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2 kwietnia: ikona - obraz na desce, Barchaczów 12 kwietnia: kurs samoobrony, Łabunie

3 maja: Wielka Majówka, Łabunie 3 maja: Wielka Majówka, Łabunie

3 maja: Wielka Majówka, Łabunie 3 maja: Wielka Majówka, Łabunie

3 maja: Gminne Święto Strażaka, Łabunie
3 maja: przekazanie samochodu dla 

OSP Barchaczów, Łabunie
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Listy od Czytelników

Łabunie, 10 czerwca 2016 r.

Dzień Dziecka

 Dzień Dziecka znany był od dawna, ale nie 
zawsze obchodzony. W czasie powojennym nie 
było mowy o świętowaniu, chociaż przypomi-
nam sobie jedną imprezę dziecięcą, którą zorga-
nizowały miejscowe władze w łabuńskim parku. 
Prezentowaliśmy tam część artystyczną (był to 
rok 1948/49). Częstowano nas słodyczami. Pamię-
tam, jak Pani Anna Tabuła (przedstawicielka Ko-
mitetu Rodzicielskiego) rzucała cukierki na trawę. 
Dzieci biegały za tymi cukierkami, a ja nie, gdyż 
za słodyczami nie przepadałam, ale w kolejce za 
kanapkami z wędliną i kawą stałam. Po wojnie 
panowała bieda. W rodzinach niektóre dzieci były 
głodne, w szkole nie było stołówek. Z domu czę-
sto dawano mi zapasowe kanapki, by dzielić się 
z innymi. Amerykańska UNRA dokarmiała pol-
skie dzieci tranem. Dostawaliśmy ze szkoły butel-
ki z tym tłustym płynem. Długo jeszcze śniła mi 
się mama z łyżką tego płynu. W tamtych czasach 
brakowało ubrań i obuwia. Nie pamiętam, żeby 
ktoś kogoś wyśmiewał, że przychodził w obuwiu 
starszego rodzeństwa lub rodziców. Brakowa-
ło tornistrów albo funduszy, żeby je kupić. Starsi 
chłopcy własnoręcznie je wykonywali z dykty lub 
cienkich listewek. Po lekcjach zostawaliśmy by 
pograć szkolną piłką, w domu jej nie było. Miała 
jedna koleżanka, ale pod kluczem i można jej było 
używać tylko w niedzielę. Tato mój wybawił nas 
z tego kłopotu i zrobił piłeczkę z sierści zwierzęcej. 
Mało kto we wsi miał rower, ale fajerki kuchenne 
były w każdym domu i zakrzywiony drut. To była 
fajna jazda. Wiadomo, że dzisiejsze dzieci nie będą 
bawiły się naszymi zabawkami, ale na pewno cie-
szą się nie inaczej jak my.
 Życzę im dużo radości i wielu szczęśliwych 
chwil w czasie wakacji.
 Łączę pozdrowienia Czytelnikom i Redakcji

Helena Pokrywka

22 marca 2016 r. na emeryturę przeszła pani Elżbie-
ta Jędrzejewska zam. Łabunie - od 1991 r. pracownik 
Urzędu Gminy.

Od Redakcji
Bawmy się... i czytajmy

Kolejny raz zaznaczamy swoją obecność 
w Państwa domach, Państwa dłoniach. Wie-
my, że nasi wierni Czytelnicy czekają na nas 
z utęsknieniem, zainteresowaniem, nadzieją... 
Przeciwnicy ciekawi kogo ukłuliśmy również 
czekają... A my nawlekamy na igłę historii 
nić przeszłości, teraźniejszości i wyszywamy 
naszą przyszłość, przebijamy dumę i pychę 
upuszczając powietrza z tych, którzy stroszą 
piórka. 
Za nami wielkie jubileusze i pomniejsze świę-
ta. Przed nami wakacyjna laba, ale my na wa-
kacje polecamy lekturę naszego Informatora. 
Kto czyta zawsze wygrywa. Czytajmy więc...
Bieżący rok to Rok Henryka Sienkiewicza. 
3 września zapraszamy na Narodowe Czyta-
nie „Quo Vadis”. Bawmy się... w lipcu teatral-
nie wystawimy na pałacowych schodach 
„Kopciuszka” na 300. urodzinach Jana Jaku-
ba Zamoyskiego, w sierpniu sportowo poje-
dziemy rowerami, sprawdzimy też, kto trafia 
w płot, a kto w sedno na odnowionej strzel-
nicy. Zapraszamy na dożynkowy wieczór ka-
baretowy. Bawmy się, ale niech będzie z gło-
wą, czyli bezpiecznie... w wolnych chwilach 
znajdźmy czas na lekturę...

Redakcja

 „KONTRASTY” 
wystawa rysunku Klaudii Kosak z Łabuń 
Galeria Błękitna przy ul. Orzechowej 10

ZAPRASZAMY 
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Samorząd gminny nie miał prawa istnieć w socja-
listycznym państwie. Na mocy ustawy z 20 marca 
1950 roku O terenowych organach jednolitej władzy 
państwowej zniesiono samorząd terytorialny (pozo-
stał nadal okręg zwany gminą). Jego cały majątek 
przejęło państwo. Rozwiązano organy wykonawcze 
gmin (wójt i zarząd gminy), rady gromadzkie. Ich 
kompetencje przejęły rady narodowe. Wprowadzono 
wtedy jednolity system władz i administracji tereno-
wej oparty na wzorach radzieckich. Rady narodowe 
były organami władzy państwowej w jednostkach 
podziału terytorialnego i na ich obszarze kierowały 
działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną. Na 
czele rad stały prezydia, które w praktyce przejęły 
funkcję rad narodowych. Rady narodowe wybierano 
w wyborach powszechnych przez miejscową ludność 
[Kallas. M., Historia Ustroju Polski, Warszawa 2001]. 
Pierwsze wybory przeprowadzono jednak dopiero 
w 1954 roku. W ten sposób pełnię władzy w gminie 
przejęły rady narodowe oraz prezydia – organ kole-
gialny. Już wcześniej obniżano rolę wójta i zarządu, 
teraz zlikwidowano te pozostałości sanacyjnej Polski. 
Prezydia zbierały się na sesjach podobnie jak wcze-
śniej zarządy gminy. Pozostały nadal urzędy gminy 
pracujące pod kierunkiem sekretarzy gmin. Sekretarze 
wchodzili odtąd w skład prezydium. 
Sołtysi do tej pory podlegali wójtom i starostom, od 
czasu wejścia przepisów z 1950 roku podlegali prze-
wodniczącym gminnych rad narodowych. 
Od 1951 roku zaczęto tworzyć przy sołtysach kolegia 
kontrolno-doradcze złożone z radnych i mieszkańców 
gromad. Komisje kolegialne rozpatrywały sprawy na-
leżące do sołtysa.
Od chwili zakończenia wojny coraz większą potęgę 
zdobywała Polska Partia Robotnicza (od 1948 roku 
PZPR). Likwidowano prywatny handel. Liczne spół-
dzielnie wiejskie działające od czasów przedwojen-
nych zostały skomasowane w duże gminne spół-
dzielnie monopolizując handel, usługi i skup w każdej 
gminie.
Rozpoczęto wielkie inwestycje planu 6 – letniego, któ-
rego celem było stworzenie ciężkiego przemysłu. Sto-
sunek władz państwowych do wsi wzorowany był na 
radzieckich rozwiązaniach z lat 20. i 30. XX w. Dla wsi 
rosyjskiej skończyło się to bardzo tragicznie. Jednym 
z elementów tej polityki były podatki i obowiązko-
we dostawy. Od czasów przedwojennych gospodarze 
wiejscy płacili podatek gruntowy uzależniony od kla-
sy bonitacyjnej ziemi i wielkości gospodarstwa. Po-
wojenne władze zastosowały dodatkowe kryterium 
podatkowe. Wobec bogatszych chłopów – posiada-
jących lepszą ziemię i większe jej obszary podatek 
powiększono progresywnie, a nie proporcjonalnie. 
Miało to na celu pognębienie tak zwanych „kułaków”. 
Taka polityka zaczęła być stosowana od 1948 roku. 
Podatek płacono gotówką, a także w zbożu (według 
zaniżonej ceny zboża). Oznaczało to powrót do znie-
sionych rok wcześniej świadczeń rzeczowych.
Wprowadzono także dodatkowy podatek, czyli Fun-
dusz Oszczędnościowy Rolnictwa (FOR). Powyższe 
podatki zbierały władze gminne. W terenie działali 
poborcy podatkowi (świadkowie mówią, ze chodzili 
w specjalnych zielonych płaszczach). System podat-
kowy stał się powodem wielu kłopotów wiejskich 
społeczności. Wieś polska dopiero się odbudowują-
ca po wojnie miała duże problemy z ich opłacaniem. 
Nagminne były zaległości podatkowe.

Chłopi także znaleźli sposób na ominięcie wysokich 
podatków. Powszechnością stało się fikcyjne dziele-
nie gospodarstw między członków rodziny. W ten 
sposób obniżano podatki, ale wkrótce zostało to „roz-
pracowane” przez służby fiskalne. 
Jednocześnie starano się wpływać na rolników, aby ci 
sprzedawali płody rolne do państwowych punktów 
skupu po zaniżonych cenach. Ograniczano możliwość 
prywatnego handlu. Rolnicy tak samo jak w czasach 
okupacji rozpoczęli „szmuglowanie” mięsa do miast 
stosując nielegalny ubój zwierząt. 
W 1949 roku władze przeprowadziły nową klasyfi-
kację gruntów zwaną „społeczną”. Powszechnie pod-
wyższano klasę bonitacyjną ziemi co spowodowało 
dalszy wzrost podatków. Sprawa nowej klasyfikacji 
ziemi będzie się pojawiała na zebraniach wiejskich 
przez następne lata. Była to jedna z głównych bolą-
czek wsi. Władze państwowe zostały zasypane skar-
gami na niesprawiedliwość, ale niewiele to pomo-
gło. Polityka władz w końcu lat 40. Doprowadziła do 
spadku produkcji rolnej. Dodatkowo rolnicy broniąc 
się przed fiskalizmem państwa ograniczyli produkcję 
(wysoko opodatkowanych) owoców i warzyw (rów-
nież w szklarniach). Spowodowało to zmniejszenie 
podaży tego typu produkcji rolnej.
Wobec oporu chłopów przed oddawaniem płodów 
rolnych do państwowych skupów zastosowano 
nowy sposób – obowiązkowy skup zboża. Na ze-
braniach wiejskich rolnicy sami mieli określić wiel-
kość tego skupu. Zebrania miały burzliwy przebieg. 
W państwowych sklepach brakowało wielu pro-
duktów (budowlanych, żywnościowych, rolniczych), 
a państwo znowu chciało rolników pognębić. Wywo-
łało to skojarzenie z okresem okupacji hitlerowskiej 
i kontyngentami. Obowiązkowe dostawy organi-
zowały na wsi „trójki zbożowe” i sołtysi. W każdej 
gminie powołano Pełnomocnika Ministerstwa Sku-
pu. Zboże przekazywano Gminnej Spółdzielni. Chłopi 
za odstawę zboża dostawali groszowe wynagrodze-
nie. Do punktów skupu trafiało coraz mniej zboża. 
Rolnicy bronili się przed tym wszelkimi sposobami. 
Po żniwach ukrywano maszyny do młócenia zboża 
i fakt omłotów. Sposobem władz było powołanie ko-
mitetów skupu zboża z lokalnych aktywistów. Duża 
wagę przywiązywano do organizacji młodzieżowych 
(Związku Młodzieży Polskiej), które tworzyły grupy 
poszukujące nieujawnionego zboża na wsi, głównie 
u „bogaczy wiejskich”. Zdarzały się tez rewizje robot-
ników na wsiach oraz młodzieży akademickiej. Rol-
nicy nie wywiązujący się z obowiązku byli publicz-
nie piętnowani. Wywieszano listy z nazwiskami. 
Stosowano wobec nich przymus administracyjny, 
komorników, milicję. Antagonizowano wieś napusz-
czając biedniejszych gospodarzy na tych bogatszych. 
Sposobem na radzenie sobie w tych trudnych cza-
sach było załatwianie mniejszego wymiaru w Pre-
zydium Gminnej Rady Narodowej. W następnych 
latach wykazano wiele przypadków „kumoterstwa” 
i korupcji w tych sprawach. 
Od 1951 r. rozpoczęto przymusowy skup zwierząt rzeź-
nych, mleka i ziemniaków. Wywoływało to coraz 

Gmina Łabunie 
w latach 1950-1954

DZIEJE ŁABUŃSKIEGO SAMORZĄDU

cz. V
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większą niechęć chłopów, ukrywanie płodów rol-
nych i próby sprzedaży ich na czarnym rynku. Wielu 
gospodarzy miało orzeczone kary grzywny, więzienia, 
obozy pracy za nielegalny ubój zwierząt i ukrywanie 
żywności. Organizowano pokazowe procesy sądowe. 
W 1952 roku przy Prezydiach Gminnych Rad Naro-
dowych zorganizowano kolegia orzekające i mające 
karać opornych chłopów. Kłopoty z realizacją obo-
wiązków mieli radni gminni i członkowie PZPR. 
W celu mobilizacji rolników stosowano szeroką ak-
cję propagandową. Zwoływano zebrania wiejskie 
namawiając do oddawania żywności na rzecz pań-
stwa. Były to najgorsze lata stalinizmu (1950-1956), 
kiedy potępiano kułaków, jako „wrogów Polski Ludo-
wej”. Trwała kampania wypierania kułaka w oparciu 
o biedniaka i przy neutralizacji średniaka. Miało to na 
celu pogłębienie nienawiści między chłopami. Spo-
wodowało to spadek  inwestycji w gospodarstwach 
prywatnych, spadała wartość budynków, zmalało 
pogłowie zwierząt, które zabijano w obawie przed 
oddaniem do spółdzielni. Władze postawiły na two-
rzenie spółdzielni produkcyjnych. Często zakładano je 
niemal siłą. Chłopi bronili się przed wstępowaniem 
do spółdzielni. Przywiązania chłopów polskich do 
ziemi nie dało się wykorzenić tak szybko, jak tego 
chciały władze. Mimo danych statystycznych, które 
informowały, ze gospodarstwa indywidualne mia-
ły najlepsze rezultaty (produkcja globalna za 1 ha w 
1950 roku z gospodarstw prywatnych wynosiła 621 zł, 
ze spółdzielni produkcyjnych 517, z PGR 394 zł), wła-
dze ignorowały te dane. Doprowadziło to do regresu 
i stagnacji rolnictwa w latach 1950-1956.
Po likwidacji samorządu gminnego w czerwcu 1950 
r. nastąpiła reorganizacja władz gminnych. Wła-
dze ustaliły nowy skład Gminnej Rady Narodowej. 
W jej skład weszli: Tadeusz Cisło – przewodniczący, 
Melania Śmiga - radny, Tadeusz Kucaj – radny, Lu-
cjan Momot – radny, Stanisław Ćwik – radny, Jan 
Siek – radny, Władysław Ozimek – radny, Edward 
Małyska – radny, Adam Bajak – radny, Stefan Sidor 

– radny, Jan Flak – radny, Aniela Mazurek – radny, 
Władysław Kowalski – radny, Jan Rowski – radny, 
Jan Kaszuba – radny, Henryk Juszczak – radny, Ru-
dolf Major – radny, Feliks Cholewiński – radny, Sta-
nisław Wygachiewicz – radny [Akta gminy Łabunie, 
sygn. 8, k. 21]. Skład Gminnej Rady Narodowej bezu-
stannie podlegał zmianom. Jednych radnych wydala-
no ze składu, a w ich miejsce powoływano nowych. 
Zmiany były tak częste, że nawet trudno ustalić wszel-
kie reorganizacje tego grona. Skład Prezydium do 1952 
r.: Tadeusz Cisło – przewodniczący, Henryk Juszczak – 
zastępca, Rudolf Major – sekretarz, Jan Siek – członek 
Prezydium [Akta gminy Łabunie, sygn. 8, k. 35]. Skład 
Prezydium w 1953 r.: Antoni Wałaszyk – przewodni-
czący, Henryk Juszczak – zastępca, Kazimierz Bilski – 
sekretarz, Franciszek Zawadzki – członek Prezydium. 
W aktach gminnych wspomina się także o ważniejszych 
osobach w gminie: komendancie MO Janie Puźniaku 
i prezesie Gminnej Spółdzielni Janie Szarudze.
Na czele Urzędu Gminy stał Rudolf Major – sekre-
tarz, który jednak 15 kwietnia 1952 r. złożył wymó-
wienie ze stanowiska [Akta gminy Łabunie, sygn. 
19, k. 21]. Urząd Gminy w połowie 1952 r.: Rudolf 
Major – sekretarz-kierownik organizacyjny, refe-
rat finansowy: Maria Mielnik - kierownik, potem 
Jadwiga Cisło, referat spraw socjalnych – wakat, 
referat wojskowy – Kazimierz Bilski, Jan Niderla, 
Referat spraw rolnych – Henryk Juszczak, Jan So-
kołowski [APZ, Akta gminy Łabunie, sygn. 8, k. 41], 
Jan Nowogrodzki, referent ewidencji ludności – Jan 
Szaruga, Delegat Ministerstwa Skupu – Franciszek 
Zwolak, Gminny Instruktor Rolny – Andrzej Mazur. 
Z końcem 1954 r. gminy w Polsce zostały zlikwido-
wane. Kraj miał ulec zupełnej przebudowie. Gmina 
Łabunie po ponad 100 latach funkcjonowania uległa 
likwidacji.

