


Szperacz biblioteczny

W nocy na 3 X na szkodę Jana Skulskiego miesz-
kańca wsi Majdan Ruszowski gmina Łabunie 
powiat Zamojski nieznani sprawcy za pomocą 
wybicia szyby i otwarcia okna skradli maszynę 
do szycia nożną firmy „Singer” NR 926338 war-
tości 200zł i inne drobne rzeczy ogólnej wartości 
168zł. Dochodzenie prowadzi się.

donosiła na 8 stronie Ziemia Zamojska,
nr 29 (160) z 23 października 1924 roku

wyszperał w Dziale Informacji Bibliografii i Wiedzy
o Regionie w Zamojskiej Książnicy

Cyprian Bukaj
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Szanowni Czytelnicy,

szycie Igły na miarę rosnących wciąż ocze-
kiwań stanowi dla naszej Redakcji nie lada 
wyzwanie. Tym bardziej cieszy nas, że znów 
się udało i oto trzymacie Państwo w dło-
niach najnowszy jej numer.
 Okres wakacyjny nie był sezonem 
ogórkowym i obfitował w wiele ciekawych 
wydarzeń kulturalnych, dość wspomnieć 
o oryginalnym Turnieju Tysiąca w Mo-
cówce czy Rodzinnym (choć deszczowym) 
Targowisku możliwości, wrzesień również 
zachęcał nas do wyjścia z domów i oby-
watelskiej aktywności. Za nami Dożynki: 
Gminne, Powiatowe, Diecezjalne, Narodo-
we czytanie Trylogii Henryka Sienkiewicza 
i Otwarcie Izby Muzealnej w Barchaczowie. 
Przed nami wybory samorządowe i kilka 
ważnych dla lokalnej społeczności wyda-
rzeń kulturalnych. 
 W numerze garść bieżących informa-
cji, woreczek sportowych newsów i solidna 
dawka historii, o którą tak Państwo prosicie 
i którą tak chętnie się dzielicie. Cieszymy 
się, że możemy gościć w Waszych domach 
(w tej skromnej papierowej postaci), ale 
chętnie przyjmiemy zaproszenie personal-
ne, jeśli tylko zechcecie nam  opowiedzieć 
o sobie, swoich pasjach, życiu. 
 Dziękujemy, że w natłoku codziennych 
obowiązków znajdujecie czas na lekturę 
Igły. 

Miłej lektury

• Spotkania: W krainie aniołów...

• Historie gminnych OSP: Barchaczów

• Herb to coś więcej... 

• Poznaj ich bliżej: s. Irena Murawska

• Z pamiętnika dziadka: Za Bugiem

• Mieczysław Lipecki we wspomnieniu 

Jana Turczyna

• Sylwetki radnych

• Przybędzie książek

• Piwnica - pierwsze tragiczne wydarze-

nia na terenie Bródka

• Słownik barwnej polszczyzny

• Sesje Rady Gminy

• Z notatnika gminnego skarbnika: 

Realizacja projektów UE w latach 

2010-2014

• Na sportowo

• Rok Kolberga w Gminie Łabunie

• Informacje 

• Listy od Czytelników

Ponadto: Szperacz biblioteczny, Wy-

darzenia, Już wkrótce, Fotograficzny prze-

gląd wydarzeń, Zmarli z terenu Gminy, 
Fragmenty życia.

Od Redakcji W numerze: 
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SPOTKANIA A może jesteśmy jedynie czyimś  
wspomnieniem?

Stanisław Jerzy Lec

 Malwina Paszkowska z d. Ostrow-
ska urodziła się 1 grudnia 1916 r. w Maj-
danie Antonowieckim na terytorium 
b. ZSRR, dziś Ukraina. Zmarła 13 marca 2011 r. 
w wieku 95 lat. Jej życie przywołuje córka 
Maria Cięciera z Bródka.

W krainie aniołów ...
 ... ziemia była bardzo urodzajna, co posiali, 
to zbierali, a wokół ogromne połacie lasów i rzeczki. 
Do miasta Szumska mieli niedaleko, chodzili tam na 
targ i do kościoła, na odpust do Dubna - tam mieli 
dalej, a raz w roku byli w Krzemieńcu - na święto 
jakieś wielkie, szła pielgrzymka 50 km.

 Mama skoń-
czyła 4 klasy. 
Chodziła do 
szkoły tylko la-
tem, w zimie 
nie było bu-
tów, większość 
dzieci siedziała 
w domu. Ro-
dzice jej to Mi-
chał i Petronela 
z d. Przytomska. 
Babka bardziej 
w domu, dzia-
dek dorabiał 
w lesie, jak 
zresztą wszyscy 
chłopi, ręczną 
piłą ścinał drze-
wa, woził do 
pana. Za to miał 
parę groszy, to 
co nie sprzedał 
przywoził do 
domu. Latem 
babka polewa-
ła wodą gło-
wę mamy no 
znak pobudki 

i razem szły do lasu na grzyby, poziomki, jagody, 
jeżyny, które potem sprzedawały na targu w Szu-
msku. Mama miała siostrę, o 7 lat młodszą Janin-
kę i dwóch braci, ale chłopcy umarli we wczesnym 
dzieciństwie na grypę. Byli leczeni przez miejsco-
wą babkę - znachorkę. Mama miała lat 14, jak jej 
zmarł ojciec. Zostały we trzy w dwuizbowym domu. 
Mieszkały w gminie Buderaż, powiat zdołbunow-
ski, w miejscowości Huta Majdańska, w większości 

wsi polskiej, choć zdarzały się małżeństwa mieszane 
polsko - ukraińskie. W wieku 18 lat mama wyszła 
za mąż za Wincentego Paszkowskiego, mojego ojca. 
Ojciec mieszkał w Kamiennej Górze ( 334 m n.p.m.)- 
też w większości polskiej wsi. Miejscowi opowiada-
li, że na górze stały 3 krzyże upamietniające śmierć 
dziewczyny i dwóch chłopaków. Kamienna Góra 
i Huta, sąsiadowały - tak jak Bródek z Dąbrową. 
Mieszkali razem w Hucie na gospodarstwie mojej 
mamy do 1943 r.

Później szatan wstąpił w ludzi *

 Już rok wcześniej ludzie szemrali: wojna, woj-
na... Radia nie było, telewizora także, wieści przy-
nosili ludzie, gdzieś tam już wioski palono... a życie 
w Hucie toczyło się dalej.
 W lipcu, jak co roku, zaczęły się żniwa. Upo-
wcy już zaczęli mordować mieszkańców Kamiennej 
Góry. Nikt nie wierzył, że to może być prawda, że 
to sąsiedzi, że członkowie rodzin... Niektórzy ludzie 
zaczęli uciekać. Rodzice moi uciekli do Dubna. Cała 
rodzina... ktoś ich ostrzegł - zdaje mi się, że wuj 
Oborski, był sołtysem. Oni uciekli pierwszą turą 
w porę, kto został to tam zginął. Mojego ojca 
4 siostry, ciotki, może nas ominą - mówiły... Mama 
opowiadała, że dużo osób z nimi jechało, ale wra-
cali, bo zapomnieli tego, a tamto by się przydało 
i już nie wrócili... W tym czasie Antek Oborski, miał 
9 lat, mój kuzyn został zamknięty z innymi ze wsi 
w stodole, UP-owcy podpalili ją. On i jakiś jeszcze 
jeden chłop dziurę znaleźli z tyłu stodoły i wyszli 
stamtąd w zboża, i pognali do Dubna. Jego rodzice, 
bliscy, znajomi wszyscy zginęli w tej stodole. Jedna 
z sióstr ciotecznych mojej mamy cudem uszła z ży-
ciem, gdy Ukraińcy mordowali ludzi, ona upadła 
między zwłoki. Ocknęła się już po wszystkim do-
szła do miejsca postoju, ale... skoro się uratowała 
a tam zostało wszystko, wróciła... po śmierć. Na-
sza rodzina - Soczyńscy mieli  trzech synów, dzieci 
podczas ucieczki siedziały z tyłu na wozie i reszta 
gratów. Na drodze ich napadli, konwój furmanek, 
dzieci wymordowali na ich oczach, a im nic. Dopa-
dali wozów, loteria. Oni przeżyli. Przyjechali z naszy-
mi do Zamościa. A nasi uciekali furmanką z dobyt-
kiem pod osłoną nocy. Do Dubna prowadziła jedna 
główna droga przez las. Ci co tamtędy poszli - m.in. 
kuzyni ojca Paszkowcy, Oborscy... zostali zabici. 
W Dubnie moi rodzice najpierw siedzieli w kościele, 
potem udali się do znajomych. Przytulili się do kogoś 
i siedzieli tam do 1946 roku. Mężczyźni normalnie 

*   tytuł książki Leszka Wójtowicza Później szatan wstąpił 
w ludzi: zapiski nie tylko z Wołynia

opis z fot.: „Kochana Marysiu bardzo Ci 
dziękuję za zdjęcie. Opisuję kto na nim 
jest: Twoja babcia Pietrunia w tej chustce 
po lewej stronie, pod nią Jania Będow-
ska, koło niej Jania Paszkowska moja 
siostra, koło niej Twoja mama Malwin-
ka, przy niej moja siostra Ruzia co zamor-
dowana przez UPA, przy niej Helcia moja 
siostra Szczęsna, na kolanach u mamy ja 
- Jadzia, tato, Michalinka Krupińska za 
Twoją babcią, jej siostra Nastazia Stan-
kiewiczowa i babci Brat Stasio Przytom-
ski”. 

Jadzia Turbak
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chodzili do miasta i pracowali w zakładach, a kobie-
ty w polu. Stąd zabrali Niemcy na roboty Dionizego, 
syna dziadka. Stamtąd wrócił schorowany po wojnie 
i zaraz umarł, pochowany jest w Krasnymstawie. 
W mieście jeszcze nie mordowano, wszyscy z wio-
sek uciekali do miast. Gdy zaczęło się już mordo-
wanie w Dubnie - tam ktoś zginął, tu znowu ktoś..., 
postanowili uciekać. Tym razem czekała ich podróż 
pociągiem towarowym, bydlęcym i wywieźli ich do 
Polski.

Kto Ty jesteś?
 Zapakowała dwoje dzieci: Halinę i Ryszar-
da (oboje ur. w Hucie Majdańskiej) i to, co mia-
ła - kuferek i obrazy z wizerunkiem Matki Boskiej 
i Jezusa i do wagonu. Byli zamknięci. W wagonie 
ludzie umierali, tam zmarła jej siostra cioteczna. 
Na pierwszym przystanku w Krasnymstawie wyrzu-
cono ludzi z jednego wagonu. W nim akurat byli 
moi dziadkowie, stryj i rodzina. A w Zamościu wy-
rzucili trzy wagony ludzi, w tym moich rodziców 
i rodzeństwo. Zamieszkali w szkole koło ubezpie-
czalni (ul. Partyzantów - przyp. red.), jedzenie - zupę 
i chleb i picie z miasta dowożono. Siedzieli tam mie-
siąc. Chłopy chodzili w miasto na zarobek, a to jeden 
przyniósł chleb, inny cukru a jeszcze inny kaszę. Po 
miesiącu wydano obwieszczenie - ogłoszenie, że soł-
tysi z wiosek będą przyjeżdżać i zabierać rodziny na 
wieś. Wolne mieszkanie, pole w zamian za to utra-
cone. I tutaj moich ojców zabrał Drozda. To było go-
spodarstwo Haińskich. Oni tu jeszcze mieszkali dwa 
tygodnie, czekali na wyjazd na zachód. Część rodziny 
pojechała do Zubowic, Wereszczyńscy do Żukowa, 
Soczyńscy do Dobromierzyc, Hostynnego, dziadko-
wie dostali gospodarstwo w Stężycy - ale dziadek 
bez ojca nie mógł żyć. Po trzech latach sprzedał tam 
i przyszedł z babcią na Bródek do nas.

Po latach
 Moja mama, gdy wspominała życie w Hucie 
- nie robiła tego często, ale czasem coś wyrywało 
się z jej pamięci... bardzo to przeżywała, była roz-
trzęsiona. Gdy ogłosili stan wojenny mama była 
już spakowana i czekała z manatkami na podołku. 
Nie mogliśmy sobie z nią poradzić, tak przeżywała, 
płakała, mówiła, że to następna wojna... Spakowała 
poduszki, pierzynę, sól... wszystko zawiązane w baj-
dołek. Czekała.
 Żal jej było Huty, rodziny, znajomych, sąsia-
dów. Domy mieli ładne, ciężko i wytrwale praco-
wali, było sielsko - anielsko, każdy myślał o życiu. 
Miejscowość Huta Majdańska nie istnieje, tylko pola 
i krzaki, nie ma Kamiennej Góry, Hurb, Daniłówki 
gm. Nowomalin, powiat zdołbunowski - moja bab-
cia rodem z Przytomskich stamtąd pochodziła.

wysłuchała:
Agnieszka Piela

Wspomnienie

Tam, gdzie ten duży dąb
była kiedyś chałupa...
Matka skubała gęś,

a dzieci ścigały się z liściem.
Przyszedł sąsiad z siekierą

i ściął owoc żywota,
a matce wyrwał gardło z krzykiem...

Potem doszli inni
i wzięli, co potrzeba.

Resztę zamienili w popiół...

