Szanowni Mieszkańcy Gminy Łabunie!
Serdecznie dziękuję za udział w wyborach samorządowych 16 listopada 2014 r.
Tym, którzy docenili moją pracę oddali na mnie swój głos, wyrażając aprobatę
dla moich dotychczasowych działań dziękuję szczególnie.
Radnym dziękuję za życzliwość i wiele wyrazów wsparcia, które otrzymywałem
i otrzymuję.
Zapewniam, że w pełni wykorzystam swoje doświadczenie samorządowe.
Wspólnie z nowo wybraną Radą Gminy i pracownikami Urzędu Gminy będę
pracował na rzecz wszystkich mieszkańców i rozwoju naszej Małej Ojczyzny.
Wójt Gminy Łabunie
Antoni Wojciech Turczyn

Odznaczeni przez Wojewodę Lubelskiego

Ostatnia sesja VI kadencji Rady Gminy
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Od Redakcji

W numerze:

Szanowni Czytelnicy!
Redakcja gminnego kwartalnika chyli czoła
przed nagminnymi korektorami, którzy zdają się
czytać IGŁĘ tylko po to, aby wychwycić wszystkie
wpadki. Kto jest bezbłędny niech pierwszy rzuci korektorem - nie mniej jednak dziękujemy za wszelkie uwagi, a za te szczególne wpadki przepraszamy
zarówno czytających, jak i bohaterów artykułów,
w których owe błędy się pojawiły. Mamy nadzieję, że czytając kolejny numer nie porazi Waszego
wzroku błąd jakowyś - informujemy jednocześnie,
że wakat na stanowisku korektora wciąż istnieje
(społeczny).
Kończy nam się ten jakże szczęśliwy rok 2014.
Matematycznie rzecz ujmując 14:2=7, 2+1+4=7.
W naszym Igielnym przypadku ważny jest fakt,
że kończymy 2 lata. Wiek wprawdzie nieznaczny,
ale dający początek trójce… mającej swoją poważną symbolikę, skoro już o symbolach to...
Spośród wielu symbolicznych ozdób Redakcja
przywołuje wigilijną gwiazdę na szczycie choinki
(światła wskazującego drogę do domu) i pozostawia w gestii swoich Czytelników wybór pomiędzy tąże gwiazdą a bardzo popularnym czubem
- szpicem. Niech samodzielnie przygotowany łańcuch choinkowy będzie symbolem rodzinnej więzi,
w którym ogniwa łączą się ze sobą tak pięknie się
różniąc. Niech będzie alternatywą dla błyszczącej powierzchowności. Zastąpmy puste w środku
bombki orzechami i jabłkami symbolizującymi
szczęście, mądrość i trwałość. Pamiętajmy by na
białym obrusie przygotować nakrycie dla strudzonego wędrowca, nie zapomnijmy o samotnych
sąsiadach, głodnych i zziębniętych zwierzętach.
Znajdźmy dla nich miejsce wśród zastawionych
stołów. Niech świąteczne życzenia nie będą bezpłciową, internetową formułką, a płyną z głębi
serca. Niech łamanie opłatkiem będzie zapowiedzią dobrego roku, a nie świąteczną koniecznością.
Pukamy do Waszych domów ze świecą wigilijną by nieść pokój i nadzieję na lepsze jutro.
Od początku istnienia mówimy do swoich Czytelników ludzkim głosem tego też życzymy Wam
wszystkim, abyśmy nie zapomnieli nigdy, że bycie
człowiekiem zobowiązuje... do czego to niech już
każdy sobie sam odpowie indywidualnie...
Zdrowych świąt i do szybkiego przeczytania
w Szczęśliwym Nowym Roku!
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SPOTKANIA
Folwark
(leśniczówka)
Łabunie, rodzina i praca we
wspomnieniach pani Genowefy
Juszczak z d. Maliszewskiej z Łabuń-Reformy (ur. 1937 r.).
Dziadek mój był gajowym
w Dąbrowie. Nie było wolno, żeby
złodzieje przychodzili do lasu i kradli. W lecie jak ukradli śladów nie
było, najgorzej w zimie. Było powiedziane śladów ma w lesie nie
być, że złodzieje przychodzą po drzewo, a ty nie wiesz kto. I w końcu
ktoś ukradł drzewo budowlane. Był
ślad. Leśniczym był Maszadro. Ktoś
mu doniósł, że Momot źle pilnuje,
więc Momota trzeba zwolnić. Szeptycki o tym nie wiedział, Maszadro
wypisał karteczkę i Momota zwolnił. Szukaj sobie pracy, szukaj życia.
Dziadek poszedł do Tarnawatki do
innego pana, tamten zobaczył ile
dziadek ma lat, to powiedział - jak
to on (hr. Szeptycki - red.) wysyła po
trumnę, zamiast dać rentę czy co?
Napisał kartkę i do hrabiego trzeba
iść- powiedział. Dziadek przyszedł,
hrabia się dowiedział i dopiero do
Maszadro - jak w ten sposób mógł
postąpić? Dziadek był z powrotem
przyjęty, ale już nie chciał iść na
tego gajowego. Przyszedł do folwarku jako gumienny. I zamieszkali
w Łabuniach. A drzewo ukradł inny
gajowy. Kontrola doprowadziła do
ludzi z Krzywegostoku. Ci wskazali gajowego, winny dostał kartkę
zwolniony z pracy.
Do wybuchu II Wojny Św.
właścicielami folwarku byli Szeptyccy. W momencie aresztowania
hrabiego, majątek Szeptyckich przejął baron niemiecki. W folwarku
była praca. Moja mama pracowała
w polu przy plewieniu marchwi.
Pamiętam, że baron patrzył, jak ludzie pracują, a baronowa miała
piękne blond włosy. Na folwarku (teren leśniczówki) zbudowano
nowe budynki. Ojciec dostał mieszkanie w czworaku - każda rodzina miała pokój, kuchnię, spiżarnię
i korytarzyk. Nasze wejście było na

A może jesteśmy jedynie czyimś
wspomnieniem?

rogu, następnie mieszkali Dziekany
a pośrodku było wejście, korytarz
się rozchodził do następnych dwóch
mieszkających. Każdy miał spiżarki
pośrodku, a my mieliśmy na rogu.
Ładnie to wyglądało. Były obory,
stajnie, owczarnia, stodoły, konie,
klacze, wszystko ogrodzone, konie
miały deptak do chodzenia wokoło.
Na środku podwórza stała studnia
z dużym korytem do pojenia bydła. Każdy pracownik folwarczny
mógł trzymać dwie krowy, świnki,
co chciał. Pracownicy mieli co miesiąc płaconą pensję. Dostawali
działki pod ogrody czy ogródki warzywne. Pan dawał konie, chłopa,
który ziemię orał. Tylko trzeba było
sobie posadzić i plewić. Był też felczer.
Gdy miałam 4-5 lat zachorowałam na dyfteryt. Niemiecki doktor wojskowy mieszkał w tartaku
w stronę Ruszowa - tam stacjonowały wojska niemieckie. Nie wiem,
co się stało z naszym felczerem, nie
było żadnego lekarza na folwarku
w tym czasie. Mnie dusiło, więc
trzeba do lekarza. Mężczyźni w polu,
sama mama z dziećmi w domu.
Dopiero ojciec zjechał do domu na
obiad. Gumienny zaprzągł konie
i pozwolił nam jechać do tego
Niemca. Ten kazał mi się położyć na
takiej długiej ławce. Widzę do dziś

Stanisław Jerzy Lec

tego lekarza, jak kazał mi usta otworzyć, ale wszystkie czynności wykonywał z daleka. W końcu zobaczył,
popatrzył na mamę i po niemiecku
coś tam krzyczał, tłumacz powiedział- pan doktór się gniewa, czego
tak późno przywiozła pani dziecko,
za pół godziny nie byłoby kogo ratować!!! Niby co go to obchodziło,
niech umiera polskie dziecko, a jednak…
Jak wybuchła
wojna miałam dwa lata.
Ojciec
poszedł na front,
największy
front… Po powrocie opowiadał,
jak
ich wprowadzili na teren,
gdzie mieli się
bronić. Wzgórze, rzeka, na dole była
wieś, wkroczyli Niemcy. Wybili ich
jak kaczki na wodzie, wszyscy byli
wystawieni, widoczni. Przez cały
dzień bili się, wieczorem ucichło. Ojciec wpadł w wysoką miedzę, był
tam kapral, do wieczora z bronią
w ręku, wieczorem się zaczęli odzywać inni żołnierze. Zebrali się kto
żyw, trzeba jakoś stąd uciekać. We
trzech połapali konie i poza wioską
jechali. A w wiosce Niemcy, światła pozapalane, samochody… Stodoły tuż u podnóża wzgórza. Konie
cichutko przeszły. Odjechali spokojnie. Rozjechali się w różne drogi. Ojciec wracał przez pola, spalone wioski, miasta zajęte przez Niemców.
Gdzieś po drodze zostawił konia.
Szedł. Na jakimś moście Niemcy kazali nosić kamienie. Żyd dwa, Polak
jeden. Ojciec nie golony, zarośnięty z jednym kamieniem… Niemiec
krzyknął do niego Juda, ojciec pomyślał: I ty wyglądałbyś tak, jakbyś przeżył to, co ja. W mieście ludzi
przetrzymywali w szkole. Niemcy
z tego miasta wywozili ludzi do
Kielc, trzymali ich trzy doby. Potem
wypuścili ludzi. Żydzi wystąp, reszta z powrotem. Dwa tygodnie tam
mieszkali. Stodołę Niemcy ogrodzili
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drutami kolczastymi, wybieg wokół,
ojciec nie wiedział czy być lepiej
w mundurze, czy w cywilnym ubraniu. Byli tam Burdzy i Jędrzejewski
- oni wsiedli do samochodu, wywieźli ich na roboty do Niemiec.
Zaczęli ludzi wywozić. W końcu
nadszedł dzień, że wszyscy wyszli,
nikt ma nie uciekać. Będzie dowódca, który wyprowadzi, stawać
w czwórkach, a potem pójdziecie w
swoją stronę. Szedł dwa tygodnie z
Kielc do Zamościa. W mieście spotkał znajomych - uważaj na mundur, mogą cię złapać, nie wiadomo
czy jesteś uciekinier czy rezerwista?
Ojciec poszedł do kuzynów, przebrali go w cywilne ubranie. Ruscy już
byli w Łabuniach. Z Zamościa wrócił pieszo do domu… Burdzy wrócił z Niemiec, Jędrzejewski na polu
u bauera zmarł od porażenia pioruna.
Kombatantem nigdy nie został… Wziął udział we mszy w naszym kościele, przy poświęceniu tablicy… Było trzech oficerów - w tym
gen. Tatar, który zapytał - może ktoś
był na tym froncie, w tej dywizji…
Ojciec nie wystąpił, ale on ze łzami
w oczach powiedział nam, że serce
by mu pękło z żalu… Tego bym nie
przeżył.
Nie pozwolił nam ojciec
wstąpić do harcerstwa - po co ci to,
jesteś już żołnierzem, potem młodzieżowe związki… partia, a ty komsomolcem nie będziesz!
Nastała reforma i były przydzielane rzeczy, budynki pomiędzy
ludzi. Nowe, porządnie budowane
stodoły, stajnie trzeba było rozebrać, bo trzeba było pańskie zniszczyć, a nowe komunistyczne PGR
budować na lotnisku. Nasze mieszkanie mieliśmy rozebrać i przenieść
na nowe ziemie. Kto, co dostał, jeśli
stajnie to podzielono ją na 3-4 ludzi
i z tego materiału miał zbudować
dom. Magazyn murowany z czerwonej cegły był dla kogoś innego
przeznaczony… Do 1957 r. mieszkaliśmy jeszcze na folwarku, inni poszli wcześniej, pozabierali hrabskie
konie, a mój ojciec dostał 3 ha: 0,5
łąki i 2,5 ornego. Dostał pług dwuskibowy, a inni wzięli wozy i pola
obsiane pszenicą. W Tarnawatce ludzie zebrali żniwa, wymłócili zboże,
podzielili się…, a w Łabuniach - kto

miał pole, to miał chleb. A kto miał
ściernisko… zaprzęgać mąż żonę do
skibowca i orać?
Gdy Niemcy szli na Rosję
na naszym folwarku na kwaterze
stacjonował pewien Niemiec. Gdy
wracali znowu trafił do nas ten sam.
Jest na zdjęciu z harmonią. Ojciec
jego był Niemcem, matka Polka.
Gdy odjechali z kwatery, na Wierzbiu rozpoczęło się bombardowanie.
Nie wiadomo czy przeżył, miał napisać…

