Fotograficzny przegląd wydarzeń

8 października: Turniej Karate
o Puchar Wójt Gm. Zamość, Płoskie

15 października: Ogólnopolski Turniej KK IKO,
Chełm

27 paździenika: Zaproszenie na Dzień Dawcy Szpiku,
Łabunie
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Od Redakcji
Trudne życzenia

Autor tekstu:
Michał Zabłocki
wyk.: A. Rusowicz, A. Nowak

Kto śpiewa i życzy ten życzy dwa razy
Kto często powtarza te same dwie frazy
I ja wam zaśpiewam dwa zdania niecałe
Nie będę się dzielić zwyczajnym banałem
Dziś śpiewam te trudne słowa
życzenia wam nieznane:
Żebyście mieli w głowach dobrze poukładane
Nie zdrowia nie szczęścia nie kasy nie fury
Nie szybkiej kariery to tylko są bzdury
Jak wiary to mądrej nadziei na wszystko
Miłości do kogoś kto zawsze jest blisko
Dziś śpiewam te trudne słowa
życzenia wam nieznane:
Żebyście mieli w głowach dobrze poukładane
Nie wielkich sukcesów i wielkich pieniędzy
Za cenę dowolną co szybciej co prędzej
Jak wiary to mądrej nadziei na wszystko
Miłości do kogoś kto zawsze zawsze jest blisko

JUŻ WKRÓTCE...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 stycznia: Jasełka w Zespole Szkół w Łabuniach;
5 stycznia: Jasełka w Zespole Szkół w Łabuńkach Pierwszych;
6 stycznia: Orszak Trzech Króli, Łabunie;
8 stycznia: VIII Przegląd Kolęd i Pastorałek,
Łabunie;
14 stycznia: bal karnawałowy dla dzieci,
Łabunie;
15 stycznia: Jasełka i opłatek w Majdanie Ruszowskim;
16-27 stycznia: zimowisko dla dzieci i młodzieży, Łabunie;
22 stycznia: Dzień Babci i Dziadka, Ruszów;
25-28 stycznia: zimowisko i choinka dla dzieci,
Wólka Łabuńska;
29 stycznia: opłatek dla Mieszkańców Łabuniek Pierwszych;
5 marca: Gminny Dzień Kobiet, Łabunie.
Szczegóły na
www.labunie.com.pl

Listy od Czytelników
Łabunie, 5.12.16 r.

Boże Narodzenie
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia.
Poprzedza je Adwent, w czasie którego odprawiane są msze roratnie. Dawniej roraty odprawiane były o godzinie 6 rano.
Nie przerażała nas dzieci ta wczesna godzina, ale przerażała błotnista droga prowadząca do kościoła. Po omacku szukaliśmy ścieżek
wśród pól. Borowinowe błoto kurczowo trzymało się butów. Z dala mrugały światła zamojskich ulic. Ludziom w mieście to dobrze – myślałam sobie. Nie dość, że mają sucho pod nogami,
to jeszcze światło im przyświeca (nie wiedziałam, że i w Łabuniach tak będzie). Pewnej niedzieli przystanął nam zegarek. Nie wiedzieliśmy, która jest godzina. Dobrnęliśmy z bratem
do kościoła, a kościół zamknięty i „cicho wszędzie, głucho wszędzie”, jak w „Dziadach” Adama
Mickiewicza. Zorientowaliśmy się, że jest przed
godziną 4, gdyż przejeżdżał warszawski autobus,
nie pamiętam, chyba wróciliśmy z powrotem do
domu.
Po nabożeństwie roratnym zostawaliśmy na próbę kolęd, pod batutą pana Jerzego
Jasińskiego. Śpiewaliśmy kolędy w kościele i
za oknem gospodarzy, najchętniej zamożnych.
Takim gospodarzem był pan Bolesław Krzaczek,
który mieszkał na pograniczu Ruszowa i Łabuń
(w Łubin Stoku). Pani Krzaczkowa dodatkowo
częstowała kolędników wypiekami świątecznymi, więc garnęli tam kolędnicy z Łabuń i Ruszowa. Za pieniążki z kolędowania kupiłam sobie
wieczne pióro, nie wiem czy takie w klasie ktoś
miał. Z niecierpliwością czekaliśmy na święta,
na choinkę – koniecznie żywą – przez nas własnoręcznie wystrojoną. Były łańcuchy ze słomy
i bibuły, krasnale z wydmuszek jaj, okręcone
orzechy w papier błyszczący. Na prezenty pod
choinką nie czekaliśmy, gdyż ich nie było, bo
kto po wojnie myślał o prezentach, ale czekaliśmy na przyjście kuzynów, by wspólnie spożyć
wieczerzę wigilijną. Najwięcej radości sprawiała
nam słoma wnoszona w czasie Wigilii. Niektóre
dzieci nie chciały wracać do łóżek.
W czasie ferii zimowych organizowano nam
w szkole choinki. Na tych zabawach choinkowych głosiliśmy wiersze i śpiewaliśmy piosenki.
Jedna z nich utkwiła mi w pamięci: „Ile gwiazd
w wieczornym mroku ponad krajem naszym
lśni, tyle przynieś Nowy Roku miłych chwil,
szczęśliwych dni.”
Takich dni i chwil życzę Redakcji IGŁY i Czytelnikom.
Helena Pokrywka
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DZIEJE ŁABUŃSKIEGO SAMORZĄDU

Kadencja 1955- 1958
Pierwsze wybory do rad gromadzkich przeprowadzono 5 grudnia 1954 roku. W skład Gromadzkiej RN
weszli: Wiśniewski Filip, Gradziuk Tadeusz, Turczyn
Henryk, Niemczycki Michał, Kowalik Władysław,
Sołoducha Józef, Byczek Andrzej, Kowalski Jan, Gierała Józef, Flak Antoni, Kniaź Franciszek, Piela Eugeniusz, Puźniak Jan, Puźniak Stefan, Ciuraszkiewicz
Stanisław, Zawada Adam, Płaza Stanisław, Siek Piotr,
Murmyłowski Mieczysław, Maliszewska Teresa, Małyska Edward, Nilski Kazimierz, Mróz Feliks, Sobczak Irena, Tabuła Anna (Dziennik Urzędowy WRN
Warszawa, 1955, nr 1, poz. 59, s. 85). Nie zachowały
się pierwsze protokoły GNR w Łabuniach. Zapewne
pierwszym przewodniczącym został Kazimierz Bilski
– dawny pracownik Urzędu Gminy w Łabuniach. 8
grudnia 1956 roku Kazimierz Bilski złożył rezygnację, gdyż został sekretarzem gromadzkim. Na nowego
przewodniczącego kandydowało kilka osób. Ostatecznie został nim Józef Sołoducha. W skład Prezydium
w 1956 r. wchodzili: Stanisław Płaza, Teresa Maliszewska (sekretarz), Irena Sobczak, Franciszek Kniaź, Piotr
Siek, Henryk Turczyn (APZ, PPRN Zamość, sygn. 1230,
k.1). Do końca kadencji przewodniczącym GRN pozostawał Józef Sołoducha. Biurem gromadzkim kierowała początkowo Teresa Maliszewska, w grudniu
1958 roku złożyła rezygnację (wyszła za mąż i przeniosła się) (APZ, PPRN Zamość, sygn. 1230, k.1).

Kadencja 1958-1961 (1)

Od lutego 1958 roku weszła w życie nowa ustawa
o radach narodowych dająca im większe uprawnienia. Rozpoczęto także proces komasacji gromad
w większe gromady. Precyzyjniej sformułowano zakres działania rad narodowych i ich kompetencje.
Rada uchwalała na posiedzeniach lub rozpatrywała
akty o zasadniczym znaczeniu dla podległego terytorium, jak budżet, plan społeczno – gospodarczy, sprawozdania z jego wykonania. Do zadań gromadzkich
rad należały w szczególności: współdziałanie
z kółkami rolniczymi, spółdzielniami produkcyjnymi,
dbanie o prawidłową gospodarkę w lasach, współdziałanie ze spółdzielniami w zakresie zaopatrzenia
i usług, zarząd mieniem gromadzkim, drobnymi zakładami produkcyjnymi, usługowymi, zabezpieczenie
pomieszczeń i obsługa szkół podstawowych, przysposobienia rolniczego, izb porodowych, bibliotek. Aparatem wykonawczym i zarządzającym rady było prezydium, opiniodawczym i kontrolnym komisje rady.
Organami pomocniczymi gromadzkich rad byli sołtysi i zebrania wiejskie. Prezydium (przewodniczący
i 4-5 członków) jako organ wykonawczo – zarządzający rady, reprezentowało radę na zewnątrz i organizowało pracę rady narodowej. Przewodniczący
prezydium wybrany przez radę musiał być zatwierdzony przez Powiatową radę Narodową. Komisje
rady opiniowały i inicjowały sprawy mające być
przedmiotem sesji, kontrolowały działalność aparatu
prezydium i całej rady. Szefowie komisji gromadzkich
nie wchodzili w skład prezydium. Sekretarz gromadzki nie wchodził odtąd w skład prezydium stojąc na

Gmina Łabunie
w latach 1955-1961
cz. VII
czele biura gromadzkiego złożonego z kilku urzędników (referentów). W biurze gromadzkim pracował też
przewodniczący jako etatowy pracownik.
Pierwsze wybory do rad gromadzkich przeprowadzono 5 grudnia 1954 r. Pierwsze dwie kadencje były trzyletnie. Od 1961 roku kadencje rad narodowych były
czteroletnie. Według ustawy o radach narodowych
z 1958 roku na wsiach powołano sołtysów i zwoływano okresowo zebrania wiejskie. Artykuł 72, punkt
1 i 2 głosił: Celem rozpatrywania spraw dotyczących
poszczególnych wsi, wchodzących w skład gromady
zwołuje się zebranie mieszkańców tych wsi (zebranie
wiejskie). Dla zapewnienia stałej łączności miedzy
poszczególnymi wsiami a gromadzką radą narodową
i jej prezydium mieszkańcy wsi wybierają sołtysa.
Powrócono do zebrań wiejskich. Sołtys uczestniczył
w sesjach GRN z głosem doradczym.
Dla wsi polskiej okres po 1956 roku jest często nawet
dobrze oceniany przez świadków. Po latach represji
wiele się zmieniło. Władze przestały na siłę tworzyć
spółdzielnie produkcyjne i PGR-y, co dało szybki
efekt wzrostu produkcji rolnej. Zmniejszono wymiary
obowiązkowych dostaw oraz podatków. Podniesiono ceny skupu. Polepszyło się zaopatrzenie sklepów,
w tym także w materiały budowlane tak potrzebne
na wsi. Władze państwowe położyły Duzy nacisk na
spółdzielczość mleczarską, ogrodniczą i kredytową
(Spółdzielnie Oszczędnościowo- Kredytowe). Utworzono Państwowe Ośrodki Maszynowe (POM), które
świadczyły usługi maszynowe dla rolników. Władze
postawiły na szkolenia rolnicze (organizowane w sezonie jesienno – zimowym). Wieś „zasypano” nawozami sztucznymi, które należało obowiązkowo wykupić (Landau Z. Roszkowski W., Polityka gospodarcza
II, s.270). Propagowano uprawę warzyw i owoców.
Przy biurze gromadzkim rozpoczęła działalność gromadzka służba rolna złożona z agronoma i zootechnika gromadzkiego. Rozpoczęto weryfikacje gospodarstw rolnych pod względem rentowości. Duży
nacisk kładziono na powstawanie kółek rolniczych
mogących po preferencyjnych cenach kupować maszyny rolnicze. Kółka prawie zakładano siłą w każdej
wsi. Z czasem tworzono Miedzykółkowe Bazy Maszynowe mające na celu stworzenie lepszych usług dla
rolników. Jednak władze nie zrezygnowały całkiem
z zamierzeń kolektywizacji rolnictwa. Podtrzymywano nierentowne Państwowe Gospodarstwa Rolne
oraz spółdzielnie produkcyjne, które się nie rozwiązały. W PGR-ach nadal panował bałagan i marnotrawstwo. Wiele jeszcze było marnotrawstwa w Gminnych Spółdzielniach mających monopol na handel,
skup i usługi na wsiach. Kółka rolnicze i MBM-y wyróżniały się brakiem dbałości o sprzęt rolniczy (Landau Z. Roszkowski W., Polityka gospodarcza II, s.271).
(cdn.)
Leszek Zugaj
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Karta informacyjna
Żołnierza
Wołyńskiej Brygady Kawalerii
Ja, obywatel Polski, Edward Wolski zostałem w 1938 roku przydzielony do służby czynnej do 2-go
Daku [Dywizjonu] Artylerii Konnej
w Dubnie. Ukończyłem szkołę podoficerską (od stycznia 1939 r., która
trwała 6 miesięcy do 20 czerwca
1939 r.). Po ukończeniu szkoły dostałem stopień bombardiera - podkuwacza. Niedługa to była radość,
bo 15 sierpnia 1939 r. mobilizacja.
Było nas dwóch, stary rocznik, który miał już kaprala i mieliśmy 2-ga
baterię do obsługi. Wyjechaliśmy
na granicę pod Mokrą. 30 sierpnia
na apelu w rozkazie zostałem przydzielony do obsługi dział, dostałem
konia i od tej pory obsługiwałem działo. 31 sierpnia o godzinie jedenastej
w nocy zajęliśmy stanowiska. Działa ustawione,
wszystko zamaskowane.
1 września jakaś godzina
może dziewiąta padły
pierwsze strzały, potem
przerwa, drugi atak i pakt
obserwacyjny. I tak było
ze cztery razy po południu
pakt obserwacyjny. Nie
daje nikt znaku, że czołgi
niemieckie tuż przed nami.
W końcu porucznik podaje komendę, że na wprost
czołgi, są zabici, cofają się
Niemcy. Dzień się chyli.
Piąta po południu nadleciała chmura samolotów.
Ktoś dał rozkaz do dział, ale wtedy
pośpieszyły samoloty. Wszystko
zbombardowane, wykryli wszystko, istne piekło. Wszystko się poplątało. Konie padają, bomby się
sypią, działa porozbijane. Dorwałem konia i siadłem, żeby stamtąd
wyruszyć, koń dostał kulę w pierś.
Przewalił się ze mną i tak leżałem
nieprzytomny. Głowa pobita. Po
nalocie zabrali mnie i odwieźli do
taboru. Zrobili opatrunek, położyli na wozie, płaszczem przykryli
i tak leżałem. Nocą wycofanie, ale
tylko nocą. Na drugi dzień w lesie był szpital polowy. Sanitariusze sprowadzili doktora, opatrzył
mi głowę, dał zastrzyk, zrobił po
swojemu opatrunek i zrobiło mi
się lepiej. Leżałem pięć dni, potem
zacząłem chodzić. Potem doszliśmy
gdzieś między Łomżą a Warszawą.
Niemcy z czołgami zaszli opodal,
zaczęli strzelać. Było paru poruczników, brali karabinki i bagnety
i na białą broń. Czołgi wycofały się.