Teraz tylko drzewa nakarmione krwią
szumią polskie melodie

i ronią łzy
również biało – czerwone.

Gdy zrzucają liście
okrywają całunem milczenia

niezatarte wciąż ślady zdarzeń...

Chrystus na zmurszałym krzyżu
miał wtedy przymknięte oczy,

potem upadł...
… może właśnie dlatego...

Piotr Piela
I nagroda

XXVI Ogólnopolski 
Konkurs Poetycki U progu Kresów

na fot.: Wincenty i Malwina Paszkowscy z dziećmi; 
z arch. rodz. 
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HISTORIE GMINNYCH OSP
Barchaczów

 OSP Barchaczów powstała 
w 1926 roku (płk. Skiba w swo-
jej książce podaje, że OSP w Bar-
chaczowie powstała w 1928 roku) 
z inicjatywy Ignacego Karchuta. 
Motopompę otrzymała w 1958 
roku a strażnice wybudowano 
w 1935 i 1973 roku. Obecnie posia-
da wóz konny z pompą ssąco-tło-
czącą (przystosowany do ciągni-
ka) oraz samochód typu lekkiego 
marki VW Transporter.
 Od powstania w roku 1928 
funkcję prezesa sprawowali: Igna-
cy Karchut, Feliks Wałasztyn, 
Feliks Maliszewski, Stanisław 
Sołoducha, Feliks Mazur, Wa-

cław Madeja, Andrzej Sołoducha 
i Stanisław Topolski.
 Funkcję naczelnika pełnili 
kolejno: Antoni Wołczuk, Antoni 
Syska, Michał Kulesza, Jan Ma-
zurek, Feliks Maliszewski, An-
drzej Petryk, Zbigniew Kuśmierz, 
Stanisław Jędrzejewski, Antoni 
Wałasztyn, Jerzy Flak, Stanisław 
Stojko, Stanisław Topolski, Da-
riusz Helman, Mariusz Helman 
i Bartłomiej Palonka.
 Gospodarzem strażnicy 
byli: Henryk Jędrzejewski, Emil 
Krochmal, Franciszek Stojko, 
Franciszek Drozda, Adam Mich-
niak i Robert Palonka.

 Funkcję sekretarza pełnili: 
Stanisław Mazur i Zbigniew Ku-
śmierz, skarbnika Franciszek Flak 
i Józef Mazur a w komisji rewi-
zyjnej zasiadali: Jacek Mach, Wa-
cław Madeja i Józef Mazur.   
 W skład obecnego zarzą-
du wchodzą: Prezes - Stanisław 
Jędrzejewski, Wiceprezes-naczel-
nik - Mariusz Halej, Zastępca na-
czelnika - Piotr Rypina, Skarbnik 
- Stanisław Stojko, Gospodarz 
-  Tomasz Helman. Komisja rewi-
zyjna w składzie: Stanisław Ku-
śmierz (przewodniczący), Konrad 
Kuźma i Marek Zastąpiło. Kie-
rowca - Marcin Mach.
 Druhowie OSP Barcha-
czów biorą udział w uroczysto-
ściach patriotyczno-religijnych 
i  społecznych odbywających się 
na terenie gminy (dożynki, sprzą-
tanie świata, Polska biega, za-
wody sportowo-pożarnicze, itp.), 
współpracują z KGW Barcha-
czów, biorą udział w usuwaniu 
skutków miejscowych zagrożeń 
(wypompowywanie wody po 
obfitych opadach deszczu w maju 
br.), podnoszą swoje kwalifikacje 
biorąc udział w organizowanych 
przez KM PSP w Zamościu szko-
leniach. 
 W planach jest powołanie 
MDP oraz czynienie starań w celu 
pozyskania nowego samochodu 
pożarniczego oraz innego sprzętu 
potrzebnego do realizacji zadań 
statutowych oraz zwiększenie licz-
by członków.
 Obecnie OSP w coraz 
większym stopniu bierze udział 
w usuwaniu skutków miejsco-
wych zagrożeń; OSP to ludzie 
i to od nich zależy, czy i jak będą 
pomagać miejscowej ludności 
oraz ją aktywizować w czasach, 
w których zanika w ludziach chęć 
bezinteresownego działania dla 
dobra społeczeństwa.

Opracowali:
dh Piotr Rypina

dh Mariusz Halej
OSP Barchaczów 

Zarząd OSP Barchaczów zwraca się z proś-
bą o przekazywanie wszelkich informacji 
historycznych (w tym fotografii) o dzia-
łalności miejscowej jednostki.fot.: zebranie sprawozdawcze OSP Barchaczów w 2014 r.

fot.: OSP Barchaczów
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Herb to coś więcej...
 Zapraszamy do zapoznania sie z ostatnią częścią eksperty-
zy historyczno–heraldycznej opracowanej przez dra Henryka So-
rokę, asystenta w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii UMCS 
w Lublinie.

Flaga 

 Projekt przedstawia tzw. 
flagę heraldyczną, w której na 
błękitnym płacie widnieje godło 
herbowe gminy (bez tarczy). Fla-
ga taka nawiązuje do zasad sto-
sowanym w średniowieczu dla 
chorągwi. Flagę tę cechuje pro-
stota, czytelność i odniesienie do 
okresu, z którego czasu pochodze-
nia herbu rodowego Łabuńskich. 
Projekt flagi przedstawia płat 
o proporcjach boków 5:8.

Łańcuchy

 Insygnia, tj. łańcuchy 
wójta i przewodniczącego rady, 
zgodnie z zasadami i praktyką 
symboliki samorządowej różnią 
się kolorystycznie: złoty jest wój-
towski a srebrny przewodniczące-
go. Łańcuchy składają się z herbu 
gminy oraz ogniw ze stylizowa-
nym kwiatem lnu złocistego. 

Pieczęcie

 Pieczęcie urzędowe 
z herbem gminy w polu pieczęci 
(z godłem bez tarczy) zawierają 
odpowiednie napisy majuskuło-
we, zgodnie z dawną tradycją 
inicjowane krzyżykiem i biegnące 
w jednym kierunku. Ich średnica 
powinna wynosić 36 mm.

POZNAJ ICH BLIŻEJ
 Na co dzień przechodzimy obok siebie, spieszymy się, 
mijamy… Często nic o sobie nie wiedząc, choć niejednokrotnie 
chcielibyśmy. Dlatego na łamach Igły poznamy się bliżej.
 W tym numerze o sobie opowie s. Irena Murawska Fran-
ciszkanka Misjonarka Maryi, przewodnik po zespole pałacowo
-parkowym w Łabuniach.

 R e d a k c j a : 
Skąd siostra pochodzi,  
jak wyglądało dzieciństwo małej 
Irenki?

 s. Irena: Urodziłam się 30 
lipca 1943 r. w Miastkowie, pow. 
Łomża, obecnie woj. podlaskie, 
rodzice mieszkali w rodzinnej 
wiosce tatusia w Kuleszce 7 km 
od Miastkowa. Mama opowiada-
ła mi o wojnie. Front, a ja w koły-
sce. Nadleciały samoloty, zaczęły 
zrzucać bomby. Jedna spadła za 
naszą stodołą. Bomba rozrywa-
jąca. Huk, stodoła siadła, dziadek 
ze stryjem padli nieżywi, szyby 
z domu powypadały, a ja zamar-
łam. Serce przestało bić, mamu-
sia nie wiedziała co się ze mną 
dzieje, zsiniałam, ani oddechu 
ani nic. Mama się przestraszy-
ła, zaczęła mnie tarmosić, cucić. 
Po jakimś czasie wróciłam do ży-

cia. Do tej pory wszyscy mówili, że 
byłam bardzo dobrym dzieckiem, 
nie płakałam, każdy mnie lubił, 
ale po tym wybuchu bez prze-
rwy płakałam. Gdy byłam duża 
to jeszcze obcy ludzie wspomina-
li: To ta Irka, co tak bez przerwy 
płakała? Całe swoje życie młode 
tam przeżyłam. Nas jest sześcioro 
z domu. Jestem najstarsza, potem 
czterej bracia i najmłodsza siostra.
 Red.: Kiedy podjęła siostra 
decyzję o wstąpieniu do zakonu 
i skąd taka decyzja?
 s. I.: Do zgromadzenia 
wstąpiłam w 1965 r. Mając 22 lata. 
Pan Jezus mnie zawołał. To jest 
takie pragnienie, taka ciągotka 
można powiedzieć, pragnienie po-
święcenia się Panu Bogu, pragnie-
nie samotności, modlitwy. Bycia 
dla Pana Jezusa, ja tak to odczuwa-
łam. Pamiętam, że będąc dziew-
czyną często odchodziłam od ko-
leżanek, szłam z pobożną książką 

do sadu. Szłam kiedyś z koleżanką 
do kościoła 6-7 km, daleko, samo-
chodów nie było, pieszo chodzi-
łyśmy, później jeździło się rowe-
rem. Koleżanka opowiedziała mi 
o swojej znajomej z sąsiedniej 
parafii, która poszła do klasztoru, 
a tak lubiła tańczyć. Moja pierw-
sza myśl: co by było, gdybym ja 
też wstąpiła do klasztoru? Bo ja 
też lubiłam tańczyć.
 Red.: Co na to rodzice?
 s. I.: Rodzice – mama się 
rozpłakała, gdy powiedziałam 
o swojej decyzji, tata z początku 
nic. Mama się dowiedziała dopie-
ro przed moim wyjazdem. Płakała 
z radości, może. Tata dowiedział 
się, że od nas ze zgromadzenia, 
jak się wstąpi nie można nigdy 
przyjechać do rodziny, jej odwie-
dzić. Tak było kiedyś. Tata nie 
mógł tego znieść. Że nawet na po-
grzeb nie będę mogła przyjechać. 

cd. na str. 8



8  IGŁA  | lipiec - wrzesień 2014

Powiedział, że się ich wyrzekam. 
Zabolało mnie to. Odparłam, że to 
nieprawda, że się nie wyrzekam… 
Potem się zmieniło. Koleżanki 
przyszły do mnie na pożegnanie, 
rozpłakałam się. A tata zauważył, 
że one płaczą i ja płaczę, więc po-
wiedział: Jak tak, to masz nie je-
chać! 
 Red.: Proszę opowiedzieć  
o swojej „drodze do zakonu”. 
 s. I.: Wszystko robiłam po 
kryjomu. Najpierw napisałam 
list do sióstr. Pracowałam wte-
dy w magazynie materiałów bu-
dowlanych. Siostry odpisały, że 
mogę przyjeżdżać, to było gdzieś 
w październiku lub listopadzie. 
Zwróciłam się do kierownika 
o zwolnienie z pracy. Ale sekre-
tarz przewrócił się, miał zwolnie-
nie. A ja musiałam zdać maga-
zyn. Powiedziałam kierownikowi, 
że muszę jechać. Siostry napisały 
mi konkretną datę przyjazdu na 6 
grudnia. Pozwolił mi jechać, ale 
powiedział, że gdy sekretarz wró-
ci do pracy, będę musiała wrócić. 
Więc napisałam szybko drugi list 
czy już trzeci. Siostry mi odpisa-
ły, że mam zostać w pracy do-
póki sekretarz nie wyzdrowieje. 
Wtedy uspokoiłam się. Zdałam 
magazyn i przyjechałam parę dni 
przed wigilią Bożego Narodze-
nia. Jeszcze przed wyjazdem po-
szłam po opinię do mojego księ-
dza proboszcza. A on mnie znał 
i powiedział: Irenka pojedziesz 
po Bożym Narodzeniu, zostań 
jeszcze na święta. A ja mu powie-
działam, a czułam to wewnętrz-
nie, ze jak teraz nie pojadę to już 
nigdy nie pojadę! Wtedy mnie 
pobłogosławił i powiedział: 
Jedź! W Bodaczowie wysiadłam 
i doszłam do pałacu w Klemenso-
wie. Siostry przyjęły mnie bardzo 
serdecznie. Najpierw była wizyta 
u lekarza – należało mieć zaświad-
czenie o stanie zdrowia. Przed dzień 
wigilii zostałam przyjęta do zgro-
madzenia. Obłóczyny, czyli przyję-
cie do Nowicjatu miałam razem z 
innymi siostrami, które  wcześniej 
wstąpiły. Dostałam dyspensę, 
w tej sprawie pisano do ks. pry-
masa, bo nie miałam 6 miesięcy 

postulatu. Brakowało mi dwa 
tygodnie. To była piękna uroczy-
stość. Byłyśmy ubrane jak panny 
młode, w białych sukniach, we-
lonach, dialog kapłana z młody-
mi, ścinał nam włosy symbolicz-
nie. Otrzymałyśmy habit, welon 
na ręce. Weszłyśmy do zakrystii, 
przebrałyśmy się w zakonne stro-
je. Zdjęć z ceremonii nie widzia-
łam. Dopiero jak pojechałam 
do rodziny. Siostry je przesłały. 

