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28 czerwca: wystwa Kontrasty Klaudii Kosak,
Łabunie

28 czerwca: zakończenie kursu samoobrony,
Łabunie

2 lipca: Forum Kobiet Aktywnych Lubelszczyzny, 
Urszulin

10 lipca: pikink rodzinny, Mocówka 10 lipca: pikink rodzinny, Mocówka

16 lipca: w Krainie Rumianku, Hołowno 17 lipca: Muzeum J. I. Kraszewskiego, Romanów

2 lipca: Forum Kobiet Aktywnych Lubelszczyzny, 
Urszulin
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Listy od Czytelników
Droga Redakcjo

 W związku ze zbliżającym się Dniem Nauczy-
ciela pozwoliłam sobie wspomnieć nauczycieli, 
którzy byli wśród nas.
ŚP. Pani Wanda Momot. Wspaniała nauczycielka, 
dyrektorka i koleżanka. Była to osoba miła, tak-
towna i wyrozumiała. Będąc na hospitacji mojej 
lekcji zauważyła, że błędnie poprawiam wypra-
cowanie dziecka. Dała mi dyskretnie do zrozumie-
nia, że nie mam racji i dodała – trzeba było od razu 
iść do lekarza zamiast z temperaturą do szkoły. 
ŚP. Państwo Józef i Leokadia Czelejowie. Dwie 
artystyczne dusze połączył węzeł małżeński. Pan 
muzyk, a Pani wokalistka. Oboje organizowali 
występy artystyczne, teatrzyki dziecięce i młodzie-
żowe. Do dziś śpiewam ich piosenki.
ŚP. Pan Stanisław Puzio. Zagorzały turysta, spor-
towiec, organizator obozów wędrownych. Prowa-
dził zajęcia sportowe na moich obozach harcerskich 
i koloniach zuchowych. Czasem ścieraliśmy się jeśli 
chodziło o bezpieczeństwo i wysokie wymagania 
jakie stawiał dzieciom. Nawet córka Jego przycho-
dziła do mnie na skargę, a ja z kolei do Jego żony. 
Potrafił jednak przyznać się do winy i przeprosić.

ŚP. Kochany Pan Józef Godziszewski. Krótko pra-
cował w Łabuniach, ale tak potrafił podbić serca 
dziecięce, że biegaliśmy za Nim kiedy przyjeżdżał 
na rowerze z Łabuniek do Łabuń. Kiedy rozpoczę-
łam pracę nauczycielską z tym Panem i Jego żoną 
Olgą Zaharową) to przedstawiałam Ją żarto-
bliwie – „To ta Pani, która zabrała nam naszego 
Pana”.
ŚP. Pan Zbigniew Czekirda. Organizator, dyrektor, 
inspektor szkół, gospodarz i wspaniały budowni-
czy, dzięki któremu rozbudowano szkołę w Łabu-
niach.
ŚP. Pan Mieczysław Lipecki. Kierownik szkoły 
w Majdanie Ruszowskim. Dał się poznać jako 
społecznik na terenie gminy. Chciałam tylko nad-
mienić o Jego bezinteresowności (gdyż wcześniej 
Jego zasługi zostały spisane na łamach „Igły”). 
Nie żądał żadnego wynagrodzenia za udzielanie 
ludziom pomocy. Obraził się nawet i nie przyjął 
ode mnie żadnej wdzięczności za udzieloną poradę 
zielarską.
 Reasumując swoją wypowiedź doszłam do 
wniosku, że przeżyć życie nie jest sztuką, ale być 
dobrym człowiekiem w tym życiu to wielka sztu-
ka.

Pozdrawiam Redakcję i Czytelników
H. Pokrywka

Elżbieta GałekAnna Gałek

PODZIĘKOWANIE ZA SŁUŻBĘ
Z dniem 1 września 2016 r. na 
emeryturę przeszły panie Anna 
Gałek - pracownik UG od 1986 
r., inspektor ds. ogólnoorga-
nizacyjnych oraz Elżbieta Ga-
łek – pracownik UG od 1975 
r., wieloletni Kierownik Urzę-
du Stanu Cywilnego w Łabu-
niach. Panie otrzymały kwiaty 
i podziękowania z rąk władz 
i współpracowników.

red.

Od Redakcji
„Jesień idzie… nie ma rady na to…”

Z radością meldujemy się w Państwa domach, 
licząc na ciepłe przyjęcie… bo chłodem zewsząd 
wieje wiatr odnowy…
Dnia za oknem ubywa, mniej więcej w ta-
kim samym tempie, jak kultury w Narodzie.  
„Chamiejemy!” – to cytat z kazania (właściwie 
całe kazanie) księdza Mieczysława Malińskie-
go. Bo jak inaczej określić to, co dzieje się z na-
szym społeczeństwem.
Internetowa anonimowość dodaje ludziom 
skrzydeł – Ikar też sobie polatał, choć doleciał 
Dedal – rozważny, roztropny…

Mijają godziny, mijamy się i my… w sklepie, 
w bibliotece, u lekarza, siedzimy obok siebie 
w autobusie, w kościele i nic o sobie nie wie-
my. Przychodzimy tylko na chwilę, dokonuje-
my wyborów – dobrych i złych, odchodzimy… 
zostawiając po sobie ślady… różne…
…ale będzie lepiej, przyjdzie zima, spadnie śnieg 
– wybieli czarne plamy, wyrówna, co krzywe – 
zrobi się pięknie… na chwilę. Doczekajmy…
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W 1953 r. rozpoczęto przygotowania do zmian w po-
dziale administracyjnym kraju najniższego szczebla. 
Dawne granice gmin, ustalone jeszcze w czasach 
carskich, funkcjonujące w latach II RP, wojny i cza-
sów powojennych miały się zmienić. Gminy miały 
zastąpić mniejsze jednostki – gromady. Celem refor-
my miało być włączenie coraz szerszych rzesz pracu-
jących do udziału w rządzeniu państwem, rozwijaniu 
ich twórczej inicjatywy i aktywności dla pomnażania 
dobrobytu i kultury wsi. Zlikwidowano już samorząd 
gminny, teraz likwidacji miały ulec także gminy. Kraj 
miał ulec zupełnej przebudowie. Gromady miały stać 
się zalążkiem dużych, kolektywnych gospodarstw rol-
nych, coś na kształt radzieckich kołchozów. 
 25 września 1954 roku weszła w życie usta-
wa o reformie podziału administracyjnego. W miej-
sce dotychczasowych gmin powstały nowe gromady 
położone na terenie jednej lub sąsiadujących ze sobą 
dawnych gmin. Nowe gromady miały mieć powiąza-
nia komunikacyjne, wspólne urządzenia gospodarcze, 
kulturalne, zdrowotne. Liczba mieszkańców miała się 
wahać od tysiąca do trzech tysięcy, powierzchnia od 
15 do 50 kilometrów kwadratowych. Na czele całości 
stała Gromadzka Rada Narodowa z Prezydium (prze-
wodniczący, zastępca, sekretarz prezydium i dwóch, 
trzech członków). Początkowo Gromadzkie Rady Na-
rodowe (GRN) miały bardzo wąskie kompetencje. 
Według ustawy gromadzkie rady: kierują w swoim 
zakresie na terenie gromady działalnością gospodar-
czą, społeczną i kulturalną (art.10). W praktyce zosta-
ły głównie sprowadzone do wykonywania zarządzeń 
władz powiatowych. Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej sprawowało szczegółową kontrolę nad 
działalnością władz gromadzkich. Gromada uchwa-
lała budżet (z czego połowa szła na kilkuosobową 
administrację), zarządzała mieniem gromadzkim, 
prowadziła sprawy meldunkowe i rejestrację rowe-
rów.  Budżety gromadzkie powiązane były z budże-
tem powiatowym. Bez wsparcia władz powiatowych 
żadne inwestycje nie mogły być prowadzone, gdyż 
przekraczało to możliwości niewielkiej gromady. 
W tych czasach w niewielkim zakresie remontowano 
drogi sposobem szarwarkowym. Głównym zadaniem 
gromad okazało się organizowanie rolnictwa w celu 
powiększenia zbiorów i maksymalne zrealizowanie 
narzuconych planów skupu i podatków. Gromady 
obejmowały kilka wsi, często nie mając na swoim te-
renie prawie żadnych instytucji użyteczności publicz-
nej z wyjątkiem szkół. Często Gminne Spółdzielnie, 
ośrodki zdrowia, komendy MO itp. pozostawały poza 
granicami gromady skazując gromady na niesamo-
dzielny byt. Biura gromadzkie miały zazwyczaj sie-
dziby w wynajętych domach.
 Sołtysi w historii miewali lepsze i gorsze okre-
sy, ale byli zawsze. Obowiązki sołtysów przejęli peł-
nomocnicy gromadzkich rad narodowych, powoły-
wani przez gromadzką radę narodową. Pełnomocnik 
działał w oparciu o wytyczne GRN i był łącznikiem 
między gromadą a wsią. Do jego zadań należało orga-

nizowanie czynów społecznych, zwoływał zebrania 
wiejskie, wpływał na polityczno – społeczne posta-
wy wsi, informował GRN o skargach i postulatach 
ludności. Wystawiał świadectwa pochodzenia zwie-
rząt. Co tydzień uczestniczył w odprawach w biurze 
gromadzkim. Instytucja pełnomocników nie spraw-
dziła się i nigdy nie została przez wieś zaakceptowa-
na. Pełnomocnik nie był przez nich wybierany i nie 
reprezentował wsi. Był po prostu przedstawicielem 
władzy egzekwującym wykonywanie przez obywa-
teli obowiązków wobec państwa. W latach 1954 – 
1958 zebrania wiejskie nie mogły uchwalać żadnych 
uchwał, mogły jedynie zgłaszać postulaty (Gończar 
M., Samorząd wsi – historia i nowe możliwości. War-
szawa 1990, s. 37). 
 Gmina Łabunie po prawie 100 latach działal-
ności została zlikwidowana i podzielona między trzy 
gromady wiejskie: Łabunie, Łabuńki i Ruszów. Maj-
dan Ruszowski należał do gromady Rachodoszcze.

Gromada Łabunie
Gromada Łabunie składała się z miejscowości: Bru-
dek, Dąbrowa, Łabunie, Łabunie Reforma i Wólka 
Łabuńska. Siedzibą władz była miejscowość Łabu-
nie. Była to typowa gromada rolnicza z przewagą go-
spodarstw indywidualnych. Najdalej położoną wieś 
w gromadzie od biura gromadzkiego dzielił dystans 
5 km. Do siedziby władz powiatowych było 11 km 
drogą o nawierzchni klinkierowej (dojazd był możli-
wy PKS-em). W gromadzie zanotowano 1 młyn i go-
rzelnię. Z urządzeń gospodarczych zanotowano GOM 
(Gminny Ośrodek Maszynowy), trzy zlewnie mleka 
i sklepy GS-u (w Łabuniach 2, dodatkowo w Brud-
ku i Wólce Łabuńskiej). W Łabuniach znajdował się 
Urząd Pocztowy. W Łabuniach działała 7-klasowa 
szkoła podstawowa, 4-klasowa szkoła funkcjonowa-
ła w Brudku. Z ośrodków kulturalnych można było 
wymienić dwie świetlice wiejskie (Łabunie, Łabunie 
Reforma), bibliotekę w Łabuniach, dwa boiska spor-
towe. W Łabuniach i Wólce Łabuńskiej działały stra-
że pożarne. Dodatkowo w Łabuniach znajdował się 
Dom Dziecka. Dane statystyczne dot. gromady Łabu-
nie: Brudek – liczba mieszkańców 263, obszar 47 ha, 
liczba gospodarstw 94, Dąbrowa - liczba mieszkańców 
158, obszar 173 ha, liczba gospodarstw 80, Łabunie - 
liczba mieszkańców 1044, obszar 1463 ha, liczba go-
spodarstw 352, Łabunie Reforma - liczba mieszkań-
ców 312, obszar 636 ha, liczba gospodarstw 89, Wólka 
Łabuńska - liczba mieszkańców 711, obszar 1346 ha, 
liczba gospodarstw 207 (APL, PWRN Lublin, sygn. 
1563, k. 42). 

(cdn.)
Leszek Zugaj

Gmina Łabunie 
w latach 1950-1954

DZIEJE ŁABUŃSKIEGO SAMORZĄDU

cz. VI
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Dawcą może zostać każdy ogól-
nie zdrowy człowiek pomiędzy 18 
a 55 rokiem życia, ważący nie mniej 
niż 50 kg i o wskaźniku masy cia-
ła nie wyższym niż 40 BMI. Scho-
rzenia bezwzględnie wykluczające 
z możliwości zostania Dawcą oraz 
wyjątki wymagające konsultacji 
medycznej: 1. CHOROBY UKŁADU 
SERCOWO - NACZYNIOWEGO, 
np. zawał serca, zatorowość płucna, 
migotanie przedsionków, tętniak 
aorty. Wyjątki wymagające kon-
sultacji z lekarzem: arytmia, wady 
zastawkowe, przebyta zakrzepi-
ca, nadciśnienie tętnicze lub inne. 
2. CHOROBA NOWOTWOROWA 
- przebyta lub czynna (choroby 
u członków rodziny nie stanowią 
wykluczenia). Wyjątki wymagają-
ce konsultacji z lekarzem: czerniak 
ograniczony do skóry- wyleczony, 
rak in situ szyjki macicy- wyleczo-
ny miejscowo. 3. CHOROBY ZA-
KAŹNE, np. HIV, HTLV, wirus zapa-
lenia wątroby (WZW) typu B i C. 
Wyjątki wymagające konsultacji 
z lekarzem: każde inne przewlekłe 
lub niewyleczalne zakażenie oraz 
objawy sugerujące choroby zakaź-
ne. 4. TRANSPLANTACJE włącz-
nie z zastosowaniem materiałów 
biologicznych, w tym allogenicz-
nych, ksenogenicznych, np. biorcy 
przeszczepów rogówki, twardówki, 
opony twardej, zastawki serco-
wej, nerki lub innych narządów. 
Wyjątki wymagające konsultacji 
z lekarzem: transplantacje z zasto-
sowaniem tworzyw pochodzenia 
syntetycznego lub z wykorzysta-
niem tkanek własnych. 5. CHORO-
BY AUTOIMMUNOLOGICZNE, 
np. wrzodziejące zapalenia jelita 
grubego, choroba Leśniowskiego-
Crohna, miastenia, stwardnienie 
rozsiane, ostre rozsiane zapalenie 
mózgu i rdzenia, łuszczycowe za-
palenie stawów, choroba Grave-
sa-Basedova, niedokrwistość au-
toimmunohemolityczna, choroby 
tkanki łącznej. Wyjątki wymagają-
ce konsultacji z lekarzem: sarkoido-

za, zapalenie tarczycy Hashimoto, 
łuszczyca, atopowe zapalenie skó-
ry i inne. 6. CHOROBY UKŁADU 
NERWOWEGO, np. zaburzenia ru-
chowe (choroba Parkinsona, cho-
roba Huntingtona), choroby złącza 
nerwowo-mięśniowego, choro-
ba Creutzfeldta- Jakoba. Wyjątki 
wymagające konsultacji z leka-
rzem: zaburzenia napadowe (np. 
epilepsja), neuropatie obwodowe 
(np. porażenie nerwu promienio-
wego), gruczolaki/mikrogruczolaki, 
operacje/poważne urazy głowy. 
7. CHOROBY KRWI I SZPIKU: ta-
lasemia, sferocytoza, anemia apla-
styczna, hemofilia oraz zaburzenia 
krzepliwości krwi (np. trombofilia). 
Wyjątki wymagające konsultacji 
z lekarzem: małopłytkowość w dzie-
ciństwie, niedokrwistość niedobo-
rowa, umiarkowane zaburzenia 
w morfologii krwi. 8. ZABURZENIA 
PSYCHICZNE: schizofrenia, zabu-
rzenia afektywne dwubiegunowe, 
zaburzenia osobowości i zaburze-
nia zachowania osób dorosłych. 
Wyjątki wymagające konsultacji 
z lekarzem: depresja, neuraste-
nia. 9. CHOROBY ENDOKRYNO-
LOGICZNE: nadczynność tarczy-
cy, cukrzyca, choroba Cushinga. 
Wyjątki wymagające konsultacji 
z lekarzem: niedoczynność tarczycy, 
zespół policystycznych jajników, 
insulinooporność , 
leczenie hormo-
nem wzrostu w 
przeszłości, hiper-
prolaktynemia. 10. 
INNE CHOROBY, 
TAKIE JAK: wie-
lotorbielowatość 
nerek, jaskra, oste-
oporoza, liczne 
rozległe zabiegi 
operacyjne zwłasz-
cza w znieczuleniu 
ogólnym (więcej niż 
3) z wyjątkiem cesarskich 
cięć, urazy wielonarządowe. Wy-
jątki wymagające konsultacji z le-
karzem: astma oskrzelowa, alergie, 

dyskopatia, zwyrodnienia kręgo-
słupa. 11. LEKI: leki wpływające 
na układ krwiotwórczy, cytosta-
tyki, środki immunosupresyjne. 
Wyjątki wymagające konsultacji 
z lekarzem: inne leki stosowane 
przewlekle (na stałe). 12. UZALEŻ-
NIENIA: alkohol, narkotyki, leki 
Wyjątki wymagające konsultacji 
z lekarzem: długi okres abstynencji 
(>10 lat) przy braku chorób towa-
rzyszących.
W Polsce zarejestrowanych jest po-
nad 1 milion Dawców krwiotwór-
czych komórek macierzystych, 
z czego w bazie Fundacji DKMS 
ponad 899 tysięcy osób. Na całym 
świecie zarejestrowanych jest po-
nad 27 milionów potencjalnych 
Dawców. Mimo to poszukiwanie 
bliźniaka genetycznego jest bardzo 
trudne, jak szukanie igły w stogu 
siana. Dla wielu Pacjentów wciąż 

nie można znaleźć oso-
by, która mogłaby 

uratować ich życie.
Razem może-

my pokonać 
nowotwory 

krwi!
www.dkms.pl

W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli 
nowotwór krwi. Tę diagnozę słyszą rodzice małych dzieci, mło-
dzież, dorośli. Bez względu na wiek – każdy może zachorować. 
Na szczęście każdy może też pomóc. Dla wielu chorych jedyną 
szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzy-
stych od niespokrewnionego Dawcy. 

