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Nowi mieszkańcy Gminy Łabunie

Oprócz Igora w ostatnim kwartale
2013 r. przybyło 13 nowych mieszkańców:
4 dziewczynki i 9 chłopców.

Od początku 2013 r. do chwili za-
mknięcia numeru w Gminie Łabunie
urodziło się 65 dzieci : 35 dziewczynek i 30
chłopców.

W poszczególnych miesjcowościach
wchodzących w skład Gminy Łabunie
urodziło się:
• Barchaczów: 2;
• Bródek: 4;
• Łabunie: 1 7;
• Łabunie-Reforma: 4;
• Łabuńki Drugie: 4;
• Łabuńki Pierwsze: 8;
• Majdan Ruszowski: 4;
• Mocówka: 1 ;
• Ruszów: 6;
• Ruszów-Kolonia: 3;
• Wierzbie: 4;
• Wólka Łabuńska: 8.

USCŁabunie

Igor Burdzy
(Wólka Łabuńska)
syn Łukasza i Katarzyny
ur. 26 listopada 2013 r.
waga 4,2 kg; dł. 58 cm

Pisali o nas

List z końca XVI I I w. króla Stanisła-
wa I I Augusta do Jana Jakuba Zamoyskiego
i jego odpowiedź.

Stanisław August Poniatowski (ur.
1 732 w Wołczynie - zm. 1 795 w Petersburgu) –
król Polski w latach 1 764-1 795) , brat żony Jana
Jakuba Zamoyskiego.

Jan Jakub Zamoyski (ur. 1 71 6 - zm.
1 790 w Łabuniach) IX Ordynat Ordynacj i Za-
mojskiej , żonaty z Ludwiką, Marią Poniatow-
ską, szwagier króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego, fundator pałacu w Łabu-
niach.

Ordynat nie lubił szwagra i potem nie
mógł nawyknąć do czci tego, który się ozłocił
spowinowaceniem z Zamoyskimi (K. Koź-
mian: Pamiętniki t. I Poznań 1858, s. 43) N ie
liczył się później z nim, zwłaszcza gdy król uj -
mował się za jego żoną Ludwiką. Przykładem
może być list króla pisany w imieniu siostry
do ordynata w sprawie jej wyjazdu za grani-
cę i odpowiedź Jana Jakuba. Stanisław I I Au-
gust pisał:

Uprzejmie nam miły mości panie wo-
jewodo podlaski i kochany bracie. Siostra na-
sza a żona Wasza życzy sobie wyjechać za
granicę na wojaż, wzywamy uprzejmości wa-
szej o zezwolenie i ułatwienie jej tej podróży.

J an Jakub taką dał odpowiedź:
Najjaśniejszy miłościwy królu i kocha-

ny bracie! Siostra wasza i żona nasza niech je-
dzie za granicę na wojaż, lecz pieniędzy nie
damy, bo niemamy.

Orłowski Ryszard, Między obowiązkiem oby-
watelskim a interesem własnym: Andrzej Za-
moyski 1717-1792, Lublin 1 970 s. 47-48

Wybrał i do druku przysposobił
Bogdan Szykuła

29 listopada 2013 r.:
przekazaniebudynku po szkolepodstawowej w Bródku

Polskiemu Stowarzyszeniu na RzeczOsób
zUpośledzeniem Umysłowym Koło w Zamościu
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Wnumerze:

• Bez klusków z makiem...

• Herb to coś więcej

• Michałomania

• Pewnej niedzieli

• H istorie gminnych OSP - Ruszów

• Po trzykroć N iepodległa

• N ie ma dziedziczenia win...

• Rodzina Sęków - radomska gałąź

• 70. rocznica zagłady czeskich

Żydów

• Szkolne wieści

• Słownik barwnej polszczyzny

• Sesje Rady Gminy Łabunie

• Zasady usuwania drzew z terenu

nieruchomości

• Ruszyła budowa kanalizacj i

Ponadto: Nowi mieszkańcy Gminy

Łabunie, Pisali o nas, Wydarzenia,

Fotogaleria, Listy od Czytelników,

Fragmenty życia.

Od Redakcji

Szanowni Państwo!

Meldujemy się w Waszych Do-
mach w najnowszym numerze IGŁY, która
po nieśmiałym raczkowaniu odważnie
stoi na nogach i coraz śmielej puka do
drzwi. Cieszy nas to, że przy jmowani je-
steśmy coraz życzliwiej i cieplej , zwłaszcza
że zima za pasem.

Jesień obfitująca w wydarzenia
kulturalne wyrastające, jak grzyby po
deszczu, na lokalnym rynku była też oka-
zją do wspominania i snucia opowieści .
Bogata historia naszej małej ojczyzny
skrywa jeszcze wiele tajemnic, które pro-
szą o wyjaśnienie. U lotną pamięć wspo-
magają zdjęcia, te pożółkłe obrazy
również domagają się ujrzenia światła
dziennego, cisnąc się w zapomnianych al-
bumach, szafach, szufladach... J est więc
o czym rozmawiać, zaproście nas do siebie,
odkurzcie zakamarki pamięci i podzielcie
się swoją wiedzą...

W bieżącym numerze wspomina-
my m. in. wydarzenia lat wojennych,
okupację, wysiedlenia i świąteczne zwy-
czaje.

Kończy nam się rok 2013, dla jed-
nych lepszy , dla drugich mniej dobry . Ży-
cząc swoim czytelnikom Zdrowych Świąt
i Wszelkiej Pomyślności w nadchodzącym
roku żywimy nadzieję, że znajdziecie Pań-
stwo czas na lekturę IGŁY.

Miłej lektury!!!
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Bezklusków zmakiem
niema w Wierzbiu świąt

- oświadczyła pani Stanisława Wojczuk. Osoby schodzące się do sali zgodnie jej przytaknęły.
Tak rozpoczęła się wierzbiecka wigilia przygotowana przez miejscowe KGW.

Na zewnątrz śnieżna zima. W zmodernizowanej świetlicy wiejskiej smakowite zapachy
kuchenne i pachnąca lasem choinka. Mimo, że panie: Maria Tatara, Maria Ćwik, Marianna
Lewicka, Zofia Juszczak, Jadwiga Kycko, Kamila Skiba, Teresa Zuszman to serdeczne koleżan-
ki, ostatni raz w tym gronie widziały się… żadna nie pamiętała, a uściskom i całusom nie by-
ło końca. Przy wigilijnym stole snuły się wspomnienia rodzinne, pojawiała się Krynica,
przywoływano mieszkańców Woli – dawnego Wierzbia, rozbrzmiewały śmiechy przerywa-
ne, co jakiś czas zapomnianymi pastorałkami.

M. Tatara: Siostra była jeszcze panienką.
Na święta posprzątane, poszykowane, a tu ojciec
wchodzi z wiązką słomy i snopkiem żytnim: niech
będzie pochwalony Jezus Chrystus, winszuję zdro-
wia i szczęścia zWigilią. A siostrze się to nie podo-
ba, zaczyna mówić oj tatusiu, po co, na co to?.
Z ojcem się nie dyskutowało, nie ma rady . Słomę
zaczyna się rozkładać po pokoju, wszędzie. Dzieci
się bawiły , wesoło fikają, jak to dzieci . Tak było
fajnie. Później zaczyna się z pośnikiem stół szyko-
wać, tak jak dzisiaj panie naszykowały . Wspólna
modlitwa, odczytanie fragmentu Ewangeli i we-
dług św. Łukasza o narodzinach Jezusa, dzielenie
się opłatkiem, składanie życzeń. Ojciec, jako pan,
gospodarz składał życzenia pierwszy , odpowiada-
no mu Bóg zapłać, dzieci całowały Go w rękę.
Później szło się na pasterkę. Szło się z chęcią, mi-
mo, że nieraz kurzyło. Szło się na piechotkę. N ie
było szosy , błoto, grudy .

W wigili jny poranek w progu domu pożą-
dano ujrzeć młodego mężczyznę, co tłumaczono

szczęściem i powodzeniem w nowym roku. A jesz-
cze przystojnego - dodały panie.

St. Wojczuk: Sztućce przy wieczerzy wigili j -
nej nie mogły być odkładane obok talerza, na stół.
Wierzono, że to przynosi nieszczęście. Po wieczerzy
dziewczynki leciały na dwór, łapały sztachety pło-
tu i liczono…

M. Zuszman: Do nas przychodził na pośnik
kuzyn. Po kolacj i kazał nam iść liczyć sztachety .
Pytam jak liczyć? A on: kawaler, wdowiec, kawa-
ler, wdowiec….

Nasłuchiwano skąd szczeka pies, z której
strony najdzie kawaler.

Do Trzech Króli były tzw. święte wieczory –
nie wolno było prać, rąbać…

W szkole podczas przedstawień był Dzia-
dek Mróz, w domu św. Mikołaj w kożuchu przy-
chodził.

T. Zwolan: Mikołaj chodził po polu po Ha-
rach. Raz nam przyniósł bochen chleba. Mama
piekła chleb w piecu chlebowym. Chleb się piekło

na cały tydzień, jakoś się szybko
skończył. Było nas kilkoro
w domu, zjedliśmy. I to było
w mikołajki . Ten Mikołaj po
polu szedł… z naszym chlebem.
Mama sprawdzając coś w piecu,
okazało się, że stała tam jedna
blacha. I wtedy był prawdziwy
Mikołaj .

J. Kycko: Wtedy szczęśliwa
zawołałam: Dzieci św. Mikołaj
przyniósł chleb. Zapomniałam
wyjąć. Zdawało mi się, że już
wszystko wyjęłam, a tu taka
niespodzianka! Radość była
ogromna.

Choinka zawsze była, praw-
dziwa, przynoszona przez ojców
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w dzień wigili i , nigdy wcześniej .
Ubierało się ją w samodzielnie
wykonane ozdoby: łańcuchy . Cu-
kierki na choince obowiązkowo,
jabłka, orzechy . Łańcuch na choin-
ce symbolizuje według Teresy
Zwolan węża, według pani Teresy
Zuszman przyszłość Jezusa. Choinki
czasem wieszano u sufitu, bo nie
było w izbie miejsca, bo rodziny
były wielodzietne, mieszkały
w jednym pokoju.

Z. Juszczak: Na pośnik
przygotowywano barszcz czerwo-
ny , pieróg z kaszą i sos grzybowy,
pierogi, kapustę z grochem i grzy-
bami, gołąbki z kaszą i grzybami,
kompot z suszu, ryby , śledzie solo-
ne z beczki (Moczyło się je elegancko, do słoika,
cebulki się nakrajało - bardzo dobre były - p.
Wojczuk. Dziś kupuje się gotowe, ale nie są takie
smaczne, jak kiedyś - p. Kycko Z., p. Wojczuk –
Dzisiaj nic nie jest smaczne… I kluski z makiem.
Zawsze. Mak swój niebieściutki.

M. Tatara: Pani Chmura, niech pani powie
o kartofelkach. Gotujemy w mundurkach, kroimy
w kostkę, smażymy na olejeczku fajnym. I to do-
dajemy do śledzia, do ryby, do kapusty… Kto chce
z chlebem, je z chlebem, ale i kartofeleczki są. Mu-
szą być.

Z. Chmura: Młodzi nie wyobrażają sobie
dziś wigili i bez tych kartofelków.

Z. Juszczak: Moja mama smażyła pączki:
drożdże, mąka, woda, sól, troszkę cukru, łyżką kła-
dła na olej i smażyła. A to takie dobre było, napi-
ło się oleju.

M. Ćwik: Do Zamościa piechotą się chodzi-
ło, takimi ścieżkami. Wszystkie zakupy w mieście
się robiło.

T. Zwolan: Podczas świąt na naszej kolonii
na Harach spotykaliśmy się wszyscy u pana Heń-
ka Turczyna. W jednej izbie, słoma w kącie, sąsie-
dzi się schodzili , śpiewali kolędy , jak mniejsze
święto to w karty grali , dzieciaki w słomie. J ak
dzieciaki hałasowały to jeden pan przypiął sobie
agrafkę do gumofilca i nas straszył… Tam było za-
wsze wesoło, ty le ludzi . A jak pan Heniek nagoto-
wał, poprzypalał, jakie to było dobre! Wracało się
do domu i chciało się takiego samego.

S. Wojczuk: J ak za mąż powychodziłyśmy
to troszkę było się u teściowej , a potem do mamy
się uciekało. I trochę w domu i na pasterkę. I do
domu. A dzisiaj młode wsiadają w samochód
i wołają oj, oj, oj...