(cdn.)
Leszek Zugaj

O figurze św. Jana Nepomucena 
w Ruszowie na Przecięciu Pół-
nocnym wiemy niewiele (przy-
najmniej Redakcja). Pewny jest 
warsztat ludowy i wpisanie figury 
do Gminnej Ewidencji Zabytków. 
Wszystko pozostałe jest niewiado-
mą. Na postumencie zatarty przez 
ząb czasu i ludzi napis: „Św. Janie 
Chrzcicielu Poprzedniku Pański 
Uproś Nam Ducha Pokuty A Przez 
Pokutę Wyproś U Chrystusa Pokój 
Dla Ziemi 1918 R.”. Figura z całą 
pewnością przedstawia św. Jana 
Nepomucena ubranego w charak-
terystyczne szaty kapłańskie, trzy-
mającego krzyż, chociaż… Wła-
śnie. Nie jesteśmy pewni niczego 
na 100%. Czy autor mógł mieć ta-
kie wyobrażenie Jana Chrzciciela? 
A może jak sugeruje ks. Rajmund 
ówcześni mieli problem ze zdoby-
ciem rzeźby św. Jana Chrzciciela? 
Z racji czasów niepewnych, wojny, 
biedy? Św. Jan Chrzciciel był pa-
tronem Nepomucena. Mieszkan-

ka Przecięcia z kolei snuje domy-
sły, że figura została przeniesiona 
z głównej szosy w tym samym cza-
sie, kiedy kopano rowy wzdłuż uli-
cy. Niby miano wtedy ją zasypać 
lub przenieść. Czy o tej samej pisał 
doktor Szaruga w swoim „Spacer-
ku…”? Figurze opisanej przez dok-
tora „odpadała głowa”. Na mapie 
stała przy głównej drodze. Z kolei 
inni mieszkańcy twierdzą, że figura 
ta stała w okolicach starej szkoły 
na terenach zalewowych i po ko-
masacji, gdy się wyprowadzali na 
nowe miejsca, zabrali ją ze sobą. 
Za dużo pytań. Może jednak ktoś 
zna historię tegoż Nepomucena 
i zechciałby nam ją opowiedzieć? 
Zapraszamy! A tymczasem przypo-
minamy, że św. Jan Nepomucen 
jest patronem m.in. Czech, księży, 
żeglarzy, flisaków, budowniczych 
mostów i młynarzy. Wzywano go 

podczas powodzi. Opiekun mo-
stów. Na jego wstawiennictwo 
mogą liczyć ludzie niesłusznie po-
sądzani, oczerniani i obmawiani. 
Może też przychodzić z pomocą 
spowiednikom i spowiadającym 
się. Figur św. Jana Nepomucena w 
naszej gminie jest 6 (cztery w Ła-
buniach i dwie w Ruszowie). 

RUSZÓW 
PRZECIĘCIE PÓŁNOCNE

PRZYDROŻNI ŚWIADKOWIE 
WIARY I HISTORII

fot. A. Piela
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Z panem Olkiem Kuźmą zaprzyjaźniłam się przy tworzeniu Izby Muze-
alnej w Barchaczowie. Jest moim najmłodszym Rozmówcą. Przychodził 
do nas, siadał na zabytkowym krześle i snuł opowieści o starym Bar-
chaczowie i jego mieszkańcach. Pan Olek przekazał wiele eksponatów 
do Izby, każdy ma swoją historię. Po długich namowach zdecydował 
się „spotkać ze mną na pogaduchy”... jego romans z żoną trwa od przed-
szkola do dziś… 
Siedzimy w Izbie. Tu czas zdecydowanie płynie wolniej, oddycha się 
przeszłością i wypowiadane słowa są jakieś takie ludzkie, prawdziwe…, 
gdyż na co dzień tracimy tego poczucie.
Pan Aleksander Kuźma urodził się w Barchaczowie w 1944 r.

SPOTKANIA

MIAŁO BYĆ WESELE

Wojna

Jedynie co zapamię-
tałem to przekaz mo-
jej babci. Jak leżałem 
w powijakach w koły-
sce ruscy stacjonowali 
tutaj na lotnisku i przy-
szedł ruski. Za moich 
czasów dzieci w kołysce 
leżały spętane, poowi-
jane taśmą, na sztyw-
no, żeby dzieci nie były 
krzywe. I przyszedł So-
wiet zajrzał do tej koły-
ski i wziął mnie pood-
wijał z tych powijaków 
i mówi do babci „po-
wiazali rebionka kak 
jołku”, czyli powiązali 

dzieciątko jak choinkę. Skąd miały być dzieci dobre, 
jak były powiązane? 

Pierwsze wspomnienia

Miałem brata o trzy lata ode mnie młodszego. Janek 
siedział sobie na taborecie. Stryjek mój był szewcem. 
A ja zawsze przy nim. Lampa naftowa była. Wziąłem 
sobie młotek i stukałem, że niby but robię i pamiętam 
jak mi brat spadł. Stracił przytomność. Uderzył głową 
i miał ją nierówną, tak jakby wduszone miał.  
W wakacje czasami pasałem krowy z kumplami. To 
fajnie było. Tamta strona Barchaczowa: Piasek miała 
łąki, a ta prowadziła krowy pod las. Wałasztyn, Mali-
szewski, Jędrzejewski, Gwiazdowski cała paczka moja. 
Krowy się pasły a my, wie Pani cośmy robili? Rano 
braliśmy sobie chleb i kubeczki na świeże mleko. Do-
iliśmy krowy, każdy swoją. Każdy i popił i pojadł, 
a gdy gorąco było to schodziło się z krowami do 
domu. Ja w domu nie miał żadnych obowiązków, 
bo był stryjek i ojciec. Gdy sadzili tytoń chodziłem 
z nimi w pole, pod lasem to fajnie było. Ojciec z mat-
ką plewili, a my się bawiliśmy, lataliśmy po sośninie. 
Pamiętam jeszcze, nie wiem ile lat miałem, bliżej Bród-
ka, tak jak te łąki są tak, jak mieszka Dziwura, zaraz za 
lasem dziadek mój miał łąkę to pamiętam tam woda 
stała, bo to nie było zmeliorowane. Jak wykosili cho-
dzili kiedyś w takich zgrzebnych koszulach, spodniach, 
po wodzie chodzili i na noszach takich wynosili siano, 
żeby wysuszyć. To też po tej wodzie się latało, ciepło 

było, była sadzawka, ryby się łowiło. Torf kopali na 
tych łąkach. Chodziłem z ojcem. Później były kanały. 
Tam woda stała. I chodziliśmy się tam kąpać. Tam się 
i można było utopić, bo to głębokie kanały były. 
W żniwa dzieci zabierali rodzice ze sobą na pole. Robi-
li takie kozły, płachta a w niej dziecko w powijakach. 
Jak płakało to starsze go kołysało. Ludzie musieli ko-
sić zboże czy coś innego. 

Szkoła

Mieszkałem tutaj, gdzie teraz mieszkam koło samego 
przystanku. Do szkoły miałem bliziutko. Do przedszko-
la nie bardzo mi się chciało chodzić. Przedszkolanka po-
chodziła z Warszawy, a mieszkała tutaj u Piskorzowej, 
woźnej w szkole. Pamiętam, że w tym czasie przywo-
zili mleko, nazywali to z Unry, z Ameryki. Marmoladę 
w takich dużych kostkach. I jakieś pasztety były. Ona 
była gospodynią i nas dokarmiała, gotowała mleko. 
Tu gdzie Izba to było mieszkanie, a w sali dużej było 
przedszkole. Pamiętam kazali nam spać. Pozasłaniali 
okna papierem. Przymusowe spanie. Na materacach, 
kocami ponakrywani. I ta przedszkolanka wyszła, a ja 
otworzyłem okno, oberwałem papier i wyskoczyłem 
z klasy. Uciekłem. Dużo nas tutaj dzieci było. 
Potem zaczęła się szkoła. Uczyła mnie pani Jachowa 
i jej córka. Nazywaliśmy je Pani Stara i Pani Młoda. 
Tu gdzie siedzimy była klasa piąta. Obok mieli pokój 
i kuchnię, a sala największa mieściła klasę pierw-
szą, drugą, trzecią i czwartą. Jachowa - Pani Stara 
to ona była wymagająca. Wszystko pisała na ta-
blicy kredą i musieliśmy wszystko spisywać. Na 
pamięć trzeba było znać wszystkie porty świata. 
Nie angażowała się w ideologię ówczesnego rzą-
du. Jedyne co pamiętam, to jak płakała, jak Stalin 
umarł i te pochody majowe w Zamościu. Cała szko-
ła jeździła. Wycieczki do Warszawy. Pamiętam raz 
z żoną, jako dzieci bo razem do szkoły chodziliśmy 
pojechaliśmy do Lublina. Coś chodziło o dorobek 
szkół. Pani Młoda Jachowa napisała mi tekst i ja go 
czytałem w Lublinie. Były to lata 50. W Barchaczo-
wie chodziłem do piątej klasy, a później piechotką 
do samych Łabuniek, do pałacu. Nie było chodni-
ka, szosy, niczego. Dziewczyny z Piasku to chodzi-
ły tamtędy, przez łąki jak Mulawa jest i koło pana 
Szykuły. Tam tylko Zakrzewski mieszkał, Blom-
ka, Zimek, Niemczuk, Dybziński… tędy było su-
cho, bo główną drogą to błoto. A my z tej strony. 
I tak samo się wracało. Szkoła w Łabuńkach była 
fajna. Do harcerstwa się należało. Kierownik szkoły 

9-cio mies. Olek
(17 lipca 1945 r.) fot. Czelej
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Struzik był wymagający, ale jak to mówią uczciwy 
w nauce. Uczył matematyki, fizyki i chemii. Godzi-
szewski geografii i wychowania fizycznego. Struziko-
wa polskiego. Godziszewska rosyjskiego i zajmowa-
ła się harcerstwem. A Pilipówna historii. Nie umiała 
mówić wyraźnie więc, tylko ęc – „ęc tak i tak”. My-
śmy ją nazywali Pani Ęc. A Struzikowa jak czytała 
„Pana Tadeusza” to płakała. Nie miałem problemów 
z rosyjskim. Bo moja babcia umiała czytać po rosyjsku 
i mówić. Nie pamiętam czy pisała w tym języku. 
Długo były u nas takie 
dwie książeczki. Nazy-
wały się „skazka żyzni”. 
Babcia w domu mnie 
uczyła. W Barchaczo-
wie w piątej klasie za-
czynali go uczyć to ja 
już umiałem, później 
w Łabuńkach. Panią 
Godziszewską nazy-
wali Bukwa. 
Z Gwiazdowskim 
i Maliszewskim sie-
dzieliśmy w jednej 
ławce. To było w szó-
stej klasie. Mieliśmy 
takie nożyki, koziki, 
a to ławki były duże 
i powycinaliśmy dom-
ki drewniane. Tam się słuchało a tu się dłubało. 
Gdzieś woźny na drugi dzień powiedział. Struzik py-
tał się, kto to zrobił. Doskonale wiedział, że to my. Po-
wiedział, że czeka a jak się nikt nie przyzna to będzie-
my rozmawiać inaczej, jak się dowie kto, to przyjdzie 
do szkoły z rodzicami. Nie było wyboru, wszyscyśmy 
wstali. Nic nam nie zrobił. Nie pamiętam, co powie-
dział dokładnie, ale że tak powinno być i dobrze, że 
się przyznaliśmy. Kiedyś w szkole był atrament w ka-
łamarzach, w ławkach. Zimy były takie, że atrament 
zamarzał w kałamarzu. Siedziało się w ubraniach. Tu 
w małej klasie było cieplej. W tamtej był tylko jeden 
piec, było zimno. Nauczycielka w zimie stała oparta 
o piec. Ciepło jej było w plecy. A tam nie było zno-
wuż tyle dzieci, żeby nachuchać. Podłoga ropowana. 
Jak się chodziło do Łabuniek to podeszwy butów gu-
mowanych z tej ropy popuchły. 

Rodzina

Moja babcia 
chodziła jesz-
cze tu do szkoły, 
a ona urodzona 
w 1891 r. I dlatego 
ja biegle mówiłem 
po rosyjsku, bo bab-
cia się go uczyła, w 
języku rosyjskim 
było ówczesne na-
uczanie. Po polsku 
pisać nie umiała, 
ale czytać tak. Sama 
się nauczyła. Babcia 
była prawosław-
na, mój ojciec (ur. 
1913) był chrzczony 
w cerkwi tutaj w 

Łabuńkach. Ale już moich dwóch stryjów (ur. 1920, 
1925) chrzczonych było w kościele w Łabuniach. 
Żałuję zawsze, że się nie pytałem o drzewo gene-

alogiczne. Mój dziadek Paweł Kuźma pochodził ze 
Złojca i on był prawosławny. Dziadek 9 lat służył 
w carskim wojsku w Archangielsku. Do dziś jeszcze 
jego kuferek z wojska stoi na strychu i książki się do 
niego składa. Dziadek umarł w 1933 r. Ojciec mój na 
imię miał Jan, wówczas 20 letni chodził ze starszy-
mi na wyrąb lasu, bo w domu się nie przelewało. 
A babcia była stąd z domu Mozoła. Tu mieszkała, gdzie 
teraz my mieszkamy. To był wspólny dom. Mieszkał 
tu dziadek Mozoła i Kuźmy. W wojnę to się spaliło 

i sobie pobudowali do-
mek. Ojciec opowiadał 
jak Józef Krochmal był 
w Rosji i walczył pod-
czas rewolucji, zagorza-
ły komunista. Miesz-
kał kiedyś naprzeciwko 
Jędrzejewskiego. Wo-
łał w nocy mego ojca 
i szli zawieszać sztan-
dar na drzewie. Ojciec 
był młody to wyłaził 
na drzewo i zawieszał. 
Ten Krochmal dobry 
sąsiad był starszy od 
ojca, ożenił się w Rosji 
z sanitariuszką Anną, 
którą nazywał Niura. 
Mieli jednego syna. 

A potem wyprowadzili się do Koszalina. Był partyjny. 
I na tych ziemiach odzyskanych został I Sekretarzem 
Wojewódzkim w Koszalinie. Napisał do ojca, Jaśko 
przyjedź, zrobię cię dyrektorem spółdzielni produkcyj-
nej. Takie były czasy, mógł. Ale ojciec nie chciał. Od 
nas z Barchaczowa orkiestra jeździła i na 1 Maja grali 
w Koszalinie. Ta orkiestra ze zdjęcia. Brzyski, Wałasz-
tyn, Kulasza, Jachtoma… 
46 lat minęło jak cywilny ślub wziąłem, 4 kwietnia, 
a 24 kwietnia umarł mi ojciec. Miało być wesele. 
Wszystko kupione, garnitur uszyty, sukienka kupio-
na, obrączki zrobione. Ojciec leżał w klinice urologii 
w Krakowie. Przywiozłem go samolotem. Jeszcze 
żył. Powiedział mi adiunkt z kliniki, że ojciec umrze. 
A ja, że będę miał trudności ze sprowadzeniem zwłok. 
Może karetką? Nie da rady, bo nie przeżyje. Samo-
lotem? Jak przeżyje do piątku to zobaczymy. Odpro-
wadziłem rodzinę na pociąg. Ojciec leżał w separat-
ce. Nic nie mówił. Adiunkt zadzwonił na lotnisko do 
Balic. Pielęgniarkę prosiłem, żebym ja poleciał. Pilot 
mówił, że jest miejsce dla sanitariusza, chorego i pilo-
ta. Wyżebrałem i poleciałem. Sanitariusz siedział mi 
na kolanach. Godzinę lotu na Mokre, a tam karetka 
czekała. Gdy samolot wzbił się do góry poczułem się 
źle. Zauważył to sanitariusz i zapytał czy dobrze się 
czuję. Jakie rozumowanie moje było. Pomyślałem, że 
jak powiem, że źle to mnie wysadzi… w powietrzu. 
Ale jak nabrał wysokości, to już było dobrze. Ojciec 
mało rozmawiał, ale nad lasami powiedział, że leci-
my przez Lasy Janowskie. Gdy szczęśliwie wylądowa-
liśmy chciałem zapłacić pilotowi za podróż. Ale on 
nie chciał nic ode mnie, tylko powiedział: nie chcę 
żerować na pańskim nieszczęściu i dzięki Bogu, żeśmy 
szczęśliwie wylądowali. Za samolot zapłaciłem 1700 
zł, za klinikę 63 zł za dobę. Dałem 400 zł sanitariuszo-
wi. Ojciec zmarł w domu. Żył jeszcze tydzień. 24 maja 
był ślub. Nie było żadnych tańców. Obiad u mnie 
w domu, u żony w domu. Ojciec rok mieszkał w no-
wym domu i zabrał się, 57 lat. Młody był. Mama 
umarła w 2002 r. 

cd. na str. 8

Na zdj. Feliks Mazur, Franciszka Mazur, Elżbieta Mazurek, 
Aleksander Kuźma, nn; Łabunie 24 maja 1970 r. 

Rodzina Kuźmów; stoją od 
lewej: Jan, Aleksander, Jan

siedzą od lewej: Bronisława, 
Marianna; lata 60. XX w.
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Wiejskie rozrywki

Brzyski zawsze rano godz. 6.00 szedł z trąbką co nie-
dziela i robił pobudkę na zbiórkę dla wszystkich straża-
ków. Ale to było strażaków w każdym domu. Wszyst-
kie młode chłopy. A jakie mieli rozrywki? Tylko straż. 
Kino objazdowe zaczęło przyjeżdżać może raz w mie-
siącu. Oglądałem filmy. Najczęściej rosyjskie… „Lecą 
żurawie”, „Świat się śmieje”, amerykański western 
„Winchester…”. Oprócz tego straż robiła zabawy, ale 
i pamiętam, że był tutaj taki teatrzyk. W remizie była 
scena zabudowana. Przez całą szerokość była od okna 
do okna. Prowadził go Sztojko, Albingrowej ojciec. Za 
moich czasów kawalerskich już go nie było. Do lat 
60. był teatrzyk. Grali tam przedwojenni mieszkańcy 
Barchaczowa. Uczyli się na pamięć, latali z zeszytami 
i mówili, że sztuczkę grają. Ludzie chodzili. Była za-
bawa, orkiestra poszła coś zjeść na kolację, a w prze-
rwie był teatrzyk. Nie było światła, same lampy. Na 
teatrzyku cała wieś się gromadziła. Bilety kupowali 
młodzi, ale tylko kawalerowie, panny nie. Ale pan-
na nie poszła sama tylko kawaler ją musiał odpro-
wadzić. Czasem prowadził trzy i cztery koleżanki. Bi-
let płacił za siebie. Na zabawie grała barchaczowska 
orkiestra, później inne z Zamościa, Ruszowa – Pilipy 
grali. Babki były do przesady, naszło się ich, obsiedli 
wkoło jak audytorium, patrzyli tylko, kto jak tańczy 
i wygląda. Młodzi z chęcią po wyskakaniu usiedliby 
sobie to nie mieli gdzie, bo babki całe ławki zajęły. 
Ale potem zrobili i dla babek bilety. Ale były takie 
babki co lubiły chodzić i płaciły 5 zł za bilet i musiała 
być, bo to lubiała i koniec. 