Pamiętam burzę, która przyspieszyła naszą wyprowadzkę z folwarku. Coś okropnego. Wydawało nam się, że ten dom się z nami
kołysze, szczególnie dach. Mama
piernaty w prześcieradła powiązała.
Siedzieliśmy przy drzwiach, pioruny
się sypały, deszcz lał strumieniami.
Przesiedzieliśmy, ale rad nierad trzeba było się stamtąd zabierać, nie
sposób było tam mieszkać. Nasz
gajowy Jurczyszyn miał przy lesie na polu dom nie wykończony.
Pozwolił nam w nim zamieszkać
zanim rozebraliśmy ten i postawiliśmy jakiś domek na swoim polu.
W tym czasie ja skończyłam siódmą
klasę, brat musiał chodzić jeszcze do
szkoły stamtąd. Na jesieni wprowadziliśmy się do siebie. Następnego roku ojciec zachorował - woda
w boku. Był w szpitalu w Tomaszowie, ale nie chciał w nim zostać jak mam umierać to w domu… A ja
w tym czasie poszłam do pracy - najpierw za niańkę u Czelejów, potem
do Domu Dziecka. Tam zakonnica
Azaria - chora na gruźlicę, poradziła
mi, że jeśli jest woda w boku, coś
z płucami to najlepszym lekarstwem
jest rosół wołowy- pić tyle, ile człowiek jest w stanie przyjąć i otręby pszenne do worka, rozgrzewać
i okłady robić. Mama jeździła na rynek, kupowała mięso - 2 tygodnie

męki. Zakonnica poradziła, żeby
ojciec przebywał dużo na świeżym
powietrzu, żeby go nie owiewało,
żeby oddychał czystym powietrzem.
Po tych dwóch tygodniach pojechali
do kontroli, w szpitalu doktor Madeja zapytał Jeszcze pan żyje? Co
pani robiła?
Moja siostra poszła do gminy pracować. Tadzio Cisło był wówczas przewodniczącym. Tato wyzdrowiał. Poszedł na budowę szos
i dróg. Pomógł nam w tamtym czasie mamy brat, Kasper Momot. Był
na robotach w Niemczech, gdzie poznał wujenkę z poznańskiego. Po
powrocie z robót zajęli gospodarstwo niemieckie pod Nowym Miasteczkiem i tam gospodarzyli. Wujek
przysyłał pieniądze swojej matce
i rodzinie, potem przyjechał i dał
pieniądze na konia, żeby tato jeździł do matki i jej pomagał. Kupili
starego konika, ładnie był utrzymany, ale padł przed drzwiami. Wujko Antek – brat Kaspra zamieszkał
z nami, był szewcem. Kiedy koń
nam zdechł (a nasze Momoty
wszystko umieli zrobić, byli wśród
nich szewcy, murarze, krawcy, stolarze. Z tych Momotów jeszcze żyją
koło Tyszowiec – dachy robią i murują) zdjęli sierść z konia, namoczyli
w korze dębowej, żeby skóra koloru
nabrała… Z tego konia wujko zrobił
buty siostrze, mnie, sobie, ile można
było, tyle zrobił. Za Wólką mieszkał Krochmal, on z kolei wyszywał
cholewki. Wujko z tatą - naciągali
na kopyta, robili podeszwy a Krochmal buty wykańczał.
W 1962 r. kupiłam za całe pobory buty - 600 zł kosztowały, które ktoś mi ukradł w pracy… wiem
kto, ale…
Mam takie wrażenie, że Pan
Bóg nam dawał, a my odtrącałyśmy
– siostra była w gminie sekretarzem,
zwolniła się. Ja mogłam w wieku
20 lat zostać kierowniczką Domu
Dziecka w Kraśniku… po siedmiu klasach. Przestraszyło mnie to.
Za błyskawicznie, za szybko…
Potrzebowałam wsparcia. Pracowałam w kancelarii, przy dzieciach,
miałam kurs, mogłam iść do szkoły,
na studia… zabrakło mi odwagi.
Fot. z arch. p. Genowefy Juszczak
wysłuchała
Agnieszka Piela
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Listy z Berlina

Na początku grudnia pani
Ala przysłała do mnie maila o następującej treści:

Józef i Marianna Feręszkiewicz, 1939 r.
Fotografie z arch. rodz. p. A. Topolskiej

Z terenu Gminy Łabunie w grudniu 1942 r. wysiedlono wiele tysięcy osób. Czas bez
domu, często bez rodziny niektórzy wypełniali nadzieją na lepsze jutro, niektórzy pisali listy.

(...) Kolonia Blonka jest na
uboczu, w grudniu 1942 roku dochodzą wieści o wysiedleniach, Wierzbie
też jest w planach wysiedleń. Wieczorami do domu Józefa (Feręszkiewicza - red.) schodzą się dalsi i bliżsi
krewni z Wierzbia, by przeczekać noc.
Niektórzy, młodsi, którym pozwala
na to zdrowie nocują w złożonym
w kopy na stawach sianie. Strach
i niepewność. 22 grudnia 1942 r. wieś
zostaje wysiedlona, a mieszkańcy
przewiezieni na Rotundę. Niektórzy
skierowani są do przymusowej pracy w Niemczech. Do dziadka przychodzą listy z Niemiec z zapytaniami, co dzieje się z ich najbliższymi.
Na każdy list odpowiada, stara się
przekazać aktualne informacje, przesyła też przecięte na wielkość listu
gazety, o które proszą przebywający
na obczyźnie. Stały kontakt utrzymują kuzyni – Antoni Feręszkiewicz
i Czesław Kulasza. Zachowały się listy od nich kierowane do Józefa.
Z zamojskiej Rotundy do
Oświęcimia zabrana została siostra
Marianny (Feręszkiewicz z d. Kulasza - red.), Stefania z córką Stanisławą. Piszą, że można wysyłać im
paczki z żywnością. Józef i Marianna, w miarę możliwości, wysyłają
do obozu chleb, wydrążony w środku, z zawartością słoniny i gotowanej fasoli. Paczki dochodzą do obozu. (…)
Wspominała pani Alicja Topolska z Wierzbia [w:] Wierzbianki
w kuchni. Wierzbie od kuchni A. Piela, Łabunie 2011 r. opowiadając część
swojej rodzinnej sagi.

Pani Agnieszko, w Wierzbiankach
w kuchni mówiłam o listach
z Niemiec do mojego dziadka Józefa
Feręszkiewicza.
Listy te otrzymałam od swojej babci
i były one od zawsze
w pamiątkach rodzinnych. Jednak dwie
kartki od osób wysiedlonych z Wierzbia
w 1942 r., adresowane
do mojego dziadka,
otrzymałam od nieżyjącego już Hieronima Kycko zmarłego
w 2014 r. Nigdy nie
dotarły one do mojego dziadka, dopiero
w 71 lat później otrzymałam je jako
jego wnuczka do pamiątkowych zasobów rodzinnych. Kartki te pisane
są z Berlina przez Andrzeja Kycko
i Alfredę Turczyn, adresatem jest
Józef Ferenszkiewicz. Osoby te nie
są spokrewnione z moim dziadkiem
ani z jego rodziną. Cytuję:
Andrzej Kycko pisał:
Berlin 28. II. 1943 r. Kochany
Kolego zawiadamiam cię, że znachodze się w Berlinie z dwojgoma
dziećmi z Jadwigo i Chermanem,
jesteśmy razem, pracujem w szpitalu, jest nam dobrze, dzieci usługujo
chorym, ja pracuje na kuchni, wicht
mamy bardzo dobry 4 razy dostajemy jeść. Teraz zawiadamiam cię, że
z Czechem przyjechaliśmy razem do
Berlina i w Berlinie nas rozłonczyli

i nie wiem gdzie on się znachodzi. Jak
on napisze do ciebie to przyślij mnie
jego adres i jemu wyślij muj adres.
Teraz napisz mnie co słychać u ciebie i jak żyjesz i może mi opiszesz coś
o mej żonie czy wywieźli jo z dziećmi
z Zamościa czy jeszcze siedzi za drutami. Na tem kończe tych parę słów
jak cię tylko pozdrawiam z cało rodzino. Proszę o odpis.
A. Kycko.

Karta Alfredy Turczyn brzmi:
Berlin d. 28. III. Kochany
Wujciu!!! W pierwszych słowach
mego listu donoszę, że jestem zdrowa
czego i wujciowi i wujciowej rodzinie życzę. Kochany wujciu donoszę
wujciowi żem bułkę chleba otrzymałam za które serdecznie dziękuje.
Ja święta spędziłam szczęśliwie i cicho choć samotnie ale trudno bo tak
długo się jusz nie widzę z rodzicami.
Kochany wujciu napisz mi co u was
słychać bo u nas dotychczas cicho.
I proszę wujcia o adres Lutków
i niech wujcio napisze z jakiego powodu Lutek pojechał do Niemiec.
Więcej nie mam co pisać pozdrawiam cało rodzine wujciowe.
Wewnątrz wojennego piekła życie toczyło się własną drożyną
i zdawało się być
zwyczajne - nawet
szczęśliwe - choć samotne i pełne niepewności. Szczęście
dopisuje
również
pani Alicji, która
wytrwale gromadzi
rodzinne
pamiątki.
Bo pamiątki to jedyne wartościowe dobro, o które powinniśmy zabiegać...
Zebrała:
A. Piela
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HISTORIE GMINNYCH OSP
Bródek

Jednostka Ochotniczej Straży
Pożarnej w Bródku została założona
w roku 1959. Jej głównymi inicjatorami byli płk Mieczysław Skiba
oraz Józef Kuśmirz, którzy zachęcali młodych mężczyzn do działania
w szeregach oddziału.
Wybrano pierwszy zarząd,
w którego skład weszli: Józef Kuśmirz - Prezes, Stanisław Piela - Naczelnik, Mieczysław Drozda - Sekretarz, Jan Granda - Skarbnik.