T. Zuszman: Najpierw ojciec przynosił sło-
mę, potem podzieli l i się opłatkiem, zjedli śledzia.
Śpiewali kolędę, potem mama przynosiła pierogi,
znów kolędę śpiewali… nie było rozmawiania.
Śpiewano z książeczki : tumanie bierz książeczkę i
śpiewaj. I pójdę dzisiaj do dzieci na pośnik to też
krzyczę, żeby książeczki brali i śpiewali ze mną.
Wszyscy się pytali (bo znam wiele kolęd) , gdzie ja
się tego nauczyła, a ja od dziecka śpiewałam.

K. Skiba: Piekliśmy amoniaczki, później
pierniczki, przekładańce miodowe.

M. Ćwik: A gdy brakowało cukru to goto-
wało się buraka cukrowego, wywar dodawano do
ciastek.

Kolęda przez całą wieś, ubrany kto co miał,
cała wieś chodziła… pod oknem się śpiewało nie
w domu.

Dzieci starsze pomagały w przygotowaniu
wigili i , małe się przeganiało. Post był przestrzega-
ny , dzieci też. Przaśniaki (praśniaki) na fajerkach
się piekło.

Wysyłano kartki z życzeniami na święta.
Dzisiaj są telefony .

M. Tatara: A ja jeszcze listy piszę!
Z . Juszczak zaintonowała pastorałki . Panie

nieśmiało, ale przyłączyły się i pięknie wybrzmia-
ły 3 stare utwory (w tym: Północ już była…)

M. Tatara : O już zaczynają się śpiewki?
Teraz to ludzie mają raj na ziemi. Kiedyś jak było
tak było, ale ludzie byli zgrani, równi. A teraz nikt
do nikogo nie pójdzie, wszystko w belwederach
siedzi , telewizory wszystko popsuły . N ikt się nie
obrażał.

Na zakończenie spotkania pani Tatarowa
przypomniała obecnym o życzeniach, które śpie-

cd. na str. 6



6 IGŁA | październik-grudzień 2013

Kapusta z grochem i grzybami
(wyk. Maria Niemczuk)

• 2 kg kapusty kiszonej
• 20 dkg grochu
• grzyby suszone, przyprawy

Kapustę ugotować. Osobno ugotować
groch z dodatkiem marchewki. Ugotować
grzyby wcześniej namoczone w wodzie. Połą-
czyć wszystkie składniki i chwilę podgotować,
przyprawić do smaku.

wał Jerzyk Jasiński : Wesołych Świąt życzymy
wam u wielkich miast i chatek bram, i wam z do-
mów samotnych jasnych i wam z izdebek wilgot-
nych ciasnych i wam co w trudzie spędzacie życie
i co za krajem srodze tęsknicie, wszystkim wam
ślemy szczere życzenia niech Bóg w radości, smutki
przemienia, niech się rozjaśnią zbolałe czoła, niech
huczne Gloria zabrzmi dokoła.

Rozstanie nie było łatwe. N ikomu wresz-
cie nigdzie się nie spieszyło. Na pamiątkę wyko-

naliśmy fotografie. A gdy wybiła 21 00 panie ze
wzruszeniem żegnały się, dziękując gospodyniom:
Marii Niemczuk, Teresie Zwolan, Grażynie Po-
kryszce, Urszuli Pyś, Zdzisławie Chmurze, Zofii
Kycko, Grażynie Gładysz i sołtysowi panu Stani-
sławowi Pysiowi za to, że mogły chwilę pobyć ze
sobą, powspominać konsumując wspaniale przy-
gotowane wigili jne potrawy. To była ich Wigilia.
Pierwsza wspólna…

spisała:
Agnieszka Piela

Pierogi wigilijne
(wyk. Grażyna Gładysz)

Ciasto:
• 1 kg mąki
• 1 jajko
• 1 /3 szkl. oleju
• ok. 1 szkl. mleka

Zagnieść luźne ciasto, wałkować, wy-
cinać szklanką krążki .

Farsz:
• 1,5 kg kapusty kiszonej (ugotować do mięk-
kości)

• 2 garści suszonych grzybów,
• 1 cebula
Grzyby odcisnąć, pokroić w drobną kostkę;
cebulę pokroić w kostkę, podsmażyć na ma-
śle, dodać grzyby . Wymieszać farsz, doprawić
solą, pieprzem wg uznania. Gotować ok. 2-3
min. od wypłynięcia w osolonej wodzie.

Kluski z makiem
(wyk. Zofia Kycko)

• ½ kg mąki
• 2 jajka

Ciasto zagnieść, rozwałkować na placki .
Mak sparzyć gorącą wodą, wodę odlać, do-
dać cukier i w donicy rozetrzeć. Dodać
kluski .

Gołąbki z kiszonej kapusty
(wyk. Urszula Pyś)

• 1 główka kiszonej kapusty
• ½ kg kaszy gryczanej
• ½ kg pieczarek
• suszone prawdziwki, cebula, masło, sól, pieprz
prawdziwy i ziołowy

Kapustę obgotować, odcedzić i wystu-
dzić. Kaszę gryczaną zalać 1 litrem wody-
wrzątkiem, chwilę pogotować i pozostawić
w ciepłym miejscu. Grzybki prawdziwe suszo-
ne na noc namoczyć, rano obgotować i pozo-
stawić do wystygnięcia. Pieczarki drobno
pokrojone z cebulką udusić na maśle.

Wszystkie składniki wymieszać i zawi-
nąć gołąbki. Układać w garnku warstwami po-
lewać cebulką usmażoną na masełku. Piec do
miękkości kapusty .
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Zapraszamy do zapoznania się z kolej-
ną cześcią ekspertyzy historyczno–heraldycz-
nej opracowanej przez dra Henryka Sorokę.

Herb to coś więcej ...

Sztandar

Płat prawy (awers) błękitny przedstawia
okrąg biały z herbem gminy pośrodku, nad któ-
rym widnieje napis złoty w dwóch rzędach GMI-
NA ŁABUNIE obwiedziony wieńcem laurowym

złotym, w narożnikach sztandaru widnieją moty-
wy zdobnicze w postaci liści złotych lipowych
i klonowych (nawiązują do miejscowej przyrody –
zabytków przyrody z obszaru gminy) .

Płat lewy (rewers) przedstawia godło her-
bowe Rzeczypospolitej Polskiej – Orła Białego.

Głowica sztandaru, zgodnie ze wymogami
i zwyczajem, odnosi się do symboliki gminy
i przedstawia przetworzone srebrne godło herbo-
we gminy, tj . cztery podkowy z czterema kwiata-
mi lnu złocistego flankujące głowicę pastorału.

Płaty sztandaru mają ok. 1 1 0 cm wielkości
i są obszyte złotą frędzlą.

cdn.

Ku zaskoczeniu lekarzy
stan Michała ustabilizował się,
jednak nie dawało to jeszcze po-
wodów do pełnej radości . Grozi-
ła mu bowiem operacja
obarczona ogromnym ryzykiem.
W dodatku obawiano się, że Ka-
zik nie będzie już funkcjonował
normalnie. W chwili , gdy zapa-
dała decyzja o dacie zabiegu
wydarzyło się coś niesamowite-
go… Okazało się, że operacja nie
będzie potrzebna. Organizm Mi-
chała zaczął się regenerować.
Z dnia na dzień jego stan się po-
prawiał a on sam robił wielkie
postępy . Wydarzenie to dało
wielką nadzieję jego rodzinie
i przy jaciołom… Katarzyna Gre-
wińska - siostra Michała utwo-
rzyła stronę internetową
(www.michalhubala.pl) , gdzie
opowiedziała historię brata. Ko-
lejnym krokiem, jaki poczyniła
było stworzenie mu profilu na
facebooku. Rodzina Hubalów
potrzebowała zarówno wsparcia
finansowego, niezbędnego do
rehabilitacj i Michała, jak i zwy-
kłej , ludzkiej dobroci , która dała-
by im, a przede wszystkim
samemu Michałowi siłę do wal-
ki z cierpieniem, jakiemu musieli
stawić czoła. W akcję włączali
się najpierw przy jaciele Michała,
dalsi znajomi a nawet zupełnie
obcy ludzie. Powstały koszulki
ze zdjęciem Michała, charyta-

tywne imprezy , happeningi,
koncerty , zbiórki pieniędzy
w szkołach, publikacje, msze
święte. N iedługo ukaże się ka-
lendarz charytatywny na 2014
rok ze zdjęciami najbliższych ko-
leżanek Michała. 22 października
w Magazynie Expresu Reporte-
rów pokazano wzruszający re-
portaż Doroty Boczek pt.
Trzymaj się Kazik! Po jego emisj i
Michał zawładnął tysiącami
serc. J ego profil został zbombar-
dowany wpisami, pełnymi życz-
liwych, pięknych i budujących
słów. 9 grudnia na antenie TVP

Michałomania Lublin został emitowany drugi
reportaż o Michale pt. Kazik dał
radę. I nicjatywy te zapoczątko-
wały falę Michałomanii , która
ogarnęła całą Polskę. Zdarzało
się, że stronę Michała odwiedza-
ło dziennie nawet 9000 osób!

Od 6 grudnia Michał jest
już w domu. Pierwszy weekend
spędził czytając wszystkie wpisy
pozostawione na stronach www.
Najpiękniejszym świadectwem
o tych wydarzeniach są słowa
siostry Michała: Wsparcie jakie
otrzymywał właściwie codzien-
nie od swoich przyjaciół sprawi-
ło, że się nie załamał i walczył.
Można powiedzieć, że najważ-
niejszą batalię już wygrał, ale
wojna wciąż trwa. Patrząc na to
ile Michał osiągnął przez 4 mie-
siące trzeba wierzyć, że będzie
dobrze. Musi być dobrze! Dzięku-
ję wszystkim ludziom dobrej woli
i wielkiego serca za wsparcie,
również to finansowe, dzięki któ-
remu przez kilka najbliższych
miesięcy możemy ze spokojem
walczyć o powrót Michała do
normalności. Dziękuję również
w imieniu własnym i Rodziców
za modlitwę jaką byliśmy i jeste-
śmy otoczeni. Myślę, a może le-
piej powiedzieć czuję, że to co
dzieje się z Michałem można
określićmianem Cudu.

Małgorzata Cymińska

21 lipca 2013 roku gminę Łabunie obiegła wiadomość o wy-
padku Michała Hubali, zwanego przez przyjaciół Kazikiem. Dia-
gnoza była wstrząsająca: rozległy uraz głowy, pęknięte kości
twarzoczaszki, uszkodzone oko i powieka, krwiaki w mózgu. Przez
pierwsze dni Michałowi nie dawano żadnych szans na przeżycie.
Sytuacja była dramatyczna…

Fundacja Drabina Rozwoju
ul. Dobra 5/2

00-384 Warszawa

Volkswagen Bank Direct
Rondo ONZ 1

00-124 Warszawa
nr konta: 1 1 2130 0004 2001 0356 0802 0002

z dopiskiem darowizna na rzeczMichała Hubali
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Pewnej niedzieli

Na skraju lasu tuż za zabudowaniami
Barchaczowa przy drodze powiatowej Łabuńki
Pierwsze – Zubowice stoi, usypany przez miesz-
kańców wsi, kopiec ziemny z krzyżem – miejsce
pamięci pomordowanych rodzin Skibów i Ma-
kowskich, ówczesnych gajowych.

J est październik 1942 r. Do gajówki przy-
chodzą obcy , nieznajomi gospodarzom ludzie. Py-
tają o drogę, chcą się napić wody, porozmawiać…

25 października 1942 r. słońce wstaje o 7:1 6.
J est niedziela. Państwo Józef i Marianna z Mrocz-
ków Makowscy , jak co tydzień odświętnie ubrani
wyruszają na niedzielną Mszę Św. W dużym,
drewnianym domu, przedzielonym długim wą-
skim korytarzem, krzątają się: Antonina z Ma-
kowskich Skibowa (41 l .) z mężem Władysławem
Skibą (39 l .) i trojgiem dzieci : Janem i Stanisła-
wem (3 letnimi bliźniakami) i Krysią (2 l .) , Jan
Piotr Makowski (35 l .) , wdowiec i jego brat Tade-
usz Makowski (39 l .) z żoną Stanisławą
z Szustaków.

Od strony wsi główną drogą furman Sem-
czuk z Łabuniek Pierwszych wiezie niemieckich

żołnierzy . Zatrzymują się pod gajówką. Wydają
rozkazy… Najpierw na podwórko wyprowadzają
mężczyzn. Następuje egzekucja. Potem zabijają
Antoninę z dziećmi. Korzystając z zamieszania Sta-
nisława Makowska wymyka się ty lnymi drzwia-
mi, ucieka w pole. N iemcy strzelają. Drogą polną
wracają mieszkańcy Bródka (m.in. Łagowski) i to
oni padają zabici .

Mord w gajówce przeży li starsi państwo
Makowscy i Stanisława. Ona schroniła się u sio-
stry w Barchaczowie, im dał schronienie kościół.