Kawalerkę to żeśmy spędzali, tak było przyjęte, cho-
dziliśmy przez las lub rowerami na zabawy do Bród-
ka. Tam, gdzie dziś remiza stała szkoła. W zimie kil-
ka razy w szkole była zabawa. A tak to koło remizy 
przeważnie w lecie robili deski, podłogę i ogrodzone 
zielonymi gałęziami. Orkiestra grała. Fajnie było. Bi-
lety były. Bufet był. Z początku to się nie chodziło do 
bufetu, ale później to piwo było, wódka była. Potem 
chodziliśmy na Wolicę, do Dąbrowy, do Ruszczyzny. 
W Barchaczowie były zabawy, ale my woleliśmy 
gdzieindziej. Do Łabuniek mało chodziliśmy. Do Ła-
buń też niespecjalnie. Do Cześnik to końmi jeździli. 
Jeździliśmy z dziewczynami. Kto miał, a jak nie to na 
zabawie poznawał. Koledzy serdeczni Maliszowski, 
Wałasztyn, Gwiazdowski, Petryk Henryk, Jędrzejew-
ski. Razem. 

Niewypały

Byłem z dziadkiem Mozołą. Pod lasem miał ziemnia-
ki. Prowadziłem mu konia, a on płużkował. I w takim 
dole, patrzę się, leży pocisk taki ładny. Przyjechaliśmy 
do domu. Szybko poleciałem do Jędrzejewskiego, do 
Wałasztyna i jeszcze do kogoś może do Maliszew-
skiego czy to Gwiazdowski był? Poszliśmy pod las. 
Wzięliśmy ten pocisk, przynieśliśmy. Piłkę do metalu 
przyniósł Jędrzejewski, bo jego ojciec był kowalem 
i dawaj będziemy go na Wygonie – tak, jak ten słup 
stoi do połowy drogi, rozbrajać. Zaczęliśmy rżnąć. Ale 
nic nie mogliśmy zrobić. Przyszliśmy z tym do Wa-
łasztyna. Nakręciliśmy ten pocisk w imadło i dawaj 
piłować. Akurat przyjechał jego ojciec. Jak zobaczył 
co my robimy to nam wlał. Nie wiem, co on z tym 
pociskiem zrobił, wywiózł go. Dobrze, że nie przecięli-
śmy zapalnika, bo by nas wszystkich rozerwało. 
Z kolei z Maliszewskim, my najwięcej kolegowali, 
jego ojciec i mój wujek, mieszkali po sąsiedzku. Byli-
śmy takie sprytne chłopaki. Nie wiem, do której kla-
sy chodziliśmy. Ale razem zaczęliśmy papierosy palić. 
Chowaliśmy się bliżej lasu. Miedzą, a że niedaleko 
było. Z suchych liści skręcaliśmy papierosy, jak to 
dzieci. Patrzymy a tu takie dwie piękne szable leżą 
w lejach po bombach o głębokości sześć, siedem me-
trów. Włazimy po te szable i naszedł gajowy z Łabu-
niek. Zobaczył, gdzie my idziemy i on przyuważył te 
szable. Pamiętam jak dziś: co wy tu robicie? Krzyczał: 
czegoście jajka spod lisa ukradli?! Nastraszył nas i my 
w nogi…
Znowu z Maliszewskim idziemy siedliśmy na mie-
dzy, coś jest. Odgrzebujemy, patrzymy się a tu cała 
skrzynka amunicji. Schowaliśmy ją przy tym wygo-
nie, pochwaliliśmy się starszemu o 4 lata koledze. On 
poszedł ze swoją ekipą. Jak rozpalili ognisko, jeden 
trzymał taśmę pociągał i to tak strzelało…

Wojenka

Po szkole zaraz poszedłem do wojska w Krośnie Od-
rzańskim. Ojciec się starał o odroczenie i rok mnie od-
roczyli. Koledzy mieli jeszcze rok służby a mnie wzięli 
do wojska. Pytali się mnie, gdzie chcę czy do Kościusz-
kowców czy do WOPu. Kiedyś słyszałem, że u Kościusz-
kowców dostawali dobrze w skórę na tych poligonach, 
więc wybrałem WOP. Kumple poszli 28 października 
1964 r. a ja tydzień czasu po nich. Od nas z Łabuń to był 
Januszek Chwedyk, Romek Siek, Józef Lichota z Wól-
ki, Kazio Dudek z Łabuniek, Adam Paluch z Moców-
ki, Jerzyk Sokołowski z Pniówka, Romek Sokołowski 
z Majdanu. W jednej kompanii Sokołowski, Paluch 
i Dudek. Jechałem dobę do Krosna Odrzańskiego. 
We Wrocławiu byłem rano, wieczorem w Krośnie. 
Na stacji ktoś na mnie czekał. Na kilku z jednostki. 
Ubrania cywilne kazali spakować w worek. Butów 
dla mnie nie było. Dali mi gumiaki. Długie włosy. 
Dali mi miejsce na piętrowym łóżku. Jak krzyknęli 
rano pobudka to skoczyłem i uderzyłem się w głowę. 
Ja się prędzej ubrałem niż oni wszyscy. I do fryzjera 
mnie nie zaprowadzili. Wszyscy się bali szefa takie-
go. Któryś krzyknął: ten z długimi włosami do szefa! 
Nie znali mnie jeszcze i pewnie pomyśleli „o będzie 
miał”. Szef załatwić mi chciał buty. Poszedłem za jego 
pozwoleniem do sklepu i kupiłem dwa wina. A on ta-
kie eleganckie oficerki mi wyfasonował. Pewnie tylko 
takie były w magazynie. Wina zostawiłem u niego. 
Mieszkał na poddaszu. Po kolacji krzyczą znowu: ten 
z długimi włosami do szefa! Koledzy mówili, że pew-
nie coś przeskrobałem… A ja na luzaka poszedłem. 

Aleksander Kuźma i Zbigniew Gwiazdowski;
za Domem Ludowym, tzw. Świnioryje
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Wypiliśmy te dwie butelki wina. 

Międzyczasie na wsi

Szosę zrobiliśmy przed światłem. Elektryfikacja wsi 
była w 1964 r. Woziliśmy piasek końmi z Łabuniek 
i od Mulawy. Jakoś tak było ustalone, że każdy woził 
ze wsi wozem żelaznym, nie było gumowych. Brali-
śmy udział w czynie społecznym. I po cegłę też lu-
dzie jeździli. Układali ją wzdłuż drogi. Jak już piach 
był położony, drogę zniwelowali to każdy nosił cegłę 
i brukarze układali. Droga położona na starej, może 
tylko zakręty poprawili. Nadra to nadzorował. Potem 
autobusy przyjeżdżały, najpierw czerwone a potem 
pekaesy. Pierwszy na wsi telewizor miał wydaje mi 
się, że Bobczuk, potem Mazur. Na Piasku miał Piela. 
Ja kupiłem telewizor w 1970 r. Chodziliśmy najczęściej 
na serial „Czterech pancernych…”. Później każdy starał 
się mieć. Przyzwyczajony do lampy i do światła by-
łem. Babcia całe życie przy lampie naftowej, ale się 
zaaklimatyzowała. Do dobrego łatwo się przyzwycza-
ić. 

Sklep był jeden na wsi. Tu gdzie kuchnia w świetlicy 
tam był sklep. Wejście z przodu było. Głogowskiego-
żona tam sprzedawała i Marylki matka, Zastąpiłowa, 
Helman Fredek, Maliszewskiego żona, Kulaszowa. 
Sklepowe się zmieniały. Sklep nazywali „udziałów-
ka”. W starym sklepie stała beczka z naftą, skóra na 
buty, materiał na ubrania. Skóry były na przydział, 
rada sołecka się zbierała i dzieliła. Butów nie było, 
byli szewce. I Sanepidu nie było… 
Kiedy było lepiej? Było lepiej wtedy. 90% z naszej 
wsi chodziło do szkoły i mieli pracę. Człowiek miał 

się pójść do kogo poskarżyć. I było załatwione. Każdy 
miał ubezpieczenie. Praca. Niebieskie ptaki. Obowiąz-
kowo musiał pracować. A teraz? Tyle zakładów w Za-
mościu upadło. Cena była ustalona, stabilna. Można 
było sobie coś zaplanować. Czynem społecznym wieś 
pobudowała drogi i elektryfikację. Końmi obrabiali, 
nikt z głodu nie umarł. Nie było zasiłków. Mówili, że 
jak jechał pociąg do Rosji to jechał tak ciężko tylko 
sapał, a jak wracał z Rosji to szybko – spiczki, tabak, 
spiczki, tabak. Teraz dziecko skończy szkołę i tuła się 
za chlebem. 
Ludzie raczej tu nie siedzieli na ławeczkach przed do-
mem. Raczej na podwórku, na przyzbach. Odwiedzali 
się w niedzielę. Zawsze kupa ludzi było. Ojciec strzygł 
włosy, brzytwy ostrzył. Zimową porą przychodzili do 
malutkiego domu i bajali przeważnie o strachach. Nie 
wierzyłem, że ze strachu włosy dęba stają, aż do cza-
su… ale to temat na inną historię.

 
Leśniczówka

Droga do niej ukosem biegła do tej głównej, teraz 
tam jest pole. Ale kiedyś był sad, dobre jabłka, kasz-
tan duży, studnia głęboka. 2 wiadra. Jedno wyciągało 
się wodę to drugie wpuszczało. Na wałku były dwa 
wiadra, dwa łańcuchy. Chodziłem tam po drodze do 
lasu na grzyby.

Cyganie 

A wie Pani, że byłem na weselu cygańskim w sośni-
nie? Tak mówili. Mazur on tu mieszkał na poprzeczce 
chodziłem do niego, on nie miał dzieci, od małego 
go lubiłem jak drugiego ojca. „Olek idziemy, bo ma 
być wesele cygańskie”. Cyganie usiedli w kole i nas 
zawołali. Mieli wódkę i jeden kieliszek. Wódka szła 
naokoło w ten kieliszek i wkoło. 
A Cyganie głównie przychodzili do wsi za jajkami. 
Babcia opowiadała, że razu pewnego przyszła Cygan-
ka, coś jej tam dali, a mieli garnek malowany i Cygan-
ka poszła i garnek gdzieś przepadł. Koło Głogowskie-
go Gwiazdowski mieszkał. Przyszła Cyganka i chciała 
owsa dla konia. Dali jej, to ona mówi, że powróży. Do 
dziś dnia pamiętam… wróży mu i wróży a na końcu 
mu mówi „będziesz żył aż do samej śmierci”. Tak mu 
wywróżyła. Różni tu byli Cyganie, wozy rzeźbione 
jak karety. A jaką piękną pościel mieli! U nas tego 
nie było. Matka chciała się nauczyć podpłomyki ro-
bić, jak oni piekli na ogniu. Chodziliśmy do Cyganów, 
często tu byli. Kartofle podbierali Mozole, temu kurę 
ukradli. Oni nie byli źli. Jak poszliśmy z chłopakami, 
Cygani palili ognisko, Cygan plótł piękne biczysko 
z jałowca i dąbaka, prażył na ogniu, łupał na cztery 
i pięknie skręcał, taką trzcinkę robił. Oni byli spece. 
Cyganie w mleczarni odnowili kotły, ale nie pozwolili 
nam patrzeć jak oni to robią. 
Dobra kończymy, bo gdzie to Pani zmieści? A ja bym 
sobie zapalił z miłą chęcią…

fot. z arch. pana Aleksandra Kuźmy

Zachowano  oryginalny styl wypowiedzi
wysłuchała: Agnieszka Piela

Józef Krochmal i Jan Kuźma

Aleksander Kuźma i Elżbieta Mazurek
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POZNAJ ICH BLIŻEJ

Redakcja: Pani Alicjo, mam ta-
kie wrażenie, że w życiu nie ma 
przypadkowych spotkań…
Alicja Miller: Przypadkowe 
spotkania zmieniają nasze życie. 
Wszystko w naszym życiu dzie-
je się po coś, z jakiegoś powodu. 
To niekończący się ciąg splotów 
różnych zdarzeń. Gdzieś ktoś 
odnotował nasze spotkanie, 
a życie nie lubi niedokończo-
nych historii.

Red.: Historia Pani Taty, poste-
runkowego Włodzimierza Łu-
nia, urodzonego w Łabuniach 
mogła ujrzeć światło dzienne 
dzięki zaangażowaniu kilku 
życzliwych osób. Poszukiwania 
Pani trwały parę chwil, a jed-
nak musiało upłynąć tyle lat, 
żeby historia zatoczyła koło. 
Dąb Pamięci i Jego córka w Ła-
buniach. 
A.M.: Za to, że mnie odnaleźli-
ście serdecznie dziękuję. Zada-
liście sobie tyle trudu. Nikt nie 
wie, jakie to dla mnie ogromnie 
ważne. Móc być tu, gdzie daw-
no temu był, żył mój Tata… 
Wzruszenie odbiera mi słowa… 
wreszcie mam gdzie zapalić 
świeczkę…

Red.: Opowieść pani życia po-
woduje smutek… Kim był pani 
Tata?
A.M.: Urodził się w Łabuniach 
15 grudnia 1908 r. Syn Szymo-
na i Marii z Gajewskich. Nic nie 
wiem o jego życiu czy rodzinie 
oprócz tego, że skończył 7 klas 
szkoły powszechnej i z zawodu 
był stolarzem. A wiem to z kar-

ty informacyjnej Ośrodka Karta. 
Jego rodzice pochodzili i później 
mieszkali w Skierbieszowie. Od 
29 października 1930 r. do 21 li-
stopada 1931 r. odbywał służbę 
wojskową w 2 Baonie Telegra-
ficznym Wojska Polskiego, na-
stępnie od 22 listopada 1931 r. do 
14 września 1932 r. w 6 Baonie 
Telegraficznym WP. Rok później, 
w 1933 r. dokładnie 1 paździer-
nika otrzymał przydział do Mo-
stów Wielkich na kurs dla sze-
regowych Policji Państwowej 
w Normalnej Szkole Fachowej 
Policji Państwowej. Tam przeby-
wał do 1 marca 1934 r. Otrzymał 
stopień posterunkowy. I nowy 
przydział do Gródka, powiat 
mołodecki, województwo wi-
leńskie. Tam był tylko miesiąc 
i 10 kwietnia 1934 r. przeniesio-
no go do Rakowa, w tym sa-
mym powiecie i województwie. 
Blisko granicy rosyjskiej. Blisko 
Mińska. Dalej czytając kartę in-
formacyjną dowiedziałam się, 
że Tata odbył kurs informacyj-
ny O.P.L. gaz. w 1936 r. i 2 ty-
godniowy kurs narciarski dla 
początkujących w marcu 1937 r. 

W 1936 r. otrzymał pochwałę od 
RKW Wilno nr 315/36. Tyle wy-
czytałam. 

Red.: W Rakowie poznał mało-
letnią Marię z Janczewskich…
A.M.: Wkrótce po zamieszkaniu 
w Rakowie. Mama była siedem 
lat młodsza (w tej chwili ma 
już 101 lat). Pochodziła ze zna-
nej z patriotyzmu i piłsudczy-
kowskich tradycji miejscowej 
rodziny Ignacego i Marii Jan-
czewskich. Pozwolenie na ślub 
od władz policyjnych uzyskali 
po trzech latach starań. Pobrali 
się 25 sierpnia 1939 r. Ich mie-
siąc miodowy przerwał wybuch 
wojny i wkroczenie Sowietów 
do miasta.

Red.: Jak wspomina ten okres 
Pani Mama?
A.M.: Niemcy do Rakowa nie 
dotarli, ale Sowieci 17 września 
tak. Mama mówiła, że Tata 
jako posterunkowy Policji Pań-
stwowej wybiegł z domu na 
posterunek, aby zabezpieczyć 
pozostawione tam dokumen-
ty. Na miejscu spotkał swojego 

OSTATNIM POSTERUNKIEM 
BYŁA MIŁOŚĆ

Na co dzień przechodzimy obok siebie, spieszymy się, mija-
my… Często nic o sobie nie wiedząc, choć niejednokrotnie 
chcielibyśmy. Dlatego na łamach „Igły” poznamy się bliżej.
 W tym numerze rozmawiam z panią Alicją Miller, córką 
posterunkowego Włodzimierza Łunia o żmudnych poszuki-
waniach prawdy. 

14 kwietnia 2016 r. 
Dworzec Główny PKP Lublin

Maria z Janczewskich i Włodzimierz Łuń 
II połowa lat 30. XX w. Fot. z arch. rodzinnego Alicji Miller
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komendanta Dzwonkowskiego, 
który w bieliźnie zbierał i palił 
tajne papiery by nie wpadły 
w ręce wroga. Wtedy zostali 
aresztowani i przewieziono ich 
do pobliskiego Zasławia. Igna-
cy Janczewski wykupił zięcia 
z rąk NKWD za beczkę miodu 
i słoninę. Wtedy też pomyślał, 
że należy ukryć zięcia na wsi 
w zaprzyjaźnionym majątku, 
w przebraniu kobiety. Zadania 
podjęła się siostra mojej mamy, 
Jadwiga. Ojciec protestował, 
ale… 

Red.: Powrócił jednak do domu, 
gdy dowiedział się, że jego żona 
jest w stanie błogosławionym.
A.M.: Tak. Tłumaczył, że nic nie 
zrobił i samej żony nie zostawi. 
Jakiś czas faktycznie mieszkał 
z rodziną. Nie rzucał się w oczy, 
jakoś się udawało… do listo-
pada. Kiedy to poszedł z żoną 
do dentysty. Zauważył tajnia-
ka, który od kilku dni snuł się 
za nim. Powiedział do mojej 
mamy, że na pewno go niedłu-
go zabiorą. I przyszli po niego 
w nocy. Dziadek mój wyśledził, 
że najpierw zabrali go do Moło-
deczna, a stamtąd do Wilna. 

