było. I zaczął ojca 
bić po plecach, aż krew sikała przez koszulę. Ja zaczęłam 
piszczeć i prosić tego, okazało się, że to był folksdojcz 
z miejskiego Majdanu nazywał się Albingier. Okazało 
się, że nie było nikogo ze zbożem, jeszcze nikt z Jatu-
towa nie wyjechał, a to był przecież rozkaz. Ojciec mu 
mówi: panie zanim ja objechałem całą wioskę, zanim 
ludzie pozbierają to trzeba czasu, a to sypać w worki. 
Tłumaczył się, a ten go dalej bił. U tych naszych folks-
dojczów była służącą Ukrainka. 

Jak ja mogę im to zrobić?

 Zanim było wysiedlenie to przyszła do nas 
Żydówka młoda z dzieckiem na ręku. Miała butelkę 
z mlekiem. Ktoś ją wysłał, że tu sołtys mieszka. I pro-
siła ojca, żeby ją przygarnął, bo moje dziecko… Babcia 
zaraz mleko zagotowała, nakarmiła to dzieciątko. Ale 
ojciec mówi: ja mam rodzinę, dzieci, żonę, teściową, jak 
ja mogę im to zrobić? Boję się, za panią i dziecko wymor-
dują mi całą rodzinę. Ludzie starsi, ci co się interesowali 
to wiedzieli, że Niemcy zaczęli mordować Żydów, wie-
dzieli także, gdzie ich wywożą i co z nimi robią. Ojciec 
zawołał sąsiada i pomógł mu tę Żydówkę gdzieś wy-
wieźć. Ja do tej pory nie wiem gdzie. 
 Szulman miał browar, potem przejął go Łaniew-
ski z Orlicz-Dreszera. Szulmanowie schronili się u Brzyc-

kiego w Jatutowie. Ci zaczęli się bać. Szulmanowa dała 
znać mojemu ojcu, że chce się z nim spotkać i zaprosiła 
go do Brzyckich. Gdy przyszedł wyciągnęła zawiniątko 
pełne biżuterii i drogich kamieni. Prosiła ojca o ratunek, 
o przechowanie jej rodziny. Powiedziała ojcu, że za te 
kamienie będzie mógł żyć jak pan. Ale ojciec się nie 
zgodził. Miał rodzinę. Powiedział jej, że znajdzie kogoś 
kto da im schronienie. Pomyślał o pałacu. Tylko jak się 
później okazało człowiek ten biżuterię wziął, a ich wy-
dał Niemcom... 

Pamiętam...

 Ojciec długo był sołtysem. Miał tego dosyć. 
Najgorszy okres okupacji, bo był odpowiedzialny. 
Za byle co zaraz problem. Później już nie chciał być. 
Sześć lat był jeszcze wdowcem, a później się ożenił 
z wdową po koledze, która miała siedmioro dzieci. Ja już 
byłam mężatką, miałam swoje dzieci. Ale to był jeszcze 
młody człowiek. Ja to rozumiałam. Wujek, mamusi brat 
był całym gospodarzem, babcia jeszcze żyła. Mieszkali-
śmy w jednym domu, ciasnota była, ale się przeżyło. 
I ojciec poszedł do niej. Jeszcze dwoje dzieci mieli (Jurka 
i Marysię, której ks. Giermakowski pomógł dostać się 
na KUL, gdzie skończyła psychologię). 
 Pamiętam pasterkę w lesie. Lecz ja na niej nie 
byłam. Ks. Kostrzewa był jeszcze. Był jeszcze ks. Sta-
wiarski i ks. Giermakowski. Ten ostatni poszedł do 
Zamościa do św. Krzyża. I jak był proszony na odpust 
to zawsze opowiadał, jak ich Niemcy aresztowali. Przy-
wiązali ich do wozu i księża lecieli za wozem. Ocale-
li obaj, Stawiarski skrył się w jakimś zakonie. I nastał 
Kostrzewa. A Giermakowskiego nazywali Pomidorek. 
Miał takie rumieńce. 
 Szkołę, do której chodziłam, ten budynek, prze-
nieśli na pierwszą kolonię od browaru i pobudowali re-
mizę. 
 Niemcy, jak uciekali to podpalali domy, taki 
znak dla innych Niemców. Czym mogli to uciekali. 
Końmi, na piechotę. Był taki bałagan na tym świecie, 
takie bezkrólewie. Byle jaki chłopak co miał 15-16 lat 
karabin na plecach nosił. 
 Pamiętam, jak ruscy żołnierze byli gnani przez 
niemieckich na Nowym Mieście. Obraz nędzy i rozpa-
czy. To było latem. W Łabuńkach w domku przed Pe-
trykami ludzie poszli w pole, kobicina narobiła piero-
gów. Wpadł tam ruski żołnierz, najadł się, żołądek mu 
pękł. Ci wszyscy wrócili z pola, a tu trup. Trzeba było go 
gdzieś pochować. Tak, jak u nas w ziemi leżał niemiecki 
żołnierz, jakiś rozbitek. Ale ludzie zapomnieli, wszystko 
przeszło. Nikt po niego nie przyjechał. 

Gdy zostałam sama

zaczęłam pisać sobie takie karteczki, żeby nie zapomnieć 
tego wszystkiego. Pomyślałam, że napiszę książkę, ale 
wzięłam i wszystko spaliłam. To, że pani przyjechała 
dzisiaj do mnie - to dla mnie jest lekarstwo… 

Fot. z arch. Pani Stanisławy Lubaś
wysłuchała:

Agnieszka Piela
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Redakcja: Jestem świeżo po lektu-
rze Twojej książki o Łabuńkach. Co 
wniosła do Twojego życia ta opo-
wieść? 
Agnieszka Szykuła-Żygawska: Na 
pewno usystematyzowała mi do-
tychczasową wiedzę zbieraną od 
wielu lat. 

Red.: Materiały do publikacji o Ła-
buńkach zbierałaś 15 lat. To dużo czy 
mało? 
A.Sz-Ż.:  Zbieranie materiałów nie 
było sukcesywne. Przy okazji wkła-
dałam do teczki to, co wpadło mi 
w ręce. Rozkładałam na części pierw-
sze te historie. Potem okazało się, 
że mój zasób wiedzy powoduje, 
że te historie jakoś się dopełniają, 
a nawet „przychodzą do mnie same”. 
Jak np. historia o skarbie, która koń-
czy książkę na temat Łabuniek: Jed-
na z mieszkanek Łabuniek, wiedząc, 
że interesuję się przeszłością miej-
sca, w którym mieszkamy przyszła 
do mnie z butelką zawierającą list 
napisany ponad pół wieku temu. 
Zawiera on informację o skarbie za-
kopanym w Łabuńkach…

Red.:  Jak wygląda taka praca? 
A.Sz-Ż.:  Najfajniejsza jest praca 
w terenie, ale równie fascynują-
ca – wbrew pozorom – może być 
kwerenda archiwalna. Jeśli znajdzie 
wartościową informację, no to z wy-
piekami na policzkach.

Red.: Wielką sympatią darzysz Teo-
filę Karnicką. Kim była baronowa 
Karnicka? 

A.Sz-Ż.:  Teofila Karnicka urodzi-
ła się pod koniec XVIII wieku we 
Lwowie. Była starszą córką Stani-
sława Grzembskiego i Tekli ze Stad-
nickich Grzembskiej, którzy zamiesz-
kali w Łabuniach wraz z rodziną 
w pałacu. To dla niej powstał pałac 
w Łabuńkach. I od niej wszystko 
w Łabuńcach się zaczęło. Kiedy ojciec 
zmarł, wraz z matką, a później samo-
dzielnie kontynuowała jego dzieło 
w Łabuńkach. Czy darzę ją wielką 
sympatią? Po prostu - o żadnej innej 
z właścicielek Łabuniek nie pozosta-
ło tak dużo informacji w źródłach. 
Zapewne życiorysy kolejnych żon, 
matek, ciotek, mieszkających w pa-
łacu były ciekawe, ale to testament 
nie Elżbiety Kołaczkowskiej udało 
się znaleźć, ale właśnie Teofili Kar-
nickiej, nie – podpis żony Teodora 
Kaszowskiego, ale właśnie Teofili. 
Na podstawie tych źródeł można 
ją nazwać kobietą zaradną i przed-
siębiorczą. Wychowała troje dzieci, 
zarządzała folwarkiem w Łabuń-
kach, podczas nieobecności jej męża. 
Często wyjeżdżała do małżonka, 
do Lwowa i Wiednia. Ale wracała. 
W 1831 roku udostępniła pałac dla 
powstańców. 

Red.: Jakie są dziś Łabuńki? Czy za- 
chowały coś ze swojej świetności? 
A.Sz-Ż.:  Materialnym znakiem 
świetności miejsca jest odnawiany 
od kilku lat przez zakonników Misjo-
narzy Krwi Chrystusa przekazany im 
pałac. Jest to jest takie miejsce wo-
kół którego nadal w pewnym stop-
niu skupia się życie mieszkańców 
Łabuniek. Tam część z nas spotyka 
się na niedzielnym nabożeństwie, 
park jest miejscem niedzielnych 
spacerów. Ja –również wraz z rodzi-
ną, kiedy chcę mile spędzić niedziel-
ne popołudnie jedziemy do parku. 
Jest tu cicho, spokojnie. 
Skarbnicą Łabuniek – samą w so-
bie, są też obecni mieszkańcy miej-
scowości. Większość z nas z nich to 
potomkowie tych, którzy mieszkali 

tutaj pięćdziesiąt, sto, dwieście lat 
temu. Większość z nas wywodzi się 
stąd i znalazłby pewnie jakąś cieka-
wą historię rodzinną w przeszłości. 
Wystarczy popytać zacnych nesto-
rów rodów, co polecam. 
Kilka lat temu opracowałam własne 
drzewo genealogiczne i okazało się, 
że moi przodkowie tutaj mieszkali 
z dziada pradziada. Rozmowy z wu-
jami, babciami, dziadkami, doszu-
kiwanie się informacji w źródłach, 
księgach metrykalnych o własnych 
korzeniach to niezła frajda. „Ukorze-
nia z miejscem”. 

Red.: Świadomość, że chodziłaś do 
szkoły, w której kiedyś mieścił się 
pałac, w którym mieszkał hrabia 
pomagała, przeszkadzała, rodziła 
Twoje zainteresowania? 
A.Sz-Ż.:  Ta świadomość przyszła 
później. Albo nią „nasiąkałam” przez 
te lata szkoły podstawowej. Kie-
dy przywołuję z pamięci obrazy ze 
szkoły podstawowej, to oczywisto-
ścią dla mnie jest, że jak się wcho-
dzi do korytarza, szkoły/pałacu to są 
tam kolumny. Wokół tych kolumn 
często bawili w berka na przerwach. 
Pamiętam lekcje wuefu na tere-
nie parku: boisko, biegi po granicy 
parku. Interesować tym miejscem 
zaczęłam się, kiedy mi go zabrakło. 
W życiu tak jest, że nie zdajemy so-
bie sprawy z rzeczy dla nas oczywi-
stych dopóki ich nie stracimy. Kiedy 
rozpoczęłam studia w Lublinie, bar-
dziej zaczęłam interesować się miej-
scem, z którego wyrosłam. Może 
dzięki temu czułam się pewniej 
a może po prostu wykorzystałam 
zbywający wtedy czas. Dzisiaj to by 
nie było w takim stopniu możliwe. 
Później, niewiele już razy odwiedzi-
łam pałac w środku, ale wspomnie-
nia trwają. W albumie rodzinnym 
są zdjęcia ze szkoły podstawowej na 
tle sztukaterii na ścianach czy supra-
port nad drzwiami. 

POZNAJ ICH BLIŻEJ

Na co dzień przechodzimy obok siebie, spieszymy się, mijamy… 
Często nic o sobie nie wiedząc, choć niejednokrotnie chcieliby-
śmy. Dlatego na łamach „Igły” poznamy się bliżej.
 W tym numerze rozmowa z Agnieszką Szykułą-Żygawską 
redaktor naczelną „Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego”, au-
torką książki „Wokół dworu i pałacu w Łabuńkach 1771-1944”. 

WOKÓŁ DWORU I PAŁACU

cd. na str. 12

Łabuńki, pałac, rycina, autor nieznany, 
reprod. z: AN, Łabuńki, „Tygodnik Illustro-

wany” 1881, nr 291, s.64

fot.: Łabuńki, pałac, 1940 r., 
zbiory Macieja Dunin-Łabędzkiego
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Red.: Jaka to była szkoła?
A.Sz-Ż.: Wiejska szkoła w otoczeniu 
pięknej architektury i zieleni. Wszy-
scy znaliśmy się. Całą zgrają wraca-
liśmy do domu. Pamiętam potyczki 
i rywalizację pomiędzy miejscowo-
ściami, z których pochodziliśmy. 
Konkurencyjnie traktowaliśmy 
osoby z Jatutowa, które po skoń-
czonych lekcjach szły do domów 
w jedną stronę parku, i osoby z Ła-
buniek, Barchaczowa i z Moców-
ki, które szły na drugą stronę. Je-
śli na lekcjach wuefu był podział 
na grupy, bo graliśmy na przykład 
w „zbijaka”, to rówieśnicy z Ja-
tutowa dobierali się razem, 
i z Łabuniek – razem.  Znali-
śmy naszych nauczycieli, oni 
z kolei znali naszych rodziców. Oto-
czenie wówczas było bezpieczniej-
sze, nie było takiego ruchu na uli-
cach. To było bardzo ważne, bo jak 
wracaliśmy do domów ze szkoły, 
a chodników w takim stanie jak 
obecnie jeszcze nie było zdarzało 
się, że wracaliśmy główną drogą. 
Pamiętam zdarzenie z drugiej klasy 
szkoły podstawowej, kiedy wraca-
jąc z białego tygodnia po Komunii 
Św., my – dzieci z Łabuniec szliśmy 
główną drogą. Byłą to droga bez-
pieczna, minęły nas może 2-3 samo-
chody. Tak było i przy powrotach ze 
szkoły.