W 1945 r. Józef Makowski zgłosił śmierć
swoich bliskich. W obecności organisty Jerzego
Jasińskiego i księdza Andrzeja Kostrzewy
sporządzono akty stanu cywilnego, tłumacząc
opóźnienie ich spisania wypadkami wojennymi.

Marianna umarła 13 marca 1945 r. w wieku

74 lat. Losy Józefa nie są mi znane.
Stanisława w 1945 r. ponownie wyszła za

mąż. W swoim życiu opowiedziała tę historię ty l-
ko dwa razy… a zdjęcia (mimo, że w 1995 r. zmar-
ła) do dziś ukryte są głęboko w Jej torebce.

Na podst. zasłyszanych relacji:
Agnieszka Piela

fot.: miejscepamięci w Barchaczowie

fot.: rodzina Skibów (wg relacji Stanisławy
Makowskiej)

fot.: Stanisława Makowska - pierwsza z prawej
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W 1927 r. w Ruszowie
wybuchł groźny pożar, w którym
spłonęło kilkanaście zabudowań
gospodarskich. Walka z pożarem
w tym czasie była bardzo trudna,
nie było sprzętu do gaszenia,
a rozprzestrzenianiu się ognia to-
warzyszyła zwarta zabudowa
i słomiane pokrycia dachów.
W tym czasie wśród mieszkań-
ców powstaje inicjatywa zorga-

nizowania Ochotniczej Straży
Pożarnej . Zostaje powołany
pierwszy zarząd, którego preze-
sem został Tomasz Płaza, a jego
zastępcą Paweł Byczek, komen-
dantem Józef Przyczyna, zastęp-
cą Józef Sołoducha, sekretarzem
Bartłomiej Opiła, a skarbnikiem
Józef Hłobił. Członkami zarządu
zostali Józef Skwara, Józef Cy-
bula, Bronisław Gęborys, Jan
Niderla, Andrzej Synowiec, Sta-
nisław Byczek, JózefWiater, Jan
Byczek (s. Antoniego) . Na po-
czątku lat trzydziestych zarząd
podejmuje się zadania budowy
Domu Ludowego i w tym celu
przeprowadzono zbiórkę pie-
niężną wśród mieszkańców Ru-
szowa i Ruszowa-Kolonii .

Zwrócono się
z prośbą do
hr. Aleksandra
Szeptyckiego,
właściciela ma-
jątku w Łabu-
niach o wsparcie.
Hrabia zezwolił na
wycinkę kilkunastu sosen, które
posłużyły jako budulec. Przy du-
żej pomocy strażaków i miesz-

kańców wsi
w roku 1935
oddano
Dom Ludo-
wy do
użytku.
W roku
1939 wybu-
chła I I
Wojna Św.
OSP zawie-
siła swoją
działalność.
Po wyzwo-
leniu w
1944 r. straż
wznawia

działalność i wybiera zarząd.
Prezesem zarządu zostaje
Józef Wiater, zastępcą Adolf
Skwara, komendantem Bolesław
Szarafin, zastępcą
Edward Wojczuk,
sekretarzem Wła-
dysław Juśko,
skarbnikiem Jan
Niderla. W 1950 r.
następuje zmiana
w zarządzie. Preze-
sem zostaje Adolf
Skwara, zastępcą
Lucjan Płaza, ko-
mendantem Bole-
sław Sołoducha,
skarbnikiem Feliks
Hłobił. Od roku
1950 r. do 1965 r.

komendantem OSP byli : Bole-
sław Sołoducha, Roman Opa-
rowski i Henryk Maziarczuk.

W 1962 r. funkcję prezesa
przy jmuje Ignacy Bryk i spra-
wuje ją do 1979 r. Od roku 1979
do 2001 r. funkcję prezesa pełni
Henryk Szast . W roku 1965
funkcję komendanta przejmuje
Lucjan Płaza i piastuje ją do ro-
ku 2001. W 1970 r. zarząd podej -
muje zadanie budowy Domu
Strażaka. Zgromadzone pieniądze
z urządzanych zabaw, bufetów,
loterii fantowych przeznaczone
zostają na zakup materiałów bu-
dowlanych. Przy pomocy finan-
sowej samorządu gminy oraz
Komendy Wojewódzkiej Straży
Pożarnej w Zamościu w 1974 r.
ukończono budowę Domu Stra-
żaka.

Bolesław Sołoducha

Historie Gminnych OSP

Ruszów
częśćI

fot.: OSPRuszów, lata 30-ste; z arch. R. Hłobiła

fot.: OSPRuszów, lata 40-ste; z arch. R. Płazy;
na fot.: B. Byczek, L. Płaza, J. Wojczuk, B. Szarafin, B. Maziarczuk,

J. Małkus, A. Pejda, M. Bryk, J. Juśko, S. Skwarek, H. Wdowiak

fot.: OSPRuszów, lata 50-te; z arch C. Kozłowskiego;
na fot.: J. Juśko, S. Zwolak, R. Buchaj, J. Skrętuła,

S. Magdziak, H. Maziarczuk, J. Wojczuk, H. Wdowiak, M.
Pyda, B. Haik, J. Pilip, F. Baran
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WYDARZENIA

4-5 października radni, sołtysi
i członkowie organizacj i poza-
rządowych z OSP, KGW
i Stowarzyszenia na Rzecz Roz-
woju Gminy Łabunie wzięli
udział w wizycie studyjnej
w Garncarskiej wiosce w Ka-
mionce k/N idzicy . Delegacja
uczestniczyła w warsztatach
z ekonomii społecznej (m. in.
tworzenie wiosek tematycz-
nych, kreowanie lokalnych pro-
duktów turystycznych,
marketing przedsiębiorstw spo-
łecznych) , rzemieślniczych (wy-
roby z gliny na kole
garncarskim, witraże) i J armar-
ku Benedyktyńskim podczas,
którego zapoznała się z lokal-
nymi smakami i produktami.
I marzyła, by przenieść taką
inicjatywę na lokalny grunt.
Trzymamy kciuki .. .

6 października na tzw. Bło-
niach w Wólce Łabuńskiej , od-
była się jesienna zabawa dla
dzieci zorganizowana z inicjaty-
wy KGW w Wólce Łabuńskiej ,
przy pomocy finansowej Wójta
Gminy Łabunie oraz organiza-
cy jnej ze strony strażaków
z OSP. Panie przygotowały po-
częstunek, upiekły pyszne cia-
sta. Zorganizowały zabawy, gry
i konkurencje sprawnościowe.
Każdy uczestnik zabawy był
nagradzany słodkościami, oraz
nagrodami rzeczowymi. Całość
zakończyła się ogniskiem, pie-
czeniem kiełbasek i ziemnia-
ków.

od 7 października w ponie-
działki i środy sale gimna-
styczne przy szkołach
w Łabuniach i Łabuńkach
Pierwszych rozbrzmiewają ae-
ro-rytmami. Chętni mieszkańcy
mogą uczestniczyć w zajęciach
z aerobiku, które prowadzi pani
I lona Lewicka.

Wbrew liberalnym śro-
dowiskom zarzucającym nam
lubowanie się w traumie daw-
nych wydarzeń, wytykającym
niepotrzebny patos patriotycz-
nych uroczystości winniśmy
przekazywać młodemu pokole-
niu wiedzę o jego przodkach, by
pamiętając o tragicznej przeszło-
ści mogli w pełni cieszyć się te-
raźniejszością i ufnie - ale też
dumnie - patrzeć w przyszłość.

W 95. rocznicę odzyska-
nia przez Polskę niepodległości
Gmina Łabunie podjęła próbę
pochylenia się nad tym tema-
tem… organizując uroczystości ,
których celem był dialog poko-
leń, upamiętnienie nieobecnych
i wreszcie radość z N iepodległej .

Dzień pierwszy…
9 listopada w Świetlicy

wiejskiej w Barchaczowie miało
miejsce spotkanie z seniorami.
Wydarzeniu towarzyszyły wy-
stawa starych fotografii Gdzie
ślady stóp naszych…, z których
spoglądali na zebranych miesz-
kańcy Barchaczowa - ci już nie-
ży jący , ale i ci obecni na sali ;
i prezentacja multimedialna
Działo się we wsi Barchaczów
ukazująca wydarzenia (urodze-
nia, śluby , zgony) zapisane
w księgach USC w latach 1913
-1 945 przygotowane przez
Agnieszkę Pielę Kierownika Re-
feratu Promocj i , Kultury , Sportu
i Informacj i z UG Łabunie.
W spotkaniu wzięła udział
więźniarka KL Auschwitz pani
Janina Hatała (ur. 1 91 8 r.) numer
obozowy 34574, która podzieliła
się z zebranymi swoim trauma-
tycznym doświadczeniem m. in.
utratą 3 dzieci (dwoje zmarło

w obozie przejściowym w Zamo-
ściu) , męża, eksperymentami
medycznymi. Przejmujące wspo-
mnienia gen. Bronisława Du-
cha spisane przez Kazimierza
Wierzyńskiego przywołał pan
Bogdan Szykuła Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej .

Duch dawnego Barcha-
czowa unosił się nad wspomina-
jącymi… zebrani przy kawie
i ciastku (przygotowanymi przez
KGW w Barchaczowie) długo
jeszcze debatowali o tych, któ-
rych już nie ma, o miejscach za-
pomnianych, o życiu…

Dzień drugi…
Mimo niesprzy jającej au-

ry 10 listopada zgromadził
w Bródku około 50 osób chcą-
cych wziąć udział w marszu pa-
mięci częścią Szlaku Pamięci
poległych i pomordowanych
w Gminie Łabunie. Złożono

Po trzykroć Niepodległa

Historia naszej Ojczyzny znaczona krwią bohaterów nakłada na
kolejne pokolenia obowiązek upamiętniania minionych dni. Toż-
samość Polaka zależna jest od zachowania w pamięci tych, którzy
życie oddali za wolną i niepodległą Polskę.
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od 15 października Gimnazjum
w Łabuniach i Gimnazjum
w Łabuńkach Pierwszych re-
alizują projekt pt. Nauka dro-
gą do sukcesu współfinan-
sowany ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europej -
skiego Funduszu Społecznego.
Wartość łączna projektu wy-
nosi : 51 1 .1 87,76 zł. w tym wkład
własny : 70.200 zł. Uczniowie
skorzystają z szeregu wyjaz-
dów edukacy jnych, prowadzo-
ne będą zajęcia dodatkowe
z języka angielskiego, mate-
matyki, ICT, przedmiotów
przyrodniczych i planowania
kariery zawodowej oraz zajęcia
rozwijające zainteresowania
uczniów: teatralne, fotografia
i media, l iteratura i fi lm, pla-
styczne, taneczne i sportowe
oraz wzbogacona baza dydak-
tyczna szkół.

24 października w sali konfe-
rency jnej Domu Kultury w Ła-
buniach odbyło się spotkanie
Wójta Gminy Łabunie z rad-
nymi, sołtysami, przedstawi-
cielami rad sołeckich,
dyrektorami szkół i organiza-
cjami społecznymi i pozarzą-
dowymi z terenu gminy .
W spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele zamojskiej fi l i i
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego
i zamojskiej firmy Doradztwo
i Reklama, którzy omówili
program usuwania azbestu
i planowane prace dotyczące
opracowania Strategii Rozwoju
Gminy na lata 2014-2020. Pod-
czas spotkania rozmawiano
o kierunkach rozwoju gminy
i sposobach aktywizacj i spo-
łeczności lokalnej . Pani Teresa
Zwolan (KGW Wierzbie)
przedstawiła prezentację
o gminie, a Agnieszka Piela
z Referatu Promocj i , Kultury ,
Sportu i Informacj i UG zapo-
znała zebranych z działalnością

cd. na str. 18

wieńce, zapalono znicze i odda-
no cześć poległym znanym
z imienia i nazwiska oraz tym
niepoznanym, jak mogiła nie-
znanego żołnierza na skraju bró-
deckiego lasu. Tu swoim
wspomnieniem i refleksją po-
dzieliła się z piechurami pani
Czesława Kuśmirz emerytowana
nauczycielka. Przy kopcu ziem-
nym usypanym przez mieszkań-
ców Barchaczowa pan Emilian
Sołoducha wspomniał o zamor-
dowanej przez hitlerowców ro-
dzinie Makowskich i Skibów.
Przy kapliczce domkowej usytu-
owanej przy budynku byłej
szkoły w Barchaczowie kolejny
raz podzielił się z uczestnikami
przemarszu swoją wiedzą o cza-
sie wojny . Na mecie czekały już
ogniska, gorący napój (do wybo-
ru: kompot, herbata, kawa)
i kiełbaski . Każdy uczestnik

otrzymał publikację biblioteki
publicznej Bronisław Momot
Wrzesień 1939 wspomnienia, ma-
pę turystyczną gminy Łabunie i
breloczek z herbem gminy . Cie-
pło ogniska dało okazję do snu-

cia niedokończonych minionego
dnia opowieści i wspomnień
wojennych, a nawet retrospekcj i
(choć pamięć nie ta…) , odśpie-
wano znane i nieznane piosenki
żołnierskie będące niejako zapo-
wiedzią kolejnego dnia. Wagę
rozmów i wspomnień ostudził
nieco ziąb, ale przeniesione do
wnętrza gościnnej świetlicy
trwały jeszcze dość długo.