runku za Bug, ale z Łucka do Kowla
jest 80 km. Wyruszyliśmy o godz.
9.00, ale doszło nas tylko sześciu.
Ukraińcy zaraz rozdarli nasza broń,
a przeważnie cywile. Bardzo duże
lasy między Kowlem a Łuckiem,
narobiło się bandyctwo. Szli wojskowi, cywile, uciekinierzy. OdbieDziało się to w dzień. Wszystko ru- rali im to, co kto miał nawet potrafiszyło naprzód za piętnaście minut. li buty zdejmować nie tak cywilom
Chmura samolotów a było to już a żołnierzom. Doszliśmy do Kowla.
na polu. Tłukli ile chcieli. Są ran- Słońce zachodziło w Kowlu. Wojni, zabici, kto cały ucieka nie wiem ska nie było, nie było gdzie siąść
gdzie i tak doszliśmy do Warszawy i stanąć nie było miejsca. Zobaczycało. W Warszawie zatrzymano liśmy stertę słomy. Była ogrodzonas do obrony miasta. Byłem tam na, bo niemieckie samoloty zrzuciły
trzy dni. Na trzeci dzień spotkałem bombę i nie eksplodowała. Dlateporucznika z naszego dywizjonu go ogrodzono i nikogo nie dopuszz łączności, poznał mnie, ja jego. czono, ale nam już było wszystko
Zaproponował mi wyjazd z tabo- jedno. Powywracaliśmy się. Zobarami do Rumunii, punkt zborny czyli to cywile, że my się już wyw chełmskich lasach. I tak zrobili- kańczamy. Zawiadomili Czerwony
śmy. Dojechaliśmy do tych lasów, Krzyż. Przyszedł lekarz i kilka pielęwojska aż się roi. I na drugi dzień gniarek. Podawali nam zastrzyki.
wyruszyliśmy za Bug skróconymi Przynieśli nam herbaty. To był od
kilku dni nasz jedyny posiłek. O godz. czwartej
nad ranem już odzywają
się strzały. Kilka pocisków
artyleryjskich padło na
miasto i już piechota sowiecka okrążyła miasto.
Najpierw każdego zrewidowali, wygnali na łąkę,
wszystkich położyli i tak
leżeliśmy calutki dzień do
nocy a oni chodzili i wybierali wszystkich oficerów to pamieszczyki, ale
nie tyko oficerów, podoficerów także, aby miał
lepszy mundur czy buty
i to pamieszczyk, a nawet
Na górze od lewej: Feliks Buchaj, nn.
z cywilów tych lepiej wyNa dole od lewej: Jan Kulasza, Edward Wolski
glądających, lepiej ubranych pamieszczyk chodzili
drogami, prowadzili nas starsi ofi- do samochodu i wywozili w stronę
cerowie- to byli podpułkownicy, Łucka. Wróciłem do domu dopiero
kapitanowie i był jakiś generał 18 października. Sowieci doszli do
[nazwisko nieznane bo to tajem- Zamościa i tu się zatrzymali, ale nie
nica], którego nazwiska trudno się na długo to trwało. Daty nie padowiedzieć było. I tak doszliśmy miętam, ale zdaje mi się, że pod kodo Łucka. Był to już ranek i sły- niec października Sowieci wycofali
chać strzały z drugiej strony mia- się od Zamościa i to nocami za Bug
sta. Odpoczynek, ale już nie w lesie rzekę. Wrócili Niemcy. 22 lutego
tylko na polu. Przyjechał generał dostałem kartę pracy do Niemiec
polskim łazikiem. Nakazał zro- na roboty. Trochę się przez zimę
bić zbiórkę. Wszystko się ustawiło ukrywałem po rodzinie… Ukraw czworokąt. On wszedł do środka ińcy zaczęli napadać na Polaków,
i powiedział: Bracia, jesteśmy w mieli broń, zaczęła się tworzyć parwielkim niebezpieczeństwie. Dalej tyzantka. Ale słaby wywiad mielijuż nie dojdziemy. Lwów już zajęli śmy… Niemcy wystawiali warty.
Sowieci, w Łucku już też są. Dru- Każdej nocy szło 18 chłopa na warga potęga wkroczyła na nasz kraj. tę, jedni na wsi, inni na mosty na
Złóżcie broń tu na tym polu, bo szosie i do słupów telefonicznych
z bronią jak was spotkają to mogą i mieli za zadanie meldować jeśliby
sądzić nawet na śmierć!. A tak pła- coś się zjawiło…
kał jak małe dziecko. Słowa mu się
Z rękopisu Edwarda Wolskiego,
rwały…: jak kto może niech wraca
do domu… spieszcie się, bo mogą udostępnił wnuk - Mirosław Wolski. Fot.
zaraz i tu być Sowieci. Zebrało się z arch. rodzinnego.
nas osiemnastu w tym samym kie-
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SPOTKANIA

ŚLADAMI DOMOSTW NIEISTNIEJĄCYCH
Pan Stanisław to pogodny człowiek. Choć głównym powodem naszych spotkań były wspomnienia związane z II Wojną Św. to moja
uwaga skupiła się wokół tajemniczych Nowin – integralnej części wsi
Ruszów położonej na Roztoczu, którą zwiedziłam podczas wycieczki
traktorem, której przewodnikiem był nie kto inny, jak pan Stanisław.
Śladami domostw, których nie ma… A przecież były… Przez tereny
Nowin przechodziła austriacka kolejka wąskotorowa i mimo upływu
100 lat jeszcze są jej ślady. W Nowinach wypalano cegłę, a w domku
w debrach mieszkała rodzina Leśniaków. Ale po kolei…
Stanisław Zwolak ur. się 1937 r. w Ruszowie. Matka Józefa z Turczynów
z Ruszowa, ojciec Andrzej Zwolak z Polan.

My tu Pod Lasem na Polach Ukazowych
Kiedyś mieszkaliśmy tak jak dziś Zwolan Janek,
Zdzich, Stach Krupa. Była tam straszna ciasnota
i nastąpiła komasacja w 1934 r. Tato dostał tu działki, mieszkało tu i wielu innych. Był Skwara, Dudek, Kwarciany, Helman, Sachajko i Bałabuch. Tutaj mieszkał też Słomiany, dziś tylko budynki stoją.
Nasza działka ciągnie się do przecięcia, tam borowina
i morze błota, tu piasek, łatwiej żyć i pobudowaliśmy
się pod lasem. Gdy budowaliśmy elektryfikację trochę za staraniem i jeździliśmy do Warszawy. Chodziłem z tym inżynierem, co robił pomiary, to on mówił,
że rząd popełnił błąd, że pozwolił się ludziom budować, gdzie kto chce. Bo gdybyśmy się pobudowali
na Przecięciu to nie byłoby problemu z elektryfikacją,
bo by ją musieli dać, a tak to rozrzucone gospodarstwa
i ogromne koszta. Jak robili gaz wielu z nas zapłaciło,
ale nie wszyscy i nie chcieli robić, bo za duży koszt.
I gaz mamy w butli. Ciężko jest teraz z taką rozrzuconą wioską coś zrobić. Kanalizacja jest niemożliwa.

Józefa z d. Turczyn i Andrzej Zwolak
Za młodych lat brak światła nam nie przeszkadzał.
Na wygonie (szos prostopadła do głównej ruszowskiej szosy) siadaliśmy w burtach, paliliśmy papieroski samodzielnie robione i graliśmy w karty. Nawet
po ciemku, bo światło założyli w 1965 r. Wszystko
się robiło przy lampie naftowej. Najpierw pomagało
w gospodarstwie, później należało książkę prze-

czytać, lekcje odrobić, w wieczór nogi umyć i spać.
Te przeklęte krowy trzeba było paść. Tak jak się teraz
ludziom żyje, to tak się nie żyło i za króla Sasa.

Obietnica Ojca:
Będę uciekał z dziećmi na koniec świata
Sołtys Margol był folksdojczem. Tata miał jednego
konia i u Helmanów był, ale oni jeszcze się nie pokazywali, że są folksdojczami. Ludzie wiedzieli. Sołtys
kazał, tata wziął konia nie było wymówki, że nie
mam się w co odziać czy wóz niesprawny. Ma być
i koniec. Tata zrobił na wozie dwa siedzenia, żelazny
wóz, od Helmanów konia, wziął jedzenia dla koni na
całą noc i pojechał do Zamościa. I tam stali wozy koło
starego szpitala, nie było tych bloków tylko kacze
doły. Tam stało ponad pięćdziesiąt wozy. U Niemców
był ład, chodzili żandarmy w mundurach, ale też
i w cywilach. Z mundurowym Polak bał się rozmawiać. Rzędami poustawiane wozy. Jak jakiś furman
zajechał, to się szedł i meldował. I od razu szedł z nim
cywil, nie wiadomo kim był. Niemcom bardzo dużo
pomagali Ukraińcy, którzy zdradzali się akcentem
mowy. Wszystkie chłopy furmany chodzą, spotykają
się, nikt im nie broni. Któremuś tam zapałki nie czerkały czy maszynka to Niemiec wyciągał swoje z kieszeni i dawał zapalić. Była to rzadkość, ale Niemiec
potrafił papierosami nawet poczęstować. Ale on
chciał nawiązać rozmowę tylko, bo od ludzi się
wszystkiego dowie. Godzina druga po północy przychodzi rozkaz, furmany mieli swoje numery tych wozów. I tak z dziesięć czy piętnaście wozów pojechało.
Przyszli żandarmi i cywile po dwóch co drugi, trzeci
wóz posiadali, ruszyli i pojechali. Za jakiś czas podobna grupa pojechała. Ojciec zaczął się zastanawiać,
co będzie z tą grupa, w której on jest. Ich piętnaście
wozy pojechało blisko na Mokre. Była piąta nad ranem, ale w grudniu jeszcze noc. Zajechali pod szkołę,
Niemcy wyganiają ludzi z domów. Lament, płacze…
nic nie można wziąć tylko to co najdroższe. Wcale niepotrzebnie brali, bo owszem na wóz weź sobie.
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Na ojca wóz popadł znajomy człowiek. Dwoje ludzi
bezdzietnych i jakiś młody siadł. I jeszcze Niemiec
obok. Ruszyli i podjechali pod druty obozowe. Ojciec
mówił, że jak tam zajechał, to tam już zobaczył piekło
na ziemi. To, co przywiozłeś ze sobą trzeba było rzucić
na kupę. Tato mówił, że jak popatrzył na to jak rozdzielają rodziny, dzieci od ojców, ojców od dzieci, na
ten lament, na to bicie Niemców, jak oni leli tymi
gumami, dużo krwi… Jak to zobaczył i przyjechał tutaj do domu to mówił, że będzie uciekał z nami
z dziećmi na koniec świata, ale tam się nie dostaniem,
chyba że nas wyłapią. W wieczór poschodzili się miejscowi i te Helmany przyszli, ojciec im opowiadał tak,
jak ja pani dziś mówię. Ale nie wiedzieli, że na drugi
dzień będzie Ruszów wysiedlany… choć były takie
pogłoski, ale nikt nie miał pewności. U nas siedzieli
chłopy, a tutaj, gdzie mieszka Kapłon w tej chwili tu
mieszkał Zawadzki, on miał sklep. I tu pili wódkę:
Goraj, Machoń i inni folksdojcze. Troszkę sobie wypili, wódka rozkręciła im języki. Mówili wtedy, żeby
wiedzieli Ruszowcy, co ich jutro spotka, to by nam
wódkę postawili albo by nas wystrzelali. Co prawda
pokątnie partyzantka się już robiła, ale bardzo słaba
jeszcze. Jak to Zawadzki wysłucha, po cichutku wymknął się za drzwi i poszedł do żony z dziećmi
i powiedział im, żeby zabrali najpotrzebniejsze rzeczy
i kazał im iść tutaj do Zwolaka. I tam bądźcie mówił,
a jak oni pójdą to pozamykam i też tam przylecę. Powiadomcie wszystkich o wysiedleniu. Gdy Zawadzka
przyszła to była późna godzina, może ósma a przecież
nie było światła tylko lampa naftowa. Pokładli się na
podłodze, niewiele to trwało, przycik ten Zawadzki.
I potwierdził słowa żony. Ojciec nie spał, siedział na
górze, Bałabuch przyszedł, Wiater… spod lasu nikogo
nie wzięli. Tu na tym „załaziu” to stało tyle ludzi, jakby byli przyjechali to by wzięli tyle, co ze wsi. „Załazie” to ten las zaraz za Konopką. Bardzo dużo ludzi
uciekło. Tata też z wieczora naszykował wóz. Ale jak
tu siedzieli na górze i palili papierosy to widzieli samochody w nocy, może po drugiej było. Stanęli tu,
jak Łabunie się zaczynają, jak Palonka mieszka. Światła pogasili. Z tej góry Nowińskiej wszystko widać,
jak na dłoni. W Łabuniach zaczęli strzelać. A oni obstawiali Łabunie. I na Ruszów. Tata do domu, Bałabuch do siebie i Wiater. Poubieraliśmy się, Zawadzkie
też i poszli do lasu. Tato założył konia i my też poszliśmy. Zajechał do lasu, a tam masa ludzi. Ciągle dojeżdżali. Jak się zaczął robić świt, to w Ruszowie nie było
słychać, żeby Niemcy strzelali czy ludzie nie uciekali… A w Łabuniach więcej strzelali. Łabunie, pomimo
że była skomasowana, to wieś bardziej skupiona.
Z tego „załazia” do lasu w głąb. Matuli mojej się zrobiło szkoda krów. Nie było miejsca dla niej samej,
a jeszcze krowy… Mnie siostry wzięły za ręce i w debrę nam kazali się chować. Edzik Wiater, jak było wysiedlenie i Stach Ożóg, ten co mieszkał het het na Nowinach pod Chmielnikiem to oni chodzili z karabinami
i odgrażali się, że będą do Niemców strzelać. To mój
ojciec i sąsiad Wiater od razu im zakazali tu strzelać,
bo jak Niemcy przyjadą to nabiją ludzi. Co oni we
dwóch mogli? No, Niemca zastrzelić mogli, ale oni pomszczą się stokrotnie. Wszyscy zaczęliśmy uciekać
w kierunku Polan, Majdanu, do Namula. Jakaś pani

Józefa i Irena Zwolak; 1941 r.
z Łabuń siedziała i płakała. Paliliśmy nisko ogniska.
Mówili, że jej męża zabili czy zranili i pewno go zabrali, a ona tak włosy darła z głowy, a ja się na to
wszystko patrzał. A jakiś chłop ucik boso i hysał, bo
mu zimno było w nogi. Nogi podnosił, ale w co się
miał obuć? To tam gdzieś znajszli worka, porżnęli,
okręcili chłopu nogi, pozawiązywali rozmaicie. Przestał kycać, bo już mu było ciepło. Długo nie pochodził, szmata przemoknie, ale choć trochę. Gdzie to się
wszystkie te ludzie rozeszli to nie wiem. Wtedy przyjmowali i znajomego i nieznajomego. Nie wiedzieliśmy, że Majdan będzie niewysiedlony. To była ryzyka. Ale na Majdanie ciężka woda, na Polanach ciężka
woda. Więc nikt obcy tu nie przyjdzie mieszkać…
Jak ktoś był słaby, to nie wyciągnął dwóch wiader
wody ze studni. 100 metrów w głąb ziemi po wodę.
Raz na dzień wyganiali bydło do sadzawek, żeby się
napiło i za dobę znów się napijesz. Liczyli, że jednak
nie wysiedlą a jeśli, to trudno. Mama nie wróciła po
krowę, bo jak wyszli z lasu, to na dole pod tym drewnianym krzyżem stał Niemiec i jak wyszli to on pociągnął z maszyny w pagór, teraz jest tu szos i ziemia
się zakurzyła. A że tata był wojskowy chłop, jak to
zobaczył, to mamę za głowę i uciekaj do lasu powiedział, gdzie? On jak tu poprawi to będzie kilka mogił.
Niemiec miał obserwację i nie pozwolił nikomu wyjść
z lasu. Tego samego dnia poszliśmy na Polany. Tata
się wrócił do naszej chałupy do domu wieczorem.
Tato należał do BCH i nie wiem czy nie miał pistoletu
za pasem i mówił, że jednemu Niemcowi się nie da,
on będzie szybszy. Na pewno go ciekawiło, co się
u nas w domu dzieje… A u nas zostawili zapaloną
lampę, Niemcy szli i szukali ludzi nie na wysiedlenie
tylko do roboty. Wrócił się później z nami i się rozpytał, bo do roboty trzeba było iść. Wszystkie chłopy się
powracali. Tato pracował tam, gdzie teraz mieszkał
Bolek Byczek, tato robił z Bolkiem Maziarczukiem
u czarnego. Porobił tato nie cały tydzień i ucik.
Nie chciał pracować na czarnego. Jak tam robił
to z przymusu domy rozbierał na Nowinach, u wdowy po Opalińskim, Sarzyńskiego, Paskę rozebrali to
postawili z tego kuźnię tu, gdzie teraz Zdzich Ćwik
mieszka (po wyzwoleniu Paska rozebrał kuźnię i wrócił na Nowiny). A potem uciekliśmy na Majdan. Tata
przed wojną sadził tytoń, miał trochę pieniędzy z myślą, że będzie budował dom. Miał nakupionych
desek, złożone były w stodole. I tam na Majdanie
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rozmawiał, a kiedyś wioska z wioską się znała bardziej, bo do młyna, do kościoła… a dziś wszyscy siedzą w domach. I tam rozmawiał z Uchaczem. Pół
domu mieszkał, pół było niewykończone. Trzeba było
ułożyć podłogę i pował. Okna były i już można było
mieszkać. Tata stąd desek wziął. Bo wcześniej mieszkaliśmy z miesiąc u stryja na Majdanie. Gdy zrobili
podłogę i pował przenieśliśmy się do Uchacza. Tam
była duża chałupa i mieszkaliśmy w niej 1,5 roku.
A w naszej chałupie mieszkał Mietek Gałek z Kolonii.
Po wojnie wróciliśmy do własnego domu. Gałek
wrócił do swojego. 22 lipca 1944 r. przyszło wyzwolenie.