W nowicjacie byłam dwa lata, 
złożyłam pierwsze śluby i poje-
chałam do domu. Krzyż otrzy-
małam przy pierwszych ślubach 
a przy wieczystych obrączkę. Przy-
brałam imię Maria Kolumba. 
 Red.: Jak formacja zakon-
na wygląda dzisiaj?
 s. I.: Obecnie postulat trwa 
- od 6 mies. do 2 lat, nowicjat - 
2 lata, juniorat - śluby na 3 lata, 
po 3 latach odnawia się na 3 lata 
i dopiero wtedy składa się śluby 
wieczyste. 
 Red.: Dlaczego Zakon 
Franciszkanek? Czy to postać św. 
Franciszka była inspiracją?
 s. I.: Jeśli chodzi o wybór 
zakonu… Właściwie nie wie-
działam, ale często po mszy św. 
w kościele parafialnym zo-
stawałam i lubiłam się mo-
dlić przed obrazem Matki Bo-
żej. W tym czasie mój wujek 
był klerykiem w seminarium 
w Warszawie. Był akurat na 
wakacjach i on mnie widocznie 
obserwował. Po mszy św. spo-
tkaliśmy się u jego siostry, żony 
kościelnego, mojej ciotki. Cioci nie 
było, ale gdy tylko weszłam po-
wiedział: Irka Ty masz powołanie. 
Odpowiedziałam, że tak. I dał mi 
broszurkę o zgromadzeniu FMM. 
Na maszynie napisaną, bez zdjęć, 

obrazków… prosty tekst. Gdy to 
przeczytałam, od razu wiedziałam, 
że chcę tutaj. Zachwyciło mnie, że 
jest to zgromadzenie maryjne, że 
jest adoracja Najśw. Sakramentu, 
biały strój. O Franciszku niewie-
le co wiedziałam. Te trzy aspek-
ty przemówiły do mnie. A o mi-
sjonarkach to ja sobie nawet nie 
wyobrażałam. Wiedziałam, że są 
misjonarze księża, ale siostry? Ko-
bieta może być misjonarką?  Do-
piero to odkryłam w zgromadze-
niu. 
 Red.: Co siostra czuła po 
przyjeździe do Zgromadzenia? Ja-
kie były siostry obowiązki, zada-
nia?
 s. I.: Wielkie szczęście 
i wielką radość. Wchodziłam 
w normalne życie. Mistrzyni mi 
tłumaczyła, co i jak po kolei. Przez 
cały postulat byłam w pralni, póź-
niej w nowicjacie w kuchni, pie-
karni, przez cały rok byłam zakry-
stianką w zakonnej kaplicy. Przez 
chorobę nie skończyłam szkoły 
średniej. Maturę zdałam w liceum 
wieczorowym w Zamościu. Potem 
siostra prowincjalna powiedzia-
ła mi, żebym poszła na studia, 
a ja przerażona, chciałam praco-
wać, a nie się uczyć. Wyjechałam 
do Warszawy, najpierw kursy ka-
techetyczne tylko w wakacje na 
ul. Miodowej dwa lata. Na dru-
gim roku ślubów czasowych po-
szłam na misjologię na ATK. Nie 
chciałam też pisać pracy magi-
sterskiej, ale siostra prowincjalna 
nalegała. Powiedziałam, że ja nie 
dam rady napisać. A jednak napi-
sałam. Matka założycielka dużo 
pisała, materiału było niema-
ło. Później przez sześć lat byłam 
w Warszawie, pracowałam 
w Duszpasterstwie Powołań. Jeź-
dziłam po parafiach na rekolekcje. 
Potem był Zamość i Lublin, skąd 
wysłano mnie z oazą młodzie-
ży i rodzin do Rzymu. Mieliśmy 
piękne spotkanie z Ojcem Św. Ja-
nem Pawłem II. Po zakończeniu 
rekolekcj oazowych- 2 tygodnie, 
nie wróciłam już z nimi do Pol-
ski, lecz pojechałam do Francji 
na naukę jęz. francuskiego. Tam 
otrzymałam posłanie na misję 

fot. z arch. s. Ireny
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do Afryki. Uczyłam się języka 10 
miesięcy.  I wyjechałam do Gór-
nej Wolty, dziś Burkina Faso. Trzy 
lata byłam na misjach, zachoro-
wałam. Nie mogłam w tym kli-
macie pracować. Rok leczyłam się 
w Polsce. Potem wróciłam na mi-
sję, ale nie dałam rady tam funk-
cjonować. W Afryce zajmowałam 
się duszpasterstwem młodzieży, 
dzieci,  formacją katechetyczną 
postulantek. Stamtąd wyjecha-
łam do Marsylii dalej się leczyć 
do kliniki chorób tropikalnych. 
Lekarz oznajmił, że nie mogę już 
więcej wrócić do Afryki. Było mi 
ciężko. Napisałam list do siostry 
prowincjalnej, łzy mi kapały na 
list, ale decyzja lekarza była nie-
podważalna. Wtedy przełożona 
generalna mnie skierowała do 
Rzymu. Rok czasu tam spędziłam. 

Blisko papieża. Pierwszy dzień 
osób konsekrowanych przeżyłam 
z papieżem w Watykanie. Po-
tem wróciłam do Polski. Pierwsze 
miesiące to czas dochodzenia do 
sił, czas rekonwalescencji. Byłam 
w Józefowie, gdzie mieliliśmy 
wspólnotę, później w Otwocku, 
w Warszawie. 
 Red.: Jak trafiła siostra do 
Łabuń?
 s. I.: Do Łabuń jako no-
wicjuszki przyjeżdżałyśmy na 
spotkania międzywspólnotowe. 
Przed złożeniem ślubów wieczy-
stych, miałyśmy taki czas na przy-

gotowanie się, przeżywałam to 
w Łabuniach. Krótki czas. Dopiero 
w 1994 r. przyjechałam na dłuższy 
okres. Rok czasu w domu rekolek-
cyjnym, potem jako przełożona. 
Z Łabuń zostałam wysłana do 
Kietrza na Śląsku koło Raciborza. 
Tam pracowałam w Domu Pomo-
cy Społecznej, jako magazynier. 
I znów się rozchorowałam, ale 
wtedy szłam na emeryturę. Po-
słano mnie do Lublina, Warszawy 
i wróciłam do Łabuń. Siostry 
słyszały, że w Zamościu są do-
brzy lekarze. Zgodziłam się. Wy-
leczono mnie. Pracuję, prowadzę 
sad, robię przetwory z owoców. 
Zimą wykonuję gipsowe figur-
ki. Jak mogę tak służę. Przygoto-
wuję lektorów do czytań podczas 
mszy św. Prowadzę spotkania 
z ludźmi raz w miesiącu w ostat-

nią niedzielę, oprócz wakacji, tzw. 
Wieczernik. Rozważamy aktualnie 
o Katechizmie Kościoła Katolic-
kiego. A potem mamy herbatkę 
i ciastko.
 Red.: Biblioteka w Łabu-
niach przygotowuje osobisty prze-
wodnik. Jest siostra jego autorką. 
Skąd taki pomysł?
 s. I.: Przewodnik - samo 
się zrodziło. Gdy pierwszy raz by-
łam w Łabuniach (1994- 2001), 
to był czas przygotowań do be-
atyfikacji męczenników II Wojny 
Św. i obozów koncentracyjnych. I 
wśród tych 108 męczenników był  

Stanisław Kostka Starowieyski. 
Beatyfikacja odbyła się 13 czerwca 
1999 r. Przed beatyfikacją rodziny 
Szeptyckich i Starowieyskich za-
częły częściej do nas przyjeżdżać. 
Wcześniej właścicielom posiadło-
ści nie wolno było się zbliżyć na 
50 km. Nie przyjeżdżali, bo się 
bali, żeby siostrom nie zaszkodzić, 
bo to były czasy komunizmu. Oni 
w Warszawie spotykali się z sio-
strami, tutaj byli na 50-lecie przy-
bycia sióstr do Łabuń w 1972 r. 
Pani Anna Szeptycka z Dziedu-
szyckich przyjeżdżała tu często. 
Nie znałam historii Łabuń, relacji 
rodzin. Ale zaczęłam się tym inte-
resować. Potem przyjeżdżał syn 
błogosławionego, pan Andrzej. 
Z nim dużo rozmawiałam, wiele 
mi wyjaśniał. Chłonęłam, zain-
teresowałam się tym tematem, 
zaczęłam się z siostrami dzielić. 
I w końcu ludzie zaczęli przyjeż-
dżać, zaczęłam opowiadać. Spi-
sałam wszystko, co wiedziałam. 
W 2012 r. napisałam pierwszy 
przewodnik. Ciągle się uczę i do-
pisuję. Zainteresowałam się bar-
dzo genealogiami Szeptyckich 
i Starowieyskich. To mi pomogło 
zrozumieć całą historię. Maciej 
Szeptycki, prawnuk Aleksandra, 
przysłał mi genealogię sięgającą 
XV w. Poodkrywałam takie rze-
czy…
 Red: Ale podziemnego 
przejścia do Zamościa siostra nie 
odkryła?
 s. I.:  ... (śmiech)
 Red: A Białą Damę siostra 
spotkała w parku?
 s. I.:  Białe Damy tak są-
dzę noszą dziś szare habity i już 
rzadziej je można spotkać...
 Red.: Dziękujemy za roz-
mowę.

na fot.: misje w Burkina Faso; 
z arch. s. Ireny

na fot.: spotkanie z Ojcem Świętym 
z arch. s. Ireny; fot. Arturo Mari
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Z pamiętnika dziadka: 

Za Bugiem
część I

 Cztery lata temu postanowiłam czynnie za-
angażować się w działalność historyczno-kulturo-
wą naszej Małej Ojczyzny. Zaczęłam od nagrywania 
wspomnień mojego dziadzia i babci a następnie in-
nych mieszkańców gminy Łabunie. Dwa lata temu 
podjęłam temat pracy magisterskiej, związany z hi-
storią oddziałów partyzanckich Edwarda Lachawca 
ps. Konrad. Zaczęłam, więc nagrywać relacje ludzi 
powiązanych z Państwem Podziemnym. Pewnego 
dnia dziadzio zawołał mnie do siebie i podarował 
mi mały zeszycik. Z początku nie wiedziałam co 
w nim jest. Gdy go otworzyłam, moim oczom uka-
zał się nagłówek: Wojna 1939. To był spisany po la-
tach pamiętnik… Po 73 latach od rozpoczęcia wojny! 
Bardzo ucieszyłam się takim gestem. Wiedziałam, że 
powstał on specjalnie dla mnie, na potrzeby mojej 
pracy magisterskiej. Dziadzio podarował mi również 
narysowany przez siebie przedwojenny plan Łabu-
niek z zaznaczonymi obszarami, domami i nazwiska-
mi rodzin w nich mieszkających. Doceniam te rzeczy 
szczególnie dziś, gdy jego już nie ma a ja ten mały 
dzienniczek trzymam ze wzruszeniem w swoich dło-
niach. Widząc jego charakter pisma i słowa w nim 
zapisane czuję, jakby podarował mi małą cząstkę 
siebie. I tą właśnie małą cząstką chciałabym się po-
dzielić z czytelnikami IGŁY w ramach cyklu wspo-
mnień. Dziś, więc otwieram ów zeszycik specjalnie 
dla Państwa, by wspólnie ożywić i odtworzyć hi-
storię, uwiecznioną na jego kartkach. Wsłuchajmy 
się w głos przeszłości, aby pamięć o dawnych cza-
sach nie umierała razem z ludźmi, lecz żyła wiecznie 
w naszych sercach i świadomości:  1 września Niem-

cy napada-
ją na Polskę, 
z lądu, powie-
trza i morza. 
8 września nala-
tują na Zamość, 
koszary wojsko-
we, 9 samolo-
tów niemieckich 
i zrzuciły bom-
by. Artyleria 
polska strzelała 
do nich i żadne-
go nie zestrze-
liła. Naleciały 
od Tomaszowa 
L u b e l s k i e g o , 