PRZYJACIELE
DO SZPIKU KOŚCI

30 września 2016 r. rusza pie-
niężna zbiórka publiczna „DLA 
ŁUKASZA” (2016/3273/KS), 
której celem jest m. in. wsparcie 
rodziny w trudnej sytuacji życio-
wej, pomoc w leczeniu Łukasza 
i promocja zdrowia. Szczegóły 
na labunie.com.pl i zbiorki.gov.
pl

Komitet Społeczny „Przyjaciele”  
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Droga do poznania tej historii prowadziła krętymi ścieżkami. Naj-
pierw zadzwoniła Ania Nogas z LGD „Ziemia Zamojska” mówiąc, 
że ma kolegę, którego babcia mieszkała przed wojną w Barchaczo-
wie. Ucieszyłam się ogromnie! Potem dostałam numer telefonu pana 
Zbyszka Dymańskiego, długo się nie odzywałam, ale kiedy przyszedł 
właściwy czas wymieniliśmy kilka smsów, telefonów i 8 czerwca do-
tarłam do obecnego miejsca zamieszkania pani Czesławy. A sama 
pani Czesława to niezwykle ciepła kobieta. Spędziłam w jej domku 
ponad trzy godziny słuchając, pytając i wyobrażając sobie ten przed-
wojenny Barchaczów…  

SPOTKANIA

TYLE LAT PRZEMINĘŁO…

Moja Rodzina

Nasza rodzina mieszkała w Barchaczowie. Nasz dzia-
dzio nazywał się Dymitr Osiołek. Dom dwustronny, 
sień korytarz wylotny. Na mniejszej stronie mieszkał 
stryj, a my na drugiej od południa w jednej izbie. 
Dziadek był wdowcem. Miał jednego syna jak się 
ożenił z babcią Marią ze Szkopików, a babcia pocho-
dziła z Wolicy Śniatyckiej z Majdanku pod cześnic-
kim lasem. Poszła za wdowca. Mieli pięcioro dzieci. 
Ten syn najstarszy wyjechał za Bug. Dzieci umierały. 
Jak szłam z babcią do Łabuń na cmentarz to babcia 
zatrzymywała się przy grobach i mówiła: tu mój Ja-
sio pochowany, a tu moja Marysia pochowana, a tu 
moja Małgosia pochowana. Tak mi babcia tłumaczy-
ła i płakała nad tymi grobami. Ja sobie tak myślę, 
a miałam 6-7 lat, czemuż ta babcia tak płacze, prowa-
dzi mnie na te groby i przy każdym płacze… Dwóch 
synów się wychowało, tato Władysław i jego brat 
Grzegorz. 
Nie wiem skąd imię takie miał dziadek. Brat dziadka 
Maksym mieszkał w Ameryce. Mój tato jeździł po 
metryki jego dzieci do Tomaszowa. Dzieci nazywały 
się Jaś i Marysia. Dziewczynka była starsza, a Jaś był 
w moim wieku. Ale Maksym przysyłał listy i między 
kartki wkładał dolara. Gdy list był, sąsiedzi przycho-
dzili oglądać amerykańskiego dolara. Każdy był cie-
kawy, jak on wygląda ten dolar? Siostra dziadka była 
w Cześnikach za Batalią, za Ruskim. Chodziłam tam 
do nich z babcią. 
Babcia Maria miała ciężkie życie. Na Wolicy mieli 
12 morgów, ich było czworo rodzeństwa więc im przy-
padło po trzy morgi ziemi. I babci najmłodszy brat 
Maciej spłacił te pieniądze. Nie wiem czy to były ko-
rony, czy to były ruble, bo tego było dużo. I babcia 
miała to dać temu najstarszemu zza Buga, bo jemu 
się więcej należało, żeby go spłacić. W tych dniach 
jak ona wzięła spłatę to te pieniądze upadli. I leżały 
w tym kufrze do 1939 roku. Te trzy morgi babci zeszło 
na nic. Mówiła, że została dziadem. 
Ojciec mojej mamy żył 110 lat. Tylko co go pamiętam, 
włosy miał obcięte jak dziewczynka, bieluteńki już 
był. Trzymał w ręce czerwone jabłko.  Tak mi poda-
wał i śmiał się do mnie.

Zdjęcie rodzinne z 1939 r. lato. Siostra młodsza ode 
mnie o 4 lata i 1,5 miesiąca – powtarzała mama. Przy-
jechał jakiś fotograf do wsi. Kto tam robił zdjęcia?
Dziadek Dymitr był rolnikiem. Urodził się w Sitnie 
w gminie Nowa – Osada. Tato wyuczył się na szew-
ca. Jak chodził do szkoły to szkoła była ruska. Bardzo 
dobrze się uczył. Kiedy skończył, nie wiem ile klas 
w Barchaczowie, nauczycielka chciała posłać go do 
gimnazjum. Mówiła dziadkowi, że szkoła nic nie bę-
dzie kosztować, tylko żeby kupił buty i ubranie. Dzia-
dek powiedział, że to nic z tego nie będzie, bo nie ma 

Anna i Władysław z córkami - 1939 r. 
Fot. z arch. Czesławy Sawuły

Czesława Sawuła z d. Osiołek, urodziła się w Barchaczowie 30 listopa-
da 1928 r. Mama Anna Wojda ze Stanisławki, tata Władysław Osiołek 
z Barchaczowa. Sama o sobie mówi: Mam 88 lat, kawał tego życia się 
przeżyło. Bogu dziękuję za to, że jeszcze głowa w porządku.
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komu krów paść. Zaledwie mnie na szewca wyuczyli 
- tak tato mówił. Ale mi już powtarzał: moje dziecko 
ucz się, a ja żebym musiał zostać w jednej koszuli to 
jak się będziesz uczyć to ja cię do szkoły poślę. Tata 
robił buty przy warsztacie, a ja musiałam czytać na 
głos. Coś mi się myliło, a tato: weź tam jeszcze raz 
przeczytaj. Uczyłam się dobrze. Mama, gdy poszła na 
wywiadówkę do Łabuniek kierownik Nogaj nie miał 
nic do zarzucenia w kwestii mojej nauki. Pysiowa 
Lutka ze mną chodziła i jej tata powtarzał: Osiołko-
wa, ale masz pociechę z dziecka, że się dobrze uczy. 
Tato chciał, żebym się uczyła, a potem co mi wojna 
zrobiła… 
Ten brat ojca z Wołynia umarł przed wojną. Zosta-
ła stryjenka z trójką dzieci. Jeden syn się ożenił 
z Ukrainką. Jak przyszło uciekać ta prosiła go, żeby 
nie jechał, a on jedź ze mną - mówił. Ona nie chciała 
z nim jechać i on przyjechał sam, żonkę zostawił. Gdy 
ta rzeź się zaczęła to oni uciekli do miasta Łokacze 
i przyjechali tu, do Zamościa.
Dziadek zmarł w 1937 r. Chodziłam do drugiej klasy. 
Tak bardzo nas lubił. Siostrę moją Henrykę i mnie. 
Kalesony lniane, koszula na wypust, paskiem prze-
pasany, kapelusz słomiany, sam sobie go plótł. Tych 
kapeluszy w jego komórce było dużo. Stare wieszał, 
nie wyrzucał. Żyto młócone cepem, jeszcze dobrze 
nie dojrzałe, umiałam te warkoczyki pleść, w pięć 
się plecie. Wychodzi taki sznureczek. Dziadek tego 
sznureczku naplecie, bierze lniane nici i zaczyna szyć 
kapelusz. Szyje denko, potem tu i rydel, przyozdobi, 
jakąś wstążką czarną przepasze. Boso, kożuch na opa-
ski. Chodził w pole. Płakałam, gdy mnie zostawiał 
w izbie. Więc czekał na mnie nim ja dojdę do niego. 
Dziadek mój był bardzo religijny. Przestrzegali postu, 
pewnie tak samo w każdym domu barchaczowskim. 
Sitarska chciała przepościć od Wielkiego Czwartku do 
Wielkiej Niedzieli i znalazła się w szpitalu, bo dostała 
skrętu kiszek. Mój dziadek jak zjadł kolację w Wielki 
Czwartek to wody się nawet nie napił do Wielkiej 
Niedzieli. Babcia to nie, nakroiła chleba, wzięła ząbek 
czosnku, chleb natarła solą. Zjadła, poszła do wiader-
ka nabrała wody, popiła wodą ten chleb. I chodziła 
dalej. A dziadek nie. W niedzielę poszedł na Rezurek-
cję, 2 km, niedaleko przez łąki. Przyszedł, za palmę, 
wodę święconę, poświęcił w budynkach, w oborze, 
w stodole, podwórek, wszedł do domu tu poświęcił 
i dopiero wtedy siadali do śniadania. Po południu 
znów palma i woda święcona i szedł w pole. A na 
Wigilię, jeszcze do szkoły nie chodziłam, a już nie mo-
głam się doczekać, bo słomę do domu wnosili. Dzia-
dek za dnia naszykował wiązkę słomy, porcyjkę siana 
na stół i musiał być snopek żyta zostawiony na króla 
i wniesiony ten król do domu. Nie mogłam się do-
czekać tego wieczoru, kiedy ja pójdę po to siano. Już 
mi dali porcyjkę, tata niesie wiązkę słomy, a dziadek 
z tym królem wchodzi jeszcze przed pośnikiem, ko-
lacją. Czapkę zdejmuje, pochwalony mówi, życzenia 
składa, życzy wszystkim i to jest już tak wielka uroczy-
stość, że nie można nic palcem tknąć. Stół zaścielają, 
siano kładą. Słoma rozścielona, kolacja. Wielkie świę-
to. Dla zwierząt gospodarskich było już naszykowa-
ne, żeby na Boże Narodzenie wsypać. Było pięknie. 
Na kolację była kapusta z polnym grochem i grzyba-
mi, gołąbki z kaszą gryczaną, śledź. Ryby nikt nie ku-
pował, bo to nie stać było. Śledzia kupił, wymoczył go 
z cebulką przyrządził. Reczuchy, mama smażyła za-

wsze. Teraz dodają śmietanę, jajko, a kiedyś nie wol-
no było. Tylko rozczynione na drożdżach, wodzie 
i na oleju smażone. Soczewica albo kapusta. Jak pie-
kli ciastka na Boże Narodzenie to lepsze byli, bo cia-
sto rozczyniali na mleku, trochę cukru dali. A piekli 
makowce, pierogi z jabłkami, z makiem. Babcia kutię 
kręciła w donicy i razem z tą donicą stawiali na stole. 
Nie przekładali. Dziś każdy ma swoją miseczkę, ta-
lerzyk, widelec… mój Boże... Pośnik też był z jednej 
miski. Talerzyków nie było, każden łyżkę miał. Pierw-
szą łyżkę kutii dziadek nabrał i na sufit rzucił. To się 
rozleciało i liczyli, ile będzie zboża w następnym roku, 
czy będzie urodzaj. Wieczerzę zaczynał dziadek. Kutię 
zostawiali na ostatek. Wszyscy łyżki mieli i z tej do-
nicy, ile nas tam było to wszystkie te łyżki zostali w 
tej donicy. Nie wolno ich było brać, bo aniołki przyj-
dą jeszcze jeść. Zwierzętom zabierali to siano ze stoła, 
opłatek czy żółty czy zielony. Chleb kroili, wkładali 
ten opłatek w chleb i dla bydła nieśli na Szczepana. 

Kątek

W Barchaczowie mieszkaliśmy na „Kątku”. Barcha-
czów był tak podzielony. Jak ta sośnina mówili, że 
„na Piasek”. A tu gdzie szkoła to było „koło szkoły”, 
a tu gdzie teraz leci szosa od Łabuniek to ten Barcha-
czów nazywali „na tamtym końcu”. Pola podzielone, 
a gdzie? „Na piasku”, „Za poprzeczką”, „Za moklico-
wą drogą”. Kiedyś wnuk chciał zobaczyć, gdzie kiedyś 
mieszkałam. Jadę. To wszystko pamiętam tak jak kie-
dyś było. Koło figury na prawo mój „Kątek”… dalej 
jest droga do Łabuń, a kiedyś były tam łąki, torfo-
wiska i pastwiska. Była też i droga polna. Tam było 
takie duże źródło, krynica. Poili tam konie i w to źró-
dło koń wpadł. I jeszcze spętany był. Cała wioska się 
zleciała i wyciągnęli tego konia. Nic mu się nie stało. 
Byłam taka ciekawa, że wszystko chciałam zobaczyć. 
A na tej krynicy była pralnia. Kobiety z tłumokami. 
Bele, deski pokładzione. Nie wiem czy to jeszcze jest. 
Zajechaliśmy na ten „Kątek”. Babciu to by tu było? 
A tu stoi dom postawiony. Na tym placu stoi ele-
gancki domek. Babciu to nie tu. Synu tu. Mojemu 
ojcu się należało tego placu i budynków dwie części, 
ojca brat miał trzecią część. Jeszcze jeden brat był na 
Wołyniu za Bugiem. Stryj po ojca śmierci sprzedał to 
sąsiadowi Krochmalowi. Wnuk nie wierzył, że mój 
dom rodzinny tu stał. Kiedyś moja siostra też chciała 
zobaczyć to miejsce. Więc byłam tam już wcześniej, 
ale wyszło przed dom dwoje młodych, zapytałam czy 
nie mają jakiś tu starych babek, bo ja bym chciała 
z nimi porozmawiać. Wyszła taka starsza od tych Kro-
chmalów, ale ona urodziła się dopiero w 1938 r. Mil-
ka siostra. Pamiętałam. Zaraz tam takie Zasuwy byli. 
To ci chłopcy przyjeżdżali na zabawy do Świdnik. 
Stach, Józef. Nawet nocowali tu u mnie po zabawie. 
Janek Mazur przyjeżdżał motorem na zabawę. No 
i wyszedł zaraz jakiś pan. Powiedział, że kupił ten plac 
od Milka i tym samym potwierdził wnukowi, że mój 
rodzinny dom stał właśnie tu. Tyle lat przeminęło… 
ale jak przyjechałam do domu tak mi było szkoda, 
bo tamta wioska taka inaksza jest a tu… sama pani 
widzi. Pamiętam i sąsiada Helmana, tak bliziutko 
mieszkał. Domy były tak blisko siebie, że po dachach 
można chodzić było.

cd. na str. 8
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Szkoła

Do 1939 r. skończyłam cztery klasy. Nie miałam jesz-
cze siedmiu lat, gdy tato mnie posłał do szkoły. Skoń-
czyłam trzy klasy w Barchaczowie a do czwartej klasy 
chodziłam do Łabuniek. Wysłali mnie do Łabuniek, 
bo w Barchaczowie trzeba było dwa lata powtarzać 
trzecią klasę i dwa lata czwartą. Jedna sala, ławki 
dwurzędowe, pierwsza i druga razem, potem trzecia 
i czwarta.  Jak skończyłam trzecią to tato mówił, że 
szkoda roku i poszłam do Łabuniek. Ze mną do klasy 
chodzili Heniek Jusiów, Lutek Jusiów, Bronka Szaru-
gowa z „Własności” Niemcy ich ponoć wybili wszyst-
kich, Tofila Mazurowa, Lutka Turczynowa, Czesia 
Bilskiego, Krysia Niemczukowa, Mietek Smutniak, 
Stasia Bilskiego, Antek Krochmalów, Stach Siwczuk 
to był rozrabiaka, Heronek Zakrzewski. Uczyłam się 
dobrze, czwartą klasę skończyłam. Do szkoły w Ła-
buńkach chodziłam na ósmę godzinę, to rano trzeba 
było wstawać. W Barchaczowie miałam na później. 
To zależy w której klasie byłam. Pierwsza i druga kla-
sa na południe, a trzecia i czwarta rano. Do Łabuniek 
droga była łatwa. Z „Kątka”, do sośninki i bez „Wła-
sność” i już szkoła była po drugiej stronie drogi. Nie 
było tam takiego błota. Po szkole więcej się uczyłam, 
odrabiałam lekcje, czytałam. Krów nie pasłam. Zda-
łam do piątej klasy. Zamiast 1 września iść do szkoły 
to wybuchła wojna. 

Front

Zaczęło się coś strasznego. Bomby, okna pozasłaniane, 
strach. Zaraz za tydzień czasu Niemcy przyszli. Wojsko 
Polskie uciekało. Tata wyglądał, bo w służbie czynnej 
w wojsku byli synowie sióstr mojej mamy. Wyglądał 
i myślał, że jak wojsko ucieka to któryś wpadnie tu 
do nas. Jeden był ze Świdnik, a drugi z Husynnego 
zza Grabowca. Ale oni nie przyszli tylko wpadł po-
rucznik, uciekał razem z kolegą. Kolega poszedł szosą 
tu do Łabuniek, a ten z Łabuń bez cmentarz i do Bar-
chaczowa. To było wieczorem, szarówka na dworze, 
zobaczył że tato stoi zapytał czy nie mógłby się skryć 
i ubrania cywilne dostać. Porucznik był z Krakowa 

nazywał się Słonina Jan. Tato 
go wziął, przebrał się i u nas 
był w domu. Za tydzień czasu 
front był. Boże, jakie to było 
nie do przeżycia to wszystko! 
Siostrę cztery lata młodszą ode 
mnie i mnie zaprowadzili rano 
do schronu. Rodzice jeszcze coś 
chowali, sprzątali, wynosili 
dobytek do piwnicy, która sta-
ła na podwórku.
Jak nas do schronu zaprowa-
dzili to był czwartek. Schron 
był u Bobczuka w sadzie. 
To był schron kryty. Schrony 
ludzie porobili, gdy wybuchła 
wojna i bombowce nad nami 
latały. Myśmy z mamą były 
na polu pod Łabuniami, jak 
te samoloty latały. Zbierały-
śmy chwast dla krów. Jak na-
lecieli te bombowce, myśmy 

się pokładli na tym polu. To wtedy zbombardowali 
plebanię i pocztę w Łabuniach. Samoloty poleciały, 
myśmy wróciły do domu. W domu nie wolno palić 
lamp, okna pozasłaniane. Bombowce latali, jak lecą 
to taki dzwon idzie. Bliżej nas był schron nie kryty, 
ten był bliżej nas, taki rów wykopany. Pamiętam tato 
jak mówił, że polskie wojsko jest u nas i że szyku-
ją się do frontu. Że trzeba się stąd zabierać. My po-
szłyśmy z babcią do schronu. Babcia zabrała tłumok, 
z ubraniem swoim na śmierć, żeby było ją w czym 
pochować. Ubranie schodziła, żyła długo, dziewięć-
dziesiąt lat. Tato mówi do mamy: ty bierz krowę i do 
Łabuniek, tam taka sośninka jest i mieszkał tam taki 
Paluszek. Ja bez tą sośninkę z tego „Kątka” chodziłam 
do szkoły. Prze tę „Własność” i Łabuńki. Bez szosę 
przeszłam i nie wiem czy ta szkoła jeszcze stoi. Kiedyś 
rozmawiałam z naszym księdzem to mówił, że tam 
teraz jest hospicjum, ale ja mu powiedziałam, że to 
nie ta szkoła, bo tam gdzie hospicjum to tam się gie-
stapo mieściło. A ja chodziłam do szkoły drewnianej, 
przy cmentarzu z tamtej wojny. A ci giestapowcy to 
straszni byli. Z końmi, z psami. Ile oni z Barchaczowa 
wzięli chłopów! W Łabuńkach giestapowcy, w Ła-
buniach lotnisko. Wracając do frontu… tato mówił: 
do mamy, żeby szła z krową na „Własność”, a babcia 
miała iść po nas do schronu. A on zaraz za nami rowe-
rem, chciał żeby wszyscy poszli przodem, a on ostatni. 
Babcia do nas nie doszła, a mama doszła na tę łąkę, 
co idzie od szosy i już cały dzień przeleżała na gołej 
łące. Jak wróciliśmy po froncie to strach było patrzeć, 
bydła, koni, Niemców, Polaków nabitych… Mama 
w tych kulach przeleżała cały dzień, a tato już się 
z miejsca nie ruszył tylko wykopał ręką w rządku kar-
tofli dołek, żeby głowę położyć. Nas ze schronu wy-
gnali Niemcy po południu, nasi odstąpili aż za szosę. 
Barchaczów cały się pali, bo strzelali kulami zapala-
jącymi. Zrobiła się jakaś przerwa w boju. W schro-
nie nas było dużo. Dali mi chustkę do nakrycia się, 
byliśmy poubierani, sandały, pończochy, a siostrze 
było gorąco porozbierała się i tylko w sukieneczce 
z krótkim rękawkiem była. I tak nas wypędzili w tę 
stronę na Łabunie. I my tak szli do tego rowu co od 
krynicy płynie. Szliśmy wzdłuż rowu do szosy na sta-
wy łabuńskie. W tym czasie skądś wziął się ten po-