Dzień trzeci…
Niemal w całości prze-

znaczony na I I Gminny Prze-
gląd Pieśni Żołnierskiej . Na
widowni zasiedli wszyscy ci ,
którzy powinni byli zasiąść. Na
scenie zaprezentowały się gmin-
ne KGW, duet One oraz młode
talenty wokalne: Kamila
Wróblewska, Paulina Kuśmierz,
Bartek Góra. Teksty piosenek
uzupełniały odczytane wiersze
niektóre napisane specjalnie na
tę okoliczność przez Kamilę
Basaj i panią Halinę Flak. Gości
poczęstowano znanym ze swoich
walorów smakowych bigosem
barchaczowskim i innymi spe-
cjałami serwowanymi przez
KGW.

Kiedy stoły biesiadne
pustoszały , w kuluarach toczyły
się ważne rozmowy o dawnym
Barchaczowie, o ludziach, o ży-
ciu… co niezbicie dowodzi po-
trzeby takich spotkań i stanowi
pretekst do organizowania ko-
lejnych. I I I Przegląd będzie na
pewno, kolejna porcja zdjęć jest
już gotowa, co przyniosą kolejne
dni? Czas pokaże…

Niepodległość nie jest
nam dana wiecznie. Kolejne po-
kolenia muszą ją pielęgnować…
Niepodległość jest stanem du-
cha, a Duch w Narodzie mizerny
jakiś…

Cyprian Bukaj

fot.: przystanek podczas przemarszu
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Najważniejsze, żeprzeżyliśmy

Z panią Marianną Lewicką spotkałam się
w jej domu. To było moje pierwsze spotkanie
z trudnym tematem. Notowałam każde słowo, za-
pamiętywałam każdy wyraz twarzy…

Obóz przejściowy w Zamościu
Do obozu zostałam wysiedlona z rodzicami

13 grudnia 1942 r. Tatuś podał się za szewca (nie
miał zielonego pojęcia o szyciu butów) . Ktoś mu
powiedział, że jak powie, że
jest rzemieślnikiem to zo-
stanie z rodziną w jednym
baraku. I faktycznie byli-
śmy razem, aż do komisj i .
Postawili mnie za kurtyną,
Tatusia i Mamusię zabrali ,
płakałam... Po pewnym
czasie wrócili - Mamusia
(miała chore nogi) z naka-
zem pracy w Reichu, a Ta-
tuś (zdrowy) miał zostać w
obozie ze mną. Tatuś po-
szedł prosić o zamianę. Po-
tem opowiadał, że N iemiec mu mówił, że jest
głupi, bo ona zaraz by wróciła, bo chora, a tak to
on pojedzie. Zmienili decyzję i pojechał zamiast
Matki. Razem z Matką poszłyśmy do innego ba-
raku, Ojciec do innego. Wywoził zmarłe dzieci na
ul. Peowiaków.

Warunki do życia były okropne. Drewnia-
ny budynek, w którym wcześniej trzymane były
konie. Zimno, głód, brud, wszy . Wydawało mi się,
że nie da się przeżyć. Słabsze dzieci umierały ma-
sowo. Do jedzenia była zupa z brukwi i malutka
kromka chleba na cały dzień.

Obóz ogrodzony, wysoko drutem kolcza-
stym. Pamiętam, jak ludzie rzucali paczki z żyw-
nością przez te druty . Paczki rozrywały się
i wylatywały stamtąd cebula i chleb. N iemcy

strzelali , ale wydaje mi się, że bardziej na postrach
niż do ludzi . Za drutami był N iemiec Ne - bił,
strasznie bił…

I tak przesiedziałam razem z Matką
w obozie całą zimę. Już poruszałam się z trudem,
brakowało mi siły i nadziei żadnej . Aż w końcu
28 lutego 1943 r. zostałyśmy wyczytane do wyjaz-
du. Czułyśmy wielką radość, ale…

Wstronę „nowego domu”
Samochodem ciężarowym wywieziono nas

na dworzec kolejowy. Tam powpychano do brud-
nych i zimnych wagonów. Ruszyliśmy w niewia-
dome... Ludzie dookoła mnie rozmawiali ,
denerwowali się i zastanawiali , gdzie nas wywo-
żą. Pociąg wlókł się powoli , co jakiś czas przysta-
wał i dalej ruszał.

Z podróży tej zapamiętałam obraz kobiety-
matki, która tuliła do siebie małe dzieciątko owi-
nięte w chustę.. .chciała je pochować. Tamta chwi-
la i oczy tamtej matki pozostaną we mnie do

końca życia.. .
Pociąg w pewnej chwili za-
trzymał się, ludzie wyglą-
dali przez szpary wagonu
i mówili , ze to koniec z na-
mi, że na pewno nas roz-
strzelają. Baliśmy się.
Pociąg zatrzymał się w le-
sie. Staliśmy tu bardzo dłu-
go. W końcu pociąg ruszył.

Dojechaliśmy do Ka-
łuszyna w powiecie mińsko
- mazowieckim. Tu otwo-
rzono wagony i wypuszczo-

no ledwie ży jących ludzi - nas. W kałuszyńskiej
szkole nocowaliśmy. Polacy zorganizowali jedze-
nie, kto mógł przygarniał wysiedleńców do domu
lub pozwalano nam zająć puste mieszkania.

Razem z Matką otrzymałyśmy schronienie
we wsi Mrozy (Pani Marianna podaje zaświad-
czenie z archiwum 842-21 69/95) . Tam Mamusia
pracowaław polu, zbierałyśmy kamienie, poma-
galiśmy ludziom. Rejon ten był bardzo biedny, ale
rzeki obfitowały w raki. N igdy ich nie spróbowa-
łam, ale widziałam, jak je gotowano i zachwalano
ich smak.

Dwa lata temu podczas zbierania
materiałów do publikacj i Wierzbianki
w kuchni. Wierzbie od kuchni spotykałam się
z mieszkańcami Wierzbia, wsłuchiwałam się
w ich tragiczne historie. Fragmenty tych
najbardziej wzruszających, związanych
z wysiedleniami w 1942 r. przedstawiam
Państwu na łamach niniejszego pisma.

Niema dziedziczenia win,
jestdziedziczeniepamięci

A. Friszke

cd na str. 1 7

Badanie przez niemieckiego lekarza.
fot. ze zbiorów IPN
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Przekazanie i poświęcenie
sztandaru Gminy Łabunie

Złote Medale
za Długoletnią Służbę
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Po trzykroć Niepodległa
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Po trzykroć Niepodległa
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V Gminny Bieg Niepodległości
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Gdzie jestpochowana moja Matka?

Pan Hieronim Kycko (zm. w 2013 r. - przyp.
red.) to niezwykle serdeczny człowiek. Podczas
rozmowy o Jego matce nie obyło się bez łez. Z do-
mu pp. Kycków wyszłam z książką Beaty Koza-
czyńskiej Losy dzieci z Zamojszczyzny
wysiedlonych do powiatu siedleckiego w latach
1943-1945 pod pachą.

Wysiedlenie i wyjazd do Reichu
1 3 grudnia 1942 r. w nocy przyszli do nas

N iemcy, kazali zabrać niewiele. Umieścil i w lagrze
w baraku nr 8. Wprost na okna trupiarni . Matka
odsuwała nas od tych widoków, ale to zostaje.. .
Ktoś powiedział Ojcu, żeby podał się za rzemieśl-
nika to nie rozłączą go z rodziną. W pewnym mo-
mencie w baraku zrobiło się za mało miejsca, a za
dużo rzemieślników.
N iemcy zażądali za-
świadczeń i kwalifi-
kacj i . Ojciec ich nie
miał. Dostał przy-
dział na wyjazd, a
wraz z nim ja i sio-
stra.

Pracowałem
w Berlinie (pan
H ieronim recytuje z
pamięci berliński
adres: Lichtenberg,
Herbertstrasse 79) w
szpitalnej kotłowni
przez 30 miesięcy .
Tam spotkałem ran-
ną dziewczynę z Wierzbia Krystynę Kudyk. N ie
mieliśmy żadnych wiadomości od Matki i rodzeń-
stwa (brata i siostry ) .

Gdzie jest pochowana moja Matka?
Zaniepokojeni losem rodziny Ojciec napisał

(tak jak obiecał Matce) do Józefa Feręszkiewicza
na Piasek, który nie został wysiedlony . Powiado-
mił ich o naszym losie i czekał na wiadomości od
Matki.

A Matka?.. . Z obozu w Zamościu została za-
brana do Siedlec i tam na stacj i kolejowej zginęła.
Siostra, która była przy tym opowiadała, że Matka
nie chciała oddać małego niespełna dwuletniego
Jerzyka i N iemiec ją zastrzelił, a przy tym postrzelił
brata, który był na rękach matki. Dwie kule
utkwiły w nodze Jerzyka. Dużo dowiedziałem się
czytając książkę pani Beaty Kozaczyńskiej . Za-
mieszczony tam wykaz mieszkańców Zamojszczy-
zny wysiedlonych do Mordów (transport z 2 I I
1 943 r.) pod nr 244-246 przedstawia moją rodzinę:
siostrę I renę, Matkę Joannę i brata Jerzego.
W imieniu mojej Matki jest błąd, a obecnego

wówczas miejsca zamieszkania brak…
Nikt nie potrafi do dziś dnia odpowiedzieć

mi na jedno tylko pytanie: gdzie jest pochowana
moja Matka? O Jej śmierci powiadomiła nas sio-
stra, napisała na Piasek...

Widzę ich

Gdy przekroczyłam próg domu pana Bole-
sława Kniazia i zobaczyłam go siedzącego na
krzesełku z zawadiacko – zamyśloną miną wie-
działam, że czeka mnie tu kawał wierzbieckiej hi-
storii . H istoria Wierzbia stała się mi bliższa. J ego
słowa widzę ich i nazwiska N iemców mieszkają-
cych we wsi zapamiętałam szczególnie. Na wio-
snę umówiłam się z panem Bolesławem na
ławeczce pod sosną, gdzie wszystko, co się prze-

żyło wraca…

I stało się…
Rano wstał

Tato. Obudził nas
i powiedział, że
N iemcy stoją już
jak stawy. Gdy
przyszli okazało
się, że to ukraińska
współpraca w nie-
mieckich mundu-
rach, ale
dowódcami byli
N iemcy . Kazali
spakować ty le co
zmieściło się na
plecach. Dali parę
minut. Całe go-
spodarstwo zosta-

wiliśmy. Ojciec, matka, brat, siostra, jeden brat
uciekł. Gnali nas całą rodziną pod szkołę (plac,
gdzie dziś stoi świetlica wiejska i sklep) . Druga
nagonka była od Białowoli . Zegnali nas pod szko-
łę, otoczy li , wynieśli stół. Przy nim zasiedli nie-
mieccy lekarze. Po kolei się podchodziło, a oni
wskazywali : na lewo, na prawo. Przy stole sie-
dział Serediuk z Wierzbia, pochodzenia ukraiń-
skiego i zapisywał. Przyszła kolejka na nas,
wskazali prawą stronę. N ikt nie wiedział o co
chodzi . Córkę Antka Turczyna - Fredkę skierowali
na lewą stronę. Posortowali nas. I gestapowiec po
polsku powiedział: Ci z prawej w koniec pod sta-
wy, wy będziecie pracować tutaj.

Od Kowalskiego w stronę stawów było
getto polskie. I wróciliśmy na swoje gospodar-
stwo. Miałem niecałe 1 5 lat, jak zacząłem praco-
wać u N iemca.

fot.: "Miasto Nieujarzmione"
J. Piotrowski

Warszawa, 1957

cd na str. 1 8
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cd. na str. 20

Kół Gospodyń Wiejskich
funkcjonujących na terenie
gminy od 2007 r. Padły mocne
słowa. Wójt słusznie zauważył
niewielkie zaangażowanie
wielu osób, dla których dobro
gminy winno być jedną
z nadrzędnych wartości . Dało
to początek żywiołowej dys-
kusj i niestety ty lko w podgru-
pach. Zapowiedziano
kontynuację spotkań celem
wypracowania wspólnej stra-
tegii rozwoju Gminy Łabunie.

od 4 do 29 listopada trwało
przy jmowanie wniosków na
usuwanie azbestu w związku
z trwającym projektem pt. Pi-
lotażowy system gospodaro-
wania odpadami azbes-
towymi na terenie Wojewódz-
twa Lubelskiego wzmocniony
sprawnym monitoringiem ilo-
ści oraz kontroli ich usuwania
i unieszkodliwiania, którego
okres realizacj i trwa od
1 stycznia 2012 r. do 30 czerw-
ca 2016 r.