Red.: I słuch o nim zaginął... na 
długie lata…
A.M.: Mama chciała jechać za 
nim. Gdy się pakowała wypadł 
jej termos. Babcia Maria uznała 
to za zły znak. W grudniu 1939 r. 
Taty w Wilnie już nie było. 

Red.: Sowieci nie pozostawili 
was, Polaków w spokoju. Pani 
Mama będąc w siódmym mie-
siącu ciąży została deportowa-
na w głąb Rosji. 
A.M.: Od 10 lutego 1940 r. za-
częły się wywózki miejscowej 
elity na Sybir. W marcu na za-
wał umiera dziadek Ignacy, 
a 13 kwietnia Mama zostaje wy-
wieziona bydlęcym wagonem. 
Wspominała, że leżąc na pryczy 
myślała tylko o mnie, o swoim 
dziecku. Po dwóch miesiącach 
dotarła do kołchozu w Anikinie 
w Ciurupińskim Rajonie Pawło-
darskiej Obłasti w północno – 
wschodniej części Kazachstanu, 
w pobliżu granicy z Chinami. 
Wysadzono ich w stepie. I tam 
usłyszała dobrą radę, żeby każ-
dy zadbał o siebie. Dokładnie 
cytuję: „Teraz sobie budujcie, co 
chcecie, domy, pałace, wy bur-
żuany, takie a takie…”.

Red.: Jak potoczyło się wasze 
życie na „nieludzkiej ziemi”?

A.M.: Mamę ze względu na 
jej stan zaraz przygarnęła jakaś 
rodzina rosyjska. Gdy polscy 
zesłańcy pobudowali lepian-
ki, wtedy wyprowadziła się od 
nich. 15 czerwca urodziła mnie. 
Zaczęła pracować w kołchozie. 
Z trzymiesięcznym dzieckiem 
karmionym piersią została wy-
słana w step, by przyrządzać 
posiłki kosiarzom. Trwało to 
miesiąc, ale przynajmniej obie 
byłyśmy najedzone. Mama też 
była doskonałą krawcową, do-
rabiała sobie, szyła, przerabia-
ła, łatała. W listopadzie 1940 r. 
zachorowałam na oczy. Mama 
udała się do lekarza w Bogu-
sławce. 15 kilometrów pieszej 
wędrówki z dzieckiem na rę-
kach. Tam lekarz zdiagnozo-
wał u mnie jaglicę i zaopatrzył 
mamę w lekarstwa. Pamiętam 
warunki, w jakich przyszło nam 

żyć. Lepianka, w niej cztery pry-
cze, na każdej jedna rodzina. 
Przy pryczy wgłębienie, coś na 
kształt piwniczki, a w nim że-
lazne zapasy żywności. Karto-
fle, cebula i ziarna zbóż. I wy-
cie wilków pamiętam. Mama 
wysyłana była do szałasu w 
stepie, aby pilnować owiec. By-
łam tam z nią. A zimą po całym 
dniu pracy przynosiła kawałek 
zamarzniętego chleba mówiąc, 
że dał go jej zajączek jako pre-
zent dla mnie. Mama moja była 
szwaczką, praczką i stróżem noc-
nym przy młynie. Chciała też 
przedostać się do Andersa, ale 
za późno się o tej szansie dowie-
działa. Nieludzka ziemia i nie-
ludzkie warunki.

Red.: Sześć lat czekałyście na 
powrót i wreszcie...
A.M.: Podróż do Polski ciągnę-

ła się w nieskończoność. Pociąg 
jechał powoli. Dwa razy po dro-
dze urządzali nam łaźnie, aby 
pozbyć się wszy i brudu. Pamię-
tam rozpacz kobiety, której syn 
utopił się podczas postoju w 
jakiejś rzece. Dosłownie rwała 
włosy z głowy, bo jej 18 letni 
syn przetrwał prawdziwą kator-
gę i nie doczekał się powrotu do 
Polski. Trafiłyśmy do Szczecina, 
potem do Gryfic, gdzie mama 
zaczęła pracę w Państwowym 
Urzędzie Repatriacyjnym. Ale 
mamę ciągnęło do swojej sio-
stry Jadwigi, która zamiesz-
kała z rodziną w Białkowie 
w woj. zielonogórskim. Naj-
pierw mieszkałyśmy z rodziną, 
potem otrzymałyśmy domek 
z hektarowym ogrodem. 

Red.: Kiedy Pani zaczęła do-
skwierać tęsknota za Tatą?
A.M.: Życie nam się stabilizo-
wało i wtedy właśnie zaczęłam 
tęsknić… Pytałam, czekałam… 
Godzinami potrafiłam wysia-
dywać na białych słupkach przy 
drodze prowadzącej do Biał-
kowa i wypatrywałam ojca. 
Mama mówiła, że może ojca 
nie zastrzelili, może uciekł, może 
do Andersa… W każdym bądź 
razie, mówiła, jeśli tylko żyje to 
nas odnajdzie. I ja w to wierzy-
łam! Pytałam napotkanych lu-
dzi czy nie widzieli mężczyzny 
idącego w stronę Białkowa…

Red.: Poszukiwania Taty zaczę-
ła Pani na poważnie mając 21 
lat.
A.M.: Napisałam do Genewy 
do Czerwonego Krzyża. Dość 
szybko przyszła odpowiedź: nie 
figuruje w rejestrach… 

Red.: Pamięta Pani okoliczności 
zetknięcia się z tzw. „listą katyń-
ską”?
A.M.: To było w Rzymie, w po-
łowie lat 70. Spędzałam tam 
wakacje z mężem, kapitanem 
żeglugi wielkiej. Był tam jakiś 
Polak, który miał listę, ale Wło-
dzimierza Łunia na niej nie było. 
Razem z mamą chłonęłyśmy 
wszystko w nadziei, że gdzieś 
napotkamy na ślad ojca. Po-
tem dotarłam do dokumentów 
w Ośrodku Karta, karty informa-
cyjne, całe 4 strony. Ale wreszcie 
czegokolwiek się dowiedziałam! 
Niestety, nie tego co się z nim 
działo po aresztowaniu. Nikt 
nie umiał mi pomóc. Ambasa-
dy, Czerwony Krzyż, IPN, Wyż-

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
13 kwietnia 2016 r. Łabunie

cd. na str. 12
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sza Szkoła Policji… Przepadł jak 
kamień w wodę.

Red.: Aż wreszcie po 74 latach… 
A.M.: 5 marca 2013 r. o jakże 
znacząca data! Zadzwoniła do 
mnie przyjaciółka z Wrocławia 
czy czytałam już „Nasz Dzien-
nik”. Tam ukazała się notatka: 
„56. Łuń Włodzimierz, o. Szy-
mon, m. Maria, ur. 15.12.1908 
r. w Łabuniach, pow. Zamość, 
aresztowany w listopadzie 
1939 r., więzienie Mołodeczno, 
więzienie Wilno, wywiezio-
ny z Czerwienia 9 maja 1940 r. 
przez 226. pułk, do Mińska tra-
fił 9 maja 1940 r.” Po tylu la-
tach… Przez trzy dni płakałam, 
na szczęście mama przyjęła to 
spokojniej. Obecność na „liście 
śmierci” nie daje pewności, że 
ojciec został zamordowany, ale 
przyjęłam, że 9 maja to dzień 
śmierci mojego taty. Zapytałam 
panią redaktor Zechenter, gdzie 
mogłabym pojechać i zapalić 
ojcu świeczkę? Odpowiedziała, 
że w Kuropatach koło Mińska 
są zbiorowe mogiły…

Red.: W tym roku usłyszała Pani 
znów o swoim Tacie. Zapytała 
o niego sołtyska Zalesia pani 
Ewa Molenda – Stroińska…
A.M.: Byłam w szoku! Skąd 
ona wie? Potem przekazała mi 
numer telefonu do Pani i oto je-
stem, rozmawiamy. Dziękuję za 
bardzo miłe przyjęcie mnie na 
Łabuńskiej Ziemi. Wszystkim 
zaangażowanym w organizację 
i pomysł posadzenia Dębów 
Pamięci dziękuję. Pozdrawiam 
tych wszystkich, z którymi dane 
mi było się spotkać i porozma-
wiać. Bardzo mile wspominam 
tych kilka chwil!

Red.: Ma Pani gdzie wracać… 
Dziękuję Pani Alicjo. Życzymy 
zdrowia! I mamy nadzieję do zo-
baczenia!
A.M.: Proszę was tylko o pa-
mięć i zapalanie od czasu do 
czasu znicza. Jeszcze raz dziękuję 
i pozdrawiam!

rozmawiała: 
Agnieszka Piela

DĘBY 
PAMIĘCI

13 kwietnia Gmina Łabunie 
uczciła posadzeniem Dębów 
Pamięci Ofiary Mordu Ka-
tyńskiego, osoby związane 
z naszą gminą. 
 Na uroczystości przy-
jechały Rodziny Pomordo-
wanych: córka Włodzimierza 
Łunia - pani Alicja Miller, 
siostrzenica Tadeusza Curyłło 
- pani Anna Komorowska-
Galperyn z mężem Pawłem, 
siostrzeniec Tadeusza Curyłło 
- pan Tadeusz Bobiński z ciot-
ką Moniką Wójcik, rodzina 
Wincentego Rozkresa - pani 
Marianna Rozkres z synem 
Wincentym i prawnuczką 
Patrycją Burdzy. 
 Dęby z Nadleśnic-
twa Tomaszów Lubeski 
w asyście pocztów sztandaro-
wych z Komendy Miejskiej 
Policji w Zamościu, Gmi-
ny Łabunie, Ochotniczych 
Straży Pożarnych z Łabuń 
i Wólki Łabuńskiej, szkolnych 
i kombatanckich posadzo-
no przy remizie w Wólce Ła-
buńskiej, w Ogrodzie „Pawie 
Pióro”, przy Urzędzie Gmi-
ny w Łabuniach i świetlicy 
w Wierzbiu. 
 O szczególną pamięć 
o Pomordowanych przez 
NKWD poproszono mieszkań-
ców, młodzież szkolną, przed-
szkolaków, samorząd gminny, 
urzędników, pracowników bi-
blioteki, KGW, OSP i wszyst-
kich obecnych na uroczystości.

PAMIĘTAĆ 
TO NASZ OBOWIĄZEK

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.

Wśród zbiorów stanowiących „Ła-
buniana” znajdują się również 
współczesne wydawnictwa. Bi-
blioteka Publiczna posiada i gro-
madzi m. in. plakaty, pocztówki. 
Wydaje również we współpracy 
z Punktem Pocztowym w Łabu-
niach znaczki nawiązujące do osób, 
miejsc i wydarzeń związanych 
z Gminą Łabunie. Po serii znacz-

ków ze zdjęć Bogusława Pupca 
prezentujemy kolekcję jubileuszo-
wą. Osoby zainteresowane proszo-
ne są o osobisty kontakt z bibliote-
ką (tel.: 84 611 30 51). 
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SYLWETKI

ALEKSANDER HR. SZEPTYCKI
1866-1940

Wnuk Aleksandra 
hr. Fredry, znako-
mitego komediopi-
sarza – autora m.in. 
”Zemsty” i „Ślubów 
panieńskich”. 
W roku 1902, za 
sumę miliona rubli 
kupił od hrabiów 
Tarnowskich dobra 
Łabunie: folwar-
ki Łabunie, Wólka 
Łabuńska i Łubin-
stok. Do wybuchu 
I wojny światowej 
mieszkał z rodziną 
w majątku ziem-
skim w Łaszczowie. 
Część lat I wojny 
światowej spędził 
w Rosji – w Odessie. Łabunie siedzibą rodu Szeptyc-
kich uczynił dopiero w roku 1918, po powrocie z Rosji.
Brat Romana (Andrzeja) – arcybiskupa metropolity 
lwowskiego Kościoła grekokatolickiego; Kazimie-
rza (o. Klemensa) – zamordowanego przez bolszewi-
ków, 27. czerwca 2001 we Lwowie beatyfikowanego 
razem z 28 greckokatolickimi błogosławionymi przez 
papieża Jana Pawła II; Leona – ziemianina i Stani-
sława – dowódcy Legionów Polskich, generała WP, 
który „przejął Śląsk dla Polski” po plebiscycie. Bracia 
w międzywojniu spotykali się w Łabuniach, bo się 
kochali i szanowali.
Zgodnie z wielowiekową tradycją, sięgającą wieku 
XV, tj. czasów, gdy właścicielem „dóbr Łabunie” był 
ród Łabuńskich, zachował obowiązki kolatora łabuń-
skego  kościoła rzymskokatolickiego. Z tego tytułu 
przyczynił się do odbudowy budynków gospodar-
czych  parafii łabuńskiej, po zniszczeniu ich zbombar-
dowaniem przez Luftwaffe we wrześniu 1939 roku. 
Zresztą hrabia Aleksander chyba  „od zawsze” był 
społecznikiem, nie stroniąc od świadczeń na rzecz śro-
dowiska, w którym przyszło mu żyć. Dzisiaj najwy-
mowniej o tym świadczą pozostałości materialne po 
tamtych latach: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, 
a także niszczona przez czas, nieużywana już strzelni-
ca  między Łabuniami a Wólką Łabuńską [w 2016 r. 
odnowiona przez WKST Zamość - przyp. red.], wybu-
dowane na gruncie, który dał  gminie Łabunie „star-
szy pan hrabia”. Szkoła – wiadomo dlaczego, bo odra-
dzającej się Polsce potrzebni byli światli obywatele, 
strzelnica – bo młodzież trzeba było zaprawiać w woj-
skowym rzemiośle i dyscyplinie, ponieważ czasy były 
niespokojne. Stąd hrabiowskie poparcie dla Związku 
Strzeleckiego (i strzelnicy!), Akcji Katolickiej, Związku 
Katolickiej Młodzieży Wiejskiej (którego był honoro-
wym prezesem), ZHP, LOPP (Ligi Obrony Powietrznej 
Państwa) [i OSP - hr. Szeptycki nazywany był „du-
chem opiekuńczym” gminnych straży - przyp. red.]. 

Dla okupanta niemieckiego było tego wystarczająco 
dużo, aby hrabiego Aleksandra nazwać „fanatycznym 
Polakiem” i zamordować. 
Hr. Aleksander był radnym Rady Gminy Łabunie, 
któremu bardzo bliskie były problemy gminy i jej 
mieszkańców, a które w miarę swych sił starał się roz-
wiązywać. Wszyscy wiedzieli o życzliwości hrabiego. 
I mój sąsiad z Wólki Łabuńskiej, kominiarz gminny 
Józef Płaza także. Złożyło się tak, że wójt łabuński nie 
płacił przez 3 miesiące kominiarzom należności za wy-
konywane usługi – mówiąc ciągle, że im zapłaci, jak 
gmina „znajdzie pieniądze”.  Zdesperowani kominiarze 
w dniu sesji stawili się przed budynkiem gminnym, 
czekając na hrabiego. Gdy hrabia przyjechał, Płaza 
wyjawił mu kominiarskie żale. Hrabia przyrzekł, że 
pomoże rozwiązać ich problem. Wieczorem córka Pła-
zy, która była pokojówką we dworze, powiedziała 
ojcu: „Pan hrabia kazał wam powiedzieć, że sprawa 
została załatwiona  i jutro możecie zgłosić się po pie-
niądze do gminy”. 
Hrabia otworzył i utrzymywał ochronkę dla dzieci 
nie tylko pracowników łabuńskiego i wólińskiego 
folwarku – powierzając opiekę nad dziećmi siostrom 
FMM. 
Przed wojną w Łabuniach nie było ośrodka zdro-
wia – z najdrobniejszymi problemami zdrowotnymi 
trzeba było jechać 10 km do Zamościa lub samemu 
sobie radzić. Pan hrabia znalazł środki, aby otworzyć 
w zabudowaniach folwarku punkt medyczny pierw-
szej pomocy. Prowadziła go siostra felczerka ze Zgro-
madzenia Sióstr FMM – dla wszystkich potrzebują-
cych, nie tylko tych „ze dwora”.
Siostry FMM obsługiwały też garkuchnię dla ubo-
gich – m.in. dla tzw. rajzerów, którzy przez Łabunie 
wędrowali za Lwów m.in. do Zagłębia Naftowego, 
aby znaleźć pracę. Garkuchnię utrzymywał hrabia, 
a gotował dla niej hrabiowski kucharz Franciszek Kar-
chut. Tak było do roku 1942, czyli do  kiedy Szeptyccy 
rządzili dobrami Łabunie.
Z Szeptyckich żyła cała gmina łabuńska: bądź pracu-
jąc na stałe w ich dobrach (na roli i w lasach), bądź 
sezonowo, dorywczo. Ale i to było coś, gdy o pracę 
było ogromnie trudno! Wsie były przeludnione.
Za hrabiego Aleksandra, a później za jego syna Jana 
Kazimierza, dobra Łabunie były na bieżąco z postę-
pem rolniczym i technicznym. Hrabiowie wprowa-
dzali najnowocześniejsze, modne w świecie, uprawy 
i nawożenia, stając się wzorem dla okolicznych rol-
ników, wprowadzając ułatwienia techniczne: m.in. 
pierwsze połączenie telefoniczne Łabuń (majątku) 
z Zamościem, elektryczność, pierwszy traktor – Ursus 
na stalowych, zębatych kołach, auto osobowe itp.
I o „starszym panu hrabi”, Aleksandrze, i o jego na-
stępcy – Janie Kazimierzu – pozostała opinia: to byli 
świetni gospodarze, społecznicy, obywatele, patrioci. 
Oni wiedzieli, czego ziemi trzeba, żeby wydała obfite 
plony; to byli też „panowie szlachta”, którzy nie żyli 
ponad stan, żyjąc np. z zaciągniętych kredytów. Byli 
przykładem dla innych gospodarzy, jak gospodaro-
wać „z głową”. 

Fot. ze zbiorów Archiwum Szeptyckich.
Lucjan Momot

 Od Redakcji: warto rozważyć by nadać imię 
Aleksandra hr. Szeptyckiego jednej ze szkół w Łabu-
niach. Szkoła z patronem to szkoła z Klasą. 