Red.: Szczególna osoba w szkole… 
A.Sz-Ż.:  Dużo zawdzięczam mo-
jej nauczycielce pani Beacie Juśko. 
Uczyła mnie w szkole podstawo-
wej plastyki i zajęć technicznych. 
Organizowała dodatkowe zajęcia 
dla osób, w których dostrzegła za-
interesowanie plastyką. Uczyliśmy 
się historii sztuki, rysunku. Ta do-
datkowa nauka bardzo mi się przy-
dała później, w szkole plastycznej, 
do której w pewnym stopniu do-
stałam się Dzięki za wszystko i tym 
dodatkowym zajęciom. Chodziliśmy 
na te zajęcia w kilka osób. Zdaje się, 
że nie tylko ja wybrałam później 
naukę w tym kierunku. 

Red.: Znasz jakieś tajemnicze miej-
sca? 
A.Sz-Ż.: : Pamiętam jak chodziliśmy 
do szkoły i ze szkoły przez Starą Wieś. 
Stały tam dwa opuszczone domy. 
Obecnie już nie istnieją. Może do-
brze, że do nich nigdy nie weszłam, 
ponieważ w mojej wyobraźni jawią 
się nadal jako tajemnica. Takim ta-
jemniczym, inspirującym miejscem 
był dla mnie cmentarz pocerkiewny 
w końcu Starej Wsi. 

Red.: W Twojej 
biografii moż-
na przeczytać, 
że w wolnych 
chwilach piszesz 
ikony. Dużo ich 
masz? Chwil? 
Ikon? 
A.Sz-Ż.:  Ikon 
mam sporo 
w swoim domu. 
Dużo też pozo-
staje u rodziny 
i osób zaintere-
sowanych taki-
mi obrazkami. 
Czy mam czas na pisanie ikon…? 
Znajduję go. Jest go niewiele, po-
nieważ większość czasu poświęcam 
rodzinie, bliskim: mężowi i córeczce. 
Pisanie czy ikon, pisanie o Łabuń-
kach i okolicy, sztuce traktuję jako 
odprężenie. 

Red.: Co lub kto sprawia, że się 
uśmiechasz? 
A.Sz-Ż.:  To jest moja rodzina. 

Red.: Jesteś redaktor naczelną „Za-
mojskiego Kwartalnika Kulturalne-
go”. Ile to już lat? 
A.Sz-Ż.: W redakcji kwartalnika pra-
cuję siedem lat. Kwartalnik… trochę 
na kwartalniku się wychowywa-
łam. Na studiach przewertowałam 
wszystkie numery. A potem szczę-
śliwy splot okoliczności sprawił, 
że z czytelnika zamieniłam się w re-
daktora. 

Red.: Jak wygląda praca nad ZKK? 
A.Sz-Ż.:  Praca nad kwartalnikiem 
jest cykliczna, ale tak jak nad każdą 
gazetą nie jest nudna. Sporo czasu 
artykułów tym cyklu zajmuje zbie-
ranie artykułów o przeszłości miej-
sca, ale też wydarzeń bieżących. Jest 
to praca czasem dynamiczna. Ta dy-
namika nie rozkłada się równomier-
nie. Najtrudniej jest w momencie 
kiedy domyka się numer. Potem jest 
kilka dni wytchnienia i trzeba zaczy-
nać pracę nad kolejnym numerem. 

Red.: Czym się interesujesz? Nad 
czym teraz pracujesz? Jakie tematy 
są Ci bliskie? 
A.Sz-Ż.:  Po latach okazało się, że naj-
bliższa jest mi sztuka. Z jednej stro-
ny jest mi bardzo bliska moja mała 
ojczyzna: gmina Łabunie i Łabuńki, 
gdzie się wychowałam. I szeroko 
pojęta kultura tych miejsc. Jako hi-
storyka sztuki najbardziej interesuje 
mnie snycerka i rzeźba na terenie 

Ordynacji Zamojskiej. Pamiętam, 
że pierwsze opracowania dotyczyły 
właśnie Łabuń i Łabuniek. 

Red.: O czym wkrótce będziemy czy-
tać? 
A.Sz-Ż.: Noszę się z zamiarem czegoś 
większego chyba też o Łabuńkach. 
Może o ludziach. O mieszkańcach 
obecnie i kiedyś. Bywa, że dla od-
miany stery poszukiwań kieruję 
na zachód od Zamościa: Bodaczów, 
Szczebrzeszyn, Krzeszów nad Sanem, 
skąd również pochodzi moja rodzi-
na. Wiem, że w okresie wakacyj-
nym odwiedzę te tereny, być może 
z nowym wydawnictwem.

Dziękuję za rozmowę. Życzę cieka-
wych tematów i kolejnych wydaw-
nictw.

Rozmawiała Agnieszka Piela

Najnowsza publikacja Agnieszki 
Szykuły-Żygawskiej „Wokół dworu 
i pałacu w Łabuńkach 1771-1944” do-
stępna jest w Bibliotece Publicznej 
Gminy Łabunie - wydawcy.

dr Agnieszka Szykuła-Żygawska, 2010 r.
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Przydrożne krzyże i kapliczki loko-
wane najczęściej na rozstaju dróg, 
łącząc tym samym sferę sacrum 
i profanum. Są świadkami naszej 
wiary i historii. O kapliczce na roz-
staju dróg w Łabuńkach Drugich 
opowiada pan Władysław Koło-
dziejczuk (ur. w 1927 r.).

 Na Starej Wsi było skupie-
nie, dom koło domu. I ogień jak 
poszedł to się prawie cała wieś pa-
liła. Bo to wszystko było słomia-
ne i drewniane. W 1933 r. była ko-
masacja i każdy dostał działkę po 
6 morgów. Jedni poszli na Przymiar-
ki, drudzy pod Barchaczów. Na Pia-
sku tak pozostało, bo tam nie było 
domu koło domu. Wszystko się tu 
sprowadziło. Domy jakie były takie 
były, po rozbiórce starych. Jan Szy-
kuła nazwał tę naszą wieś Sachalin 
i po czterech latach od kamasacji wy-
jechał z całą rodziną do Argentyny. 
A z tą figurą… W tym miejscu, gdzie 
Kolaje mieszkają tam stała cerkiew, 
tam gdzie kiedyś była szkoła. Przy 
tej cerkwi był ruski cmentarz. Cer-
kiew została sprzedana. Barchaczów 
ją kupił i postawił remizę. Źle zrobili, 
że to sprzedali, bo dziś mielibyśmy 
kościółek w Łabuńkach. Nie trzeba 
by było do Łabuń lecieć, Stara Wieś 
była blisko. I została figura spod cer-
kwi. Była ruska. Ktoś pomyślał, nasi 
ojcowie, żeby zabrać te kamienie 
i postawili figurę. Nie wiem tyl-

ko jak oni przewieźli te kamie-
nie. Stanisław Szykuła udostępnił 
plac pod figurę. A budowali figu-
rę strażacy OSP, o ile pamiętam: 
Antoni Kostrubiec, Władysław 
Sokołowski, Bronisław Szykuła 
i Stanisław Szykuła. Po wyzwole-
niu ok. 1946-48 r. Bronisław Szykuła 
posadził 2 lipy, on o nie dbał, pod-
lewał. Ścięli je jak tę szos robili, nie 
tak dawno.Jest bardzo mocna, z ru-

skiej figury, będzie stała jeszcze przez 
wieki. Obraz naszej patronki Matki 
Boskiej Szkaplerznej namalował 
Pietryków Julek zaraz po wyzwo-
leniu. Przed wojną inny był obraz. 
Ale jak ks. Kostrzewa zarządził, 
że każda wieś ma mieć swojego pa-
trona to Julek namalował obraz. 
Później Janek Bilski poprawiał, bo 
Julek i Janek byli artystami. Wszy-
scy chodziliśmy pod tę figurę na Ma-
jówkę. 
              Kapliczka jest wpi-
sana do Gminnej Ewidencji Zabyt-
ków.

zebrała 
Urszula Góra

W następnym numerze przedstawi-
my Państwu historię figury św. Jana 
Nepomucena w Ruszowie, Przecięcie  
Północne.

ŁABUŃKI DRUGIE
PRZYDROŻNI ŚWIADKOWIE 

WIARY I HISTORII

fot. A. Piela

 W dniach 11 - 12 kwietnia 2016 roku w Zamo-
ściu odbędzie się kwalifikacja wojskowa. Obowiąz-
kowemu stawiennictwu podlegają wszyscy męż-
czyźni urodzeni w 1997 roku zameldowani na pobyt 
stały lub czasowy na terenie Gminy Łabunie oraz 
mężczyźni urodzeni w latach 1992-1996, którzy nie 
posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej 
służby wojskowej.
 Stawiennictwu podlegają również kobiety 
wskazane przez Wojskowego Komendanta Uzupeł-
nień.
Powiatowa Komisja Lekarska dla Gminy Łabunie 
przyjmować będzie w Książnicy Zamojskiej ul. Ka-
mienna 20 w godzinach 700-1500 (tel. 84 627 11 54).
 Osoba stawiająca się do kwalifikacji musi 
wziąć ze sobą:
• dokument tożsamości;posiadaną dokumentację 

medyczną, jeżeli dana osoba na coś choruje lub 
chorowała w przeszłości;

• fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia 
głowy;

• dokument potwierdzający poziom wykształce-
nia lub pobieranie nauki.

 Osoba wzywana obowiązana jest stawić się 
w dniu i o godzinie wyznaczonej w imiennym we-
zwaniu. Z ważnych powodów istnieje możliwość 
zmiany terminu na inny dzień, należy jednak zgło-
sić taką potrzebę odpowiednio wcześniej.
 Pamiętać również należy, że nieotrzymanie 
lub nieodebranie wezwania nie zwalnia od obo-
wiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej, 
gdyż obowiązek ten jest wymagalny na podstawie 
obwieszczeń rozplakatowanych na terenie Gminy 
Łabunie – w takim przypadku trzeba jak najszyb-
ciej zgłosić się na kwalifikację wojskową, ponie-
waż wobec takiej osoby będzie nakładana grzywna 
w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe 
doprowadzenie przez Policję.

inf. UG Łabunie

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 
2016

W ROKU 2016

• Rok Henryka Sienkiewicza (wkrót-
ce ogłosimy konkurs interdyscy-
plinarny dla Mieszkańców Gminy 
Łabunie; 3 września czytamy „Quo 
Vadis?”)

• Rok Solidarności Polsko-Węgier-
skiej

• 150-lecie KGW w Polsce
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TWÓRCZY KĘSIK

Pamiętasz smakołyki sprzed lat? Wiesz, jak zrobić 
taki, który królował na stołach naszych babć i był 

związany z lokalnymi zwyczajami?
 

ZGŁOŚ GO NA LISTĘ 
PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH!

Zadbamy o to, by nie uległ zapomnieniu.

Do wpisu przyjmujemy „3×P”, czyli 
PRODUKTY, PRZETWORY I POTRAWY, 

których tradycja wytwarzania 
wynosi co najmniej 25 lat. 

Rejestracja jest bezpłatna 
i nie wiąże Cię z żadnymi zobowiązaniami. 

Wystarczy, że dobrze wypełnisz wniosek i złożysz 
go do nas (znajdziesz go na www.lubelskie.pl).

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do kontaktu!
• Przyjdź do siedziby Departamentu Rolnictwa 

i Środowiska UMWL przy ul. Marii Curie-
-Skłodowskiej 3 w Lublinie (IV piętro, pokój 
nr 415),

• zadzwoń (tel.: 81 44 16 538)
• lub napisz (e-mail: dris@lubelskie.pl)

Od pięciu lat na 2 tygodnie przed Świętami Wielkanoc-
nymi panie z gminnych KGW spotykają się w świetli-
cy wiejskiej w Ruszowie, aby porozmawiać, posmako-
wać i zaprezentować swoje wielkanocne ciasta.
 W tym roku na ruszowskim stole zaprezento-
wano: babeczki wielkanocne (przepis poniżej) – KGW 
Wierzbie, tort wielkanocny w kształcie jajka – KGW Mo-
cówka, mazurek tradycyjny – KGW Barchaczów, pazur 
wielkanocny (przepis obok) – KGW Majdan Ruszow-
ski, placek japoński – KGW Ruszów, sernik obwarzany 
– KGW Łabuńki Pierwsze, mazurek czterowarstwowy – 
KGW Łabunie.

PAZUR WIELKANOCNY

Ciasto:
• 4 żółtka
• 3 szklanki mąki
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• 30 dag margaryny bielskiej

Zagnieść ciasto, podzielić na 3 części.

• 4 białka
• 1 szklanka cukru
• 2 cukry waniliowe

Ubić i smarować każdy placek przed pieczeniem.
Placki piec 15 minut w 180°C.

Masa:
• 1 masa krówkowa
• 1 margaryna bielska

Margarynę bielską i masę krówkową ubić i przekła-
dać placki.

Według przepisu 
Barbary Jastrzębskiej

BABECZKI WIELKANOCNE
„Do koszyka”

Składniki na 1 porcję:
• 5 jajek
• 1,5 szkl. cukru
• 1,5 szkl. mąki
• 1/2 kostki margayny
• 2 łyżki wody
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia 
• 1 op. cukru waniliowego

Przygotowanie: 
Jajka ubić z cukrem i cukrem waniliowym. Następ-
nie dodać proszek i mąkę; zmiksować. Na koniec 
dodać roztopioną i wystudzoną margarynę i wodę. 
Dokładnie wymieszać. Wykładać do foremek do 
2/3 wysokości. Piec ok. pół godziny w temp. 160°C. 
Po ostygnięciu przyozdobić lukrem.