Pod ich przewodnictwem zawiązała się pierwsza drużyna ochotników strażaków. Początki działalności były bardzo trudne, lecz nie
poddawano się. Jednostka działała
bardzo prężnie i jeszcze w tym samym roku został założony zespół
teatralny, do którego należeli druhowie strażacy oraz inni mieszkańcy
Bródka. Występując w okolicznych
wioskach, a nawet miastach zbierali
oni pieniądze na budowę strażnicy.
Pierwszym miejscem siedziby OSP
była wówczas stara szkoła, która znajdowała się w tym miejscu,
gdzie obecnie znajduje się remiza
strażacka.
W 1962 r. jednostka otrzymała pierwszą motopompę, a w 1964
wybudowano czynem społecznym
nową remizę. Osoby, które w sposób szczególny przyczyniły się do
powstania nowego lokum jednostki OSP w Bródku to: Józef Kuśmirz,
Stanisław Łazorczyk, Stanisław
Wojtas, Jerzy Rozkres, Jan Rosicki,
Ryszard Kapłon, Lucjan Granda,
Antoni Flak, Ryszard Paszkowski,
Jan Pudełko, Czesław Palichleb, Józef Kulpa, Piotr Bodziuch, Jan Buczak i inni.
Działalność członków OSP
rozwija się prężnie. Na początku lat

80-tych strażacy pomagają przy budowie drogi utwardzonej biegnącej
przez wieś. Systematycznie do drużyny dołączają nowi, młodzi ochotnicy. W roku 1982 zostaje wybrany
nowy zarząd, na czele którego staje
Stanisław Łazorczyk, Marek Cięciera - Naczelnik, Jan Bodziuch Skarbnik, Tadeusz Mróz - Sekretarz.
Pokonując liczne przeszkody druhowie stawiają sobie ciągle nowe
zadania. Biorą czynny udział
w zawodach sportowo-pożarniczych.
Współuczestniczą również w życiu wsi
udzielając się przy budowie
gazociągu i telefonizacji.
Organizują festyny i zabawy taneczne, a zebrane
pieniądze przeznaczają na
dofinansowanie tychże inwestycji.
W roku 1984 strażacy organizują 25-lecie OSP
w Bródku.
W roku 1999 obchodzono 40-lecie jednostki.
Druhowie poczynili starania o zakup samochodu, jak również o założenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
W 2005 roku dzięki staraniom Prezesa Oddziału Gminnego
ZOSP RP Antoniego Wojciecha Turczyna, OSP w Bródku otrzymała
samochód gaśniczy Magirus FM 90
5,6F, dzięki czemu jednostka bierze
udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Rok później, w 2006, został
wybudowany garaż przy remizie
strażackiej oraz założono Młodzieżową Drużynę Pożarniczą chłopców.
Rok 2007
zapisał się szczególnie w historii
OSP.
Jednostka
otrzymała
sztandar, którego fundatorem
była śp. Marta
Hołys, założono
Młodzieżową
Drużynę Pożarniczą dziewcząt
oraz zakupiono
pompę szlamową marki Honda.
Dwa lata
później przepro-

wadzono kapitalny remont strażnicy i obchodzono 50-lecie założenia
jednostki.
Obecny skład zarządu: Prezes - Mariusz Kliza, Naczelnik - Paweł Mróz, Z-ca Naczelnika - Tomasz
Granda, Skarbnik - Mateusz Cięciera, Sekretarz - Zbigniew Topolski, Gospodarz - Andrzej Wojtas.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Przewodniczący Janusz Kukiełka oraz Członkowie: Andrzej Topolski i Damian Sowa.
Zadania stawiane przed OSP
wciąż rosną. Zarząd w porozumieniu z Prezesem Oddziału Gminnego
ZOSP RP podnosi kwalifikacje druhów, a także doposaża OSP w niezbędny sprzęt.
Jednostka OSP działa prężnie, bierze udział w zawodach sportowo-pożarniczych, na których zajmuje czołowe lokaty. Aktywnie
uczestniczy w życiu religijno-patriotycznym wsi, gminy i parafii.
Zarząd OSP Bródek
fot. z arch. OSP Bródek
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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 bieżącym numerze rozmowa z panem
Zbigniewem (Markiem – imię nadane na chrzcie
św.) Bamburskim – emerytowanym listonoszem,
który przez 28 lat dostarczał ludziom wiadomości
mimo chłodu, głodu i nieprzychylności czworonogów...
Red.: Czy listonosz zawsze puka dwa razy?
Z. Bamburski: (z uśmiechem) Do drzwi? Nie zawsze,
czasem wchodzi bez pukania…
Red.: Jak Pan został listonoszem?
Z.B.: Pracowałem w spółdzielni kółek rolniczych, rozpadała się. Kolega, śp. Edward Cybula listonosz, namówił mnie, żebym poszedł na pocztę do pracy na Majdan
Rusz. I to był mój pierwszy rejon: ul. Lipowa, Łabunie-Reforma i Majdan.
Zatrudniłem się czwartego
kwietnia w 1982 r. Po jakimś okresie przeszedłem
na same Łabunie. A potem
na Ruszów, nowe osiedle,
Orzechowa,
Akacjowa,
Wierzbie i ul. Kościelna.
Red.: Zmieniali listonoszowi rejon na jego prośbę czy
odgórne zarządzenie?
Z.B.: Sami decydowali, przerzucali nas co jakiś
czas. Potem była mini redukcja, jednego zwolnili,
podzielili rejony na pozostałych.
Red.: Który rejon najfajniejszy?
Z.B.: Szanowali mnie jedni, inni mniej uważali, ale fajnie było wszędzie. Adresatów w rejonie miałem ponad
400. Miałem dobry kontakt z ludźmi.
Red.: A co utrudniało panu pracę?
Z.B.: Najgorsze były te handle wprowadzone chyba
pod koniec lat 90. Chociaż ludziom starszym to odpowiadało - gazetka, papier toaletowy, proszki, płyny…
Wtedy było ciężko. Toż to jechałem - cztery torby, cztery
paczki… piąta z tyłu. To była makabra.
Red.: Łatwo było zostać listonoszem?
Z.B.: Wtedy? Łatwo było.
Red.: Zdawał Pan jakieś egzaminy?
Z.B.: Dopiero później, po okresie próbnym, po przyjęciu
na czas nieokreślony robiliśmy kursy zawodowe.
Red.: Co to jest telegram?
Z.B.: To było najszybsze powiadomienie a’la SMS. Mieliśmy dyżury na poczcie nawet w wolne soboty. Woziliśmy je natychmiast pod wskazany adres w ciągu paru

godzin. Mróz nie mróz. Pamiętam raz na Majdan minus
dwadzieścia parę stopni, a ja w kożuchu pookręcany
i musowo było dojechać.
Red.: A kim był listonosz?
Z.B.: Doręczycielem. Starszym doręczycielem. A później
został listonoszem.
Red.: Czym Pan się poruszał po swoich rejonach?
Z.B.: Najpierw jeździłem rowerem, potem do końca na
motorowerze. Nigdy mnie nie zawiódł. Czasem się psuł,
ale dojechałem zawsze tam gdzie trzeba, nawet w zimie
po śladzie ciągnika. Upchałem się go, czasem mi żona
pomagała, inni ludzie.
Red.: Czy listonosz miał przerwę w pracy na śniadanie?
Z.B.: Nie. Na trasie. Kiedyś było w zimie dożywianie,
chodziliśmy do Stokrotki (restauracja w centrum Łabuń
– przyp. red.), potem wypłacali ekwiwalenty, a teraz nic.
Red.: Najdziwniejszą przesyłkę jaką Pan doręczył?
Z.B.: (śmiech) Ważyła 70 kg - facet z Ruszowa zamówił
sobie kabel do światła.
Red.: A najpiękniejszą?
Z.B.: (z uśmiechem) Walentynki, jak się dostarczało kartki młodym. Zadowolenie na ich twarzach!
Red.: Spotkania z czworonogami?
Z.B.: Były, a jakże. Gdy na
drzwiach obejścia wisiały tabliczki typu – uwaga
zły pies to nie wchodziłem. Zostawiałem awizo
albo dzwoniłem, stałem
i czekałem, aż ktoś wyjdzie. Kiedyś tych tabliczek
nie było. Wchodziłem…
grudzień 2014 r. i raz pamiętam takie spofot. red. tkanie. Wszedłem na podwórko do jednego pana,
pies ogromny uwiązany na sznurku. Oczywiście się urwał i biegnie w moim kierunku… Złapałem za betoniarkę, nakryłem się, a pies poszedł do lasu… Tak się
wybrudziłem wtedy, że do domu musiałem iść się przebrać. Z psami to była zakała. Listonosz roznosi zapachy.
Red.: Podarł panu kiedyś spodnie pies?
Z.B.: I buta. Zza siatki wyskoczył, ugryzł mnie, przegryzł
spodnie, buta, skarpetkę do pięty. Bolało okropnie. Syczałem z bólu.
Red.: Najlepsza pogoda dla listonosza?
Z.B.: Pogoda zawsze była sprzyjająca czy zima czy lato.
Najgorsze jednak były zimy. Mróz. Teraz zimy lżejsze.
Dzięki wójtowi drogi są poodśnieżane, a wtedy… zostawiałem rower i do domu piechotą się szło.
Red.: Ludzie wpuszczali do domów listonosza czy raczej
w progu witali?
Z.B.: Do domu. Ludzie gościnni, niektórzy to by nie wypuścili, ale ja byłem w pracy.
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bunie się wyludniły, wsie też. Dziś powoli wraca się do
wysyłania kartek świątecznych, ale to już nie to samo.
Red.: Czuć było święta w domach?
Z.B.: Tak dwa, trzy dni przed świętami czuć było zapachy przygotowywanych ciast i potraw. Potem i to się
skończyło. Czasem wchodziłem do domu i nic nie czułem, tzn., że tu nie gotowali i nie piekli.
Red.: Pamięta pan okres stanu wojennego?
Z.B.: Byłem pracownikiem mianowanym. Tzn. na wypadek wojny szedłem. W pracy byłem nietykalny.
Wtedy jeszcze w SKR-ze.

fot. z arch. Z. Bamburskiego
Red.: Kto w pana rejonie miał pierwszą skrzynkę pocztową, pamięta pan?
Z.B.: Myślę, że ks. Oleś na parafii. I na listy i na gazety.
Red.: Nieprzyjemne spotkania?
Z.B.: Nie było. Czasem ktoś guza szukał, ale najgorzej
było w dzień wypłacania emerytur. Żebyś mnie Agniesiu widziała, jak pierwszy raz jechałem na Majdan…
Nie było drogi, a ja przez ten las… Boże, jak ja się bałem! Tutaj pieniędzy, niezbyt dużo, ale były, a tu las...
Red.: Czy listonosz czyta kartki?
Z.B.: Nie, nie ma prawa. Adres czyta, ale pozdrowień
nie. Nie wolno mu.
Red.: Czy minęła moda na kartki świąteczne?
Z.B.: Był czas, że w okolicach świąt było ich mnóstwo.
Całe stosy woziłem. Ale ludzi było więcej. Potem ludzie
zachłysnęli się Internetem i listami elektronicznymi. Ła-

Red.: Co robi pan dzisiaj?
Z.B.: A znajduję sobie zajęcie. Chodzę razem z żoną na
paliczki (nordic-walking – przyp. red.). Troszkę gospodarka.
Red.: Jakie cechy musi posiadać listonosz?
Z.B.: To ciężka praca. Twardy musi być, zamknięta buzia
musi być! Podpisujesz papiery o zachowaniu tajemnicy. Ale ludzie byli tak ciekawi, że cię podchodzili ja nic
nikomu nie powiem, ale ile ten ma renty… Trzeba być
miłym, uprzejmym, uśmiechniętym. Nawet, gdy jesteś
zły. A praca od 7.00 do rzekomo 15.00, ale był taki czas,
że przychodziło się do domu po 19.00. Było bardzo dużo
korespondencji. I najgorsze były spotkania z psami. Na
każdym szkoleniu z bhp uczulali nas: dacie radę. I dawaliśmy. Raz ugryzł, raz się uciekło, raz w betoniarkę
się wpadło… Całe sześć dni na 100 %.
Red.: Dziękuję za rozmowę.
Drodzy Czytelnicy! Zapraszam do nadsyłania zgłoszeń, propozycji osób, które chcielibyście bliżej poznać.
Tel. 84 611 60 24.

2 0 1 5
•
•
•
•
•

Rok św. Jana Pawła II
Rok Jana Długosza
Rok Teatru Publicznego
Rok Samorządu Terytorialnego
Międzynarodowy Rok Światła
i Technologii Wykorzystujących Światło

Ważne rocznice:
10 lutego - 225. rocznica śmierci
Jana Jakuba Zamoyskiego (17161790).
9 maja - 145. rocznica przeniesienia
obrazu św. Antoniego do Łabuń za
zgodą bp. sufragana lubelskiego
Walentego Baranowskiego. Obraz spłonął w Radecznicy w 1995 r.