11 maja: „Śpiewający Słowik”, Łabuńki Pierwsze 18 maja: otwarcie ścieżki edukacyjnej 
„Ogród Pawie Pióro”, Łabunie

18 maja: otwarcie ścieżki edukacyjnej 
„Ogród Pawie Pióro”, Łabunie

18 maja: otwarcie ścieżki edukacyjnej 
„Ogród Pawie Pióro”, Łabunie

18 maja: otwarcie ścieżki edukacyjnej 
„Ogród Pawie Pióro”, Łabunie

18 maja: otwarcie ścieżki edukacyjnej 
„Ogród Pawie Pióro”, Łabunie

24 maja: projekt „Barchaczowskie Super Babki” 24 maja: projekt „Barchaczowskie Super Babki”



25 maja: wizyta Gimnazjum nr 2 z Zamościa 
w Izbie Muzealnej, Barchaczów

29 maja: VIII Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP, 
Łabunie

31 maja: „Radość z pomagania”, Łabuńki Pierwsze 31 maja: „Radość z pomagania”, Łabuńki Pierwsze

1 czerwca: Mini Igrzyska, Łabunie 1 czerwca: Mini Igrzyska, Łabunie

4 czerwca: wycieczka do „Kolorowego Ranczo”, 
Łabunie-Reforma

4 czerwca: wycieczka do „Kolorowego Ranczo”, 
Łabunie-Reforma



3 czerwca: OSP Łabunie na 100-leciu 
Związku Florjańskiego, Warszawa

5 czerwca: 100-lecie OSP Łabunie
(fot. T. Gwozda)

12 czerwca: biesiada weselna, Wólka Łabuńska 12 czerwca: biesiada weselna, Wólka Łabuńska

12 czerwca: biesiada weselna, Wólka Łabuńska 12 czerwca: biesiada weselna, Wólka Łabuńska

kwiecień - czerwiec: nauka pierwszej pomocy, Ła-
bunie wrzesień - czerwiec: „Pieszo przez Gminę Łabunie”



19 czerwca: Doliną Górnej Łabuńki, Łabunie 19 czerwca: Doliną Górnej Łabuńki, Łabunie

19 czerwca: 65 lat piłki nożnej, Łabunie 19 czerwca: 65 lat piłki nożnej, Łabunie

20 czerwca: próby do spektaklu „Kopciuszek”, Łabunie

26 czerwca: Noc Świętojańska, Wierzbie26 czerwca: zawody strzeleckie, Łabunie
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Sprawozdanie
Koła Polskiej Macierzy Szkolnej w Łabuniach

Koło zawiązało się 10 grudnia 1916 roku przy udziale 74 członków. Zakres pracy Koła: bibljoteka i czytel-
nia, odczyty i pogadanki. Ruch funduszów: ze składek członków zebrano 108 rb. I 87 kor. 20 hal., z ofiar 
50 rb. I 10 kor., z dochodów nadzwyczajnych 72 rb. 55 kop. I 372 kor. 75 hal., z wypożyczania książek 1 rb. 72 
kop. I 41 kor. 73 hal. Składki członków na 1918 r. – 28 kor., z zamiany rubli na korony 19 kor. 72 hal. – razem 
232 rb. 27 kop. I 559 kor. 40 hal. Po potrąceniu dziesięciny dla Zarządów Głównego i Okręgowego pozo-
staje 203 r. 30 kop. I 550 kor. 40 hal. Z tego wydatkowano: na prenumeratę pism 15 rb. 97 ½ kop. I 148 kor. 
10 hal., z kwesty majowej Zarządowi Okręgowemu 21 rb. 65 kop. I 112 kor. 23 hal., na książki kancelaryjne 
i pieczątkę 1 rb. 75 kop. I 14 kor., na opłacenie usługi w czytelni 7 rb. I 5 kor., na różne drobne wydatki 6 rb. 
60 kop. I 56 kor. 20 h. – razem 70 rb. 35 ½  kop. I 557 kor. 60 hal. Na dzień 1-go stycznia 1918 roku pozostaje 
132 rb. 94 ½ kop. I 1 kor. 80 hal.
Podpisali: prezes x. prob. Władysław [?] Walenty Goliński i sekretarz p. Helena Paczosówna 

Kronika Powiatu Zamojskiego nr  1-2., 1918 r., s. 36-37.
wyszperał Cyprian Bukaj

SZPERACZ BIBLIOTECZNY

Pamiątkę po dziadku z pobytu 
w Rzymie w 1944 r. „Błogosławień-
stwo papieskie dla Nowosada Wła-
dysława z rodziną” udostępnił pan 
Piotr Nowosad z Wólki Łabuńskiej.
Pan Roman Burda z Polan udostęp-
nił fotografie [tu z konieczności pre-
zentujemy jedną - red.] swojego 
dziadka z pobytu w Bagdadzie. Wła-
dysław Nowosad [na zdj. pierwszy 
z lewej] z Wólki Łabuńskiej rocznik 
1901, uczestnik „bitwy warszawskiej” 

w 1920 r. Zmobilizowany na wojnę 
w 1939., aresztowany i więziony 
przez sowietów w okolicach dorzecza 
Peczory. Z formującą się Armią Ander-
sa opuścił ZSSR, przebywał w Iraku, 
Palestynie i Egipcie. W bitwie pod 
Monte Cassino kontuzjowany. Brał 
udział w walkach m. in. o Bolonię. 
W 1946 roku ewakuowany do Wiel-
kiej Brytanii. Zmarł na emigracji 
w 1970 roku.

Bogdan Szykuła

N O W O Ś C I
WYDAWNICZEPamiątki po dziadku
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Piekło za życia… 
Wojenne losy Janiny Hatały 

z Łabuniek Pierwszych

 Życie w Oświęcimiu to było 
piekło... Człowiek był ciągle zmę-
czony, chciało się spać. O 3 Niemka 
chodziła z gwizdkiem i trzeba było 
szybko wstawać. Do 6 stało się na 
apelu. W zimie to jedna drugą po 
plecach biła, bo było tak zimno. Po-
tem w pole. Mieliśmy w komandzie 
taką dobrą Niemkę. Miała może ze 
40 lat. Ta Ona widziała, że jestem 
w ciąży i odstawiała mnie na bok, 
żebym została na lagrze, żebym 
nie szła w pole. Była też tam taka 
Polka- lagerführer, która mnie do 
komanda w pole pchała. Stawały-
śmy po pięć, ja na przodzie. A ona 
przychodzi i znów mnie za rękaw 
i do tego samego komanda stawia. 
To tak trzy razy mnie przestawiały. 
Później ta Niemka przyszła i zaczę-
ła ją obrabiać. To dopiero wtedy 
zostawałam na lagrze szorować 
buty. Później podobno, jak Ruskie 
oswobodzili obóz to powiesili tę 
Polkę. Mieliśmy też bardzo dobre-
go komendanta. Ci, co nas pilno-
wali z psami to się posty nazywali. 
No i przyszedł jeden post i uderzył 
taką Ruskę. A ten nasz komendant 
przyleciał do niego, złapał go za pi-

stolet. Myślałam, że się pozbijają. 
Krzyczał: „Tobie nie wolno jej bić. 
Jesteś tu postawiony, żeby ona nie 
uciekła, ale bić Ci nie wolno!”. Mie-
liśmy dobrego, tego całego komen-
danta. Będę go pamiętać, dopóki 
będę żyć. Miał może z 50 lat. Ale 
fajny człowiek taki był. Taki trosz-
kę pochylony, tyłek tak mu wysta-
wał. Nie pozwalał bić i jak troszkę 
było deszczu to już do stodoły ka-
zał nam uciekać. A jak było mocno 
gorąco to kazał nam wszystkim się 
pokłaść. A nas chodziło 250-260. 
Pytał: „Czy któraś jest krank?”. Jak 
któraś nie mogła pracować to cały 
dzień przeleżała i nikt jej nie ruszył. 
Raz przyszedł do kotła z zupą, co 
nam przywieźli na pole. Wziął, za-
mieszał i jak była rzadka zupa to 
siadał na rower, jechał na kuchnie. 
Wykłócił się z nimi, że: „Im się nale-
ży lepsza zupa, bo oni ciężko pracu-
ją”. Przyjechał z tej kuchni: „Ha ha 
ha, chodźcie cunlaga”. I dostawali-
śmy wtedy lepszą zupę... 
 Pewnego dnia przyszła do 
mnie sztabowa i mówi: „Idź ze mną 
po węgiel na bramę to dostaniesz 
za to więcej zupy”. A Skotarska 
do mnie woła: „Ty się okręć, bo Ty 
nie urodzisz”. I ja się głupia okręci-
łam w ten koc. Nie dość, że byłam 
w ciąży to jeszcze się okręciłam. 
Zobaczyła to Niemka. Zawołała 
mnie: „Komm, komm”. Kazała tej 
Ruskiej podnieść mi pasiak, zdarła 
ze mnie koc i zaczęła bić. Tak mnie 
pobiła, że byłam cała czerwona. 
Dostawałam 40 stopni gorączki. 
Niemka, która prowadziła mnie na 
rewir też mnie uderzyła: „Taka czer-
wona jak róża i się rewiru zachcia-
ło”. Na drugi dzień po pobiciu za-
częłam rodzić... Położyli mnie nago 
na pryczy. Urodziłam dziecko. Ono 
wcale nie płakało. Położna my-
ślała, że nie przeżyję tego porodu. 

Za jakiś czas przyszedł do mnie Nie-
miec- taki starszy człowiek i dwie 
Niemki. Stanęli nade mną, Niemiec 
się mnie pyta: Gdzie Twoja koszu-
la? A ja na to, że nie miałam, nie 
dostała. Zaraz krzyknął i koszula 
się znalazła. Niemki wzięły moje 
dziecko na ręce i zaczęły je cało-
wać. Taki ładny to był chłopaczek. 
I tak go nosiły, i tak całowały... 
Miał trzy dni i umarł... 
 Potem ruska doktorka robi-
ła mi na żywca operację. Nie wiem 
po co, dlaczego... To był ból nie do 
opisania... Jak ja krzyczałam, Jezu 
kochany... Potem przez jakiś czas 
byłam na rewirze, nie chodziłam 
do roboty. Pewnego dnia kazali 
nam wziąć koce, okręcić się i siąść 
przy rewirze. Posiadaliśmy i się 
przyglądamy. Orkiestra grała... 
A tu idą, przeważnie Żydzi. W pa-
mięci utkwił mi obraz małego 
chłopca. Taki ładny chłopak, który 
bawił się piłką i tak ją odbijając 
poszedł prosto do komory. Samo-
chody ciągle przyjeżdżały, orkie-
stra grała, żeby nie słyszeć jak lu-
dzie piszczeli... Ale tego nie dało się 
nie słyszeć... Pisku mordowanych 
ludzi, dymu z krematorium i za-
pachu palonego ciała  nie da się 
zapomnieć... Zdarzało się, że było 
mało ludzi na lagrze a za dzień, za 
dwa znów było pełno. Samocho-
dy, jak zabierały ludzi to wiadomo, 
że to na spalenie. Przeważnie 
w nocy zabierały. Był taki muro-
wany blok 25, tam zabierali, tych 
co na spalenie mieli iść. Stamtąd 
już nikt nie wyszedł. Tam już jeść 
ani pić nie dawali. Któregoś dnia 
przyszedł Niemiec i pyta się mnie, 
czy ja Polka, czy Judy. Ja mówię: 
„Polnyś”. Rozkazał, żeby mu po-
kazać numer. Potem podszedł do 
Żydówki, która siedziała okręcona 
tylko kocem. Nie miała ubrania. 
„Judy?”. „No Judy”. Zabrali ją. Na 
drugi dzień ja się patrzę a ona jest. 
Ja mówię: „Jak się tu dostałaś?”. 
A ona na to: „A no mój brat pali 
tam i wypuścił mnie”. Na drugi 
dzień już jej nie było. 
W Oświęcimiu były takie duże bra-
my. Jak się z daleka szło z roboty 
to te bramy było widać. Pewnego 
dnia wracaliśmy z pola a tam dzie-
siątkują. I nas wzięli. Ja byłam 8, 
Skotarska 9 a Kapłonicha 10. Ona 
poszła na spalenie a my ze Sko-
tarską zostałyśmy jeszcze. Skotar-
ska jednak długo nie żyła... Może 
ze 2 miesiące po tym. Najadła się 

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 drugą częścią wspomnień Janiny Hatały…
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5 czerwca 2016 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Ła-
buniach świętowała jubileusz 100-lecia działal-
ności.
 Obchody jubileuszu rozpoczęły się Mszą św. 
w kościele parafialnym w Łabuniach. Następnie pocz-
ty sztandarowe OSP z terenu gminy przeszły na bo-
isko sportowe w Łabuniach, gdzie rozpoczęła się część 
oficjalna uroczystości. Meldunek Prezesowi Zarządu 
Gminnego ZOSP RP w Łabuniach dh Mariuszowi 
Braneckiemu złożył Komendant Gminny dh Paweł 
Mróz. Po podniesieniu flagi państwowej na maszt 
otwarcia uroczystości dokonał Prezes Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Łabuniach dh Tadeusz Gałek. Po-
witał zaproszonych gości i przedstawił rys historycz-
ny jednostki.
 Jubileusz jednostki to również powód do wrę-
czenia odznaczeń. Odznaczeni zostali:
• najwyższym odznaczeniem - Złotym Znakiem 

Związku OSP RP odznaczony został dh Roman 
Dobek.

• Złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” 
wyróżnieni zostali: dh Piotr Helman, dh Antoni 
Sokołowski, dh Krzysztof Sokołowski.

• Srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” 
odznaczeni zostali Pan Jan Panasiewicz, dh Sła-
womir Umylański, dh Zbigniew Żuk, dh Dariusz 
Życzkiewicz.

• Brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” 
odznaczeni zostali: dh Stanisław Bodys, dh Ma-
rek Korol, dh Tomasz Kuśmierz, dh Piotr Malicki, 
dh Paweł Paszt, dh Justyna Piskorz-Umylańska, 
dh Marian Sereda.

• Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali: dh Paweł 
Ciuraszkiewicz, dh Rafał Celiński, dh Marzena 
Nawrocka, dh Krzysztof Nawrocki, dh Adam No-
wosad, dh Maciej Nowosad, dh Karol Paszt, dh 
Stanisław Paszt.

• Odznaczeni „Za Wysługę Lat”:
• 70 lat otrzymał dh Zenon Palonka; 
• 55 lat otrzymał dh Józef Budzyński;
• 50 lat otrzymali: dh Janusz Chwedyk, dh Mie-

czysław Pakos;
• 45 lat: otrzymał dh Zygmunt Pawełczuk;
• 40 lat otrzymali dh Tadeusz Gałek, dh Henryk 

Kowalski, dh Roman Umylański;
• XXV lat otrzymali: dh Jan Burdzy, dh Roman 

Dobek, dh Antoni Sokołowski, dh Bogusław 
Zwolak;

• XXX lat otrzymał dh Adam Niemczuk;
• XXV lat otrzymali: dh Marian Granda, dh An-

drzej Niemczuk, dh Marek Semczuk, dh Krzysz-
tof Sokołowski;

• XX lat otrzymali: dh Aleksander Hołys, dh 
Marcin Hołys, dh Jerzy Wiater;

• XV lat otrzymali: dh Marek Dąbrowski, dh 
Aleksander Kuśmirz, dh Paweł Paszt, dh Ma-
rian Sereda;

• X lat otrzymali: dh Paweł Ciuraszkiewicz, dh 
Piotr Helman;

• V lat otrzymali: dh Zbigniew Byczek, dh Łukasz 
Kniaź, dh Adam Nowosad, dh Karol Paszt, dh 
Stanisław Paszt, dh Justyna Piskorz-Umylań-
ska, dh Sławomir Umylański, dh Antoni Wol-
ski.

 W czasie uroczystości odczytano również ży-
czenia dla jednostki, które nadesłali: Prezes Zarządu 
Głównego ZOSP RP dh Waldemar Pawlak i Prezes 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Ma-
rian Starownik.
 Łabuńscy strażacy uhonorowali dh Antonie-
go Wojciecha Turczyna. Podziękowali dla za wsparcie 
i pomoc w realizacji przedsięwzięć przekazując model 
samochodu Star 25.
 Podziękowania poprzez wręczenie jubileuszo-
wego medalu, dyplomu i okolicznościowej publikacji 
pt. „OSP Łabunie 1916-2016. 100 lat w służbie Bogu, 
Ojczyźnie i bliźniemu” (aut. Piotr Piela) strażakom 
oraz osobom zaangażowanym w pomoc OSP złożył 
Wójt Gminy Łabunie Antoni Wojciech Turczyn.
 Uroczystość zakończyła się wygłoszeniem 
przez zaproszonych gości okolicznościowych przemó-
wień.

as

brukwi umarła. W Oświęcimiu 
miałam jeszcze takie dwie koleżan-
ki z Wielączy. Pewnego dnia przy-
szły do mnie: „Wójciczko moja to 
Ty? Ty żyjesz?”. Jak mnie złapały 
obydwie to myślałam, że mnie za-
duszą. Tak mnie całowały. 
  Z Oświęcimia zabrali mnie 
do fabryki amunicji w Niemczech. 
Byłam tam 8 miesięcy. Robiliśmy 
tam części do samolotów. Nie pa-
miętam, gdzie to ta miejscowość 

była. Na tym obozie to był większy 
głód jak w Oświęcimiu, gdzie jaka 
trawka czy mlecz to się wszystko 
zjadło. Dawali do jedzenia jakąś 
rzadką zupę i kawałek chleba. 
Pewnego dnia zemdlałam i taka 
dobra Niemka złapała moje palto, 
okręciła mnie i pytała, co mnie boli. 
Po tym wydarzeniu dali mi lżej-
szą robotę- stemplowałam śrubki. 
A później z tej fabryki amunicji 
wozili nas calutki miesiąc pocią-

giem. Nie mieli nas, gdzie podziać. 
Spodziewali się, że Ruscy przyjdą. 
Ile mieliśmy strachu przez drogę… 
Po drodze przyczepili nam do po-
ciągu wagony a w nich 2 tysią-
ce chłopów. My z przodu a oni z 
tyłu. Z początku nie wiedziałyśmy 
o tym. Była tam taka jedna, która 
znalazła swego chłopa. Mało się 
nie pozaduszali, tak się całowali…

cdn.
Małgorzata Cymińska

100 lat
w służbie Bogu,

Ojczyźnie i Bliźniemu

Złotym Znakiem Związku OSP RP 
odznaczony został dh Roman Dobek

(fot. T. Gwozda)
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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. Od kolejnego 
numeru przybliżymy Państwu 
bogatą historię naszych Kół. 