od wschodu Polski. 10 września naleciał samo-
lot niemiecki na Łabunie, rzucił bombę na kościół 
a ta spadła na stodołę księdza. Stodoła spaliła się. 
A drugą zrzucił zaraz nad Łabuniami na uchodzą-
ce Wojsko Polskie. Spadła po lewej stronie szo-
sy w burt a druga po prawej stronie. Ponieważ to 
były łąki, wybiły duże doły, po których dziś nie 
ma znaku. Polskie Wojsko zajmuje stanowiska 
w Barchaczowie, lesie bródeckim i barchaczowskim. 
Na drugi dzień rozpoczęli się walki: Niemcy na-
cierali od Łabuń, przez łąki. Wielu ich tam zginęło, 
gdyż byli na otwartym polu. Polacy ukryci w lesie 
i budynkach Barchaczowa. Niemcy aresztują Wa-
łasztyna Franciszka i jego parobka, zaprowadzają ich 
pod kościół w Łabuniach i rozstrzeliwują. Wrzucając 
ich w dół po wapnie. Tak mi opowiadano, gdy by-
łem za Bugiem. 10 września do Łabuniek przyjeżdża 
z Łabuń Siuma, lokaj hrabiego Szeptyckiego i Bu-
dzyński Bolesław, syn szklarza. Obydwaj na rowe-
rach. I krzyczeli, żeby uciekać za Bug, tam będzie mo-
bilizacja, będziemy się bronić. Ja się ubieram, biorę 
rower. Do plecaka ładuje suchary, gdyż matka moja 
zasuszyła sporo chleba. Zjawiają się też Franciszek 
Kowalczuk, Feliks Gładysz. Obydwaj z Sachalinu 
i tak się zebrało 15 osób i ruszyliśmy na Jarosławiec, 
Stabrów, Stanisławka, Żuków. I tak dotarliśmy aż 
do Dubieńki. Tam wsiedliśmy na prom, który po-
wiózł nas przez Bug i tak dalej, dalej, dotarliśmy aż 
do Kowla. Na wschód od Kowla jest Powórsk. Samo-
loty niemieckie bombardowały to miasto. Jednego 
artyleria polska pociskiem strzeliła. Leciał nad nami 
coraz w dół i dymił. Koło Kowla chwile zatrzyma-
liśmy się, po lewej stronie były koszary, na placu 
ustawione karabiny ręczne, jeden o drugiego oparty. 
Przemawiał do żołnierzy jakiś oficer, wysoki mężczy-
zna. Mówił te słowa: „Żołnierze przedzieramy się do 
Rumunii, do Francji. Kto chce iść - za mną!” Gdyby 
zaczekał do 17 września to by wpadł w ręce Sowie-
tom i zginąłby w Katyniu. A myśmy pojechali jesz-
cze jeden dzień dalej na wschód. Zanocowaliśmy 
na jakiejś łące przy szosie. Łąka była sucha. Jesień 
była ciepła. Rano budzimy się o wschodzie słońca, 
to była jakaś polska wieś. Przychodzi do nas jakiś 
polski policjant i mówi do nas: „Polacy nie jechać da-
lej, bo dziś w nocy napadli nas Sowieci”. To był dzień 
17 września. Gdy to usłyszałem mówię: „Ja wracam”. 
Siadam na rower i jadę. Za mną też jedzie Siuma 
i Budzyński. Dołączył jakiś policjant polski i tak 
jedziemy. Ja od nich oddalony na przodzie jakieś 
50 m. Oglądam się a ich zatrzymali Ukraińcy. Ode-
brali im rowery a policjanta zabrali ze sobą, aresztują 
go. Ujechałem kawałek drogi, napotkał oddział pol-
skich żołnierzy. Była to podchorążówka, był mi zna-
jomy z Jarosławca. Nazwiska zapomniałem. Mówię 
mu: „Ukraińcy zaaresztowali polskiego policjanta 
i popędzili go na tą wioskę”. Wskazuję im. On mel-
duje dowódcy i kilkudziesięciu poszło na tą wioskę.  

na fot.: Grzegorz Cymiński
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Nie wiem czy zdołali go odbić czy go zamordowali 
a ja dalej pojechałem. Tak dotarłem do Buga. Na 
Bugu był drewniany most. A po prawej stronie tego 
mostu było przejście, gdyż w tym miejscu Bug był 
płytki. Zdjąłem buty, zakasałem nogawki. Rower 
wziąłem na plecy i przelazłem przez Bug. Buty na-
kładam na nogi, rower prowadzę i chcę wyjść na 
szosę. Wtem jakaś krzyczy: „Gdzieś poszedł?! Tam 
jest mina!”. Patrzę na szosę, w poprzek szosy leży ja-
kiś omotany słomą sznur, więc go minąłem. Siadłem 
na rower i pojechałem. Do domu dojechałem przed 
nocą. Na drugi dzień wziąłem się do pracy, pozasie-
wałem żyto i  pszenicę. Po jakichś dwóch dniach przez 
naszą wieś nacierają na las Mocówki. Walki trwały 
dwa dni. Ten oficer z Kowla, co idzie przez Rumunię 

do Francji to jest pułkownik Tatar. Tam go Niemcy 
napadli i stoczył z nimi walkę, zostawiając zabitych. 
A po walkach pozbierali ich, pochowali na cmentarzu 
w Łabuniach a dowody ich zostały złożone w gminie 
Łabunie. Pułkownik Tatar dotarł do Krasnobrodu 
i tam też stoczył walkę z Niemcami. 23 września po-
szedł dalej, znów zostawiając zabitych. Zanim dotarł 
do Rumunii, niejedną musiał stoczyć bitwę, ale do-
tarł do Francji.

Małgorzata Cymińska 

(ur. w 1990 r. w Zamościu), studentka Kulturoznawstwa, Turystyki Histo-
rycznej oraz Zarządzania w kulturze UMCS. Obecnie pisze pracę magister-
ską pt. „Pamięć zbiorowa o partyzantach z okresu II wojny światowej na 
przykładzie Edwarda Lachawca ps. Fruwak vel Konrad i jego oddziałów”.

 Moja znajomość z Mieczy-
sławem Lipeckim - można powie-
dzieć - zatoczyła koło. Poznałem 
go we wczesnym dzieciństwie, 
byłem młodzieńcem, kiedy słu-
żyliśmy w AK i po wielu latach 
moje losy zawodowe sprawiły, że 
znów się spotkaliśmy. W 1984 r. 
podjąłem pracę w Szkole Podsta-
wowej w Majdanie Ruszowskim. 
Odwiedzałem pana Lipeckiego 
prawie codziennie. W tym czasie 
opowiadał mi historię swojego 
życia, którą też częściowo znałem 
z własnego dzieciństwa i młodo-
ści oraz z relacji innych ludzi.
 Mieczysław Lipecki uro-
dził się w Łodzi w rodzinie robotni-
ków o tradycjach patriotycznych. 
Jego dziadek był uczestnikiem 
Powstania Styczniowego. W cza-
sie pierwszej wojny światowej po 
śmierci ojca z powodu trudnych 
warunków życiowych zmuszony 
był wraz z matką i siostrą wyje-
chać z Łodzi. Los rzucił go na Za-
mojszczyznę. 
 W 1918 roku z chwilą od-
zyskania niepodległości otwarto 
polskie szkoły. W Zamościu ist-
niało gimnazjum. To właśnie do 
tej szkoły zaczął uczęszczać Lipec-
ki. W czasie wojny polsko-bolsze-

wickiej jako ochotnik poszedł na 
wojnę. Służył w 12 pułku ułanów 
i jako szeregowy ułan brał udział 
w walkach.
 Po zakończeniu wojny 
na rozkaz Piłsudskiego młodzież 
szkolna powróciła do nauki. Li-
pecki również wrócił do swojego 
gimnazjum i po jego ukończeniu 
dostał pracę jako niekwalifikowa-
ny nauczyciel. Pracował i jedno-
cześnie dokształcał się. Za solidną 
pracę zawodową i społeczną zo-
stał wytypowany na wyższe stu-
dia nauczycielskie do Warszawy. 
Na czas studiów otrzymał urlop 
od władz oświatowych. Uzyskał 
pełne kwalifikacje nauczycielskie 
w tzw. Wszechnicy Nauczyciel-
skiej. Studiował również medy-
cynę, ale studia przerwał mu wy-
buch wojny w 1939 roku. 
 Jego pierwszą placówką 
była szkoła w Pniówku. Z pra-
cy utrzymywał matkę i siostrę. 
Siostra ukończyła szkołę średnią, 
a później Wyższą Szkołę Pedago-
giczną. Otrzymała pracę jako na-
uczycielka szkoły średniej w Kra-
snymstawie. 
 Po latach pracy w Pniów-
ku na  własną prośbę przeniósł się 
do wsi Wierzbie. Tam istniały lep-

sze warunki, gdyż szkoła mieściła 
się w oddzielnym budynku i było 
też służbowe mieszkanie dla na-
uczyciela. Lipecki mnie uczył. Był 
wymagający. W czasie trwania 
lekcji baliśmy się rozrabiać. Pano-
wała taka cisza, że dało się słyszeć 
przysłowiową muchę. Z tego okre-
su pamiętam zabawne zdarzenie. 
Pewnego zimowego dnia w czasie 
dużego mrozu Lipecki zapowie-
dział nam - dzieciakom, że jutro 
mamy przynieść z domu do szko-
ły łopatki, bo pójdziemy lepić ze 
śniegu bałwany. Na drugi dzień 
z łopatkami stawiliśmy się w szko-
le. My – berbecie – myśleliśmy, że 
nic z tego nie będzie, bo przecież 
na dworze jest mróz. Pan Lipec-
ki wziął łopatkę i chciał uklepać 
trochę śniegu. Niestety, śnieg się 
rozsypywał. Nauczyciel był zdzi-
wiony, że śnieg się nie klei. Chciał 
nam zrobić przyjemność, ale nic 
z tego nie wyszło. Po skończeniu 
nauki w Wierzbiu uczniowie prze-
szli do Szkoły w Łabuniach. Tam 
chwalono poziom naszego wy-
kształcenia. Pan Lipecki okazał się 
bardzo dobrym nauczycielem (...)

cdn.

WE WSPOMNIENIU JANA TURCZYNA

MIECZYSŁAW LIPECKI

 Pod koniec czerwca w świetlicy wiejskiej w Majdanie Ruszowskim 
otwarto Kącik Pamięci Mieczysława Lipeckiego (1903-1993) - nauczycie-
la, wychowawcy, zielarza i społecznika. Wspomnienia te spisała Dorota 
Turczyn - dyrektor Gimnazjum w Łabuńkach Pierwszych, córka Jana Tur-
czyna - emerytowanego dyrektora majdańskiej szkoły.
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SYLWETKI RADNYCH 
część III

 Zamykamy cykl poświę-
cony sylwetkom Radnych Gminy 
Łabunie. Prace radnego reguluje 
Ustawa o samorządzie gminnym 
z 8 marca 1990 r. Artykuł 23 pkt 1. 

mówi o tym, że Radny jest obo-
wiązany kierować się dobrem 
wspólnoty samorządowej gmi-
ny. Radny utrzymuje stała więź 

z mieszkańcami oraz ich or-
ganizacjami, a w szczególno-
ści przyjmuje zgłaszane przez 
mieszkańców gminy postulaty 
i przedstawia je organom gminy 
do rozpatrzenia, nie jest jednak 
związany instrukcjami wybor-
ców.

• imię i nazwisko Mirosław Policha
• zawód wyuczony stolarz

• zawód wykonywany stolarz

• rodzina żona Joanna; córki: Katarzyna, 
Dagmara, syn Cezary; wnuczka 
Emilka; zięć Rafał

• zainteresowania sport, historia

• ulubione zwierzę pies

• dlaczego jestem rad-
nym?

zdobywanie nowych doświadczeń

• sukcesy rodzina

• porażki wolę o nich nie myśleć

• plany nie planuję

• wizja gminy za 20 lat miejsce gdzie wszystkim będzie się 
żyło dobrze

• szczególnie nie lubię wyrzucania śmieci do lasu

• ulubiony polityk brak

• samochód czy rower? rower

• miejsce szczególne 
w Gminie Łabunie

kościół parafialny, park

• potencjał gminy młodzi wykształceni ludzie, 
turystyka, rolnictwo

• imię i nazwisko Andrzej Siek
• zawód wyuczony tokarz-frezer

• zawód wykonywany rolnik

• rodzina żona Maria; syn Piotr, córki: Joan-
na i Magdalena

• zainteresowania film i sport

• ulubione zwierzę koń

• dlaczego jestem rad-
nym?

ponieważ wyborcy darzą mnie 
zaufaniem

• sukcesy rodzina, wnuki

• porażki nie przywiązuje do nich uwagi

• plany mnóstwo planów

• wizja gminy za 20 lat więcej miejsc pracy,  
poprawa warunków życia

• szczególnie nie lubię „fałszywych przyjciół”

• ulubiony polityk nie mam

• samochód czy rower? samochód

• miejsce szczególne 
w Gminie Łabunie

zespół pałacowy z parkiem, 
kościół parafialny

• potencjał gminy mieszkańcy, młodzież, rolnictwo

na fot. : radny Andrzej Siek; arch. rodzinne 
członek Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Łabunie  

na fot. : radny Mirosław Policha; 
arch. rodznne
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• imię i nazwisko Bogusław Szast
• zawód wyuczony technik ekonomista

• zawód wykonywany rolnik

• rodzina żona, dwie córki

• zainteresowania sport, historia

• ulubione zwierzę koń

• dlaczego jestem rad-
nym?

zdobyłem zaufanie mieszkańców

• sukcesy rodzina

• porażki nie przywiązuję do nich wagi

• plany nie lubię planować

• wizja gminy za 20 lat rozwój turystyki, więcej miejsc 
pracy

• szczególnie nie lubię hamstwa, kłamstwa

• ulubiony polityk brak

• samochód czy rower? rower

• miejsce szczególne 
w Gminie Łabunie

kościół parafialny i zespół parko-
wo-pałacowy

• potencjał gminy mieszkańcy gminy

• imię i nazwisko Mirosław Zwolan
• zawód wyuczony ślusarz-mechanik

• zawód wykonywany rolnik

• rodzina żona Agnieszka; córka Klaudia

• zainteresowania motoryzacja, sport

• ulubione zwierzę pies

• dlaczego jestem rad-
nym?

interesują mnie sprawy lokalne, 
lubię pomagać

• sukcesy rodzina zdrowa i szczęśliwa

• porażki staram się patrzeć do przodu

• plany plany trzeba realizować

• wizja gminy za 20 lat rozwój w kierunku potrzeb społe-
czeństwa

• szczególnie nie lubię kłamstwa

• ulubiony polityk nie mam

• samochód czy rower? rower

• miejsce szczególne 
w Gminie Łabunie

kościół parafialny

• potencjał gminy mieszkańcy

na fot. : radny Mirosław Zwolan; arch. rodzinne 
Z-ca Przewodniczącego Rady 

Gminy Łabunie  

na fot. : radny Bogusław Szast
członek Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Łabunie  

Przybędzie książek
Już wkrótce liczba wydawnictw własnych biblioteki powiększy się o kilka nowych pozycji: 
pierwsze egzemplarze Śpiewajacych Dzwoneczków Elżbiety Kuźmy są już dostępne, lada dzień 
ukaże się Osobisty przewodnik s. Ireny Murawskiej i Kromka Bożej Miłości debiutancki tomik 
poezji Barbary Flak oraz Marginalia Piotra Pieli, w opracowaniu znajduje się tomik wyczeki-
wany przez fanów twórczości Stanisława Kulaszy. 