Szkoła ludowa w Łabuńkach - 1938/39. 
Fot. z arch. Pawła Jusia
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rucznik za cywila przebrany i jeszcze jeden był z nim 
z Krakowa obaj, ale jeden cywil. Gdzie oni byli? Czy 
w tym schronie z nami? Nie wiem, wzięli się z nami 
pod tym rowem i szli. Powiedział do nas: dzieci do 
widzenia ja wracam do domu. Nie było ni mamy ni 
tata. A on był cały tydzień u nas. Ubranie miał od 
nas, a marynarkę to mu sąsiady dali. I gdzieś na tych 
stawach mi się oni obaj podzieli. A my całą gromadą 
aż na Wierzbie. To był już czwartek wieczór. My tylko 
obydwie z siostrą. Siostra goła, w samej sukienczynie. 
Myślę mam te chustkę to ją okręcę, a ja tu patrzę a tu 
siostra boso, a już chłodno. Cóż my zrobim? Zdjęłam 
swoje pończochy, na gumkach mocowane, założyłam 
siostrze, sandały za duże na nią. Ja z gołymi noga-
mi. Przytuliłyśmy się we dwie w jakimś domu. Nie 
pamiętam tego gdzie. Miałam jakieś palto, beret na 
głowie. Przytuliłam siostrę, ponakrywałam i jakoś 
przespałyśmy tę noc. Rano wszyscy się rozeszli to tu, 
to tam, do rodzin, a my z siostrą siedzim. Nie ma niko-
go, ni tata, ni mamy, ni babci… nikogo. I tak siedzim 
i nagle, Boże, wchodzi tato. Stanął nad nami, my nic, 
ja zadowolona, że jest tato, a siostra: tato mnie się chce 
jeść! Wykrzyczała. A tato stoi nad nami i ja do dziś 
to widzę, a tatowi łzy tak płyną po policzkach. To ja 
te łzy widzę. Tato powiedział: dobrze, dobrze, dobrze. 
I zaraz niedaleko była z Łabuniek córka brata babci 
wydana była za mąż za Bilskiego. Oni też uciekli na 
Wierzbie, ale z koniem i krową. Poprzywiązywali do 
woza i mieli. Tato do niej poszedł, przyniósł mleka 
i chleba. Później też poszedł do niej po kromkę chleba 
i mleko, żeby nam dać jeść. Sobota już była. Tatowi 
powiedzieli, że mama leżała tam na łące i że nie żyje. 
A tatę z tych grządków zabrali Niemcy do noszenia 
kul. I tato ucik im. Babcia zaszła do Ruszowa. Ale 
w sobotę rano poschodziliśmy się wszyscy na Wierz-
biu. Mama przyszła z krową i jałówką. Tato, babcia. 
Będziem się zabierać bliżej Barchaczowa. Kule armat-
nie biją, a w nocy widać było taką łunę nad Barcha-
czowem. On się cały tydzień palił. To było po żni-
wach. Kiedyś ludzie od razu nie młócili, tylko cepami 
w stodole. Torfy były pozwożone. A kto miał to gasić? 
To taka łuna była, tak się paliło, że zdawało się, że to 
już koniec świata. Gdy nas wypędzili ze schronu to 
już naszej stodoły i obory nie było, już były spalone, 
dom się palił. Dach upadł, komin jeszcze stał. Wie-
dzieliśmy, że nie mamy gdzie wrócić. Cały Barcha-
czów spalony, ludzie cywile nabite. 27 osób zginęło 
we front. Ponad 70 osób rannych. Mało kto wyszedł, 
ani leku ani maści, zastrzyku. Sami jakieś maści robili, 
maruna, ruta, wosk pszczeli. To było straszne. Wra-
camy po froncie w niedzielę rano, a w tej sośnince 
stoi polskie wojsko. Front był piątek, sobotę, w nie-
dzielę było cicho. Ludzie wracający proszą wojsko: 
już nie zaczynajcie wojny. Żołnierzy garstka, będą się 
z Niemcem bić! Żołnierze mieli cukier, coś jeszcze 
i rozdali to ludziom. I już nie było tego frontu. Wróci-
liśmy… pod sośniną u Helmana, który kiedyś miesz-
kał po sąsiedzku tam przebyliśmy ze dwie noce, no 
nie ma miejsca tam. Padło pytanie, gdzie pójdziemy? 
Na Bródek w komorne u Jasia Gierały. Tam byliśmy 
6 tygodni. W jednym domu, łóżko wstawione, nas 
czworo, gdzie spać. Babcia poszła trochę do syna. Sio-
stra Jasia Gierały została ranna we front, dopiero co 
się ożenił i żona w ciąży zginęła… Ten front to było 
coś strasznego! Barchaczów poniósł klęskę!

Ten porucznik, o którym mówiłam roześli się z kole-
gą na cmentarzu w Łabuniach, kolega też porucznik 
poszedł szosą, a on do Barchaczowa, co przebył. Do 
dziś myślę i pamiętam to nazwisko Słonina Jan, co się 
z nim stało. Tamten doszedł tylko do tego cmentarza 
w Łabuńkach i Niemcy go zabili. Tato na drugi dzień 
pojechał do Zamościa, bo soli nie było. Nie patrzał, że 
Niemcy, przywiózł na rowerze pół metra soli. O Boże, 
jak się ludzie zlecieli, daj chociaż po szklaneczce. Tata 
rozdał, tylko mama wzięła w butel taki i zakopała to 
w sieni tam była ziemia. Wracał do Zamościa i zo-
baczył tego zabitego co leżał przy szosie. Pochylił się 
nad nim, zobaczył nazwisko na tej blaszce i zabrał to 
ze sobą. Przywiózł to do domu pokazuje temu porucz-
nikowi, a ten: to mój kolega my się razem rozeszli… 
Niech pan to da, ja to wyślę do rodziny. Pomimo, że 
już wojna była to przyjechali i zabrali go do Krakowa. 

W komornym

Myśmy się zabrali do Wolicy Śniatyckiej w komorne 
do żydowskiego domu. Gdy front tylko przeszedł za-
raz naszli ruskie. Ale zaraz wracali. A jakie to wojsko 
ruskie było… jakby go pani zobaczyła. W takich ob-
ciepanych szynelach, jeden w czapce zimowej, drugi 
w kaszkiecie, ten w furażerce. Tu przepasany pasem 
parcianym, karabin na sznurku, a konie to takie su-
che mieli, że coś strasznego. Gdy ruskie naszli to Ży-
dzi bardzo się ucieszyli, a na Wolicy Śniatyckiej było 
siedmiu Żydów gospodarzy. Bogaci, po 20 morgów 
i więcej. Ale ruskie szybko poszli… A tej broni to leża-
ło pełno. Amunicja, karabiny… tato mnie raz nakrzy-
czał, bo kulkę sobie przygarnęłam. Proch wysypałam, 
gwoździa i strzelałam kapiszony. Tata: przecież ty nie 
chłopak, ty dziewczyna nie wolno ci! Niemieckie gra-
naty to były na rączce i z tłuczkiem, a te polskie to jak 
jajeczka. Na Bródku jeden chłopak miał do czynienia 
z granatem, nie zabiło go, ale pokaleczyło, mówili, że 
to zaczepny. Żołnierzy nabitych. Ludzie porozbierali 
z munduru, ze spodni, z butów. Tylko w tych spoden-
kach. Rannych było po lesie barchaczowskim, chodzi-
li i zbierali, odwozili ich do klasztoru do sióstr. Tato 
jak coś znalazł czy płaszcz czy siodło to przyniósł do 
domu, ale z człowieka nigdy by nie ściągnął. A po-
tem Niemcy zabierali swoje, kto co nazbierał ich ma 
oddać. Płaszcz oddał, a pistoletu i amunicji nie oddał. 
Zamurowany został w piec taki ogromny. 
W 1940 r. tato zginął. 8 października pojechał do Za-
mościa i już nie wrócił. Niemcy jechali, zabili i już. 
Tato rowerem wracał. Inni ludzie wracali i dali znać. 
Z tatą było dobrze. Jeździł za towarem do Łodzi, 
sprzedał, do Lwowa, sprzedał. Zawsze powtarzał: za-
bieramy się do Barchaczowa, tam są potrzebne pie-
niądze. I tato buty robił dzięki mamie, która wszyst-
kie prawidła zebrała w worek i rzuciła do piwnicy 
jeszcze w Barchaczowie. Warsztat się spalił w domu, 
a prawidła ocalały. Powtarzał, że go uratowała. Bo 
skąd by wziął prawidło czy kopyto. Jak zginął, mamie 
dali znać, mama rozpacza… Babci nie ma, bo poszła 
do Świdnik do mamy siostry razem z moją młodszą 
siostrą. Poszły kopać kartofle. Mama na drugi dzień 
pojechała do Zamościa. Wujek i tata brat zaprzę-
gli konia. Tata w kostnicy leżał. Zabrała tata do Ła-
buń, zawieźli do celi do kościoła. Wróciła do domu. 

cd. na str. 10
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Na drugi dzień idziem na pogrzeb. Obydwie z mamą 
z Wolicy Śniatyckiej, przez Bródek, koło klasztoru. 
Niemcy zajęli klasztor, ale jeszcze dali tam jakąś część 
siostrom. I my z mamą przechodzim koło klasztoru bez 
ten sad i trzech Niemców nas zatrzymało. Jeden się py-
tał po polsku gdzie mama idzie. Zaczęła płakać i mó-
wiła, że idzie na pogrzeb męża. Tak trzymałam mocno 
mamę za rękę, tuliłam się. Ten Niemiec przetłumacza 
po niemiecku tym dwom. Ten jeden nic nie mówił, 
a ten drugi tak się śmieje. I ja do dzisiaj widzę tego 
Niemca i ten uśmiech. Tyle lat! 10 październik 1940 r. 
A ja go widzę. I ten co po polsku mówił kazał nam iść 
dalej. Jaki był pogrzeb… ksiądz pokropek i mszę od-
prawił wcześniej, i już. Wzięli trumnę na cmentarz, od-
kryli tata. Widziałam, cała głowa była we krwi. Czwo-
ro nas było: ja, mama, tata brat i wujek. I przyszedł 
z Wolicy Śniatyckiej sąsiad taki Szewczuk starszy po 
siedemdziesiątce. Młody nie przyszedł, bo wojna, bał 
się żeby go nie zabrali do Niemiec… 
Za Niemców na Wolicy Śniatyckiej pasłam krowy. 
Mama zostawiła jedną krowę. Już jak tato nie żył pa-
słam u takiego Waszędy. Miał 5 sztuk bydła, dwie 
krowy, trzy jałówki. I ja jeszcze ze swoją. Zaganianie 
bydła robiłam już z mamą. Potem szłam do maszyny 
na kierat i snopki rozwiązywałam. 
W 1941 r. Niemcy poszli na Rosję. Jaki się zrobił głód 
na tej Wolicy Śniatyckiej. Mama tak tam głodowa-
ła z nami. Nie było nawet co jeść. Niemiec wybrał 
wszystko. Mama krowę wydoiła ponapijaliśmy się 
i tak poprzeżywaliśmy. 
Tę gospodarkę co my mieszkali objął folksdojcz. Ka-
zał sołtysowi, żeby nas zabrał z tego żydowskiego 
domu. I ten sołtys Telejko mówił: co ja mam z Tobą 
zrobić? Do Barchaczowa nie wrócim pod gołe niebo, 
tam już nie możemy być. Dał nas do Żydówki, tak 
trochę dalej na Wolicy. Jej mąż Fałek zwariował leciał 
przez wieś. Widziałam jak leciał, bo my mieszkaliśmy 
jeszcze na pierwszym domu żydowskim, krzyczał, 
a jak usnął pijawkami go obstawili i on taki skrwa-
wiony i podobno tak leciał aż do Zamościa na magi-
strat i tam go zabili. A ona została ta Żydówka z dwoj-
giem dzieci. To była duża rodzina, miała braci, ale to 
już wszystko poszło… Została też ze starym ojcem. 
Ona jakże odstąpiła nam miejsce, była pewną, że jesz-
cze z Polką będzie mieszkać. A ten Żyd stary na górze. 
Dziewczynka miała trzeci rok, chłopak osiem miesię-
cy. Żydzi tacy rozleźnięte byli- tacy „aj, oj”, a ona taka 
życiowa była, dobra do roboty. Z mamą chleb piekły. 
Ten ojciec cały czas na górze siedział, ona nagotowała 
jedzenie to mu zanosiła. Pewnie w nocy schodził so-
bie z tej góry, ale w dzień się nie pokazywał. Czasem 
i ja podawałam „dziadkowi” jedzenie. To ja raz, raz 
po drabinie, górę odsunę. Pamiętam litrowy kubek 
szerszy z dużym uchem a w nim zupa. Nie słyszałam, 
żeby słowo rzekł do mnie, nigdy. Tylko głową kiwał. 
Miał swoje siedzenie przy kominie i tam siedział. 
To był sierpień 1942 r. Mama poszła naszykować dla 
krowy jedzenie w komórce. A ja z Żydówką zaczęłam 
sprzątać dom. Dzieci pokładała spać i poszła do sąsia-
da do Żydów, mieszkali w dwustronnym domu przy 
folksdojczu. Poprosiła mnie, żebym uważała na nie. 
Ja już miałam 14 lat. Dobrze, odpowiedziałam, niech 
pani idzie, ja będę uważać. Siadłam sobie w tej kuch-
ni, z sieni prosto drzwi się otwierały. Jadłam gruszki, 
dzieci śpią w pokoju Żydówki. Ja tę gruszkę jem i tu 
raz otwierają się drzwi na oścież. Boże mój…Patrzę 

dwaj Niemcy prosto do pokoju do tych dzieci. A ja tak 
zerwałam się, przestraszyłam. A oni te dzieci odkryli, 
zobaczyli, że śpią, nakryli i wracają się i idą do mnie. 
Pytają czyje to dzieci? Muszę prawdę mówić: to dzieci 
Żydówki. Pytają gdzie ona, gdzie? Powiedziałam, że 
poszła do pracy do Sadowskiego, folksdojcza. Ci dwaj 
Niemcy zawsze jeździli od Komarowa, a ten Szulc był 
z Tyszowiec i jeszcze jeden Niemiec i jeden starszy na 
cywila. Ten starszy poleciał do komórki mamę skopał 
już. Ten drugi nie wiem gdzie się podział, wyszłam 
na dwór to stał tylko ten Szulc. On mówił po polsku. 
Mówili ludzie, że on do Komarowa przyjeżdżał i nie 
odjechał jak nie zabił jakiegoś Żyda. Miałam kiedyś 
gazetę „Sztandar Ludu” i gdybym tę gazetę zachowa-
ła oni w niej byli, wszyscy trzej tak, jak stali i byli 
u mnie wtedy. Ten na cywila w kapeluszu, ten i ten 
Szulc taki niższy grubszy. Ale córka chodziła do ogól-
niaka do Grabowca, jak ona to powiedziała, to na-
uczyciele chcieli gazetę, żeby przynieść. Jak wzięli to 
nie oddali. I ja wyszłam pod ten dom i stoję obok 
niego i mówi do mnie: Ty Żydówka. Mówię: nie, pro-
szę pana, ja Polka, nie Żydówka. Śmiało odpowiadam, 
broń Boże nie płaczę, nie. Znów zaczyna: Ty Żydów-
ka. Nie, proszę pana ja Polka. I znów: Ty Żydówka. 
Nie, ja jestem z Barchaczowa, ja Polka. Tłumaczę mu, że 
był front, Barchaczów się spalił i my nie mamy gdzie 
mieszkać. I tutaj jest moja siostra, mama moja i ja. 
I nas sołtys dał tu mieszkać do Żydówki. Myśmy 
wcześniej mieszkali na Manysa Cementa budynkach. 
Teraz tu. A on mi się wtenczas pyta, gdzie ten Żyd 
stary, co tu był? Myślę sobie: Żyd na górze. A ja stoję, 
dom niski, strzecha. Mówię: proszę pana my jak tu 
przyszli to ja tego Żyda nie widziałam tylko Żydówkę 
z dziećmi. Nigdy bym sobie nie wybaczyła, gdybym 
zdradziła kryjówkę Żyda. Ten Szulc byłyby go zaraz 
zastrzelił. Dalej mówię, że jak mi nie wierzy to poka-
zuję mu bez drogę tu mieszka zastępca sołtysa Danile-
wicz. Wie pani, że pognał? A ja już nie wiem skryłam 
się pewno. Sołtysowi nakazał, żeby się Żydówka od 
Polaków wyprowadziła. I ona poszła ze swego domu 
ze swoimi dziećmi do tych Żydów. Przyszedł młody 
Żyd, dała mu pierzynę i ten ojciec jej też gdzieś się 
podział. Nie pytałam ich gdzie. Teraz jak się zastana-
wiam to jestem dumna z siebie taka młoda, a takiego 
Niemca oszukała! Żydówka nazywała się Małka, jej 
mąż Fałek, maleńki Abramek a dziewczynka Pola. Ja 
z ta Polą rozmawiałam, ale ona po żydowsku. Siedem 
gospodarstw przy głównej drodze od lasu kolonia – 
Herszko, Harlej, Limaja był pobudowany. W 1942 r. 
zabrali ich wszystkich na wartownię, furmankami od-
stawili do Komarowa i do Bełżca wywieźli. A potem 
resztę co zbierali to na okopisko żydowskie, kirkut. 
W listopadzie 1942 r. już byliśmy tutaj w Świdnikach, 
bo Wolica była do wysiedlenia. 