W Piasecznie koło Gniewa na Po-
morzu w 1866 r. powstało „Towa-
rzystwo Gospodyń”, natomiast 
jedenaście lat później w Janisła-
wicach w Łódzkiem Filipina Pła-
skowicka założyła pierwsze Koło 
Gospodyń Wiejskich. W latach 
1913-1914 na ziemiach polskich 
działało ok. 100 kół (ponad 180 
tys. członkiń). W zaborach: pru-
skim ok. 800 kół- 36 tys. członkiń, 
austriackim ok. 2200 kół i 86 tys. 
członkiń, rosyjskim ok. 1200 i ok. 
60 tys. członkiń. 
Dopiero pół wieku później, tj. 
w 1918 r. organizacje kobiet wiej-
skich w Polsce przyjęły wspólną 
nazwę: „Koło Gospodyń Wiej-
skich”. W trudnym czasie, kiedy 
dopiero zaczęła się kształtować 
samorządność, kobiety stawiały 
sobie do realizacji bardzo ambit-
ne zadania. Wynikały one z we-
wnętrznych potrzeb społeczeń-
stwa i prowadzone były oddolnie, 
w sposób świadomy. Znawcy te-
matu podkreślają, że organizacje 
miały często elitarny charakter, 
a prowadzona działalność była 
powszechnie uznawana i ceniona. 
Nie dziwi zatem, że kierowały nią 
osoby cieszące się powszechnym 
szacunkiem i zaufaniem. Już wów-
czas panie organizowały szkolenia, 
pokazy i kursy o różnorodnej tema-
tyce, m. in.: pieczenia i gotowania, 
przetwórstwa mięsa i owoców, ho-
dowli drobiu, warzywnictwa, hi-
gieny i racjonalnego odżywiania, 
kroju i szycia czy znaczenia kobiet 
w życiu społecznym. Organizowa-
no potańcówki i konkursy, wśród 
których dominował konkurs 
„na najpiękniejszy ogródek wa-
rzywny”. Sprowadzano pisklęta 
i paszę dla drobiu dla wszystkich 
mieszkańców w danej wsi. Kwitło 
życie towarzyskie i społeczne, 
a członkinie spotykały się na wie-

czorkach rozrywkowych, co miało 
wielkie znaczenie dla ducha przy 
braku telewizji i powszechności 
programów rozrywkowych. 
Ożywioną i twórczą działalność 
społeczną Kół Gospodyń Wiejskich 
przerwał wybuch II wojny świato-
wej. Po wojnie już, przy poparciu 
władzy ludowej, organizacje ko-
biece wznowiły swoją działalność. 
W gestii gospodyń w dalszym ciągu 
pozostawała organizacja wieczor-
ków i zabaw tanecznych, jednak 
były to już imprezy dochodowe, 
dzięki którym KGW wyposażały 
swoje świetlice w niezbędne zasta-
wy stołowe, sztućce i różnego ro-
dzaju urządzenia kuchenne. Sprzęt 
służył kobietom do organizacji lo-
kalnych imprez i jednocześnie był 
wypożyczany mieszkańcom wsi na 
obsługę i przygotowanie imprez 
rodzinnych. Działalność społeczna 

niewiele różniła się od tej pionier-
skiej z XIX w. Panie współpraco-
wały z wieloma organizacjami, 
w tym ze strażą pożarną, gminą, 
szkołą i kościołem, biorąc czynny 
udział w uroczystościach świec-
kich i kościelnych, urozmaicając 
je jednocześnie występami, bądź 
zapewniając zaplecze gospodarcze. 
Działaniem innowacyjnym kobiet 
z pewnością była organizacja wy-
jazdów autokarowych do teatru 
i wielu nieznanych jeszcze miejsco-
wości w kraju, w tym również do 
miejsc kultu maryjnego. Twórcze 

wyjazdy kształtowały światopo-
gląd i jednocześnie budowały pol-
ską tożsamość. W latach 80-tych 
program działalności kobiet nie 
odbiegał od dotychczasowego.
  W ostatnim 10-leciu na-
stąpiła masowa reaktywacja Kół 
Gospodyń Wiejskich w Polsce. 
Na Zamojszczyźnie bezpośrednim 
wsparciem przy rejestracji orga-
nizacji w KRS służy Roztoczański 
Związek Rolników, Kółek i Orga-
nizacji Rolniczych w Tomaszowie 
Lub. 
Dzisiejsze organizacje kobiet ak-
tywnie uczestniczą w życiu spo-
łecznym. Pielęgnują tradycję 
i jednocześnie budują nowy ob-
raz aktywnego społeczeństwa, się-
gając po środki finansowe z UE 
na realizację planów i zamierzeń 
w swoich małych ojczyznach. Ak-
tywność społeczna kgw przejawia 

się w przede wszystkim w kulty-
wowaniu tradycji, rozwijaniu róż-
nych form przedsiębiorczości wśród 
kobiet, pomocy rodzinie wiejskiej 
w wychowaniu, kształceniu i za-
pewnieniu jak największego udzia-
łu dzieci i młodzieży w różnych 
formach wypoczynku wakacyjne-
go. W skład organizacji wchodzą 
rolniczki, nauczycielki, pielęgniarki, 
urzędniczki i przedstawicielki lo-
kalnego biznesu. Reasumując, na 
przestrzeni niemal półtora wieku 
działalności Kół Gospodyń Wiej-
skich, w struktury tych organizacji 
wchodziły trzy pokolenia kobiet.

na podst. oprac. B. Ditrich
www.podr.pl

red.

HISTORIA
KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Święto 3 Maja na Rynku Wielkim w Zamościu
(fot. arch. KGW Łabuńki)
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27 kwietnia 
2016 r. odby-
ła się XIV Sesja 
Rady Gminy 
Łabunie. Radni 
podjęli następu-

jące Uchwały:
• Uchwałę Nr XIV/81/2016 

zmieniająca uchwałę Nr 
XVII/108/2012 Rady Gminy 
Łabunie z dnia 27 grudnia 2012 
r. w sprawie Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na 
terenie Gminy Łabunie;

• Uchwałę Nr XIV/82/2016 w 
sprawie wprowadzenia zmian 
w budżecie gminy na rok 2016. 

25 maja 2016 r. odbyła się XV Sesja 
Rady Gminy Łabunie. Radni pod-
jęli Uchwały:
• Uchwałę Nr XV/83/2016 

w sprawie rozpatrzenia i za-
twierdzenia sprawozdania fi-
nansowego wraz ze sprawoz-
daniem Wójta Gminy Łabunie 
z wykonania budżetu za 2015 
rok.

• Uchwałę Nr XV/84/2016 
w sprawie udzielenia absoluto-
rium Wójtowi Gminy z tytułu 
wykonania budżetu gminy za 
2015 rok.

• Uchwałę Nr XV/85/2016 
w sprawie utworzenia od dnia 
1 września 2016r.  Zespołu Szkół 
w Łabuńkach Pierwszych.

• Uchwała Nr XV/86/2016 

w sprawie utworzenia od dnia 
1 września 2016 r.  Zespołu 
Szkół w Łabuniach.

• Uchwałę Nr XV/87//2016 
w sprawie zatwierdzenia rocz-
nego sprawozdania finansowe-
go Biblioteki Publicznej Gminy 
Łabunie za 2015 rok.

• Uchwałę Nr XV/88/2016 
w sprawie zmian w uchwale 
Nr XI/63/2016 z dnia 20 stycz-
nia 2016 r. w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej

• Uchwałę Nr XV/89/2016 
w sprawie wprowadzenia 
zmian w budżecie gminy na 
rok 2016.

• Uchwałę Nr XV/90//2016 
w sprawie przyjęcia do realiza-
cji Planu gospodarki niskoemi-
syjnej dla Gminy Łabunie.

red.

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

UCHWAŁY RADY GMINY

XIV Sesja

XV Sesja

PROSTO 
DO KRYNICY
Gmina Łabunie otrzymała do-
finansowanie w wysokości 961 
472,00 zł na realizację opera-
cji: Przebudowa drogi gminnej 
nr 110885 L Łabuńki Pierw-
sze - Wierzbie. Całość operacji: 
1 511 036, 78 zł. Termin realiza-
cji: XII 2017 r. Operacja typu: 
„Budowa lub modernizacja 
dróg lokalnych” w ramach pod-
działania „Wsparcie inwesty-
cji związanych z tworzeniem, 
ulepszeniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury w tym inwe-
stycji w energię odnawialną 
i oszczędzanie energii” w ramach 
działania „Podstawowe usługi 
i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich” objętego PROW na 
lata 2014 - 2020.

Z URZĘDU

5 czerwca na boisku sportowym 
w Łabuniach, po zakończeniu 
obchodów jubileuszu 100-lecia 
miejscowej OSP rozegrano zawo-
dy sportowo-pożarnicze dla gmin 
Komarów-Osada i Łabunie. Jak co 
roku druhowie mieli do pokonania 
sztafetę pożarniczą 7×50 oraz mie-
rzyli się w ćwiczeniu bojowym.

Oficjalna klasyfikacja końcowa 
OSP z Gminy Łabunie:

• I miejsce: OSP Majdan Ru-
szowski

• II miejsce: OSP Bródek
• III miejsce: OSP Ruszów
• IV miejsce: OSP Łabuńki
• V miejsce: OSP Łabunie
• VI miejsce: OSP Barchaczów
• VII miejsce: OSP Wólka Ła-

buńska
as

ZAWODY OSP
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W ubiegłym roku postanowili-
śmy robić sery. Kupiliśmy zwykły 
twaróg ze sklepu i zrobiliśmy go 
w różnych odsłonach, z majeran-
kiem, z papryką. Wkładaliśmy go 
po prostu w siatkę i wędziliśmy. 
Potem stwierdziliśmy, że nadszedł 
czas na nasze domowe, że kupimy 
podpuszczkę i zrobimy a’ la oscyp-
ki. I nam wyszły. Od tamtej pory 
robimy sery podpuszczkowe z czu-
brycą, czarnuszką, majerankiem 
i bazylią, ser żółty z kolorowym 
pieprzem i kminem, wędzony pod-
puszczkowy taki jak oscypek, ser 
zielony z pesto z liści rzodkiewki, 
ze słonecznikiem, ricottę i parme-
zan, ale on długo dojrzewa, jeszcze 
tak z 2-3 miesiące i będziemy go 
próbować. A teraz robię sezono-
we przetwory typu „niespotyki”. 
Tak je właśnie nazywam. Dżem 
z ogórków o smaku gumy balono-
wej turbo, syrop z fiołków, świer-
kowy syrop, dżem ze świerka, któ-

ry smakuje jak zielone winogrono, 
konfitura z płatków róży, jaśminu 
i piwonii. Moje ulubione kapary 
z mniszka lekarskiego. I przeróżne 
nalewki i wina. Chleb pieczony na 
liściach chrzanu. Chałwy ze sło-
necznika i żelki z syropów.
Inspiracji szukam w naturze, ale 
też czytam różne blogi. Okazuje się, 
że nie tylko ja mam bakcyla na róż-
ne takie rzeczy, bo są różne kursy, 
spotkania. Pełno jest ludzi, którzy 
zajmują się zielarstwem i robią na-
prawdę bardzo zdrowe i przy tym 
fajne rzeczy. Obecnie bardzo mod-
ny trend – jeść to, co się samemu 
wyprodukuje. Trochę czytam, ale 
nigdy jeszcze nie zrobiłam czegoś 
zgodnie z przepisem. Bo robię na 
oko, wrzucam i ma być. Naprawdę 
na oko. 
Robię to dla siebie i na razie testu-
ję na znajomych. Jeszcze nikogo 
nie otrułam. Dużo mi pomagają 
znajomi i Rodzice, którzy prowa-

dzą gospodarstwo rolno - hodow-
lane. Żeby wyprodukować jeden 
mały serek, taką osełkę to trzeba 
ok. 5 l mleka. Robię sery z 20 li-
trów, wychodzi 6 osełek. Odchodzi 
z tego m.in. serwatka. Z niej robię 
właśnie ricottę. Delikatny serek 
z kroplą soku z cytryny. Pycha! 
Tata nie lubi wynalazków. Woli 
babciną kuchnię typu pierogi, ale 
sery mu bardzo smakują tylko 
woli te bez paprochów, czyli ziół. 
Dżemu ze świerka jeszcze nikt nie 
próbował, bo to jest nowość do-
słownie sprzed tygodnia. Amelka 
z kolei bardzo lubi miód majowy 
i syrop świerkowy, który smakuje 
jak piernik polany miodem. Żelki 
z syropu jaśminowego. Wszystko 
co słodkie! I najważniejsze córka 
pomaga mi zbierać te roślinki. 
Zioła, rośliny rosną obok nas na 
wyciągnięcie ręki. Tylko trzeba to 
umiejętnie wykorzystać. Stokrotki 
w ogrodzie, fiołki pod gminą, for-
sycja też spod gminy. Nie wszyscy 
na przykład wiedzą, że forsycja za-
wiera rutynę, ma więcej witaminy 
C niż bardzo popularne lekarstwo. 
Fiołki można jeść, można je utrzeć, 
zrobić z nich nalewkę, konfitury 
czy w tempurze z ciasta. Tak samo 
mniszki lekarskie czy dziki bez. 
W tempurze z ciasta i usmażyć 
na oleju. Oliwki z derenia pierw-
szy raz robiłam w ubiegłym roku. 

NASZE PASJE

NA OKO I … TRZY-CZTERY,
CZYLI MIX SMAKÓW

Anna Binda od zawsze, czyli odkąd pamięta, wymyślała różne 
rzeczy do jedzenia. Zaczęła od podstawowych przetworów typu 
dżem, które robiła razem z mamą. Uczyła się zarówno od mamy 
jak i babci. Dziś czerpie inspiracje z różnych źródeł, najczęściej 
z natury, a przyrządzenie kaparów z mniszka czy nasturcji nie sta-
nowi dla niej żadnego problemu. Oto co opowiedziała naszej Re-
dakcji o swojej pasji. Na marginesie zachwyciła nas i smakiem 
i wprawnym okiem. A na pytanie: - O co Cię jeszcze zapytać? 
Anna odpowiada: - Jedz.
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Dereń zrywali znajomi z Zamościa. 
Tylko muszę się nauczyć go wy-
pestkować. Ale smakuje jak praw-
dziwe oliwki. 
Będę prowadziła własnego blo-
ga, przynajmniej taki jest zamysł. 
Jest dużo chętnych na naturalne 
jedzenie, niczym nie przetwarza-
ne, więc może kiedyś w przyszło-
ści coś otworzymy, jakiś sklepik. 
Obserwuję ten rynek. Ceny mnie 
przerażają. Za słoiczek konfitury 
z dzikiej róży – 17 zł, za nalewkę 
z fiołków 60 zł. Ser taki jak mój 28 
zł. Pomyślałam więc, po co mam 
płacić, wolę robić. Z tym, że trzeba 
włożyć dużo pracy, bo do nalewki 
z fiołków potrzebuję kwiatów 8 li-
trów! Osiem litrowych słoików ta-
kich ubitych. A z tego co mi zostało 
zrobiłam syropy. Stokrotki też czy 
mniszek, ale ja nie tylko na oko 
przyrządzam, ale i zbieram. Kto by 
liczył np. 700 kwiatów mniszka? 
Ale wychodzą miody, syropy, na-
lewki. Rodzice robią wyroby, wę-
dzonki różnego rodzaju. Wszystko 
to jakoś współgra razem z moimi 
serami i chlebem. Sery wysyłałam 
do Anglii do brata. Też im bardzo 
smakowało.
Teraz zacznie się sezon pomidoro-
wy. Zrobię dżem z zielonych po-
midorów. Będę je także suszyła 
na słońcu z bazylią, czosnkiem 
i cukrem pudrem, żeby były bar-
dziej jędrne. W ubiegłym roku zro-
biłam za mało słoiczków i szybko 
się rozeszły. Czekam na miechun-
kę - „złotą jagodę Inków”. Rośli-
na znana, uprawiana najczęściej 
w przydomowych ogrodach, kwia-
ty się suszy do bukietów, takie ser-
duszka. A w środku są owoce, które 
wyglądają jak pomidorki koktaj-
lowe. I z tych owoców będę robiła 
konfiturę. Z kurdybanka, mniszka 
i chmielu z kolei zrobię piwo. Dużo 
jest takich roślin i najczęściej nie 
wiemy o tym, że są jadalne, zdro-
we i smaczne. Syropy z lipy. Może 
z kwiatów zrobię jakiś dżem? 
Potem ogórki, cukinie. Pasztety 
i kompoty z cukinii. Plany mam 
szerokie i różnorodne. Za chwilę 
będę kisiła rzodkiewkę i liście wi-
nogron na gołąbki. Musztardę ze 
śliwki węgierki, bez gorczycy. Ro-
biłam też wino z imbiru, pigwy 
i forsycji, które po otwarciu strzela 
i pieni się jak szampan. Rafaello 
z kaszy jaglanej. A z papryczek chili 
zrobię ostry sos sambar i chutney 
z cebulą i rabarbaru do serów. Ja-
rzębinę jako żurawinę do mięs 
i konfiturę. Już mam upatrzone 
drzewo! Do zimy się nazbiera. 
Inspiracji też szukam w Interne-

cie, ale gotowe przepisy są nie dla 
mnie. Wiem co mam wziąć, ale do-
rzucam zawsze coś od siebie. Mo-
dyfikuję przepisy i tworzę swoje. 
Zioła rosną w doniczkach i na polu 
posadziłam. Mam hyzop, kumin, 
melisę, miętę, kolendrę, bazylię, 
macierzanki, rozmaryn, majeranek, 
lubczyk… Mnóstwo tego mam. 
Stawiam na naturalne, swoje. 

Garść „niespotyków”

Forsycjowy miód – zbieramy kwia-
ty, dodajemy cytrynę wyparzoną 
pokrojoną, zalewamy wrzątkiem 
i odstawiamy na 24 godziny. Odce-
dzamy, dodajemy cukier, gotujemy 
trochę, żeby nabrało odpowiedniej 
konsystencji i już. 