Biblioteka zaprasza do zapoznania się z bogatym zbiorem książek o regionie i nowościami na bibliotecznych pół-
kach. Czytanie uszlachetnia.
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WYDARZENIA

18 czerwca: w finale konkursu 
czytelniczego Czy znasz... dla 
uczniów klas I-VI wystąpiły 
Kamila Wróblewska z klasy 
III b i Klaudia Kosak z klasy 
VI b.

20 czerwca: w konkursie pla-
stycznym Zoo domem zwierząt 
nagrodzono Mikołaja Ku-
śmierza, wyróżnienie otrzy-
mali: Kinga Karchut i Michał 
Krupa.

22 czerwca: Przegląd Piosenki 
Biesiadnej w Wólce Łabuń-
skiej.

25 czerwca: w konkursie pla-
stycznym Jak wygląda muzy-
ka? Bartłomiej Duda otrzymał 
wyróżnienie.

29 czerwca: Wierzbie wiło 
wianki.

1 lipca: w plebiscycie Kroniki 
Tygodnia na najlepsze gospo-
dynie zwyciężyły Barcha-
czowskie Dwoneczki. KGW 
Ruszów zajęło IV miejsce.

1-2 lipca: w VI Forum Kobiet 
Aktywnych w Mirczu repre-
zentowały nas panie z gmin-
nych KGW.

5 lipca: wędrowaliśmy Szla-
kiem papieskim Kalwaria 
Zebrzydowska – Wadowice – 
Niegowić.

9 lipca: wystawa zbiorowa ZTF 
WSCHODNIA 2014 z udziałem 
Eweliny Magdziak z Ruszowa.

20 lipca: KGW Mocówka zor-
ganizowało dla mieszkańców 
piknik rodzinny, podczas któ-
rego wystąpili m. in. zespo-
ły śpiewacze z terenu gminy, 
Grześki, duet One oraz Mag-
dalena Świstowska, Tomasz 
Piłat i Łukasz Zwolan.

21 lipca - 12 sierpnia: Waka-
cyjna akcja Urzędu Gminy Ła-
bunie i Biblioteki Publicznej 
Lato z Kolbergiem. W zajęciach 

cd. na str. 19

 Nie pamiętałam momen-
tu, w którym postanowiono szu-
kać schronienia, ale pamiętam, 
że moja mama (Janina Rosicka) 
dała mi koszyczek z bochenkiem 
chleba, torebką cukru i świę-
tym obrazkiem. Kazała mi z tym 
iść do piwnicy wujka Zaleśnego  
i nie wychodzić. Tak zrobiłam. 
Do tej piw-
nicy zaczęli 
w c h o d z i ć 
inni miesz-
kańcy Bród-
ka z dziećmi 
i tłumoka-
mi swojego 
s k r o m n e -
go mienia. 
Były to 
p i e r z y n y , 
p o d u s z k i , 
u b r a n i a , 
j e d z e n i e 
itd. Każdy 
chciał coś uratować. Zebrało się 
tych ludzi ok. 70 osób. Najwięcej 
było dzieci, kobiet i ludzi starszych. 
Było bardzo ciasno i duszno. Mój 
brat Janek miał 3 miesiące, mama 
karmiła go piersią – ciągle pła-
kał. Inne dzieci też płakały. Mój 
tata (Franciszek Rosicki) zrobił 
sobie kryjówkę w stodole, która 
była obita deskami. Jedną deskę 
u góry trzymał duży gwóźdź i 
można było ją uchylać na boki. 
Wymykał słomę, żeby mógł 
zmieścić się w tej dziurze. Z tej 
kryjówki miał obserwować całe 
swoje gospodarstwo i w razie po-
trzeby ratować co się uda. Tej po-
mysłowości o mało nie przypłacił 
życiem. Właśnie obok tej stodoły 
zajął pozycję niemiecki żołnierz 
z karabinem maszynowym. Gdy 
rozpoczęła się strzelanina budynki 
w całej wsi zostały podpalone przez 
Niemców. Była to osłona dymna 
dla ich armii, która znalazła się 

w środku między lasem przed 
Wolicą Śniatycką, a lasem między 
Bródkiem a Barchaczowem. Gdy 
paliła się nasza stodoła (inne bu-
dynki też) tata bał się wyjść, bo 
Niemiec mógł go zastrzelić. Dusił 
się dymem, ale czekał. Gdy pło-
nące kiczki (słomiane pokrycie 
ówczesnych dachów) zaczęły spa-

dać na zie-
mię żołnierz 
przeszedł ze 
swoją bro-
nią na inne 
bezpieczne 
dla niego 
s t a n o w i -
sko. Wtedy 
tata mógł 
uchylić de-
skę i wy-
czołgać się 
ze śmiertel-
nej pułapki. 
Najpierw ze 

stajni wypuścił dwa młode ko-
niki, które przebiegły przez drogę 
i zginęły od kul, następnie wszedł 
do obory. Na jednej krowie leżało 
płonące poszycie dachowe. Była 
bardzo poparzona i tak została. 
Pozostałe dwie krowy wyprowa-
dził i przywiązał do drzew dalej 
od pożaru.
 W tym czasie w piwnicy 
ludzie przeżywali horror. Mama 
płakała i mdlała. Myślała, że tata 
żywcem spłonął. Dzieci płakały 
z głodu, pragnienia i duszności. 
Nad naszymi głowami na ze-
wnątrz piwnicy był też niemiecki 
żołnierz z karabinem maszyno-
wym i strzelał do lasu w kierunku 
Wolicy śniatyckiej, gdzie byli pol-
scy żołnierze i strzelali do Niem-
ców znajdujących się w Bródku. 
Piwnica drżała od wstrząsów. 
W pewnym momencie jedna 
z babć (o nazwisku Tłuczek) 
w obawie, że jakaś kula może 

Pierwsze tragiczne wydarzenia na terenie Bródka

Piwnica
Wspomnienia z pierwszych dni II Wojny Światowej

Pani Czesławy Kuśmierz z Bródka
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wpaść do piwnic wcisnęła na 
schody tłumok z pierzyną i po-
duszką. Żołnierz niemiecki zszedł 
i kolbą karabinu wepchnął to 
do środka. Ludzie zamilki z prze-
rażenia, co będzie dalej? On jed-
nak wrócił na wierzch piwnicy 
i strzelał do polskich żołnierzy. 
Dzisiaj wiem, że uratował nam 
życie. Wszystkim groziło udusze-
nie. Polscy żołnierze namierzyli 
go i zastrzeli właśnie na tej piw-
nicy. Obok piwnicy rosło kilka 
wysokich topól. Grad kul ściął je-
den wierzchołek, który też spadł 
na naszą piwnicę. Znów wstrząs 
i wielki strach.
 Tata odnalazł się. Mama 
wieczorami chodziła doić wspo-
mniane krowy, żeby dzieciom dać 
choc trochę mleka. Wodę przy-
noszono tez w nocy z najbliższej 
studni. Przy tej właśnie studni 
mama zawadziła o coś i upadła. 
Okazało się, że było to ciało nie-
mieckiego żołnierza. I znowu 
szok!
 Podobno te działania wo-
jenne trwały trzy dni. W tej piw-
nicy nie dało się żyć. Brak jedze-
nia, wody, świeżego powietrza, 
ubikacji, snu, normalnej przestrze-

ni, żeby usiaść, nie mówiąc o po-
łożeniu się było trudne do znie-
sienia. Jak ktoś mdlał a nie było 
wody ratowano go moczem.
 Po trzech dniach front 
przeniósł się na bródeckie pola 
graniczące z cześnicki lasem, stąd 
bitwa pod Cześnikami.
 Ludzie wyszli z piwnicy. 
Każdy wracał do swojego gospo-
darstwa. Niestety, zastawał tyl-
ko zgliszcza. W całej wsi zostało 
niespalonych tylko pięć gospo-
darstw. Ja też wyszłam z rodzica-
mi obejrzeć nasze gospodarstwo. 
Było ono w sąsiedztwie tej słyn-
nej piwnicy. O tragedio! Na miej-
scu kazdego budynku dopalały 
się resztki. Widoczne były tylko 
ogniki, dymy i dużo popiołu. Na 
miejscu domu wśród dopalają-
cych się resztek sterczał wysoki, 
czarny - osmolony w czasie poża-
ru komin. Tyle zostało po trzech 
dniach wojny. Była rozpacz, bez-
radność. Na usta cisnęło się pod-
stawowe pytanie: jak dalej żyć??? 
Nigdy więcej wojny!!!

wysłuchała
Emilia Kuśmierz - wnuczka

w 11 świetlicach wiejskich 
wzięło udział 150 osób w wie-
ku od 2,5 do 70 lat. Tematem 
spotkań było wielotomowe 
dzieło Oskara Kolberga Lud. 
Jego zwyczaje, sposób życia, 
mowa, podania, przysłowia, 
obrzędy, gusła, zabawy, pie-
śni, muzyka i tańce. Zajęcia 
prowadziła Agnieszka Piela - 
Kierownik Referatu Promocji 
Kultury, Sportu i Informacji 
UG Łabunie, historie o miej-
scowościach i ludziach snuł 
kierownik łabuńskiej biblio-
teki Bogdan Szykuła. Uczest-
nicy podczas zajęć zapoznali 
się z sylwetką kompozytora, 
folklorysty, z tekstem tomów 
Lubelskie.

27 lipca: piknik rodzinny 
w Barchaczowie. Na scenie 
pojawił się Chłopski Garnek 
z Polkowic.

15 sierpnia: poświęcenie Groty 
Matki Bożej przy domu para-
fialnym.

24 sierpnia: deszczowe Tar-
gowisko możliwości. Gminne 
święto rodziny. 

26-27 sierpnia: wycieczka 
uczestników łabuńskiego 
Lata z Kolbergiem do Zagrody 
w Guciowie.

30 sierpnia: podczas VII edy-
cji Ulicy Poetyckiej w Zamo-
ściu w Turnieju Literackim im. 
Bolesława Leśmiana nagrodę 
główną i nagrodę publiczności 
za utwór Wleśmianienie otrzy-
mał Piotr Piela. W konkursie 
Czego Jaś się nie nauczy na 
książkę napisaną przez dzieci 
wspólnie z rodziną nagrody 
główne otrzymali: Julia Krupa 
i Jakub Piela za ilustracje do 
bajek: O Jakubie, co świat ba-
jek z sieci wyzwolił; Kolorowe 
smoki autorstwa Piotra Pieli.

31 sierpnia: w Michalowie 
(gm. Sułów) odbyły się do-
żynki powiatowo-gminne. 
Uczestniczyły w nich delegacje 
z gmin powiatu zamojskiego, 

cd. na str. 20

Słownik barwnej polszczyzny

Słowa stare, zapomniane i coraz rzadzej używane 
z okolic Gminy Łabunie 

część IV 

J

• jarmolić - hałasować , wydawać niepokojące odgłosy

K

• kalita - torebka,torba
• kazuby - toporne i niewygodne obuwie
• kidać - rzucać coś lub czymś 
• koszkać - rozdrabniać, spulchniać
• kulasza - potrawa ze zmiażdżonych gotowanych ziemniaków 

zapieczonych z mąką
• kwasik - szczaw

L

• labidzić - malkontencić, narzekać

zebrał: 
Jerzy Malinowski
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a wśród nich reprezentanci so-
łectw z terenu Gminy Łabunie.
Przedstawiciele Barchaczo-
wa, Mocówki, Łabuniek 
Pierwszych, Łabuń, Ruszowa 
i Ruszowa-Kolonii na czele 
z Wójtem Antonim Wojcie-
chem Turczynem i Arturem 
Edwardem Braneckim prze-
szli z wieńcami w korowodzie 
dożynkowym. Dożynki, to 
również okazja do odznaczeń 
dla rolników. W tym roku od-
znakę honorową Zasłużony 
dla rolnictwa otrzymał m. in. 
Pan Robert Hubala z Łabuń.
Imprezie w Michalowie towa-
rzyszyły występy kapel m. in. 
Grześków z Ruszowa.

6 września: Narodowe Czyta-
nie Trylogii w zespole pałaco-
wo-parkowym w Łabuniach.

7 września: dożynki gminno
-parafialne. Starostami tego-
rocznych dożynek byli pani 
Jadwiga Zwolan i pan Bo-
gusław Szast - rolnicy z Ru-
szowa. Honorową odznaką 
Zasłużony dla rolnictwa od-
znaczeni zostali - panie: Zofia 
Płaza, Maria Bryk, Krystyna 
Kwiatkowska, Danuta No-
wak, panowie: Jan Uchacz 
i Mariusz Kukiełka.