9 listopada w Podhorcach od-
był się I Międzynarodowy
Turniej Karate Kyokushin
z Okazj i Święta N iepodległo-
ści o Puchar Wójta Gminy To-
maszów Lubelski . W Turnieju
uczestniczy li zawodnicy Za-
mojskiego Klubu Karate Ky-
okushin z si lną i ambitną
sekcją kyokushin z Łabuń -
drużynowo wywalczy li
I miejsce. Sędzią głównym za-
wodów był sensei Krzysztof
Policha. Wśród 126 zawodni-
ków biorących udział w za-
wodach karatecy z Gminy
Łabunie wywalczy li : Rafał To-
masiak I m-ce w kumite, Łu-
kasz Kawka I m-ce w kumite,
Mikołaj Śliwiński I m-ce
w kumite, I m-ce w kata,
Wiktor Kolaja I I m-ce w ku-
mite, Dawid Gemborys I I I m-
ce w kumite, I m-ce w kata,

Nowimieszkańcy
Minęło ty le lat, a ja wciąż pa-
miętam gdzie, który N iemiec
mieszkał: Henke w chałupie
Bondyry , Fitzer u Ćwika, Henke
u Szali , Otto Singier u Turczy-
na, potem Knaus, Frank - u nie-
go pracował Longin Basaj ,
Sztern, Wal , Ajsenbajs u Ja-
strzębskiego, Henke
u Kulaszy - sołtys, u niego pra-
cowałem, Metzker u Burdzego,

Henke u Szykuły , Szajble, Rojle u Droździelki , Samson i u Mi-
chońskiego, ale już nie pamiętam nazwiska (nazwiska pisane ze
słuchu - przyp. red.) . Te nie zajęte pali l i , rozbierali i grabili . Widzę ich
wszystkich jak chodzą po wsi, widzę ich wszystkich…oj .

Agnieszka Piela

fot. ze zbiorów IPN (GKŚZpNP)

Genealogia, to w sporym
uproszczeniu, nauka zajmująca
się badaniem więzi rodzinnych.
I ma to do siebie, że może się nią
zajmować każdy. Podstawo-
wym wymogiem jest chęć po-
znania swoich korzeni
i... cierpliwość.

Swoją przygodę z gene-
alogią rozpocząłem w 2010 roku.
W tym celu wyjąłem wszystkie
stare i nowe rodzinne dokumen-
ty , które udało mi się wcześniej
zgromadzić. I zaczęło się. Anali-
zowanie treści w nich zawartych,
godziny spędzone w archiwach,
wczuwanie się w klimat lat
ubiegłych, widzenie miejsc
współczesnych tak, jak mogły
wyglądać w minionych latach.
I mimo, że wielu puka się
w głowę, po co to robić, wielu,
że to nuda, to tak naprawdę fa-
scynujące zajęcie. Raz można po-
czuć się jak Sherlock Holmes,
próbujący rozwikłać jakąś za-
gadkę, a raz jak Indiana Jones,
gdy uda się odnaleźć jakiś
„skarb”. Na pewno nie jest nud-
no. A nagroda zawsze ta sama –
odkrycie jakiegoś nowego nie-

znanego fragmentu rodzinnej
układanki.

J ednym z moich ciekaw-
szych „osiągnięć” na tym polu
było ustalenie pochodzenie mo-
jego pradziadka. Ku mojemu za-
skoczeniu okazało się, że urodził
się w oddalonej o ponad 200
km od Radomia miejscowości
Wierzbie.

Andrzej Sęk, bo o nim
mowa, urodził się 1 7 listopada
1897 roku. Był synem Jana i Ma-
rianny z d. Petryk. Dzieciństwo
spędził w rodzinnej miejscowo-

Rodzina Sęków –
radomska gałąź

Zdjęcie ślubne Andrzeja Sęka
iMarianny Lenarczyk
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ści wraz z dość licznym rodzeń-
stwem. Na to wskazuje przepro-
wadzona kwerenda w
Archiwum Państwowym w Za-
mościu, która wykazała,
co najmniej siedmioro dzieci
z małżeństwa Jana i Marianny .
Byli to: Franciszek (ur. 1 883 r.) ,
Tomasz (ur. 1 890 r.) , Stanisław
(ur. 1 887 r.) , Marianna (ur. 1 892
r.) , Antoni (ur. 1 894 r.) , Franciszka
(ur. 1 896 r.) .

Andrzej był najmłodszy .
Rodzicami chrzestnymi byli An-
toni Bondyra i Paulina Petryk.
Po wybuchu I Wojny Świato-
wej , na wieść o tworzących się
Legionach Polskich, Andrzej po-
stanowił opuścić dom rodzinny
i w 191 5 roku zgłosił się do Biura
Werbunkowego w Lublinie. N ie
był jedynym. Jak wspominał,
wraz z nim zaciągnął się również
inny Wierzbianin - Edmund Tur-
czyn. Z Lublina Andrzej został
skierowany na dwutygodniowe
ćwiczenia do Komendy Legio-
nów w Kozienicach. Następnie
został wysłany na front. Przy-
dział otrzymał do 3 komp. 4 Puł-
ku Piechoty Legionów Polskich.
Brał udział w walkach na Woły-
niu, gdzie w sierpniu 1916 r. zo-
stał ranny w nogę. Po
wyleczeniu rany skierowany zo-
stał do Biura Werbunkowego

w Radomiu. W okresie tzw. Kry-
zysu Przysięgowego w 191 7 r. zo-
stał internowany do obozu w
Szczypiornie, skąd udało mu się
uciec. Ukrywał się w Radomiu
do odzyskania przez Polskę nie-
podległości . Następnie został
powołany do Wojska Polskiego.
Po odbyciu służby woskowej
został zatrudniony w Państwo-
wej Fabryce Wyrobów Tytonio-
wych. Z zawodu był szewcem.
W roku 191 8 zawarł związek
małżeński z Marianną Lenarczyk
ur. 7 stycznia 1 896 roku w Kozie-
nicach. Z małżeństwa tego uro-
dziło się troje dzieci : Krystyna
(ur. 1 91 9 r.) , Halina (ur. 1 922 r.) ,
J erzy (ur. 1 925 r.) .

Andrzej Sęk zmarł dość
młodo 1 7 listopada 1942 roku
w swoje 45 urodziny . Spoczywa
w Kwaterze Legionowej
na Cmentarzu Rzymskokatolic-
kim przy ul. Limanowskiego
w Radomiu.

Za swoją działalność nie-
podległościową, Zarządzeniem
Prezydenta RP z dnia 10 listopa-
da 1937 roku, został odznaczony
Krzyżem Niepodległości .

Radomska gałąź rodziny
Sęków nadal istnieje, mimo, że
nazwisko się nie zachowało.
Córki Andrzeja, po zawarciu

związków małżeńskich, przy jęły
nazwiska mężów, a syn Jerzy nie
zdążył założyć rodziny . W czasie
okupacj i niemieckiej , jako żoł-
nierz Armii Krajowej walczył
pod rozkazami Jana Piwnika
„Ponurego” w Górach Święto-
krzyskich i na Nowogródczyźnie.
Zginął w Zwoleniu w czasie po-
tyczki z żołnierzami sowieckimi
w sierpniu 1945 roku. Miał 20
lat.

Materiał ten to zaledwie
zarys, szkielet, który mam na-
dzieję „ubiorę” w dodatkowe
szczegóły , które uda mi się jesz-
cze odkryć. Choć mam świado-
mość, że pełnego obrazu nie da
się odtworzyć, bo nie wszystko
zostało przelane na papier. Dla-
tego ważne jest oprócz zabezpie-
czenia rodzinnych archiwów
także utrwalanie ustnych relacj i ,
które jako najbardziej osobiste
pozwalają w suche opisy tchnąć
ducha.

Marek Pietruszka*
fot. ze zbiorów prywatnych Autora.

*mgr ekonomii, sekretarz w Publicznym
Gimnazjum Nr 22 im. K. Wojtyły w Ra-
domiu, członek Stowarzyszenia Pamięci
Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanc-
kich Armii Krajowej "Ponury - Nurt"

Grób Andrzeja Sęka
w Kwaterze Legionowej

Andrzej i Marianna Sękowie
z dziećmi od lewej Jerzy, Krystyna,

Halina

Szanowni Mieszkańcy!

Spoczywa na nas obo-
wiązek ratowania pozostałości
dziedzictwa naszej łabuńskiej
ziemi, naszego dorobku kultu-
ralnego oraz osiągnięć. Ta wła-
śnie idea przyświeca powsta-
niu I zby Muzealnej , a w przy-
szłości być może Muzeum
Gminy Łabunie.

W związku z planowa-
nym utworzeniem Izby Muze-
alnej w Barchaczowie zwraca-
my się z uprzejmą prośbą
o przekazywanie pamiątek ma-
terialnych (narzędzi codzienne-
go użytku) i dokumentacy j -
nych (zdjęcia, albumy, kroniki ,
pamiętniki , wspomnienia) .

Eksponaty przekazane
nieodpłatnie opatrzone zostaną
informacją o darczyńcy .

Liczymy na Państwa!
red.
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Krystian Bryk I I I m-ce w ku-
mite, Dawid Tymczuk I m-ce
kata.

1 1 listopada w okolicach po-
łudnia na obiektach rekre-
acy jno-sportowych Moje
Boisko - Orlik 2012 oraz
stadionie w Łabuniach odby-
ły się V Gminne Biegi z okazj i
Dnia N iepodległości . W 6 ka-
tegoriach wystąpiło 57 za-
wodników i zawodniczek
z terenu Gminy . Zawodnicy za
zajęcie I miejsca otrzymali
okolicznościowe puchary , za
miejsca I -I I I medale. Wyróż-
niono też najstarszego – Tete-
rycz Michał, i najmłodszego –
bracia Kisielińscy Miłosz i To-
biasz zawodnika. Naj lepsi
chłopcy w roczniku 2004
i młodsi : Piela Jakub (Łabu-
nie) , Niemczuk Mikołaj (Ła-
bunie) , Hołys Wiktor
(Łabunie) ; dziewczęta rocznik
2004 i młodsze: Bratko Nata-
lia (Dąbrowa) , Cybula Roksa-
na (Łabunie-Reforma) ;
chłopcy rocznik 2001 -03: Kru-
pa Patryk (Majdan Ruszow-
ski) , Śliwiński Mikołaj
(Łabunie) , Palichleb Daniel
(Dąbrowa) ; dziewczęta rocznik
2001 -03: Piela Adriana (Bró-
dek) , Krukowska Kamila (Ru-
szów) , Kawka Paulina
(Łabunie) ; chłopcy rocznik
1998-2000: Stepuch Konrad
(Łabuńki Pierwsze) , Przyczy-
na Jakub (Łabuńki Pierwsze) ,
Bielecki Łukasz (Łabunie) ;
dziewczęta rocznik 1998-2000:
Wysiadecka Aleksandra (Ła-
bunie) , Grula Daria (Łabuńki
Pierwsze) , ex aequo Branecka
Weronika (Łabuńki Pierwsze)
i Skulska Ewelina (Dąbrowa) .

1 1 listopada. W sali konferen-
cy jnej budynku Domu Kultu-
ry w Łabuniach odbyła się
uroczysta sesja Rady Gminy
Łabunie, w której uczestniczy-
li radni, sołtysi i pracownicy
Urzędu Gminy, Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej

70. rocznica zagłady
czeskich Żydów w Łabuniach

Łabunie – rozległa wieś w powiecie zamojskim, siedziba
parafii rzymskokatolickiej od pocz. XV w. i władz gminy od r.
1862 – podczas I I wojny światowej miały bazę Luftwaffe. Bazę
wybudowali Niemcy wiosną, latem 1940 r. (ponoć pod kierun-
kiem inżyniera Czecha o nazwisku Lipovy) na polach majątku
ziemskiego hrabiów Szeptyckich, spędzając do darmowej, nie-
wolniczej roboty na rzecz I I I Rzeszy setki, tysiące ludzi z oko-
licznych wsi, a także Żydów z miasteczka Komarów i Zamościa.
Bazę Niemcy utrzymywali aż do wypędzenia ich przez Armię
Czerwoną w lipcu 1944 r. Po tym czasie do wiosny 1946 r. baza
służyła lotnictwu sowieckiemu.