Kapary – zwykłe pąki z mlecza. 
Trochę trzeba się naszukać, żeby 
miały odpowiedni kształt. Przy-
gotowuję zalewę octową z dodat-
kiem goździków, ziela angielskiego 
i listków laurowych. I oto są! Zro-
biłam tylko dwa słoiczki i żałuję, 
że nie zrobiłam więcej, ale czekam 
na drugi sort mlecza. Trzeba uwa-
żać, żeby nie był pryskany, z dala 
od ulic itp. Będę też robiła kapary 
z nasturcji.

Chleb na liściach chrzanu – robio-
ny na oko. Wczoraj na przykład 
dodałam 4 szklanki mąki swojskiej, 
2 szklanki otrąb pszennych swoj-
skich (dzięki Tacie), 10 dag drożdży, 
litr letniej wody, 2 łyżeczki cukru 
i ten zaczyn wlewamy do mąki 
i otrąb. Mieszamy, dodajemy pest-
ki – z ogrodu nasze dynie, słonecz-
nik, czarnuszkę i odrobinę kminku. 
Przekładamy do foremki, na dnie 
wykładamy liście chrzanu i cze-
kamy, aż ciasto nam podrośnie. 
Pieczemy. Wkładam chleb w zim-
ny piekarnik. Ile? Na oko. Wkła-
dam patyczek. W ilu stopniach? 
W moim piekarniku na trzy-cztery.

Agnieszka Piela

WYDARZENIA
18 marca na Festiwalu Piosenki Woj-
skowej III miejsce wyśpiewała Ju-
lianna Paszt z Łabuń.

8 kwietnia w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury wręczono nagrody w XVIII 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego dla dzieci i młodzieży 
pod hasłem „W trosce o nasze bez-
pieczeństwo”. Wyróżnienie przyzna-
no Paulinie Pyś z Ruszowa, op. Ali-
cja Saputa.

11 kwietnia w sali widowiskowej Te-
atru im. Juliusza Osterwy w Lublinie 
Karol Niemczycki odebrał dyplom 
Stypendysty Lubelskiego Urzędu 
Marszałkowskiego.

kwiecień w konkursie literackim 
Tworzę światy na opowiadanie 
o tematyce fantastycznej zorgani-
zowanym przez II LO w Zamościu 
Klaudia Kosak z Gimnazjum w Ła-
buniach zajęła I miejsce, op. Dorota 
Sołoducha.

Uczniowie klas I – III Szkoły Podsta-
wowej w Łabuniach od 11 kwietnia 
do 8 czerwca uczestniczyli w zaję-
ciach z zakresu pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Dzięki współpracy 
z Wielką Orkiestrą Świątecznej Po-
mocy szkoła wzięła udział w progra-
mie „Ratujemy i uczymy ratować”.

13 kwietnia Amelka Binda zajęła 
I miejsce w XV Wojewódzkim Kon-
kursie Twórczości Zawsze niech bę-
dzie… – forma muzyczna, op.Agniesz-
ka Teterycz.

18 kwietnia w XV Wojewódzkim 
Konkursie Twórczości Zawsze niech 
będzie… – forma plastyczna II miejsce 
Martyna Śliwińska SP w Łabuniach, 
op Beata Wdowiak; wyróżnienie 
Miłosz Jastrzębski SP w Łabuniach, 
op. Ewa Latawiec.

19 kwietnia w 8. edycji Konkursu 
Pianistycznego „Młodzi Wirtuozi” 
im. Carla Czernego Kamila Wró-
blewska zajęła 3 miejsce.

21 kwietnia w XV Wojewódzkim 
Konkursie Twórczości Zawsze niech 
będzie… – forma literacka I miejsce 
Kacper Kobieluch SP w Łabuniach, 
op. Jolanta Podkańska.

23 kwietnia w Ogólnokształcącej 
Szkole Muzycznej I i II stopnia im. 
K. Lipińskiego w Lublinie odbył 

cd na str. 27
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Sparta Łabunie 1951-2016

Początki piłki nożnej w Łabuniach 
sięgają lat 40. XX wieku, być może 
że już przed wojną kopano jakąś 
piłkę lub coś, co mogło ją przypo-
minać (szmaciankę?). Wiadomo, że 
skórzaną piłkę miał ksiądz Zygmunt 
Tchórzewski, wiadomo nawet kto 
upuścił z niej powietrze, ale o tym 
sza… Można też powiedzieć (i nie 
będzie to duża przesada), że piłka 
nożna „wyszła” z domu Sokołow-
skich (dwóch domów), wyszli też 
razem z tą piłką piłkarze: Alek-
sander, Antoni, Bolesław, Edward, 
Gabryel, Mieczysław, Kazimierz, 
Tadeusz. Później Piotr, Jerzy, Krzysz-
tof… Do chłopaków Sokołowskich 
dołączali inni, z Łabuniek, Wólki 
Łabuńskiej, Wierzbia, Zamościa, 
ale trzon zespołu stanowili „Gmin-
niacy”. Zawsze wtedy (również 
w czasach współczesnych) drużyna 
odnosiła największe sukcesy. 
Pierwsze nieśmiałe kopanie piłki 
miało miejsce w okolicach Urzędu 
Gminy, poważne mecze rozgry-
wano na byłym lotnisku, kolejne 
pole zmagań znajdowało się przy 
obecnej ulicy Świerkowej, na-
stępne w latach 1956-1957 zloka-
lizowano w miejscu dzisiejszego 
boiska, pługiem konnym przygo-
towywano teren przekazany przez 
PGR, karczowano orzechy, porzecz-
ki, w latach 1999-2001 zmienio-
no orientację stadionu i jego wy-
miary. Pierwszą szatnią był ganek 
u Sokołowskich, później spodenki 
zmieniano w świetlicy nieistnieją-
cego już budynku (przy skwerku), 
przebierano się też przy boisku na 
buchcie, a jak było trzeba to „zwi-
jało się kalesony” w pobliskich 

zaroślach. Każdy grał, jak umiał 
i w czym miał. Wszystko z miłości 
do piłki.
Karta informacyjna o założeniu LZS 
Łabunie, prawdopodobnie spło-
nęła, na pewno widniały na niej 
dwa nazwiska członków założy-
cieli: Rękas Bogdan i Sokołowski 
Gabryel – przypomina sobie Tade-
usz Sokołowski. Za datę przyjmu-
je się rok 1951. Zespół występował 
wówczas w rozgrywkach klasy C, 
prezesem był Gabryel Sokołowski. 
Mecze były rozgrywane na nieist-
niejącym już boisku przy lotnisku 
wojskowym z czasów II wojny 
światowej. Na mecze do Łabuniek 
czy Ruszowa można było pojechać 
rowerem. Na Płoskie, do Zawady 
jeżdżono furmanką, m. in. z Le-
onem Gałanem, później Żukiem, 
Lublinkiem – kierowcą był Józef 
Horaczek, Starem, na ten transport 
trzeba było zapracować, więc pra-
cowali. W zamian dyr. Śpiewak 
pozwalał wypożyczyć samochód. 
Jeździli też Autonaprawą. Autobus 
PKS załatwiał prezes Sokołow-
ski…, współcześnie wynajmowany 
jest autokar…
W 1960 roku zamojską klasę B 
wygrał Ruch Izbica, na 8 miejscu 
uplasował się LZS Łabunie. W 1972 
roku LZS Łabunie również wy-
stępował w klasie B. Potem była 
przerwa – kilkuletnia? W latach 80. 
(prawdopodobnie w 1982 lub 1983 
roku) zmieniono nazwę na „Spar-
ta”. Propozycję nazwy złożył An-
drzej Juszczak – twierdzi Waldemar 
Pokrywka reanimator łabuńskiego 
klubu sportowego i organizator 
czasu wolnego w Łabuniach. Część 
sprzętu do Klubu wzięliśmy z klu-
bów w Barchaczowie i Ruszowie. 

Grano tu w szachy, warcaby, karty, 
później w tenisa stołowego, oglą-
dano telewizję. Rozmawiano… Po-
mysł wziął się z potrzeby działania, 
organizowano dyskoteki – z dysko-
tek była kasa na buty, na koszulki. 
Pierwsze stroje mieliśmy biało nie-
bieskie. Na początku trochę starego 
sprzętu wzięliśmy od Waldemara 
Paszta – członka poprzedniego za-
rządu – wspomina Pan Waldek. 
Potem zmieniono nazwę na Mas-
bol i do drużyny sprowadzono za-
wodników spoza gminy… 
W raporcie delegata z 28 września 
1997 roku po meczu Sparta Łabu-
nie – Korona Łaszczów zakończo-
nym zwycięstwem gospodarzy 3:1 
(do przerwy 3:0), którego sędzią 
głównym był Artur Tymecki za-
obserwowano, że zawodnik Spar-
ty, który otrzymał czerwoną kart-
kę utrudniał sędziemu powrót do 
szatni. Delegatem na mecz był Ja-
nusz Surmacz, obserwatorem Ma-
rek Śliwiński.
2 maja 1999 r. założono stowarzy-
szenie Gminny Ludowy Klub Spor-
towy „Sparta” w Łabuniach. Spo-
śród 32 osób obecnych na zebraniu 
wyłoniono członków założycieli 
(według kolejności z listy): Pogódź 
Marek, Kaczorowski Stanisław, So-
kołowski Krzysztof, Nowogrodzki 
Tomasz, Ciuraszkiewicz Waldemar, 
Juszczak Stanisław, Kowalski Hen-
ryk, Wiater Jerzy, Skwarek Andrzej, 
Iwankow Zbigniew, Burdzy Jan, 
Antoniewicz Gabriel, Karchut Jó-
zef, Maksymiec Jan. 

2001-2016 – dzieje najnowsze

Najnowsza historia „Sparty” to 
walka o byt przeplatana huśtaw-

65 lat piłki nożnej w Łabuniach
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się Regionalny Festiwal Pianistycz-
ny ,,Muzyczne Inspiracje” Kamila 
Wróblewska zdobyła wyróżnienie 
I Stopnia.

28 kwietnia w 7. edycji Interdyscy-
plinarnego Konkursu Historycznego 
Dzieci Zamojszczyzny W kategorii – 
praca plastyczna Nagrodę Główną 
zdobyła Kinga Zwolak SP w Łabu-
niach op. Celina Zwolak.

12 maja w etapie wojewódzkim 
Ogólnopolskiej Olimpiady Tema-
tycznej Losy żołnierza i dzieje orę-
ża polskiego w latach 1531-1683. Od 
Obertyna do Wiednia Łukasz Kula-
sza z Łabuń uczeń LO Centrum Szkół 
Mundurowych w Zamościu uzyskał 
tytuł laureata.

12 maja awans na stopień aspiranta 
otrzymał dh Łukasz Burdzy.

14-15 maja w VI Międzypowiato-
wym Festiwalu Pieśni i Piosenki 
Maryjnej w Werbkowicach III miej-
sce wyśpiewała Eliza Gładysz z Ła-
buniek Pierwszych.

18 maja tytuł laureata w konkursie 
matematycznym MiMaK 2016 zdo-
była Śliwńska Martyna z SP Łabu-
nie.

21 maja uczniowie z SP w Łabuńkach 
Pierwszych wzięli udziął w III etapie 
Konkursu Matematyczngo „Szpak”. 
Tytuł Laureata uzyskał Hubert 
Niemczuk, natomiast Jakub Soroka 
i Antoni Szykuła zakończyli zmaga-
nia z tytułem Finalistów. op. Ane-
ta Gałka. Laureatem został również 
Wiktor Hołys z SP w Łabuniach, 
op. Marta Machałek.

24 maja rozstrzygnięto konkurs li-
teracko -plastyczny Chrzest  fun-
damentem Polski i nowym życiem 
w Chrystusie, Agnieszka Kowalczuk 
i Aleksandra Kożuszek z SP w Ła-
buńkach zajęły I miejsce, op. Danuta 
Kubicka.

29 maja w Łabuniach odbył się VIII 
Zjazd Gminny podczas którego prze-
prowadzono wybory władz Oddzia-
łu Gminnego związku oraz odde-
legowano przedstawicieli na zjazd 
powiatowy. 

2 czerwca w Turnieju Wojewódzkim 
35. Małego Konkursu Recytatorskie-
go I Nagrodę wyrecytowała Amelia 
Binda, SP w Łabuniach, op. Jolanta 
Podkańska.

ką awansów i spadków pomiędzy 
klasą Okręgową a klasą A. Zmia-
ny na stanowisku trenera, zmia-
ny Zarządu. Obecny 3. w ostatnim 
piętnastoleciu ukonstytuował się 
w obliczu grożącego klubowi roz-
wiązania. Wygrała miłość do pił-
ki… Zaczyna się układać i choć nie 
jest łatwo – duże roszady kadrowe. 
Na koniec sezonu - drużyna senio-
rów utrzymała się w A klasie, choć 
nie wszyscy wierzyli, że się uda. 
7. miejsce w tabeli, 39 strzelonych 
bramek.
W roku 2010 dodano drugi człon 
nazwy - „Entra” jako firmę spon-
sora strategicznego. W roku 2012 
zmieniono nazwę na „V-System 
Sparta” Łabunie. Obecnie nowy 
Zarząd podjął decyzję o zmianie 
nazwy na GKS „Sparta” Łabunie.

Weryfikacja Pola Gry

Nie zawsze mieliśmy w Łabuniach 
boisko „z prawdziwego zdarzenia”. 
Nie było tak źle, jak w sąsiednich 
miejscowościach, ale oczekiwa-
nia rosną, wymagania natomiast 
wzrastają wraz z awansem. 28 lip-
ca 2010 roku podczas kontroli bo-
iska komisja zalecała m. in.: dopro-
wadzić bramki do wysokości 2,44, 
zainstalować 100 stałych siedzisk 
lub krzesełek. Kosmetyczne zmia-
ny (wysokość bramki) przepro-
wadzono po 2010 roku ponieważ 
w 2013 potwierdzono zalecaną wy-
sokość. 16 lipca 2013 roku ponow-
nie poddano weryfikacji boisko 
piłkarskie w Łabuniach. Stwier-
dzono: długość boiska 100 m (jest 
podobno 105), szerokość 65 m. Od-

ległość słupków od chorągiewki 
narożnikowej 28,70 m, odległość 
słupków na ziemi i pod poprzeczką 
7,32 m, grubość/średnica słupków 
i poprzeczki 12 cm, wysokość bram-
ki przy obu słupkach i na środku 
2,44 m (zgodnie z zaleceniami). 
Zalecono zainstalowanie 200 sie-
dzisk. 

Licencja na Okręgówkę 

Uchwałą nr II/27 z dnia 19 lutego 
2015 r komisja ds. Licencji Klubo-
wych LZPN przyznała licencję upo-
ważniającą klub GKS Sparta Ła-
bunie do udziału w rozgrywkach 
o mistrzostwa klasy O w sezonie 
2015/2016 i 2016/2017. Póki co gra-
my w klasie A.
W dalszym ciągu brakuje miejsc 
siedzących. Doczekamy się… ra-
dość płynie z serca, jakość wynika 
z doświadczenia. Pośpiech, złość to 
źli doradcy… Spokój i opanowanie 
to taktyka na dalsze lata. Martwi 
tylko presja otoczenia – muszą być 
sukcesy, bo sukces ma wielu ojców, 
a porażka jest sierotą… Wszystko 
w swoim czasie… Jak mówi trener 
Jan Maksymiec: „lepiej przegrać 
0:1, niż wygrać 17:1. Nie kopie się 
leżącego…”.
Nie chodzi przecież oto byśmy mie-
li w Łabuniach Ekstraklasę (chociaż 
moglibyśmy mieć), ważniejsze jest 
byśmy mogli pochwalić się zgraną 
drużyną – zespołem wspólnie dą-
żącym do jednego celu. Jedność – 
w niej siła i szansa… również na 
boisku.

Cyprian Bukaj

JUŻ WKRÓTCE
• 3 lipca: piknik „Powitanie lata” w Majdanie Ruszowskim;
• 10 lipca: piknik rodzinny w Mocówce;
• 16-17 lipca: wizyta studyjna KGW w „Krainie Rumianku”;
• 17 lipca: Puchar Prezesa WKS „Technik” - strzelnica w Łabuniach;
• 22 lipca: 300-lecie urodzin Jana Jakuba Zamoyskiego; spektakl 

„Kopciuszek” na pałacowych schodach, wstęp nieodpłatny; 
• 24 lipca: piknik rodzinny w Barchaczowie;
• 14 sierpnia: zawody wakacyjne na strzelnicy;
• 15 sierpnia: rajd rowerowy - zapisy KGW w Łabuńkach Pierw-

szych;
• 28 sierpnia: dożynki gminno-parafialne;
• 3 września: Narodowe Czytanie „Quo Vadis”. Rozstrzygnięcie 

IX edycji konkursu gminnego „W Roku...” Henryka Sienkiewicza;
• 11 września: turniej strzelecki „Na koniec lata”.

Szczegóły na www.labunie.com.pl
red. cd na str. 28
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NA SPORTOWO

 20 marca w Piasecznie 
w IKO Mazovia Cup – Wiktor 
Kolaja w kategorii kumite kadeci 
pow. 55 kg zajął II m.

 2 kwietnia na inaugurację 
sezonu zamojskiej klasy A Sparta 
Łabunie - Metanoja Lipsko 1:0.

 9-10 kwietnia w Piotrowi-
cach rozegrano Memoriał Wacła-
wa Czuraka – kategoria do lat 20: 
Wieprzec Izabela – I m., kat. 53, 
wynik 106 kg.

 9 kwietnia remis z Szyszłą 
Tarnoszyn 2:2, ale walkower dla 
Sparty 3:0.

 17 kwietnia po zaciętym 
meczu z Deltą Nielisz Sparta prze-
grywa 3:2. Bramki dla Łabuń Kon-
rad Józefko i Bartłomiej Gielmu-
da.

 24 kwietnia Sparta Łabu-
nie - Perła Deszkowice 5:4. Bramki 
zdobyli: Kamil Bosiak - 2, Adrian 
Chwedyk - 2 i Kamil Wójcicki - 1.