10 września: w Lublinie Pauli-
na Żuk z klasy IIb Gimnazjum 
w Łabuniach została stypen-
dystką Lubelskiego progra-
mu pomocy stypendialnej dla 
uczniów szczególnie uzdolnio-
nych 2013-2015. Opiekunem 
Pauliny jest pani Małgorzata 
Boryło.

14 września: w dożynkach 
diecezjalnych w Krasnobro-
dzie wzięły udział delegacje 
z sołectw Łabunie i Łabuńki 
Pierwsze.

16 września: Elżbieta Kuźma 
z Barchaczowa została Sołty-
sem roku w plebiscycie Kroni-
ki Tygodnia.

Sesje Rady Gminy Łabunie

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

 23 lipca 
2014 r. w Sali 
konferencyjnej 
Domu Kul-
tury w Łabu-
niach odbyła 
się XXIX Sesja 

Rady Gminy. Uczestniczyło w niej 
13 radnych, wójt, zastępca wójta, 
skarbnik, przedsiębiorcy: Antoni 
Tadeusz Kolaja, Andrzej Kudyba, 
Jan Branecki, Mirosław Policha, 
Andrzej Kapera, Adam Kniaź, 
Czesław Kawalec, Ireneusz Ku-
śmierz, Jerzy Rybak, dziennikarz 
Kroniki Tygodnia Mariusz Parol. 
Wójt podziękował przedsiębior-
com  za wkład pracy w rozwój 
gminy i tworzenie nowych miejsc 
pracy dla mieszkańców gminy. 
Następnie z przewodniczącym 
wręczyli listy gratulacyjne pod-
pisane przez Ministra Gospodar-
ki Janusza Piechocińskiego oraz 
albumy o gminie Łabunie. Wójt 
przedstawił działania międzyse-
syjne. Radni podjęli następujące 
uchwały: 
• Uchwała Nr XXIX/188/2014 

r. w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale budżetowej 
na rok 2014;

• Uchwała Nr XXIX/189/2014r. 
w sprawie zbycia nierucho-
mości w drodze przetargu sta-
nowiących gminny zasób nie-
ruchomości.

 17 września 2014 r. w bu-
dynku wielofunkcyjnym w Łabu-
niach odbyła się XXX Sesja Rady 
Gminy. Uczestniczyło w niej 13 
radnych, wójt, zastępca wójta, 
kierownik GOPS, sołtysi i Radny 
Rady Powiatu Zamojskiego Anto-
ni Skura. Radni podjęli następu-
jące uchwały:
• Uchwała Nr XXX/190/2014 

w sprawie przyjęcia Programu 
Wspierania Rodziny w Gmi-
nie Łabunie na lata 2014-2016.

• Uchwała Nr XXX/191/2014 
w sprawie udzielenia dotacji 
z budżetu gminy na prace 
konserwatorskie, restaurator-
skie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków położonych 
na terenie Gminy Łabunie nie 
stanowiących jej własności.

• Uchwała Nr XXX/192/2014 
w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale budżetowej 
na rok 2014 Nr XXV/167/2013 
z dnia 27 grudnia 2013 roku.

• Uchwała Nr XXX/193/2014 
w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Zamoj-
skiemu na przebudowę drogi 
powiatowej nr 3270L Łabuń-
ki – Zubowice w miejscowości 
Łabuńki Pierwsze i częściowo 
Barchaczów.

• Uchwała Nr XXX/194/2014 
w sprawie przyjęcia przez 
Gminę Łabunie zadania za-
rządzania publiczną drogą po-
wiatową  Nr 3270L Łabuńki 
– Zubowice od km. 0+000 do 
km. 3+000

• Uchwała Nr XXX/195/2014 
w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie przez Gminę Ła-
bunie umowy  na realizację 
zadania z zakresu przebudowy 
drogi powiatowej Nr 3270L 
Łabuńki – Zubowice współfi-
nansowanej ze środków Na-
rodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych – etap 
II Bezpieczeństwo – Dostęp-
ność – Rozwój.

• Uchwała Nr XXX/196/2014 
w sprawie wprowadze-
nia zmian w uchwale 
Nr XXV/166/2013 z dnia 
27 grudnia 2013 roku w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej.

• Uchwała Nr XXX/197/2014 
w sprawie zatwierdzenia tary-
fy dla zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę.

cd. na str. 21
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19 września: młodzież szkolna 
wzięła udział w akcji Sprząta-
nie świata.

20 września: pożegnanie lata 
w Majdanie Ruszowskim.

22 września: na wystawę po-
konkursową XIII Między-
narodowego Konkursu Pla-
stycznego Darujmy światu 
pokój Oświęcim 2014 zakwali-
fikowano pracę Patryka Krupy 
z Majdanu Ruszowskiego.

26 września: akademia po-
święcona pamięci ofiar II Woj-
ny Światowej z udziałem pp. 
Janiny Pyś, Mariana Petryka, 
Józefa Łaby, Wacława Niem-
czuka, Stanisława Niemczuka 
i Romana Kostrubca odby-
ła się w Szkole Podstawowej 
i Gimnazjum w Łabuńkach 
Pierwszych.

27-28 września: otwarcie Izby 
Muzealnej w Barchaczowie.

28 września: Pielgrzymka Stra-
żaków do Sanktuarium Ma-
ryjnego w Krasnobrodzie.

red.

 
JUŻ WKRÓTCE

5 października: ognisko dla ro-
dzin z dziećmi w Wólce Łabuń-
skiej i Święto Pieczonego Ziem-
niaka w Ruszowie.

9-11 listopada: Po trzykroć Nie-
podległa - Barchaczów.

11 listopada: Bieg Niepodległo-
ści w Łabuniach.

14 listopada: ogłoszenie 
III Konkursu plastycznego Ma-
lowanie Kolęd.

22 listopada: 5-lecie KGW 
Wierzbie

grudzień: Mikołajkowy Turniej 
Karate Kyokushin i IV Integra-
cyjne Mistrzostwa Graj w Boc-
cia!

Więcej informacji na 
www.labunie.com.pl

 W tym okresie pozyskiwa-
liśmy środki zewnętrzne z kilku 
źródeł. W ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego zrealizowa-
liśmy dwa duże projekty na łącz-
ną kwotę 3,6 mln zł. Poprawiona 
została infrastruktura techniczna 
ośrodka zdrowia (projekt pt. Mo-
dernizacja i remont ośrodka zdro-
wia w Łabuniach) oraz zakupiono 
wyposażenie, komputery z opro-
gramowaniem do urzędu gminy 
w związku z realizacją projektu 
partnerskiego pt. Budowa społe-
czeństwa informacyjnego poprzez 
informatyzację samorządów.
 Dzięki pozyskanym środ-
kom z Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki (POKL) udało się 
zrealizować szereg projektów 
edukacyjnych w naszych szkołach 
oraz utworzyć punkty przedszkol-
ne. W związku z realizacją projek-
tów otrzymaliśmy ponad 3 mln zł. 
dofinansowania - wyposażyliśmy 
od podstaw punkty przedszkolne, 
doposażyliśmy szkoły w pomo-
ce dydaktyczne oraz nowoczesny 
sprzęt.
 W latach 2010-2014 naj-
więcej projektów tj. 16 zostało 
zrealizowanych w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Na wykonanie tych zadań ponie-
siono koszty w wysokości ponad 
1,7 mln złotych. Operacje realizo-
wane z udziałem PROW dotyczył 
m.in. remontów świetlic, Domu 
Kultury i zagospodarowania te-
renu w Łabuniach, zadania te po-
chłonęły blisko 1,5 mln złotych. 

Zakupiono również wyposażenie 
do świetlic wiejskich i stroje dla 
zespołów KGW na łączną kwotę 
48 tys. złotych. Za kwotę 52 tys. zł. 
powstały 2 siłownie na wolnym 
powietrzu. 
 Dzięki otrzymanemu dofi-
nansowaniu z PROW mogliśmy 
promować naszą gminę poprzez 
organizację imprezy Pomidorowy 
Początek lata, wydanie albumu 
oraz materiałów informująco-pro-
mocyjnych pod hasłem Najlepiej 
smakuje w Łabuniach. Doposaży-
liśmy również gminną Orkiestrę 
Dętą i utworzyliśmy Izbę Muzeal-
ną w Barchaczowie. Na wszystkie 
te zrealizowane operacje ponieśli-
śmy wydatki w kwocie około 120 
tys. złotych.
 Na zatwierdzenie przez 
Urząd Marszałkowski oczekują 
projekty: Zagospodarowanie tere-
nu w zakresie budowy chodników 
i ciągów pieszych w ogrodzie „Pa-
wie Pióro” w Łabuniach oraz Do-
stawa i montaż urządzeń siłowni 
outdoor w Bródku i Ruszowie. 
 Zakończony okres progra-
mowania funduszy europejskich 
na lata 2007-2013 dzięki sprzyja-
jącym warunkom i promowaniu 
projektów będących w naszej 
sferze zainteresowania pozwolił 
nam pozyskanie znacznych środ-
ków (tj. w wysokości 1/3 naszego 
rocznego budżetu) na rozwój na-
szej gminy.

Opracował: 
Dział finansowo-księgowy

UG Łabunie

Z NOTATNIKA GMINNEGO SKARBNIKA
Realizacja pRojektów Ue w latach 2010-2014

 Lata 2010-2014 możemy zaliczyć w Gminie Łabunie do okre-
su efektywnie pozyskiwanych środków z funduszy europejskich. 
Średnioroczny budżet Gminy Łabunie po stronie wydatków wynosił 
w tym okresie 18,6 mln zł., w tym czasie zrealizowane zostały projek-
ty na łączną kwotę blisko 9 mln zł. Ponad 75% poniesionych wydat-
ków projektowych tj. 6,8 mln zł. wróciło do budżetu gminy w postaci 
otrzymanego bezzwrotnego dofinansowania.
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 29 czerwca: zawody spor-
towo-pożarnicze dla Gmin Ko-
marów-Osada i Łabunie dla 13 
jednostek OSP, w tym 7 z terenu 
Gminy Łabunie. Zawody nad-
zorowała komisja sędziowska 
z Państwowej Straży Pożarnej na 
czele z sędzią głównym zawodów 
Zastępcą Naczelnika Wydziału 
Operacyjno-Szkoleniowego PSP 
w Zamościu kpt. mgr inż. Przemy-
sławem Ilczukiem.
W sztafecie pożarniczej 7x50 m 
z przeszkodami - najlepszy czas 
uzyskali druhowie z OSP Ruszów 
(55,10 s.), nieco słabiej wypadli 
drudzy w klasyfikacji druhowie 
z OSP Majdan Ruszowski (55,18 
s.) trzeci czas wywalczyli strażacy 
z OSP Łabunie (58,45 s.).
W ćwiczeniu bojowym najlep-
sze okazało się OSP Barchaczów 
(36,95 s.), tuż za nimi OSP Ruszów 
(39,44 s.), trzecie - OSP Łabunie 
z czasem 39,89 s.
Klasyfikacja końcowa zawodów 

(czas w sekundach):
1. OSP Ruszów - 94,54
2. OSP Majdan Ruszowski - 95,67 
3. OSP Bródek - 96,98
4. OSP Łabunie - 98,34
5. OSP Łabuńki - 99,41
6. OSP Barchaczów - 113,34
7. OSP Wólka Łabuńska - 120,62

 29 czerwca: w Długim Ką-
cie Sparta Łabunie zremisowała 
3:3 z Cosmosem Józefów grzebiąc 
tym samym szansę na 8 lokatę 
w grupie.

 12-13 lipca: Reprezenta-
cja Gminy Łabunie wzięła udział 
w XV Jubileuszowych Powiato-
wych Igrzyskach LZS - Sitno 2014 
i po raz drugi z wynikiem 508 
punktów uplasowała się na dru-
gim miejscu po Sitnie (621 pkt.), 
a przed Miączynem (458 pkt.).