Centrum Łabuń Niemcy podzieli l i na dwie strefy . Pierwsza to
były tzw. Labunie-1 : z lotniskiem wojskowym wokół zabytkowego
parku, sztabem i szkołą pilotów młodzieży H itlera – H itlerjugend
w pałacu-klasztorze z XVI I I w., wysiedlonych sióstr Franciszkanek Mi-
sjonarek Maryi . Druga strefa to Labunie-2, na terenie hrabiowskiego
tartaku (w tzw. Lipkach) – stanowiąca zaplecze gospodarczo-usługowe
dla strefy pierwszej , a także szpitala dla wojskowych. Tutaj m.in. kuro-
wali się z odmrożeń żołnierze Wehrmachtu, którym udało się ujść
z kotła pod Stalingradem. Baza była silnie pilnowana przez wojsko,
służby specjalne i wachmanów, rekrutujących się z miejscowej polskiej
młodzieży .. . przeważnie zaprzysiężonej przez AK i BCh.

W bazie – za kartki żywnościowe, nędzną zapłatę i obietnicę, że
kto będzie pracował „dla N iemca”, to nie zostanie wywieziony na
przymusowe, niewolnicze roboty w Reichu – oprócz wachmanów pra-
cowała i inna ludność miejscowa: m.in. Polacy w zimie r. 1 940 wysie-
dleni z Poznańskiego do Łabuń i innych wsi. Ci ostatni znali język
niemiecki – chętnie służy li wywiadowi Polski Podziemnej . Baza –
główna część i zaplecze – ulokowana była w drewnianych barakach.

W czerwcu 1941 r. – przed napaścią H itlera na Stalina – miesz-
kańcy m.in. wsi Łabunie i Wólka Łabuńska, skąd pochodzę, nie bez
podziwu patrzy li na kolumnę podwód chłopskich wyładowanych po
brzegi walizkami i ludźmi elegancko – jak to się wtedy mówiło „po
pańsku” – ubranymi. Mężczyźni w garniturach i kapeluszach, kobiety
w lekkich kolorowych sukienkach, dzieci , młodzież, starcy – wszyscy
schludnie i porządnie przyodziani . Woźnice Polacy mówili , że to czescy
Żydzi! Z tym większą ciekawością im się przyglądałem, bo dotychczas
nie wyobrażałem sobie (miałem wówczas 8 lat) innego Żyda jak
w chałacie, jarmułce czy mycce na głowie, z długą brodą i pejsami!
Wysiedlono ich z Czechosłowacj i , jechali do Komarowa, gdzie mieli
otrzymać mieszkania i pracę. Co było blefem okupanta niemieckiego,
ponieważ ani mieszkań, ani pracy dla tych ludzi w Komarowie nie by-
ło. Po przywiezieniu ich na miejsce docelowe po prostu musiała się za-
jąć nimi i jakoś zorganizować im życie miejscowa społeczność
żydowska. Było nędznie!

Po niedługim czasie rozniosła się wieść, że w Łabuniach, w ba-
rakach koło hrabiowskiego tartaku, w tzw. Lipkach (Labunie-2) , za-
mieszkali Żydzi z Czechosłowacj i – czescy Żydzi . Do końca swych dni ci
ludzie pracowali w bazie Luftwaffe za.. . „brzuch strawy”, miejsce do
spania i dach nad głową! Pracowali wspólnie z Polakami i jakoś przy
pomocy Polaków sobie radzili . Chociaż wszystkim się nie przelewało!

J aki los spotkał czeskich Żydów? Ci, którzy zamieszkali w Ko-
marowie, podzieli l i los Żydów komarowskich, czy li po prostu głównie
zostali wymordowani w Bełżcu. Czeskich Żydów z Łabuń zlikwidowa-
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i Biblioteki Publicznej . Podczas
sesj i głos zabrał Wójt Antoni
Wojciech Turczyn, który
przedstawił jej cel – 95. rocznicę
odzyskania przez Polskę nie-
podległości i poświęcenie
sztandaru Gminy Łabunie.
Każdy z obecnych dokonał
wbicia pamiątkowej tabliczki
z imieniem, nazwiskiem i peł-
nioną funkcją na drzewiec
sztandaru. Następnie w koście-
le parafialnym odbyło się uro-
czyste poświęcenie sztandaru
przez proboszcza parafii Łabu-
nie ks. Piotra Rawlika, przed-
stawienie sztandaru i przeka-
zanie go przez Wójta pocztowi
sztandarowemu, który tworzy-
li : Artur Edward Branecki ,
Adam Kniaź i Adam Sokołow-
ski .

1 1 listopada w Sali Błękitnej
Lubelskiego Urzędu Woje-
wódzkiego odbyło się uroczy-
ste wręczenie Medali za
Długoletnią Służbę. Odznacze-
niami tymi zostały uhonoro-
wane wieloletnie pracownice
Urzędu Gminy Łabunie panie:
Helena Szkałuba, Halina Ma-
zurek, Elżbieta Gałek, Krysty-
na Sowa i Anna Gałek.

W dniach 14-17 listopada od-
były się Międzynarodowe Mi-
strzostwa Polski w Boccia -
Skoki koło Poznania. Uczestni-
czy li w nich również zawodni-
cy z Zamościa, a wśród nich
mieszkaniec naszej gminy , po-
chodzący z Ruszowa Michał
Kozyrski , który w kategorii
BC3 (grający ze sprzętem
wspomagającym) z asystentem
Dominiką Karpiuk zdobył mi-
strzostwo kraju oraz brązowy
medal w rozgrywkach między-
narodowych .

16 listopada w Radzyniu Pod-
laskim odbył się IV Ogólno-
polski Turniej Karate

cd. na str. 22

no w masowej egzekucj i – jak wspominał Edward Rozkres, miesz-
kaniec Wólki Łabuńskiej , pracownik bazy , naoczny świadek tej po-
twornej masakry – późną jesienią roku 1943 w miejscu ich
zamieszkania, czy li w tzw. Labuniach-2. J ednego dnia zginęło prze-
szło 130 istnień ludzkich – dorosłych i dzieci . Pochowano wszystkich
w jednej mogile tuż za barakami, w których mieszkali .

Przed dniem mordu Niemcy kazali polskim robotnikom
i Żydom pracującym w bazie wykopać ogromny dół, nie mówiąc po
co. Mordu dokonało niemieckie komando śmierci (Totenkommando
vel Mordkommando) przybyłe z Zamościa. Mordercy byli na rau-
szu. Wyprowadzali Żydów grupami z baraków, kazali stawać im
nad dołem i rozstrzeliwali z karabinu maszynowego.

Wśród pomordowanych byli katolicy – m.in. młode małżeń-
stwo Kamińskich z synkiem. Zdaniem Edwarda Rozkresa, Kamińscy
w ogóle nie byli podobni do Żydów i do żydowskiego pochodzenia
nie przyznawali się.

W dniu egzekucj i popełnił samobójstwo, zażywając truciznę,
lekarz, który leczył również Polaków. H itlerowscy oprawcy nie
oszczędzili przy tym i świetnego śpiewaka operowego (ponoć z Pra-
gi?) , którego głosem zachwycali się.

J edyną zachowaną do dzisiaj pamiątką materialną po cze-
skich Żydach z minilagru żydowskiego w Łabuniach jest fotografia
na tle baraku grupy dziewcząt żydowsko-polskich, pracujących w
pralni pod opieką Marii Woźnej (pierwsza z prawej ) . N ieży jąca już
pani Maria była wygnanką z Poznańskiego, od lutego 1940 r.
mieszkała z rodziną w moim domu – w bazie zarabiała na życie,
a że znała język niemiecki, dano pod jej opiekę grupę dziewcząt.
Fotografię prawdopodobnie wykonał N iemiec; dzisiaj należy do
Mariana Woźnego – syna pani Marii .

Opinię publiczną o zagładzie czeskich Żydów w Łabuniach
poinformowałem w roku 1968, publikując 1 6 czerwca tegoż roku na
łamach „WTK. Tygodnika Katolików” tekst pt. "Pomocna polska
dłoń. Polacy i Żydzi na Zamojszczyźnie".

Po ukazaniu się tekstu do Łabuń „zjechali jacyś panowie,
z Warszawy czy Lublina”, którzy w urzędzie gminy i pytając do-
kładnie E . Rozkresa szukali potwierdzenia prawdziwości mojej in-
formacj i . I nnych skutków publikacja nie spowodowała. Nawet nie
ufundowano skromnej tablicy informacyjnej o losie Żydów z Czech.
Tak jest do dzisiaj . Zresztą.. . dzisiaj to już mało kto pamięta o tym
fakcie, nawet w Łabuniach.

W roku 2002 napisałem w tej sprawie do Konsulatu Gene-
ralnego Republiki Czeskiej we Wrocławiu. Dnia 23 lipca 2002 r.
konsulat odpisał krótko: W nawiązaniu do Pana pisma z dnia
9 czerwca 2002 r. pragniemy poinformować, że Pański list został
przekazany do Praskiej Gminy Żydowskiej do rozpatrzenia. I do dzi-
siaj nic! ! !

N ie znający historii Zamojszczyzny , jakiś powiedzmy Jan To-
masz Gross, może spytać, dlaczego Polacy nie przyszli z ratunkiem
czeskim Żydom, przecież mieli AK i BCh? Otóż.. . w tym czasie to nie
było możliwe z racj i obiektywnych: Polacy Zamojszczyzny od listo-
pada 1942 r. wysiedlani i pacyfikowani przez N iemców, musieli
przede wszystkim zadbać o własne życie i bezpieczeństwo. Po dru-
gie Polska Podziemna nie dysponowała siłą, która dawałaby szansę
na „wyzwolenie” przeszło 130 osób z dobrze pilnowanej bazy . N ie
mówiąc o ukryciu ich w warunkach okupacj i .

Lucjan Momot
Świdnica, jesień 2003
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Kyokushin o Puchar Radzyń-
skiego N iedźwiedzia. Karatecy
z Łabuń zajęli następujące
miejsca: Dawid Gemborys -
I I m-ce kata, Mikołaj Śliwiń-
ski - I I I m-ce kumite, Rafał
Tomasiak - I m-ce kumite, I I
m-ce kata, Łukasz Kawka - IV
m-ce kata.

17 listopada w GOK w Werb-
kowicach odbył się I I I Mię-
dzypowiatowy Festiwal
Zespołów Śpiewaczych. W te-
gorocznej edycj i Festiwalu
udział wzięło 47 podmiotów
artystycznych (ok. 300 uczest-
ników) reprezentowanych
przez kilkanaście placówek
kultury wschodniej części woj .
lubelskiego. Gminę Łabunie
reprezentował zespół
Ogrodniczki z Łabuniek
Pierwszych, który wyśpiewał
I I I miejsce w kategorii Zespo-
ły z Kapelą Ludową.

18 listopada w Zamojskim
Domu Kultury odbył się Prze-
gląd Powiatowy 1 7 Jesiennego
Konkursu Recytatorskiego.
Wśród nagrodzonych z kwa-
lifikacją do Turnieju Woje-
wódzkiego w Lublinie znalazł
się Mikołaj Chmura ze Szkoły
Podstawowej w Łabuniach .

22 listopada uczniowie Gim-
nazjum w Łabuniach (Kata-
rzyna Słupska, Marcelina
Sokołowska, Natalia Wi-
śniew- ska, Eliza Koprowska,
Paulina Żuk) wraz z dyrekto-
rem Bernardem Panasiukiem,
paniami Małgorzatą Krupą
i Dorotą Sołoduchą uczestni-
czy li w uroczystym podsumo-
waniu VI edycj i Ogólnopol-
skiego Konkursu Poetyckiego
Przyroda jaką znam. "Czaso-
przestrzeń", które odbyło się w
Ośrodku Edukacy jno-Muzeal-
nym w Zwierzyńcu. Szkoła zo-
stała wyróżniona nagrodą
rzeczową w postaci gier edu-
kacy jnych, książek, albumów,
tomików poezj i . W tym sa-

Szkolne wieści
Jesteśmy już uczniami

1 6 października odbyło
się ślubowanie klas pierwszych.
Do ślubowania przystąpiło 36
uczniów, po 1 8 z klasy „a” i „b”.
Pani w-ce dyrektor Celina Zwo-
lak przy jęła przyrzeczenia pierw-
szaków i pasowała ich na
pełnoprawnych uczniów naszej
szkoły . Dzieci zaprezentowały
swoje umiejętności na uroczy-
stości , w której uczestniczy li
również przedstawiciele samo-
rządu szkolnego, klas I -I I I oraz
rodzice naszych pierwszaków.
Wychowawczynie klas pierw-
szych, panie: Beata Wdowiak
i Urszula Pilip, odpowiedzialne
były za przygotowanie uroczy-
stości , rodzice natomiast serwo-
wali smakołyki na zakończenie
całej ceremonii . Pani fotograf
Monika Gwozda uwieczniła na
zdjęciach te jakże ważne dla
dzieci chwile.