Według przepisu
Katarzyny Lachawiec

mazurek tradycyjny KGW Barchaczów



17 stycznia: jasełka, Majdan Ruszowski 17 stycznia: jasełka, Majdan Ruszowski

20 stycznia: Laureaci konkursu „Malowanie Kolęd”, 
Łabunie 24 stycznia: kulig, Mocówka

24 stycznia: Dzień Babci i Dziadka, Ruszów

30 stycznia: bal karnawałowy dla dzieci, Łabunie 31 stycznia: zabawa choinkowa, Barchaczów

24 stycznia: spotkanie opłatkowe, Ruszów



6 lutego: zabawa choinkowa, Wólka Łabuńska

6 lutego: zabawa choinkowa, Łabunie-Reforma

6 lutego: 5-lecie KGW, Łabuńki Pierwsze 6 lutego: 5-lecie KGW, Łabuńki Pierwsze

6 lutego: 5-lecie KGW, Łabuńki Pierwsze

6 lutego: 5-lecie KGW, Łabuńki Pierwsze



12 lutego: otwarcie „Białego Domku”, 
Majdan Ruszowski

6 marca: Gminny Dzień Kobiet, Majdan Ruszowski 13 marca: ciastko wielkanocne, Ruszów

13 marca: Dzień Kobiet, Łabuńki Pierwsze 13 marca: Dzień Kobiet, Łabuńki Pierwsze

6 lutego: 5-lecie KGW, Łabuńki Pierwsze

25 lutego: warsztaty artystyczne, Łabunie 25 lutego: warsztaty artystyczne, Łabunie



18 marca: Misterium Męki Pańskiej, Łabunie 18 marca: Misterium Męki Pańskiej, Łabunie

18 marca: Misterium Męki Pańskiej, Łabunie18 marca: Misterium Męki Pańskiej, Łabunie

20 marca: finał konkursu „Przed Wielkanocą”, 
 Łabunie

20 marca: finał konkursu „Przed Wielkanocą”, 
 Łabunie

20 marca: finał konkursu „Przed Wielkanocą”, Łabunie
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Uczciwi Łabunianie

Stare monety. Włościanie wsi Łabunie w pow. Zamojskim podczas łapania ryb na łące znaleźli 60 sztuk starej 
monety miedzianej austriackiej, sięgającej 1723 r. i późniejszych lat. Niektóre są to grajcary z czasów Maryi 
Teressy, której wizerunek znajduje się na każdej niemal monecie. Na jednej z takich monet wielkości dziesiątki 
miedzianej, znajduje się wyobrażenie Matki Bozkiej Różańcowej. Monety te przesłane zostały przez naczelni-
ka pow. Zamojskiego do rządu gubernalnego w Lublinie, dla zaopiniowania o ich archeologicznej wartości. 

Gazeta Warszawska, nr 191, 19 (31) sierpnia 1885 r. (poniedziałek), s. 3
wyszperał Cyprian Bukaj

SZPERACZ BIBLIOTECZNY

9 października 1435 roku erygowano rzymskokatolicką 
parafię w Łabuniach. Od tej pory pośród różnych dzie-
jowych zawieruch na jej czele stał (i stoi po dziś dzień) 
pleban, administrator, proboszcz, wspierany przez księ-
dza wikariusza/księży wikariuszy. Funkcja powierzana 
na czas nieokreślony ze świadomością mogącego nastą-
pić w każdej chwili (z różnych powodów) przeniesienia 
– zwłaszcza młodzi wikariusze (obecni czasem tylko kil-
ka miesięcy), a i tak część z nich zapamiętana, wspomi-
nana – „a ciebie ojcze duchowny, proszę o naukę – nie 
pouczenie”. Pełniący posługę w łabuńskiej parafii księ-
ża, byli dla parafian wzorem do naśladowania, ostoją 
mądrości, źródłem wiedzy i obiektem szacunku – nie-
raz trzeba było księdza dobrodzieja w rękę całować, by 
takowy szacunek okazać... jacy byli – być może nigdy 
się już nie dowiemy, kim byli też nie zawsze wiadomo. 
Przekazy ustne są nie zawsze wiarygodne. Źródła pi-
sane też często mijają się z prawdą. Źródła historyczne 
(tu sięgnąłem do archiwów Zamojskich, Lubelskich oraz 
zbiorów dostępnych na polona.pl) informują w zmia-
nach w parafiach – stąd wiemy, kto w jakim okresie 
skierowany był do parafii Łabunie, a kogo przeniesiono 
z Łabuń w inne miejsce – i o tym [nade wszystko] jest 
ten artykuł… 
 W ciągu zeszłego kwartału mianowani zostali… 
ksiądz Franciszek Kaca (1840-1910), wikariusz parafii 
Łabunie, administratorem parafii Dubienka w dekana-
cie hrubieszowskim [Wiek, nr 85, 5 (17) kwietnia 1880 r., 
R VII, s. 3.]; Ksiądz Antoni Szydoczyński kanonik kat. 
lub. proboszcz parafii Łabunie na proboszcza parafii Kra-
snystaw i dziekana tegoż Dekanatu. Ksiądz Franciszek 
Wojno (ur. 1858) jako wikariusz w Łabuniach w 1881 r. 
dał ślub włościaninowi ze wsi Majdana Ruszowskiego 
Tomaszowi Sawko „prawosławnemu”, byłemu unicie 
z katoliczką Małgorzatą Zwolak [BK s.286]. Ksiądz Nar-
cyz Michalski (1835-1892), były paulin, administrator 
parafii Sitaniec na administratora par. Łabunie [Sło-
wo, nr 198, 28 VIII 1884 r., RIII, s.3], wydalony z pa-

rafii Łabunie za niejed-
nokrotne mieszanie się 
do spraw „prawosławia” 
[BK s. 152]; ks. Zdzisław 
Łuczycki z par. Łabunie 
do par. Zamość [Słowo, 
nr 75, 7 IV 1885 r., R4, s. 
2.]; ksiądz L[eon] Godzi-
szewski do parafii Łabu-
nie [Słowo, nr 275, 10 XII 

1885 r., R IV, s.3.]; diakon Leon Godziszewski wyświę-
cony na neoprezbitera otrzymał przeniesienie do parafii 
Łabunie, w dek. zamojskim [Przegląd Katolicki, nr 49, 21 
listopada(3 grudnia) 1885, R 23., s. 10.]; […] przeniesieni 
wikariusze: ks. Leon Gu[o]dziszewski z parafii Łabunie 
do parafii Kock, ks. Ignacy Kwiatkowski (1862-1928) 
z par. Kock do parafii Łabunie [Kurjer Warszawski, 
nr 39, 8 lutego (27 stycznia) 1886 r., R 66, s. 2.], [Słowo, 
nr 31, 10 II 1886 r., R 5, s. 3.] i [Gazeta Polska, nr 17, 23 
stycznia 1886, s. 3.]; ks. Ignacy Kwiatkowski z parafii 
Łabunie do Krasnobrodu, subdiakon Czesław Tylusiń-
ski ( ur. 1863) do Łabuń [Kurjer Warszawski, nr 305, 4 
XI 1886 r., R 66, s.1.]; ks. Narcyz Michalski z Łabuń, dek. 
zamoj. do Sobieszyna dek. garwol., ks. Franciszek Abra-
mowicz ze Skierbie-
szowa do Łabuń 
[Słowo, nr 233, 19 
października 1887 r., 
R 6., s. 2.], [Kurier 
Codzienny, nr 28., 10 
października 1887, 
R 23., s. 4.]; Ksiądz 
Franciszek Abra-
mowicz – (12 września 1851-1931), administrator/pro-
boszcz parafii Łabunie. 17 grudnia 1893 roku poświęcił 
(z ks. Józefem Chojnackim miejscowym wikariuszem) 
fabrykę w Łabuniach otwartą przez Artura Lessela wła-
ściciela i reprezentanta „Fabryki wyrobów drzewnych 
w Zwierzyńcu braci Lesslów”.[Gazeta Warszawska, 
nr 335, 18 grudnia 1893 r., R CXX, s. 2.]. Otrzymał order 
3 klasy św. Stanisława [Ziemia Lubelska, nr 155, 12 VI 
1907 r., R II, s. 2.]. Zmarł w 1931 roku w Lublinie. Wy-
kreślony ze spisów z powodu śmierci wikary parafii Ła-
bunie (pow. Zamojskiego) ks. Józef Chojnacki [Ziemia 
Lubelska, nr 168, 21 czerwca 1908 r., R 3., s. 3.]; Nowowy-
święcony ks. Andrzej Koszowski na wikariusza do pa-

Autografy sprzed wieku…
Szkic do monografii parafii Łabunie

cd. na str. 20
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rafii Łabunie [Ziemia Lubelska, nr 229, 23 VIII 1908 r., s. 
3.]; wikariusz par. Maciejowice w pow. Garwolińskim, 
ks. Oskar Piegłowski na wikariusza par Łabunie w pow. 
Zamojskim [Słowo, nr 214, 18 IX 1909 r., R 28, s. 2.]; wi-
kariusz par. Łabunie ks. O[skar] Piegłowski, naznaczony 
do filialnego kościoła Susiec [Ziemia Lubelska, nr 229, 23 
VIII 1912 r., R 7, s. 5.]; do par. Łabunie, ks. Józef Bolecki 
[Ziemia Lubelska, nr 266, 29 IX 1912 r., s. 4.]; wikariusz 
par. Skierbieszów ks. Walenty Wójcik przeniesiony do 
par. Łabunie, wikariusz par. Łabunie ks. Józef Rolecki 
został przeniesiony do powiatu Nowobróz [Ziemia Lu-
belska, nr 228, 20 VIII 1913 r., R 8, s. 2.]; ksiądz Wacław 
Padkowski z par. Rudno do parafii Łabunie, ks. Walen-
ty Wójcik z Łabuń do par. Nabróż pow. Tomaszowskie-
go [Głos Lubelski, nr 67, 15 XII 1914 r., R I, s. 2.]; admi-
nistrator par. Tarnogóra ks. Walenty Goliński (ur. 1865 
r.)przeniesiony został do par. Łabunie, dek. Zamojskie-
go; admin. Par. Łabunie ks. Feliks Koronat Ziembiński 
(1867-1931) został 
przeniesiony do 
par. Kornica, dek. 
Kons tantynow -
skiego [Ziemia Lubelska, nr 106, 18 [niedziela] kwietnia 
1915 r, R. X, s. 3.]; wikariusz par. Górecko ks. Ludomir 

Tutlis został przeniesio-
ny do par. Łabunie, dek. 
Zamojskiego donosiła 
Ziemia Lubelska, (popołu-
dniowa) nr 75., 15 lutego 
[sobota] 1919 r., R. XIV, s. 

2.]; ks. Józef Widawski kapłan z archidiecezji Lwow-
skiej został delegowany do pełnienia obowiązków 
wikariusza w parafii Łabunie dekanatu Zamojskiego; 
wikariusz parafii Łabunie ks. Ludomir Tutlis został mia-
nowany administratorem par. Oszczów dek Tomaszow-
skiego [Głos Lubelski, nr 190, 16 lipca 1919 r., R VI, s. 3.]; 
wikariusz parafii Łabunie ks. Aleksander Szulc (ur. 1892 
r.) został na własną prośbę uwolniony od obowiązków 
wikariusza par. Łabunie z powodu wstąpienia do Uni-
wersytetu Lubelskiego [Ziemia Lubelska, nr 65., 8 II 1919 
r., s. 2.]; wikariusz parafii Łabunie ks. Aleksander Czaj-
kowski został mianowany proboszczem parafii Obsza 
[Ziemia Lubelska, nr 211, 28 VI1921 r., R 17., s. 3.]; ks. Wi-
told Sankowski kapłan diecezji lubelskiej został prze-
znaczony na stanowisko wikariusza do parafii Łabunie 
dek. Zamojskiego [Ziemia Lubelska, nr 325, 21 X 1921 r., s. 
3.]; ks. Feliks Zacharski został mianowany wikariuszem 
par. Łabunie [Głos Lubelski, nr 184, 8 VII1922 r., R IX, s. 
2.]; ks. Feliks Zacharski został mianowany wikariuszem 
par. Łabunie, ks. Witold Sankowski został zwolniony 
od obowiązków wik. par. Łabunie [ Ziemia Lubelska, 
nr 183., 8 VII 1922 r., s. 2.]; wikariusz par. Łabunie ks. 
Feliks Zacharski został mianowany proboszczem para-
fii Tarnawatka. Wikariusz parafii Wilków ks. Bolesław 
Boratyński (ur. 1897 r.) został przeniesiony na takież 
stanowisko do par. Łabunie [Głos Lubelski, nr 135., 20 V 
1923 r., R X, s. 3.]; do nowotworzącej się parafii Krynice 
w pow. Zamojskim zostały wydzielone z parafii Łabu-
nie następujące wioski: wieś Krynice, wieś Zadnoga, 
wieś Romanówka, wieś Polanówka, Majdan Krynicki, 
Polany, dwór Krynice, folwark Krynicki. Jednocześnie 
zostały zaprowadzone akta stanu cywilnego, a probosz-
czem został mianowany ks. Stanisław Stawiarski [Głos 
Lubelski, nr 229, 22 VIII 1925 r., R XII, s. 2.]; wikariusz pa-
rafii Tomaszów ks. Jan Łazicki ( ur. 1894 r.)przeniesiony 
na takież stanowisko do parafii Łabunie, wikariusz par. 

Łabunie ks. Bolesław Boratyński na takież stanowisko 
do Tomaszowa [Głos Lubelski, nr 280, 12 X 1925 r., R XII, 
s.3.]. O bytności księdza Jana Łazickiego w Łabuniach 
informuje Głos Ziemi Urzędowskiej 2013, s. 72: […] 
„5 września 1925 r. przeniesiony został do parafii Łabu-
nie. W parafii tej od 1915 r. proboszczem był ks. Walenty 
Goliński – urzędowianin, stryj bpa Z. Golińskiego. Już na 
samym początku, po przybyciu do parafii ks. Jana Łazic-
kiego, zaistniały jakieś perturbacje. Ks. Cybulski wysłał 
telegram do Kurii, w którym donosił, że „Tłum oblega 
plebanię, w parafii niepokój”. Zaraz na drugi dzień te-
legrafowano: „Ks. Łazicki wyjechał, wszystko dobrze”. 
Z dalszych dokumentów wynika, że ks. Jan Łazicki 
18 września 1925 r. wyjechał pociągiem do Lwowa. Tam 
w domu rekolekcyjnym oo. Jezuitów odprawił dwuty-
godniowe rekolekcje. Po tych rekolekcjach przybył do 
Łabuń i pracował do następnego roku.  Piękną postawę 
miał wobec ks. Jana bp Marian Fulman. Pisał do ks. 
Golińskiego1 : „[…] może przybyć [ks. Jan] do biskupa, 
bo i druga strona zawiniła. […] z całym zaufaniem bę-
dziemy się do niego odnosili”[…].