19 czerwca - 75. rocznica śmierci hr. Aleksandra Szeptyckiego
(1866-1940), ziemianina, inżyniera rolnika, działacza gospodarczego i społecznego, pochowanego
w Łabuniach.
9 października 580-lecie erygowania Parafii - kościół św. Dominika został podniesiony do
parafialnego przez biskupa chełmskiego Jana Biskupca w 1435 roku.
410 lat od wybudowania łabuńskiego kościoła w 1605 roku.
150. rocznica urodzin księdza Walentego Golińskiego (1865-1948)
proboszcza parafii Łabunie w latach
(1915-1931), Prezesa Koła Polskiej
Macierzy Szkolnej w Łabuniach
w latach 1917-1918; koło zostało założone 10 grudnia 1916 r.

JUŻ WKRÓTCE
4 stycznia: jasełka dla mieszkańców w Szkołach Podstawowych
w Łabuniach i Łabuńkach Pierwszych.
6 stycznia: jasełka w Majdanie Ruszowskim przygotowane przez ks.
Pawła Szutkę i miejscowe KGW.
6 stycznia: Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Gminy Łabunie zaprasza
do Sali Konferencyjnej Domu Kultury w Łabuniach na Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek.
7 stycznia: mija termin składania
prac w konkursie Malowanie Kolęd

luty: zimowiska w Wólce Łabuńskiej, Majdanie Ruszowskim, bal
karnawałowy w Łabuniach.
Więcej informacji na
www.labunie.com.pl
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Z pamiętnika dziadka:

Wysiedlenie Łabuniek
i akcja Wieniec II1
cześć II
Przewracam kolejne kartki pamiętnika, strona
po stronie.. Czytam i myślę… Nagle dociera do mnie
przerażający a zarazem niezwykły fakt… Świadomość,
która jest jednocześnie powodem do strachu, poczucia
ogromnej odpowiedzialności, jak i dumy. Otóż należę
do pokolenia, które jako ostatnie ma szansę usłyszeć
bezpośrednie relacje na temat II wojny światowej. Pokolenia, które może rozmawiać z Bohaterami, walczącymi o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny. Pokolenia, które może spojrzeć im w oczy, uśmiechnąć się,
powiedzieć dobre słowo, wykazać zainteresowanie,
a przede wszystkim podziękować za wszystko, co dla
nas uczynili. Osoby te są często przez nas niedoceniane
i zapomniane. Drogi Czytelniku, rozejrzyj się wokół siebie… Spójrz na swoją babcię, dziadka, mamę, tatę, żonę,
męża, sąsiada, na tego, kto przeżył trud walki o Polskę
i pomyśl, że jest Ci dane żyć wśród Bohaterów Ojczyzny.
My - młodzi jesteśmy pokoleniem, któremu przyjdzie
zmagać się z zakłamywaniem historii i walką o prawdę.
Powinniśmy uczynić wszystko, aby podtrzymać pamięć zarówno o tych, którzy polegli w boju, jak i zadbać
o pamięć o tych, którzy żyją wśród nas. Pamięć słabnie, świadków ubywa… Wielka Historia zamyka
się na naszych oczach. Dlatego z wielkim skupieniem
otwieram kolejną stronę z pamiętnika dziadka i przenoszę się kilkadziesiąt lat wstecz. Oto nasza kolejna lekcja
żywej historii:
Na tydzień przed świętami Bożego Narodzenia
do Łabuniek dotarła wiadomość o wysiedleniu. Mieszkańcy opuścili swe gospodarstwa i uciekli do tych jeszcze niewysiedlonych. Tak wysiedlono Łabuńki, Jatutów,
Wierzbie, Ruszów, Kolonię Ruszów. Do tych wiosek nawieźli Niemców i folksdojczów. Część Polaków zostawili
sobie za robotników, część wywieziono za druty w Zamościu na ul. Okrzei. Później wysyłano jednych do Niemiec, innych do Oświęcimia. Część małych dzieci wysłano do Niemiec, a część uratował Zamoyski. Wykupił ich
od Niemców. Zabrał je do Zwierzyńca, gdzie opiekowała się nimi jego żona. Młodzi zorganizowali się w ZWZ
i BCh. Kryli się po lasach. Nas zorganizował „Zadra”2.
To był ochotnik przedwojenny. Miał 18 lat. Poszedł do
wojska. Do Niska. Tu takich z łabuńskiej gminy kilku
było: Soboń, Momot, Maszadro z folwarku od hrabiego. Bolesław Firek - Kolonia Mocówka… On tu nas
zorganizował, chłopaków: Łabuńki, Sachalin, Bródek,
Wolica Śniatycka. Stamtąd chłopaków miał. W Wigilię
W 1942 roku dowódca Inspektoratu Zamojskiego
Edward Markiewicz Kalina wydał rozkaz wykonania 60 akcji dywersyjnych w noc sylwestrową 1942/1943, w tym również sabotażowych pod nazwą Wieniec II
2
Bolesław Firek - zastępca dowódcy plutonu Łabunie
1

Bożego Narodzenia członkowie BCh przywieźli naszego
proboszcza Andrzeja Kostrzewę, który skrył się w Parafii św. Krzyża w Zamościu. W lesie jatutowskim była polana. Ustawiono stół, nakryto białym obrusem. Postawiono krzyż, a proboszcz odprawił pasterkę. Było dużo
ludzi na tej pasterce. Po niej odwieziono księdza do Barchaczowa, gdzie zanocował. Na drugi dzień odwieziono
do Zamościa. Nadchodzi Sylwester. W całym kraju przeprowadzono akcje partyzanckie przeciwko Niemcom.
Niemcy ucztują, śpiewają pieśni: „Cicha noc”. Nam przypadło wysadzanie toru kolejowego pomiędzy Jarosławcem a Cześnikami. Przeprowadza go oddział „Ryszarda”3.
„Ryszarda” przyprowadza „Zadra” z kilkoma ludźmi
z Bródka i Łabuniek. A „Konrad”4 poszedł ukarać folksdojcza, zamieszkałego w miejscowości Karp. W oddziale
z Bródka był saper, który ładował minę. Kawałki trotylu podobne do mydła szarego powiązał ze sobą. Założył.
Przeciągnął kilka metrów od toru. Myśmy się pokładli
na ziemi. Podpalił lont, nastąpił wybuch. Szyny toru zostały tylko wygięte. Kolejarze musieli naprawić, co zatrzymało pociągi wiozące dla Niemców żywność i amunicję. Dla nich każda minuta była cenna. Widzieliśmy,
jak nad nami leciał samolot a za nim kolejny... Po wysadzeniu toru oddział „Konrada” poszedł na Majdan Ruszowski i tam zanocował. Na drugi dzień został zakwaterowany. 15 stycznia „Norbert”5 przeprowadza akcję na
nasiedlonych w Wierzbiu Niemców. Zaciąga jedną drużynę z Bondyrza, drugą z Rachodoszcz. Bondyrz ubezpiecza od Białowoli i Lipska a Rachodoszcze od Pniówka
i Zamościa. „Norbert” z dwoma partyzantami na granicy od Ruszowa z lekkim karabinem maszynowym. „Norbert” strzela z rakietnicy. Daje sygnał rozpoczęcia akcji.
Każdy z uczestników dostaje po pięć pocisków zapalających. „Konrad” z „Zadrą” dają rozkaz: „Padnij!” i celują w stodoły. Palą się. Niemcy pokryli się w piwnicach.
Jeden nie wytrzymał i strzelił, ale pocisk poszedł w górę
i nikogo nie uszkodził. „Konrad” wyjął granat i rzucił go
do piwnicy. Potem wycofały się wszystkie trzy oddziały
do Rachodoszcz. Kilku chłopaków odmroziło sobie ręce
a „Konrad” uszy. Mróz był ponad 20 stopni… To za jakiś
czas po tej akcji Niemcy zrobili odwet i na Rachodoszcze
napadli, obstąpili dookoła Rachodoszcze. „Konrad” jeszcze zdążył przez Dolny Żyznów uciec. Od Majdanu okrążyło SS. Mieli naszyjniki żelazne, hełmy z trupią czaszką na głowie i zrobili akcje tam, 14 osób zabili. Kto się
schował to przeżył, a kto wyleciał, uciekał to ten zginął.
Ja sam się schował… W słomę się zakopał. Dobrze, że to
dopiero młócona… Głęboko… Ale jak byli tak przyszli,
szulali bagnetami, to by mnie zabili.
Małgorzata Cymińska
Magister Kulturoznawstwa (specjalizacja: media i kultura popularna). Studentka Turystyki Historycznej oraz Zarządzania w kulturze
(Projekt UMCS na rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy).
Współpracuje z Zamojskim Kwartalnikiem Kulturalnym.

Józef Kaczoruk - dowódca kompanii Wiklina
Edward Lachawiec - dowódca plutonu Łabunie, plutonu leśnego i II kompanii I/OP9
5
Jan Turowski - dowódca obwodu AK Zamość
3
4
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MIECZYSŁAW LIPECKI
WE WSPOMNIENIU JANA TURCZYNA (2)
Pod koniec czerwca w świetlicy wiejskiej w Majdanie Ruszowskim otwarto Kącik Pamięci Mieczysława Lipeckiego (1903-1993) - nauczyciela, wychowawcy,
zielarza i społecznika. Wspomnienia te spisała Dorota Turczyn - dyrektor Gimnazjum w Łabuńkach Pierwszych, córka Jana Turczyna - emerytowanego dyrektora majdańskiej szkoły.
Praca Lipeckiego w Wierzbiu nie ograniczała się
tylko do szkoły. Pełnił funkcję radnego gminy. Wtedy wystarał się w tzw. Powiecie o dotację na sadzonki
drzew owocowych. Były to jabłonie, grusze i wczesne
wiśnie. Drzewka owocowe sadził wspólnie z młodzieżą
co 8 metrów po obu stronach drogi we wsi, na odcinku
3 kilometrów. Z jego inicjatywy mieszkańcy pobudowali również w czynie społecznym Dom Ludowy,
a budynek szkolny w czasie komasacji przeniesiono na
środek wsi.
Lipecki interesował się też ziołolecznictwem.
Zbierał zioła po łąkach, polach i w lesie. Leczył bezinteresownie ludzi. Mnie też wyleczył. Miałem wtedy kilka
lat. Lekarz medycyny powiedział memu ojcu w czasie
wizyty ze mną - chorym na żółtaczkę, że: Dziecko musi
odwalić kitę. Słyszałem to, ale nic nie rozumiałem. Wróciliśmy do domu. Zapytałem mamę, co znaczy: Odwalić
kitę, bo lekarz powiedział, że muszę tak zrobić. Mama
się rozpłakała. Pan Lipecki dowiedział się, że u Turczynów jest bardzo chore dziecko. Przekazał rodzicom zioła
i kazał dawać mi do picia. Po kilku dniach zrobiło mi się
lepiej, już zacząłem co nieco jeść. Wyzdrowiałem.
Na zebraniach z rodzicami Lipecki prowadził
profilaktykę z zakresu gruźlicy płuc. W tym czasie we
wsi Wierzbie wielu ludzi chorowało na tę straszną chorobę, wielu też zmarło. Na skutek działalności oświatowej Lipeckiego ilość zgonów z powodu gruźlicy zaczęła
maleć.
Nie wszyscy mieszkańcy Wierzbia szanowali Lipeckiego. Był we wsi taki jeden bardzo bogaty i butny
gospodarz (z oczywistych względów nie będę wymieniał nazwiska), którego dzieci źle się uczyły. Na jednym
z zebrań z rodzicami wpadł w szał i drewnianą laską
złapał Lipeckiego za szyję, pociągnął nauczyciela do siebie i krzyknął na niego obraźliwie. Lipecki jako urzędnik
państwowy podał człowieka do sądu. W końcu jednak
darował, bo na pewno mężczyzna zostałby ukarany. Życie pisze różne scenariusze, bo za jakiś czas zachorowała
temu gospodarzowi córka i przybiegł do pana Lipeckiego z prośbą o pomoc. Lipecki nie odmówił.
W kilka dni po wybuchu wojny za naszymi
budynkami gospodarczymi rozbił się polski samolot
RWD 8 z jednym lotnikiem. Lotnik był ciężko ranny, miał połamane kości. Przyniesiono go do naszego
domu. Lipecki udzielił rannemu pierwszej pomocy. Następnie przyjechali powiadomieni o wypadku wojskowi z Zamościa i zabrali tego nieszczęśnika. Po jakimś czasie dotarła do nas wiadomość, że lotnik jednak zmarł.