Barchaczowskie obrazki

Karchutowa nauczycielka miała troje dzieci. Kry-
sia już była panienką, gimnazjum skończyła, zginęli 
za Niemców. Witek zginął, Tadek zginął. Wojna się 
skończyła, a ona się już nie najadła. Kierownik z Ła-
buniek Nogaj Józef też go Niemcy zabrali, zginął. 
W Barchaczowie przed wojną był sklep. Był taki co 
się składali, udziałowy czy spółdzielczy, ale i prywat-
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ny był. I Piela miał sklep w swoim domu, on przy 
głównej szosie mieszkał w stronę Łabuniek. Wszyst-
ko w nim było, nafta była do świecenia, szło się z bu-
telką po naftę, drożdże, cukier… po szpilki tatowi do 
butów. Kiedyś buty były bite na szpilki nie klejone. 
A ten udziałowy to był w remizji. I tu za sklepowego 
był Kuźma. Pani co się stało w tym sklepie… ktoś 
przyszedł rano do sklepu, nie wiem czy Kuźma miał 
tam nocować czy co… a tam leży nóż, asencja, a jego 
nie ma. Zaraz milicja i go zaczęli szukać. A on… nikt 
go chyba tam nie zaprowadził?… Jak wyszedł ze skle-
pu, szedł poza naszymi stodołami Ziarkiewicza, Bara-
na i Pieli, była tam ścieżka do łąki, doszedł do rowu, 
przez kładkę i doszedł do Łabuńki, a tam był głębo-
ki kanał, tam kopali torf i on tam przyszedł i jeszcze 
się rozzuł, postawił pantofle i tam w ten kanał się 
rzucił, wcześniej w sklepie poderżnął sobie czy ktoś 
jemu gardło. Była sekcja zwłok. Od sąsiada Helmana 
wzięli drzwi z obory, to my dzieci polecieliśmy tam. 
Byli tam lekarze. Szedł tak ponad kilometr jeszcze 
z metrami. Pochowali go. Wzięli za sklepowego Jasia 

Opalińskiego. O kuli chodził. Zrobił manko do 200 zł. 
To było dużo pieniędzy. Wioska zrobiła zebranie, on 
miał morgę pola. Zdecydowali, żeby sprzedał to pole 
i wpłacił. Ale byli i takie co mówili, a co to ile nam 
przepadnie, podarować. Podarowali. A on sobie zało-
żył sklep „Na piasku”. A był ożeniony z Marysią Flak. 
Tam do tego sklepu chodziłam. A później po wojnie 
jak zajechałam do Barchaczowa, z moim mężem po-
jechaliśmy rowerami na odpust do Łabuń. Pytałam 
gdzie Opalińskiego sklep… Zajechaliśmy do kuzy-
nów Maliszowskich. Pokazałam mężowi mój Barcha-
czów. Maliszowskich było czterech, w czasie wojny 

dwóch Niemcy zabrali. Ten jeden Felek ożenił się na 
Wolicę Majdanek z babci brata córką. Wujko mówił, 
że mieszka koło remizy i ma dużo dzieci. 
Barchaczów… tam ładnie proszę pani było. Zabawy 
robili, młodzież sztuczki grali. Wesoło było. Nam tam 
przed wojną fajno było, ale to przeminęło. Ludzie byli 
biedni i bogate też. Jak kto miał tak żył. Dobrze było. 
Był stolarz Fryzowski Stach, łóżko robił u nas do 
domu, sofki robił i okna jak trzeba było to też robił. 
Kowalem był Pencak przy remizji zaraz. Do jego cór-
ki Staszki chodziłam, syny w kuźni pracowali. Kowal 
taki brudny, osmolony. Był bardzo religijny. Jak ktoś 
zmarł to brał krzyż i prowadził kondukt żałobny. Razu 
pewnego pamiętam poszłam do tej Staszki, może ze 
szkoły szłam, wstąpiłam, matka jej napiekła chleba. 
Tak patrzę te chlebki takie malutkie, nastawiała na 
ławce. Chlebek żytni i mówi tak ona: dziś to na obiad 
będzie chleb i czarna kawa. Tak ludzie żyli proszę pani. 
A ja sobie tak pomyślałam: ojejku czarna kawa, ja jej 
nigdy nie piła, mama piła kawę z mlekiem, pewnie 
musi być taka dobra ta czarna kawa. Nie słodzono tak 
jak dzisiaj. W sklepie kupowało się 10 deka, 20 deka 
cukru, kilogram to na święta kupowali. 
Była tam sąsiadka, co miała czworo dzieci i to nawet 
dobrze nie osoliła, jajka dziecku nie dała, wszystko 
Żyd zjadł w Zamościu po 1,5 grosza za sztukę. 
We wsi nie było olejarza. W każdym domu żarna 
byli. Co to ludzi było stać, żeby do młyna zawieźć? 
Nakręciłam się ja z babcią. Chleb się z pieca wy-
ciągnęli, zboże w blaszki i na piec. Tak się suszyło. 
Bo trzeba było do żaren suszyć zboże. Ludzie kręcili 
w żarnach. Babcia to i reczkę, krupy gryczane, czy jęcz-
mięnnę. Kamień się podniesło i się nakręciło grubij. 
Niecki były wypalane, czyściutko. Na post sołoduchy 
narobili. Mąkę gryczaną się zaparza gorąco wodą go-
towaną i się zaparzy, rozmiesza się to, taka przygęsta-
wa i ona stoi troszkę aż zakiśnie tak, kwaskowate się 
robi wtedy gotują ją drugi raz. Czy do chleba czy do 
kartofli na post. 
Co jeszcze gotowali? Zupę z jakąś fasolą robili, zasmaż-
ka do niej mąką, kapusta z grochem, wszystko takie 
ciężkie.
Komunia- byłam ubrana w białą sukienkę, wianek 
na głowie. Białe pończochy i pantofle białe szmacia-
ki tak nazywali. Na naukę do Łabuń chodziłam. Nie 
tak jak teraz, ponajadają się i stare i młode do komu-
nii. Nie wolno było nawet wody się napić. Spowiedź 
była dzień wcześniej. Na czczo do komunii się przy-
stępowało. W Barchaczowie ta Karchutowa nauczy-
cielka uczyła religii, do Łabuniek przychodził ksiądz 
Marian Giermakowski. 
Lalki szyłam, gliny się narobiło, jakieś kurki się lepiło 
czy świnkę, krowę z kartofli czy z buraka się zrobiło. 
Kijki się powkładało. Któż tam widział zabawkę pro-
szę pani. Na odpust dali 5 groszy i sobie kupiłam taką 
małą laleczkę masową to była cała moja zabawka.
Ja jak zachorowałam to mnie zawieźli do Cześnik do 
popa. Lekarz, gdy głowa boli?! Chusteczkę namoczoną 
w zimniej wodzie i do głowy i przestało. Leki?! Zioła.
Kto tam jeszcze mieszkał w tym Barchaczowie? Kraw-
cowe to byli, szewców tak nie było. Jak naszedł sezon 
butów – jesień to tyle miał tato tego, że koło szkoły 
mieszkał Szczepan Krochmal, nie pamiętam, żeby się 
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u tata uczył, ale brał go do roboty, płacił jemu. Uczni 
miał to ich uczył, łaty jak but pękł, podzelować, czy 
podeszwa się wytarła, obcas nabić, podkówki żelazne 
nabić. Na tych podkówkach się dobrze jeździło po lo-
dzie. Zapamiętałam tylko jednego ucznia taki Antek 
Sokołowski, on był starszy ode mnie. Jego ojciec przy-
szedł, był taki nieduży i zapytał: weź tego Antka mo-
jego, żeby się chociaż nauczył i łatkę do buta przycze-
pił. A on taki był jakby nie miał pojęcia do tego. Tato 
dał mu buty podzelować, żeby szpilki wbić do tych 
butów, a on co zrobi szpilarem tę dziurkę i w dziurkę 
te włoży i chce stuknąć a ona mu się złamie. Ojciec na 
niego: ty baranie, nie nauczysz się, a on taki nieduży 
miał ze 16 lat i tak się rozpłakał. Powiedziałam mu: 
Antek nie płacz, ja cię nauczę szpilek wbić. Bo jak się 
zrobi szpilarem dziurkę to trzeba puknąć raz szpilkę 
i ona by weszła, potem drugi raz, a nie od razu. Tato 
się śmiał i mówił: jeszcze może Ty zostaniesz szewcem. 
Jak ja codziennie naprzyglądałam się na jego robotę. 
Jak już tych butów narobił to wywoził do Abrama w 
Zamościu, krawca, który naszywał skórę na buty. To 
była naprawdę praca. Tato potrafił wszystko zrobić, 
nawet tyszowiaki uszyć. Dziadek chodził mój w ty-
szowiakach. Na dno kładł ze słomy ściółkę, owijał ja-
kimiś starymi owijkami stopy i jeszcze do tego skręty 
ze słomy. I te nogi owijał w tę słomę i dopiero w te 
tyszowiaki wkładał. Ale robić ich nie chciał, szył buty. 
Barchaczowskie ludzie dobre byli. Przychodzili do 
nas, do tata. Nie było krzeseł do siadania, dwa było 
w domu, ale sofka była Fryzowskiego z tym blatem, 
to się go zdejmało, rozsuwali i spali na tej sofce. Dzia-
dek spał sam, a babka na piecu spała. Tak się spało. 
U sąsiadów Krochmalów, pani by się zadziwiła, jak 
można tak spać. Mały domek, jedno łóżko, odstęp 
szafka, piec i za piecem sofka była, wąska ścieżka na 
piec. Tam pani już dorosłe byli, tam była Janka, Ha-
nunia, Staszka ode mnie starsza i Stach był, potem 
w wojsku służył, spał na piecu, rodzice na łóżku i ta 
Staszka z niemi, a ta Hanunia z tą Janką na tej sofce 
rozsuwanej. Taka ta chałupeczka była maleńka, że nie 
było się jak wykręcić. 
Tato mój czytał zawsze. Czytał Biblię Starego Testa-
mentu to mówili, że to baptysta. My chodziliśmy do 
kościoła, komunię świętą przyjmowaliśmy, ochrzczo-
ne w kościele… przeskarżyli do księdza, był ks.Gier-
makowski i kanonik Stawiarski, a to Pyś przeskarżył 
i przyszedł ksiądz. Ja znam i Stary i Nowy Testament. 

Barchaczowskie bajanie

Dziadek mój opowiadał, że jakieś czarodzieje byli, je-
chali po gościńcach, nie było szosy, to w pewnych 
miejscach konie stawali i jechać nie mogli. Sokołow-
ski grał trochę na skrzypcach, nasz sąsiad, zaraz byli 
Helmany i Pająki i zaraz był ten skręt, co się do szko-
ły idzie, zaraz był Wiater i ten Sokołowski, no blisko 
było mówi: ja byłem takim małym chłopcem to taki 
był Baran, że czarodziej on był i też grał na skrzyp-
cach, to jak grał w Cześnikach to w Barchaczowie tań-
czyć można było. Baran mówił do niego: ty będziesz 
grał, na co Sokołowski: toż ja nie umim jeszcze grać. 
Miał lat może z siedemdziesiąt i tak nam opowiadał, 
a ja byłam małą dziewczynką. Baran mówił: ja idę 

spać, a ten martwił się, jak on będzie grał, jak nie 
umie. Gada coś mi porobił i ja tak wygrywam na 
tych skrzypcach, wszystko tańczy a Barana ni ma 
a ja gram. Skąd ja się nauczył? Skąd ja umiem?- mó-
wił. Dziadek opowiadał o tych karczmach, że do 
karczmy szedł i mąż i żonka szła za nim, nie patrzała 
na dzieci. Jak chleb rozczyniła, to zabierała rozczyni-
nę do karczmy, a oni tam zagnietli i chleb upiekli, 
zjedli i siedzieli w tej karczmie parę dni. Nie dbali 
tak o dzieci. Taki ten świat był nie wiadomo jaki. Nie 
wiem, gdzie ta karczma była tylko o nich rozmawia-
li. Więcej Cześniki były połączone z Barchaczowem 
i gdzieś tu było to. 
Cyganie przyjeżdżali do nas, w sośninie stali. Jak ich 
najechało, jak te budy porozkładali, proszę pani jak 
oni grali, jak tańczyli, chłopy ich wypędzali z tej so-
śniny chłopskiej, bo niszczą drzewo czy coś. Do ty-
godnia stali i te Cygany tato opowiadał: byliśmy 
u bydła z bratem i przyszedł Cygan i mówi: daj tego 
owsa dla koni czy wiązeczkę siana, a jak przyjdziesz 
do nas to ci pokażę gramofon. Żeby dziadek nie wi-
dział jakoś to skombinowali. Chłopcy byli cieka-
wi, jeszcze ich się tam więcej nazbierało. Zebrali się 
i pognali do tej sośniny. No bo przecież pokaże ten 
gramofon, a oni tego nie widzieli. Ten Cygan ich za-
wołał, Cyganka w budzie i krzyczy do niej: pokaż 
tym chłopcom ten gramofon. A Cyganka się wypięła 
i pokazała im gramofon. Potem się z tego śmieli jak 
się poschodzili. Cyganami nas nie straszyli, Żydami 
straszyli, dziadami pod kościołem. Babcia opowiada-
ła, że w Krynicach, tam była jej siostra, było małżeń-
stwo, ojciec wrócił z wojny i urodził im się syn bez 
rąk i bez nóg. Ludzie z Krynic opowiadali, że on jak 
wracał z wojny 1920 r. w pełnym rynsztunku, z kole-
gą, i kiedy doszedł do krzyża, do Pana Jezusa ukrzy-
żowanego to wziął i napluł jeszcze. Wyciągnął szablę 
i na tym krzyżu obciął ręce i nogi. Przyszedł z tej woj-
ny i za 9 miesięcy urodził się ten syn. Przyjeżdżał ten 
chłopak do Łabuń na odpust, pod kościołem grał na 
organce, jakoś miał przymocowaną do ust. I potem 
w Krasnobrodzie go widziałam w 1952 r. Mówili, że 
się ożenił… Widziałam pod kościołem dziady ślepe, 
młode siedziały. Mama zawsze opowiadała, że jak 
złapią czyjeś dziecko to wypalają mu oczy, brali pod 
kościół, żeby żebrali pieniądze. Jak z babcią chodzi-
łam do kościoła to zawsze babcię za rękę. A na Ży-
dów wie pani co mówili? Że Żydy jak złapali polskie 
dziecko, że oni w tako beczkę wsadzali i taki goźdź 
był, tak straszyli, że krew spływała. Bo oni jak mają 
te swoje święta i macę piekli to w te krew wkładali 
drzewo i ono nasiąkało tą krwią, i oni do tych ma-
ców skrobali te drzewo. Czy to prawda była, czy to 
bujda? Opowiadali bardzo dużo. W Barchaczowie nie 
było Żydów. Ukraińców było ze dwie- trzy rodziny.
Tak się to życie układa. Człowiek swego losu nie zna.
Już teraz nie tęsknię za Barchaczowem. Ale tęskni-
łam! Jak mnie wnuk zawiózł na to miejsce i zoba-
czyłam ten Barchaczów to przyjechałam i tak się roz-
płakałam… Tam blisko do miasta Zamościa i całkiem 
inaczej niż tu. Ale, gdzie tam pójdę?

Zachowano oryginalny styl wypowiedzi.
wysłuchała:

Agnieszka Piela
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Wśród zbiorów stanowiących „Ła-
buniana” znajdują się też odciski 
pieczęci.
Biblioteka Publiczna Gminy Łabu-
nie posiada i gromadzi małe zna-
ki graficzne. Prezentowane tutaj 
udostępniła Pani Krystyna Pałka 
z Wólki Łabuńskiej.

 ŁABUNIANA *

*Łabuniana - dokumenty, rękopisy doty-
czące dziejów Gminy Łabunie. Mianem 
tym określane są także zdjęcia, stare pocz-
tówki, i inne przedmioty materialne zwią-
zane z naszą gminą.

JUŻ WIEMY...
Podczas 21. posiedzenia Sejmu 
posłowie zdecydowali o usta-
nowieniu patronów 2017 roku. 
Przyszły rok będzie przebiegał 
pod patronatem: Rzeki Wi-
sły, Josepha Conrada – Korze-
niowskiego, Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, Adama Chmie-
lowskiego i błogosławionego 
Honorata Koźmińskiego oraz 
Tadeusza Kościuszki.
W przyszłym roku w Gminie 
Łabunie odbędzie się X jubi-
leuszowa edycja Konkursu 
W Roku... Zapraszamy do zaba-
wy - propozycje patrona nasze-
go konkursu proszę przesyłać 
na adres mailowy redakcji.

Od 150 lat toczą się przez Pol-
skę zmieniając oblicze wiej-
skiej kultry, kultywując ob-
rzędy i zwyczaje przodków. 
W Gminie Łabunie działa 
8 kół gospodyń. Zanim jed-
nak przedstawimy historię na-
szych KGW garść istotnych 
informacji.

ASPEKTY PRAWNE 

Koła Gospodyń Wiejskich działa-
ją na mocy ustawy z dnia 8 paź-
dziernika 1982 r. o społeczno-zawo-
dowych organizacjach rolników 
(Dz. U. z 1982 r. Nr 32, poz. 217), na 
podstawie statutu „KÓŁKA ROL-
NICZEGO – KOŁA GOSPODYŃ 
WIEJSKICH w …”, który określa 
nazwę, siedzibę i teren działania. 
Jest więc wyodrębnioną jednost-
ką organizacyjną Kółka Rolniczego 
i działa na podstawie statutu Kół-
ka Rolniczego oraz uchwalone-
go przez siebie regulaminu. KGW 
posiadają swoją reprezentację we 
wszystkich statutowych organach, 
na czele których stoi Krajowa Rada 
Kół Gospodyń Wiejskich. Dzia-
łania skupiają się na rzecz popra-
wy sytuacji społeczno-zawodowej 
kobiet wiejskich oraz ich rodzin. 
KGW, które nie posiada osobo-
wości prawnej może prowadzić 
działalność gospodarczą, socjalną 
i handlową jedynie w zakresie 
określonym w statucie kółka rolni-

czego lub/ i regulaminu koła. Nie 
może być natomiast założycielem 
i członkiem spółdzielni powoły-
wanej w celu świadczenia usług 
dla rolnictwa oraz innych rodza-
jów usług wynikających z potrzeb 
środowiska wiejskiego. Podstawo-
wym źródłem finansowania KR-K-
GW są składki członkowskie. Koło 
działające jako jednostka organi-
zacyjna kółka rolniczego nie może 
zawierać umów. Wszelkie umowy 
cywilnoprawne zawierane są w 
jego imieniu i na jego rzecz przez 
Kółko Rolnicze. Może natomiast 
samodzielnie występować przed 
sądem, gdyż ma zdolność proceso-
wą i sądową.

ŹRÓDŁA FINASOWANIA

Koło Gospodyń Wiejskich jest 
organizacją pozarządową i może 
otrzymywać dotacje, korzystając 
z osobowości prawnej Kółka Rol-
niczego, przy którym działa. KGW 
mogą działać w oparciu o Ustawę 
prawo o stowarzyszeniach, co daje 
im status organizacji pozarządowej 
– stowarzyszenia zwykłego lub 

rejestrowanego. Nie są wówczas 
społeczno – zawodową organiza-
cją rolników. Takie koła z reguły 
przyjmują formę stowarzyszeń. 
Stowarzyszenie zwykłe ma ogra-
niczone możliwości działania, nie 
może m.in. przyjmować darowizn, 
spadków i zapisów, otrzymywać 
dotacji oraz korzystać z ofiarności 
publicznej. Podstawowym źródłem 
dochodu są składki członkowskie. 
Majątek KR-KGW (stowarzysze-
nia rejestrowanego) powstaje 
w szczególności ze składek człon-
kowskich, darowizn, spadków, za-
pisów, dochodów z własnej dzia-
łalności, dochodów z majątku 
stowarzyszenia, środków uzyska-
nych dzięki ofiarności publicznej 
(zbiórki publiczne), odpisu podat-
ku 1% (tylko stowarzyszenie posia-
dające status organizacji pożytku 
publicznego). Stowarzyszenie może 
prowadzić działalność gospodar-
czą, ale pod warunkiem, że całko-
wity dochód z niej przeznaczony 
zostanie na jego działalność sta-
tutową. Stowarzyszenia tego typu 
mogą ubiegać się o pomoc publicz-
ną, tj. dotacje z budżetu państwa 
i z budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego na realizację przed-
sięwzięć zaliczanych do zadań wła-
snych państwa albo jednostek sa-
morządowych.       red.