Klub Bezpiecznego Puchatka

Klasy pierwsze przystąpi-
ły również do ogólnopolskiej ak-
cj i , której celem jest bezpie-
czeństwo dzieci w drodze do
szkoły , podczas wycieczek,
w domu i w szkole. Poznały za-
grożenia związane z korzysta-
niem z internetu, wiedzą także
jak należy reagować w sytu-
acjach kiedy zaczepiają ich obcy
dorośli . Po cyklu zajęć związa-
nych z tematem bezpieczeństwa
dzieci przystąpiły do Testu Bez-
pieczeństwa i spisały się na piąt-
kę z plusem. Gratulujemy im tej
wiedzy i życzymy, by w razie
potrzeby w praktyce poradziły
sobie tak dobrze, jak z teorią.

Zdrowo jem, więcej wiem

W klasie I I I a i I I I b reali-
zowany jest projekt Zdrowo jem,
więcej wiem. Odpowie- dzialny-

mi za realizację projektu są panie
Ewa Latawiec i Marzena Roz-
kres.

Projekt realizowany przez
Fundację Banku Ochrony Środo-
wiska w trosce o zdrowie mło-
dego pokolenia ma charakter
ogólnopolskiej międzyszkolnej
rywalizacj i zespołowej .

Głównym celem projektu
jest wykształcenie u dzieci po-
staw prozdrowotnych poprzez
uczenie zasad zdrowego odży-
wiania oraz przekazywanie wie-
dzy na temat produktów
służących zdrowiu i produktów
dla zdrowia szkodliwych. Waż-
nym celem jest również uświa-
domienie związku pomiędzy
żywieniem, a występowaniem
wielu chorób i dolegliwości oraz
podkreślenie roli codziennej ak-
tywności fizycznej w profilaktyce
zdrowotnej .

Rajd Pieczony ziemniak

1 9 października uczniowie
Szkoły Podstawowej w Łabu-
niach uczestniczy li w rajdzie Pie-
czony ziemniak organizowanym
przez PTTK o/Zamość. Trasa rajdu
wiodła z Lubyczy Królewskiej do
Rudy Żurawieckiej przez lasy
przystrojone w jesienne kolory .
Na mecie czekało na uczestni-
ków ognisko i pieczone ziemnia-
ki , a także konkursy , w których
uczniowie brali udział. Nasze
osiągnięcia to: I miejsce w kon-
kursie wiedzy turystyczno-krajo-
znawczej Natalia Wysiadecka
i I zabela Burdzy ; I I miejsce
Martyna Sokołowska i Jakub
Miller; Maria Latawiec zdobyła
I miejsce za Najpiękniejszy je-
sienny bukiet, a Julia Matla wy-
walczyła I I I miejsce za rzeźbę
w ziemniaku. Opiekunami rajdu
były : panie Ewa Latawiec, Mał-
gorzata Prus i Agnieszka Tete-
rycz .

inf.: U. Pilip, E. Latawiec,
A. Teterycz (SPŁabunie)
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mym konkursie w kategorii do-
rośli nagrodę za pierwsze miej -
sce odebrał pan Piotr Piela
z Łabuń.

23 listopada w Hrubieszowie
Dyrektor tamtejszego Domu
Kultury Emilia Feliksiak uho-
norowała Małgorzatę Czuj na-
uczycielkę z Łabuń za obraz
olejny pt. Dmuchawce przygo-
towany na organizowaną tam
Jesień Plastyczną.

24 listopada podczas Mszy św.
została poświęcona chorągiew
procesy jna. J est to dar miesz-
kańców Bródka, którzy za pa-
tronkę obrali Matkę Boską
Częstochowską.

24 listopada w szkolnej hali
sportowej w Łabuńkach Pierw-
szych odbył się rekreacy jny tur-
niej w tenisa stołowego. Była to
pierwsza i miejmy nadzieję nie
ostatnia impreza rekreacy jna
z cyklu Sportowe niedziele, skie-
rowana do wszystkich miesz-
kańców Gminy Łabunie.
W imprezie wzięło udział ponad
30 osób. Po niemal 3 godzinach
zmagań wyłoniono zwycięzców:
w kategorii open: I miejsce: An-
toni Wojciech Turczyn, I I miej -
sce: Wiesław Zimerman, I I I
miejsce: Małgorzata Grula;
w kategorii dziewcząt: I miejsce:
Zuzanna Gałka, I I miejsce: Wik-
toria Krzyżanowska, I I I miejsce:
Oliwia Lupa; w kategorii
chłopców: I miejsce: Piotr Soro-
ka, I I miejsce: Michał Brzycki ,
I I I miejsce: Bartłomiej Kurzem-
pa.

24 listopada w Ruszowie odby-
ły się warsztaty artystyczne. Na
zaproszenie KGW Ruszów przy-
były panie: Zofia Wilanowska
i Krystyna Legieć z Krynic - flo-
rystki amatorki . Powstało wiele
ciekawych ozdób na zbliżające
się święta. Uczestnicy warszta-
tów przekonali się, że ozdoby

cd. na str. 24

Prezentujemy Państwu
pierwszą część Słownika słów
zapomnianych zebranego przez
pana Jerzego Malinowskiego
pochodzącego z Barchaczowa,
mieszkańca Krakowa z prośbą
o pomoc w jego systematycz-

nym uzupełnianiu.
Osoby, które pamiętają

i zechciałyby się podzielić oso-
bliwościami łabuńskiej gwary
proszone są o kontakt z Redak-
cją.

Słownik barwnej polszczyzny

Słowa stare,zapomniane i coraz rzadziej używane
zokolicGminy Łabunie

cz. I

A

• ało - wskazanie na coś lub na kogoś
• ałunaj , łunaj - tam

B

• bałakać - mówić od rzeczy , bredzić
• bażyć się - mieć na coś ochotę
• bryknąć - zerwać się do ucieczki, uciec, przewrócić się
• brzdelęka - dzwoni, wydaje metaliczny dźwięk
• brzecha - szczeka (pies)
• budowarek - przybudówka do domu mieszkalnego spełniająca

funcję wiatrołapu

C

• chechłać - nieudolnie ucinać lub nieporadnie coś kroić
• chochma - śmieszna rzecz, draka, kawał
• czuchać (się) - drapać (się) , pocierać
• czumić - wyprowadzać kogoś z omdlenia, cucić
• czychnąć - kichnąć , uporczywe kichanie (czychanie)

25 września 2013 r. przy
ul. Orzechowej 10 w Łabuniach
miała miejsce XXI I sesja Rady
Gminy, w której wzieło udział 1 4
radnych, Wójt i Skarbnik. Pod-
czas tej sesj i Przewodniczący
wręczył nowemu radnemu - Mi-
rosławowi Polisze zaświadczenie
o wyborze życząc mu, żeby wy-
pełniając mandat radnego dbał
o dobro nie ty lko swojej miej -
scowości , ale i całej gminy .

Radni podjęli następujące
uchwały :
• Uchwała Nr XXI I /1 52/2013
w sprawie zatwierdzenia projek-
tu opracowanego w ramach Pro-
gramu Operacy jnego Kapitał

Ludzki Priorytet IX Rozwój wy-
kształcenia i kompetencj i w re-
gionach pn. „Nauka drogą do
sukcesu” - program rozwoju
gimnazjów w gminie Łabunie;
• Uchwała Nr XXI I /1 53/2013
w sprawie zatwierdzenia tary-
fy dla zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę;

• Uchwała Nr XXI I /1 54/2013
w sprawie zmiany uchwały
Nr I /4/2010 Rady Gminy Ła-
bunie z dnia 2 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania stałych
komisj i rady gminy;

• Uchwała Nr XXI I /1 55/2013

Sesje Rady Gminy Łabunie

cd. na str. 24
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można było stworzyć praktycz-
nie ze wszystkiego. Pani Krysty-
na Legieć pokazała jak wykonać
piękne kartki świąteczne i oko-
licznościowe. Natomiast pod
okiem pani Zofii Wilanowskiej
każda z pań miała możliwość
samodzielnego wykonania
kompozycj i świątecznej .

28 listopada w Wojewódzkim
Ośrodku Kultury w Lublinie
odbył się etap wojewódzki
konkursu recytatorskiego. Mi-
kołaj Chmura uczeń łabuńskiej
podstawówki uzyskał tytuł lau-
reata konkursu i wystąpi
w Koncercie finałowym.

29 listopada w Urzędzie Gminy
Łabunie oficjalnie przekazano
w 20-letnią dzierżawę budynek
po zlikwidowanej Szkole Pod-
stawowej w Bródku. Od 1 grud-
nia nowym użytkownikiem jest
organizacja pożytku publicznego
- Polskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Zamościu.

29 listopada w Bibliotece Pu-
blicznej Gminy Łabunie odbyły
się warsztaty zdobienia bombek
choinkowych techniką temari,
które prowadziła pani Małgo-
rzata Czuj .

30 listopada Zespół DKS Gau-
dium Zamość wygrał Turniej
Beksa Cup - XV Memoriał im.
Mieczysława Kieronia w Lubli-
nie. W drużynie występuje
uczeń SP Łabunie Tomasz Ku-
czera.

2-9 grudnia w sołectwach Gmi-
ny Łabunie przeprowadzono ze-
brania wiejskie, podczas których
Wójt Gminy zapoznał miesz-
kańców z projektem budżetu na
rok 2014. Podczas zebrań miesz-
kańcy mieli możliwość zgłosić
wnioski do realizacj i na następ-
ny rok. Wójt dziękuje miesz-
kańcom za obecność i owocne
dyskusje.

red.

Usunięcie drzew lub
krzewów z terenu nieruchomo-
ści, liczących powyżej 10 lat
wymaga zezwolenia wydanego
przez wójta, nawet jeśli są to sa-
mosiejki lub drzewa i krzewy
obumarłe.

Wniosek składa posia-
dacz nieruchomości tj . właściciel ,
najemca, dzierżawca lub osoba
mająca inne prawo, z którym łą-
czy się określone władztwo nad
cudzą nieruchomością. J eżeli po-
siadacz nieruchomości nie jest
jej właścicielem - do wniosku
dołącza się zgodę właściciela.

Wycinki drzew można
dokonywać od 1 5 października
do końca lutego, czy li poza okre-
sem lęgowym ptaków. Na za-
biegi pielęgnacy jno-sanitarne
zezwolenie zaś nie jest wymaga-
ne, jednak zakres ich wykony-
wania został ściśle określony :
1 ) usuwanie gałęzi obumarłych,

nadłamanych lub wchodzą-
cych w kolizje z obiektami
budowlanymi lub urządze-
niami technicznymi;

2) kształtowanie korony drzewa,

którego wiek nie przekracza 10
lat;
3) utrzymywanie formowanego

kształtu korony drzewa;
Pozwolenie na usunięcie

drzewa lub krzewu nie jest wy-
magane w przypadku :
1 ) wyrębu w lasach;
2) drzew owocowych, z wyłącze-

niem rosnących na terenie
nieruchomości wpisanej do
rejestru zabytków oraz w gra-
nicach parku narodowego lub
rezerwatu przyrody;

3) na plantacjach drzew i krze-
wów;

4) których wiek nie przekracza 10
lat.

Za usuwanie drzew lub
krzewów bez wymaganego ze-
zwolenia wójt wymierza admi-
nistracy jną karę pieniężną.

Formularze wniosku
można pobrać w Urzędzie Gminy
Łabunie pok. Nr 9 lub na stronie
internetowej Gminy Łabunie
w zakładce Formularze.

Bożena Juszczak-Tymczuk
Insp. ds. informacji UG Łabunie

Zasady usuwania drzew z terenu
nieruchomości

(nie dotyczy drzew usuwanych w lasach)

w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomo-
ści ;

• Uchwała Nr XXI I /1 56/2013
w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2013;

• Uchwała Nr XXI I /1 57/2013
w sprawie zaopiniowania pro-
jektu uchwały Sejmiku Woj .
Lubelskiego w sprawie wy-
znaczenia obszaru i granicy
aglomeracj i Zamość.

1 1 listopada 2013 r. - uroczysta
XXI I I sesja Rady Gminy .