Spadł przecież z dużej wysokości.
Z chwilą tworzenia organizacji ruchu oporu Lipecki wstąpił do ZWZ pod pseudonimem Egon. W organizacji nawiązał bliski kontakt z działaczami – Adamem, Norbertem i Konradem. Szczęście dopisywało
Lipeckiemu - szczęście, ale i życzliwi ludzie też byli pomocni. Gestapo kilka razy przyjeżdżało po niego, ale do
aresztowania nigdy nie doszło. Zdarzyło się tak, że został wezwany do chorej kobiety na wsi. Wziął ze sobą
podręczne medykamenty i poszedł udzielać pomocy. W
tym właśnie czasie przybyło po niego do jego mieszkania gestapo. W taki sposób uniknął aresztowania. Sąsiedzi spiesznie donieśli Lipeckiemu, że Niemcy są pod
szkołą. Już tego dnia do domu nie wracał. W czasie
wysiedlenia Wierzbia Lipecki zdołał zbiec. Osiedlił się
początkowo w Żyznowie, a potem na Namulu niedaleko Majdanu Ruszowskiego u pana Radlińskiego. I tam
miejsce zamieszkania Lipeckiego znane było Niemcom. Gestapo często swoim zwyczajem przyjeżdżało do
wioski o świcie. Lipecki miał tego świadomość, więc
zabezpieczał się w taki sposób, że wieczorem furtkę od
ogrodzenia omotywał długim drutem. Kiedy Niemcy
pojawiali się rano przed furtką i odkręcali ten długi
drut, Lipecki miał czas na ucieczkę przez okno po drugiej stronie budynku. Uciekał wtedy w pole i kładł się
w bruzdę przy miedzy, czekając na dogodny moment
wyjścia z ukrycia.
Lipecki brał udział w akcjach dywersyjnych AK
jako lekarz oddziału w partyzanckich napadach na skolonizowane przez nasiedleńców - tzw. Czarnych wsie
Wierzbie, Siedliska koło Zamościa oraz w akcji rozbicia
więzienia w Biłgoraju. W czasie tych akcji nie walczył,
ale udzielał pomocy medycznej, opatrywał rannych.
Ja jako świeżo zaprzysiężony partyzant również brałem
udział w akcji we wsi Siedliska. Przed wyjściem zakazano nam jedzenia. Natomiast po akcji ktoś dał mi do
zjedzenia zdobycznego mięsa zatopionego w tłuszczu.
Głodny zjadłem trochę i po niedługim czasie dostałem
takiego zatrucia, że przy odwrocie zostawałem w tyle,
nie miałem siły iść za oddziałem. Pamiętam, że ktoś
krzyknął: Wycofuje się! Ucieka! A ja słaniałem się na
nogach, w końcu upadłem. Kiedy otworzyłem oczy, zobaczyłem prześwitujące niebo między koronami sosen.
Leżałem na wozie. Usłyszałem głos kolegów: Będzie
żył, otworzył oczy. Lipecki w czasie tego postoju poił
mnie jakimś naparem. Drugi raz ratował moje zdrowie.
(c. d. n.)
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Święta w domu rodzinnym
mojej babci
Wywiad ze Stanisławą Cymińską z Łabuniek Pierwszych
Małgorzata Cymińska: Babciu, opowiedz mi, jak wyglądały święta
w Twoim rodzinnym domu.
Stanisława Cymińska: Pamiętam,
że moja mama robiła nam anioły,
laleczki takie i sukieneczki pomarszczone. Takie ładne na choinkę. Ona umiała robić piękne
laleczki, bo była krawcową.
Łańcuchy robiła. Później
szykowała Pośnik. Było nas
dwie dziewczynki, i rodzice,
i wujka mieliśmy - Tadeusza i babcię Julię. Był też
dziadek Tomasz, ale umarł
na same święta, w Wigilię.
Miał 62-64 lata. Pogrzeb był
na Szczepana. Wujek Antek
zza Buga przyjechał na ten
pogrzeb. Takie mieliśmy raz
święta. Pamiętam, że mój
ojciec - Józef pojechał do
Zamościa i kupił nam ładną
choinkę. Mieliśmy taki pokój. Tam ją wstawił. To już
dawno było... Jeszcze przed
wojną... Mama piekła pierożki nam i ciastka na Wigilię. Gołąbki robiła, kapustę
z grochem, śledzie, smażone
ryby. Nawet z kapustą pierogi.

S. C.: O tak o ręcami i fik na drugą
stronę. Byliśmy małe jeszcze. Dziś
bym się połamała. A była taka sofka, komoda i ja tak na to wychodziłam i stawałam, a potem kyc
w słomę. I tak w koło.

M. C.: A czy był zwyczaj zostawiania wolnego miejsca
przy stole?
S. C.: Tak.
M. C.: Zdarzyło się, że ktoś
niespodziewany przyszedł
na Wigilię?
S. C.: Może kiedyś się zdarzyło, ale nie pamiętam.
M. C.: Czy dzieliliście się
opłatkiem ze zwierzętami?
S. C.: Tak. Kościelny przynosił opłatki. Oprócz białego
był opłatek różowy czy niebieski... To był specjalnie dla
zwierząt. Na drugi dzień tata
wstał i posmarował pajdy
chleba i ten opłatek na ten
chleb przykrywał, poniósł
do obory i poczęstował
wszystkie zwierzęta cośmy
trzymali.

M. C.: A kutię?
S. C.: Nie mieliśmy kutii.
M. C.: Czyli wszystko robiła
prababcia Ewa? A Ty co robiłaś w tym czasie?
S. C.: Bawiłam się. Kycałam po słomie. (śmieje się).
Tato oprawiał choinkę na
stojaku. I myśmy ją ubierali. Cieszyliśmy się. Do
mieszkania mój ojciec wziął ze dwie
wiązek słomy i przyniósł do pokoju. Snopek wiązany stał w kącie a
cała izba była w słomie. Czasem się
w piecu napaliło, kładło i spało się
na niej. Było wesoło, bo się po słomie chodziło, koziołki fikało.
M. C.: To pokaż jak te koziołki fikałaś.
Babcia zaczęła się śmiać.
M. C.: No fiknij, ja Cię nagram.
Zaczęłam żartować sobie z babcią.
Ona śmieje się i pokazuje rękami.

- Fela. Zjedliśmy kapustę z grochem,
śledzie i ryby. Pączki mama nasmażyła i podała na stół. Jedliśmy, kolędy śpiewaliśmy. Wesoło było.
Wszyscy razem. Na choince były
świeczki. My bałyśmy się same
świecić, żeby pożaru nie było. Byłyśmy za małe. Ja byłam taka dziewczynka nieduża. Miałam może 6 lat.
Pamiętam, że tą choinką się bardzo
cieszyłam. Przerabiałam ją na drugi dzień. Przewieszałam laleczki, zabawki. O północy rodzice szli na pasterkę. Raz nawet mieliśmy razem
z sąsiadami Wigilię. Na
drugi dzień to jakieś goście
przyszli np. mój stryjo - Jan
Bilski z żoną i dziećmi.

M. C.: A chodziłaś może po
kolędzie?
S. C.: Oooo.. Po Szczudrakach chodziłam gdzie bliżej.
Mówiło się taki wierszyk:
choinka KGW Wierzbie, 2013 r. Jestem sobie Szczudraczek,
fot. red. wylazłem na pniaczek.
A z pniaczka w wodę. Zbiłem
sobie
brodę. Szedł Pan Jezus
M. C.: Jestem w stanie to sobie
z
nieba
dał
mnie skórkę chleba...
wyobrazić, babciu. (śmieję się).
A
ja...
(zastanawia
się). Już nie wiem...
A jak wyglądała dawniej Wigilia?
A
może
ja
jemu
dałam tę skórkę?
S. C.: Podobnie jak teraz. Przyszedł
Już
nie
pamiętam...
już wieczór. Jak pierwsza gwiazdka
wyszła, to my usiedliśmy wszyscy przy stole. Na nim biały obrus.
Sianko na stole i pod nim też. Takie ładne zieloniutkie. Babcie śmy
zaprosili. Babcia mieszkała z jednej
strony, a my z drugiej. Korytarz nas
przegradzał. Babcia przyszła z wujkiem. Podzieliliśmy się opłatkiem.
Modliliśmy się. Ewangelię czytała
moja mama, a potem starsza siostra

Babcia z poważną miną popatrzyła
na mnie i zaczęła się głośno śmiać
a ja razem z nią. Udzielił się nam
przedświąteczny nastrój. Już niedługo kolejne święta- pomyślałam. Kto
wie? Może razem z babcią pofikamy
jednak te koziołki...
Małgorzata Cymińska

Fotograficzny przegląd wydarzeń

Ziemniak w roli głównej - piknik w Ruszowie

Szkoły w Izbie Muzealnej

Piknik w Wólce Łabuńskiej

II Rajd Pieszy szlakiem pamięci Wzgórze 256

VI Gminny Bieg Niepodległości

III Gminny Przegląd Pieśni Żołnierskiej

Gminny Przegląd Talentów Muzycznych
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SZPERACZ BIBLIOTECZNY
Poświęcenie sztandaru
S.M.P. w Łabuniach (pow. Zamojski)
Jeszcze w pierwszych dniach lipca b.r. nikt nie sądził, że oba łabuńskie S.M.P. uczczą 13-tą rocznicę
„Cudu nad Wisłą” poświęceniem własnego sztandaru.
Raniutko 15 sierpnia rozległo się z wieży kościelnej czterokrotnie na cztery strony świata granie sygnałówki... kiedy ranne grają zorze... jakby na powitanie zjeżdżających się gości. Pierwszy przybywa w delegacji
Hrubieszów ze sztandarem, 10 osób, następnie Jarosławiec, delegacje z Krasnobrodu, Zamość 23 osoby na jednej furmance ze sztandarem, Sitaniec (20 osób) Horyszów Polski, i Wielącza - prawie setka.
Ruch, gwizdki, zbiórka, marsze raporty... wreszcie uroczyste nabożeństwo Kazanie wygłoszone przez
ks. Dr. Z. [Zygmunta - red.] Surdackiego - poświęcenie przezeń sztandaru - uroczyste przyrzeczenie druha chorążego T. Łagonowskeigo, oraz wszystkich druchen i druhów - sprawiły na widzach miłe wrażenie.
Po nabożeństwie pan prezes Starowieyski z Łaszczowa wygłosił przemówienie okolicznościowe, a druh Instruktor [J. - red.]Moch [z Hrubieszowa - red.]odczytał akt erekcyjny.
Wreszcie nastąpiło wbijanie gwoździ pamiątkowych, w liczbie 64, wspólne zdjęcie fotograficzne, defilada
i obiad w parku klasztornym.
Po obiedzie - akademja sztandarowa, której pierwszym punktem była dekoracja druchny Weroniki Zwolakówny przez Ks. Dr. Surdackiego.
Całość wypadła pięknie a zasługa to miejscowego Patrona Ks. Czesława Kosza, ks. Z. [Walentego? - red.]
Golińskiego, p. Z. Szczekockiej [studentki z Lublina- red.], oraz młodzieży Stowarzyszonej.
Jeden z druhów.
Ogniwo. Okólnik organizacyjny Akcji Katolickiej Diecezji Lubelskiej, Nr 1. Wrzesień 1933. ROK I, strona 36
wyszperał na dlibra.umcs.lublin.pl
Cyprian Bukaj