Na Majdanie Ruszowskim
Szła ruska partyzantka może to był już 44 rok? To było
na Wielkanoc, bo postawili takie hućkawki - słupy
dwa koło Krupy. Nie szło ich tak dużo, a wśród nich
dwie panie na rękawach miały białe opaski, czerwone gwiazdy i były w spodniach. Ja miałem sześć lat
i byłem na to za głupi, ale starsze chłopaki na to patrzyli, chłopy rozmawiali z oficerem ruskim ten pokazywał im plan, mapę, chciał dojść na Zielone. Ale tak
dojść, żeby nie wejść do wysiedlonej wsi, bo ich nie
dużo, broń to pepeszaki na bliskie potyczki. I jedna
z tych pań te torbę co miała też z gwiazdą powiesiła na płocie, torbę na jednej sztachecie, pepeszak na
drugiej i na te hućkawkę, raz raz hućka się. A starsze chłopaki krzyczeli: „O baba w spodniach, baba
w spodniach”. Gdzież kto na wsi widział, żeby panie
chodziły w spodniach?! Popalili sobie papierosy, oficer kazał ustawić się im w szeregu, odliczyć i pomaszerowali dalej, wykręcili zaraz koło Sędłaka, była tam
ścieżka do Namula i dalej. Oni na tych mapach mieli
każdą ścieżkę i znali skróty. Na tę hućkawkę lecieliśmy raniutko to się pohućkał, bo później przychodzili
starsze chłopaki, dziewczyny. Tam prawie każdy dom
był zdubeltowany, bo mieszkał wysiedlony. Głodu
specjalnie nie pamiętam, żeby był, bo były żarna,
a tata tu jeszcze miał zboże i udało mu się wywieźć
na Majdan, na Polany, kartofle, także matula z czegoś tam ugotowała zawsze. Pamiętam, jak tata jadł
chleb z tych żaren to sobie go tylko posolił, bo wincy
nie było nic. Dobre i to, głodny nie był. Pamiętam,

jak przyszedł ten groźny dowódca Ryś. Na Majdanie kwaterowali jego żołnierze, on sam na Namulu.
My mieszkaliśmy u Uchacza. Była podłoga w domu,
przyniósł im tata słomy od gospodarza, pościelił, oni
mieli jakieś koce i u nas jakieś byli. Oni się na tym
pokładli te żołnierze. Na pewno byli zmęczone, nie
wiadomo ile szedł. Rano powstawali, matula i siostry
pozamiatały słomę, powynosili, a oni poszli jeść do
Krupy Pawła, tam stali i gotowali. Na noc nie przyszli, poszli dalej. Karabiny wcześniej poczyścili, pogadali z tatą. Tata znał niektórych, bo paru z Ruszowa
było z tym Rysiem i z Majdanu. Tam było masę ludzi. Niemcy przyjeżdżali na Majdan. Na pewno mieli
obawy, bo komu nie zależy na życiu?

Nowiny – ruszowskie Bieszczady
Ponoć hrabia popadł w długi. Było to w 1910 r. Sprzedał Żydowi las. Było mu wolno, ale pole kupić już nie.
Las na pola kupił podstawiony przez Żyda gospodarz
Palonka. I kto chciał to kupował po parę morgów.
Kopali ludzie pniaki pod nowe pole i stąd Nowiny.
Jak już było wyprzedane, pozostawały takie górzyste
kawałki jak koło Dudka i ludzie nie chcieli tego kupić. Ale Dudek, jak poszedł płacić hrabiemu za ziemię,
pracował we dworze to go zawołał do siebie. Hrabia
mówił Dudkowi: Marcin weź to pole kup, tego było
ze 2 ha, a żona to spłaci za kurę. Taki był ogromny
przełom w pieniądzach, hrabia już wiedział. Ale Dudek bał się długu, a to by mu się bardzo przydało, bo
miał 7 dzieci, co to 2 morgi, które miał. Jak ten las Żyd
kupił, jak ten las ciął i oprawiali rozmaite materiały
z tych drzew co pościnali to tu byli górale, co ciosali
i nie mierzyli sznurem, tylko byli tak sprytne, że obciesał prosto bez żadnego znaku. Drzewo materialne
na budowę domów. Żyd sprowadził sobie fachowców – górali. Raz - sprzedał materiał, dwa - te trzaski
co pozostawały ludzie układali w kupki i też to Żyd
sprzedał. Mój dziadek kupił 6 morgi i z moją matką
te pniaki korcowali, żeby pole było uprawne. Bardzo
dużo ludzi z miasta z Zamościa przychodziło po te
pniaki. Kopali i gospodarz im zawiózł je do domów.
Ludzie tym palili. Nowiny kupili po kolei Bryk, Gęborys, Helmany, Szykuła, Zawadzki, Sokołowski, trzech
Płazów, Pilip, Wiater Andrzej, Kapłon… Ze wsi ludzie
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kupowali Nowiny, a mieszkali w Ruszowie. Mieli tu swoje domy, więc prosili komisję komasacyjną
o przylegające czy sąsiedzkie działki do ich ziemi. Zaraz
koło nas po drugiej stronie Helman mieszkał, Szykuła
miał fundamenty wylane. Dalej mieszkał Cymbała,
Skwara, Kaszuba u niego jeszcze sadek jest, Mazur
i Dudek. Nowiny - to prawie druga wioska, gdyby
nie wybuch wojny. Te Nowiny są tu od tej drogi, aż
het het pod tamtą górę. Ludzi mieszkających na Nowinach komasacja nie obowiązywała. Tam mieszkało
5 gospodarzy. Na Nowinach został Ożóg, który pochodził z Bożej Woli czy Rachodoszcz. Jędruszczak pochodził z Rachodoszcz. Leśniak był z Suchowoli tu kupił
i się tu pobudował, ale Paska i Sarzyński to pochodzili
z Potoka spod Józefowa i tu pokupili. Opaliński chyba
był miejscowy, Palonka też z Rachodoszcz. Palonka
miał 100 morgi. Potem to wyprzedał. Palonka miał
5 czy 6 synów, cegielnię przy sadzawce. Tych synów
obdzielił Nowinami. Tutaj pobudował dużą ceglaną oborę i jak ją rozbierali to ją budował Synowiec
z Łabuń, bo na cegle napisał imię, nazwisko i skąd on
jest. Jak ją rozbierali to jej szukali, ale gdzieś się im zapodziała. To on ją budował w 1918 r. Z cegły wyrabianej na miejscu. Konie kręciły w kieracie. Glinę trzeba
było mieszać. Do cegielni chodzili ludzie do roboty
i z Ruszowa i z Rachodoszcz. Dziś mechanizacja, a kiedyś robili rękami.

ła z Bródka jego zięć. Cegielnia stała w tych dołach
przed sadzawką. Dziś te doły porównane, ale to kiedyś były głębokie. Tu jest pełno gliny na cegłę. Przy
drodze dom Pasków – ten, który kiedyś był kuźnią…
Jędruszczaków też jeszcze stoi. Pojechaliśmy dalej.
Nagle skręciliśmy w debrę, przepiękny wąwóz…
W pewnym momencie zatrzymaliśmy się na polanie… Tu, proszę pani, mieszkali ludzie… na tej debrze
mieli dom, stodołę, piwnicę. Niemcy spalili, pozostał
tylko piec i piwnica. Leśniak był z Suchowoli, miał
może z 7 dzieci. On tu zamieszkał wtedy, jak sprzedawał hrabia tę Nowinę. Woda najważniejsza… jej tu
nie było. Śladu po tej piwnicy już nie ma, mija 100 lat
już przecież. Dom stał po lewej stronie od drogi, wokół czysty sadek. To było dobre miejsce, tu było cicho.
Do sąsiada najbliższego pół czy kilometr i to przez debry. Dzieci czy chodziły do szkoły to kto wie? Niemcy musieli spalić, bo widzi pani sama, że to tylko dla
partyzantów miejsce. Leśniak wrócił sam po wojnie
to trochę mieszkał koło nas, były budynki po Helmanach. Potem postawił chałupę przy drodze już nie
w debrze, ale ostatecznie wyjechał na zachód. Jak
odjeżdżał drugi raz to wszystko sprzedał. Chcę pani
pokazać, w jakich sytuacjach żyli ludzie, i jak daleko.
Najgorsze, że nie było studni ni wody, bo dla bydła
jakieś sadzawki tu byli. Wróciliśmy na główną drogę… Dalej po prawej na górce mieszkała ta, co mięsiła kluski wodą z Krasnobrodu, tu gdzieś była i chałupa. I studnia jakaś była, ale jak było wysiedlenie to
Jędruszczak tę studnię zatkał i zawalił. Tylko, że dziś
już nikt nie żyje i nikt o tym nie pamięta. Staliśmy na
zboczu góry… Po lewej, jak te krzaki to mieszkał ten,
co go zakopali w kopiec kartoflany. Niemcy go zbili. Nazywali go Dębowiak, bo pochodził z Dębowca.
A nazywał się Budziński. Macocha go podkablowała,
znaleźli u niego łeb ze świni… i zabili Niemcy jej pasierba. W połowie drogi zapytałam pana Stanisława,
dlaczego nigdzie tu nie ma krzyża? Widzi pani, jak tu
było rzadko, kto tu będzie stawiał? Ale ci wszyscy do
kościoła chodzili. Często jeździłem końmi i saniami
z księdzem po kolędzie, aż do Ożóga podjeżdżaliśmy,
mieszkał tam już tylko dziadek. Wprzódy były śniegi. Nikt nie pomyślał o krzyżu, podjedziemy pod ten
krzyż, który ja stawiałem. Pan Stanisław pokazał

Wycieczka traktorowa
W czwartkowy ranek, 1 grudnia, wybraliśmy się
na dwugodzinną wycieczkę jedynym słusznym
w zimowych warunkach pojzadem: Ursusem C-330.
Dowodził pan Stanisław, obok mnie Ewa Byczek,
jego córka. Pierwszy raz znalazłam się w ruszowskich
Bieszczadach. Pojechaliśmy pod górę mijając po drodze pozostałości starego domu mojego Rozmówcy,
osamotnioną studnię pośród pola... Swoją opowieść
pan Stanisław rozpoczął od domostwa Palonków…
Pierwszy w górze mieszkał Palonka, cegielnię miał
dalej przed sadzawką, z tej gliny Nowińskiej do dziś
stoi młyn w Rachodoszczach. Tu stała ta ogromna
obora. Sadzawka była duża i głęboka. Chodziłem
tu, jak miałem ze 12 lat. Tu już znaku nie ma, ale pole
to za sadzawką kupił Opaliński, uprawiał go Giera-

Tędy biegła wąskotorówka
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mi także las brzozowy tzw. Michówkę1, którym uciekali przed wysiedleniem, w którym dokonano samosądu na miejscowych folksdojczach… Dojechaliśmy na
koniec Nowin, aż pod pola rachodoskie do ostatniego nieistniejącego gospodarstwa. Zamknęłam oczy
i czas się zatrzymał… Mój Przewodnik opowiadał… Po
lewej stronie była sadzawka dla bydła. Jeszcze gdzieniegdzie wystają spod ziemi kępy traw bagiennych.
Po drugiej stronie drogi stał dom, wyżej stodoła. Wodę
dla siebie gospodarz Ożóg brał z dołu wsi, schodził ze
swojej góry do sąsiedzkiej studni.
Pan Stanisław wspominał… Dom mieszkalny
dość ładny był. Jeszcze trzydzieści lat temu tu stał.
Już dzieci tu nie było, dzieci poszły w świat. Zabrnęliśmy tam, gdzie przebiegała wąskotorówka… Ruszamy do Lasu Chmielnik. Dwa nasypy:
po lewej i prawej stronie pośrodku droga leśna… Tędy
kiedyś szła wąskotorówka. Gdy wyszliśmy z lasu
w oddali widać było wieżę przekaźnikową na Feliksówce, pola rachodoskie i majdańskie. Towarzyszyły
nam dwie sarny i jeden zając. W drodze powrotnej,
gdzieś pomiędzy lasami, ale wciąż w Chmielniku weszłam na ambonę myśliwską zobaczyć Ruszów – Kolonię. Niestety, mgła utrudniała widoczność, a przy
zejściu okazało się, że drabina wcale nie była przymocowana do wieży… Zjechaliśmy do wsi. Po lewej
zabudowania Kaszuby, dziś tylko sadek. Skręciliśmy
w prawo. Tu już studnie ludzie mieli. Pierwszy mieszkał Skwara. Jeden syn stąd zginął, a tu zaraz mieszkali Cymbały to ich dwóch, na Przecięciu Wojczuk jeden
też, drugi został zraniony. Poszli razem w Chmielnik.
Siewna to 8 wrzesień. Kiedyś to było bardzo uroczyste święto, odpust w Zamościu. Chłopaki mieli po
12, 13 lat. Ojcowie w kościele zapewne. Tam w lesie
bombę rzucili do ogniska, czy jak i wybuchła. Zginęło
czterech, piąty ranny. Był ogromny huk, tego dymu
nad Chmielnikiem to nigdy nie zapomnę. Wojczuk jest
starszy ode mnie o 4 lata. Gdy pan Stanisław opowiada o tych wydarzeniach smutnieje… Zostawiam
go na chwilę samego… Przy starym drewnianym
domu Dudków Ewa objaśniała mi elementy starego
budownictwa drewnianego. Powała była układana

Stary dom Dudków
1
Teren otaczający pola, nad którymi po deszczu unosiła
się para; miejscowa ludność zjawisko to kojarzyła z pracą kowala
przy miechu - z przekazu ojca Pana Krzysztofa Płazy z Majdanu
Ruszowskiego