S c h e m a t y z m 
Kościoła Rzym-
sko-Katolickie-
go w Rzeczypo-
spolitej Polskiej, 
Kraków 1925 r. 

informował, że proboszczem łabuńskiej parafii był ks. 
kanonik Walenty Goliński (ur. 1865 r., wyświęcony w 
1887 r), wikariuszem ks. Bolesław Boratyński (ur. 1897 
r., wyświecony w 1921 r.), rezydentem w Instytucie 
SS. Franciszkanek był ks. Bolesław Jabłoński 
Zak. Reformat. (ur. w 1880 r., wyświęcony w roku 1907); 
w Instytucie SS. FMM Delg. Prow. Była Marja Drze-
wiecka (ur. 1846 r.), a przełożoną Amelja Rzeszotarska 
(ur. W 1883 r.), Liczba katolików 8747 [Tamże, s. 130-131.].
 Zakopiańska Lista Gości informuje, że w czasie 
od 23 do 29 lipca w hotelu Gewont [?] gościł ks. Cze-
sław Kosz z Łabuń [Zakopiańska Lista Gości. Chwila 
Bieżąca. Dodatek do wydawnictwa „Zakopane i Tatry”, 
nr 12, 2 sierpnia 1931 r., R I, s. 4.]. Z Informatora Kościo-
ła Katolickiego w Polsce 1936-1937 dowiadujemy się, że 
funkcję proboszcza sprawował ks. Stanisław Stawiarski, 
wikariuszem był ks. Czesław Szydłowski. Kapelanem 
w Domu Zakonnym SS. FMM był ks. Władysław Ka-
miński [tamże, s.141.]. W roku 1936 funkcję wikariusza 
pełnił ks. Stanisław Piskała [akta usc za 1936 r.].

[BK - Bojownicy Kapłani za sprawę Kościoła i Ojczyzny w latach 
1861-1915. Materjały z urzędowych świadectw władz rosyjskich, 
archiwów konsystorskich, zakonnych i prywatnych. oprac. Paweł 
Kubicki biskup Sufragan Sandomierski. Część pierwsza. Dawne Kró-
lestwo Polskie. Tom II. Diecezje: Lubelska z Podlaską i Płocka. San-
domierz 1933.”]

Piotr Piela

1 Z księdzem Walentym Golińskim i księdzem Janem 
Łazickim wiąże się jeszcze jedna opowieść - moja rodzinna. 
Dziadek Stanisław na pytanie o opłatę za ceremonię ślub-
ną usłyszeć miał 3 różne kwoty, znany z dowcipu dopytał 
czy za tę najniższą będzie mógł spać razem z małżonką, czym 
prawdopodobnie uraził księdza Golińskiego. W księgach USC 
wyczytałem, że ślubu mojemu dziadkowi Stanisławowi Pieli 
(1900-1945) z babcią Walerią z Lewickich (1902-1962) udzielił 
26 października 1925 roku ksiądz Jan Łazicki. Być może dlate-
go – ale to tylko przypuszczenie.
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 Synowie Józefa i Heleny 
z domu Habernal. Urodzeni: Ja-
nusz w Zamościu r. 1918, Bolesław 
w Grodysławicach, r. 1922, w rodzinie 
o korzeniach szlacheckich i trady-
cjach wojskowych – brat ich ojca, 
Ksawery, był zawodowym pułkow-
nikiem dr. Wojska Polskiego. W roku 
ok. 1923 zamieszkali w leśniczówce 
w folwarku Wólka Łabuńska, jako 
że ich ojciec został leśniczym w do-
brach hrabiego Aleksandra Szep-
tyckiego z Łabuń. Tutaj, w pobliżu 
lasu i w atmosferze folwarku, spę-
dzili sielsko-anielskie dzieciństwo 
do czasu ukończenia siedmiu klas 
w łabuńskiej Szkole Powszechnej. Ja-
nusz uczył się przez rok czasu w gim-
nazjum w Tomaszowie Lubelskim, 
po czym wstąpił do szkoły woj-
skowej w Brzeżanach. Bolesław po 
ukończeniu łabuńskiego powszech-
niaka wstąpił do szkoły wojskowej 
w Nisku, gdzie służył razem z Broni-
sławem Momotem ps. „Żbik”. 
 Bracia brali czynny udział 
w wojnie obronnej Polski we wrze-
śniu 1939 r. – Janusz jako kapral, 
Bolesław bez stopnia wojskowego, 
jako że był dopiero na trzecim roku 
szkoły wojskowej. Z wojny pierw-
szy powrócił Bolesław (walczył 
pod Barchaczowem). Janusz wrócił 
z grupą żołnierzy i z rozkazem sta-
wienia się w pełnym rynsztunku 
we Lwowie.  Z marszu do Lwowa 
nic nie wyszło, ponieważ w za-
planowanym dniu wyruszenia do 
Wólki Łabuńskiej wkroczyła Czer-
wona Armia. Janusz podległych mu 
żołnierzy - m.in. plutonowego Ma-
riana, szeregowego Łacha i Tofiego 
– puścił do domu. 
 Po opuszczeniu Wólki przez 
Sowietów i po ponownym przyjściu 
Niemców, hrabia zatrudnił braci 
w majątku – m.in. jako gajowych. 
Musieli mieć stałe zatrudnienie 
ze względu na bezpieczeństwo. 
Dla Niemców każdy niepracujący, 
do tego młody człowiek, był po-
dejrzany – groziło to, w najlepszym 
razie, wywózką na przymusowe ro-
boty w Niemczech. 
 Jesienią 1939 r. bracia na-
wiązali kontakt z organizującym 
się podziemiem – ze Służbą Zwycię-
stwu Polski. Zwerbował ich Edward 
Lachawiec ps. „Fruwak”, „Konrad”. 
Później byli żołnierzami ZWZ i AK. 
Brali czynny udział w szkoleniach 
i akcjach bojowych. Nosili pseudo-
nimy: Janusz „Nurt”, Bolesław „Po-
tok”.

 16 listopada 1942 roku zosta-
li aresztowani przez gestapo, razem 
z ukrywającym się u Maszadrów 
Edwardem Cichońskim ps. „Jan 
Głaz”. W tym samym dniu areszto-
wany został również Jan Kazimierz 
Szeptycki – „młody pan hrabia” – 
i jego rządca Jaworski, a także ga-
jowy Józef Plizga. Plizga nie był 
w organizacji, aresztowany przypad-
kowo, tj. ponieważ mieszkał w le-
śniczówce razem z Maszadrami. 
 Aresztowania dokonano ra-
niutko, gdy było jeszcze ciemno. Le-
śniczówka była dobrze obstawiona 
przez gestapo, tak że o ucieczce nie 
mogło być mowy. Zaaresztowanych 
autem dowieziono na wartownię 
policji w Łabuniach. Przed wartow-
nią gestapowiec kazał im wysiąść 
i iść we wskazanym kierunku. Wy-
siadł i Janusz, jakiś zamyślony, ale 
ruszył w innym kierunku niż wska-
zywał gestapowiec; nie uciekał, 
tylko szedł. Wtedy Niemiec strzelił 
do niego 2 razy kładąc go trupem 
na miejscu – dostał kulę w czo-
ło. Siostry Maszadrówne – Maria 
i Teresa – do dzisiaj nie potrafią so-
bie odpowiedzieć na dręczące py-
tanie, dlaczego Janusz tak postąpił. 
Na ucieczkę nie miał szans ze wzglę-
du na silną obstawę Niemców, 
o czym chyba wiedział. Być może 
– mówią siostry – chciał wyrzu-
cić pistolet, który miał przy sobie 
(w domu nie było dokładnej rewizji 
osobistej), bądź... popełnić samobój-
stwo.
 Po tym zajściu Niemcy zaczę-
li wyładowywać swoją wściekłość 
na Bolesławie i Cichońskim: skuto 
ich razem i zbito dotkliwie jeszcze 
w Łabuniach – za brata... „bandytę”. 
Cichoński przy aresztowaniu podał, 

że jest kuzynem Maszadrów. 
 Ciało Janusza Niemcy kaza-
li rozebrać do naga, zabrali mu pi-
stolet, który miał za pasem, obrącz-
kę ślubną, zerwali złote koronki 
z zębów i tak „przygotowane” ka-
zali zakopać za młynem Krzaczka 
w Łabuniach. Czynność tę z roz-
kazu Niemców, wykonywał m.in. 
Jan Nowogrodzki z Łabuń. Kiedy 
ciało złożono do grobu, pilnujący 
tej ceremonii Niemiec odezwał się 
po polsku: „To nie bandyta, to był 
prawdziwy Polak” – i polecił twarz 
Janusza przykryć koszulą. Przez kil-
ka dni sami gestapowcy pilnowali 
miejsca pochówku, później zlecili 
ten obowiązek granatowej poli-
cji – z rozkazem, że nie wolno cia-
ła oddać rodzinie. Tak było aż do 
ponownego wkroczenia do Ła-
buń Sowietów w lipcu 1944 r., kie-
dy to ciało Janusza ekshumowano 
i z godnością pochowano na łabuń-
skim cmentarzu grzebalnym – we 
wspólnej mogile 4-ch partyzantów 
AK.
 Bolesława i Cichońskiego 
Niemcy wywieźli na gestapo do 
Zamościa. Bolek okrutnie był bity 
i torturowany; był na zamku w Lu-
blinie, skąd skierowano go do K. 
L. Majdanek (pole IV). Z Majdan-
ku Bolesława wywieziono w głąb 
III Rzeszy i tam zginął w obozie 
koncentracyjnym w Schömberg 
3 października 1944 roku. O czym ro-
dzina Maszadrów dowiedziała się, 
po bardzo długich staraniach, dopie-
ro w roku 2003 – z pisma Między-
narodowego Czerwonego Krzyża. 
Cichoński popełnił samobójstwo, 
zażywając cyjanek, który nosił 
w pępku. Zażył dwie dawki, 

ŚMIERĆ BRACI MASZADRÓW SYLWETKI

Janusz Maszadro (1918-1942) Bolesław Maszadro (1922-1944)

cd. na str. 22
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ponieważ noszona w pępku okazała 
się za słaba. Podziemie dostarczyło 
mu drugą dawkę na jego prośbę. 
 Szczęście dopisało Jano-
wi Kazimierzowi Szeptyckiemu. 
Po niedługim czasie, na bardzo krót-
ko, wpadł do Łabuń – twierdzą jego 
dawni współpracownicy – zwol-
niony przez gestapo m.in. za sie-
dem dorodnych arabów ze stadniny 
Szeptyckich, wykupiony przez jego 
żonę Annę, hrabinę Szeptycką, która 
w tym czasie z rodziną była już poza 
Łabuniami. Ot, udało się, a nie mu-
siało! Tak to... pod przymusem eks-
tremalnych okoliczności Szeptyccy 
wybyli z Łabuń.
 W r. 1992 w rozmowie 
z „Rzeczpospolitą” (nr 121) Jan Ka-
zimierz powiedział: „Byłem żoł-
nierzem AK. Zostałem aresztowa-
ny przez gestapo i uwięziony na 
zamku w Lublinie. Dzięki pomocy 
ordynata Jana Zamoyskiego i ła-
pówek udało mi się odzyskać wol-
ność. Nie ryzykowałem już powrotu 
do Łabuń. Resztę wojny spędziłem 
w Zarzeczu k. Jarosławia, gdzie prze-
bywała żona z dziećmi”.  
 10. grudnia 1942 r. wysiedlo-
no Łabunie. Majątek Szeptyckich 
przejął baron Monton vel de Mon-
teton (prawdopodobnie volksdeut-
sch francuski), „dobra Łabunie” na-
zywając Liegenschaft. 
 Szczęście miał również rząd-
ca Jaworski. Był więziony na zam-
ku w Lublinie, skąd go Niemcy 
zwolnili. Wrócił do Łabuń na bar-
dzo krótko – wyjechał w nieznane 
z rodziną. 
 Jak doszło do tych areszto-
wań? Zdaniem sióstr Maszadrówien, 
stało się tak z donosu łabuńskiego 
volksdeutscha Wiśniewskiego. Pol-
ska Podziemna rozliczyła go: wy-
dała na niego wyrok śmierci, który 
został wykonany.
 Wiśniewski, volksdeutsch 
i szpicel gestapo, w Łabuniach miał 
niewielki sklepik z „różnościami”. 
 Szpicel widać nie znał 
wszystkich AK-owców z wólińskie-
go folwarku, ponieważ nie zostali 
aresztowani: Marian Surmacz i Jan 
Dymitruk (s. Antoniny) nazywa-
ny też „Lutek” lub „Lutek Turczyn”. 
Obydwa pracowali przy stadninie 
jako stajenni. Doczekali wyzwole-
nia. Zmarli w Świdnicy Śląskiej.

Lucjan Momot

Fot. z arch. rodz. 
Barbary Maszadro z Warszawy

Zdjęcia, dokumenty, świadectwa, 
pocztówki, notatki, zeszyty kreślo-
ne np. ręką babci, dziadka czekają 
na swojego odkrywcę w zapomnia-
nych albumach, na strychach, po-
między kartkami nieczytanych ksią-
żek. Stanowią dziś bogate źródło 
historyczne i kulturowe. Zupełnie 
przypadkiem trafiliśmy na aukcję, 
której przedmiotem licytacji była 
kartka pocztowa, adresowana do 
najstarszego wydawnictwa kato-
lickiego w Polsce - Wydawnictwa 
Apostolstwa Modlitwy w Krako-
wie, skreślona ręką Jerzego Jasiń-
skiego – łabuńskiego organisty.
 Na rewersie widnieje ad-
res wydawnictwa: Wydawnictwo 
Apostolstwa Modlitwy Kraków ul. 
Kopernika 26 i dopisek „P.S. „ Zwy-
cięstwo prawdy” „Triumf krzyża” 
i o Stanisławie Kosce - utw. religij-
ne już mam.” Kartkę wysłano 10 
kwietnia 1948 roku z poczty Łabu-
nie.

 Awers – przeznaczony na 
korespondencję zawiera następu-
jący tekst: „Łabunie, dnia 9/IV.48 
r. Uprzejmie proszę o wysłanie mi 
jaknajszybsze jeśli W·A·M·posia-
da na składzie: jakieś utwory scze-
niczne treści religijnej, materiały na 
akademie religijne (dla uczczenia ks. 
Biskupa). i.t.p. Zależy mi na czasie, 
proszę o możliwie szybkie załatwie-
nie. Należność po otrzymaniu – ure-
guluję. Utwór religijny każdej treści 
– z chęcią otrzymam. Adres: Jasiń-
ski Jerzy poczta Łabunie, organista. 
Z poważaniem [podpis]”. [zachowa-
no oryginalną pisownię].
 Kartka znajduje się w zbio-
rach prywatnych deltiologa - kolek-
cjonera pocztówek z Łabuń.