HISTORIA
KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH (2)
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Piekło za życia… 
Wojenne losy Janiny Hatały 

z Łabuniek Pierwszych

W Czechach to musiał być jakiś 
obóz, bo tam były takie prycze jak 
w Oświęcimie i mieli takie zielon-
kowate jesionki i czerwone chus-
teczki. Przyjechałam do obozu to 
już te prycze stały. Z nami byli też 
Ruskie kobiety. Czesi to przywozili 
chłopom papierosy i cukier nam 
rozdawali. To było już w maju, 
8 maja to już taka duża trawa była. 
Co wyjdę na tą trawę to się przewrócę. 
A jedna Czeszka przyszła do mnie, 
bo była doktorką i pyta się, co ja 
tak leże. Ja mówię, że mnie boli tak 
tu w klatce piersiowej. A no to: „Pój-
dziemy do doktora na prześwietle-
nie”. To poszłam ja i trzy Ruskie. 
Doktor powiedział, że mam płuca 
normalne tylko serce powiększone. 
Jak rozbili te wagony to tam był 
ryż, konserwy. Już można było so-
bie coś ugotować. To tam rozmaite 
menażki były to się wzięło wody. 
A jedna Ruska- Rajka się nazywa-
ła- taka młoda dziewczynka naja-
dła się tych konserw. Jak ona jęcza-

ła! Ja mówię do takiej jednej Polki: 
„Pójdziemy może by dali te Czechy 
zsiadłego mleka”. Poszliśmy i przy-
nieśliśmy. „Rajka masz to i jedz”. 
Najadła się tego zsiadłego mleka 
i jakby jej, kto ręką odjął. Później 
nie mogła mi tego zapomnieć, tak 
mi zawsze dziękowała. A mnie się 
znów w Czechach kiszonej kapusty 
się zachciało. Poleciała, przyniosła 
mi taki spory garczek i ja jego pół 
zjadłam. I też mi jak ręką odjął. Ta-
kich zup nawieźli bekami. To było 
takie błoto, że cztery konie te beki 
ciągnęły. To już ta zupa to na praw-
dę była dobra. Taka i z mlekiem 
i jajka. Na początku dawali kobie-
tom a potem chłopom. Jeden taki 
młody, może z 18-20 lat miał, taki 
młody chłopak, zjadł tą zupę i po-
szedł, że weźmie jeszcze raz. A mło-
dy taki Niemiec zobaczył i przy-
szedł do niego. Kazał mu klękać 
w to błoto. A ten… jak on zaczął 
płakać. Położył się w te błoto, Nie-
miec strzelił i zabił go.
Szliśmy z tego lagru całą noc na 
piechotę do drugiego. To nie mo-
głyśmy już iść. Zaprowadzili nas 
do jakichś baraków. Tam troszkę 
spoczęliśmy i rano dopiero w te 
pociągu nas wsadzili. Jak się zabie-
raliśmy to tam była taka kuchnia 
i był taki stary komendant a blo-
kową była młoda Polka. Komen-
dant mówi: „Kto nie chce z nami 
iść, niech podniesie rękę?”. A ona 
tak lata: „Ni cholery, ni odzywaj-
cie się ani jedna”. Wiedziała, że, 
kto nie zechce iść to już go zabiją. 
A taka jedna była Warszawy 
i wlazła do kuchni pod stół i jeden 
się wrócił i zastrzelił ją jak psa. Tam 

była też taka chałupka i w niej ta-
kie dziecko siedziało na stole a tych 
dwoje rodziców było w stodole. 
Trzy Polki poleciało i pozabierały: 
czarną, plisowaną spódnice, chu-
steczkę, rajstopy. Przyszedł taki 
stary komendant i mówi: „Kto tam 
był? Przyznajcie się, bo będziecie 
dziesiątkowane”. Wygnali nas 
z tych wagonów, stoimy pojedynczo 
i czekamy. A jedna Ruska taka 
była, Roza taka się nazywała. Taka 
wysoka, fajna taka kobieta była. 
Wyszła i gada tak: „Przyznajcie się, 
bo my nie będziemy za Was ginąć”. 
I pokazała, które były. Wzięli te 
trzy na bok a innym trzem kazali 
wziąć łopatki. Tam był taki sad, ce-
gielnia i tam ich rozstrzelali. A nas 
na drugi dzień wypuścili na wol-
ność. 
Byłam tam dwa tygodnie i do 
domu mnie kazali iść. A ja nie 
miałam grosza, ni co. Przyszedł je-
den Polak, chciał, żeby mu podać 
bilet. „Ja na zarobku nie byłam”. 
To oni zagrozili, że mnie wysadzą 
na następnej stacji. „To mnie wy-
ganiajcie. Ja nie byłam na zarob-
ku”. No ale jakoś przyjechałam do 
Zamościa. Przyszłam a brat sie-
dział, popatrzył się i poszedł. A ja 
krzyczę: „Antek!”. On się rozgląda. 
„Antek! Co Ty mnie nie poznałeś?!”. 
A on: „A bido, gdzież Ty się tu wzię-
łaś?”. W sobotę przyszłam i zaraz 
się wykąpałam, wyspałam. W nie-
dzielę przyszli i zabrali mnie do Wa-
łaszki. Wałaszczycha to była dobra 
kobieta. Zaraz mnie nakarmiła pie-
rogami i jaglaną kaszą. Ze dwa dni 
tam byliśmy. Może trzydzieści kg 
ważyłam jak przyjechałam. Moja 
siostra to od babci nosiła serwatkę, 
bo mnie się tak pić chciało. Ja sama 
nie wiem, jak ja sobie poradzi-
łam. Wyszłam drugi raz za mąż za 
Ludwika Hatałę. Dopiero on wziął 
łopatkę i kopał to pole, żeby cho-
ciaż kartofla posadzić. I na zarobki 
chodziłam. Miałam dobrą krowę, 
doiła się. Handlowałam… No i pa-
miętam, jak Twoja babcia powie-
działa: „No Wy Hatalicho już nie 
będziecie w piekle. Wy już piekło 
przeszli…”. 

Zachowano oryginalny styl wypowiedzi.

Małgorzata Cymińska

24 kwietnia 2016 roku zmarła bohaterka tego artykułu: Janina 
Hatała z Łabuniek Pierwszych. Miała 97 lat. Niech jej wspomnie-
nia i słowa uwiecznione na kartkach „Igły”, pozostaną na za-
wsze w naszej pamięci. Niech będą żywym świadectwem historii 
i przestrogą dla kolejnych pokoleń. Gdy przypominam sobie sło-
wa i emocje, jakie towarzyszyły temu wywiadowi to w głowie 
mam tylko jedno zdanie… Jeden napis, który widziałam na We-
sterplatte: „Nigdy więcej wojny”... Zapraszam do zapoznania się 
z ostatnią częścią wspomnień Janiny Hatały…
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22 lipca: 300. urodziny Jana Jakuba Zamoyskiego, Łabunie
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24 lipca: piknik, Barchaczów 24 lipca: piknik, Barchaczów

7 sierpnia: Jarmark św. Wawrzyńca, Bełżec 14 sierpnia: rajd rowerowy,
Łabuńki Pierwsze - Lipsko-Polesie

3 września: pielgrzymka KGW, Jasna Góra1 września: 77. rocznica wybuchu II Wojny Św.,
Łabunie

28 sierpnia: Dożynki Powiatowe, Żuków
14 sierpnia: rajd rowerowy,

Łabuńki Pierwsze - Lipsko-Polesie
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W serii Łabuńska 
Biblioteczka Regio-
nalisty ukazały się: 
II wydanie (popra-
wione i uzupełnione) 
Historii pisanej życiem 
siostry Ireny Mu-
rawskiej FMM oraz 
Kopciuszek według 
Piotra Pieli ilustrowa-
ny zdjęciami ze spek-
taklu. Okładki do obu 
publikacji zaprojekto-
wał Łukasz Zwolan. 
Już wkrótce pojawi 
się wydany staraniem 
Rodziny Stanisława 

Petryka zbiór wspo-
mnień pt. Święto ludo-
we na Zamojszczyźnie 
obchodzone 29 maja 
1944 r. Wspomnienia 
z lat okupacji. W fa-
zie kompletowania 
zbiorów fotograficz-
nych i gromadzenia 
wspomnień jest pro-
jekt dotyczący historii 
Państwowego Domu 

Małego Dziecka 
w Łabuniach – pro-
simy (zwłaszcza by-
łych pracowników 
placówki) o pomoc 
w zebraniu materia-
łów. Zapraszamy do 
biblioteki. 

Na Orzechową 
zaglądać jest zdrowo

Gościnny występ Koła Amatorskiego z Łabuń
W dniu 16 sierpnia r. b. łabuńskie koło amatorskie, składające się z członków Związku Młodzieży pod 
kierownictwem p. J. Rojewskiego odegrało w Zamościu w sali OAZA sztuczkę „Urlopnik” w 3 aktach 
i „Ulicznik warszawski” – komedja w 1 akcie. Przedstawienie rozpoczęło się z opóźnieniem. Goście szczel-
nie wypełnili salę.
Na wstępie orkiestra Związku pod dyrekcja p. Anioła odegrała piękny marsz „Powinszowanie”, po któ-
rym rozpoczęło się przedstawienie. Z pierwszej sztuki wyróżnili się grą, pełną zalet artystycznych pp. A. 
Jasiński (Bartosz- kmieć), (Wojtek – syn jego urlopnik), p. H. Paczosówna (Kasia) i p. F. Jasiński(Paweł) 
służba Bartosza p. St. Paczos (sklepikarz), p. Franczak (wójt), p. Bojankiewicz (Grzela gospodarz), który 
swym „także a jakże” napełniał całą salę śmiechem. Na zakończenie tej sztuczki przypadało wesele Paw-
ła z Kasią, które tak bawiło publiczność, że cała sala drżała od oklasków i śmiechu, szczególnie powodo-
wały do tego tańce z przyśpiewkami.
Nastąpiły śpiewy, chóru Związku Młodzieży pod kierownictwem p. Fr. Jasińskiego. Chór składa się z kil-
kudziesięciu osób płci obojga. Odśpiewano, „Sam Jeden”, „Jaś” i „Przylecieli sokoliki”. Oklaski połączone 
okrzykami nie pozwalały chórowi zejść ze sceny.
Nastała krótka pauza przerywana muzyką.
Wreszcie rozpoczęła się komedyjka „Ulicznik warszawski”, która też bardzo starannie została odegrana. 
Pp.: A. Cyc (rzemyczek), p. Jasińska (Jagusia) oraz Binduga (urzędnik) wykazali się całym szeregiem zalet 
w grze.
Przedstawienie zostało zakończone pięknymi śpiewami: - „Bakała”, „Czas do pracy czas”, „Wędrowiec”, 
wreszcie podniosła Rota, której publiczność wysłuchała stojąc. Wśród dźwięków muzyki ubawiona pu-
bliczność wychodziła z Sali, powtarzając słowa Grzeli, „także a jakże”.
Bodajby Zamość mógł częściej gościć tak miłych gości.

A.T.

„Kronika Powiatu Zamojskiego” nr 12., 1918 r., s. 85-86 
wyszperał Cyprian Bukaj

SZPERACZ BIBLIOTECZNY

N O W O Ś C I

JUŻ WKRÓTCE
• 2 października: Izba Muze-

alna w Barchaczowie - spo-
tkanie zainteresowanych 
albumem „Mieszkańcy Bar-
chaczowa na starej fotogra-
fii”.

• październik: ognisko inte-
gracyjne dla dzieci w Wólce 
Łabuńskiej

• październik - aerobik (hala 
sportowa w Łabuniach i Ła-
buńkach).

• listopad - Barchaczów - 
Przegląd Piosenki Żołnier-
skiej

Szczegóły na
www.labunie.com.pl

red.
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Przyszedł na świat 16. stycznia 1916 roku w małorolnej rodzi-
nie chłopskiej jako najstarszy syn Jana i Katarzyny Buchajów 
we wsi Wólka Łabuńska na Zamojszczyźnie. Wieś – drewnia-
na, kryta słomianą strzechą, taka jaką opisał w „Chłopach” W.S. Reymont – leżała (i leży, cho-
ciaż dzisiaj o wiele piękniejsza i zasobniejsza) pomiędzy dwoma folwarkami hrabiów Szeptyc-
kich z Łabuń, na skrzyżowaniu dwóch dróg: jedna wiodąca do Lwowa, na Podole, druga na 
Wołyń przez historyczne miasteczko polsko-żydowskie Tyszowce.

Urodził się 
pod szczęśliwą 
gwiazdą, bo 
miał rodziców, 
co mieli Boga 
w sercu i wielką 
miłość do ziem-
skiej Ojczyzny 
– Polski. To oni 
pierwsi uczy-
li go... „Kto ty 
jesteś? – Polak 
mały...”, dopie-
ro później ła-
buński kościół 
parafialny i ła-
buńska szkoła 
powszechna.
Jako młodzie-
niec szlif religij-

no-patriotyczny pogłębiał w kole Katolickiej Mło-
dzieży Wiejskiej i w kółku strzeleckim Organizacji 
Strzeleckiej „Strzelec”. Takiemu wychowaniu wyszedł 
naprzeciw hrabia Aleksander Szeptycki, właściciel 
w/w folwarków, budując własnym sumptem, na 
własnym polu strzelnicę dla młodych ze „Strzelca”, 
między wsiami Łabunie i Wólka Łabuńska.
3 listopada 1937 roku Feliks wzięty został do odby-
cia zasadniczej służby wojskowej. Przydzielono go 
do 2 d.a.k., czyli do dywizjonu artylerii korpuśnej, 
w Dubnie na Wołyniu – do plutonu łączności kablo-
wej. Drugi d.a.k. wchodził w skład Wołyńskiej Bry-
gady Kawalerii. Po sześciu miesiącach służby skiero-
wano go do Podoficerskiej Szkoły Łączności w 13 p.a.l. 
w Równem. Szkołę ukończył z jedną „belką” bombar-
diera (zwykły żołnierz to kanonier). Po powrocie do 
Dubna awansowano go do stopnia kaprala. 22 wrze-
śnia 1939 roku miał wracać do cywila – do domu. 
W lipcu 1939 roku dowództwo zarządziło koncentra-
cję w Zaborolu – w dużej wsi ukraińskiej, liczącej 600 
numerów, mówiąc wojsku, że to tylko zaplanowane 
ćwiczenia. Tutaj od zaprzyjaźnionego Ukraińca do-
wiedział się, że będzie wojna. Na reakcję Felka „Gdzie 
tam wojna”, Ukrainiec powiedział: „No to zobaczysz, 
do cywila szybko nie wrócisz”. 
W parę dni po tej rozmowie przyszedł rozkaz zwijania 
obozowiska: niszczenia znaków wojskowych i ozdób, 
dekoracji (np. orłów i napisów na ziemi). Do koszar 
w Dubnie powrócili w piątek, sobota była normalna, 
w niedzielę, na Mszy Św. żołnierskiej o godz. 9.00 
kapelan powiedział te słowa: „Koledzy, czyha bolsze-
wizm na nas. Ma być wojna”. 
Po przyjechaniu do koszar z kościoła d-ca baterii 
oznajmił, że nie ma wyjść do miasta i że po obiedzie 
zbiórka. Na tej zbiórce powiedział, że o północy wy-
bije gong i zagra trąbka na alarm. Nie powiedział po 
co. Ale przed zachodem słońca wiedzieliśmy w czym 
rzecz.

O północy wybił gong i zagrała trąbka alarmowa, 
d-ca zawołał: „Alarm! Wszyscy do magazynu, faso-
wać nowe sorty mundurowe!” Teraz już na dobre 
wiedzieli, że „to” się zaczyna. W koszarach zaroiło się 
od cywilów rezerwistów. Była to pierwsza mobiliza-
cja. W dzień i w nocy przybywała rezerwa zasilać dy-
wizjon. 
15. sierpnia dywizjon załadowano do pociągu i wyru-
szono na Zachód. „Wtedy – mówił Feliks – zrozumieli-
śmy, że to nam nie zagraża bolszewizm, tylko Niemcy”. 
Wyładowanie nastąpiło 16. sierpnia w Noworadom-
sku (gdzieś za Częstochową) i rozkaz „Na koń!”, bez 
odpoczynku. Konno przybyli aż za Bydgoszcz, w po-
bliże granicy z Niemcami, zatrzymali się w jakiejś 
leśniczówce, czy leśnictwie, ok. 18 km od granicy. 
Tu dywizjon odpoczywał do 31 sierpnia.
31 sierpnia znowu rozkaz „Na koń!”. Zatrzymali się nad 
samą granicą z Niemcami, gdzie zajęli stanowiska bo-
jowe. Rano, 1. września, o świcie okopanie baterii. 
Pierwsze spotkanie z Niemcami. Feliks był na punk-
cie obserwacyjnym, na dość wysokiej górze, skąd do-
brze widział pas graniczny. W pewnym momencie 
zauważył, ze czołgi niemieckie przekroczyły granicę, 
dał sygnał do baterii. Działka ppanc 2 d.a.k. otwo-
rzyły ogień! Kilka czołgów znieruchomiało – więcej 
niż 7. Tak rozpoczęła się bitwa Wołyńskiej Brygady 
Kawalerii z niemiecką 4 Dywizją Pancerną w sile 300 
czołgów i samochodów pancernych, znana w historii 
jako bitwa pod Mokrą. 
Po udanym polskim kontrataku Niemcy wstrzyma-
li lądowe natarcie, dali samoloty, które – latając ni-
sko nad polskimi pozycjami – starały się je rozpoznać 
i zbombardować. I to latały tak nisko, że widać było 
lotników. Ale do samolotów nie wolno było strzelać, 
bo to groziło zdemaskowaniem linii obrony Wołyń-
skiej Brygady Kawalerii. Nic to nie dało najeźdźcom. 
Wtedy Niemcy użyli podstępu. Znowu pojawiły się 
ich czołgi, zamaskowane, pod okopanymi polskimi 
bateriami, nie dalej jak 60 metrów. Ułani myśleli, 
że to Polacy i wyskoczyli z okopów ich powitać. Wtedy 
Niemcy z czołgów wysiekli kilka załóg z obsługi pol-
skich baterii. Część baterii rozbiła artyleria niemiecka, 
która odkryła nasze stanowiska. Wybuchł popłoch! 
Wtedy nakazano odwrót w kierunku Warszawy, 
i to jak najszybciej, aby wróg nie okrążył Wołyń-
skiej Brygady Kawalerii. Ułani nadludzkim wprost 
wysiłkiem wyrywali z ziemi dobrze okopane działa. 