z połówek okrąglaków, czyli nie za grube drzewo przecinali na pół, owijali te połówki słomą, na wierzch
kładziono rozrobioną glinę, która zasychała i robił
się sufit, czyli tzw. powała. Minęliśmy wspomnienia
po domu Cymbałów, dalej Helmanów i Szykułów…
tu pozostały drzewka owocowe. Zapytałam pana Stanisława, jak żyli ci, co zostali na Nowinach het w górze?
Wody nie mieli, o prądzie to chyba nie pomyśleli wcale… Żeby mieć studnię trzeba było wiercić z 70 metrów
w głąb ziemi. Takie to byli czasy. Tych ludzi zniszczyła
wojna, Niemcy… musieli się wyprowadzić. A kto wrócił pierwszy na swoją ziemię? Pierwszy się wyniósł
na dawne swoje Paska, potem Sarzyński, Jędruszczak.
Leśniak po wojnie wrócił w te debry. Postawił taką
chałupinę, ale to był już jednak stary człowiek i wrócił
do rodziny. A jego ciągnęło do Ruszowa. A pana obecny dom? Tu, co my mieszkamy to mieszkał Synowiec,
był szwagrem z Helmanem. W czasie wojny Helman
był folksdojczem, a Synowiec był u niego za parobka.
Na tym Helmanie, Kutasku i Byczku dokonano w 1944
r. samosądu w lesie. Partyzanty ich wybili w debrze na
tej Michówce. Wyprowadzili ich w nocy i ci zabili. Kutasek mieszkał na przecięciu od strony Wierzbia, tam,
jak dziś Klimkowa jest i ta figura. Po jakichś dwóch
tygodniach jakaś baba poszła na grzyby i znalazła
czapkę rzuconą na gałęzi, świeża ziemia zruszana…
Odkopali, wyjęli, pochowali na cmentarzu. Wtedy
nie było rządu, ani żadnej władzy. Była milicja, sami
się pozgłaszali do niej. O czym tu mówić, żeby szukać
jakichś dokumentów, kiedy w Warszawie powstanie
i jeszcze wojna. Wiadomo było, kto to zrobił, ale ludzie
się bali powiedzieć, bo podziemie wtedy było mocne.
Takie same rzeczy się działy w Łabuniach. Lepiej, żeby
tych samosądów nie wykonywali. Nawet piosenka była: popatrz, popatrz ktoś ukradł tego drania…
Bo jak cię zabrali w nocy, nikt nic nie wie, to cię ukradli. Ludzie się wrogo patrzyli na komunę. Ludzie czuli ten żal do ruskich, że oni nie mniej mordowali jak
Niemcy. Wszyscy inni folksdojcze pouciekali, a ci zostali, bo nie czuli się winni. Do tego stopnia, żeby wykonać na nich karę śmierci, może liczyli na jakąś chłostę. I ten szwagier Helmana Synowiec został tu na
gospodarce. Nie mieli swoich dzieci…, ale znaleźli pod
kościołem w Łabuniach. Jakaś baba z Suchowoli na
Trzech Króli wyniosła dziecko i położyła pod krzyżem.
Były dwie msze i pomiędzy, przed sumą, szła jedna
pani i zobaczyła tłumok, pobiegła po księdza, zrobił
się ruch, dziecko zabrali do księdza na plebanię. Ksiądz
Kostrzewa ogłosił na mszy i Synowce wzięli tego chłopaka. Wychowali go, na Majdanie się ożenił, potem
zamieszkał w Puławach. Gdy stary Synowiec umarł,
to ten syn sprzedał to siedlisko. Byłem sąsiadem i dobrze żyliśmy, więc odkupiłem to od niego. Po moich
ojcowych zabudowaniach pozostała tylko studnia po
lewej stronie drogi przed Wiatrami.
Będąc na Nowinach pomyślałam, że tę historię należy przekazać i pokazać miejsca po nieistniejących
domostwach podczas rajdu z ogniskiem… Wiem już,
kto będzie jego honorowym gościem… Dziękuję!
Zachowano oryginalny styl wypowiedzi.
wysłuchała: Agnieszka Piela
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Rok temu w świetlicy w Ruszowie spotkałam się przy stole
z paniami z dawnego i obecnego KGW, aby powspominać
stare dzieje… W tym roku z kolei otrzymałam cenne skoroszyty z dokumentacją kół gospoHISTORIA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH (3)
dyń. Właśnie trzymam jeden
Ruszów
z nich… widać na nim upływ
czasu. Pierwszy zapisek: jednostronicowe „Sprawozdanie
z działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Ruszowie za rok 1975”. Podpisano: Sekretarz Koła.
Ówczesną przewodniczącą była pani Janina Adamczuk. Kolejnym jest „Plan pracy K.G.W. Ruszów
na r. 1976”, który w 11 punktach przedstawia czym ruszowskie gospodynie będą się zajmować. Dokument opatrzony pieczątką, podpisała pani Teresa Haik - przewodnicząca. W sumie 38 dokumentów, na które składają się: protokoły, sprawozdania, plany pracy, listy obecności, płacenia składek członkowskich, kursów, konkursów, notatka służbowa. Ostatnim dokumentem jest „Protokół
z zebrania sprawozdawczego KGW w Ruszowie za rok 1988”, którego zakończenie brzmi niezbyt
optymistycznie „Na tym zebranie zakończono. Zebranie się rozeszło pozostawiając Koło bez zarządu.” Jak wiele można z nich wyczytać… Ale wróćmy do spotkania, którego celem było ocalić wspomnienia. Oto kilka z nich… Reszta pozostaje na nagraniu i w skoroszycie.

Dziewczę piękne, dziewczę młode…

Janina Kowarz: Do koła wstąpiłam w latach 70., ale wcześniej z tego co ja pamiętam przewodnicząca była pani Haikowa.
I w miarę swoich możliwości, starała się jak najbardziej, ale to były
czasy ciężkie i nie mieliśmy czasu
tak przychodzić, jak dzisiaj się schodzą kobiety, bo my mieliśmy gospodarki. Dzieci, krowy, świnie…
Dopiero wieczorem mogliśmy się
zejść. Ale najgorszy problem był
z tym jak trzeba było wieniec wić.
Trzeba było się przygotować po
kilka wieczorów. Każda się jakoś
starała. Pamiętam takie zdarzenie,
że byliśmy na dożynkach w Łabuniach, a to były czasy, że to było
wszystko na kartki nie można było
nic dostać. Pan Bolesław Maziarczuk był sołtysem, załatwił 3 kg
salcesonu dla nas. Przyjechaliśmy
z tych dożynek i tym się raczyliśmy. Każda upiekła jakieś ciasto.
I takie to były dożynki. Tamte
a dzisiejsze… to zupełnie co innego. Nie było czasu na to, nie było

warunków. Stroje szyłyśmy sobie
same. Kupowałyśmy materiał.
Janina Dębkowska: Później dał
parę złotych Surmacz prezes GS-u
na te czerwone…
Helena Wolska: Dołączyłam do
koła późno. Pani Haikowa mnie
dokooptowała. Było już wszystko w rozsypce, gdzieś w latach

dziewięćdziesiątych aż do 2008 r.
kiedy wszystko się rozpadło. Pani
Haikowa mówiła, że to już nie jest
koło gospodyń a śpiewacze. Jeździłyśmy na dożynki, wyjazdy do
Starego Zamościa, konkursy z piosenkami. Z wieńcem jeździłyśmy
na dożynki diecezjalne. Jakie to
były piękne wieńce. Od kościoła,

Czy pamiętasz kochanie
jak my w ciemnym gaiku rozmawiali oboje?
Nóżka przy nóżce stała, rączka rączkę ściskała,
oczko w oczko patrzyło
I tak całą noc było!
Wtem się burza zerwała, piorun strzelił w olszynę
Dziewczę głośno krzyknęło ratuj Janku, bo ginę!
Nie bój że się dziewczyno, już ja ciebie nie zdradzę
Jak ten deszczyk przestanie do dom cię odprowadzę!
Ale deszczyk nie przestał, tylko padał do rana
Mamcia córki się pyta, gdzie żeś była kochana?
Byłam ja na zabawie, muzyczka pięknie grała
Wszystkie panny tańczyły, jam się przypatrywała!
Będziesz jadła?
Nie będę!
Będziesz piła?
Nie będę!
Będziesz chłopców kochała?
Łoj, mamusiu to będę!

(muz. tradycyjna, słowa Teresa Haik)
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prowadzały. Nie było ni światła
ni szosy tylko ścieżka. Zaraz trzeba
było wstawać do obrządków…
Panie wspólnie: Było ciężko, ale
było wesoło. Tyle było rozrywki,
co człowiek wyszedł do ludzi troszkę. Oderwało się od codzienności,
tego
kieratu
całodziennego.
Zofia Mazur:
Tak się chłopy rozgadały,
Mnie teścioże im baby pogłupiały,
wa wysyłała.
krowy ryczą, świnie kwiczą
Miała
sama
a one piosenki ćwiczą.
córki i mówił,
Chociaż krowy nie dojone,
żebym
szła
ale baby wystrojone.
między ludzi.
Dzisiaj tutaj się zebrały
Bałam się choby se trochę pośpiewały.
dzić po nocy,
bo
światła
ulicznego jeszJanina Kowarz: Program zespo- cze nie było.
łu śpiewaczego stanowiły stare Janina Dębkowska: „Gmina ma,
piosenki ludowe. Trzymaliśmy się gmina da, gmina jest jak matka
tego. Były też układane nowe. Ha- czasem jak najlepsza sąsiadka…”
Zofia Mazur: W styczniu wspólny
ikowa układała.
Janina Dębkowska: Haiczka uło- opłatek ze strażakami. W marcu
żyła piosenkę i każda miała swo- byłyśmy zapraszane do gminy na
ją zwrotkę śpiewać. Najlepsza to Dzień Kobiet. Za naczelnika Harbyła moja zwrotka… „A ja za męża czuka i do Kółka Rolniczego do Łato mam Boleczka, lubi zaglądać do buń.
kieliszeczka, będziemy robić, bę- Janina Dębkowska: Jeździliśmy
dziemy pili, będziemy się razem ze śpiewaniem jeszcze i dożynki.
weselili.” A Piotr Zawadzki „Bolek, Do Tomaszowa do kółka rolniczeco ona tu śpiwa?!” A Bolek na to go. Były u nas organizowane kur„To, co wi!” Pierwsze koło założy- sy gotowania, pieczenia, masarski.
ła nauczycielka Czelejowa. Ona Wychów kurcząt. Podczas żniw zoruczyła u nas. Do koła może nas ganizowano przedszkole w klubie.
z pięćdziesiąt należało? Pierwszą Zofia Mazur: W oczy nam nikt nic
przewodniczącą była Pyda, później nie mówił, ale słyszałyśmy, że się
Danuśka Zawadzka. Potem Nider- wychylamy… Że nam się robić nie
la, Gontarzowa, Haikowa. Potem chce tylko się śmiejemy i bawimy.
Janina Zwolak: Dostałyśmy pralsię rozsypało…
Janina Zwolak: Mieszkam pod ki. Umawiałyśmy się na pranie.
lasem i na spotkania koła czy do Sokownik miałyśmy także. Szatdomu szłam zawsze z sercem na kownicę do kapusty. Wszystko
ramieniu. Najczęściej chodziłam to na koło gospodyń.
sama, czasem mnie koleżanki od- Janina Dębkowska: Na koniec doaż do miasta stałyśmy w korowodzie… Tyle ludzi. To były pierwsze
dożynki diecezjalne. Wtedy Haikowa napisała piosenkę na melodię
„My Pierwsza Brygada”. Było nas
tylko dziewięć, potem jedna odeszła.

stałyśmy złote łańcuszki. W nagrodę od naszej przewodniczącej
Haiczki.
Helena Wolska: Dostawałyśmy
nagrody za wieńce, dużo razy a to
pierwsze, drugie miejsce… Składała pieniądze. A potem na pamiątkę
kupiła łańcuszki. Bez medalików.
Przewodniczącą była wspaniałą.
Dużo organizowała, układała piosenki na żniwa, na dożynki, satyry.
Janina Dębkowska: Ktoś powiedział jedno słowo a Haiczka zaraz
tworzyła dalej. Miała trochę zapisane, ale najczęściej z głowy. Nikt
nie znalazł jej zapisów, a szkoda.
Miała dar. Pamiętam, jak byłyśmy
na występach w Bródku, gdzieś
wcześniej rzucili w sklepach smalec. Haiczka tak ułożyła, że wszyscy się kładli ze śmiechu, było tak
głośno, że milicja leciała do nas
i wszyscy myśleli, że Haiczkę chcą
zamknąć… A milicjant mówi: pani
nie uciekaj tylko porozmawiaj
z nami poważnie, my nie chcemy
pani zamknąć… Bo ludzie krzyczeli: zamkną Teresę! Pani, ile pani
chce za ten wierszyk? Milion złotych? A ona do niego: ja panu dam
ten wierszyka darmo, a pan i tak
z tego nic nie dojdziesz… Ależ ona
wtedy dała, ostra satyra była.
Pamiętam też jedną z przyśpiewek
o rodzinie naszego sołtysa…
„Kazia będzie w gminie hulać,
a Zdziniu będzie w polu szulać”.
Helena Wolska: Na nasze występy schodziło się ludzi dużo.
Raz nawet sceny zabrakło…
Janina Dębkowska: W Tomaszowie. Chciałyśmy jak najlepiej,
a że spadła ze sceny to co to za
feler był? Któraś zamotała się
w spódnicę. Scena niziutka…
Ale śpiewałyśmy też u 100-letniej
babci Hłobiłowej, teściowej Franciszki Hłobił. Był tam też doktor (Marian - przyp. red.) Mazur.
Nalał babci wina, a ona mu powiedziała, że w tym winie to sobie może nogi umyć, mnie wódki
daj. Śpiewaliśmy jej 200 lat! Kozłowskiego już nie było i nikt nie
robił zdjęć.
Łucja Wdowiak: Teraz nam, starym, brakuje chęci i zdrowia.
Janina Dębkowska: Grzech Synowiec był z nami od początku, już za
kawalera występował. Szopę miał
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taką kręconą. Z tego samego materiału jak my spódnicę to Grzech
miał bluzkę. Grał na harmonii.
Był muzykalny, umiał grać i został
z nami. Grzesiek występował w zespole w POMie w Zamościu.
Maria Synowiec: 30 kwietnia
brałam ślub, w poniedziałek był
1 maja. Zaraz we wtorek teściowa,
mąż przyszliśmy z tortem do tej
małej salki do koła. To był 1978 r.
Mąż mnie wprowadził do koła.
Śpiewane 100 lat pamiętam do
dziś. Wszystkie panie wstały, ławki były szkolne, w tej salce była religia. Dostaliśmy prezent - lampkę
nocną.
Maria Bryk: Tak jak kiedyś nie
było czasu, tak ja dziś też go nie
mam. Siedzę, ale za chwilę dojenie…
Członkiniami KGW Ruszów w latach 1975- 88 były:
Adamczuk Janina, Haik Teresa,
Magdziak Marianna, Zawadzka
Leokadia, Szast Kazimiera, Sołoducha Pelagia, Płaza Helena, Kudyk Regina, Kapłon Stanisława,
Słupska Halina, Jakubczak Jadwiga, Zawadzka Teofila, Wiater Marianna, Wiater Helena, Skrętuła
Teofila, Wdowiak Helena, Hłobił
Franciszka, Bryk Teresa, Ożóg Danuta, Wdowiak Łucja, Płaza Stanisława, Pawliszak Maria, Kolaja
Zofia, Krupa Zofia, Dębkowska
Janina, Pejda Stanisława, Synowiec Helena, Przyczyna Helena,
Przyczyna Maria, Ćwik Irena, Byczek Helena, Pilip Lucyna, Szarafin Marianna, Palonka Henryka,
Hłobił Filomena, Bryk Lucyna,
Juśko Helena, Krukowska Zofia,
Płaza Zofia, Pyda Janina, Wiater

Janina, Cyc Marianna, Zwolan
Leokadia, Typiak Zofia, Ćwik Maria, Nowosad Krystyna, Helman
Urszula, Typiak Teresa, Kozyrska
Czesława, Antoniewicz Lucyna,
Kozłowska Sabina, Płaza Danuta,
Boć Jadwiga, Synowiec Grzegorz,
Gałek Grażyna, Trusek Helena,
Bryk Mirosława, Skura Janina,
Konopka Helena, Zwolan Teresa,
Topolska Mirosława, Nowosad
Bogumiła, Wiater Danuta, Słomiana Małgorzata, Kudyk Ewa,
Małys Danuta, Pilip Urszula, Pilip Marta, Mulawa Jadwiga,
Zwolan
Ja… czarne oczy co płaczecie
dwiga,
Krupa
wy moimi nie będziecie
Jadwiga, SyDziewczę piękne, dziewczę młode,
nowiec Maweź ten kamień rzuć na wodę,
ria,
Zasuwa
jak ten kamień będzie pływać,
Maria, Mazur
Zofia, Gęborys
ja u ciebie będę bywać,
Maria, Bryk
jak ten kamień będzie pływać ja
Mirosława,
u ciebie będę bywać.
Gęśla Regina,
Dziewczę pięknie poprosiło,
Michońska
kamień z wosku utoczyło,
Anna, Wiater
Bogusława,
hej kamieniu pływaj,
Hłobił
Jan,
pływaj a ty Janku u mnie bywaj.
Piotrowicz
Dziewczę piękne, dziewczę młode,
Marianna,
weź to piórko rzuć na wodę,
Skwara Janijak to piórko pójdzie do dna,
na,
Szarafin
Marianna, Sobędę wiedział żeś mnie godna.
kołowska KryDziewczyna się domyśliła
styna, Gontarz
złoto piórko wymoczyła,
Teofila,
Kohej pióreczko do dna,
walczuk Bogudo dna widzisz Janku żem cię godna.
sława, Konopka Sylwestra.
(muz. i słowa tradycyjne)

Zofia, Płaza Danuta, Jastrzębska
Maria, Zubrzycka Krystyna, Wiater Regina, Wicha Lucyna, Krupa Genowefa, Kiszka Marianna,
Zwolak Regina, Zwolan Sabina,
Czekierda Urszula, Płaza Janina,
Byczek Maria, Magryta Krystyna,
Krupa Elżbieta, Przyczyna Maria,
Krupa Feliksa, Maziarczuk Honorata, Byczek Natalia, Haik Janina, Płaza Teresa, Wiater Teresa,
Magdziak Walentyna, Michońska
Krystyna, Wilk Cypriana, Kowarz

„Każda z członkiń jest głęboko
przekonana, że tylko wspólną pracą i wspólnym wysiłkiem budować można lepsze warunki życia
na wsi, lepsze jutro, a tym samym
kształtować będą dobrą i obywatelską postawę kobiety wiejskiej”
- sprawozdanie z działalności KGW
za rok 1978.
Agnieszka Piela
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ŁABUNIANA*
Przemierzającym pieszo lub rowerem drogi i bezdroża Zamojszczyzny polecamy próbę lokalizacji niezwykłego miejsca we wsi Ruszów (gmina Łabunie).
W 1915 przebiegała tędy austriacka kolej wąskotorowa o szerokości 600 mm i długości 118,5 km, łącząca:
Bełżec z Trawnikami. Wzdłuż torów poprowadzona
była linia telefoniczna. Z uwagi na ukształtowanie
terenu kolej prowadzono w wąwozach i na wiaduktach. Służyła głównie dla zaopatrzenia niemieckiego
wojska, dziennie przewożono ok. tysiąca ton, w drodze powrotnej zabierano rannych żołnierzy. Budowało ją 12 Kompanii Budowy Kolei (ok. 1560 osób) oraz
kilka tysięcy jeńców rosyjskich. Pomiędzy Zamościem
i Krasnymstawem zbudowana została na nasypie po
kolejce carskiej Chełm - Zwierzyniec, którą uprzednio zdemontowali Rosjanie. W pobliżu Ruszowa na
43 kilometrze, znajdował się potężny - największy na
całej trasie - drewniany wiadukt o długości 150 m
i wysokości 14 m. Kolejkę zamknięto w 1916, wiadukt
niestety zdemontowano.
„Świat kolei” 11 2002 r. „Wojskowa kolej polowa Bełżec - Trawniki”, Carlheinz Becker, Helmut Pochadt.
Zdjęcie i mapa ze zbiorów autorów artykułu. Więcej
o akcencie łabuńskim (ruszowskim) kolejki przeczytać
można w artykule Kolej żelazna Huberta Chwedyka
[w:] Przyczynki do poznania dziejów miejscowości
Gminy Łabunie, Zeszyt 1, Biblioteka Publiczna Gminy
Łabunie, Łabunie 2007.