Jeśli posiadają Państwo w swoich 
zbiorach jakoweś „Łabuniana” pro-
simy o udostepnienie, przekazanie 
lub odsprzedanie – niech ujrzą świa-
tło dzienne.

ŁABUNIANA*

*Łabuniana - dokumenty, rękopisy dotyczące dziejów Gminy Łabunie. Mianem tym okre-
ślane są także zdjęcia, stare pocztówki, i inne przedmioty materialne związane z naszą gminą.

Ukazała się 19. publikacja z se-
rii Łabuńska Biblioteczka Regio-
nalisty. „… rzecz o Mieczysławie 
Lipeckim” to opowieść o nauczy-
cielu, zielarzu, społeczniku, który 
związany był z gminą Łabunie od 
początku lat 20. XX wieku. Do wy-
dawnictwa dołączona jest płyta 
CD z głosem bohatera publikacji.

Zwracamy się do Państwa z proś-
bą o pomoc w odtworzeniu lite-
rackiej spuścizny śp. Amelii Petryk 
z domu Kapłon urodzonej w Ła-
buńkach w 1918 r. Teksty zapisane 
na kartkach, w zeszycie, odtworzo-
ne w pamięci pozwolą nam przy-
wołać pamięć o mało znanej poetce 

ludowej. Pani Jadwiga Kalinow-
ska udostępniła nam świadectwa 
szkolne swojej mamy Amelii, Pan 
Jerzy Branecki z Łabuniek odtwo-
rzył wiersz „Stary partyzant”. Liczy-
my na Państwa pamięć i prosimy 
o kontakt: Biblioteka Publiczna 
Gminy Łabunie, ul. Orzechowa 10, 
22-437 Łabunie, tel. 84 611 30 51, 
biblabunie@vp.pl

Zapraszamy do biblioteki od po-
niedziałku do piątku w godzinach 
0d 8.00 do 17.00 i w soboty od 
8.00 do 13.00. Prosimy o pomoc 
w gromadzeniu regionalizmów – 
zdjęć, dokumentów, wspomnień.

Z BIBLIOTEKI

Na Orzechową zaglądać jest zdrowo!
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Janina Hatała urodziła się w kwietniu 1918 roku 
w Łabuńkach (tzw. Stara Wieś). Jej rodzicami byli: Józef 
i Maria. Ojciec pochodził z Janówki a matka z Łabu-
niek. Zajmowali się gospodarstwem. Ojciec był bedna-
rzem. Pani Hatała była najmłodszym dzieckiem Józefa 
i Marii. Miała sześcioro rodzeństwa. Dwoje z nich jed-
nak wcześnie umarło. Uczęszczała do szkoły w Łabuń-
kach, gdzie skończyła 4 klasy. Po komasacji gruntów 
przeprowadziła się do innej części Łabuniek. W wieku 
19 lat wyszła za mąż za Józefa Wójcika. Podczas wy-
siedlenie Łabuniek w 1942 roku, ciężarna Janina wraz 
z rodziną (dwoje dzieci, mąż, teść, matka, siostra i brat) 
została osadzona w Obozie Przejściowym w Zamo-
ściu, gdzie spędziła 5 tygodni. Podczas tego okresu jej 
dzieci umierają śmiercią głodową. Następnie zostaje 
więźniem (o numerze 34574) obozu koncentracyjnego 
w Oświęcimiu. W Auschwitz pani Janina spędza 16 mie-
sięcy, podczas których traci męża, teścia, przyjaciół oraz 
nowonarodzone dziecko. Od 9 października 1944 roku 
jest więźniem (o numerze 55727) obozu koncentracyjne-
go Flossenbürg (kommando Mittewieda) w Niemczech. 
Tam spędza 8 miesięcy, pracując m.in. w fabryce amu-
nicji. Następnie po miesięcznym transporcie pociągiem 
trafia na 2 tygodnie do Czech. Miejsce, w którym prze-
bywała zostało wyzwolone przez Rosjan. Pani Janina 
szczęśliwie powraca do Łabuniek. Ponownie wychodzi 
za mąż za Ludwika Hatałę, z którym ma córkę- Jadwigę. 
W kwietniu pani Janina obchodzić będzie 98 urodziny. 
Jest najstarszym mieszkańcem Łabuniek i bardzo cen-
nym świadkiem historii. Jej przeżycia są świadectwem 
dla przyszłych pokoleń, podtrzymaniem pamięci o tych, 
którzy już odeszli, potwierdzeniem prawdy historycznej 
i niepodważalnym dowodem w czasach, gdy manipu-
luje się tą prawdą. Pani Hatała doskonale zdaje sobie 
z tego sprawę, gdyż wielokrotnie uczestniczy w projek-
tach edukacyjnych- odwiedza szkoły (m.in. w 2014 roku 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Zamościu), 
opowiada o swoich doświadczeniach a także zawsze 
chętnie gości w swoim domu pasjonatów historii. Pani 
Janina trzykrotnie opowiadała mi o swoich wojennych 
losach. Pierwszy raz usłyszałam je w wieku 11 lat, kiedy 
to tworzyłam projekt na historię pt. Bohaterowie mojej 
„Małej Ojczyzny”. Drugi raz w 2013 roku, kiedy na za-
jęcia akademickie pisałam scenariusz filmu fabularne-
go opartego o jej wspomnienia. Trzeci raz w 2015 roku 
w ramach Programu Historia Mówiona, Ośrodka „Bra-
ma Grodzka- Teatr NN” w Lublinie. Relacja jest dostęp-
na w wyżej wymienionej instytucji kultury w formie 
audio i wideo. Historia pani Hatały poruszy nie tylko 
miłośników historii, ale także niejedno wrażliwe ser-
ce. Jej bolesne doświadczenia i łzy, które mimowolnie 
pojawiają się zarówno u bohaterki, jak i słuchaczu to 
jedyna w swoim rodzaju lekcja człowieczeństwa, histo-
rii i patriotyzmu. Zapraszam zatem czytelników „Igły” 
do tej niezwykłej lekcji…. Lekcji, w której to „ludzie lu-
dziom zgotowali ten los”… 
W 1939 roku naszła wojna… Ludzie pouciekali do Bil-
skiego i Skotarskiego. Chowali się do piwnic. Mój mąż 
z takim Wiatrem ukręcił na wozie rozmaite rzeczy, pie-

rzyny, poduszki i uciekł. Niemcy za nimi strzelali. Ze dwa 
dni go nie było. Myślałam, że już przepadł. Ja ukryłam 
się u Marczaka. Wstałam rano, wzięłam dziecko i ucie-
kłam do Wierzbia... A na Starej Wsi tu już taki tabor… 
Niemieckie wozy z końmi, takie pookręcane… A Niem-
cy tak się śmieli ze mnie, że ja tak przez tą łąkę idę. By-
łam w Wierzbiu i widziałam wszystko… jak tu strzelali, 
jak się paliło. To nie było takich budynków, jak teraz… 
Wszystko drewniane, pod słomą. Nasza chałupa stała 
najdłużej. Była na końcu. Myślałam, że się już zostanie, 
ale też się spaliła. Potem przyjechał mąż. Nie mieliśmy, 
gdzie mieszkać…. Taka Plizguna była na Starej Wsi i my 
tam w chałupie przesiedzieliśmy przez zimę a na wiosnę 
postawiliśmy swoją. Posiedzieliśmy może ze dwa lat, 
może i niecałe. Potem naszło wysiedlenie… My dwa 
razy byliśmy wysiedlani. Pierwszy raz uciekliśmy na 
Bródek. Wróciliśmy jak ucichło. Za dwa tygodnie wsta-
ję rano a już Niemcy dookoła. Wzięłam jedno dziecko 
na jedną rękę, drugie na drugą rękę a z trzecim byłam 
w ciąży. Przyjechały furmanki i zabrali nas do Zamo-
ścia. 5 tygodni tam byliśmy. Wysiedlili całą wieś, ale 
nie wszyscy trafili do obozu. Ja, mąż, teść, Skotarskich 
troje i Kapłony byliśmy w Oświęcimu. Z naszej wioski 
dziewięć osób. Kapłonów było troje: taki 18- letni chło-
pak i starych dwoje. Od Skotarskiego było starych dwo-
je i zięć. Moja siostra- Hanka, Jasio Hałasa i Kowalscy 
to uciekli „zza drutów”. Kowalscy schowali się w wy-
chodku. Niemiec postukał, zobaczył, że tam zamknięte 
i poszedł a oni się zostali i przyszli do domu. A tacy z Ja-
tutowa to znów uciekli z pociągu. Strzelali za nimi, ale 
udało im się. No i moją mamę też złapali, ale wypuści-
li, bo brat był palaczem w Ubezpieczalni. Obóz był po 
drugiej stronie cmentarza. No to dzieci wzięli osobno a 
mnie osobno. Jedno miało 2 lata a drugie 4. Jadły tam 
tylko zupę z brukwi. Ani ty zupy nie było ani chleba… 

Piekło za życia… 
Wojenne losy Janiny Hatały 

z Łabuniek Pierwszych
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 Na kadencję 2016-2021 z po-
szczególnych jednostek wybrani zo-
stali:
OSP Barchaczów: Prezes: Tomasz 
Helman, Wiceprezes-Naczelnik: 
Marcin Mach, Sekretarz: Damian 
Kuśmierz, Skarbnik: Paweł Juś, Go-
spodarz: Konrad Kuźma. Komisja re-
wizyjna: Stanisław Kuśmierz, Piotr 
Sitarski, Piotr Albingier.
OSP Bródek: Prezes: Mariusz Kli-
za, Wiceprezes-Naczelnik: Paweł 
Mróz, Z-ca Naczelnika: Stanisław 
Bodziuch, Sekretarz: Zbigniew To-
polski, Skarbnik: Mateusz Cięciera, 
Gospodarz: Andrzej Wojtas. Komisja 
rewizyjna: Janusz Kukiełka, Andrzej 
Topolski, Damian Soboń.
OSP Łabunie: Prezes: Tadeusz Ga-
łek, Wiceprezes-Naczelnik: Sławo-
mir Umylański, Z-ca Naczelnika: 
Marek Semczuk, Sekretarz: Justyna 
Piskorz-Umylańska, Skarbnik: Piotr 
Helman, Gospodarz: Roman Do-
bek. Komisja rewizyjna: Karol Paszt, 
Konrad Hłobił, Antoni Sokołowski.
OSP Łabuńki: Prezes: Jan Jerzy Bra-
necki, Wiceprezes-Naczelnik: Ma-
riusz Branecki, Jarosław Ludowski, 
Sekretarz: Marcin Zygmunt, Skarb-

nik: Leszek Kolaja, Gospodarz: Seba-
stian Starszuk. Komisja rewizyjna: 
Jerzy Wolski, Adam Kycko, Artur 
Branecki.
OSP Majdan Ruszowski: Prezes: 
Roman Przyczyna, Wiceprezes-Na-
czelnik: Dariusz Życzkiewicz, Wice-
prezes: Stanisław Płaza, Z-ca Na-
czelnika: Dariusz Malicki, Sekretarz: 
Grzegorz Sawka, Skarbnik: Leszek 
Korol, Gospodarz: Kazimierz Ćwik. 
Komisja rewizyjna: Leszek Bełz, Mi-
rosław Jastrzębski, Zbigniew Bam-
burski.
OSP Ruszów: Prezes: Grzegorz Syno-
wiec, Wiceprezes-Naczelnik: Edward 
Bryk, Wiceprezes: Piotr Skiba, Sekre-

tarz: Piotr Wiater, Skarbnik: Bogu-
sław Szast, Gospodarz: Ryszard Hło-
bił. Komisja rewizyjna: Stanisław 
Zwolan, Marek Macheta, Janusz 
Magdziak.
OSP Wólka Łabuńska: Prezes: Zbi-
gniew Żuk, Wiceprezes-Naczelnik: 
Bogdan Nowosad, Sekretarz: Stani-
sław Bodys, Skarbnik: Łukasz Żuk, 
Gospodarz: Tomasz Kuśmierz, Czło-
nek Zarządu: Marcin Kurzępa. Komi-
sja rewizyjna: Zbigniew Wiater, An-
drzej Sokołowski, Jacek Jastrzębski.
 W zebraniach uczestniczy-
li członkowie zwyczajni, honorowi 
i wspierający OSP, członkowie Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych, 
członkowie Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Łabuniach z Prezesem 
Antonim Wojciechem Turczynem, 
przedstawiciele Państwowej Straży 
Pożarnej w Zamościu (Komendant 
Miejski PSP bryg. Jacek Sobczyński, 
dyżurny operacyjny PSP mł. asp. 
Łukasz Burdzy), Radni Gminy Łabu-
nie. Członkom zarządów gratuluje-
my wyboru oraz życzymy owocnej 
pracy.