Nowoczesna
biblioteka publiczna to najlepsza
wizytówka władz
samorządowych.
Sprawna, zamożna
biblioteka to dla
mieszkańców gminy szansa, żeby
być obywatelami świata, bo zapewnia ona równy dostęp do kultury i wiedzy dla wszystkich. Nie
ma innej instytucji publicznej, która działa tak demokratycznie – nie
stawiając żadnych warunków, służy każdemu.
Biblioteka Publiczna Gminy
Łabunie jest od 2011 roku w Maku+
(Mak Plus) – jest to elektroniczny,
zintegrowany system biblioteczny
stworzony i rozwijany przez Instytut Książki, służący do zarządzania
biblioteką i jej zbiorami. System
umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy
użytkowników placówki, rejestrację
wypożyczeń i udostępnień zasobów
oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej. Praca odbywa się poprzez
przeglądarkę internetową. Katalogowanie zbiorów bibliotecznych
w systemie MAK+ odbywa się
przy pomocy Przewodnika Bibliograficznego, z którego pobierane są
rekordy bibliograficzne do lokalnej

bazy biblioteki. Opisy bibliograficzne tworzone przez biblioteki są dodawane do wspólnej bazy opisów,
dostępnej dla wszystkich użytkowników systemu.
Co MAK+ oferuje czytelnikowi?
• dostęp do swojego konta za pośrednictwem Internetu;
• możliwość sprawdzenia informacji o swoich wypożyczeniach
we wszystkich bibliotekach korzystających z systemu MAK+;
• możliwość przeszukiwania zawartości katalogów wszystkich
bibliotek jednocześnie;
• możliwość rezerwowania książki w bibliotece;
• elektroniczną obsługę wypożyczeń;
• przeszukiwania zasobów bibliotek korzystających z MAK+
i umożliwienie rezerwacji książek za pomocą urządzeń przenośnych typu iPhone i iPad.
Biblioteka
zwraca
się
z prośbą do wszystkich korzystających ze zbiorów naszej placówki
o uaktualnienie danych osobowych
i zwrot zaległych książek.
Od roku 2015 planowane
jest wprowadzenie komputerowego
systemu wypożyczeń.
Renata Jastrzębska

WYDAŁO SIĘ...
W listopadzie staraniem biblioteki ukazały się dwa reprinty:
Michała Zawrotniaka (Wójta
Gm. Łabunie w latach 1939-42)
Zbrodnie niemieckie w Zamojszczyźnie i Pieśni oddziałów partyzanckich Zamojszczyzny. Jeszcze
w tym roku ukaże się szósta publikacja z serii Łabuńska Biblioteczka Regionalisty pt. W roku
Oskara Kolberga.

PODZIĘKOWANIA
Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie składa serdeczne podziękowania p. Agnieszce Brylewicz za przekazanie księgozbioru
mamy ś. p. Elżbiety Przytuły.
Szczególnie cennym nabytkiem
dla lokalnej historii jest Doktor
Murek zredukowany Tadeusza
Dołęgi-Mostowicza z 1934 r.
z pieczątką Biblioteki Wojskowej
9. p. p. Leg. w Zamościu, którego
żołnierze toczyli bój o Wzgórze
256 we wrześniu 1939 r.
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WYDARZENIA
3 października w bibliotece
szkolnej SP Łabunie rozstrzygnięto konkurs plastyczny Mój Plastuś. W klasie Ia najładniejszego
Plastusia ulepił Dawid Iwuła,
w klasie Ib - Weronika Rozkres,
a w klasie Ic - Maja Ćwik.
3 października
rozstrzygnięto Konkurs Fotograficzny Ziemia Zamojska w obiektywie.
III edycja. W kategorii do lat 15
II miejsce zajął Erwin Pupiec
ze
SP w Łabuńkach, wyróżnienie otrzymała Izabela Burdzy z Gimnazjum w Łabuniach;
w kategorii powyżej 15 lat wyróżnienie otrzymał Sebastian Pupiec
z Gimnazjum w Łabuńkach.
3 października praca malarska
Aleksandry Krukowskiej z Ruszowa została wybrana do pokonkursowej wystawy Urokliwe
zakątki Schwabisch Hall.
5 października Ziemniak w roli
głównej w Ruszowie.
5 października ognisko integracyjne w Wólce Łabuńskiej.
10 października Pola Nadziei
w Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach Pierwszych
14 października Gminne Koło
Związku Żołnierzy B. Ch. przekazało do Izby Muzealnej w Barchaczowie umundurowanie.
18 października minister Janusz
Piechociński w firmie Stolarz Kudyba w Wierzbiu.
19 października koncert charytatywny w ramach Ogólnopolskiej
Kampanii Hospicjum to też życie.
21 października w Zamojskim
Domu Kultury otwarto wystawę fotografii Non Omnis Moriar
- pochodzącej z Ruszowa-Kolonii
Eweliny Magdziak.
Październik. W konkursie fotograficznym Krzyże i kapliczki Lubelszczyzny wyróżnienie otrzymała
Aleksandra Kuziora z Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łabuniach, n-l Elżbieta Radzik za zdjęcie pt. Wśród
pól.
cd. na str. 19

LEŚNA PASTERKA
Akcja oddziału BCh Kmiecia, o której tu mowa, to zorganizowanie pasterki na terenie parafii Łabunie. Celem jej, podobnie jak zapisał
Stanisław Petryk, partyzant Kmiecia - podtrzymanie na duchu znękanej,
wysiedlonej ludności. Pokazanie Polakom, że mimo wysiedleń jesteśmy,
że się Niemców nie boimy, bo jest nas gromada.
Kilka dni przed świętami - zanotował ks. A. Kostrzewa
w kronice - zgłosiło się kilku chłopców z partyzantki ze wsi Łabuńki
z prośbą, bym miał pasterkę na terenie parafii. Ze względu na większy
napływ ludu postanowiono, że pasterka odbędzie się w lesie, między
wsią Barchaczowem, a Mocówką.
Ksiądz proboszcz wyraził zgodę. Był
młody, w pełni sił, odważny. Zresztą przeżył już wiele. Wraz z jego
przybyciem do Łabuń w listopadzie
1939 r. przyszła za nim legenda(…).
Od podjęcia decyzji do jej zrealizowania zazwyczaj niełatwa droga.
Przede wszystkim trzeba było zachować wielką ostrożność. Toteż ks.
Andrzej Kostrzewa musiał działać
w tajemnicy. O jego postanowieniu odprawienia pasterki na terenie
parafii wiedziało bodaj zaledwie
dwóch zakonników Redemptorystów, którzy mieli dostęp do szat
liturgicznych oraz dwie zakonnice
Franciszkanki – matka Chrystiana
i matka Tytusa. Wśród wtajemniczonych zdania były podzielone, co
do słuszności tej decyzji: że to niebezpiecznie bardzo, że po co narażać parafian i siebie itd., itd. Ksiądz
jednak nie zmienił postanowienia.
W dzień wigilijny wieczorem dano
księdzu znać, że czeka nań furmanka, że nadeszła pora wyjazdu. Z pomocą wtajemniczonych zakonnic
i zakonników załadowano na wóz
niezbędne paramenta do Mszy św.
Ksiądz ubrał się, informując kolegów księży, że idzie na wieczerzę
wigilijną do SS Franciszkanek i tam
tez odprawi pasterkę. Po opuszczeniu mieszkania udał się do wyznaczonego miejsca postoju furmanki,
gdzie radośnie powitali go partyzanci z obstawy: sam Kmieć, Maria
Petryk, Bolesław Dubik z Łabuniek
oraz Jan Sołoducha z Barchaczowa.
Wyruszono w drogę. W Jatutowie
koło browaru ks. Kostrzewę najwidoczniej nawiedziły jakieś niepokoje – wjechano na tereny zajęte
przez czarnych – bo zapytał Kmiecia: A gdy zatrzymają? Padła odpowiedź: My mamy broń, zostaniem.
Ksiądz i reszta dojechać, odprawić
mszę mają. Reszta – to znaczy Ma-

ria Petryk. Nic jednak nie zakłóciło podróży. Szczęśliwie dojechano
do chaty Marii Turczyn, w pobliżu
lasu – świątyni, gdzie miała być
odprawiona pasterka. W chacie
czekała na księdza liczna gromadka młodzieży. Nastąpiła wspólna
wieczerza wigilijna – czytamy ks.
A. Kostrzewy zapis w kronice parafii Łabunie – opłatek, no i śpiew
przyciszony kolęd polskich. Nastrój
był pogodny - wspomina Stanisław Petryk, uczestnik wieczerzy nawet wesoły. Jakby zapomniano
o okupacji, wysiedleniu i niebezpieczeństwie. O godz. 23-ej - relacjonuje ks. A. Kostrzewa - wyruszyliśmy do lasu; szliśmy po ciemku po
błocie, z dala tylko dochodziło do
uszu szczekanie psów niemieckich,
a może i polskich na służbie Niemców, i pojedyncze wystrzały, którymi strażujący Niemcy dodawali
sobie odwagi. W lesie moc ludzi.
Las ożył; słychać było tylko szepty, czasem szloch kobiecy. Byli tam
mężczyźni, kobiety, dzieci i młodzież, tej najwięcej. Na brzegu lasu
straż, która czuwała, żeby Niemcy
nie zaszli niespodzianie. W środku
polanki pod świerkami postawiono
skromny ołtarzyk. Stół, na nim portatyl, obrusy, krzyż, 2 świece i… cały
ołtarz. O północy ksiądz przemówił do swych parafian. Krótko mówił. Jak Bóg-Człowiek narodził się
w stajence na wygnaniu, tak i my
tu zebrani – wypędzeni ze swych
siedzib, bezdomni, bez kościoła, czcimy Boga. Nie mógł mówić
długo, bo tłum zajęczał, zaszlochał,
a i ksiądz nie mógł łez wstrzymać,
które do oczu się cisnęły.
Zaczęła się Msza Św. Zaśpiewano kolędy. Jak dziwnie brzmiały
te piękne polskie kolędy śpiewane
w lesie. Na początku ktoś ze zgromadzonych – wspominają uczestnicy tej niezwykłej pasterki – zaintonował pastorałkę Pastuszkowie,
bracia mili. Lud ochoczo podchwycił dobrze znaną pieśń. Gdy jednak
zaczęto śpiewać słowa, jak to Kuba
wskoczył na budę i strącił Walkowi
dudę, zebranym zrobiło się jakoś
nieswojo (…). Mimo to nie przerwano śpiewu. Swobodnie płynęła
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wśród sosen i świerków radosna
melodia, swojska, wzięta z pól i lasów Zamojszczyzny. W ślad za tą
popłynęły w ciemność inne kolędy, znane od kołyski Bóg się rodzi,
Wśród nocnej ciszy, Lulajże, Jezuniu, Gdy się Chrystus rodzi. Czcząc
w pieśniach dzieciątko Jezus - pisze
ks. A. Kostrzewa - nie można było
zapomnieć o Jego Boskiej Matce
i popłynęła naprawdę z serc serdeczna Matko, a na koniec jeszcze ktoś
z tłumu zaintonował Boże coś Polskę. Natura przyczyniła się do
upiększenia tej w tajemnicy przed
okupantem – jak w katakumbach
– odprawianej Mszy św. Polana,
otoczona sosnami i wysmukłymi
świerkami, które strzelały w niebo niczym gotyckie wieżyce kościołów, przykryta firmamentem
niebieskim, usianym gwiazdami,
gdzieś w trakcie nabożeństwa rozgorzała blaskiem. Nagle na igliwiu
świerków i sosen ujrzano jakieś delikatne, czarodziejsko śliczne ognie,
jak brylanty i perły rozsiane pospołu. Te dodatkowe efekty dawał
lekki mróz, który po dżdżystym
i zamglonym dniu wigilijnym,
spłynął na ziemię przesiąkniętą
wodą, skuł krople wody na igliwiu
świerków i sosen. Po skończonej
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Mszy św. proboszcz jeszcze raz przemówił do swych parafian, zachęcając do wytrwania, wlewając otuchę
do serca. Zapewniał, że wrócimy
jeszcze do swych siedzib, że wróg
będzie pokonany, że sprawiedliwość zatriumfuje. Zapewnił swoich parafian, że ich nie opuści, choć
chwilowo mieszka w Zamościu, ale
może już wkrótce zamieszka wśród
nich. Lud, wzmocniony na duchu,
podobnie jak po cichu przybył, tak
i po cichu, z zachowaniem ostrożności zaczął się rozchodzić do swych
domostw.
Oblicza się w przybliżeniu, że
na pasterce w lesie było około 500
do 600 osób, głównie mieszkańców Łabuniek, Mocówki, Barchaczowa, Łabuń i Wólki Łabuńskiej.
W obstawie, oprócz miejscowych,
wzięli również udział partyzanci
BCh z Ruszowa, Majdanu Ruszowskiego i Suchowoli. Ksiądz Andrzej
Kostrzewa przesiedział do godziny
5-tej rano w pobliskiej chacie. Nad
ranem, na przełaj przez pola poszedł
z przewodnikiem do szosy, gdzie
w umówionym miejscu czekała już
nań furmanka, którą wrócił do Zamościa.