27 listopada 2013 r. - XXIV sesja
Rady Gminy . Rada podjęła:
• Uchwała nr XXIV/1 58/2013
w sprawie obniżenia średniej
ceny skupu żyta przy jmowanej
do obliczania podatku rolnego
na 2014 r.;

• Uchwała nr XXIV/1 59/2013
w sprawie przy jęcia Programu
Współpracy Gminy Łabunie
z organizacjami pozarządowy-
mi i innymi podmiotami pro-
wadzącymi działalność po-
żytku publicznego na terenie
Gminy Łabunie na rok 2014;

• Uchwała nr XXIV/160/2013
w sprawie przy jęcia Gminne-
go Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie w Gminie Łabunie na
lata 2013-2017;

• Uchwała nr XXIV/161 /2013
w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie nierucho-
mości ;

• Uchwała nr XXIV/162/2013
w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie nierucho-
mości ;

• Uchwała nr XXIV/163/2013 w
sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne nabycie nierucho-
mości ;

• Uchwała nr XXIV/164/2013 w
sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomo-
ści w trybie bezprzetargowym;

• Uchwała nr XXIV/165/2013
w sprawie przystąpienia do
opracowania Strategii Rozwo-
ju Gminy Łabunie na lata
2014- 2020.

Pełne teksty protokołów z sesj i
Rady Gminy Łabunie na stronie:
http://uglabunie.bip.lubelskie.pl
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JUŻ WKRÓTCE

12 grudnia w godz. 1 000-1300
w hali sportowej w Łabuńkach
Pierwszych odbędą się I I I Inte-
gracy jne Mistrzostwa Graj
w Boccia! o puchar Wójta Gminy
Łabunie z Finałem Lubelskiej Li-
gi Boccia z udziałem Mistrzów
Polski Boccia.

14 grudnia Wójt Gminy i KGW
Łabunie zapraszają o godz. 1 500
do Domu Kultury na Wigilię dla
osób samotnych z terenu Gminy
Łabunie .

29 grudnia uroczyste poświęce-
nie świetlicy wiejskiej w Wierz-
biu .

31 grudnia wyniki I I Gminnego
Konkursu Fotograficznego pt.
Gmina Łabunie w obiektywie
mieszkańców - zatrzymać chwile!

2014

7 stycznia rozstrzygnięcie kon-
kursu Malowanie kolęd.

12 stycznia Gminny Koncert Ko-
lęd i Pastorałek. Dom Kultury
w Łabuniach, godz. 1 400.

18 stycznia bal kostiumowy dla
dzieci . I nformacja: KGW Łabunie.

19 stycznia Dzień Babci i Dziad-
ka w Ruszowie

25 stycznia opłatek z seniorami
i OSP. Informacja: KGW Barcha-
czów.

26 stycznia Dzień Babci i Dziad-
ka w Łabuńkach Pierwszych.

26 stycznia Wieczór Kolęd Pol-
skich w Wierzbiu

27 stycznia - 1 lutego zimowisko
i choinka dla dzieci . I nformacja:
KGW Wólka Łabuńska

1 lutego choinka dla dzieci . I n-
formacja: KGW Barchaczów.

15 lutego 5-lecie KGW Ruszów.

red.

W ramach realizacj i I eta-
pu inwestycj i l iniowej , wybudo-
wana zostanie sieć główna oraz
część odgałęzień kanalizacj i sani-
tarnej o łącznej długości 22,751
km . Wykonane zostaną między
innymi: kanały grawitacy jne
(ponad 1 7 km) , kanały ciśnienio-
we (5,5 km) , studnie rewizy jne
(ponad 470 szt.) oraz pompow-
nie sieciowe z wyposażeniem
(8 szt.) .

Rozwiązanie projektowe
kanalizacj i sanitarnej przewiduje
wykonanie sieci w układzie gra-
witacy jno-tłocznym. Rurociąg
zostanie ułożony w wykopach
wąskoprzestrzennych o ścianach
umocnionych szalunkiem peł-
nym z wyprasek stalowych
w układzie poziomym. Mini-
malna szerokość wykopu w za-
leżności od jego głębokości
będzie wynosić 0,90 m zgodnie
z Warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru sieci kanaliza-
cyjnych COBRTI INSTAL .
Przejścia sieci kanalizacy jnej pod
drogami o nawierzchni asfalto-
wej wykonane zostaną metodą
bezwykopową – przewiertu
w rurze ochronnej .

W zakres zadania nie
wchodzi budowa przyłączy ka-
nalizacy jnych, których realizację
przewidziano w kolejnych eta-
pach inwestycj i . Sieć kanaliza-
cy jna zaprojektowano tak, aby
była możliwość podłączenia

każdej posesj i poprzez studnie
włączeniowe, uwzględniając
usytuowanie istniejących insta-
lacj i kanalizacy jnych i osadni-
ków na ścieki . Studnie na sieci
głównej wykonane zostaną
z kręgów betonowych, łączonych
na uszczelkę. Z uwagi na sytuację
wysokościową obszaru inwesty-
cj i , na sieci głównej kanalizacj i
grawitacy jnej zaprojektowano
6 pompowni strefowych. Zbior-

niki pompowni
wykonane będą
jako monoli-
tyczne typu lek-
kiego z polime-
robetonu. Na
rurociągach tło-
cznych od pom-
powni, z uwagi
na układ wyso-
kościowy ruro-
ciągu, w naj-
wyższym punk-
cie zostaną za-
montowane za-
wory odpowie-
trzające w ko-
lumnie ze stali

nierdzewnej . W celu określenia
natężenia przepływu ścieków, na
granicy administracy jnej gminy
Łabunie i gminy Zamość zapro-
jektowano punkt pomiarowy
ścieków.

Pierwszy etap inwestycj i
l iniowej zostanie zakończony 30
października 2014 r. i nie obej -
mie podłączeń do budynków
mieszkalnych, co nastąpi w ko-
lejnych etapach budowy.

Po zakończeniu wszyst-
kich etapów inwestycj i , długość
sieci wyniesie 46 km . Ścieki ka-
nałami grawitacy jnymi spływać
będą do pompowni, a następnie
tłoczone będą do istniejącej
studni włączeniowej w miejsco-
wości J atutów. Następnie ścieki
będą tłoczone do oczyszczalni
ścieków w Zamościu. I ch ilość
wyniesie maksymalnie 499,32
m3/d.

KrzysztofWiśniewski
Insp. ds. ochrony środowiska

15 października 2013 r. na terenie gminy rozpoczęto realiza-
cję I etapu budowy kanalizacj i sanitarnej . Etap ten obejmuje bu-
dowę sieci głównej kanalizacj i w miejscowościach: Łabuńki
Pierwsze (z odgałęzieniami), Łabunie (z odgałęzieniami do
ul. Osiedlowej i Akacjowej oraz do ul. Brzozowej, Świerkowej
i Klonowej), Wólka Łabuńska oraz Jatutów – gm. Zamość. Koszt
zadania wynosi 4.137.098,85 zł. Gmina otrzyma dofinansowanie
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Lublinie w kwocie 3.309.679,00 zł

Ruszyła budowa kanalizacj i
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Zmarli z terenu Gminy

• 27. 09. - Lidia Sternik (84 l.)
• 1 3. 1 0. - Stanisław Pasieczny (78 l .)
• 1 5. 1 0. - Bronisława Firek (82 l .)
• 20. 10. - Tadeusz Banach (58 l.)
• 24. 1 0. - Lucyna Słupska (82 l .)
• 27. 1 0. - s. Jadwiga Burczyńska FMM (95 l .)
• 27. 1 0. - Czesław Fusiarz (82 l .)
• 07. 1 1 . - Leokadia Ożga (85 l .)
• 1 7. 1 1 . - Jan Myszka (1 02 l .)
• 29. 1 1 . - Alina Mazur (80 l.)
• 03. 1 2. - Władysława Duchalska (54 l .)
• 07. 1 2. - Stanisław Pastuszak (73 l .)
• 08. 1 2. - Zbigniew Budzyński (43 l .)

Od początku 2013 r. do chwili zamknięcia
numeru zmarło 68 mieszkańców Gminy Łabu-
nie.

Informacje

Przypominamy, że przedsiębiorcy , prowa-
dzacy sprzedaż napojów alkoholowych
w roku 2013, są zobowiązani do złożenia,
do dnia 31 stycznia 2014 r. pisemnego
oświadczenia o wartości sprzedaży poszcze-
gólnych rodzajów napojów alkoholowych
w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Gmina Łabunie ubiega się o dofina-
sowanie na realizację trzech projektów:
1 . Zmiana konstrukcji dachu w budynku

Świetlicy Wiejskiej w Ruszowie w ra-
mach działania Odnowa i rozwój wsi;

2. Utworzenie fitness parku na wolnym po-
wietrzu w Łabuńkach Pierwszych w ra-
mach działania Małe projekty;

3. Zakup wyposażenia do Izby Muzealnej
w Barchaczowie w ramach działania
Małe projekty.

Termin realizcj i projektów: 2014 r.
Siostry Franciszkanki Misjonarki

Maryi w przyszłym roku będą realizowały
projekt kapitalnego remontu schodów
pałacowych w ramach działania Odnowa
i rozwój wsi.

1 7 listopada 2013
zmarł Jan Myszka
z Majdanu Ruszow-
skiego. Pan Jan miał
102 lata i był najstarszą
osobą w gminie a zara-
zem ostatnią, która pa-
miętała czasy I wojny
światowej oraz odzy-
skanie niepodległości .
(…) Dwie wojny pa-
miętam a na trzeciej
byłem sam - opowiadał

pan Myszka - W 1914 była ruska wojna. Nie
daj Boże… Miałem wtedy prawie 4 lata. By-
łem taki mały chłopaczek. To co ja pamiętam,
tego nikt nie pamięta… Ruscy żołnierze chodzi-
li tym pagórem do Ruszowa. Tam gdzie są po-
la. Często dawaliśmy im bochenek chleba czy
bułkę, bo oni byli bardzo głodni. Czasami sami
przychodzili do domów i prosili o jedzenie. Czę-
sto zostawiali za to pieniądze (…)

Wspomnienia pana Myszki stanowią
cenną wartość historyczną i kulturową nie ty l-
ko dla naszej społeczności , lecz dla całego na-
rodu polskiego. Są cennym świadectwem dla
przyszłych pokoleń oraz źródłem wiedzy o mi-
nionym stuleciu. W najbliższym numerze IGŁY
przybliżymy sylwetkę tego niezwykłego czło-
wieka.

Małgorzata Cymińska

Listy od Czytelników

W dniu 14 października przypadał Dzień
Nauczyciela. Wzwiązku z tym świętem pozwoliłam
sobie na niniejszy list.

Abyś cudze dzieci uczył - brzmiało staro-
dawne porzekadło. Nie wiem, czy słusznie? Czy mo-
że byćwiększa radość, jak obcowanie z dziećmi? (...).
Będąc na praktyce pedagogicznej w łabuńskiej
szkole postawiłam dziecku ocenę negatywną (daw-
niej to była dwójka). Dziecko się rozpłakało, popra-
wiłam mu na trójkę - Tak nie można - powiedziała
mi pani Pankiewiczowa - długoletnia wspaniała
nauczycielka.

Kiedy zdobyłam zawód nauczycielki, często
obserwowałam dzieci w czasie cichych zajęć i zasta-
nawiałam się, ile to czasu musiała matka poświę-
cić, zanim to dziecko urosło i przyszło do szkoły.
Często spotykało się, chyba i spotyka nadopiekuń-
czych rodziców, którzy nie zawsze zgadzają się z ne-
gatywnymi uwagami nauczycieli pod adresem
swojej pociechy. Dopiero po pewnym czasie przeko-
nują się, że niemieli racji.

Mimo wszystko ośmielam się stwierdzić, że
nie zaznał nikt szczęścia większego, kto nie uczył
dziecka cudzego.

Życzę wszystkim nauczycielom dobrej rela-
cji z rodzicami, samych sukcesów i zadowolenia
z pracy pedagogicznej.

Helena Pokrywka
Łabunie

P. S.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Na-

rodzenia składam Redakcji oraz Czytelnikom naj-
lepsze życzenia.
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Wigilia w Wierzbiu

Mikołaj w Przedszkolu
w Łabuniach
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Osoby, które posiadają archiwalne zdjęcia przedstawiające miejscowości wchodzące w skład Gminy
Łabunie, ukazujące życie codzienne mieszkańców gminy, ciekawe miejsca i wydarzenia proszone są
o ich udostępnienie (do zwrotu).

Kontakt: redakcja@labunie.com.pl lub tel.: 84 61 1 60 24

Najciekawsze zdjęcia będą umieszczane w kolejnych numerach naszego Informatora.

FFrraaggmmeennttyy żżyycciiaa

Fotografie z lat '30 XX w. z archiwów rodzinnych udostępniły p.:
Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Wiater, Anna Sokołowska, śp. Helena Horaczek.

Józef Flak (Barchaczów)

Józef Flak (Barchaczów)

Jan Płaza (Ruszów) Edward Sobczak (Łabunie)

I rena i Edward Sobczakowie (Łabunie)Bronisław Gęborys (Ruszów)