Wiadukt w Ruszowie.
Świat kolei ze zbiorów C. Becker

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

Ach! Co to był za ślub!
Ślub w Łabuniach. Dnia 15 czerwca b. r. odbyły się
w Łabuniach zaślubiny hr. Katarzyny Szeptyckiej, córki hr. Aleksandra i Izy z hr. Sobańskich z p. Antonim
Dembińskim, synem śp. Ludwika, i Marji z Michałowskich. Drugi to już raz. obie te rodziny połączyły
się węzłem małżeńskim. Wśród ogólnego chaosu i zamętu pojęć i zasad, w których zdawałoby się, że świat
tonie, znajdują się jeszcze w naszem społeczeństwie
ogniska rodzinne, jakby oazy, gdzie Bóg i Ojczyzna,
praca dla bliźnich i obowiązek, miłosierdzie i prostota
są wytycznemi życiowemi. Dom hr. Aleksandrostwa
Szeptyckich jest taką właśnie oazą harmonji i ładu
wobec powszechnego niepokoju, a że pokrewny mu
był duchem dom p. Ludwikowej Dembińskiej w Górach, który od lat wielu świecił najwznioślejszemi ideałami i promieniował szeroko najlepszym wpływem,
nic więc dziwnego, że te dwie rodziny aż dwa razy
w tak krótkim czasie połączyły się ze sobą. Liczne
grono krewnych i przyjaciół zjechało się na te gody
weselne i otaczało uroczą młodą parę w kościele parafjalnym w Łabuniach, gdzie O. Jan Rostworowski
T. J. w asystencji miejscowego duchowieństwa udzielił
sakramentu małżeństwa i w głębokich słowach przemówił do nowożeńców, wskazując w jak dużej mierze szczęście przepełniające dziś ich serca, zawdzięczają tradycji cnót pielęgnowanych od szeregu pokoleń
w ich rodzinach. Rodzice panny młodej z serdeczną
i ujmującą gościnnością podejmowali liczne grono zaproszonych, którzy zasiedli do stołów w zbudowanym
na ten cel namiocie, rozszerzającym, jak to często bywa
ściany dworu polskiego. Stojący opodal wspaniały
pałac z 18 wieku ofiarowali hr. Szeptyccy wygnanemu
z Rosji zakonowi SS. Franciszkanek Misjonarek, które przed ośmiu laty w liczbie 3 znalazły w nim schronienie, dziś w tym pałacu 120 zakonnic pracuje dla
chwały Bożej. W czasie uczty weselnej hr. Aleksander
Szeptycki wzniósł zdrowie państwa młodych, w rzewnych słowach żegnając ukochaną córkę. Hr. Marja
z Fredrów Szembekowa wzniosła toast: „kochajmy
się”, w którym z Fredrowskim zacięciem i swadą,

a do głębi odczułem patrjotyzm, przestrzegała przed
brakiem zgody i miłości, rozdzierającym świat cały.
W końcu prezes Fudakowski zwrócił się w imieniu sąsiadów do panny młodej, wyrażając podziw nad jej
pracą na niwie społecznej, której mimo swych młodych lat tak owocnie się oddawała, i żal całej okolicy, że ta współpraca z nią się kończy. Wśród obecnych prócz rodziców i rodzeństwa panny młodej, oraz
X. Rostworowskiego i licznego grona duchownych
znajdowali się Generałostwo hr. Szeptyccy, hr. Leonowie Szeptyccy - z córkami i synem, hr. Marja Szembekowa, p. Ludwikowia Dembińska, pp. Józefowie
i Henrykowie Dembińscy, p. Zofja Dembińska z córką
i synem, p. Stanisław Dembiński, pp. Ludwikowie
i Stanisławowie Starowieyscy, hr. Alfredowie Morstinowie, hr. Hieronimowa Sobańska z córką i synem,
pp. Ludwikowie Michałowscy z córką i synem, p. Barbara z hr. Sobańskich Moesowa, p. Helena Duchowska.
p. Włodzimierz Sosnowski, ks. Pawłowa Sapieżyna
z córkami, ks. Anna Sapieżanka, hr. Władysławowa
Tyszkiewiczowa, pp. Kazimierzowie Fudakowscy,
pp. Stanisławowie Kowerscy, pp. Grzegorzowie
Lipczyńscy i panny Lipczyńskie, p. Sosnowska.
Przybyli również koledzy i przyjaciele pana młodego
pp. Tyszka i Rudowski. Nazajutrz po południu państwo młodzi wyjechali, a zebranie rodzinne przeciągnęło się jeszcze do dnia następnego, bo wszystkim żal
było opuszczać ten wyjątkowy dom, gdzie przepędzili
tak radosne chwile.
Czas, nr 149 (3 lipca 1932) R.84, s. 2.
fot. z archiwum rodzinnego Macieja Szeptyckiego
wyszperał Cyprian Bukaj
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„Hreczka (reczka, gryka, tatarka, tatarejka)
w kopie, śpiewaj kolędy, chłopie!” – mówiono
na wsi zamojskiej w latach mojego dzieciństwa.
Hreczkę siano jako tzw. poplon, a zbierano ją we
wrześniu lub w początkach października, kiedy
pola były obsiane na zimę. Gdy hreczka była
w stodole i wszystko obsiane na zimę, można
było pomyśleć o Gwiazdce, Godach, („Godnich
Świętach”), czyli o Bożym Narodzeniu i kolędowaniu, o roratach.

Lucjan Momot z siostrą Barbarą
Urodziłem się 1.12.1933 roku we wsi Wólka Łabuńska
na Zamojszczyźnie, leżącej przy dużym szlaku komunikacyjnym (szosie zbudowanej „przez Austriaka” po
I rozbiorze Polski) biegnącym z Warszawy przez Lublin, Zamość do Lwowa (ok. 95km). We wsi, na krzyżówce, zaczynał się szlak komunikacyjny zmierzający
na Wołyń przez kresowe miasteczka żydowsko-polskie Tyszowce, Łaszczów i Sokal (dzisiaj na Ukrainie).
Wieś „od pra wieka” zasiedlał wierzący naród, z reguły Polacy przybyli z różnych stron Najjaśniejszej RP,
którzy u właścicieli Łabuń (magnatów) znaleźli „swój
kawałek chleba”. Nasiedleńcy przynieśli ze sobą własne zwyczaje i obyczaje: m.in. i kolędowania herodowego, szczodraków, lajkonika itp.
Wieś leżąca – „od zarania” – między folwarkiem Łabunie, siedzibą „państwa właścicieli dóbr Łabunie”,
a folwarkiem Wólka Łabuńska rozwijała się i kwitła w świetle dworu i kościoła katolickiego z wieku
XVI, zaś od lat dwudziestych wieku XX i klasztoru
S.S. Franciszkanek Misjonarek Maryi.
Herodów po raz pierwszy w życiu widziałem podczas świąt Bożego Narodzenia roku 1938, gdy miałem
5 lat. Dobrze pamiętam Króla Heroda w koronie,
Turka z szablą, Ułana na koniu (krakowski lajkonik)
i wesołego, podskakującego z widłami Diabła, którego się bardzo bałem, bo tuliłem się do mamy.
Tak, to musiał być rok 1938, bo rok 1939 – to okupacja
niemiecka i zakaz kolędowania „po domach” w tzw.
Generalnej Guberni.
W lipcu roku 1944 Sowieci „wyzwolili” Wólkę Łabuńską po raz drugi (pierwszy raz to było 10 dni we
wrześniu 1939 r.). Czerwona Armia, która zajęła poniemieckie lotnisko wojskowe w Łabuniach, na dobre

SYLWETKI
Hreczka w kopie, śpiewaj kolędy, chłopie!

HERODY...
NIE TYLKO
DOLNOŚLĄSKIE
(bo aż do stycznia roku 1946) „rozgościła się” w wiejskich chałupach. Była to wojskowa obsługa lotniska.
Wolno było kolędować uroczyście po domach.
Z racji Nowego Roku 1945 z kolegami, „pastuszkami”,
kolędowaliśmy „Ruskim” zakwaterowanym m.in.
w dużej izbie u rodziców kolegi Franka Wiatra. Byliśmy skromnie poprzebierani – w codzienne ciuchy –
z kolorową gwiazdą i dwiema świeczkami. „Ruscy”
zrozumieli, o co chodzi, że... życzymy im szybkiego
„pobicia Giermańca” i szczęśliwego powrotu do domu
w Rosji. Sołdaty poczęstowali nas „kanfietami”,
tj. czekoladowymi cukierkami.
Od lutego 1953 roku jestem Dolnoślązakiem. Pracowałem jako nauczyciel w Nowej Wsi Kąckiej
k. Kątów Wrocławskich i w Rzeplinie k. Żórawiny,
wśród ludności ekspatriowanej po roku 1945 z Podola
– „z jednych stron rodzinnych”. Wiem, że we wsiach
tych kolędowano tak... „jak było na wschodzie” –
w stronach rodzinnych. Z racji Bożego Narodzenia
1956 r. w Rzeplinie – po tzw. polskim październiku
– w wiejskiej świetlicy zorganizowałem wieczór kolędowo-patriotyczny. Było radośnie: tak, jak mówili
słuchacze, „po polsku i po katolicku” czym podbiłem
serca mieszkańców, rodziców moich uczniów.
W latach od października 1959 r. do 1969 r. byłem wrocławianinem jako student i pracownik.
W okresie świąt Bożego Narodzenia na ulicach miasta widziałem kolorowo przystrojonych kolędników.
Raz zdarzyło się, że kolędnicy „nawiedzili” nas, studentów D.S. „Szklany Dom” k. Opery.
W latach 1967 – 1985 kolędowałem przeważnie
„herodowo” z młodzieżą przestępczą w Państwowym
Schronisku dla Nieletnich w Świdnicy, co opisałem
w mojej książce „Dolnośląskie herody. Pastorałka
wigilijno-noworoczna”. W III RP, od r. 1992, wspólnie
z żoną Kazimierą, dzisiaj byłą już nauczycielką m.in.
II LO w Świdnicy, zaangażowani jesteśmy w coroczną organizację Świdnickich Przeglądów Zespołów
Kolędniczych. Ku wielkiej radości nie tylko naszej,
ale przede wszystkim „małych i dużych świdniczan”.
Co też opisałem w wyżej wymienionej książce.
Naród polski, nie tylko dolnośląski, kolęduje ochotnie. Ale - niestety - prawie już nie ma takich tekstów
kolędowych, które ongiś, „od pradziada”, przechowywane były za „głównym obrazem” izby, wśród
ważnych dokumentów, które należało zachować dla
potomnych.
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MARSZAŁEK: Przyszliśmy tu po kolędzie.
Czy państwo gniewać się nie będzie?
ŻYD: Och, nie będzie, nie będzie,
Bo sam Pan Jezus chodzi po kolędzie!...
(z „Herodów dolnośląskich”)

Tknięty przeczuciem jakby odchodzenia od tradycji
kolędowej, wydałem zachowane przeze mnie scenariusze herodów i robocze przemyślenia problemu kolędowego.
Książkę o herodach opracowałem, napisałem i wydałem w r. 2011, kiedy nie wiedziałem, że Ojciec Święty
Benedykt XVI ogłosi Rok Wiary. To mnie zaskoczyło, ale i ucieszyło. Postanowiłem, że dla upamiętnienia decyzji Ojca Świętego wyślę egzemplarze moich
„Dolnośląskich herodów” (ta i inne publikacje autora
dostępne są w Bibliotece Publicznej Gminy Łabunie
- przyp. red.) do każdego diecezjalnego wyższego seminarium duchownego, by wśród kadry profesorskiej
i alumnów poszukać pasjonatów dla idei „herodowego kolędowania po domach”.
Że słuszną była moja decyzja, świadczą słowa podziękowań i wsparcia księży biskupów ordynariuszów,
skierowane do mnie:
Antoni Pacyfik Dydycz Biskup Drohiczyńśki: „(...)
dziękuję bardzo za ofiarowanie mi książki – Dolnośląskie Herody. Wspaniała rzecz. Nawiązuje do najpiękniejszych obyczajów polskich, do tradycji Bożonarodzeniowych. A są one wyjątkowo pouczające.
(...) Musimy dbać o propagowanie polskiej kultury,
o przypominanie jasełek, herodów, krakowiaków,
Beltejemek i wielu innych tradycji i to nie tylko
z myślą o Bożym Narodzeniu.
Pozdrawiam Pana i całą Rodzinę. Niech Chrystus
darzy Pana zdrowiem i duchem zawsze pogodnym,
ale twórczym”. (List z dn. 08.10.2012).
Abp Henryk Hoser SAC. Biskup Warszawsko-Praski:
„Kolędowanie jest jedną z tych tradycji, które – niestety – odchodzą już do lamusa świątecznych obyczajów.
Zwłaszcza wielkie miasta, stając się zbiorowiskami
o kulturze złożonej z wielorakich odrębnych elementów w efekcie sprzyjają zatracaniu tożsamości regionalnej.
Choć w Diecezji Warszawsko-Praskiej zwyczaj chodzenia z kolędą jeszcze bywa podtrzymywany, to jednak
jest to tradycja niewielkich miejscowości. Skutecznie
zastępują je, tak jak w całej Polsce, jasełka przygotowywane w formie przedstawienia, adresowane do
szerszej publiczności i wystawiane czy to w przestrzeniach sakralnych, czy w obiektach użyteczności publicznej.
Niech Opatrzność Boża hojnie odpłaca za podjęty
trud zachowania dla potomnych tych „okruchów”

tradycji Bożonarodzeniowych. (List z dn. 16.10.2012 r.).
E-mail od Biskupa Włocławskiego z 19.10.2012:
„... w imieniu Księdza Biskupa Diecezjalnego Wiesława Alojzego Meringa uprzejmie dziękuję za publikację „Dolnośląskie herody”.
Pasterz Diecezji bardzo się ucieszył Pana książką, która tak wiele wnosi w pastoralne zagadnienie duszpasterstwa. Ksiądz Biskup błogosławi na dalszą pracę
autorską”.
(...) Podpisał ks. dr Wojciech Morzycki. Dyrektor Sekretariatu Biskupa Diecezjalnego.
Wsparcie cieszy, ale decyzja sprawcza należy do szerokich gremiów naukowych uczelni przede wszystkim
katolickich i mass mediów katolicko-narodowych.
Bez szlachetnej propagandy bowiem niewiele da się
zrobić. Nie te czasy! A nad problemem herodów – nad
kolędowaniem po domach – należy pochylić się z sercem, korzystając z dopingu, jaki daje Rok Wiary.
Rok Wiary powinien nam pomóc w odkrywaniu na
nowo sedna naszej wiary, której korzenie jakże często
tkwią silnie w zwyczajach i obyczajach uwiarygodnionych przez laikat katolicki nie tylko minionych
wieków – w tym i w kolędowaniu po domach. Rok
Wiary powinien stać się okazją sprzyjającą ożywieniu
współpracy
misyjnej
duchownych i świeckich, dając wszystkim
wiernym poczucie ich
współudziału w misyjnej naturze Kościoła.
Oczywiście, zdaję sobie
sprawę z faktu, że rok
czasu może się okazać
za krótki, żeby naukowo
opracować problem herodowy w diecezji, nie
mówiąc o całej Polsce,
ale... w Roku Wiary trzeba byłoby przynajmniej
głęboko zamyślić się nad
problemem i coś zacząć robić. Albowiem... „Nikt za
was nic nie zrobi, wszystko musicie zrobić sami!” – jak
mówił do swych ministrów Wincenty Witos, chłopski premier rządu Obrony Narodowej (1920-1921), gdy
na Polskę runęła bezbożna bolszewicka zaraza.
Świdnica, 12. listopada 2012 r.
Lucjan Momot