K

ś. p. Lucjan Momot
WTK 31 XII 1967 r. Nr 53 (746)
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BOŻONARODZENIOWY ROZSTRZYGNIĘTY

bieszów
oraz Grabowiec.
Rozstrzygnięcie
nastąpiło
11 grudnia,
w
Cent r u m
Kultury
w
Sitne. Laureatami
Reprezentacja KGW Wólka Łabuńska konkursu
fot. LGD z o s t a ł y :
I miejsce
–
KGW
Celem konkursu była
prezentacja lokalnych z Wólki Łabuńskiej,
tradycji kulinarnych II miejsce Klub KoAktywnych
oraz promocja regio- biet
Skierbieszowa,
nalnego rynku i ini- ze
cjatyw lokalnych. Swe III miejsce KGW z Jaropropozycje
mogły sławca Dolnego. Wyzgłaszać KGW, orga- różnienia otrzymały:
nizacje pozarządowe, KGW z Łabuń, Starego
stowarzyszenia z gmin: Zamościa, StanisławMiączyn, Łabunie, Sit- ki i Kobiety Aktywne
no, Komarów-Osada, z Majdanu SitaniecStary Zamość, Skier- kiego.

Konkurs odbywał się
w dwóch etapach.
W pierwszym etapie
uczestnicy przygotowali opisy propozycji ciast i stroików.
Z jedenastu propozycji, siedem zostało
wybranych do kolejnego etapu. Komisja
w składzie: Agata
Piwko – artysta plastyk, Zdzisława Cyc
– PHU Dreams oraz
Piotr Pyrkosz – Redaktor Naczelny Kroniki
Tygodnia,
oceniała
wypieki biorąc pod
uwagę m. in. smak
i wykorzystanie lokalnych produktów, natomiast stroiki – kierując
się estetką wykonania
i nawiązaniem do bożonarodzeniowych tradycji.
Materiał nadesłany przez
organizatora Konkursu
LGD Ziemia Zamojska

24 października w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wręczono odznaczenia.
Z terenu Gminy Łabunie wyróżnieni zostali: Złotym Krzyżem Zasługi – Tomasz Petryk, Srebrnym
Krzyżem Zasługi – Grzegorz Synowiec, Brązowym Krzyżem Zasługi – Stanisław Pyś, Władysław
Burdzy, Andrzej Pokrywka. Odznaczeni zostali również pracownicy Urzędu Gminy Łabunie. Złote Medale za Długoletnią Służbę
otrzymali: Albina Antoniewicz,
Bogumiła Maziarczuk oraz Wójt
Gminy Łabunie Antoni Wojciech
Turczyn.
26 października w świetlicy
Domu Kultury w Łabuniach odbyło się spotkanie dla mieszkańców w ramach projektu Razem
Możemy Więcej współfinansowanego ze środków Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw Społecznych
2014-2020.
30 października w Konkursie
plastycznym Ptasi mieszkańcy
z krainy wyobraźni we Wrocławiu wyróżnienie otrzymał Sebastian Sokołowski z Punktu Przedszkolnego w Łabuniach, obecnie
uczeń klasy I SP Łabunie.
30 października w Zwierzyńcu
podczas rozstrzygnięcia VII Ogólnopolskiego konkursu literackiego Przyroda jaką znam. Narodziny życia wyróżnienie otrzymała
Katarzyna Słupska z Gimnazjum
w Łabuniach op. Małgorzata Krupa; II miejsce w kategorii dorośli
zdobył Piotr Piela.
7 listopada w Szkole Podstawowej w Łabuniach odbyła się uroczystość Ślubowania Klas Pierwszych. Do społeczności szkolnej
przyjęto 55 pierwszoklasistów
w tym po raz pierwszy 24 sześciolatków.
9 listopada II Rajd Pieszy: start
Izba Muzealna w Barchaczowie Las Łabuński - Bródek - meta Izba
Muzealna w Barchaczowie.
9 listopada Gminny Przegląd
Talentów
Muzycznych,
sala
konferencyjna Domu Kultury
w Łabuniach. Wystąpiły 23 osoby. Komisja: Agnieszka Brylewicz, Anna Pyś, Magdalena Świstowska
nagrodziła:
w kategorii gra na instrumencie:
I miejsce: Dawid Gemborys,
II miejsce: Kamila Wróblewska,
cd. na str. 20
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III miejsce: Wojciech Franczuk;
w kategorii śpiew w tym z akompaniamentem: I miejsce: Kamila
Wróblewska, II miejsce: Amelia
Binda, III miejsce: Julianna Paszt;
w kategorii zespół I miejsce: Duet
ONE, II miejsce: Ogrodniczki
KGW Łabuńki Pierwsze, III miejsce: Barchaczowskie Dzwoneczki
KGW Barchaczów.
11 listopada III Gminny Przegląd
Pieśni Żołnierskiej, świetlica wiejska w Barchaczowie.
12 listopada w eliminacjach powiatowych w 18 Jesiennym
Konkursie Recytatorskim Teraz
i Tu kwalifikację do turnieju wojewódzkiego otrzymał Mikołaj
Chmura, op. M. Krupa. Wyróżnienie jury przyznało Kindze Grątkowskiej, op. D. Chmura. Jury
obradowało w składzie: Elżbieta
Gnyp, Bożena Fornek i Piotr Piela.
12 listopada w związku z kończącą
się kadencją 2010-2014 łabuńscy
radni podsumowali swoją pracę
na ostatniej XXXII sesji. Obrady
otworzył Przewodniczący Rady
Gminy Łabunie Artur Edward
Branecki.
Po
sprawozdaniu
z działalności międzysesyjnej,
radni podjęli uchwały, a następnie Wójt Gminy Łabunie Antoni
Wojciech Turczyn odczytał sprawozdanie z czteroletniej działalności samorządu. W podziękowaniu za pełną zaangażowania
pracę na rzecz społeczności lokalnej wójt, radni i sołtysi otrzymali
pamiątkowe statuetki.
14 listopada w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie odbyła się
uroczysta gala PTE & LCCI Medallions of Excellence. Podczas
ceremonii objętej honorowym
patronatem ambasadora Wielkiej
Brytanii w Polsce Robina Barnetta najlepszym adeptom języka
angielskiego w Polsce zdającym
egzaminy PTE & LCCI w roku
2014, zostały wręczone pamiątkowe medaliony. Medale otrzymały
młode osoby, które uzyskały najlepsze w kraju i na świecie wyniki w egzaminach Pearson Test of
English General i Young Learners
oraz w testach branżowych LCCI.
W gronie tegorocznych laureatów,
którzy uzyskali najlepsze wyniki
w egzaminach Pearson znalazła
się uczennica z Łabuń Paulina
Żuk.
cd. na str. 21

PRZYDROŻNI ŚWIADKOWIE
WIARY I HISTORII (2)
Przydrożne krzyże i kapliczki lokowane były najczęściej na rozstaju dróg, łączyły tym samym sferę sacrum
i profanum. Obiekty te są świadkami naszej wiary i historii. Zachęcamy do podzielenia się na
łamach Igły historiami krzyży
i kapliczek oraz ich fundatorów.
W tym numerze historia figury
w Bródku opowiedziana przez
pana Jerzego Rozkresa.

W miejscu obecnej figury przed wojną stał drewniany
krzyż. W latach sześćdziesiątych
ubiegłego wieku został przeniesiony w górę wsi obok posesji
pana Buczaka. Na miejscu krzyża została wybudowana figura.
Fundatorami tej figury byli mieszkańcy wsi Bródek. Figurę wykonał pan Tadeusz Kapłon z Łabuń.
W latach siedemdziesiątych w czasie budowy drogi została przesunięta w głąb posesji państwa Anny
i Jana Bodziuchów. Przesunięcia dokonali mieszkańcy wsi, a głównym
rekonstruktorem był pan Stanisław
Wojtas. Figura w tym kształcie zachowała się do dziś.
O kapliczce wspomina również Mieczysław Drozda w kronice Bródka Mgły odeszły spisanej
w 1970 r. (skan rękopisu znajduje
się w zbiorach Biblioteki Publicznej
Gminy Łabunie):
(...) Na Starym Bródku stał
krzyż z wizerunkiem od czasów
pańszczyzny bo na polu karczmowym kilka razy odnowiony i ostatnio ponownie nowy postawiony
w 1943 roku stoi do dziś na Kolonii
Bródek krzyż z wizerunkiem pana
Jezusa postawił [go] Piłat Paweł
w 1923. Krzyż ten stał do 1950 roku,
w 1950 roku został przeniesiony na
skrzyżowanie dróg na pole Buczaka. Rosicki dorobił skrytkę na figurę Matki Bożej a w tym miejscu
wybudowano figurę murowaną ze

składek mieszkańców Bródka. Murarz Kapłon Tadeusz z Łabuń murował kilka dni stołując się w sklepie
u Mazurkowej Marii, bo sklep był
z wódką, cegły kupiono starej ze
szkoły, która miała być murowana
w Wolicy Śniatyckiej lecz było jej za
mało więc Kapłon mściwie i z przekleństwami wzywał mieszkańców
do dostarczenia cegły że aż wstyd
było słuchać i robota trwał 10 dni.
Ogrodzenie wokół figury zrobił
Majewski Edward drzewo wykombinował Drozda Mieczysław, tynkowanie i bielenie figury wykonał
Rosicki Franciszek bezpłatnie (...)

Stanisław Rozkres podczas remontu figury, kwiecień 2014 r.
Fot. A. Piela
(red.)