as

Były bardzo głodne, płakały… Gabriel Branecki był z nimi 
i uspokajał je: „Cicho… Mama pójdzie się wykąpie 
i przyniesie nam chleba”. I poumierały… Najpierw jed-
no, potem drugie… Nie mogę tego zapomnieć… 
Nas przywieźli do Oświęcimia. Tam była taka sauna. 
Siadało się w niej jak kury. Takie były szczeble i pryszni-
ce. Byliśmy goło. Puszczali nam wodę raz gorącą a po-
tem lodowatą. Jak uciekaliśmy od niej to nas bili. Włosy 
nam poobcinali aż do skóry. Nie mogliśmy się poznać. 
Dopiero jak się wołaliśmy po nazwisku i imieniu… 
Wyglądaliśmy jak jakieś małpy… Później nas zagnali 
i ubrali w pasiaki. Trzy razy kazali się podpisać i te nu-
mery nam wybili... Nie potrzeba było im imienia i na-
zwiska, tylko numer-34574. A to trzeba było ten numer 
znać na pamięć! A ja na ręku go miałam i winkiel czar-
ny a na pasiaku- „LK”. Zaprowadzili nas do baraków. 
Były murowane. Przez cały barak ciągnął się taki piec 
i jak się zimno robiło to się tam siadało i można było 
się zagrzać. Łóżka były trzypiętrowe. Rano nam dawa-
li juszki- taką zieloną polewkę z liści brzozy, pokrzywy. 
Ale kto to pił, jak to było zimne… Na obiad- zupa, niby 
taka z mlekiem. Na pole ją wozili w kotłach. Na wie-
czór chleba dali pajdeczkę. Jeden chleb na cztery dzielili. 
Do tej kromki to dawali albo kawałek margaryny, albo 
końskiej kiełbasy, albo powideł z buraków czy serka. Za-
wsze jakiś dodatek musiał być. Później dawali chleb na 

trzy albo już i cały. Jak jakieś święta nachodziły to nie 
jadło się już tego chleba na wieczór. Wtedy się do roboty 
nie szło to się chowało ten chleb, żeby było, co zjeść na 
święta… 
Do roboty chodziliśmy w dłubakach, może 6-7 km. Grała 
nam babska orkiestra... Pod nogę musieliśmy iść jak woj-
sko. W Oświęcimiu były duże gospodarki. Stodoły były 
takie, że tam nawet furmanki nawracały. Chodziliśmy 
zbierać jabłka, młócić rzepak. W zimie też dużo roboty 
było… Trzcinę nad stawami się motykami ścinało. W so-
botę gnali nas do pracy a w niedzielę już nie, bo odwsze-
nie robili. Rozbieraliśmy się do goła a Niemcy chodzili. 
Jak było gorąco to te jaki się zamaczało się i suszyło. Bo 
my nazywaliśmy je „jaki” a nie „pasiaki”. W polu praco-
wało się do szóstej a później już było wolne. Można było 
po lagrach chodzić, ale nikomu się nie chciało, bo jak się 
głowa z głodu zakręciła to nie widziałaś, gdzie jesteś. Ja 
raz to nie mogłam trafić… My to nawet trawę śmy jedli 
i mlecz, co się tylko znalazło, ale jak Niemka zobaczyła 
to gębę wyprała… Nie wolno było nic! Pamiętam jak 
raz plewiliśmy buraki i tam taka Francuzka była. Zła-
pała żabę, rozdarła, posoliła, bo skądś miała sól i zja-
dła. Jak ona dostała od tej Niemki! Pamiętam do dziś 
wszystko- głód, strach i cierpienie…

(cdn.)
Małgorzata Cymińska

WALNE ZEBRANIA
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP

Pierwsze tygodnie nowego roku upłynęły w jednostkach OSP pod zna-
kiem walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych. Strażacy zbierają 
się w swoich jednostkach, by podsumować minione dwanaście mie-
sięcy. Co pięć lat druhowie dodatkowo wybierają składy zarządów 
i komisji rewizyjnych.

13 lutego 2016: zebranie OSP Łabunie
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Choinka. 1 lutego w szkole od-
był się Bal Karnawałowy. Mali 
uczniowie bawili się na dużej sali 
przy wspaniałej muzyce z udzia-
łem animatora Pirata, starsze na-
tomiast wolały nastrój bardziej 
kameralny. Wszyscy w wyśmie-
nitych nastrojach wrócili do do-
mów.

W czasie ferii szkolnych uczniowie 
klas I – III wyjeżdżali na film pt. 
„Misiek w Nowym Yorku” do za-
mojskiego kina, a w ramach inno-
wacji pedagogicznej prowadzonej 
przez p. Agnieszkę Teterycz „Pie-
szo przez gminę Łabunie” odbyło 
się spotkanie z klasą piątą, któ-
ra przygotowywała prezentację 
multimedialną o swojej gminie.

Redakcja gazety szkolnej „Lornet-
ka” Szkoły Podstawowej w Ła-
buniach uczestniczyła 12 lutego 

w warsztatach dziennikarstwa 
prasowego. Spotkanie zorganizo-
wała p. Helena Kulasza, opiekun 
redakcji. Dzieci trenowały warsz-
tat pisarski pod okiem p. Krzysz-
tofa Kulaszy, konsultanta Public 
Relations oraz byłego dziennika-
rza TVP i Polskiego Radia. Ucznio-
wie dowiedzieli się nie tylko 
w jaki sposób konstruować mate-
riały dziennikarskie, ale również 
jak funkcjonuje redakcja prasowa.

8 Marca: Panie z naszej szkoły – 
te duże i te małe – odczuły, że to 
świąteczny dzień. Męska część na-
szej społeczności od rana biegała 
z kwiatami, a w szkole pa-
nował wesoły nastrój. Mi-
łym akcentem była uroczy-
stość przygotowana przez 
naszych najmłodszych uczniów 
z klas I-III.

Nadesłano ze Szkoły Podstawowej 
w Łabuniach

WYDARZENIA
grudzień w VII zamojskim konkursie 
plastycznym „Kartka na Boże Naro-
dzenia - ilustracja i życzenie” za najlep-
szą pracę uznano kartkę przygotowaną 
przez Magdalenę Pokrywkę z Łabuń 
(Liceum Plastyczne Zamość).

grudzień w 14 (78) numerze Gazety 
Akademickiej Skafander na 1 stronie 
zamieszczono grafikę (życzenia redak-
cyjne) wykonaną przez Łukasza Dziu-
bę z Łabuń - ucznia ZSP Nr 1 w Zamo-
ściu.

16 grudnia: laureatkami zamojskiego 
konkursu dla szkół gimnazjalnych na 
„Kartkę świąteczną” zostały Paulina 
Batalia i Kamila Krukowska. Paulina 
pracą „Wyprawa trzech króli” zajęła 
III miejsce, natomiast praca Kamili „Ko-
lędować Małemu” została wyróżniona. 
Do konkursu uczniów przygotowała 
p. Barbara Banaszkiewicz.

17 grudnia: w XXIV Wojewódzkim 
Konkursie Plastycznym „Moje Boże 
Narodzenie” w Lublinie nagrodę przy-
znano Alicji Piłat lat 6; wyróżniono 
pracę Kingi Zwolak lat 12, SP Łabunie, 
op. Małgorzata Czuj.

21 grudnia: ukazał się pierwszy numer 
gazetki „ABC...” Szkoły Podstawowej 
w Łabuniach. Redakcja: Aleksandra 
Sowa, Wiktoria Skraban, Milena Du-
dek, op. Agata Kołodziej.

22 grudnia: wręczono nagrody 
w IV  Wojewódzkim Konkursie Plastycz-
nym „Mój anioł” - wyróżnienie przy-
znano Oliwii Wiater z PP w Łabuniach, 
op. Anna Grela.

„Olej świąteczny roztoczański” z ru-
szowskiej „Olejarni Świątecznej” zdo-
był nagrodę główną w plebiscycie 
Dziennika Wschodniego na produkt 
spożywczy – kulinarna wizytówka na-
szego regionu. 

3 stycznia: Jasełka i kolędowanie 
w Łabuńkach Pierwszych przygotowa-
ne przez Szkołę Podstawową i Gimna-
zjum w Łabuńkach Pierwszych oraz 
miejscowe KGW.

4 stycznia: spotkanie sprawoz-
dawczo - opłatkowe gmin-
nych Kół Gospodyń Wiejskich 
w Wólce Łabuńskiej.

6 stycznia: ulicami Łabuń przeszedł 
Orszak Trzech Króli. Wydarzenie zorga-
nizowane zostało przez Stowarzysze-
nie na Rzecz Rozwoju Gminy Łabunie,  
Parafię Łabunie, Wójta Gminy Łabu-
nie oraz OSP Łabunie.

cd. na str. 26

Dzień Babci i Dzień Dziadka to 
dzień niezwykły  zarówno dla wnu-
cząt, jak i dziadków. To dzień pełen 
radości, uśmiechu, wzruszeń i łez.  
22 stycznia 2016 r. dzieci z Punktu 
Przedszkolnego  zaprosiły do przed-
szkola swoich dziadków.
 W tym dniu pragnęły po-
dziękować swoim babciom i dziad-
kom za cierpliwość, dobroć, wyro-
zumiałość każdego dnia spędzonego 
z nimi.
 Po przywitaniu ciepłymi 
słowami zaproszonych gości  przed-
szkolacy na tle pięknie udekoro-
wanej sceny zaprezentowały swój 
program artystyczny. Podczas wy-
stępu dzieci wyrecytowały wiersze,  
zatańczyły i zaśpiewały kilka piose-
nek.

Na twarzach wszystkich babć 
i dziadków widniał uśmiech, 
z dumą patrzyli na swoje wnu-
częta, które tyle wysiłku włożyły 
w przygotowanie uroczystości. Jed-
nak dla przybyłych gości czekała 
jeszcze jedna niespodzianka. Po czę-
ści artystycznej dzieci wręczyły swo-
im dziadkom upominki w postaci 
laurek, kwiatów (dla babć) i krawa-
tów (dla dziadków) wykonanych 
z papieru. 
 Następnie babcie i dziad-
kowie zostali zaproszeni na kawę 
i ciasto. Ten dzień na długo pozo-
stanie w pamięci zarówno dzieci jak 
i dziadków.

Kochanym Babciom i Dziad-
kom jeszcze raz pragniemy 

złożyć najlepsze życzenia, aby 
radość i pomyślność  towarzy-
szyły każdego dnia a zdrowie 

służyło przez długie lata - 
aż do końca świata. 

Katarzyna Wolska
Sz.P. Łabuńki Pierwsze

ZE SZKÓŁ

Dzień Babci i Dziadka w Punkcie Przedszkolnycm w Łabuńkach P.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM 
W ŁABUŃKACH PIERWSZYCH
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cd. na str. 28

10 stycznia: VII Przegląd Kolęd i Pa-
storałek w Łabuniach zorganizowane 
przez Stowarzyszenie na Rezcz Rozwo-
ju Gminy Łabunie.

11 stycznia: posiedzenie komisji oce-
niającej prace w IV Gminnym Konkur-
sie „Malowanie kolęd”.

12-13 stycznia w Młodzieżowym 
Domu Kultury w Zamościu odbyły się 
XVI Spotkania z Kolędą i Pastorałką.
Złotą Gwiazdkę wyśpiewał Bartło-
miej Góra z Dąbrowy.

16 stycznia - 27 lutego zebrania spra-
wozdawczo-wyborcze w jednostkach 
OSP z terenu gminy.

17 stycznia Jasełka i spotkanie opłat-
kowe w Majdanie Ruszowskim.

18 stycznia w nr 1(79) „Skafandra” uka-
zał sie artykuł „Studenci z pasją: Dłu-
gie biegi i konne przejażdżki” o Joan-
nie Szmit z Łabuniek.

19 stycznia w Hotelu „Marina” odbyły 
się przesłuchania V Sąsiedzkiego Kon-
kursu Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożo-
narodzeniowych Nielisz 2016 r. Gminę 
Łabunie reprezentowali: Kameralny 
Chór „Konsonans” - nagroda specjal-
na, zespół śpiewaczy „Ogrodniczki” 
z Łabuniek Pierwszych, Kamila Wró-
blewska oraz Duet „One” - wyróżnie-
nie.

24 stycznia Dzień Babci i Dziadka 
w Ruszowie połączony z jasełkami 
i spotkaniem opłatkowym.

24 stycznia Koło Gospodyń Wiejskich 
w Mocówce zorganizowało kulig in-
tegracyjny dla mieszkańców swojego 
sołectwa.

30 stycznia w Domu Kultury w Ła-
buniach odbył się  Bal Karnawałowy 
dla dzieci zorganizowany przez KGW 
Łabunie.

30 stycznia w Rzeszowie odbyły się 
przesłuchania do III edycji Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek. W przesłuchaniach 
wzięły udział 32 chóry. Gminę Łabu-
nie reprezentował Kameralny Chór 
,,Konsonans”, który został nagrodzo-
ny Brązowym Dyplomem. 

31 stycznia w Barchaczowie panie 
z miejscowego KGW zorganizowały 
zabawę choinkową dla dzieci. 

do lutego w Galerii „Wieszak” w II LO 
Zamościu oglądać można było „Nocne 
Mary” wystawę prac Adriany Krza-
czkowskiej z Bródka.

6 lutego KGW w Wólce Łabuńskiej  
zorganizowało zabawę choinkową dla 
dzieci.

20 stycznia 
2016 r. w bu-
dynku wie-
lofunkcyjnym 
w Łabuniach 

odbyła się XI Sesja Rady Gmi-
ny Łabunie. Uczestniczyło 
w niej 15 radnych, wójt, zastępca 
wójta, zastępca skarbnika, radni po-
wiatowi : Bernarda Petryk i Antoni 
Skura, kierownik GOPS, pracowni-
cy Urzędu Gminy i sołtysi.
Radni podjęli następujące Uchwa-
ły:
• XI/63/2016 w sprawie wielolet-

niej prognozy finansowej;
• XI/64/2016 w sprawie uchwały 

budżetowej na 2016 rok;
• XI/65/2016 w sprawie odwoła-

nia Skarbnika Gminy;
• XI/66/2016 w sprawie powoła-

nia Skarbnika Gminy;
• XI/67/2016 w sprawie zmiany 

Uchwały Nr X/56/15 Rady Gmi-
ny Łabunie z dnia 18 listopada 
2015 r. w sprawie wprowadze-
nia zwolnień od podatku od 
nieruchomości na terenie gmi-
ny Łabunie;

• XI/68/2016 w sprawie uchwa-
lenia ramowego planu pracy 
rady gminy na 2016 rok;

• XI/69/2016 w sprawie uchwa-
lenia planów pracy komisji sta-
łych rady gminy;

• XI/70/2016 w sprawie określe-
nia szczegółowych zasad i trybu 
umarzania, odraczania terminu 
spłaty oraz rozkładania na raty 
należności pieniężnych mają-
cych charakter cywilnoprawny 
przypadających gminie Łabu-
nie, jak również jednostkom 
podległym oraz wskazania or-
ganu do tego uprawnionego;

• XI/71/2016 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XVIII/122/2013 
Rady Gminy Łabunie z dnia 20 
lutego 2013 r. w sprawie przy-
jęcia Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gmi-
ny Łabunie na lata 2013-2020;

• XI/72/2016 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr X/58/2015 Rady 
Gminy Łabunie z dnia 18 listo-
pada 2015 r. w sprawie przyjęcia 
Programu Współpracy Gminy 
Łabunie z organizacjami poza-
rządowymi i innymi podmio-
tami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na terenie 
Gminy Łabunie na rok 2016.