SYLWETKI

FELIKS BUCHAJ „PEWNY” 
1916-1992

Ułan Wołyńskiej Brygady Kawalerii 
uczestnik bitwy pod Mokrą
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Był to nielada trud dla siedmiu członków obsługi 
działa! Ale... udało się oderwać od Niemca.
Za tę kleskę 2 d.a.k. zrewanżował się wehrmachtow-
com w bitwie pod wsią Brzezina (vel Brzeźnica). Tu-
taj ułani zmasowanym ogniem z dział ppanc. rozbili 
wielki oddział niemiecki, wyposażony w ciężki sprzęt: 
w czołgi, samochody pancerne, działa, tabory itp.
Po tym zwycięstwie znowu odwrót w kierunku sto-
licy, ciągle odpierając ataki wroga. Tu pech. Gdy 
2 d.a.k. strzelał skutecznie do Niemców, został ostrze-
lany przez swoich z 27 p.a.l.-u z Włodzimierza Wo-
łyńskiego. Trochę wojska odniosło rany. Dopiero 
na interwencję gońca przerwano ogień z 27 p.a.l.-u. 
Była słaba łączność, stąd niepowodzenia. Cóż, wtedy 
w wojsku nie było jeszcze mikrofalówek! Tylko łącz-
ność kablowa i poprzez gońców. 
Po tym incydencie znowu marsz w kierunku Warsza-
wy. Pod Garwolinem większa bitwa z nacierającym 
wściekle Wehrmachtem. 
Dzisiaj historycy podają, że tylko w pierwszy dzień 
wojny, czyli 1. września 1939 r., Niemcy pod Mokrą 
stracili ok. 100 czołgów i wozów pancernych. Bitwa 
pod Mokrą opóźniła marsz wojsk niemieckich na 
Warszawę, była w czasie II wojny światowej jedy-
nym przypadkiem, gdy jednostka kawalerii stawiała 
skuteczny opór wojskom pancernym. W uznaniu za-
sług wszystkie pułki Wołyńskiej Brygady Kawalerii 
zostały odznaczone Krzyżem Virtuti Militari.
Feliks z częścią WBK przedostał się do stolicy i jako 
obrońca Warszawy zakończył kampanię wrześniową. 
Nie był internowany, powrócił do domu – do wsi 
rodzinnej. Tutaj nawiązuje kontakt z organizującym 
się podziemiem wojskowym i dalej prowadzi wojnę 
z Niemcami, z ukrycia, w ramach 9. Pułku Piechoty 
Legionów Armii Krajowej, wcześniej SZP i ZWZ. Dzie-
li losy większości młodych ludzi związanych z walką 
partyzancką, on jako dowódca plutonu w rodzinnej 
wsi.
Po wkroczeniu Sowietów do Polski w lipcu 1944 r. 
na ochotnika zgłasza się do I Armii Wojska Polskie-
go generała Berlinga („do berlingowców”), gdzie 
z samodzielnym batalionem chemicznym doszedł do 
Berlina. Dane mu było dobijać „hitlerowską bestię” 
w jej gnieździe, co zawsze poczytywał sobie za szcze-
gólne wyróżnienie przez Boga i Historię. On – Żoł-
nierz Września – na ruinach Berlina! Wojnę skończył 
jako starszy sierżant. Po wojnie był rolnikiem i przez 
40 lat dróżnikiem, przez długie lata sprawował funk-
cję komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce 
Łabuńskiej. We wsi był powszechnie szanowany, li-
czono się z jego zdaniem i stanowiskiem. Tutaj założył 
rodzinę żeniąc się z Alfredą Siek (moją kuzynką).
Ja osobiście zawdzięczam mu „oświecenie historycz-
ne”. W roku 1959 wszedł na ekrany kin PRL-u film 
Andrzeja Wajdy „Lotna” wg. opowiadania pod ta-
kim samym tytułem Wojciecha Żukrowskiego. Rzecz 
traktuje o wrześniu 1939. W filmie jest sekwencja 
z czołgiem niemieckim i z polskim ułanem z szablą 
w ręku. Wykorzystała to propaganda komunistyczna 
– wyżywając się na polskich ułanach, w niewybredny 
sposób kpiąc sobie z nich, że z szablami szli na czołgi 
niemieckie, że ułani mieli głupich, nieodpowiedzial-
nych dowódców. Letnie wakacje 1960 r. spędziłem 
w Wólce Łabuńskiej u rodziny. Którejś niedzieli, po 
południu, byłem w grupie młodych wólińszczan, roz-
mawialiśmy o „Lotnej”. Wtedy podszedł do nas Feliks 

i rzekł te słowa: „Nie wierzcie propagandzie, bo ona 
kłamie! We wrześniu roku 1939 żaden ułan nie szar-
żował na czołgi z szablą w dłoni. Nie było durniów! 
Najlepszy przykład stanowi bitwa pod Mokrą Wo-
łyńskiej Brygady Kawalerii. To spieszeni ułani, obsłu-
gujący działa, z dział niszcząc niemieckie czołgi i wozy 
pancerne – powstrzymywali Niemców i ich marsz na 
Warszawę. Na niemieckie czołgi i wozy pancerne uła-
ni mieli „pięść pancerną”, którą skutecznie potrafili się 
posługiwać. I taka jest prawda!” 
Zmarł 12. grudnia 1992 r. w Wólce Łabuńskiej. Pocho-
wany został na cmentarzu w Łabuniach, na którym 
śpią snem wiekuistym żołnierze Wojska Polskiego 
polegli w trzydniowej bitwie z Niemcami o wsie Bar-
chaczów i Cześniki  pod Łabuniami 19-21 września 
1939.
Tutaj, pod Łabuniami – jak ustalił F. Buchaj – m.in. 
walczyła z Wehrmachtem III Dywizja Piechoty Le-
gionów z Zamościa pod dowództwem płk. Stanisława 
Tatara, a także niedobitki z różnych jednostek WP – 
jak jedna bateria z 2 d.a.k. z Dubna pod dowództwem 
por. Mieczysława Ostrowskiego, dwa szwadrony ka-
walerii z 12 pułku ułanów z Krzemieńca Podolskiego 
i jeden batalion z 23 pułku piechoty z Włodzimierza 
Wołyńskiego. 
Z 21/22 września 1939 w Wólce Łabuńskiej rozformo-
wanie jednostki frontowej WP przez polskie dowódz-
two. Wojsko rozpuszczono do domów, chłopi sporo 
broni ukryli w pobliskim lesie. 
23 września 1939 wkroczenie Sowietów na Zamojsz-
czyznę – m.in. i do Wólki Łabuńskiej. Skomunizowany 
lumpenproletariat żydowski z pobliskiego Komarowa 
i Zamościa czerwonych najeźdźców wita kwiatami 
i chlebem i solą. Armia Czerwona, która doszła do 
Kransegostawu, na Zamojszczyźnie stacjonowała do 
pierwszych dni października 1939, potem wyniosła 
się za rzekę Bug. Wrócili Niemcy. 
Na początku lat 50. wieku XX m.in. ze składek ła-
buńskich parafian wzniesiono pomnik na łabuńskim 
cmentarzu grzebalnym, upamiętniający bohaterstwo 
polskich żołnierzy Września 1939, poległych pod Ła-
buniami. 
29 sierpnia 1976 w łabuńskim kościele parafialnym 
i na cmentarzu przy Pomniku Chwały Żołnierzy Pol-
skich Września 1939 odbyły się uroczystości: w ko-
ściele wmurowanie tablicy pamiątkowej – z napisem: 
„Niezłomnym obrońcom wiary Chrystusowej, suwe-
renności Rzeczypospolitej i honoru Narodu cześć!” - 
i Msza święta, zaś na cmentarzu apel poległych. Przy-
było mrowie narodu, wśród zgromadzonych najdo-
stojniejsi: gen. brygady Stanisław Tatar, ostatni d-ca 
III Dywizji Piechoty Legionów, i bp doc. dr Bolesław 
Pylak z Lublina. Gen. Tatar żegnał się ze swoimi żoł-
nierzami.
„Esbecy – mówił mi Ks. Andrzej Kostrzewa, proboszcz 
z Łabuń – mieli pietra z racji tych uroczystości. We-
zwali mnie do Zamościa na rozmowę, wypytywali 
się o szczegóły uroczystości. Chodziło im o to, żeby 
nie było jakichś wrogich manifestacji. Nie było ta-
kowych, ale... było bardzo religijnie, patriotycznie 
i narodowo”. 

Lucjan Momot
fot. z arch. Mirosława Zwolana
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WYDARZENIA
11 czerwca w Zwierzyńcu Agata No-
wosad odebrała nagrodę za zajęcie 
I miejsca w konkursie plastycznym 
,,Głuszec - symbol Roztocza”. op. Bar-
bara Banaszkiewicz. 

12 czerwca w Pszczelej Woli roz-
strzygnięto konkurs pod patrona-
tem Starosty Lubelskiego, Sebastian 
Luchowski zajął II miejsce w kon-
kursie ,,W świecie pszczół - w ulu”, 
op. Barbara Banaszkiewicz.

Mikołaj Śliwiński, za pracę ,,Mu-
zyczny Park” zdobył złoty medal 
w konkursie plastycznym pod patro-
natem Ministra Spraw Zagranicznych 
Japonii. W 46. Międzynarodowym 
Konkursie Plastycznym. Japonia 
2016!, op. Barbara Banaszkiewicz. 

28 czerwca otwarcie wystawy ry-
sunku Klaudii Kosak „Kontrasty” 
w Galerii Błękitnej przy bibliotece

28 czerwca nowym sołtysem w Ła-
buńkach Pierwszych został Radny 
Andrzej Grula.

3 lipca piknik „Powitanie lata” 
w Majdanie Ruszowskim.

3 lipca Kameralny Chór „Konso-
nans” z Łabuń zdobył drugie miejsce 
w XXII Konkursie Pieśni Partyzanc-
kiej w Aleksandrowie. 

10 lipca piknik rodzinny w Moców-
ce.

16-17 lipca w podziękowaniu za 
współpracę, aktywne działanie na 
rzecz swoich sołectw i promocję gmi-
ny Łabunie w wydarzeniach kultu-
ralnych w powiecie i województwie 
Wójt Gminy Łabunie zaprosił KGW 
do udziału w wyjeździe integracyj-
nym do Krainy Rumianku w Ho-
łownie, gm. Podedwórze.

22 lipca w 300. urodziny Jana Ja-
kuba Zamoyskiego AKTe – Amator-
skie Koło Teatralne wystawiło baśń 
o Kopciuszku w nowej lokalnej od-
słonie w reżyserii Agnieszki Pieli 
(Kierownik Referatu Promocji, Kul-
tury, Sportu i Informacji Urzędu 
Gminy w Łabuniach) według au-
torskiego tekstu i scenariusza Piotra 
Pieli (Biblioteka Publiczna Gminy 
Łabunie). Scenografia s. Teresa Ne-
itsch FMM. Wystąpili: Kopciuszek 
- Beata Klimko z Łabuniek P., Książę 
Janek - Adam Kniaź z Łabuń, Maco-
cha - Helena Wałaszyk z Mocówki, 

Przedsiębiorstwo Robót Drogo-
wych Sp. z o. o. w Zamościu - wy-
konawca robót zaoferował wy-
konanie 550 mb drogi za kwotę 
78.735,07 zł. 

Roboty obejmowały frezowanie 
korekcyjne nawierzchni bitumicz-
nej, mechaniczne oczyszczenie 
i skropienie nawierzchni, wyko-
nanie warstwy wyrównawczej 
i wiążącej a następnie ścieralnej 
z mieszanki mineralno-bitumicznej 
grubości 4 cm 
Na zadanie Gmina Łabunie uzy-
skała dofinansowanie z Fundu-
szu Województwa Lubelskiego 
w kwocie 30 tys. zł.

UWAGA!! !
Podobnie jak w latach ubie-
głych zbierany będzie popiół 
z palenisk domowych. Worki 
do selektywnej zbiórki popiołu 
pobrać można u sołtysów oraz 
w Urzędzie Gminy. Nie należy 
wrzucać popiołu do pojemnika 
na odpady zmieszane. Popiół 
odbierany będzie od paździer-
nika do maja w terminach od-
bioru odpadów zmieszanych.

Z URZĘDUNowa nawierzchnia
na Gminnej

cd na str. 26

W przypadku każdej 
zmiany liczby miesz-
kańców na danej nie-
ruchomości należy 
złożyć nową dekla-
rację, co spowoduje 
skorygowanie wyso-
kości opłaty za odbiór 
odpadów komunal-
nych. Dotyczy to przy-
padków zmniejszenia 
lub zwiększenia licz-
by osób wykazanych 
w poprzedniej dekla-
racji.
Nową deklarację na-
leży złożyć w terminie 
14 dni od zaistniałych 
zmian. Mówi o tym 
art. 6m ust. 1 i 1 a usta-
wy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz.U. 
z 2013 r., poz. 1399 
z późn. zm.). Tyl-
ko nowa deklaracja 
może być podstawą 
do zmiany wysoko-
ści opłaty za śmieci. 
Wzór deklaracji moż-
na pobrać w Urzędzie 
Gminy pok. 9 lub z 
www.labunie.com.pl 
i złożyć w tutejszym 
urzędzie.
W razie niezłożenia 
deklaracji albo zasad-
nych wątpliwości co 
do danych zawartych 
w deklaracji, Wójt 
Gminy Łabunie okre-
śli, w drodze decyzji 
wysokość opłaty bio-
rąc pod uwagę uza-
sadnione szacunki, 

w tym średnią ilość 
odpadów komunal-
nych powstających 
na nieruchomościach 
o podobnym cha-
rakterze. Opłaty za 
gospodarowanie na-
leży uiszczać bez we-
zawnia w terminach: 
do 15 marca za I kwar-
tał, do 15 maja za 
II kwartał, do 15 wrze-
śnia za III kwartał, 
do 15 listopada za 
IV kwartał u inkasen-
ta (sołtys), w kasie 
Urzędu Gminy Łabu-
nie lub przelewem na 
rachunek bankowy 
nr 05 9644 1075 2011 
0070 0027 0028
Prosimy o syste-
matyczne wpłaty! 
W przypadku powsta-
nia zaległości zostaną 
w najbliższym czasie 
wystawione tytuły 
egzekucyjne do ko-
mornika.

Pamiętaj o obowiązku zmian 
deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi!

USUWANIE WYROBÓW 
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Kończy się tegoroczna akcja usu-
wania eternitu z terenu gminy. 
Właściele nieruchomości złoży-
li łącznie 98 wniosków o dofi-
nansowanie usuwania eternitu. 
54 wnioski realizowane są w ra-
mach projektu „Pilotażowy sys-
tem gospodarowania odpadami 
azbestowymi...”, a pozostałe przez 
Gminę Łabunie przy finansowym 
wsparciu WFOŚiGW w Lublinie. 
Koszt zadania realizowanego przez 
gminę wynosi 31.992,48 zł.
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29 czerwca 2016 
r. odbyła się 
XVI Sesja Rady 
Gminy Łabunie. 
Podjęto uchwa-
ły:

• Nr XVI/91/2016 w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku 
na terenie Gminy Łabunie;

• Nr XVI/92/2016 w sprawie 
zarządzenia poboru opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w drodze inka-
sa, wyznaczenia inkasentów 
oraz określenia wysokości wy-
nagrodzenia za inkaso;

• Nr XVI/93/2016 w sprawie 
określenia terminu, częstotli-
wości i trybu uiszczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi;

• Nr XVI/94/2016 w sprawie 
ustalenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komu-
nalnymi;

• Nr XVI/95/2016 w sprawie 
określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadcze-
nia usług w zakresie odbiera-
nia odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych od-
padów w zamian za uiszczoną 
opłatę za gospodarowanie od-
padami komunalnymi;

• Nr XVI/96/2016 w sprawie 
upoważnienia Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łabuniach do 
prowadzenia postępowania 
w sprawach świadczenia po-
mocy materialnej o charakte-
rze socjalnym dla uczniów za-
mieszkałych na terenie Gminy 
Łabunie;

• Nr XVI/97/2016 w sprawie 
zasad udzielania i rozmiaru 
zniżek tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru zajęć 
dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuńczych nauczy-
cielom zajmującym stanowiska 
kierownicze;

• Nr XVI/98/2016 w sprawie 
zmian w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej;

• Nr XVI/99/2016 w sprawie 
zmian w budżecie gminy 
na 2016 rok.

21 września 2016 r. odbyła się XVII 
Sesja Rady Gminy Łabunie. Radni 
podjęli uchwały:
• Nr XVII/100/2016 w sprawie 

wyrażenia zgody na przystą-
pienie Gminy Łabunie do part-
nerstwa oraz wspólnej realiza-
cji projektu pn. „Cyfrowy urząd 
przyjazny mieszkańcom”;

• Nr XVII/101/2016 zmieniają-
ca uchwałę Nr XVIII/81/05 
Rady Gminy Łabunie z dnia 
30 marca 2005r. w sprawie 
ustalenia regulaminu udziela-
nia pomocy materialnej o cha-
rakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gmi-
ny Łabunie;

• Nr XVII/102/2016 w sprawie 

przedłużenia czasu obowiązy-
wania dotychczasowych taryf 
za zbiorowe odprowadzanie 
ścieków na terenie Gminy Ła-
bunie oraz dopłat z budżetu 
Gminy Łabunie;

• Nr XVII/103/2016 w sprawie 
zmiany uchwały Nr XVI/91/09 
Rady Gminy Łabunie z dnia 
25 marca 2009 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu określa-
jącego wysokość oraz szczegó-
łowe warunki przyznawania 
nauczycielom zatrudnionym 
w szkołach dla których orga-
nem prowadzącym jest Gmina 
Łabunie dodatków: motywa-
cyjnego, funkcyjnego, za wy-
sługę lat, za warunki pracy oraz 
szczegółowe warunki obliczania 
i wypłacania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw

• Nr XVII/104/2016 w sprawie 
likwidacji samorządowej jed-
nostki organizacyjnej Samo-
rządowe Biuro Obsługi Szkół 
w Łabuniach;

• Nr XVII/105/2016 w sprawie 
utworzenia samorządowej jed-
nostki organizacyjnej „Cen-
trum Usług Wspólnych Gminy 
Łabunie” oraz nadania jej sta-
tutu;

• Nr XVII/106/2016 w sprawie 
zmian w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej;

• Nr XVII/107/2016 w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 
2016 rok.

red.

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

UCHWAŁY RADY GMINY

XVI Sesja

XVII Sesja

INFORMACJE
• Pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Od-

dział 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 Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa 
Powiatowego w Zamościu w sprawach gospodarki leśnej przyj-
muje w czwartki w godz. 8-10 pok. nr 4.

Telefon alarmowy
do konserwatora 

sieci kanalizacyjnej

506 676 737
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NASZE PASJE

W życiu człowieka na wszystko 
przychodzi czas i na pasje i na za-
łożenie rodziny. W świecie hodow-
ców mówi się, że gołębiarz patrzy 
tylko, żeby coś złapać, a hodowca 
płaci za wszystko. Do Zamojskiego 
Stowarzyszenia Hodowców Gołę-
bi Rasowych i Drobiu Ozdobnego 
przystąpiłem w 1999 r. Obecnie na-
szym prezesem jest Edward Wasil. 
A stowarzyszenie zakładał Andrzej 
Niemczuk z Łabuniek. U prezesa 
Wasila w pizzerii mamy spotka-
nia, a cały magazyn jest u An-
drzeja Niemczuka. Jak zaczynałem 
hodowlę garłacza pomorskiego, 
którego przywiozłem z miejscowo-
ści Niemce pod Lublinem, nie było 
łatwo. Kupowałem trzy - cztery 
i wszystko mi padało. Dopiero po 
jakimś czasie wyhodowałem swo-
je. Mam fachową literaturę „Go-
łębie”, którą czytam, w Internecie 
oglądam filmiki i także dużo czy-
tam. 