Wyniki naszej reprezentacji:
Gry zespołowe i konkurencje 

drużynowe:
• I miejsce koszykówka kobiet: 
Kinga Grela, Katarzyna Grela, 
Karolina Juszczak, Sylwia Bur-
dzy, Klaudia Zwolan;
• II miejsce przenoszenie worków 
z piaskiem: Piotr Batalia, Krzysz-
tof Szerafin, Damian Góra;
• II miejsce trójbój władz samo-
rządowych: Antoni Wojciech Tur-
czyn, Marek Góra, Zbigniew Pod-
kański;
• III miejsce lina mężczyzn: Karol 
Turczyn, Krzysztof Przyczyna; 
• IV miejsce koszykówka męż-
czyzn: Damian Góra, Bartłomiej 

Góra, Mateusz Skulski, Igor 
Radwański, Mateusz Demski;
• IV miejsce lina kobiet: Danuta 
Wiater, Małgorzata Bondyra, Te-
resa Przyczyna, Joanna Lewicka, 
Anna Adamczuk;

Konkurencje indywidualne:
• I miejsce 400 m kobiet 1997 i st.: 
Marta Burcon;
• I miejsce 60 m chłopców 2001 
i mł.: Patryk Krupa;
• I miejsce 60 m dziewcząt 2001 
i mł.: Arleta Stroczyńska;
• I miejsce 60 m kobiet 1997 i st.: 
Anna Grądz;
• I miejsce lotka dziewczęta 2001 
i mł.: Julianna Paszt;
• I miejsce skok w dal kobiety 1997 
i st.: Anna Grądz;
• II miejsce 400 m chłopców 2001 
i mł.: Patryk Krupa;
• II miejsce 60 m kobiet 1997 i st.: 
Paulina Paszt;
• II miejsce lotka chłopcy 2001 
i mł.: Daniel Palichleb;
• II miejsce przerzucanie opony 
traktorowej: Piotr Batalia;
• II miejsce rzut wałkiem do ma-
nekina: Antoni Wojciech Turczyn
• II miejsce skok w dal chłopcy 
2001 i mł.: Jakub Miller;
• III miejsce 200 m dziewcząt 

na fot.: reprezentacja Gminy Łabunie na Igrzyskach LZS

NA sPOrTOWO
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2001 i mł.: Arleta Stroczyńska;
• III miejsce 60 m kobiet 1997 i st.: 
Paulina Dąbrowska;
• III miejsce BRD dziewcząt 2001 
i mł.: Julianna Paszt;
• III miejsce skok w dal chłopcy 
2001 i mł.: Patryk Krupa;
• III miejsce skok w dal dziewczę-
ta 2001 i mł.: Aleksandra Kuśmirz
• III miejsce skok w dal kobiety 
1997 i st.: Paulina Dąbrowska;
• III miejsce warcaby 100 polowe: 
Danuta Wiater;
• IV miejsce wyciskanie odważni-
ka: Marek Korol.

 20 lipca: zmagania karcia-
ne rozpoczęły się tuż po 900, skoń-
czyły ok. 2000. Przy siedmiu stoli-
kach zasiadło 20 osób (4 panie i 16 
panów). Zawodnicy grali zgodnie 
z regulaminem mistrzostw i zasa-
dami gry w tysiąca. Do półfinału 
gry w tysiąca awansowali: He-
lena Wałaszyk, Krzysztof Krupa, 
Anna Kapłon, Henryk Burdzy, 
Michał Bieliński, Wojciech Góra, 
Piotr Piela. Między K. Krupą, M. 
Bielińskim i W. Górą rozegrał się 
mistrzowski finał. Zwycięzcą zo-
stał Krzysztof Krupa, II miejsce 
zajął Wojciech Góra, III - Michał 
Bieliński.

 10 sierpnia: Sparta Ła-
bunie z Unią Hrubieszów – 3:0 – 
walkower.

 15 sierpnia: Rajd rowero-
wy KGW Łabuńki Pierwsze do 
kapliczki św Romana – Lipsko Po-
lesie.
 16 sierpnia: Sparta Łabu-
nie - Roztocze Szczebrzeszyn 1:3.

 24 sierpnia: w gościnnej 
Łaszczówce w deszczowej aurze 
Sparta wyślizgała remis 2:2.

 27 sierpnia: na własnym 
boisku nasi Spartanie pokonali 
Spartan z Wożuczyna 3:2 i wsko-
czyli na 8 pozycję w tabeli.

 31 sierpnia: przegraliśmy 
z Gryfem Zamość 1:5

 6 września: po zaciętym 
pojedynku ulegliśmy Sokołowi ze 
Zwierzyńca 3:4.

 7 września: w VII Otwar-
tym Mityngu Kwalifikacyjnym 
LOZA w Zamościu – w biegu na 
100 m. IV miejsce (3 w swoim bie-
gu) wywalczył Michał Nowosad 
KU AZS WAT Warszawa z czasem 
11,19 s., w kategorii młodzików 
na tym samym dystansie 15 był 
Patryk Krupa (2 w swoim biegu) 
z czasem 13,551 s. W skoku wzwyż 
kobiet 1,62 (PB) i I miejsce wy-
walczyła Klaudia Łapa KS Agros 
Zamość. Natomiast Michał Ma-
zur reprezentujący również za-
mojski Agros zajął II miejsce 
w rzucie młotem (5 kg) uzyskując 
odległość 36,67 m (PB) oraz III 
miejsce w rzucie dyskiem (1 kg) 
osiągając 39,98 m. (PB).

 9 września: podczas 
II edycji Czwartków LA dla Gim-
nazjów I miejsce w pchnięciu kulą 
zajął Michał Mazur z Wólki Ła-
buńskiej.

 13 września: na Między-
wojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików Michał Mazur był 
dwukrotnie trzeci. Zdobył meda-
le w konkurencjach rzut młotem 
(33,00 m.) oraz w rzucie dyskiem 
(40,45 m. PB).

 13 września: w Skierbie-
szowie w meczu na tyłach tabeli 
polegliśmy 2:0.

 20 września: w dżdży-
stej scenerii odbyła się III edy-
cja Czwartków lekkoatletycznych 
połączona z XX Międzynarodo-
wym Festiwalem Sportu Dzieci 
iMłodzieży – w tymże Festiwalu 
złoty medal w pchnięciu kulą na 
odległość 11,82 m zdobył Michał 
Mazur z Gimnazjum w Łabuniach 
pokonując rywali z Żółkwi na 
Ukrainie i Komarowa. W rywa-
lizacji uczniów szkół podstawo-
wych I miejsca w biegu na 60 m. 
zajęli:
• rocznik 2004: Kacper Halej; 
• rocznik 2003: Bartek Bełz;
• rocznik 2002: Patryk Krupa.
W skoku w dal:
• rocznik 2003: I miejsce - We-

ronika Zimek;
• rocznik 2002: I miejsce - Ange-

lika Byczek; II miejsce - Pauli-
na Batalia.

 21 września: Spartanie po-
konali po nieciekawym pojedyn-
ku Victorię z Łukowej-Chmielka 
1:0.

 28 września: we Frampolu 
Sparta przegrała z miejscowym 
Włókniarzem 3:1

zebrał: Cyprian Bukaj

na fot.: zdobywca I miejsca w pchnięciu kulą 
podczas III edycji zamojskich Czwartków lekkoatletycznych - Michał Mazur 
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Włączając się w ogólnopolskie obchody Roku 
Kolberga Gmina Łabunie we współpracy 
z Biblioteką Publiczną zainicjowała gminny kon-
kurs literacko-plastyczny Lud. Jego zwyczaje... 
By przybliżyć sylwetkę etnografa i jego dzieło - 
zwłaszcza tę część poświęconą Lubelszczyźnie i naj-
bliższemu regionowi – na przełomie lipca i sierpnia 
w 11 świetlicach (bo 12 w Łabuniach-Reformie 
świeciła pustkami) przeprowadzone zostały zajęcia 
plastyczne, podczas których powstało 126 prac. Do-
datkowo wpłynęło 7 prac literackich. Nagrodą dla 
wszystkich uczestników była wycieczka w dniach 
26-27 sierpnia do Zagrody w Guciowie, gdzie prócz 
możliwości zwiedzania Skansenu, przeprowadzone 
zostały warsztaty garncarskie. Dodatkowo nagro-
dzono: w części literackiej: Barbarę Flak i Michała 
Szykułę oraz wyróżniono: Helenę Wałaszyk, Pau-
linę Zając, Agatę Kowalską i Helenę Pokrywkę. 
W części plastycznej: nagrodą specjalną: Angelikę 
Schab, nagrodami głównymi: Paulinę Zwolan, Ga-
brielę Synowiec, Elizę Gładysz, I miejscem: Jolantę 
Wiater, Amelię Górską, Emilię Sokołowską, Micha-
ła Ziarkiewicza, Agatę Niemczuk, Antoniego Szyku-
łę, Oliwię Grulę, Jakuba Skibę, Paulinę Kuśmierz; 
II miejscem: Kacpra Bodziucha, Michała Wołoszy-
na, Sebastiana Mołdocha, Natalię Bratko, Wero-
nikę Kycko, Wiktorię Pokryszkę, Agatę Nowosad, 
Klaudię Wiater, Justynę Bondyrę, Huberta Buczaka, 
Wiktorię Wójcik, Paulinę Zając, III miejscem: Jaku-
ba Pielę, Tomasza Millera, Ewelinę Skulską, Pawła 
Helmana, Damiana Topolskiego, Natalię Wiater; 
IV miejscem: Julię Krupę, Karolinę Kobieluch, Dawi-
da Skibę, Annę Mazurek; wyróżnieniami głównymi: 
Agnieszkę Turczyn, Katarzynę Słupską, Krzysztofa 
Deca, Beatę Gęborys, Barbarę Dziwurę, Annę Dec, 
Katarzynę Czwórnogę, Patrycję Synowiec, Janinę 
Przyczynę, Wiktorię Grulę; wyróżnieniami: Alek-
sandrę Gładysz, Barbarę Celińską, Renatę Rozkres, 
Ewę Niemczuk, Bożenę Turczyn, Monikę Tomasiak, 
Natalię Molas, Katarzynę Skotnicką, Annę Adam-
czuk, Dagmarę Sokołowską, Krzysztofa Pokryszkę, 
Monikę Dębkowską, Marię Synowiec, Małgorzatę 
Bondyrę, Annę Słupską. 
 Kolejnym przedsięwzięciem wpisującym się 
rok kolbergowski było otwarcie Izby Muzealnej 
w Barchaczowie, a że nie samym chlebem żyje czło-
wiek, a jego życie nie powinno polegać na kopiowa-
niu innych (ileż to bowiem Izb otwarto) pomysło-
dawcy postawili sobie cel o wiele ambitniejszy i tak 
oto tuż obok izby mieszkalnej, powstała Izba Pamię-
ci Bitwy o Wzgórze 256 znana bardziej jako Bitwa 
pod Cześnikami. By nie poprzestać li tylko na wspo-
minaniu urządzono również Salę Multimedialną łą-
cząc tym samym w sposób gustowny Tradycję z No-
woczesnością. Prace przygotowawcze potwierdziły 
- po raz kolejny zresztą - że na mieszkańców Barcha-
czowa zawsze można liczyć - chociaż warto tutaj za-
znaczyć, że początek swój barchaczowska Izba wzięła 
w sąsiednich Łabuńkach - dzięki bezinteresowności 
pana Marka Machety z Ruszowa. Zbieranie mate-

riałów, zwożenie sprzę-
tów były dla redakcji 
Igły okazją do wielu 
ciekawych spotkań, pre-
tekstem do ważkich roz-
ważań, sposobnością 
do snucia opowieści 
o dawnych niestety choć 
i szczęśliwie minionych 

czasach. Wizyty w domach naszych darczyńców za-
owocowały również powstaniem nowego materia-
łu - część do przeczytania w bieżącym numerze. Ofia-
rodawcy eksponatów to: Aleksander Kuźma, Maria 
i Marek Cięcierowie, Marek Macheta, Stanisław 
Rozkres, Elżbieta Kuźma, Elżbieta Miller, Krzysz-
tof Churzępa, Mieczysłąw Helman, Anna Bobczuk, 
Bogdan Zasuwa, Czesława Kuśmierz, Wojciech Bo-
dys, Feliksa Sitarska, Teresa Ostrowska, Maria Hu-
bala, Kazimierz Horaczek, Wiktor Flak, Kazimierz 
Jędrzejewski, Leszek Helman, Stanisław Michniak, 
Ewa i Bernard Panasiukowie, Uczniowie Gimna-
zjum w Łabuniach, Helena Wałaszyk, Zofia Mich-
niak, Martyna Kuśmierz. Zachęceni być może zaan-
gażowaniem kilku osób, którzy oddali temu miejscu 
cząstkę siebie. Agnieszka Piela, Małgorzata Cymiń-
ska, Janina Wróbel, Bogdan Szykuła, Piotr Piela, 
Antoni W. Turczyn i Tomasz Turczyn. Oni to nosili, 
malowali, czyścili, ustawiali, opisywali itd. itp Do-
datkowe podziękowania należą się panu Aleksan-
drowi Kuźmie za miłe towarzystwo i niesamowite 
opowieści oraz podnoszenie na duchu dowcipem, 
oraz Aleksandrze Wołoszyn i Państwu Czesławie 
i Kazimierzowi Jędrzejewskim za kawę i herbatę. 
 Dwudniowe Wydarzenie Kulturalne zwią-
zane z otwarciem Izby rozpoczęto tradycyjnie od 
przemówień i podziękowań. Kolejnym etapem był 
wykład dra Jacka Feduszki. Recytacją wierszy wzru-
szyła Teresa Zwolan, pan Henryk Syc odczytał przej-
mujące wspomnienia gen. B. Ducha. Uroczystego 
przecięcia wstęgi dokonali Wójt Antoni Wojciech 
Turczyn, Agnieszka Piela Kierownik Referatu Pro-
mocji Kultury Sportu i Informacji UG i Kierownik 
Biblioteki Bogdan Szykuła.
 Achom i ochom nie było końca, były też 
szczere gratulacje i sympatyczne wyrazy uznania 
oraz miłe wpisy do księgi pamiątkowej. Obecni 
zasmakowali w niemal wojskowej grochówce ze 
szkolnej stołówki i słodkim conieco przygotowanym 
przez KGW Barchaczów. Podziwiano przybyłe na 
uroczystość grupy rekonstrukcyjne wojsk polskich 
i niemieckich. Na stanowisku Poczty Polskiej odci-
snąć można było pamiątkową pieczęć i nabyć m. in. 
znaczek z Kolbergiem. Na zakończenie wyświetlono 
film o kampanii Wrześniowej. I nawet deszcz prze-
stał siąpić. Dzień drugi to prezentacja wokalnych 
umiejętności KGW z: Mocówki, Barchaczowa, Wierz-
bia, Wólki Łabuńskiej, Chóru oraz wręczenie nagród 
w konkursie plastycznym i literackim. Całość wyda-
rzenia ubogacił wykład Marii Fornal, zamojskiej et-
nograf. 
 Pogoda dopisała, frekwencja również, czas 
pokaże czy nasze dalekosiężne plany ucieleśnią się 
czy ulecą z wiatrem postępu... By czas nie zaćmił 
i niepamięć, by nie rozdziobały nas kruki i wrony 
będziemy powtarzać stare zaklęcia ludzkości, bajki 
i legendy, bo tylko w ten sposób uda nam się zacho-
wać naszą lokalną, ale i narodową tożsamość.