28 stycznia 2016 r. w budynku 
wielofunkcyjnym miała miej-
sce XII Sesja Nadzwyczajna Rady 
Gminy Łabunie. Uczestniczyło 
w niej 15 radnych i wójt. 
Radni podjęli Uchwałę numer:
• XII/73/2016 w sprawie upo-

ważnienia Wójta Gminy Ła-
bunie do złożenia wniosku 
o dofinansowanie z Programu 
Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko oraz przyjęcia 
do realizacji przedsięwzięcia 
pod nazwą: „Rozwiązanie pro-
blemów gospodarki wodno 
– ściekowej na terenie gminy 
Łabunie” oraz do akceptacji 
założonych w nich planów ta-
ryfowych w okresie realiza-
cji i trwałości projektu wraz 
z ewentualną wieloletnią pro-
gnozą dopłat do taryf.

16 marca 2016 r. w budynku wie-
lofunkcyjnym w Łabuniach odbyła 
się XIII Sesja Rady Gminy Łabunie.
Radni podjęli Uchwały:
• XIII/74/2016 w sprawie zamiaru 

utworzenia od dnia 1 września 
2016r.  Zespołu Szkół w Łabu-
niach;

• XIII/75/2016 w sprawie zamiaru 
utworzenia od dnia 1 września 
2016r.  Zespołu Szkół w Łabuń-
kach Pierwszych;

• XIII/76/2016 w sprawie przyję-
cia Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych na 2016 
rok;

• XIII/77/2016 w sprawie przyję-
cia Gminnego Programu Prze-
ciwdziałania Narkomanii na 
2016 r.;

• XIII/78/2016 w sprawie przyję-
cia Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Łabunie na 
2016 r.;

• XIII/79/2016 w sprawie okre-
ślenia zasad nabywania, zby-
wania i obciążania nierucho-
mości Gminy Łabunie oraz ich 
wydzierżawiania lub najmu na 
czas dłuższy niż trzy lata oraz za-
wierania kolejnych umów;

• XIII/80/2016 w sprawie wy-
odrębnienia w budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz 
sołecki.

red.

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

UCHWAŁY RADY GMINY XII Sesja

XIII Sesja

XI Sesja
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Z URZĘDU

4 lutego obchodzony był po raz je-
denasty Światowy Dzień Wybo-
rów. Ustanowiony przez Światową 
Organizację Wyborczą przypomina 
o powszechnym prawie obywate-
li do udziału w wyborach i ma na 
celu umacnianie procesu demokracji 
na świecie, poszerzanie wiedzy wy-
borczej oraz promowanie udziału 
wyborców w głosowaniu.
 W tym dniu Zastępca Prze-
wodniczącego Państwowej Komisji 
Wyborczej Kazimierz W. Czaplicki 
wręczył wyróżniającym się urzędni-
kom wyborczym i osobom działają-
cym na rzecz wyborów medale przy-
znane przez Państwową Komisję 
Wyborczą. Za pracowitość i osobiste 
zaangażowanie w wykonywane za-
dania, w tym przy obsłudze komi-
sji wyborczych doceniona została 
pani Helena Szkałuba – Zastępca 
Wójta Gminy Łabunie, która pełni 
funkcję urzędnika wyborczego na te-
renie naszej gminy od 25 lat.

Gratulujemy!

fot. J. Karwowski (LUW Del. Zamość)

ŚWIĘTO 
WYBORÓW

Informacje
• Pracownik Ośrodka Doradz-

twa Rolniczego w Końskowo-
li Oddział w Sitnie zaprasza 
interesantów w poniedziałki 
do świetlicy urzędu gminy.

• Przewodniczący Rady Gminy 
pełni dyżur w każdą środę 
w godz. 8-11 (za wyjątkiem 
dni, w których odbywają się 
sesje RG).

• Pracownik Wydziału Rol-
nictwa i Ochrony Środowi-
ska Starostwa Powiatowego 
w Zamościu w sprawach go-
spodarki leśnej przyjmuje 
w czwartki w godz. 8-10 
pok. nr 4.

 Wstępny koszt wykonania 
jednego zestawu instalacji na bu-
dynku mieszalnym wynosi:
1) Kolektorów słonecznych: 15.000 
zł netto w tym:
• Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego (85%): 12 750,00 zł
• Użytkownik (właściciel budyn-

ku) (15%): 2.250 zł
Koszt dodatkowy dla użytkownika 
(właściciela budynku) to podatek 
VAT(8%) od wartości zestawu insta-
lacji kolektorów.
2) Paneli fotowoltaicznych (bez 
możliwości odsprzedaży ener-
gii elektrycznej przez okres 5 lat): 
35.000 zł netto w tym:
• Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego (85%): 29.750 zł    
• Użytkownik (właściciel budyn-

ku) (15%): 5.250 zł + grzałka  
i wymiennik ciepła we wła-
snym zakresie – koszt 2.500 zł.

Koszt dodatkowy dla użytkownika 
(właściciela budynku) to podatek 
VAT (8%) od wartości zestawu insta-
lacji fotowoltaicznej.
 Energia z paneli fotowolta-
icznych nie może być wykorzysty-
wana do prowadzenia działalności 
rolniczej oraz działalności gospodar-
czej, w tym agroturystyki.                        
 Ostateczna wysokość fi-
nansowania do poniesienia przez 
właściciela budynku mieszkalnego 
zostanie ustalona w umowie pomię-
dzy uczestnikiem projektu a Gminą 
Łabunie. 
 Przed złożeniem deklara-
cji wraz z ankietą, każdy uczestnik 
projektu ma obowiązek wniesienia 
opłaty w wysokości 200 zł na kon-
to Nr 64 9644 1075 2011 0070 0027 
0033  w PBS  Zamość  Oddział Kry-
nice  z dopiskiem „tytułem – OZE 
– konkurs 4.1”, przeznaczonej na po-
krycie kosztów wykonania projek-
tów grupowych. 
 W przypadku braku możli-
wości wzięcia udziału w projekcie 
ze względów technicznych, opłata 
zostanie zwrócona zainteresowane-
mu w całości, w pozostałych przy-
padkach opłata zaliczona zostanie 

na poczet 15% udziału w kosztach 
projektu. 
 Harmonogram działań 
w zakresie realizacji projektu przed-
stawia się następująco:
a) zebranie od właścicieli budyn-
ków mieszkalnych deklaracji wraz 
z ankietą: do 10  kwietnia 2016 roku,
b) wykonanie projektów, podpisa-
nie umów z uczestnikami projektu, 
opracowanie studium wykonalno-
ści i złożenie wniosku: maj - czer-
wiec 2016 roku,
c) spotkanie informacyjne z zainte-
resowanymi (o ile Gmina Łabunie 
uzna to za konieczne): I połowa 
kwietnia 2016 roku,
d) w przypadku pozytywnego roz-
patrzenia wniosku przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Lu-
belskiego, realizacja projektu: lata 
2017-2019.
 Biorąc powyższe pod uwagę, 
osoby zainteresowane przystąpie-
niem do projektu proszone są o wy-
pełnienie i dostarczenie deklaracji 
wraz z ankietą oraz kopią dowodu 
wpłaty do Urzędu Gminy Łabunie, 
pokój nr 9 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 10  kwietnia 2016 
roku. 
 W przypadku zgłoszenia się 
większej ilości właścicieli budyn-
ków, niż możliwości i ograniczenia 
projektowe, o zakwalifikowaniu 
do udziału w projekcie decydować 
będzie losowanie. Osoby, które do-
starczą ankiety po wskazanym ter-
minie, wpisywane będą na listę re-
zerwową projektu.
 Zasady uczestnictwa w pro-
jekcie, formularz deklaracji i an-
kiety dostępne są na stronie inter-
netowej: www.labunie.com.pl lub 
w Urzędzie Gminy Łabunie 
pok. nr 9.  Szczegółowych infor-
macji na powyższy temat udziela 
Pan Krzysztof  Wiśniewski - pra-
cownik Urzędu Gminy Łabunie, 
tel. (84) 611 60 25.

Wójt Gminy Łabunie 
Antoni Wojciech Turczyn

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Zawiadamiam mieszkańców Gminy Łabunie, że przystąpiliśmy do prac 
przygotowawczych związanych ze złożeniem wniosku, celem pozyskania 
środków finansowych na realizację projektu polegającego na wykorzy-
staniu energii odnawialnej z kolektorów słonecznych lub paneli fotowol-
taicznych, w ramach Osi Priorytetowej 4: Energia przyjazna środowisku, 
Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020.
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6 lutego w Łabuniach-Reformie od-
była się pierwsza w historii wsi za-
bawa choinkowa dla dzieci zorga-
nizowana przez Panią Sołtys i Panie 
z Rady Sołeckiej.

6 lutego jubileusz 5-lecia świętowały 
„Ogrodniczki” z KGW w Łabuńkach 
Pierwszych.

6 - 7 lutego: podczas VII Wystawy Go-
łębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego 
w Zamościu nagrody w kategoriach: 
Najlepszy w rasie Garłacz Pomorski 
oraz Turkot Bocharski i Garłacz Sio-
dłaty – Łopaciaty, III miejsce za ko-
lekcję w rasie Perukarz oraz wyróżnie-
nie w rasie Karzełek Kochain odebrał 
Andrzej Dziwura z Łabuń.

9 lutego: w Punkcie Przedszkolnym 
w Łabuniach odbył się Bal Karnawa-
łowy. 

16 lutego: wręczono nagrody 
w VI Wojewódzkim Konkursie Pla-
stycznym „Piękny uśmiech, zdrowe 
zęby” organizowanym w MDK Za-
mość. Kategoria I - uczniowie przed-
szkoli - Wyróżnienie: Weronika 
Ternes, lat 5, PP w Łabuniach, op. Jo-
anna Sokołowska.

15-19, 23-25 lutego: Biblioteka Pu-
bliczna Gminy Łabunie organizowała 
ferie zimowe.

27 lutego: nauczyciele gimnazjów 
przeprowadzili gminny turniej tenisa 
stołowego.

6 marca: Gminny Dzień Kobiet 
w Majdanie Ruszowskim. Gość spe-
cjalny: Chór Funkcjonariuszy Zakładu 
Karnego w Zamościu.

13 marca: „Ciastko wielkanocne” 
i Dzień Sołtysa w Ruszowie.

13 marca: Dzień Kobiet sołectwa 
Łabuńki Pierwsze. Gość specjalny - 
kabaret „Taka Potrzeba” z Łapiguza 
w którym występuje Roman J. Puli-
kowski - nauczyciel Gimnazjum 
w Łabuniach.

18 marca: misterium Męki Pańskiej 
i droga krzyżowa ulicami Łabuń.

20 marca: finał VII Gminnego Kon-
kursu „Przed Wielkanocą”; podczas 
kiermaszu zebrano 490 zł i 1,5 €. 
Kwota ta została przekazana Hospi-
cjum dla Dzieci im. „Małego Księcia” 
w Lublinie.

20 marca: podczas 40. Kiermaszu 
Wielkanocnego na Rynku Wielkim 
w Zamościu wystąpił zespół śpiewa-
czy KGW „Ogrodniczki” z Łabuniek 
Pierwszych.

red.

Budżet gminy Łabunie na rok 
2016 wynosi po stronie dochodów 
19.046.609 zł i wydatków 20.598.616 
zł. Zaplanowano deficyt w kwocie 
1.552.007 zł, który zostanie pokry-
ty przychodami (kredyt), rozchody 
związane ze spłatą zadłużenia wy-
noszą w 367.600 zł.
Na dochody gminy składają się 
dochody własne (podatki i  opłaty 
lokalne , udziały w podatku docho-
dowym, wpływy z usług np. najmu,  
odprowadzane ścieki) w łącznej wy-
sokości 4.753.361 zł. Podatki lokalne 
(nieruchomość,  rolny, leśny i trans-
portowy) zaplanowano w kwocie 
1.533.800 zł, udziały w podatku 
dochodowym zostały określone na 
2.054.041 zł.
Uzupełnieniem dochodów wła-
snych jest subwencja ogólna w wy-
sokości 9.052.892 zł,  składająca się 
z część oświatowej 5.251.214 zł, wy-
równawczej 3.787.213 zł i równowa-
żącej 14.465 zł. Znaczną kwotę uzu-
pełniającą dochody są dotacje na 
zadania zlecone i własne w wyso-
kości 4.909.233 zł. 
 Ogółem plan wydat-
ków założony w projekcie wyno-
si 20.598.616 zł. z tego na zadania 
bieżące planuje się przeznaczyć 
15.791.380 zł oraz 4.807.236 zł na 
zadania inwestycyjne. Na zaplano-
wane zadania inwestycyjne skła-
dane są wnioski o dofinasowane 
ze środków UE oraz innych źródeł.  
W ogólnej kwocie wydatków są za-
dania zlecone z zakresu administra-
cji rządowej w kwocie 2.223.027 zł. 
Główne kierunki ponoszonych wy-
datków dotyczą poniższych działów:

Transport: 1.846.029 zł (drogi gmin-
ne)  zaplanowano inwestycję „Prze-
budowa drogi gminnej 110885L 
Łabuńki Pierwsze –Wierzbie” w wy-
sokości 1.572.196 zł”,
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska: zaplanowano wydat-
ki w łącznej kwocie  4.125.940 zł. 
W ramach działu planowana jest 
inwestycja „Rozwiązanie proble-
mów gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie gminy Łabunie”, mająca 
na celu wymianę sieci wodociągo-
wej oraz dalszą budowę kanalizacji 
w miejscowości Łabunie i Wólka 
Łabuńska. Zadanie wstępnie zapla-
nowano na lata 2016-2017. Pozostałe 
wydatki dotyczą gospodarki odpa-
dami i ściekami, remontów i utrzy-
mania obiektów gminnych, oświe-
tlenia ulicznego itp.
Oświata i wychowanie: kwota 
7.454.261 zł , w tym: 5.251.214 zł sta-
nowi subwencja i 2.203.047 zł środki 
własne gminy.
Pomoc społeczna: 3.050.110 zł, wy-
płata świadczeń i zasiłków, utrzy-
manie GOPS.
Administracja publiczna: zaplano-
wano kwotę 2.356.042 zł, obsługa 
Rady Gminy i Urzędu Gminy.
Ochrona przeciwpożarowa: zapla-
nowano kwotę 708.241 zł , w tym  
zaplanowano również dotację na 
zakup samochodów gaśniczo-pożar-
niczych. 
Działalność kulturalna oraz sport: 
425.000 zł, w tym m. in. dotacje 
dla Biblioteki Publicznej oraz Klubu 
Sportowego.