Hoduję rasy: zamojski roztoczański 
wysokolotna rasa, nikołajewskie 
i orlik lubelski to też wysokolotne, 
ale maja inny styl lotu i rasowe 
gołębie ozdobne: garłacz pomor-
ski, turkot bucharski – to moja 
pierwsza rasa i pawik. Mam jesz-
cze zamojskie krótkodziobe. Gar-
łacz pomorski pięknie się duje, jak 
to mówi moja wnuczka, że ma 
piłkę pod dziobem. Turkot z kolei 
ma dwa czuby, jeden z tyłu gło-
wy, drugi tzw. rozetę na wierzchu. 
Do tego musi mieć łapcie piękne, 

długie. Nie grucha tak, jak nasz 
normalny gołąb. Gra, jakby w bę-
ben ktoś uderzał. Kiedyś królowe 
nosiły te gołębie na głowach, na 
koronach miały klatki porobione. 
Pawik to piękny gołąb, króciutkie 
nóżki, stroszy się i pręży. Dumnie 
wypina pierś, demonstruje ogon. 
Typowa pozycja by zaimpono-
wać samiczce. Samiczki są równie 
piękne jak samce. Pawik, turkot 
i garłacz to gołębie strukturalne 
ocenia się budowę ciała. Za te rasy, 
które hoduję mam nagrody róż-
nego stopnia. Dla mnie wszystkie 
puchary są równie cenne. W go-
łębniku spędzam 2-3 godz. Muszę 
posprzątać, oporządzić, nakarmić, 
napoić, sprawdzić czy są młode, co 
się wykluło, jak wygląda ten, a jak 
tamten. Nikołajewskie spacerują 
po podwórku, a roztoczańskie szy-
bują w górze, gdzieś tam są [mój 
rozmówca spogląda tęsknie w nie-
bo]. Wypuszczane są rano, wieczo-

JESTEM HODOWCĄ,
NIE GOŁĘBIARZEM!

Pan Andrzej Dziwura z Łabuń od najmłodszych lat pasjonował się przyrodą. Jego dziadek hodował 
gołębie i to przeważyło. Jego życie niemal w całości podporządkowane gołębiom, ptactwu ozdobnemu 
i rodzinie, która uległa jego fascynacji do tego stopnia, że syn Sylwek hoduje papugi lilianki, łąkówki 
i faliste. Idąc na to spotkanie myślałam, że nie pogadam sobie, bo moja znajomość tematu jest wy-
starczająca (dla mnie), ale nie wybitna, ale pan Andrzej to pasjonat sercem i rozmowa na temat tych 
„co fruwają” nie miała końca.
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rem schodzą na ziemię po wielu 
godzinach lotu na wysokościach. 
Te gołębie muszą być na głodzie. 
Rasa ciężka do utrzymania, ale lot 
jest niesamowity. Na kanałach 
w internecie są filmy, na których 
pokazane są ich loty, to są motyle!. 
Stają w miejscu, powiew wiatru 
a on stoi prawie na ogonie. To jest 
coś pięknego. Niepowtarzalny lot 
gołębia. Kolor nie ma tu nic do rze-
czy, tu lot jest najważniejszy. Cho-
ciaż czasami je maluję dla ochrony 
przed drapieżnikami. 
Nasz zamojski ten do lotu bar-
dziej będzie przypominał gołębia 
pocztowego. Teraz już nie trzeba 
zdejmować obrączek i sprawdzać, 
bo hodowcy mają fotokomór-
ki w klatkach i wiedzą kiedy go-
łąb wrócił. Oni czekają na niego 
w domu a ja czekam, żeby się opu-
ścił na wieczór i jak najdłużej wy-
latał. 8, 10, 12 godzin stoi w górze. 
Żeby wrócił musi być odpowiednie 
ciśnienie powietrza. A jastrząb tłu-
cze…, sokół wędrowny. Mistrzo-
stwo należy do gołębi angielskich 
Tippler wyczynowych wysokolot-
nych. Swoje wypuszczam do lotu 
rano - szósta-siódma, w lecie moż-
na i o piątej. Mam młodzież 2,5 
miesiąca młodziki zrobiły mi ósem-
kę. To już jest wybitność lotu. Trze-
ba robić wszystko, żeby ktoś dalej 
chciał je trzymać, bo wyginie rasa 
tych gołębi. Każdy patrzy na kasę, 
co z tego będę miał…coraz mniej 
pasjonatów. I dlatego pewne war-
tości się ulatniają nie tylko w ho-
dowli gołębi. 
Są takie gołębie pocztowe, za które 
można sobie kupić samochód. Są 
to najcenniejsze gołębie. Czystość 
rasy. Bracia Janssen z Arendonk 
w Belgii są najbardziej znanymi 
hodowcami gołębi pocztowych na 
świecie. Każdy gołąb ma swój ro-
dowód jak koń, od jakiej matki, po 
jakim ojcu, metryki urodzenia i taki 
gołąb może kosztować sto tysięcy 
lub więcej nawet. Bracia tylko tym 
żyją. Ludzie ze wszystkich stron 
świata przyjeżdżają, żeby zobaczyć 
słynny strych na Schoolstraat. Tam 
hodują skarby. Dziś już tylko żyje 
jeden brat, pomimo zaawanso-
wanego wieku dalej prowadzi ho-
dowlę. I jak mówi nie dla zysku, ale 
dla lotów. Raz w tygodniu w nie-
dzielę piją wodę z miodem i jedzą 
rozdrobnioną marchewkę. Gołębie 
Jenssenów są lotowane na krótkie 
i średnie dystanse. Te wartościowe 
gołębie siedzą w klatkach, a mło-

dzieżówka lata. Stare gołębie już 
wylatały swoje derby i służą do 
rozpłodu. Z takiego championa cią-
gnie się młodzież. Tak jak i u mnie. 
Wysokolotny wylatuje na 10 godz. 
To ja go więcej nie puszczam, tylko 
dążę do wyhodowania wybitniej-
szego osobnika, żeby mi wylatał 
13 godzin. Na tym rzecz polega, 
żeby iść do przodu. W jednej chwili 
można nic nie mieć. Bo burze, dra-
pieżniki. W tym roku 17 gołębi za-
brała mi chmura. Pięcioletnie gołę-
bie i nie ma do dziś dnia żadnego. 
Przesuwają się z chmurą, może na 
Ukrainie gdzieś tam wylądowały? 
To nie dalekobieżne, one nie wrócą.
Swoimi gołębiami zajmuję się 
sam i gdy zachorują to owszem 
powiadamiam lekarza, ale jestem 
tak obeznany z ich chorobami, 
że niekiedy uczę młodych leka-
rzy. Gołębie mają katar. I to teraz 
jest najgorsza pora na to. Gołębie 
najczęściej chorują na parowirozę, 
adenowirozę, to są dwie podobne 
choroby, żółte guzki tak zwane rzę-
sistek. Jest tych chorób, ale trzeba 
zapobiegać. Szczepimy je naszymi 
polskimi szczepionkami z Puław. 
Efekty są. Każdemu robię zastrzyk. 
Mam specjalny zeszyt, w którym 
wszystko notuję: data szczepienia, 
nr obrączki, jakie szczepienie, tu 
gdzie kreski są postawione to go-
łębie szczepione dwa razy tak jak 
się należy. Po czterech tygodniach 
powtarza się szczepionkę. Paszę 
też robię sam, 
kupuję psze-
nicę, owies 
ł u s z c z o n y , 
jęczmień, pe-
luszkę, wykę, 
różne grochy. 
Sam mieszam. 
Dokupuję go-
towe pasze 
w granulkach 
dla gołębi 
młodych do 
2 miesięcy. 
Moja pierw-
sza wystawa 
to Zamość.
Od pierwszej 
wystawy do 
dziś. Wystawy są piękne. Pierw-
szego dnia zwozimy oczka – klatki, 
czyli w czwartek, w piątek przyjeż-
dżamy z gołębiami i wpuszczamy 
je w oczka tak mniej więcej klat-
ka ma 45 na 45. Oczka są nasze-
go stowarzyszenia, powolutku się 
dorabialiśmy. Mamy jednakowe 

klatki wszystkie. Każdy członek 
się deklaruje ile będzie sztuk wy-
stawiał tyle oczek dostaje. Przy-
wożę i wpuszczam gołębie, plom-
bują oczka, przyjeżdżają sędziowie 
w piątek od rana. Sędziowie są 
z Lubelszczyzny, a nawet przyjeż-
dżał sędzia z Zielonej Góry. Do 
drobiu ozdobnego jest inny sędzia, 
do gołębi inny. Sędziowie mają 
swoje ulubione rasy, nie ocenia-
ją wszystkich. Sędzia chodzi przy-
gląda się, sprawdza obrączkę czy 
jest rodowodowa, związkowa, 
resztę bierze z oka i wpisuje ocenę. 
Sprawdza czystość gołębia, upie-
rzenie, każda jedna rzecz jest opi-
sana w karcie ocen. Podsumowuje 
i wychodzi przykładowo 94 pkt, 
95 to już championat. I wtedy pi-
sze przykładowo: zwycięzca w ra-
sie. W kółeczku ZW. Hodowcy na 
wystawę przyjeżdżają z różnych 
stron i z Kielc i dalsza, kogo stać 
na przyjazd to jest. Z zagranicy to 
przeważnie Ukraińcy, Słowacy, 
Czesi i Libijczycy po zakup. W 2006 
r. nasze stowarzyszenie wybierało 
się do Katowic na wystawę gołębi 
pocztowych, nie mogliśmy znaleźć 
tańszego busa… W tym roku minę-
ła 10 rocznica od zawalenia sufitu 
hali Międzynarodowych Targów 
Katowickich…
Kiedyś miałem hodowlę owczar-
ków niemieckich. Też moja pasja, 
moja mama bardzo lubiła psy.
Z kotami sąsiadów mam spokój, 

bo ogrodziłem sobie, ale wcześniej 
moje kury ozdobne padały ofiarą 
kocich pazurów. Różne komedie 
tu były. Moje rasowe: turkoty, pa-
wiki czy garłacze chodziły po po-
dwórku i jeszcze miałem kingi – go-
łębie mięsne, przysmak Włochów 

cd. na str. 26
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siostry Ela i Dorotka - Anna Skiba 
i Justyna Swatowska z Wólki Ła-
buńskiej, Ojciec Kopciuszka - Wła-
dysław Burdzy z Mocówki, Wróż-
ka - Elżbieta Kuźma z Barchaczowa, 
Pan - Marek Góra, Szambelan - Wal-
demar Pokrywka z Łabuń, Herold - 
Grzegorz Synowiec z Ruszowa, Kró-
lowa - Danuta Wiater z Ruszowa, 
Król - Bogdan Szykuła z Łabuniek 
P., Dama dworu - Ewa Paska z Ła-
buń, Kierowca - Józef Modrzewski 
z Mocówki, Narrator - Teresa Zwo-
lan z Wierzbia. Wokal - Amelia Bin-
da z Łabuń i Magdalena Świstow-
ska z Łabuń-Reformy.

24 lipca piknik rodzinny w Barcha-
czowie.

7 sierpnia podczas X Jarmarku Św. 
Wawrzyńca w Bełżcu „Barchaczow-
skie Super Babki” ze swoim bigosem 
zajęły II miejsce w konkursie kuli-
narnym na najlepszą potrawę trady-
cyjną.

7 sierpnia po raz XXI w Górecku Ko-
ścielnym – Amfiteatr Dąbrowa odbył 
się Festiwal Pieśni Maryjnej. Gminę 
Łabunie reprezentował Kameralny 
Chór „Konsonans” i „Ogrodniczki” 
z Łabuniek Pierwszych.

19-22 sierpnia gościliśmy w Gmi-
nie Łabunie 16 osobową Delegację 
Węgierską. Celem wizyty była inte-
gracja gmin w ramach współpracy 
Gminy Łabunie z partnerską gminą 
z Węgier.

21 sierpnia dożynki gminno-parafial-
ne. Starostowie dożynek Małgorza-
ta Juś i Paweł Karchut z Łabuniek 
Pierwszych częstowali mieszkańców 
poświęconymi przez ks. proboszcza 
Piotra Rawlika chlebami upieczo-
nymi z tegorocznych zbóż. Medal 
honorowy „Zasłużony dla rolnictwa” 
otrzymali: Dariusz Sokołowski z Ła-
buń, Dariusz Łopuszyńki z Wólki 
Łabuńskiej, Andrzej Bryk z Ruszo-
wa, Roman Przyczyna z Majdanu 
Ruszowskiego, Lucyna Tymczuk 
z Łabuń - Reformy, Maria Syno-
wiec z Ruszowa-Kolonii, Maria Ja-
strzębska z Ruszowa, Małgorzata Juś 
z Łabuniek P., Bożena Turczyn z Ła-
buniek Pierwszych. 

28 sierpnia w Żukowie gm. Miączyn 
odbyły się Dożynki Powiatowo-
-Gminne. W kategorii tradycyjne-
go wieńca dożynkowego I nagrodę 
otrzymała delegacja Radnych, Sołty-
sów, Kół Gospodyń Wiejskich gminy 
Łabunie. Wieniec wykonała twór-
czyni ludowa Teresa Mróz z Moców-
ki.

- wpadał kot łapał albo drapał, 
a po kocie nie uratujesz. To jest ta-
kie stworzenie, że aby tylko czerk-
nęło i nie ma szans na ratunek. 
Kury ozdobne mam rasy szabo 
i kochin miniatura. 13 to numer 
obrączki kogucików szabo. Kurka 
tej rasy ma mieć króciutką nogę, 
jak najdłuższy ogon, a jak się scho-
dzi ogon z szyją to ma przypominać 
kroplę wody. Obrączki kosztują 1 zł, 
dla nas zrzeszonych 0,70 gr. 
Gołębie rasowe to gołębie wolie-
rowe. Raczej zamknięte. Kiedyś 
chodziły u mnie, wypuszczałem, 
to latałem po szosie za nimi, bo są 
nie przyzwyczajone do typowego 
lotu, bo jak się zerwie to leci nie pa-
trząc za siebie. To stworzenie, które 
zostało wyhodowane przez czło-
wieka, żeby zachwycać. Ma cie-
szyć oko przede wszystkim. Gołębie 
kąpią się w kąpiołkach, kupuję sól 
z aromatem i z pchełek się obmy-
je. Ale daję gołębiom takie kropel-
ki od kleszczy i innych pasożytów. 
Aktualnie wszystkie gołębie są 
w okresie pierzenia. Na wiosnę jest 
okres lęgowy, a zimą gołębie są 
najpiękniejsze i wtedy organizu-
je się wystawy. Zimą się gołębie 
rozparowuje. Dopiero w marcu się 
w pary puszcza, bo mam zimniejsze 
gołębniki. Pary dobieram sam. 
Z gołębiami rozmawiam po swo-
jemu. Wszystko się 
mówi takiemu gołę-
biowi. Nie wołam ich 
na gwizd tylko „dyź 
dyź dyź dyź…”. Tak się 
woła gołąbki. Gołębie 
jak przyzwyczajone to 
i do rąk przychodzą, 
ale wtedy kiedy sam 
jestem. Obcy człowiek 
stanowi zagrożenie dla 
gołąbka, a może to ku-
piec? Czują to.
Moje dzieci są wy-
chowane na gołęb-
nym rosole. To deli-
katne mięso, zawiera 
p e ł n o w a r t o ś c i o w e 
białko. Rosół ma mało tłuszczu, 
a dużo składników odżywczych. 
Zalecany jest małym dzieciom, 
chorym i rekonwalescentom. Go-
łąb ma najlepszą krzepliwość krwi 
z wszystkich ptaków. Leci w górze, 
wyrywa się jastrzębiowi, siada na 
podwórku, rana zaschnięta. Nieraz 
operację robię i to jest dobre, chwi-
lowo na początku jest, ale potem 
już nie leci krew. 

Plany? Dalej hoduję, nowych ras 
nie zamierzam wprowadzać, mam 
te sprawdzone, ukochane i zosta-
ję przy nich. Chcę bardziej je szli-
fować, żeby były lepsze w lotach. 
Miałem różne rasy w życiu, ale 
wróciłem do naszej rodzimej. Trze-
ba ją uszlachetniać, żeby ona się tu 
utrzymała. Trzeba dbać, bo w ca-
łym naszym kraju takiej rasy wy-
sokolotnej zamojskiej nie ma. Jest 
jeszcze roztoczański wysokolotny 
z czarnym dziobem. Miejscowości 
też miały swoje gołębie, np. Ła-
bunie. Tutaj był gołąb łysy, tzw. 
bocian. Biały łepek, niebieski albo 
czarny tułów, białe skrzydełka 
i biały ogonek. Mają jeszcze nie-
którzy te gołębie, ale to nie te same 
ptaki, bo wszedł kolor i rasa utra-
ciła lotność. Nasze zamojskie go-
łębie preferował od zawsze dzia-
dek Kiełbiński z Zamościa, jeszcze 
żyjący, Rysiek Radziejewski, już 
nieżyjący, fachowiec jakich mało, 
Jan Staroń. Oni trzymali gołębie 
czysto do lotu, nie patrzyli na uro-
dę, kolor. Lotność, wyczyny, tak jak 
u pocztowych gołębi. 
O gołębiach mogę mówić godzina-
mi… a serce się raduje , jak gołąb 
wraca. I na żadne wczasy się nie 
wybieram, a kto by to karmił? Nie 
powiem żona mi pomaga, ale ja 
muszę sam pozaglądać, pogadać. 

I w życiu nie powiem, że można za-
chorować przez gołębie, no może...  
na gołębie.
W razie wojny kopię dół od razu, 
zakładam siatkę i pod ziemią prze-
trzymam. Tak kiedyś trzymali gołę-
bie. Pod miedzą kopie się dół, przy-
krywa siatką a na niej siano czy 
darń, żeby nie było widać. Wszyst-
kie ukryję!

Agnieszka Pielacd na str. 28
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Marian Mazur urodził się w 1920 
roku. Decyzję o wyborze zawo-
du podsunęła mu wojna (myślał 
raczej o botanice lub leśnictwie). 
Kiedy w cza-
sie kampanii 
w r z e ś n i o w e j 
w budynku 
Akademii Za-
mojskiej utwo-
rzono szpi-
tal wojskowy 
młodzi ludzie 
(wśród nich 
19-letni Marian) 
zaanga żowa -
li się by nieść 
pomoc rannym. Jako pielęgniarz 
został zaprzysiężonym członkiem 
ZWZ AK. Późniejsze działania wo-
jenne spowodowały, że Marian 
Mazur stał się jednym z najaktyw-
niejszych organizatorów ucieczek 
jeńców ze szpitala. Został za to 
przez Niemców aresztowany i osa-
dzony w więzieniu na Krochmalnej 
w Lublinie. Udało mu się jednak 
uciec. W 1944 roku wstąpił do woj-
ska – przeszedł szlak bojowy od Za-
mojszczyzny po Odrę. W 1951 roku 
podjął studia medyczne na UMCS 
w Lublinie. Pracę w zawodzie roz-
począł na Śląsku, ale w 1966 roku 
wrócił w rodzinne strony do Zamo-
ścia i objął nowo wybudowany 
ośrodek w Łabuniach. W bieżącym 
roku mija 50. rocznica utworzenia 
Ośrodka Zdrowia w Łabuniach. W 
1984 roku Doktor Mazur zainicjo-
wał powołanie Społecznego Ko-
mitetu Budowy Ośrodka Zdrowia 
w Łabuniach. Prace budowlane 
ruszyły w 1987 roku dzięki zaan-
gażowaniu Antoniego Zwolana 
– obecnie w „łabuńskim szpitalu” 
mieści się przedszkole, GOPS, Ap-
teka i Biblioteka Publiczna Gminy 
Łabunie – w której Doktor był czę-
stym gościem. 
W „starym” ośrodku rodzinne tra-
dycje kontynuują syn Grzegorz 
i wnuk Michał. Marian Mazur-
-Chromiak zmarł w 2000 r., ale zo-
stawił po sobie wiele świadectw 
swojej serdeczności i uczynności. 