Cyprian Bukaj

W Roku Oskara Kolberga:

otwarcie Izby Muzealnej 
w Barchaczowie
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 W związku z trwającym projektem pn. 
Pilotażowy system gospodarowania odpadami 
azbestowymi na terenie Województwa Lubelskie-
go wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości 
oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania, 
którego okres realizacji trwa od 1 stycznia 2012 r. 
do 30 czerwca 2016 r. Urząd Gminy Łabunie in-
formuje, iż nabór wniosków dla osób fizycznych 
na usuwanie azbestu w 2015 r. planowany jest na 
okres od 3 do 28 listopada 2014 r.

 Wymagane dokumenty w przypadku za-
miaru demontażu i usunięcia eternitu:

• wniosek  o udzielenie dofinansowania,
• kserokopia zgłoszenia robót dotyczących 

wymiany pokrycia dachowego z płyt 
azbestowo-cementowych na inny rodzaj 
pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu, 
lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebu-
dowę dachu (zmianę konstrukcji więźby 

dachowej) wraz z kopią mapy do celów 
opiniodawczych z oznaczeniem budyn-
ków będących przedmiotem wniosku - 
ze Starostwa Powiatowego w Zamościu, 
ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość.

 Wymagane dokumenty w przypadku za-
miaru usunięcia eternitu zdemontowanego przed 
dniem 6 maja 2004 r.:

• wniosek o udzielenie  dofinansowania.

 Wymagane dokumenty w przypadku za-
miaru usunięcia eternitu zdemontowanego po 
dniu 6 maja 2004 r.  

• wniosek o udzielenie  dofinansowania,
• oświadczenie wykonawcy demontażu.

Niezbędne druki dostępne są w Urzędzie Gminy 
Łabunie pokój nr 9 lub do pobrania na stronach: 
www.labunie.com.pl oraz www.azbest.lubelskie.pl

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 
W 2015 ROKU

Przypominamy o możliwości 
głosowania przez pełnomocnika

Aby skorzystać z tej możliwości należy do 7 listopada 
w Urzędzie Gminy Łabunie złożyć odpowiedni wniosek - druk 
dostępny w pok. nr 3 lub na stronie internetowej gminy.
Warunkiem głosowania przez pełnomocnika jest ukończenie 
najpóźniej w dniu wyborów 75 lat lub posiadanie orzeczenia 
o niepełnosprawności. 

  

 Głosować będziemy w 7 stałych obwodach: 
I: Barchaczów (okr.: Barchaczów, Bródek i Dąbrowa; 

lokal wyborczy: świetlica wiejska w Barchaczowie); 
II: Łabuńki Pierwsze (okr.: Łabuńki Pierwsze, Łabuńki 

Drugie, Mocówka; lokal wyborczy: Szkoła Podstawo-
wa w Łabuńkach Pierwszych); 

III: Łabunie (okr.: Łabunie; lokal wyborczy: Szkoła Pod-
stawowa w Łabuniach); 

IV: Wólka Łabuńska (okr.: Łabunie-Reforma, Wólka 
Łabuńska; lokal wyborczy: świetlica wiejska w Wól-
ce Łabuńskiej); 

V: Ruszów (okr.: Ruszów, Ruszów-Kolonia; lokal wy-
borczy: Szkoła Podstawowa w Ruszowie); 

VI: Majdan Ruszowski (okr.: Majdan Ruszowski; lokal 
wyborczy: remiza strażacka w Majdanie Ruszow-
skim); 

VII: Wierzbie (okr.: Wierzbie; lokal wyborczy: świetlica 
wiejska w Wierzbiu).

 

 Dla Wyborów do Rady Gminy ustalono 
15 jednomandatowych okręgów wyborczych: 
1. Barchaczów; 
2. Bródek i Dąbrowa; 
3. Łabuńki Drugie; 
4. Łabuńki Pierwsze: nr od 1 do 79 i nr od 152 do 190; 
5. Łabuńki Pierwsze: nr od 191 do 257 i Mocówka; 
6. Łabuńki Pierwsze: nr od 80 do 151 i od 258 do końca; 
7. Ruszów; 
8. Majdan Ruszowski i Ruszów-Kolonia; 
9. Wierzbie; 
10. Wólka Łabuńska: nr od 1 do 125; 
11. Łabunie-Reforma, Wólka Łabuńska nr od 126 do 

końca; 
12. Łabunie ulice: Cicha, Gminna, Górna, Osiedlowa od 

nr 1 do 7, Polna, Szkolna, Zamojska nr od 1 do 69; 
13. Łabunie ulice: Akacjowa, Brzozowa, Długa, Klono-

wa, Leśna, Orzechowa, Osiedlowa nr od 8 do końca, 
Parkowa, Świerkowa, Wierzbowa; 

14. Łabunie ulice: Armii Krajowej, Boczna, Łąkowa, Li-
powa, Lipska, Partyzantów; 

15. Łabunie ulice: Kościelna, Ogrodowa, Zamojska 
nr od 70 do końca.

 Więcej informacji na www.labunie.com.pl 
(Wybory samorządowe).

WYBORY SAMORZĄDOWE 

16 LISTOPADA 2014 r .
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Zmarli z terenu Gminy Łabunie

• 30. 06. 2014: Pilip Jan († 77 l.)
• 03. 07. 2014: Sztojko Helena († 76 l.)
• 20. 07. 2014: Opaliński Henryk († 60 l.)
• 07. 08. 2014: Piotrowicz Piotr († 41 l.)
• 10. 08. 2014: Chodun Stanisława († 98 l.)
• 14. 08. 2014: Skulski Antoni († 55 l.)
• 16. 08. 2014: Bieganowska Zofia († 83 l.)
• 18. 08. 2014: Klimko Seweryn († 82 l.)
• 19. 08. 2014: Szachnowska Czesława († 85 l.)
• 28. 08. 2014: Gardżała Józefa († 90 l.)
• 06. 09. 2014: Kowalczuk Józef († 80 l.)
• 09. 09. 2014: Trusek Mirosława († 68 l.)
• 11. 09. 2014: Pokryszka Grażyna († 56 l.)
• 15. 09. 2014: Palonka Jan († 75 l.)
• 17. 09. 2014: Karchut Józef († 62 l.)
• 29. 09. 2014: Schab Zofia († 87 l.)

Listy od Czytelników

Jak się bawiło nasze społeczeństwo?

Zabawa, zabawa tak nas jakoś kusi, nic więc też 
dziwnego człek się bawić musi.

 Zabawa jest naturalną potrzebą człowie-
ka. Bawią się dzieci i dorośli też. Dzieci już od 
najmłodszych lat bawią się zabawkami, potem 
z rówieśnikami. Ważne są zabawy odtwórcze np. 
w sklep, wojsko, szkołę. Każde z dzieci chce peł-
nić funkcję nadrzędną, woli być nauczycielką niż 
uczniem, sklepową niż klientem. Kiedy zabrakło 
nam uczniów stawialiśmy krzesła jako wolnych 
słuchaczy.
 Najlepsze zabawy były w teatr albo w fe-
stiwal piosenki organizowanej w lesie w czasie 
pasania krów. Impreza odbywała się na zwalo-
nym pniu (zamiast sceny). Nagłośnieniem było 
echo leśne, repertuar Mazowsza i Śląska. Laure-
atką najczęściej zostawała starsza koleżanka, któ-
ra miała płyty i ręczny gramofon (światła wtedy 
na wsi nie było). 
 Dzieci bawiły się w lesie, a dorośli w re-
mizie strażackiej. Były to zabawy taneczne or-
ganizowane z okazji różnych świąt i nie tylko. 
Orkiestra grała już po południu. Zaraz po nabo-
żeństwie kościelnym mogły dzieci potańczyć za-
nim przyszli dorośli. Wieczorem strażak (wykidaj-
ło) wypraszał nas słowami Do domu dzieci, kury 
dawno już poszły spać. Nie chciało się być kurą. 
Żeby chociaż trochę tam zostać, jeśli nie tańczyć 
to posłuchać melodii np. Wio koniku, Szewczyk 
Stach, Cicha woda… żeby jak najszybciej doro-
snąć! (…)Żeby dostać się na zabawę, trzeba było 
mieć z kim. Bracia nie zawsze chcieli z nami iść, 
więc czekało się litości. Pewnego razu wygląda-
łyśmy z koleżanką partnerów, zmierzch zapadł 
i zdawało się nam, że idą chłopcy w ciemnych 
garniturach, a to sąsiad pędził krowy z pastwi-
ska… Zanim partner poprosił dziewczynę na za-
bawę musiał uzyskać zgodę jej rodziców, którzy 
nie zawsze pozwalali kiedy im się nie podobał. 
Do tańca też musiał chłopiec prosić dziewczynę, 
chyba, ze to był biały walc, wtedy role się zmie-
niały.
 Inną atrakcją we wsi było wesele. Konie 
pięknie przebrane kolorowymi wstążkami wio-
zły gości na wesele. Orkiestra w bramie u gospo-
darza marszem ich witała. Goście siadali za stół 
i częstowali się jadłem oraz napojami mocniej-
szymi. Zdarzało się, że w drodze do ślubu wóz 
stanął do góry kołami. Innym razem panowie 
w kościele ujęli się za ręce myśląc, że są na wese-
lu, a pan młody na ugiętych nogach szedł do oł-
tarza (…) Tańce weselne odbywały się w domu 
gospodarza, jeśli było obszerne mieszkanie lub 
u sąsiada albo w remizie. O północy podawano 
potrawy gorące, a orkiestra przygrywała melo-
die na życzenie. Zagrano mi Za stodołą ścieżka, 
trzymaj matko pieska, masz córeczkę ładną to 
ci ją ukradną… Długo myślałam, że to prawda. 
Człowiek młody cieszy się wszystkim i tą rado-
ścią powinien dzielić się z innymi. Takiej radości 
oraz dużo zabaw życzę Redakcji i Czytelnikom.

Helena Pokrywka

I N F O R M A C J A 
DYREKTORA OKRĘGOWEJ STACJI 

CHEMICZNO-ROLNICZEJ 
W LUBLINIE

 W związku z trwającymi pracami nad wy-
znaczeniem obszarów z ograniczeniami natural-
nymi (ONW) w Polsce, Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi zobowiązało Okręgowe Stacje 
Chemiczno-Rolnicze do wykonania badań pH 
gleb, które posłużą jako jedno z kryteriów do 
ustalenia powierzchni objętych specjalną formą 
płatności w latach 2014-2020.
 Z danych ARiMR wynika, że tylko w 
roku 2013 z dopłat ONW skorzystało w Polsce 
ponad 750 tys. rolników na łączną kwotę bli-
sko 1,37 mld zł. Mając nadzieję na utrzymanie 
tak znaczącego poziomu wsparcia dla rolnic-
twa w warunkach gospodarowania na obsza-
rach z ograniczeniami naturalnymi informuję, 
że na terenie gminy w miesiącach VII 2014 – 
V 2015 będą prowadzone prace monitoringowe, 
w celu dostarczenia (całkowicie anonimowych) 
danych do Instytutu Uprawy, Nawożenia 
i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Ba-
dawczego w Puławach, który na zlecenie Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyznaczy ONW.
 Badania są bezpłatne, a ich wyniki mogą 
przynieść znaczące korzyści rolnikom w perspek-
tywie lat 2014-2020. Liczymy zatem na życzli-
wość i propagowanie celu prac prowadzonych 
przez specjalistów z Okręgowej Stacji Chemicz-
no-Rolniczej.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor
(-) dr inż. Przemysław Tkaczyk





Fragmenty życia

Fotografie z archiwów rodzinnych: 
p. Bogdana Zasuwy (Barchaczów), p. Piotra Nowosada (Wólka Łabuńska), p. Elżbiety Jędrzejewskiej 

(Łabunie), p. Janiny Niemczuk (Łabunie), p. Marii Zasuwy (Łabunie),  p. Piotra Pieli (Łabunie).

Osoby, które posiadają archiwalne zdjęcia z Gminy Łabunie 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

Barchaczów, ok. 1928 r. Wólka Łabuńska, 1940 r.; fot. F. Obst (Zamość)

Łaskarzew ok. 1943 r. Dzieci wysiedlone z ŁabuńŁabunie, lata '30. XX w.; fot. A. Jabłoński (Zamość)

Łabunie, lata '60. (?) XX w. Łabunie, ok. 1973 r.