135 LAT

ZAMOJSKIEGO POŻARNICTWA
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu zwraca się z serdeczną prośbą
do osób, podmiotów, instytucji posiadających
różnego rodzaju zbiory, informacje, artykuły
i zdjęcia o przekazanie lub użyczenie (oryginału lub kopii) do opracowania monografii lub
wyeksponowania w powstającej Izbie Tradycji
Pożarniczej.
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NASZE PASJE

DLACZEGO KRÓLIKI?
Do państwa Joanny i Bartłomieja Draczków z Wólki Łabuńskiej
wybierałam się od wystawy w Sitnie w 2014 r., podczas której
jeden z królików w rasie Podpalany Czarny otrzymał tytuł wice
championa. Zaciekawiło mnie, że jest ktoś w naszej gminie, kto
hoduje rasowe króliki…, czyli ma osobliwą pasję! Królik według
Pana Bartłomieja to przyjaciel i terapeuta. Dlaczego...
Zapraszam do lektury.
Chodziłem do szkoły, a popołudniami zajmowałem się królikami.
Ojciec je hodował. Miał 200-300
królików. Pracował zawodowo,
a po pracy zajmował się królikami. Sąsiad też hodował króliki
i nutrie. Króliki więc były zawsze
w rodzinie lub w otoczeniu. Teraz ja.
Na Wólkę przeprowadziliśmy się
siedem lat temu i zaraz na wiosnę
pojawiły się pierwsze króliki. Myślę,
że ze względu na mięso. 4% tłuszczu. Nie ma zdrowszego mięsa.
Z tym, że królik sam w sobie jest
bardzo suchy. Taki był cel na początku, na mięso, dla siebie. Gdy
tata hodował króliki nie mówiło
się o rasach. Polski wzorzec ras królików powstał w 2002 r. Za granicą
rzeczywiście te wzorce się pojawiały. Natomiast tradycje króliczarskie w Polsce zawdzięczamy królowej Bonie.
Króliki wszystkie pochodzą od zajęczaków, od królików belgijskich.
Królik żyje nawet 10 lat. W warunkach hodowlanych znacznie mniej.
Hoduję rasy: Baran Francuski
Niebieski i Havana. Niebieski
to jest, aż tak niebieski, że wpada
w szary. Havana to jest czekoladowy królik. Mam też króliki średnie Nowozelandzkie Czerwone.

Są właściwie koloru cegły czerwonej. Są to wszystko normalnowłose króliki. Mam też królika futerkowego, który ma rzeczywiście
futro z długością włosa normalną,
ale jest zaliczany do królików
futerkowych. Jest to mała rasa
Podpalany Czarny. Jest to jedna
z najstarszych ras. Są też inne kolory. Wpadające w czekoladowy
i niebieski. Ja mam czarne, te najbardziej nam się podobają. Mają
świetne umaszczenie, bo brzuszki

mają płomienisto czerwone, które
przechodzą w czarny grzbiet. Pierwsza moja rasa to Nowozelandzkie
Czerwone i Rexy Dalmatyńskie.
Wyglądają jak psy dalmatyńczyki,
w kropki. Zarejestrowano je
w Polsce jako Rex Średni i odmiany barwne, w tym jedna z nich to
Dalmatyński. Ale jest Dalmatyński Czarny – biały w czarne kropki,
Dalmatyński Czarno –Żółty – biały w żółte i czarne kropki. Rexy są
trudnymi królikami w hodowli.
Futro mają w dotyku aksamitne.
Długość 2-3 mm. Ukłon tu w stronę
Czechów i ich państwa, że wspiera
te rasy, które nie są chętnie hodowane, bo pieniędzy z tego nie ma,
trudno się hoduje, więc hodowcy
się często zniechęcają. Państwo
dawało darmową paszę dla tych
zwierząt. W jakiś sposób pomagało. My nie mamy polskich królików, a Czesi mają. Rosjanie mają
swojego królika rosyjskiego. Byłem ostatnio na wystawie w Czechach. Stąd wiem, że Czesi są pasjonatami królików. Przywiozłem
stamtąd trzy sztuki. Widziałem
tam też w różnych kolorach angory, króliki długowłose. W naszym
regionie niewiele osób je hoduje. Ale mam znajomą z Białorusi,
która wyrabia z ich futra swetry
i czapki.
Wcześniej hodowałem króliki rasowe, ale dla siebie, nie zależało
mi na pochodzeniu, dla własnego
oka. Ale później zaczęły się wystawy… Bardzo zależało mi na
Rexach. Na wystawach dzieciaki
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się zachwycały nimi, ooo to królik?
Taki efekt „wow” wywoływały. To
jest coś wspaniałego. Jestem pozytywnie zaskoczony, że w lubelskim
tak wielu jest hodowców królików
rasowych. Lubelski Związek Hodowców Królików Rasowych zarejestrowaliśmy w lipcu tego roku
i mamy 42 członków. A spotkanie
założycielskie mieliśmy nieodpłatnie w budynku wielofunkcyjnym
w Łabuniach, za co dziękuję wójtowi naszej gminy. Bo wynajęcie
świetlicy w Wólce kosztowałoby
mnie tyle, co wynajęcie dobrego
hotelu w Zamościu. Nie wiem, pochodzę z takiej miejscowości, gdzie
wszystko było robione czynem
społecznym, ludzie się skrzykiwali
i szli jak trzeba było. Pewnie, gdybym tam założył związek to byliby
dumni z tego i z promocji swojej
miejscowości. A tu nawet miedzę
mierzą… Do związku z naszej gminy należę tylko ja. Co ciekawe
mamy parę osób z powiatu leżajskiego. Robimy regularnie wystawy pokazowe. Co roku w Sitnie,
w przyszłym roku będzie jedenasta,
a w Lublinie dziewiątą. Interesuje
nas różnorodność królików, nie
tylko, że to jest mięso, ale i sygnalizujemy państwu, że nie damy im
umrzeć. Oprócz tego jeździmy na
wystawy.
Dwa lata temu zająłem się hodowlą królików rasowych. Zapisałem
się do Krajowego Związku Hodowców Królików Rasowych z siedzibą
w Gnieźnie, Koło w Świdniku. Ale
znaczna odległość utrudniała pełne członkostwo – chociażby udział
w zebraniach czy pomoc przy wystawianiu się, gdzie potrzebne są
klatki… Teraz mamy 164 klatki stowarzyszeniowe na wystawy. Postanowiliśmy, że odchodzimy od
nich i zakładamy własne stowarzyszenie. Na spotkaniu założycielskim było 21 osób, z czego starych
członków było 8, a pozostałe osoby nasi znajomi przyszli z innych
stowarzyszeń. Mamy w związku
7 chłopaków małoletnich po 14 – 16
lat, którzy są już hodowcami królików i mają osiągnięcia. Pasjonaci
sercem.
Ostatnio ukończyłem szkolenie
i zdałem egzamin na sędziego,
honorowanego w innych stowarzyszeniach. Byłem na wystawie
w Broniszach, gdzie oceniałem
króliki. Dostałem do oceny rasę
Wielki Jasnosrebrzysty. Mieszanka

królików Szampańskich. Sędzia nie
musi znać tekstu wzorca rasowego na pamięć, może z niego korzystać. Nasz polski jest czarno-biały,
zawiera opisy ras. Ale też nie ma
zbyt dużo informacji. W tej chwili
jest już projekt nowego wzorca, bo
zmieniły się wagi królików. Jest też
wzorzec europejski, gdzie tych ras
opisanych jest ponad 50. Nie tylko
te, które są zarejestrowane w ministerstwie, tylko wszystkie i te nowe,
bo co roku coś nowego dochodzi.
Wśród królików są też miniaturki
do 2 kg i karzełki do 1,20 kg. Karzełek Hermeliny - białe króliczki,
z przodu wygląda jak żaba, taka
ropucha. I on jest zarejestrowany
w naszym polskim wzorcu. Czeskie
karzełki – dwarf mają do 90 dkg
i są dorosłe. Kolega kupił parkę
i zobaczymy co z tego wyniknie.

Oceniam króliki pod względem
fenotypu, aby do dalszej hodowli
brać te osobniki, które przejawiają
cechy najlepsze. W Polsce mamy
zarejestrowanych 35 ras. Dostaję
królika do oceny według punktów
na karcie oceny. Masa ciała, budowa, typ rasowy, jakość okrywy
włosowej, barwa okrywy włosowej, barwa podszycia, oczu i pazurków, pielęgnacja, uwagi. Łącznie królik może otrzymać 100 pkt.
Jeśli czegoś brak ujmuje się punkty.
Często hodowcy nie wiedzą, że królik za dużo waży… Kiedyś odchudzaliśmy samiczkę, była na diecie.
Zamiast zużywać energię, kumulowała ją w sobie i stała się otyła.
Na wystawę królik musi dbać
o linię. Wystawa to pokaz modeli. Królik, gdzieś tam stłamszony,
skulony w klatce będzie inaczej
wyglądał, niż jak się go postawi na stole. Przyjmie swoją pozę,
aż serce szybciej bije… Króliki są

bardzo ciekawskie. Wystarczy im
coś zmienić w klatce, one po kilku sekundach już wiedzą, że to
jest zmienione. Bardzo szybko się
przyzwyczajają do zmian, nowości, głośnych zachowań. Ale też są
bardzo podatne na stres. Zmiana
otoczenia może spowodować, że
królik po prostu zachoruje. Przestanie jeść, pić. Ważne jest, żeby często
z nimi przebywać. Z hodowli eliminuje się króliki agresywne. Podczas
wystaw widać, który królik miał
kontakt z człowiekiem, a który nie.
Mamy takiego królika, który nie
patrzy na jedzenie tylko podchodzi,
żeby go choć troszkę pogłaskać.
Króliki też bardzo łatwo się tresują.
Znajomi wzięli od nas Podpalanego do Warszawy. Chodzi wolno
po mieszkaniu, ma swoją kuwetę, miskę, ulubione miejsce na kanapie, a jak ktoś na nim usiądzie
potrafi przegonić. Z tego miejsca
ogląda telewizję. Z królikiem trzeba
rozmawiać, trzeba go głaskać, pokazywać. Bardzo szybko się uczy.
Z psem też może zostać najlepszym
kumplem. Dlatego po prostu są
takie kochane. To są super przyjaciele. Króliki często wydają taki
przeraźliwy dźwięk, jak im się dzieje krzywda. Szczególnie młode króliczki, jak się za wcześnie rękę włoży do klatki to potrafią przeraźliwie
piszczeć. Zazwyczaj są to cichutkie
zwierzęta. Dźwięków żadnych nie
wydają. Ich zachowanie obronne
to jest tupanie. Jak się zdenerwują,
jak się przestraszą lub żeby ostrzec
innych. Albo żeby pokazać, że to
one są najważniejsze. Przy kojarzeniach samiec zaznacza, że to on jest
najważniejszy.
Jak się zabija takiego królika? Nie
je się swoich… Swoje wyhodowane
sprzedaje się na giełdzie, a kupuje
te, które ma się zjeść. Niektórzy moi
hodowcy w życiu nie zjedliby swojego królika, absolutnie. Niektórzy
nie sprzedadzą, jeśli wiedzą, że ktoś
na mięso kupuje. Tylko żywe do
dalszego chowu. Taka pasja.
Biały z kapelusza czarodzieja to…
najbardziej mi przypomina naszego polskiego. Średni polski biały,
ale one podobno wyginęły. Skrzyżowano je z Belgiem białym i nazwano Popielniańskie. Jest ich niewiele. W Chorzelowie jest ferma
zarodowa tych królików.
Żeby założyć swoją hodowlę należy zacząć od dobrego materiału genetycznego, który kupuję od
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hodowców królików rasowych.
Trzeba poczytać na temat chowu.
Nie słuchać starych hodowców.
Mnie próbuje pouczać mój tata
lub starsi panowie. I takie słyszę
pytania: wody pan daje do picia,
przecież to się nie daje, królik nie
musi pić… Rzeczywiście, kiedyś
było takie zacofanie, że nie musi
pić, ale mimo wszystko potrzebuje. Na pewno mniejszą ilość, gdy
będzie jadł soczyste, czyli buraki, marchewki, zielonkę, trawę.
W przypadku, gdy je suchą karmę
musi popijać. Teraz taki królik potrafi wypić nawet litr wody. Jak
matka ma młode też litr wody
dziennie wypija. W lecie tak samo.
Króliki nie pocą się. Ciepło oddają
poprzez uszy. Często hodowcy belgijskich królików mówią, że ucho
leci. No leci i będzie leciało, bo jak
królik rósł najintensywniej w czasie, kiedy było gorąco to uszy mu
urosły centymetr większe. Będzie
miał dłuższe ucho, ale będzie bardziej wiotkie i będzie leciało. Niektórzy nie wiedzą nic na ten temat
i mówią, że to jest niedobry królik.
Króliki swoje ciało chłodzą uszami.
Lubią mrozy, temperatury minusowe, mogą sobie w klatkach na zewnątrz mieszkać. Nie lubią strasznie przeciągów. Wtedy szybko się
przeziębiają. Bezpośrednie słońce
też działa na nie zabójczo. Gdy już
to wszystko wiemy, wybieramy
takiego królika, na widok którego
mamy ten błysk w oku. Na wystawach oglądamy stawkę. To jak się
prezentują króliki w normalnych
warunkach, bo wystawcy trenują króliki, jak się go postawi na
stole tak będzie stał. Oglądamy
królika pod względem przydatności. Samiec, wiadomo musi mieć
prącie odpowiednie, bo inaczej nie
da potomstwa. Samica tak samo
bez wad narządy rozrodcze. Spoglądamy na wszystko, jak sędziowie. Cena kupna uzależniona jest
od hodowcy, od rasy. Z wystawy
ceny to średnio 150 zł. U hodowcy
będzie tańszy. Najdroższe są Belgi
200 euro. U nas 670 – 700 zł, ale
też i mniej, co zależy od hodowcy od jego nazwiska, uczciwości i
renomy. Najczęściej metodą pantoflową dowiadujemy się o rzetelnych hodowcach. Jedna konkretna
rasa i uczciwość. Gdy już wiemy,
jaką rasę chcemy hodować, mamy
króliki to musimy zapewnić im
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Wyróżnienie w rasie Podpalany Czarny Ogólnopolska Wystawa Królików Rasowych Lublin 20 listopada
2016;
Wyróżnienie Organizatora
w Rasie Podpalany Czarny
VI Wystawa Królików Rasowych Bronisze 12-13 listopada 2016;
Champion w rasie Rex Dalmatyński Czarno-Żółty na
XI Regionalnej Wystawie
Królików Rasowych w Sitnie 9-10 lipca 2016;
Wice Champion w rasie
Rex Dalmatyński Czarny
na XI Regionalnej Wystawie Królików Rasowych
w Sitnie 9-10 lipca 2016;
Champion w rasie Rex Dalmatyński Czarno-Żółty na
VIII Ogólnopolskiej Wystawie Królików Rasowych
w Lublinie 12-13 marca
2016;
Champion w rasie Podpalany Czarny na VIII Ogólnopolskiej Wystawie Królików Rasowych w Lublinie
12-13 marca 2016;
Champion w rasie Podpalany Czarny na X Regionalnej
Wystawie Królików Rasowych w Sitnie 3-5 lipca
2015;
Wyróżnienie w rasie Podpalany Czarny na VII Ogólnopolskiej Wystawie Królików Rasowych w Lublinie
14-15 marca 2015;
Wice Champion w rasie Podpalany Czarny na
XXVIII Wystawie Zwierząt
Hodowlanych w Sitnie
4 lipca 2014.
Zainteresowanych hodowlą
odsyłamy na http://lzhkr.pl/