Dał się poznać jako człowiek wiel-
kiego serca. Zdarzało się, że nawet 
w nocy pędził do potrzebującego. 
Wspominają go mieszkańcy, pa-

cjenci, pracow-
nicy Państwo-
wego Domu 
Małego Dziecka 
w Łabuniach. 
O p o w i a d a j ą 
o pawiach, 
kwiatach, po-
tężnych aga-
wach, rzad-
kich krzewach 
i drzewach. 
Przywiez iona 

przez Doktora Mazura z Ameryki 
szyszka sosny kalifornijskiej wy-
dała owoce (w 1997 roku oczeki-
wał na sadzonki z nasion), a jedna 
z nich być może dumnie prezen-
tuje się przy Ośrodku Zdrowia 
w Łabuniach – wyremontowanym 
i wymalowanym na błękitno dzię-
ki funduszom unijnym RPO WL 
pozyskanym przez Gminę Łabunie 
w 2014 roku.
W 2016 roku ze środków wła-
snych gminy i WFOŚiGW w Lu-
blinie utworzono ścieżkę eduka-
cyjną „Ogród Pawie Pióro”, która 
w założeniu jest kontynuacją wizji 
doktora by teren ten prócz wrażeń 
estetycznych pełnił funkcję eduka-
cyjną.
Pamiętam jego surowy, ale ciepły 
wzrok znad okularów oraz śpiew 
pawi, które hodował w pięknym 
ogrodzie. Dziś po ogrodzie zosta-
ło tylko wspomnienie i fotografie, 
ale wciąż rośnie posadzony ręką 
doktora czerwony buk - pamiątka 
(co sam podkreślał w wywiadzie 
udzielonym w 1997 roku dla „Ga-
zety Wyborczej”) po Marianie Ma-
zurze-Chromiaku – lekarzu łabuń-
skich serc i dusz. 

Piotr Piela
Jerzy Szubiela, Drzewo doktora Mazura, 
„Gazeta Wyborcza”, czwartek 16 stycznia 
1997 r., s. 5.
Kazimierz Bichler, Doktor (fotoreportaż), 
„Tygodnik Zamojski”, 1 lutego 1980 r., s. 
8-9.

Pamiątka po Doktorze 

Czerwony buk posadzony przez 
dra Mariana Mazura-Chromiaka

dr Marian Mazur-Chromiak 
fot. ze zbiorów Biblioteki Publicznej
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 14 sierpnia 4. rajd rowe-
rowy organizowany przez KGW 
i OSP Łabuńki do Kapliczki 
św. Romana w Lipsku-Zjawieniu. 

 17-23 sierpnia obóz spor-
towy piłki ręcznej w Kraśniku dla 
chłopców z rocznika 2004. Opie-
kun: Wojciech Groniewski. 

 20 sierpnia Perła Telatyn 
uległa Sparcie Łabunie 2:3

 28 sierpnia Sparta wpadła 
w Deltę Nielisz stosunkiem bra-
mek 1:4

 4 września Ruch Machnów 
Nowy ograł Spartę 2:1

 8 września I edycja Czwart-

ków LA, w Zamościu. Wyniki ła-
buńskich  gimnazjalistów: I m. 
100 m - Patryk Krupa 11:30 s.; 
II m. 300 m - Kamil Zub 44:59 s.; 
III m. 1000 m - Karol Borek 3:25:78 
min.; I m. skok w dal - Patryk Kru-
pa 5,92 m; I m. skok wzwyż - Kac-
per Swatowski 1,45 m.; II m. skok 
wzwyż - Weronika Zimek 1,10 m.

 10 września Sparta nie 
przekroczyła Granicy z Lubyczy 
Królewskiej przegrywając 0:2

 16-18 września rozegrano 
kolejny turniej w ramach Zamoj-
skiego Festiwalu Piłki Ręcznej 
Chłopców pn. Turniej Piłki Ręcznej 
Juniorów Młodszych „Zamość CUP 
– 2016”. Rozgrywkom juniorów 
młodszych towarzyszyły zmagania 
piłkarzy ręcznych ze szkół podsta-
wowych. W kategorii dzieci szkół 
podstawowych zwyciężył zespół 
z Lublina. Miejsce drugie zajęli 
podopieczni Wojciecha Groniew-
skiego, uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Łabuniach.

 18 września Andoria Mir-
cze rozbiła Spartę 6:2

 25 września Szumy Susiec 
ugościły łabuńską Spartę remisu-
jąc 1:1

Cyprian Bukaj

NA SPORTOWO1 września Wójt Gminy podzięko-
wał dotychczasowym dyrektorom 
szkół podstawowych i gimnazjów: 
Bernardowi Panasiukowi, Elżbiecie 
Bodys, Dorocie Faron i Dorocie Tur-
czyn za wieloletnią współpracę, peł-
nienie funkcji Dyrektora oraz wspól-
ną realizację inicjatyw w zakresie 
edukacji na terenie Gminy Łabunie.

3 września podczas Narodowego 
Czytania „Quo Vadis” w malowniczej 
scenerii zespołu pałacowo-parkowe-
go w Łabuniach został rozstrzygnię-
ty IX Interdyscyplinarny Konkurs 
Gminny. W tym roku patronem kon-
kursu był Henryk Sienkiewicz, jego 
życie i twórczość. Laureatami zosta-
li: konkurs literacki - Alicja Sapu-
ta z Łabuń, Amelia Binda z Łabuń 
i Barbara Pyś z Ruszowa-Kolonii; 
konkurs plastyczny - Klaudia Kosak 
z Łabuń, Jolanta i Sylwia Wiater 
z Łabuń, Jakub i Paulina Pyś z Ru-
szowa-Kolonii, Wojciech Kostrubiec 
z Ruszowa. Test wiedzy: Beata Mur-
mydłowska z Bródka, Małgorzata 
Wójcik z Wólki Łabuńskiej, s. Teresa 
Neitsch FMM, Agnieszka Słupska 
z Wólki Łabuńskiej, Jolanta Wiater 
z Łabuń, Agnieszka Kulasza z Łabuń 
i Anna Binda z Łabuń. 

9 września odznaczenie Kordelas Le-
śnika Polskiego w dowód uznania za 
szczególne zasługi dla rozwoju La-
sów Państwowych i gospodarki le-
śnej otrzymał emerytowany leśniczy 
Janusz Szkałuba z Łabuń-Reformy. 

18 września w Ruszowie odbył się 
festyn „Ziemniak w roli głównej”.

18 września w Domu Kultury 
w Łabuniach przeprowadzona zosta-
ła przez Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Lubli-
nie akcja poboru krwi dla Łukasza 
Zwolana z Wierzbia. 

18 września Diecezjalna Pielgrzym-
ka Strażaków do Sanktuarium Ma-
ryjnego w Krasnobrodzie. W piel-
grzymce uczestniczyli także druhowie 
i poczty sztandarowe z sześciu jedno-
stek Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu Gminy Łabunie.

24 września wycieczka laureatów 
konkursu „W Roku...” do Muzeum 
Henryka Sienkiewicza w Woli 
Okrzejskiej.

26 września Izbę Muzealną w Bar-
chaczowie odzwiedziły pierwsze kla-
sy Gimnazjum w Łabuniach.

red.

1 września 2016 na terenie gminy 
rozpoczęły działalność dwa Zespo-
ły Szkół, Zespół Szkół w Łabuniach 
i Zespół Szkół w Łabuńkach Pierw-
szych. Zespoły Szkół utworzone 
zostały przez radę gminy 25 maja 
2016 r., odpowiednio Uchwałą 
Nr XV/85/2016 w sprawie utwo-
rzenia Zespołu Szkół w Łabuń-
kach Pierwszych oraz Uchwałą 
Nr XV/86/2016 w sprawie utwo-
rzenia Zespołu Szkół w Łabuniach. 
Zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy 
o systemie oświaty kandydata na 
stanowisko dyrektora szkoły wy-
łania się w drodze konkursu. Proce-
durę konkursową dla wyboru dy-
rektora Zespołu Szkół w Łabuniach 
i Dyrektora Szkół w Łabuńkach 
Pierwszych rozpoczęto 1 czerwca 
wysyłając pisma do dyrektorów 
szkół podstawowych i gimnazjów 
o wskazanie związków zawodo-
wych działających w szkołach 
i wyłonienie przedstawicieli rady 

pedagogicznej i rady rodziców. 
10 czerwca zarządzeniem nr 32 
Wójta Gminy Łabunie został ogło-
szony konkurs na stanowiska dy-
rektorów Zespołów Szkół z okre-
śleniem wymagań wynikających 
z rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 27 październi-
ka 2009 r. Termin składania ofert 
ustalono na 27 czerwca 2016 r. 
30 czerwca 2016 r. Wójt powołał 
zarządzeniami nr 36 i 37 komisję 
konkursową w celu wyłonienia 
kandydatów na dyrektorów ze-
społu szkół. Komisja składała się 
z trzech przedstawicieli wójta, 
przedstawicieli: Kuratora Oświaty, 
rady pedagogicznej, rady rodzi-
ców, ZNP i NSZZ „Solidarność”. Do 
27 czerwca 2016 r. na stanowisko 
dyrektora Zespół Szkół w Łabuń-
kach Pierwszych wpłynęła oferta  

ZE SZKÓŁ GRAMY
ZESPOŁOWO
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Pani Doroty Turczyn, a na stanowisko dyrektora Zespołu 
Szkół w Łabuniach oferta Pana Bernarda Panasiuka. Ko-
misje konkursowe na odrębnych posiedzeniach w dniu 
14 lipca 2016r. po dokonaniu oceny dokumentów 
przedłożonych przez kandydatów na dyrektorów 
zespołów szkół oraz wysłuchaniu kandydatów, roz-
strzygnęły konkurs wybierając w tajnym głosowaniu 
na dyrektora Zespołu Szkół w Łabuńkach Pierwszych 
Panią Dorotę Turczyn oraz na dyrektora Zespołu Szkół 
w Łabuniach Pana Bernarda Panasiuka.
Po upływie okresu odwoławczego Wójt Gminy za-
rządzeniem nr 40 z dnia 18 lipca 2016 r. zatwierdził 

konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Łabuniach, 
a zarządzeniem nr 41 z dnia 18 lipca 2016 r. zatwierdził 
konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Łabuńkach 
Pierwszych. Następnie: zarządzeniem 42 z dnia 21 lip-
ca 2016 r. powierzył stanowisko dyrektora Zespołu 
Szkół w Łabuniach na okres od 1 września 2016 r. do 
31 sierpnia 2021 r. Panu Bernardowi Panasiukowi i za-
rządzeniem 43 z dnia 21 lipca 2016 r. powierzył stano-
wisko dyrektora Zespołu Szkół w Łabuńkach Pierw-
szych na okres od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 
2021 r. Pani Dorocie Turczyn.

Pod koniec XIX w. w miejscowości 
Barchaczów została pobudowana 
szkoła, a obok niej mała, drew-
niana Kapliczka. W czasie wojny 
w 1939 r. Barchaczów w 80% został 
spalony, ale szkoła i Kapliczka oca-
lały. Kapliczka powoli niszczała, 
mieszkańcy patrząc na ten pochy-
lający obiekt postanowili wybudo-
wać nową murowaną o większej 
kubaturze. Inicjatorem budowy 
był mój tata Stanisław Sołoducha 
i Hłobił Mieczysław. Był rok 1951 
czas ciężki i ryzykowny, ponieważ 
zaraz po wojnie w Polsce siłowo 
wprowadzano ustrój komunistycz-
ny, który walczył z wiarą i kościo-
łem chcąc wyrwać z serc narodu 
polskiego Boga. Pamiętam sło-
wa mojego taty do Hłobiła, że ja 
mam trochę obawy, bo za budowę 
tego obiektu można iść siedzieć, 
a ja mam żonę i dzieci, na to Hło-
bił, jeżeli coś takiego się wydarzy 
to ja kawaler biorę wszystko na 
siebie. Murował tę Kapliczkę Jan 
Ciuraszkiewicz z Łabuniek Pierw-
szych. Ołtarz, drzwi i okna jeden 
z lepszych stolarzy na owe czasy 
pan Semczuk z Łabuń. Koszty jakie 
trzeba ponieść, część pochodziła ze 

składek mieszkańców, ale więk-
szość dołożyła straż, robiąc zabawy 
najczęściej z teatrem na ten cel. Po-
czątkowo pieczę porządkowe trzy-
mała już nieżyjąca Maria Piskorz. 
Po niej przejęli państwo Helena 
i Eugeniusz Bobczukowie oraz 
Julia Syska. Z czasem i ta Kaplicz-
ka choć murowana potrzebowa-
ła remontu. W szczególności okna 
i drzwi uległy zniszczeniu, nie było 
komu się tym zająć. Wypadło na 
mnie. Zdawałem sobie sprawę, że 
nie będzie to za przyjemne, ponie-
waż trzeba zaczynać od pieniędzy. 
W tym samym czasie były zbie-
rane pieniądze na remont i odno-
wienie Kościoła, ale nikt mi nie 
odmówił, ile kto mógł tyle ofiaro-
wał. Pieniądze były przeznaczone 
na materiały, prace fachowe czy 
mniej fachowe były wykonane w 
czynie społecznym. Okna i drzwi 
zostały zakupione ze środków pu-
blicznych Gminy Łabunie. Praco-
wali: Emilian Sołoducha, Konrad 
Kuźma, Tomasz Helman, Kazi-
mierz Topolski, Stanisław Topol-

ski, Wojciech Bulicz, Władysław 
Flak, Leszek Helman, Julianna 
Syska, Barbara Flak, Renata Hel-
man, Grażyna Dubik, Anna Basaj, 
Anna Bobczuk. Obecnie Kapliczka 
wygląda bardzo ładnie, jest zadba-
na, odprawiane są tu Majówki, 
a w październiku Różaniec. Myślę, 
że nie skłamię, jeżeli powiem, że 
jest wizytówką wioski. A Matka 
Boska Niepokalana patronka Bar-
chaczowa uważam, że się czuje się 
w niej dobrze. 

Emilian Sołoducha

Kiedyś Kapliczka była pod wezwa-
niem „Pod Twoją Obronę Ucie-
kamy Się”. Inicjatorem zmiany na 
„Matko Niepokalana Prowadź 
Nas” był Emilian Sołoducha. Po 
dzień dzisiejszy już 3 lata kapliczką 
opiekuje się Bogusława Sołodu-
cha. W 2014 r. ze środków publicz-
nych Gminy Łabunie zakupiono 
ogrodzenie. Mieszkańcy wykonali 
je czynem społecznym.

Elżbieta Kuźma – sołtys 

PRZYDROŻNI ŚWIADKOWIE 
WIARY I HISTORII BARCHACZÓW

KAPLICZKA PRZY SZKOLE (IZBIE MUZEALNEJ)

11 listopada 2013 r.: E. Sołoducha czyta hitorię kapliczki podczas 
I Rajdu „Szlakiem pamięci...”  fot. P. Pielafot. A. Piela
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Józef Kuśmirz 
(1927 - 2016)

Należał do Koła Gminnego Ogólno-
polskiego Związku Żołnierzy Bata-
lionów Chłopskich, w którego zarzą-
dzie pełnił różne funkcje. Wieloletni 
członek pocztu sztandarowego na 
uroczystościach patriotycznych i re-
ligijnych (kościelnych), inicjator bu-
dowy pomnika żołnierzy września 
1939 w Bródku. 27 kwietnia 2004 r. 
awansowany do stopnia porucznika. 
Otrzymał odznakę na 70-lecie po-
wstania BCh.

Od 1959 – 1982 Prezes Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bródku, prowa-
dził budowę Domu Strażaka, Prze-
wodniczący Komitetu budowy dro-
gi, członek komitetu budowy szkoły 
w Bródku. Członek Rady Nadzorczej 
w Gminnej Spółdzielni Samopomoc 
Chłopska w Łabuniach. Członek Za-
rządu Banku Spółdzielczego w Łabu-
niach. Wieloletni Radny Gminny. 
Odznaczony Srebrnym i Złotym 
Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski.

Gminne Koło
OZZBCh w Łabuniach

Zmarli z terenu 
Gminy Łabunie

• 2016-06-28 Juś Marianna († 94 l.)
• 2016-06-29 Wszoła Czesława († 84 l.)
• 2016-07-01 Semczuk Teresa († 45 l.)
• 2016-07-02 Skraban Jadwiga († 70 l.)
• 2016-07-08 Sędłak Roman († 59 l.)
• 2016-07-09 Wojnarowicz Andrzej († 66 l.)
• 2016-07-11 Mulawa Emilian († 83 l.)
• 2016-07-11 Piskor Stanisław († 68 l.)
• 2016-07-13 Sereda Tadeusz († 66 l.)
• 2016-07-16 Rozkres Wojciech († 33 l.)
• 2016-07-17 Skowyra Ryszard († 74 l.)
• 2016-07-18 Juś Stanisław († 93 l.)
• 2016-07-31 Łuń Maria († 101 l.)
• 2016-08-01 Legieć Janina († 73 l.)
• 2016-08-07 Płaza Maria († 72 l.)
• 2016-08-09 Niemczuk Jan († 94 l.)
• 2016-08-10 Szykuła Aleksander († 67 l.)
• 2016-08-21 Bajaka Marianna († 83 l.)
• 2016-08-25 Kuśmirz Józef († 89 l.)
• 2016-08-29 Hłobił Franciszka († 87 l.)
• 2016-09-01 Mazurek Stanisław († 71 l.)
• 2016-09-04 Pawliszak Jan († 86 l.)
• 2016-09-07 Wojciuk Jan († 87 l.)
• 2016-09-12 Bamburski Józef († 92 l.)
• 2016-09-15 Cięciera Marek († 65 l.)
• 2016-09-19 Gwozdowska Krystyna († 88 l.)
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PRO MEMORIA

Marek Cięciera 
(1951 - 2016)

To się dzieje 
niemal codzien-
nie… Odchodzi-
my – zawsze nie 
w porę. Często 
w pośpiechu, 
czasami w po-
czuciu spełnie-
nia. 
Marek Cięcie-
ra, mąż, ojciec, 
dumny dziadek, 
strażak (w latach 
80. pełnił funk-
cję Naczelnika 
OSP w Bródku) 
był człowiekiem 
serdecznym, ko-
chał życie i ludzi, 
lubił rozmawiać, śmiać się, lubił też czytać. Odwiedzał 
regularnie bibliotekę i z ciekawością połykał kolejne stro-
ny naszego kwartalnika. Tego już nie przeczyta, tak jak i 
nowej książki Andrzeja Pilipiuka. 
Mówią, że kto czyta, żyje podwójnie… , gdzie Pan jest, 
Panie Marku?

Redakcja „Igły”



3 września: Narodowe Czytanie „Quo Vadis”, 
Łabunie

3 września: Narodowe Czytanie „Quo Vadis”, 
Łabunie

15 września: edukacja dla bezpieczeństwa, 
Gimnazjum Łabunie 18 września: zbiórka krwi, Łabunie

18 września: piknik, Ruszów18 września: pielgrzymka OSP, Krasnobród

18 września: piknik, Ruszów
24 września: Muzeum H. Sienkiewicza,  

Wola Okrzejska



Fragmenty życia

Fotografie szkolne z archiwów rodzinnych

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