 28 kwietnia Czwartki LA: 
Mozoła Małgorzata - II m. 
w biegu na dystansie 60 m 
8,96 s (PB) i II m. w skoku 
w dal 4,12 m (PB); Kolaja Wiktor - 
II m. w biegu na dystansie 1000 
m 3:41,00 s (PB); Kożuszek Alek-
sandra - I m. w skoku wzwyż 120 
cm (PB); Krzaczkowski Kamil - 
I m. w skoku wzwyż 120 cm 
(PB); Piłat Maciej I m. w skoku 
w dal 3,65 m; Kolaja Szymon - 
II m. w skoku wzwyż 110 cm; 
Karaś Jakub - II m. w rzucie pił-
ką palantową 41,5 m (PB); Kola-
ja Marcel - I m. w skoku wzwyż 
105 cm; Pakuła Malwina - 
I m. w biegu na 300 m 55,79 s (PB); 
Madeja Jakub - I m. w biegu na 
60 m 9,02 s; Łukaszczuk Sebastian 
- III m. w skoku w dal 3,56 m ;

 30 kwietnia w Wożuczynie 
z tamtejszą Spartą przegraliśmy 
2:1. Honorową bramkę dla Łabuń 
strzelił Krystian Pupiec.

 7 maja w Łabuńkach odby-
ły się Mistrzostwa Województwa 
Lubelskiego Młodzików i Junio-
rów Młodszych Karate Kyokushin 
oraz Ogólnopolski Turniej o Puchar 
Wójta Gminy Łabunie w katego-
riach wiekowych dzieci i kadetów. 
Drużynowo zwyciężył Zamojski 
Klub Karate Kyokushin. Wyniki 
zawodników z Gminy Łabunie: 
Kolaja Wiktor II m. kumite, Tym-
czuk Dawid III m. kata, Kania 
Alan I m. kumite, Granda Bartło-
miej III m. kumite, Rozkres Woj-
ciech III m. kumite.

 7 maja na własnym boisku 
ulegliśmy Orionowi z Jacni 2-3. 
Bramki dla Łabuń Kamil Wójcicki 
i Łukasz Gulak. 

 13 maja Czwartki LA: Bo-
dys Hubert - I m. w skoku w dal 
5,05 m (PB) rek. szk. i I m. w bie-
gu na dystansie 60 m 8,13 s (PB); 
Tomasiak Rafał - I m. w biegu 
na dystansie 1000 m 3:46,44 s 
(PB); Kożuszek Aleksandra - 
I m. skoku wzwyż 120 cm (PB); 
Krzaczkowski Kamil - I m. w skoku 
wzwyż 130 cm (PB); Chrzan Kacper 
- I m. w skoku wzwyż 140 cm (PB); 

3 czerwca grupa teatralna Gimna-
zjum w Łabuńkach Pierwszych zdo-
była pierwsze miejsce w XV Przeglą-
dzie Teatralnym Gimnazjów Powiatu 
Zamojskiego.
Dodatkowe wyróżnienie, za grę ak-
torską, otrzymała Natalia Karchut.
Jest to już drugi sukces grupy te-
atralnej „Za Kurtyną”. W grudniu 
2015 r. uczniowie zdobyli II miejsce 
w IX Przeglądzie Młodzieżowych 
Spotkań Teatralnych Ekonomik 2015, 
wystawiając „Dziady cz. II”. Opieku-
nem zespołu jest p. Marta Pakos.

10 czerwca w konkursie Ksąż-
ka Roku 2015 w kategorii Lubel-
szczyzna – wydawnictwo mono-
graficzne:  Laureatami Wawrzynu 
Pawła Konrada zostały: Zamki Lubel-
szczyzny w źródłach archeologicznych, 
red. E. Banasiewicz–Szykuła, wyd.: 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabyt-
ków w Lublinie, Lublin 2015.

15 czerwca podsumowano Woje-
wódzki konkurs Języka angielskie-
go: laureaci Clickonmaniaka: poziom 
starters Bil Oliwia, poziom movers 
Sokal Bartłomiej, Kobieluch Kacper, 
poziom flyers Rozkres Agata i Zwo-
lak Kinga, op. Gałan Agnieszka.

17 czerwca w Żarnowcu ogłoszono 
Wyniki X Międzynarodowego Kon-
kursu Plastycznego Ilustracja do 
utworu Marii Konopnickiej w kate-
gorii uczniowie klas 1-3 szkół podsta-
wowych wyróżniono Darię Rycak, 
w kategorii uczniowie klas 4-6 II na-
grodę przyznano Kindze Zwolak, op. 
Małgorzata Czuj.

21 czerwca w VIII edycji konkursu 
wojewódzkiego Moja wieś w Unii 
Europejskiej - wczoraj, dziś i jutro 
I m. Kacper Wilk, III m. Alicja Piłat, 
SP w Łabuniach, op. Agnieszka 
Teterycz.

red.

ZE SZKÓŁ Pieszo przez gminę 
Łabunie…

W połowie czerwca zakończyły się zajęcia turystyczno – przyrodni-
cze dla klas V „Pieszo przez gminę Łabunie”, w których uczestniczyli 
chętni uczniowie. Zajęcia miały przybliżyć młodym mieszkańcom 
naszej gminy przyrodę, historię i ludzi, z którymi żyją na co dzień. 
Zachęcały też do aktywnego spędzania wolnego czasu. Podczas na-
szych wędrówek odwiedziliśmy rezerwat przyrody „Łabunie”, ła-
buński kościół, park z pałacem Zamoyskich, „Olejarnię świąteczną” 
w Ruszowie i Izbę Muzealną w Barchaczowie. Na poznanie czekają 
kolejne zakątki naszej pięknej gminy.

Marta Machałek, Agnieszka Teterycz
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Kowalczuk Agnieszka - I m. w bie-
gu na 600 m 2:18.19 s (PB); Kolaja 
Marcel - I m. w skoku wzwyż 110 
cm (PB).

 14 maja w Powiatowych 
Eliminacjach XXXIX Ogólnopol-
skiego Turnieju BRD. Drużyna 
w składzie: Jakub Karaś, Marty-
na Swatowska, Wiktoria Kozioł 
i Dawid Sawka z SP w Łabuń-
kach Pierwszych uplasowała sie na 
III miejscu; op. Aneta Gałka.

 16 maja odbyły się powia-
towe rozgrywki dziewcząt w piłce 
ręcznej „Szczypiorniak na Orlikach”. 
Dziewczęta reprezentujące naszą 
szkołę zajęły trzecie miejsce. Szko-
łę reprezentowały: Juśko Katarzy-
na, Bratko Natalia, Krupa Julka, 
Draczka Wiktoria, Wójcik Agata, 
Torba Natalia, Wilczyńska Ola, 
Krupa Paulina, Jaworska Marty-
na, Siek Marlena; op. Wojciech 
Groniewski.

 

25 maja Czwartki LA: Bodys Hu-
bert - I m. w skoku w dal 5,30 m 
(PB) rek. szk. i I m. w biegu na dy-
stansie 60 m 7,96 s (PB); Mozoła 
Małgorzata - I m. w skoku w dal 
4,42 m (PB); Wołoszyn Michał 
- I m. w rzucie piłką palantową 
39 m (PB) i I m. w biegu na 1000 
m 3:57,76 s(PB); Krzaczkowski Ka-
mil - I m. w skoku wzwyż 130 cm 
(PB); Kowalczuk Agnieszka - I m. 
w biegu na 600 m 2:14.36 s (PB); 
Kożuszek Aleksandra - I m. w sko-
ku wzwyż 115 cm; Madeja Jakub - 
I m. w skoku w dal 3,66 m; Chrzan 
Kacper - I m. w skoku wzwyż 135 
cm; Kolaja Szymon - I m. w biegu 
na 300 m 60,05 s; Kolaja Marcel 
- I m. w biegu na 1000 m 4:01,05; 
Piłat Maciej - I m. w skoku wzwyż 
105 cm (PB).

 2 czerwca niespodziewanie, 
ale zasłużenie Sparta Łabunie po-
konała  Szumy Susiec 2:1 Bramki 
dla Łabuń Kamil Wójcicki i Ad-
rian Maksymiec.

 4 czerwca w Tomaszowie 
Lubelskim odbył się 3rd Interna-

tional Integration Kyokushin Ka-
rate Cup in Memory of Sosai Mas 
Oyama: Wiktor Kolaja I m-ce 
kumite.

 9 czerwca w finale Zawodów 
z cyklu „Czwartki lekkoatletycz-
ne” Uczniowie z Łabuniek zdobyli 
17 medali (7 złotych, 7 srebrnych 
i 3 brązowe) - zdobywcą dwóch 
złotych medali - Hubert Bodys - 
60 m i skok w dal.

 11 czerwca Sparta uległa 
Potokowi Sitno 5:2 i z 7 miejscem 
w tabeli zakończyła rundę wio-
senną zamojskiej A klasy. Bramki 
Bosiak i Bartłomiej Gielmuda.

 Medaliści finału „Czwart-
ków la” w Zamościu edycja 
2015/2016:

Złoci medaliści: 
Hubert Bodys- bieg na 60 m 7,97 
s (PB); Krzaczkowski Kamil - skok 
wzwyż 140 cm; Kożuszek Aleksan-
dra - skok wzwyż 120 cm; Bodys 
Hubert - skok w dal 4,71 m; Ma-
deja Jakub - skok wzwyż 125 cm; 
Mozoła Małgorzata - bieg na 60 
m 8,90s; Kowalczuk Agnieszka - 
bieg na 600 m 2:15,47.

Srebrni medaliści: 
Galant Przemysław - bieg na 300 
m 49,50 s; Piłat Maciej - skok 
wzwyż 115 cm (PB); Tomasiak 
Rafał - bieg na 1000 m 3:,55,40 
s; Johaniuk Aleksandra - wskok 
wzwyż 105 cm; Kopański Maciej 
- skok wzwyż 135 cm; Chrzan Kac-
per - skok wzwyż 140 cm; Gładysz 
Eliza - bieg na 600 m 2:25,33 s.

Brązowi medaliści: 
Wołoszyn Michał - rzut p. pal. 39 
m; Wołoszyn Michał - bieg na 
300 m 55,33 s; Kolaja Marcel - 
skok wzwyż 115 cm.

 14 czerwca zakończyła się 
wiosenna edycja. „Czwartków Lek-
koatletycznych”. 

Szkoły Podstawowe
W Punktacji Generalnej Szkół z 
Powiatu Zamojskiego: II miejsce: 
Szkoła Podstawowa w Łabuńkach 
W Punktacji Generalnej Nauczy-
cieli: III m. Zbigniew Momot (SP 
w Łabuńkach).

Wyniki indywidualne: 
• 60 metrów dziewcząt: 2004 r. 

Mozoła Małgorzata SP Łabuń-
ki 8,90; 

• 60 metrów chłopców: 2003 r. 

Bodys Hubert SP Łabuńki 7,97 
• 600 metrów dziewcząt: 2005 r. 

Kowalczuk Agnieszka SP Ła-
buńki 2,1547;

• skok wzwyż dziewcząt: 2003 r. 
Zimek Weronika SP Łabunie 
1,15; 2005 r. Kożuszek Aleksan-
dra SP Łabuńki 1,20;

• skok wzwyż chłopców: 2003 r. 
Swatowski Kacper SP Łabu-
nie 1,45; 2004 r. Krzaczkowski 
Kamil SP Łabuńki 1,40; 2005 r. 
Madeja Jakub SP Łabuńki 1,25; 

• skok w dal chłopców: 2003 r. 
Bodys Hubert SP Łabuńki 4,71. 

Gimnazja
• 100 m chłopcy: I m. Krupa Pa-

tryk – Gim. Łabunie – 11,77;
• 300 m chłopcy: I m. Swatow-

ski Adrian – Gim. Łabuńki – 
39,96;

 Uczniowie 5 klas zajęli II m. 
w Turnieju piłki ręcznej o Puchar 
prezesa MKS „Padwa” Zamość. W 
turnieju udział wzięło 9 drużyn. 
W skład drużyny wchodzą: Ha-
lej Kacper, Zgnilec Robert, Hołys 
Wiktor, Paszt Stanisław, Niem-
czuk Paweł, Duda Bartek, Pie-
la Jakub, Dec Piotr, Tyc Adrian, 
Jakubczak Karol, Skiba Dawid, 
Miler Tomasz, Zwolak Mateusz, 
Drączkowski Konrad, Kobieluch 
Kacper, op. Wojciech Groniewski.

 18-19 czerwca na stadionie 
AZS w Łodzi odbył się XXII Finał 
Ogólnopolskich Czwartków Lekko-
atletycznych. Aleksandra Kożuszek 
w skoku wzwyż zajęła w finale 
bardzo dobre 8 m. z wynikiem: 1,20 
m, Hubert Bodys - 8 m. w skoku 
w dal.

Cyprian Bukaj

fot.: splabunie.szkolnastrona.pl

fot.: splabunie.szkolnastrona.pl

fot.: splabunie.szkolnastrona.pl
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Zmarli z terenu 
Gminy Łabunie

• 2016-03-20: Gradziuk Mieczysław († 72 l.)
• 2016-03-29: Brzozowski Stanisław († 53 l.)
• 2016-04-06: Kulasza Ryszard († 73 l.)
• 2016-04-24: Hatała Janina († 98 l.)
• 2016-05-08: Churzępa Eugeniusz († 79 l.)
• 2016-05-12: Kukiełka Gabriel († 78 l.)
• 2016-05-12: Petryk Tomasz († 62 l.)
• 2016-05-19: Drozd Jan († 79 l.)
• 2016-05-23: Wszoła Władysława († 89 l.)
• 2016-05-30: Piłat Franciszek († 89 l.)
• 2016-06-13: Kowalska Amelia († 89 l.)
• 2016-06-16: Mróz Jerzy († 60 l.)
• 2016-06-24: Sierota Bogdan († 69 l.)

IGŁA Informator Gminy Łabunie

Wydawca: Gmina Łabunie Adres redakcji: Urząd Gminy Łabunie, ul. Zamojska 50, 22-437 Łabunie tel.: 84 611 60 24 e-mail: redakcja@labunie.
com.pl; www.labunie.com.pl Redakcja: Agnieszka Piela (Redaktor naczelny), Cyprian Bukaj, Adam Sokołowski (DTP). Stale współpracują: Mał-
gorzata Cymińska, Bogdan Szykuła, Lucjan Momot  Fot.: zbiory Urzędu Gminy Łabunie Druk: Drukarnia Zamdruk, Skokówka, ul. Ogrodnicza 34, 
22-400 Zamość Nakład: 750 egz. Numer zamknięto 27 czerwca 2016 r.

Redakcja przyjmuje propozycje artykułów, ogłoszeń, reklam. Zapraszamy do współredagowania naszego pisma.

Na okładce: Firletka poszarpana; fot. Mirosław Wolski

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, korekty gramatycznej i ortograficznej oraz ograniczonej ingerencji w stylistykę poszczególnych wypo-
wiedzi. Przesłanie artykułu lub zdjęcia na adres redakcji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych 

i wizerunku.

PRO MEMORIA

Urodził się 20 sierpnia 1954 r. jako 
piąte dziecko Jana i Mariany Petry-
ków. Miał siedmioro rodzeństwa. 
Dzieciństwo i pozostałe lata swo-
jego życia spędził w Łabuńkach, 
gdzie prowadził gospodarstwo rol-
ne po swoich rodzicach, które przejął 
w 1980 r. Jednocześnie zajmował się 
produkcją pomidora szklarniowe-
go. Ożenił się w 1984 r. z Bernardą, 
z którą wychowali trójkę dzieci.
Wieloletnia praca dla lokalnej społecz-
ności została nagrodzona Srebrnym 
i Złotym Krzyżem Zasługi nadanym 
przez Prezydenta Rzeczpospolitej Pol-
skiej. Przez ostatnie 5 lat swojego życia 
aktywie wspierał działalność KGW Ła-
buńki Pierwsze. Uczestniczył również  
w występach zespołu Ogrodniczki.

Stajemy pełni żalu i smutku w obli-
czu śmierci naszego kolegi Tomasza, 
który był nam bliski, którego znali-
śmy, czy też mieliśmy sposobność po-
znać go z relacji innych osób.

Wiemy, że był wartościowym 
i dobrym człowiekiem. Niezwykle 
energiczny i żywotny. Poza życiem 
rodzinnym znajdował czas na od-
dawanie się pracy społecznej. Przez 
ponad 30 lat był sołtysem Łabuniek 
Pierwszych, przez dwie kadencje 
radnym Rady Gminy Łabunie. Nie-
zwykle zaangażowany w sprawy 
swojej miejscowości i gminy. Zawsze 
przyjazny i pomocny w rozwiązywa-
niu problemów innych ludzi.
Zarówno bliscy, jak i dalsi znajomi 
pamiętają go, jako osobę o pogod-
nym usposobieniu, pełnego energii. 
Poprzez swe uczynki zostawił ślad po 
sobie, w świadomości i pamięci ludzi, 
dobrego i życzliwego człowieka.
Żonie, dzieciom, rodzinie zmarłego 
składam w imieniu swoim, samo-
rządu gminy i pracowników Urzędu 
Gminy w Łabuniach wyrazy głębo-
kiego współczucia.

Wójt Gminy Łabunie

Tomasz Petryk
(1954-2016)

Informacje
• Pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

w Końskowoli Oddział w Sitnie zaprasza inte-
resantów 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 Zamo-
ściu w sprawach gospodarki leśnej przyjmuje 
w czwartki w godz. 8-10 pok. nr 4.

Telefon alarmowy do konserwatora 
sieci kanalizacyjnej

506 676 737

„Jest taki ból, o którym lepiej nie mówić,
Bowiem najlepiej wyraża go milczenie”



LZS Łabunie, lata 50. XX w. 
Od lewej stoją: Bolesław Sokołowski, Jan Branecki, Lucjan Kniaź, Witold Palonka, Jerzy Rękas;

niżej od lewej: Mieczysław Sokołowski, Józef Iwankow, Czesław Pokrywka (bramkarz),
Stanisław Luchowski, Zbigniew Iwankow, Edward Sokołowski.

fot. udost
. pan Tadeusz Sokołow

ski
fot. udost

. pan M
iecz

ysław
 Pakos



Fragmenty życia

Fotografie z archiwów Kół Gospodyń Wiejskich: 

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

4.: KGW Wólka Łabuńska

6.: KGW Barchaczów

2.: KGW Ruszów

3.: KGW Wólka Łabuńska

5.: KGW Mocówka

1.: KGW Łabuńki