warunki, czyli odpowiedniej wielkości klatkę czy wolny wybieg.
Należy pamiętać, że te Podpalane
lubią kopać nory i uciekać, więc
taka klatka niezabezpieczona na
podwórku może okazać się po
pewnym czasie pusta. Trzeba się
zastanowić, gdzie umieścić klatkę,
na pewno w zacienionym miejscu,
gdzieś za wiatrem. Ja mam w pomieszczeniu zamkniętym klatki, ale
dlatego, że mam takie pomieszczenia. Kiedyś miałem na zewnątrz,
ale psy bezpańskie czy biegające
dziko zniszczyły klatkę, rozerwały siatkę, zagryzły z 9 królików
i dlatego przeniosłem hodowlę
pod dach. Na zewnątrz staram się
ich nie trzymać, chyba że nie mam
miejsca, albo gdy poddawane są
kwarantannie czy miejsce odosobnienia np. gdy zakupię z wystawy
króliki. Radziłbym, żeby na początek wziąć sobie nie jedną samicę,
tylko ze dwie, trzy. Bo różnie samice się zachowują, jedna będzie
lepiej chować młode. Albo porzucić
miot, bo zapach się nie spodobał
np. myszka przebiegła po klatce.
Króliki mogą mieć alergie, astmę,
katar… Naszym na początku przeszkadzał kurz lub zapach, bo ciągle
kichały. Najczęstsze choroby - jedna przyszła ze wschodu to pomór
krwotoczny a druga z zachodu to
myksomatoza. Śmiertelność przy
zachorowaniu stada prawie 100%.
Mamy obowiązek szczepić króliki.
Gdy stado zachoruje musimy zgłaszać to odpowiednim służbom. My
szczepimy dwa razy do roku. Szczepionka dla jednego królika kosztuje 3 zł. A bywało, że kupowałem
po 30 zł! Szukam weterynarzy rzetelnych. Na fermach nie szczepi się
królików, bo szybko idą na ubój,
tylko szczepi się stada podstawowe. Ciekawostka po ubiciu tuszka
z kota jest bardzo podobna do królika i dlatego zwracajcie Państwo
uwagę na etykiety, skąd dany produkt pochodzi… Królika nie wolno
absolutnie brać za uszy! Bo jak się
szarpnie to sam sobie może złamać
kręgosłup. Bierze się jak dziecko,
pod spód podkłada się rękę, króliki uwielbiają się chować, schowa
się pod naszą pachę i czuje się bezpiecznie. Na co dzień współpracuję
z ODR w Sitnie z panią Honoratą Repeć, która wydała ciekawą
książeczkę „Króliki w gospodarstwie przydomowym” Sitno 2009.
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Niestety, literatury o królikach
jest mało lub dość przestarzała.
Często hodowcy wiedzą więcej niż
lekarze weterynarii. Dla królików
trujący jest czosnek. Ale zarazem
czosnek jest świetnym lekarstwem
na wszelkiego rodzaju pokarmowe
nieżyty. Ocet jabłkowy świetnie
działa, siano uwielbiają z większą
ilością chwastów. Jedzą pokrzywę suszoną, kończynę, lucernę.
Warzywa, zboże: jęczmień, pszenica. Wiadomo, wszystko podawane
w nadmiarze może zaszkodzić. Lubią obgryzać korę z wierzby, z brzozy, liście z topoli, żołędzie. Może nie
tyle, że im smakują, tylko zęby sobie ścierają. Królik jadłby cały czas,
bo ma tak skonstruowany przewód pokarmowy. Przepycha sobie
jedzenie. Jedno jedzenie popycha
drugim.
Króliki to hobby i lepiej nie sprawdzać, ile ono kosztuje. Bo można
dojść do wniosku, że nie ma sensu
ich hodować…

Jakby nie moja żona Asia to nie
byłoby tego wszystkiego. Uwielbiamy króliki. Królikarnia to jest
miejsce przede wszystkim terapeutyczne. Lubię do nich chodzić po to, by odpocząć po pracy.
I dlatego chcemy zrobić „Pet Therapy” - terapię domowymi zwierzętami. Dla osób autystycznych,

4 grudnia 2016 r. w kościele parafialnym w Łabuniach została odprawiona
msza św. w 74. Rocznicę wysiedleń mieszkańców gminy Łabunie, za zmarłych
i tych, którzy przeżyli gehennę i terror zgotowany przez okupanta niemieckiego.
Eucharystii przewodniczył proboszcz parafii ks. Piotr Rawlik.
Na wstępie kapłan
powitał Wójta Gminy Łabunie Antoniego Wojciecha Turczyna, Przewodniczącego
Rady Gminy Adama
Kniazia, poczty sztandarowe: gminy, szkół
w Łabuniach i Łabuńkach, strażackie i licznie
zgromadzonych
wiernych.
Okolicznościowe kazanie na temat
wysiedleń
ludności
Zamojszczyzny
wygłosił ks. prof. Cze-

sław Galek. Przypomniał dramat rodzin
i dzieci, które musiały nagle opuścić swój
dom. Ludzi zerwano
w środku nocy. Mieli
kilka minut, by „zabrać” dobytek swego
życia. Zdążyli otulić
dzieci, złapać w pośpiechu
chleb, czasem garść kartofli.
Czasem nie zdołali
zabrać niczego prócz
siebie. Wypędzono ich
w nieznane. Marzyli
jedynie o tym, żeby
przeżyć i nie stracić
bliskich. Czas wojny
pokazał, że nie zawsze

niedowidzących, niewidomych –
ciepłotą, długością futra, leczenie
dotykiem przede wszystkim. W niektórych województwach już takie
zajęcia się odbyły m.in. na Podlasiu.
U nas się nie uda, bo lubelski NFZ
nie zasponsoruje takiej terapii,
gdyż zwierzęta muszą przejść odpowiednie szkolenie, czyli ktoś
im musi wypisać
kwit. Chodzi o to,
żeby zwierzęta wozić do dzieci... Szukam kogoś kto zna
się na funduszach
europejskich. Konieczny jest zakup
transportówek
nie klatek, tylko
koszyczków. Myślę, że jest to fajny
pomysł, ciekawy
i nowy.
fot. arch. rodz.
rozmawiała: A. Piela

TAMTYCH WYDARZEŃ
NIE WOLNO ZAPOMNIEĆ!
te marzenia się spełniły.
Mszę św. zamówił Zarząd Koła
Terenowego Polskiego
Związku Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień
i Obozów Koncentracyjnych w Łabuniach.
Dziękujemy
serdecznie wszystkim,
którzy swoim zaangażowaniem przyczynili
się do uświetnienia
uroczystości rocznicowych.
W imieniu Zarządu Koła
Roman Kostrubiec

Kruk
Czarny kruku, z której strony
Burza cię przywiała
I ten pierścień z monogramem
I ta ręka biała.
Wyleciałem ze swym stadem,
Gdy chcesz wiedzieć panku.
Stosy zwłoków popalonych
Wywożą z Majdanku.
Krwawy obraz można widzieć
Za tym drutami,
Jak tam giną polskie dzieci
Razem z rodzicami.
Tak w rozpaczy woła dziecię
Rączki w górę wznosi
I o litość okrutnika
Nie bij panie, prosi.
Tak w rozpaczy, co to znaczy
Piąte przykazanie,
Aby strzelać, bić, mordować
To jest ich zadanie!

źródło: Internet

Autor nieznany
Zapamiętała Janina Niemczuk z Łabuń
Przekazał R. Kostrubiec
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WYDARZENIA
21 września w Oświęcimiu rozstrzygnięto Międzynarodowy Konkurs
Plastyczny - Darujmy Światu Pokój.
Paulina Batalia z Gimnazjum w Łabuniach otrzymała nagrodę, op. Barbara Banaszkiewicz.
23 września wzorem lat ubiegłych
uczniowie Zespołu Szkół w Łabuniach włączyli się w akcję „Sprzątanie świata - Polska 2016”.
29 września uczniowie klasy III
gimnazjum Zespołu Szkół w Łabuńkach Pierwszych przygotowali apel:
„W hołdzie bohaterom 1939 - 1945”.
Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: kpt. Józef Łaba, Wacław Niemczuk, Stanisław Niemczuk. Część
artystyczną przygotowali uczniowie
pod opieką nauczycieli: Elżbiety
Klimko i Katarzyny Krajewskiej.
Goście otrzymali w prezencie papierowe łabędzie, przygotowane przez
uczniów pod kierunkiem Anety Gałki.
29 września w Zespole Szkół w Łabuniach obchodzono XVI Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.
Impreza ta, zainaugurowana przez
Polską Izbę Książki, ma na celu propagowanie głośnego czytania wśród
dzieci i młodzieży. Do wspólnego
czytania zaproszono proboszcza parafii ks. Piotra Rawlika, dyrektora
Bernarda Panasiuka, pracownik Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie
Piotra Pielę. Akcję zorganizowały:
Joanna Policha i Dorota Kobieluch.
30 września w szkole w Łabuńkach
odbyła się akcja wymiany książek
„Książka za książkę”.
2 październia „Mieszkańcy Barchaczowa na Starej Fotografii” - spotkanie w sprawie wydania albumu.
9 października w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Łaskawej –
Konkatedra w Lubaczowie odbył się
piąty Regionalny Przegląd Chórów
– Pieśni Maryjne. Łabuński „Konsonans” otrzymał wyróżnienie.
14 października w Zespole Szkół
w Łabuniach odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowana pod
kierunkiem: Jolanty Podkańskiej,
Agnieszki Teterycz, Doroty Chmury,
Barbary Banaszkiewicz i Romana
Pulikowskiego. Śpiewem, tańcem
i słowem uczniowie wyrazili wdzięcz-

Z URZĘDU

Dzień Pracownika Socjalnego to
obchodzone 21 listopada święto
wszystkich pracowników służb
społecznych, w szczególności pracowników socjalnych. Wprowadzone nowelizacją o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy
o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z dnia 14 czerwca 1996 r.
święto (podtrzymane w nowej ustawie z dnia 12 marca 2004 r.) stanowi formę wyróżnienia osób zaangażowanych w pracę na rzecz drugiego
człowieka, zwrócenie uwagi na rolę oraz znaczenie społeczne wykonywanej profesji. Ma na celu również promowanie zawodu pracownika
socjalnego.

DZIEŃ

PRACOWNIKA SOCJALNEGO
21 listopada 2016 r. z udziałem wojewody lubelskiego profesora Przemysława Czarnka oraz wicewojewody Roberta Gmitruczuka
odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Pracownika Socjalnego.
W Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
podczas uroczystości 45 osób otrzymało odznaczenia państwowe
w tym 7 pracowników Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabuniach.
• Anna Syska Kierownik GOPS
otrzymała Złoty Medal za Długoletnią Służbę,
• Anna Bajaka starszy specjalista pracy socjalnej otrzymała
Srebrny Krzyż Zasługi,
• Barbara Wilk starszy specjalista pracy socjalnej otrzymała
Złoty Medal za Długoletnią
Służbę,

•

Justyna Żuk specjalista pracy
socjalnej otrzymała Srebrny
Medal za Długoletnią Służbę,
• Agnieszka Furmańczuk specjalista pracy socjalnej otrzymała
Srebrny Medal za Długoletnią
Służbę,
• Iwona Kowalska główny księgowy otrzymała Srebrny Medal za Długoletnią Służbę,
• Anna Szostak inspektor do
spraw świadczeń rodzinnych
i funduszu alimentacyjnego
otrzymała Brązowy Medal za
Długoletnią Służbę
Wyżej wymienione odznaczenia
państwowe przyznane zostały
za aktywność, szczególne osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej
oraz wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie pracy zawodowej.
Agnieszka Furmańczuk
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XVIII Sesja
10
listopada
2016 r. odbyła
się XVIII Sesja
Rady Gminy Łabunie. Podjęto

uchwały:
• Nr XVIII/109/2016 w sprawie
określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie
gminy Łabunie;
• Nr XVIII/110/2016 w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu
żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017
roku;
• Nr XVIII/111/2016 w sprawie
przyjęcia Programu Współpracy Gminy Łabunie z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami
prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Łabunie
na rok 2017;
• Nr XVIII/112/2016 w sprawie
oceny aktualności miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego oraz studium

UCHWAŁY RADY GMINY

•

•
•

•
•
•

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabunie;
Nr XVIII/113/2016 w sprawie
zatwierdzenia planów pracy
komisji stałych Rady Gminy
Łabunie;
Nr XVIII/114/2016 w sprawie
uchwalenia ramowego planu
pracy rady gminy na 2017 rok;
Nr XVIII/115/2016 w sprawie
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Łabunie oraz dopłatach z budżetu
Gminy Łabunie;
Nr XVIII/116/2016 w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
Nr XVIII/117/2016 w sprawie
zmian w budżecie gminy na
2016 r.;
Nr XVIII/118/2016 w sprawie
przystąpienia do sporządzania
zmiany w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabunie.
red.

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

•
•

Pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
Oddział w Sitnie zaprasza interesantów w poniedziałki do świetlicy urzędu gminy.
Przewodniczący Rady Gminy pełni dyżur w każdą środę w godz.
8-11 (za wyjątkiem dni, w których odbywają się sesje RG).
Pracownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa
Powiatowego w Zamościu w sprawach gospodarki leśnej przyjmuje w czwartki w godz. 8-10 pok. nr 4.

Telefon alarmowy
do konserwatora
sieci kanalizacyjnej

506 676 737

28 października odbył się marsz dla
Łukasza. Młodzież z łabuńskich szkół
przeszła w biało-czerwonym pochodzie zapraszając na Dzień Dawcy
Szpiku.
4 listopada w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu uczniowie kl. III b
i III c naszej szkoły wzięli udział
w lekcji bibliotecznej, w trakcie której poznali strukturę biblioteki i jej
warsztat informacyjny. Organizator
warsztatów - Joanna Policha.
6 listopada w Domu Kultury
w Łabuniach odbył się Dzień Dawcy Szpiku. Akcja zorganizowana we
współpracy z DKMS dedykowana
Łukaszowi Zwolanowi.
8 listopada 3 i 4-latki z punktu
przedszkolnego w Łabuńkach Pierwszych stali się „prawdziwymi” przedszkolakami. W tym szczególnym
dniu maluchom towarzyszyli ich rodzice. Dzieci prezentowały zdobyte
umiejętności: mówiły wiersze, śpiewały piosenki oraz tańczyły. Następnie złożyły „przedszkolne ślubowanie” i obiecały być dzielnymi
przedszkolakami. Aktu pasowania
dokonała dyrektor Dorota Turczyn.
9 listopada podsumowano w Krasnymstawie wojewódzki konkurs
plastyczny „Rodzina” - wyróżnienie
otrzymał Miłosz Słupski z PP w Łabuniach, op. Anna Grela.

I NFO RMA CJE
•

ność i szacunek swoim nauczycielom.
Wzruszającym momentem było pożegnanie odchodzącej na emeryturę
Walentyny Mazur-Chromiak, nauczycielki Gimnazjum w Łabuniach.

Adopcja zwierząt

84 611 60 25
507 659 370
lub

(grzeczn.)