Agnieszka Niemczuk

BUDŻET GMINY 2016

Agnieszka Niemczuk

ZMIANA NA STANOWISKU SKARBNIKA
Na posiedzeniu XI Sesji Rady Gmi-
ny Łabunie 20 stycznia 2016 r. pani 
Agnieszka Niemczuk została po-
wołana na Skarbnika Gminy Ła-
bunie. Powołanie skarbnika gminy 
należy do kompetencji rady gmi-
ny, a następuje na wniosek wój-
ta. Nowa pani skarbnik pracuje 
w księgowości Urzędu Gminy Łabu-
nie od 9 marca 2008 r. Od 1 wrze-
śnia 2009 r. pełniła funkcję Zastępcy 
Skarbnika. 

red.
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 14 stycznia: V Jubileuszowe 
Integracyjne Mistrzostwa Gminy 
Łabunie „Graj w Boccia!” pod patro-
natem Wójta Gminy Łabunie. 
Wyniki: kategoria BC2: I miejsce: 
Katarzyna Paluchowska, II miej-
sce: Katarzyna Rozkres, III miejsce: 
Paweł Krajewski; kategoria BC3: 
I miejsce: Bartek Nowosadowski, 
II miejsce: Dominik Krajewski, III 
miejsce: Michał Bubiłek; kategoria 
Szkoła podstawowa kl. I – III: I miej-
sce: „Megatorpedowcy”, II miejsce: 
„I Ruszów szkoła”, III miejsce: „Fawo-
ryci”; kategoria Szkoła podstawowa 
kl. IV – VI: I miejsce: „Koty Galopy”; 
II miejsce: „3 moce”, III miejsce: 
„Crezi”; kategoria Gimnazjum: 
I miejsce: „Klony”, II miejsce: „Tak”, 
III miejsce: „Dream Team”; Katego-
ria VIP: I miejsce: „Krok za krokiem”, 
II miejsce: „KGW Łabuńki”, III miej-
sce: „KGW Łabunie”.

 17 stycznia w Chodlu odbył 
się III Turniej Karate Kyokushin 
o Puchar Wójta Gminy Chodel. 
Kumite chłopcy 2006-2003 kat. 
kumite: I miejsce – Wiktor Kolaja

 23 stycznia w Noworocz-

nym Turnieju Karate o Puchar Wójta 
Gminy Kuryłówka Marcel Kolaja – 
I m-ce, kumite 30 kg, 2005 r.; Wiktor 
Kolaja – I m-ce, kumite 55 kg, 2003 r.

 6 lutego odbył się I Ogól-
nopolski Turniej Karate Kyokushin 
o Puchar Wójta Kąkolewnica. Wik-
tor Kolaja II m-ce kategoria kata 
2004-2006 r.; Bartłomiej Granda 
III m-ce kumite kat. lekka 2004-
2006 r.

 7 lutego w Łabuńkach Pierw-
szych zimowa edycja Turnieju „Dzi-
kich Drużyn” w piłce nożnej.
Wyniki: 
kategoria dziewczęta: I miejsce: 
Pierwsza Drużyna SP w Łabuniach; 
II miejsce: Druga Drużyna SP w Ła-
buniach; III miejsce: Drużyna Gim-
nazjum w Łabuńkach Pierwszych. 
Nagrody indywidualne: najlep-
sza zawodniczka - Maria Latawiec 
z Pierwszej Drużyny SP w Łabu-
niach; najlepiej rokująca zawodnicz-
ka - Agata Rozkres z Pierwszej Dru-
żyny SP w Łabuniach. 
Kategoria chłopcy: Szkoła Pod-
stawowa: I miejsce - Drużyna SP 
w Łabuńkach Pierwszych, II miej-

sce - CREZI – SP w Łabuniach, III 
miejsce - MAFIA – SP w Łabuniach, 
IV miejsce - POMPA TEAM - SP w 
Łabuniach, V miejsce - BOMBOWE 
KOKSY – SP w Łabuniach, VI miejsce 
- COCO JAMBO - SP w Łabuniach. 
Nagrody indywidualne: najlepszy 
zawodnik - Bartłomiej Bełz - CREZI; 
najlepszy bramkarz-Hubert Niem-
czuk - SP w Łabuńkach Pierwszych; 
najlepiej rokujący zawodnik - Piotr 
Salamon - CREZI.
Kategoria chłopcy gimnazjum: 
I miejsce - Pierwsza Drużyna z Gim-
nazjum w Łabuńkach Pierwszych, 
II miejsce - SVATO z Gimnazjum 
w Łabuniach, III miejsce - Druga 
Drużyna z Gimnazjum w Łabuńkach 
Pierwszych, IV miejsce - DZIKIE BO-
BRY z Gimnazjum w Łabuniach.
Nagrody indywidualne: najlepszy 
bramkarz - Karol Niemczycki - SVA-
TO; najlepszy zawodnik - Patryk 
Krupa - SVATO; najlepiej rokują-
cy zawodnik - Adrian Swatowski 
z Pierwszej Drużyny Gimnazjum 
w Łabuńkach Pierwszych.

Cyprian Bukaj

NA SPORTOWO

W naszej Parafii zawiązała się nowa wspólnota: 
Galilea. Czym jest i na czym polega jej działanie?

O WSPÓLNOCIE
 Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego 
„Galilea” jest katolicką, charyzmatyczną i bardzo ra-
dosną wspólnotą ewangelizacyjną, która zrzesza obec-
nie ponad 2400 członków w wielu miejscach Polski 
i Europy (Wielka Brytania, Bułgaria, Austria, Ukra-
ina, Holandia, Niemcy, Czechy). Celem istnienia 
Wspólnoty jest nowa ewangelizacja, czyli nie-
sienie innym nadziei płynącej z osobistego 
spotkania ze Zmartwychwstałym Jezusem 
w mocy Ducha Świętego (kerygmat). Wspólno-
ta narodziła się w 1992 r. we wsi Stryszawa koło 
Suchej Beskidzkiej (województwo małopolskie, 
Archidiecezja Krakowska), gdzie mieści się jej 
główna siedziba i centrum ewangelizacji „Wzgórze 
Miłosierdzia”. Duszpasterzem w parafii Łabunie, jak też 
odpowiedzialnym w naszej Diecezji za wspólnotę jest 
ks. Rajmund Cur.

PODSTAWOWE SPOTKANIA
Obszar działania Wspólnoty został podzielony na re-
giony tzw. Winnice , których obecnie mamy dziewięć: 
Stryszawa, Śląsk, Lublin, Bielsko-Biała, Chełm, Warsza-
wa, Radom, Wiedeń i Kraków. We Wspólnocie istnieją 
również tzw. Szczepy Winne - mniejsze ośrodki funkcjo-
nowania Wspólnoty, które, mamy nadzieję, w przyszło-
ści przekształcą się w Winnice. Obecnie mamy 5 Szcze-

pów Winnych: 
Gdańsk, Zamość, 
Bułgaria, Wielka 
Brytania i Ukraina.
 Podstawowym miejscem spotkań w Winni-
cach są tzw. Domy Zmartwychwstania - małe gru-
py ewangelizacyjne w prywatnych domach, gdzie 
spotyka się ok. 5-10 osób (u nas jest ok. 20 osób) na 
radosnej modlitwie, czytaniu Słowa Bożego, a tak-
że dzieleniu się swoim doświadczeniem życia wiary. 
We Wspólnocie jest obecnie ponad 220 Domów Zmar-
twychwstania. 

DYNAMIKA ŻYCIA
 Dynamika wewnętrznego życia we wspólno-
cie opiera się na spotkaniach domowych (co tydzień), 

pięciu poziomach formacji (co miesiąc – każdy wg 
własnego etapu) oraz comiesięcznych spotkaniach 
Wspólnoty zwanych Świętowaniami, na których 
spotykają się wszyscy członkowie Wspólnoty 
z danego obszaru. Nasze świętowanie najczęściej 
odbywa się w Tomaszowie Lubelskim przy Sanktu-

arium Matki Bożej.Wzorcem w budowaniu Wspól-
noty jest Trójca Święta i gmina pierwszych chrześcijan 

(Dz 2, 42-45), dzięki czemu we Wspólnocie tworzymy 
więzi pełne ciepła, prostoty i miłości. Bóg powołał nas, 
abyśmy byli żywym znakiem ewangelicznych warto-
ści: prawdy i miłości, to istotna zasada w naszym życiu, 
relacjach i formacji, dlatego chcemy żyć duchowością 
zmartwychwstania i nieść nadzieję.
 Spotykamy się w środy w Domku Zmar-
twychwstania; uczestniczymy we Mszy świętej wie-
czornej, a potem spotykamy się w Łabuniach na 
ul. Górnej u życzliwych i otwartych gospodarzy. Zapra-
szamy chętnych na wspólną modlitwę. 

ks. Rajmund Cur

Z PARAFIIWspólnota 
Chrystusa Zmartwychwstałego

GALILEA
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Zmarli z terenu Gminy Łabunie
• 2015-12-17: Skura Walenty († 80 l.)
• 2015-12-31: Siek Roman († 80 l.)
• 2016-01-03: Rozkres Janina († 96 l.)
• 2016-01-08: Kulasza Stefania († 91 l.)
• 2016-01-09: Gontarz Maria († 90 l.)
• 2016-01-24: Wnuk Aniela († 90 l.)
• 2016-01-24: Zubrzycka Krystyna († 86 l.)
• 2016-02-03: Paszkowski Ryszard († 78 l.)
• 2016-02-04: Madeja Stefania († 96 l.)
• 2016-02-08: Czekierda Adam († 69 l.)
• 2016-02-08: Lachawiec Janina († 95 l.)
• 2016-02-12: Ciećko Kazimierz († 74 l.)
• 2016-02-12: Wygachiewicz Zofia († 83 l.)
• 2016-03-08: Golec Janina († 92 l.)
• 2016-03-08: Dudek Edward († 77 l.)
• 2016-03-11: Gołębiowski Adrian († 24 l.)

12 lutego 2016 r. na wieczną 
wartę odszedł dh Kazimierz 
Ciećko Naczelnik OSP Łabuńki 
w latach 1965-2000, Honoro-
wy Członek OSP Łabuńki.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

Zarząd Oddziału Gminnego  
ZOSP RP w Łabuniach

   

Zarząd OSP Łabuńki

Kazimierz Ciećko
(1941-2016)

Pożegnanie

LODR Zespół Doradztwa Rolniczego w Zamościu 
z siedzibą w Sitnie zaprasza 24 kwietnia 2016 r. - nie-
dziela, od godz. 9.00 na tereny wystawowe w Sitnie. 

V Kiermasz
Kwiatów i Krzewów

Wystawcy zaprezentują szeroką ofertę kwiatów bal-
konowych, rabatowych, bylin, krzewów ozdobnych 
oraz sprzętu ogrodniczego, a także udzielą profesjo-
nalnych porad z zakresu projektowania ogrodów. 
Jednocześnie będzie możliwość wypełnienia wnio-
sków o dopłaty unijne.

Szczegłówe informacje:
tel. 661 410 402
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Telefon alarmowy do konserwatora 
sieci kanalizacyjnej

506 676 737

USUWANIE AZBESTU W 2016 R.

Urząd Gminy Łabunie informuje, że od stycz-
nia do kwietnia 2016 r. prowadzony jest na-
bór wniosków o dofinasowanie usuwania wy-
robów zawierających azbest. Szczegóły pod 
nr tel.: 84 611 60 25.

Poszukujemy osób chętnych do adopcji bezdom-
nych zwierząt - psa i suczki znalezionych na terenie 
Gminy Łabunie.  Szczegóły pod nr  tel. 84 611 60 25  
lub 507 659 370 (grzeczn.)

APEL!!!



Fotograficzny przegląd wydarzeń sportowych

15 stycznia: V „Graj w Boccia!”, Łabuńki Pierwsze 15 stycznia: V „Graj w Boccia!”, Łabuńki Pierwsze

17 stycznia: turniej karate, Chodel

7 lutego: turniej „Dzikich drużyn” - podziękowania, 
Łabuńki Pierwsze

27 lutego: turniej tenisa stołowego, 
Łabuńki Pierwsze7 lutego: turniej „Dzikich drużyn”, Łabuńki Pierwsze

24 stycznia: 1/4 MP Juniorek w piłce ręcznej, 
Łabuńki Pierwsze

15 stycznia: V „Graj w Boccia!”, Łabuńki Pierwsze



Fragmenty życia

Fotografie z archiwów rodzinnych: 
1.: p. Heleny Wolskiej z Ruszowa (rodzina Szozdów i Gemborysów); 2.: p. Janiny Ferenszkiewicz z Łabuniek 
Pierwszych (Bronisław Momot, Janina Kuśmierzak, Aniela Kuśmierzak, Janina Nowosad); 3. i 4.: p. Jadwigi 

Burdzy z Łabuń; (3.: w tle ruiny pałacu w Łabuniach; 4.: od lewej Stanisław Szykuła, Anna Czuj, Jerzy, Alfreda 
z d. Czuj i Jan Szykuła); 5.: p. Jadwigi Kycko z Wierzbia (wesele Bolesława Pysiewicza i Lucyny Teresińskiej); 

6.: p. Marii Cięciery z Bródka (I Komunia św. Ryszarda Paszkowskiego).

Skany fotografii zamieszczonych powyżej znajdują się w zbiorach Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie.
Osoby, które posiadają archiwalne zdjęcia mieszkańców naszej gminy proszone są o ich udostępnienie (do zwrotu). 

Najciekawsze zdjęcia będą umieszczane w kolejnych numerach IGŁY.
Kontakt: redakcja@labunie.com.pl lub tel. 84 611 60 24

1.: Ruszów, początek lat 50. XX w.

4.: Łabunie, 1963 r. 

6.: Łabunie, 1947 r.5.: Łabunie, 1952 r.

3.: Łabunie, lata 40. XX w.

2.: Łabuńki, 1939 r.