11 listopada w Barchaczowie odbył
się V Gminny Przegląd Pieśni Żołnierskiej.
12 listopada maszerowaliśmy w
IV rajdzie pieszym „Kierunek Wzgórze 256”.
17 listopada miał miejsce w Łabuniach IV Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP.
18 listopada w dobrych humorach
i z uśmiechem na twarzy zebrali się
uczniowie klas 0 a, 0 b i III c na spotkaniu integracyjnym pt. ,,Wieczór
z baśnią”. W tym roku zebranym towarzyszyła baśń ,,Księżniczka na
ziarnku grochu” oraz motyw księżniczek i książąt. W licznych zabawach
dzieci miały możliwość wykazania
się sprytem, wiedzą, umiejętnościami tanecznymi i artystycznymi,
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a także umiejętnością zachowania
się przy stole. Organizatorkami spotkania były: Joanna Policha, Dorota Kobieluch i Ewa Latawiec.
26 listopada w Lidzbarku Warmińskim wręczono nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Literackoplastycznym „Słowem Malowane”.
Magdalena Pokrywka z Łabuń,
uczennica Liceum Plastycznego
im. Bernarda Morando w Zamościu
zdobyła I nagrodę w kategorii Licea
Plastyczne.
27 listopada „Spotkanie z Historią”
w Łabuńkach Pierwszych - promocja książki Agnieszki Szykuły - Żygawskiej „Wokół dworu i pałacu w
Łabuńkach 1771 - 1944”.
6 grudnia warsztaty rękodzieła
„Bombki 3D” w Ruszowie.
8 grudnia roku w klasach IV-VI
Zespołu Szkół w Łabuniach po raz
trzeci odbyły się warsztaty z j. angielskiego o tematyce bożonarodzeniowej z Johnem Gliddonem,
pracownikiem SJO „Bacalarus”. Celem zajęć było zapoznanie uczniów
z obrzędem świąt Bożego Narodzenia w krajach anglojęzycznych oraz
udoskonalenie umiejętności komunikacyjnych. Organizatorką spotkania była Agnieszka Gałan.

ZE SZKÓŁ
Konkursy Kuratoryjne - październik 2016 r.
• Kamila Wróblewska kl. VI bkwalifikacja do II etapu Kuratoryjnego Konkursu Historycznego, opiekun Celina Zwolak;
• Wiktor Hołys kl. VIb – kwalifikacja do II etapu Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego,
opiekun Elżbieta Kusik;
• Sokal Bartłomiej kl. VIa, Kobieluch Kacper kl. VIa - kwalifikacja do II etapu Kuratoryjnego Konkursu J. Angielskiego,
opiekun Agnieszka Gałan

FESTIWAL GIER

red.

PRZYDROŻNI ŚWIADKOWIE
WIARY I HISTORII

SUKCESY
Do II etapu Konkursu Języka Angielskiego ,,Clickonmaniac”
zorganizowanego przez Gimnazjum nr 5 w Zamościu zakwalifikowali się uczniowie:
• kl. IV: Agnieszka Duda, Tobiasz
Kisieliński, Miłosz Kisieliński,
Maksymilian Juś, Kinga Karchut;
• kl. V: Oliwia Bil, Konrad Kaim;
• kl. VI: Bartłomiej Duda, Bartłomiej Sokal, Julia Rój, Kacper Kobieluch. Opiekun Agnieszka Gałan.
D. Chmura
J. Policha

W dniach 1-2 grudnia w Zespole
Szkół w Łabuńkach Pierwszych
wrocławska Fundacja Retroinformatyki zorganizowała Festiwal
Dawnych Gier i Komputerów.
W programie: interaktywna ekspozycja, gdzie każdy z gości mógł
usiąść przy stanowiskach i sprawdzić działanie dawnych komputerów oraz gier (wśród eksponatów
Commodore 64, Amiga 500, PONG
czy Atari 2600; gry: River Raid, Super Frog, Super Mario, Tetris czy
PONG). Partnerami festiwalu byli:
Gmina Łabunie i Zespoły Szkół
w Łabuńkach i Łabuniach.
red.

RUSZÓW

Przydrożne krzyże i kapliczki lokowane najczęściej na rozstaju
dróg, łącząc tym samym sferę
NOWINY
sacrum i profanum. Są świadkami naszej wiary i historii.
O jedynym krzyżu na ruszow- śmy z Zawiślakiem Jankiem, któskich Nowinach opowiada Sta- ry pospawał krzyż. Za wykonanie
nisław Zwolak:
nie wziął nic kompletnie. Mówił,
Krzyż stał jak te sosenki. Mieszkał
tam Juszczak, który o niego nie
dbał. Krzyż się przewrócił… Postawiliśmy go na nowo na rogu przy
Słomianym. Wizerunek ukrzyżowanego Chrystusa z tego starego krzyża. Byłem w Łabuniach
i ksiądz Oleś [Sieciechowicz - przyp.
red.] kupił na misyjny krzyż rurę.
Porozmawialiśmy i z tej rury postawiliśmy nowy krzyż. Odkupiłem
od księdza rurę, porozmawiali-

że jakbyś sobie robił to płać a jak
dla wszystkich to i ja tędy chodzę
to będę czapkę zrzucał. I krzyż stoi
do dziś. Krzyż misyjny przy kościele i ten nasz to z tego samego materiału i w tym samym roku postawiony. Po może dwóch latach
w maju przyjechał ks. Oleś i poświęcił krzyż. Nie było musowo,
bo wizerunek z tego drzewianego,
ale poświęcił. To jest jedyny krzyż
na Nowinach.

fot. A. Piela
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23 września „Czwartki Lekkoatletyczne” w Zamościu - edycja
2016/2017 runda jesienna: Wołoszyn Michał - I m. w rzucie p.
palantową 39 m; Kopański Maciej - I m. w skoku wzwyż 130 cm;
Kożuszek Aleksandra - I m. skoku
wzwyż 125 cm; Mozoła Małgorzata - II m. w skoku w dal 4,03
m i II m. w biegu na 60 m 8,66
s; Kowalczuk Agnieszka - III m.
w biegu na 600 m 2:24,00 s; Łukaszczuk Sebastian - I m. w skoku w dal 3,73 m; Kolaja Marcel
- I m. wskoku wzwyż 110 cm; II m.
w biegu 1000 m; Kolaja Szymon
- II m. w skoku wzwyż 125 cm;
Madeja Jakub - I m. w rzucie piłką palantową 38 m; Gładysz Eliza
II m. w biegu na 600 m 2:31,00 i
III m. w rzucie p. palantową 25 m;
Krupa Michał - I m w biegu na 60
m; Sokołowski Krystian - rzut pp
- II m.; Dziuba Tomasz - III m.
skok w dal 3,48; Zgnilec Robert
-III m. skok wzwyż; Bratko Natalia - III m. skok wzwyż; Wiśniewska Iza - II m skok wzwyż; Krupa
Michał - I m skok wzwyż; Kołtun
Maciej - II m skok wzwyż; Mazurek Alan - III m skok wzwyż; Nicpoń Ilona - I m skok wzwyż.

skok wzwyż Dziewczęta r. 2004:
I m. Nipoń Ilona SP Łabunie 105;
skok wzwyż Chłopcy r. 2006: I m.
Halej Kacper SP Łabunie 135, II m.
Drączkowski Konrad SP Łabunie
115; skok wzwyż Chłopcy r. 2005:
III m. Topolski Dawid SP Łabunie
95; skok wzwyż Chłopcy r. 2004:
I m. Kołtun Maciej SP Łabunie 120;
rzut piłeczką palantową Chłopcy
r. 2005: III m. Topolski Mateusz
SP Łabunie 39.
2 października Sparta Łabunie stawiła opór Huraganowi z Hrubieszowa i wygrała 0:1. Bramka Kamila Wójcickiego.
8 października w Płoskiem odbył
się II Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin o Puchar Wójta
Gminy Zamość. Z Gminy Łabunie
Zamojski Klub Karate Kyokushin
reprezentowali: Wiktoria Rozkres
- III m. w kumite, Wiktor Kolaja - I m. kumite oraz Alan Kania,
Mateusz Maziarczuk, Wojciech
Rozkres, którzy nie znaleźli się
w strefie medalowej.

NA SPORTOWO
2006 Michał Krupa SP Łabunie
III m. Rzut piłeczką palantową
chłopców: 2005 r. Topolski Mateusz SP Łabunie II m.
16 października na boisku w Łabuniach Ostoja Skierbieszów ostudziła zapędy rozdmuchanej wiatrami
(Orkanem i Huraganem) Sparty
i wygrała 1:2.
23 października w Tarnoszynie
Sparta zremisowała z tamtejszą
Szyszłą 2:2.
30 października długo oczekiwane
zwycięstwo na własnym boisku
odniosła Sparta Łabunie strzelając
5 bramek drużynie z Lipska. bramki: Kamil Wójcicki, Kamil Bosiak,
Patryk Marguła, Dawid Wilczyński, Krzysztof Branecki.

13 listopada gminne biegi niepodległościowe W biegu na dystansie ok. 350 metrów wystartowało
12 osób. Najlepszy czas – w kategorii chłopcy 13-15 lat – 1:08 uzyskał
9 października dobra passa Sparty Kamil Zub z Łabuń. II m.: Kacper
Łabunie tym razem odparła ata- Swatowski z Wólki Łabuńskiej
ki Orkanu Bełżec wygrywając 2:3. 1:12, III m.: z czasem 1:16 wbiegł na
29 września w Zamościu na sta- Bramki: Karol Batorski, Adrian metę Karol Borek z Barchaczowa.
dionie OSiR odbyła się III edy- Wójcicki, Kamil Wójcicki.
Jako jedyni w swoich kategoriach
cja Czwartków Lekkoatletycznych
dziewczęta 10-12 lat i chłopcy 10czyli Mistrzostwa Miasta Za- 11 października: Czwartki LA: 12 lat wystartowali Kamila Wrómość i Powiatu Zamojskiego LZS 60 metrów chłopców: 2006 r. blewska (1:47) i Jakub Piela (1:30).
w Lekkiej Atletyce Gimnazjów i Krupa Michał SP Łabunie I m.; W Kategorii powyżej 16 roku życia
Szkół Podstawowych. Wyniki ła- 2006 r. Kuduk Michał SP Łabunie pierwszy na mecie zameldował się
buńskich sportowców: Gimnazja: III m.; 60 metrów dziewcząt: Kamil Salamon (1:28).
100 m Chłopcy: Patryk Krupa Gim. 2004 r. Bratko Natalia SP Łabunie
Łabunie 11,41; skok w dal Chłopcy: III m. Skok wzwyż dziewcząt: 10 grudnia podczas Walnego ZebraKrupa Patryk Gim. Łabunie 5,79 m; 2004 r. Bratko Natalia II m; 2005 nia GKS „Sparta” wybrano nowy
Szkoły Podstawowe: 60 m Dziew- r. Wiśniewska Izabela SP Łabunie zarząd: Prezes - Andrzej Juszczak,
częta r. 2004: II m. Mozoła Mał- II m.; 2006 r. Nicpoń Ilona SP Ła- Zastępcy - Stanisław Niemczycki,
gorzata SP Łabuńki 8,76; 300 m bunie I m. Skok w dal chłopców: Łukasz Burdzy, Sekretarz - Tomasz
Chłopcy r. 2004: I m. Halej Kac- 2005 r. Tomasz Dziuba SP Łabu- Kordas, Skarbnik - Paweł Jędrzeper SP Łabunie 50,10; skok wzwyż nie III m. Skok wzwyż chłopców: jewski, Członkowie - Marian BurDziewczęta r. 2006: III m. Brat- 2004 Halej Kacper SP Łabunie I m; dzy, Michał Ciuraszkiewicz.
ko Natalia SP Łabunie 120; skok 2004 Konrad Drączkowski, Robert
wzwyż Dziewczęta r. 2005: I m. Ko- Zgnilec, Łukasz Kłoda II m.; 2006
Cyprian Bukaj
żuszek Aleksandra SP Łabuńki 120; Kołtun Maciej SP Łabunie II m.;

Lekkoatleci z SP Łabunie; op. Witold Lipczewski

fot. Tomasz Krywionek
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HARMONOGRAM

PGK Sp. z o. o. w Zamościu
ul. Droga Męczenników Rotundy 2
tel.: 84 616 92 77

ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
W 2017 R.
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Barchaczów, Bródek, Dąbrowa,
Mocówka, Łabuńki Pierwsze

18

16

16

18

18

19

14

17

14

13

16

14

Łabuńki Drugie, Łabunie

19

17

17

19

19

20

17

18

15

16

17

15

Wierzbie, Ruszów-Kolonia, Ruszów,
Wólka Łabuńska, Łabunie-Reforma, Majdan Ruszowski

20

20

20

20

22

21

18

21

18

17

20

18

odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i dodatkowo odbiór tworzyw sztucznych,
opakowań PET, opakowań wielomateriałowych

PRO MEMORIA

odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i dodatkowo odbiór szkła białego, szkła
kolorowego, papieru i tektury,
opakowań metalowych (puszki),
odpadów biodegradowalnych

0 kolorem czerwonym oznaczo-

no terminy odbioru odpadów
zmieszanych oraz popiołu z palenisk domowych ze zgłoszonych
posesji (miesiące I-V oraz X-XII)

Marian Petryk
(1923 - 2016)

s. Karola i Walerii z d. Kupiec,
ur 18.12.1923 r w Łabuniach.
Szkołę Podstawową ukończył
w Łabuniach. W 1938 roku wraz
z rodziną przeniósł się do Łabuniek. W 1942 roku wstąpił do AK
przyjmując pseudonim „Gryf”.
Brał udział w akcjach bojowych:
28-29 kwietnia 1943 roku spalenie wsi Huszczka Duża zasiedlonej przez tzw. „czarnych”, z 5 na 6 czerwca w akcji na
nasiedloną wieś Siedliska, we wrześniu 1943 w akcji na więzienie w Biłgoraju i uwolnienie więźniów.
Był współzałożycielem w 1962 roku Kółka Rolniczego w Łabuńkach. W 1980 roku był jednym
ze współzałożycieli NSZZ RI „Solidarność” w Łabuniach. Prezes od 1990 Koła Rejonowego ŚZŻAK
w Łabuniach, awansowany na stopień kapitana. Za
swą działalność odznaczony m.in.: Krzyżem za Wolność i Niepodległość z Mieczami (Londyn 1989),
Krzyżem AK (1995), Złotym Krzyżem Zasługi (2009).
Zmarł 25 listopada przeżywszy 92 lata.

Zmarli z terenu
Gminy Łabunie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2016-09-28: Sokołowski Józef († 63 l.)
2016-10-03: Petryk Edmund († 89 l.)
2016-10-15: Sokołowska Janina († 86 l.)
2016-10-21: Rozkres Marianna († 93 l.)
2016-10-23: Kniaź Bolesław († 91 l.)
2016-10-24: Majewska Regina († 93 l.)
2016-10-29: Burda Antoni († 84 l.)
2016-11-01: Dąbrowski Kazimierz († 74 l.)
2016-11-05: Burda Grzegorz († 75 l.)
2016-11-20: Szala Jan († 75 l.)
2016-11-24: Macheta Natalia († 89 l.)
2016-11-25: Petryk Marian († 93 l.)
2016-12-12: Karchut Aniela († 95 l.)

red.
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26 listopada: warsztaty ozdób choinkowych,
Łabuńki Pierwsze

27 listopada: „Spotkanie z Historią”,
Łabuńki Pierwsze

3 grudnia: Mikołajkowy Turniej Karate,
Łabuńki Pierwsze

5 grudnia: gimnazjalne Mikołajki,
Łabunie

6 grudnia: szkolne Mikołajki,
Łabuńki Pierwsze

6 grudnia: szkolne Mikołajki,
Łabuńki Pierwsze

6 grudnia: warsztaty „Bombka 3D”,
Ruszów

10 grudnia: Walne Zebranie GKS „Sparta”,
Łabunie

Fragmenty życia

Łabunie, 15 sierpnia 1935 r.

Hipolit Kozioł z uczniami,
SP w Ruszowie

SP w Ruszowie

SP w Łabuniach

Wólka Łabuńska

Łabunie, 1931 r.

Fotografie z archiwów rodzinnych
Skany fotografii zamieszczonych powyżej znajdują się w zbiorach Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie.
Osoby, które posiadają archiwalne zdjęcia mieszkańców naszej gminy
proszone są o ich udostępnienie (do zwrotu).
Najciekawsze zdjęcia będą umieszczane w kolejnych numerach IGŁY.
Kontakt: redakcja@labunie.com.pl lub tel. 84 611 60 24