LITERACKI PODWIECZOREK
To było niezwykłe piątkowe popołudnie. 21 listopada 40-osobowa
grupa pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej w Łabuniach spotkała się na Wieczorze z Baśnią. Oprócz wspólnego czytania były również
konkursy plastyczne, quiz wiedzowy ze znajomości bajek. Układano
również bajkowe puzzle. Spotkanie przygotowały panie: Joanna Policha, Dorota Kobieluch (Pani Baśń) i Ewa Latawiec.
red.
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Sesje Rady Gminy Łabunie
12 listopada 2014 r. w budynku wielofunkcyjnym w Łabuniach odbyła się XXXII Sesja Rady
Gminy. Uczestniczyło w niej 13 radnych, wójt, zastępca wójta, skarbnik, sołtysi. Radni podjęli następujące uchwały:
• Uchwała Nr XXXII/201/2014
w sprawie przyjęcia Programu
Współpracy Gminy Łabunie
z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2015;
• Uchwała Nr XXXII/202/2014
w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2014;

29 października 2014 r.
w budynku wielofunkcyjnym
w
Łabuniach
odbyła się XXXI
Sesja Rady Gminy. Uczestniczyło w niej 14 radnych,
wójt, skarbnik, dyrektorzy szkół
i sołtysi. Radni podjęli następujące
uchwały:
• Uchwała Nr XXXI/198/2014
w sprawie obniżenia średniej
ceny skupu żyta przyjmowanej
do obliczenia podatku rolnego
na 2015 rok;
• Uchwała Nr XXXI/199/2014
w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości;
• Uchwała Nr XXXI/200/2014
w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
miejscowości Łabunie Gminy Łabunie – tereny budowy
mieszkaniowej;

1 grudnia 2014 r. w budynku wielofunkcyjnym w Łabuniach
odbyła się I Sesja VII Kadencji
Rady Gminy. Uczestniczyło w niej
15 radnych, wójt, zastępca wójta,
skarbnik. Radni podjęli następujące uchwały:
• Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie
stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy ;
• Uchwała Nr I/2/2014 w sprawie
stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

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

Słownik barwnej polszczyzny
Słowa stare, zapomniane i coraz rzadzej używane
z okolic Gminy Łabunie
część VI

łopuch - łopian

M
•
•
•

maczka - poziomki lub truskawki ze śmietaną
mamra - osoba niezaradna życiowo lub niechlujnie ubrana, safanduła
mereżyć się - dobierać strój, stroić się

N
•
•

24 listopada Paulina Żuk została
stypendystką Marszałka Województwa Lubelskiego w Lubelskim programie pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie
uzdolnionych.
27 listopada podczas XIV Międzywojewódzkiego
Przeglądu
Twórczości Dzieci i Młodzieży
w Pysznicy Eliza Gładysz ze Szkoły Podstawowej w Łabuńkach
Pierwszych zdobyła III nagrodę,
op. Dorota Faron.
30 listopada w Ogólnopolskim
konkursie plastycznym pt. Uprawiam sport z moją ulubioną zabawką II miejsce w kategorii
lat 3 zajęła Weronika Krukowska
z PP Łabunie, op. Renata Rozkres.
1 grudnia odbyło się posiedzenie
komisji
konkursowej
w Konkursie na ciasto i stroik
bożonarodzeniowy. Do II etapu konkursu zakwalifikowano,
m. in. KGW Łabunie reprezentowane przez Annę Bajakę, oraz KGW
w Wólce Łabuńskiej reprezentowane przez Annę Skibę oraz Henrykę Wiater.
5 grudnia podczas VIII Młodzieżowych Spotkań Teatralnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Zamościu Nagrodę Publiczności przyznano grupie z Gimnazjum w Łabuniach, której opiekunem jest Dorota Sołoducha.
7 grudnia msza św. w 72. rocznicę
wysiedleń. W poczcie sztandarowym Gminę Łabunie reprezentowali radni: Mirosław Policha
(chorąży), Elżbieta Kuźma, Teresa
Urszula Zwolan.
8 grudnia w konkursie Niezwykłe historie dźwiękowych symboli
wyróżnienie za Łabuńską melodię
otrzymała Amelia Binda z Łabuń.
Nagrodą jest publikacja wyróżnionego tekstu www.mimamo.pl.

Ł
•

23 listopada KGW Zorza z Wierzbia podsumowało 5 lat swojej
działalności.

niwistka - żona syna, synowa
nikim - zanim
zebrał:
Jerzy Malinowski

12 grudnia w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym Moje Boże
Narodzenie kwalifikację do wystawy pokonkursowej ortzymały prace Julii Matli, Jakuba Pieli
i Agaty Wójcik z SP Łabunie,
op. Małgorzata Czuj.
red.
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Kolejne wybory samorządowe za nami.
Jak co cztery lata wybieraliśmy Wójta Gminy Łabunie, radnych Rady Gminy Łabunie oraz przedstawicieli do Rady Powiatu Zamojskiego oraz
Sejmiku Województwa Lubelskiego. Były to
pierwsze wybory do jednostek samorządu terytoralnego, które zostały przeprowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku
– Kodeks wyborczy (w 2010 r. głosowaliśmy zgodnie z Ordynacją wyborczą).
Zgodnie z nowym podziałem gminy na stałe
obwody wyborcze swój głos mogliśmy oddać w jednym z siedmiu lokali wyborczych, zgodnie z miejscem
zameldowania: w świetlicy wiejskiej w Barchaczowie
głosowali mieszkańcy Barchaczowa, Bródka i Dąbrowy, w Szkole Podstawowej w Łabuńkach Pierwszych
głosowali mieszkańcy Łabuniek Pierwszych, Łabuniek
Drugich i Mocówki. Mieszkańcy Łabuń głosowali
w Szkole Postawowej w Łabuniach, a wyborcy Ruszowa i Ruszowa-Kolonii głosowali w Szkole Podstawowej
w Ruszowie. Nowe regulacje prawne z 2011 r. wniosły
zmiany w podziale gminy na stałe obwody wyborcze.
Po raz drugi - po majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego mieszkańcy Łabuń-Reformy i Wólki
Łabuńskiej głosowali w nowo utworzonym obwodzie
głosowania w Wólce Łabuńskiej (głosowanie odbywało się w świetlicy wiejskiej w Wólce Łabuńskiej),
a zmiany lokali wyborczych oraz siedzib Obwodowych
Komisji Wyborczych dotyczyły: Majdanu Ruszowskiego (obecnie mieszkańcy tej miejscowości głosują w remizie strażackiej OSP) oraz Wierzbia (poprzednio głosowanie odbywało się Szkole Podstawowej, a obecnie
w świetlicy wiejskiej).
Podczas głosowania 16 listopada 2014 r. frekwencja w kraju wyniosła 47,40%. Spośród uprawnionych do głosowania 5096 mieszkańców Gminy Łabunie do urn wyborczych poszły 2703 osoby, co stanowi
frekwencję na poziomie 53%. Najchętniej głosowali
mieszkańcy Majdanu Ruszowskiego - tam swój głos
oddało 58,6% wyborców. Natomiast najmniejsze zainteresowanie wyborami wykazali mieszkańcy Ruszowa,
gdzie głosowało 43,8% uprawnionych do głosowania.
W pozostałych obwodach wyborczych frekwencja przewyższała odsetek głosujących w kraju.
Na stanowisko Wójta Gminy Łabunie kandydowali: urzędujący na tym stanowisku od czterech kadencji Antoni Wojciech Turczyn oraz Roman Piotr Śliwiński. Spośród 2703 głosów oddano 32 głosy nieważne.
Na Antoniego Wojciecha Turczyna głosowało 1701 osób
(64%), natomiast na Romana Piotra Śliwińskiego swój
głos oddało 970 wyborców (36%).
Kodeks wyborczy z 2011 r. wprowadza istotne zmiany w sposobie głosowania na radnych do rad
gmin. Obecnie głosujemy w okęgach jednomandatowych, w związku z czym gmina została podzielona na
15 okęgów wyborczych.
Na radnych do Rady Gminy Łabunie zgłoszono 31 kandydatów: 15 z Komitetu Wyborczego Wyborców Antoniego Wojciecha Turczyna, 13 z Komitetu Wyborczego Zamojskiego Stowarzyszenia Samorządowego oraz
3 z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD Lewica Razem.

WYBORY
SAMORZĄDOWE 2014

W poszczególnych okręgach wyborczych głosy
rozłożyły się następująco:
Nr okręgu

Imię i nazwisko
kandydata

Liczba
głosów

Elżbieta Kuźma

175 (88%)

Damian Helman

23 (12%)

Wojciech Harasiuk

78 (55%)

Paweł Mróz

64 (45%)

Adam Tadeusz Bil

100 (65%)

Elżbieta Rząd

53 (35%)

Okręg 4:
Łabuńki Pierwsze
nr od 1 do 79
i od 152 do 190

Grażyna Teresa
Błońska

97 (51%)

Artur Edward
Branecki

92 (49%)

Okręg 5:
Łabuńki Pierwsze
nr od 191 do 257;
Mocówka

Józef Juś

103 (55%)

Marek Wojciech
Lubaś

84 (45%)

Okręg 6:
Łabuńki Pierwsze
nr od 80 do 151
i od 258 do końca

Andrzej Grula

99 (55%)

Krzysztof Szerafin

85 (45%)

Bogusław Szast

157 (82%)

Gabriel Antoni
Antoniewicz

35 (18%)

Roman Stanisław
Krupa

128 (71%)

Barbara Pyś

52 (29%)

Teresa Urszula
Zwolan

88 (62%)

Agnieszka Kapłon

54 (38%)

Andrzej Siek

95 (59%)

Bogdan Nowosad

67 (41%)

Anna Wiater

80 (48%)

Małgorzata Wójcik

57 (34%)

Adam Żak

29 (18%)

Okręg 1:
Barchaczów

Okręg 2:
Bródek, Dąbrowa

Okręg 3:
Łabuńki Drugie

Okręg 7:
Ruszów
Okręg 8:
Majdan Ruszowski;
Ruszów-Kolonia
Okręg 9:
Wierzbie
Okręg 10:
Wólka Łabuńska
nr od 1 do 125
Okręg 11:
Wólka Łabuńska
nr od 126 do końca;
Łabunie-Reforma
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Nr okręgu

Imię i nazwisko
kandydata

Okręg 12:
Łabunie ulice: Cicha, Jerzy Wiater
Gminna, Górna,
Osiedlowa nr od 1 do
7, Polna, Szkolna, ZaDanuta Misztal
mojska nr od 1 do 69
Okręg 13:
Łabunie ulice: Akacjowa, Brzozowa,
Długa, Klonowa,
Leśna, Orzechowa,
Osiedlowa nr od 8
do końca, Parkowa,
Świerkowa, Wierzbowa

111 (55%)

92 (45%)

Adam Kniaź

128 (65%)

Elżbieta Małgorzata
Granda

70 (35%)

Okręg 14:
Ryszard Juszczak
Łabunie ulice: Armii
Krajowej, Boczna,
Łąkowa, Lipowa, LipKrzysztof Ćwik
ska, Partyzantów
Okręg 15:
Łabunie ulice: Kościelna, Ogrodowa,
Zamojska nr od 70
do końca

Liczba
głosów

98 (62%)
59 (38%)

Mirosław Policha

113 (69%)

Tomasz Nicpoń

51 (31%)

W skład Rady Gminy VII kadencji weszli (kolejność alfabetyczna): Adam Tadeusz Bil, Grażyna Teresa
Błońska, Andrzej Grula, Wojciech Harasiuk, Ryszard
Juszczak, Józef Juś, Adam Kniaź, Roman Stanisław
Krupa, Elżbieta Kuźma, Mirosław Policha, Andrzej
Siek, Bogusław Szast, Anna Wiater, Jerzy Wiater oraz
Teresa Urszula Zwolan.
W ostatnich wyborach głosowaliśmy również na kandydatów do Rady Powiatu Zamojskiego. Mieszkańcy Gminy Łabunie wykazali się daleko posuniętym patriotyzmem lokalnym głosując na
kandydujących do tego organu mieszkańców naszej gminy: Antoniego Skurę z Ruszowa (w Gminie
Łabunie 638 głosów, łącznie w powiecie: 724) oraz

Bernardę Alicję Petryk z Łabuniek Pierwszych (297 głosów z terenu Gminy Łabunie łącznie w powiecie – 366
głosów), którzy uzyskali mandat radnego powiatowego.
Do Sejmiku Województwa Lubelskiego mieszkańcy Gminy Łabunie najczęściej oddawali głos na
Arkadiusza Tomasza Bratkowskiego, który zdobył na
terenie gminy 353 głosy. Zapomnieli o lokalnym patriotyzmie oddając tylko 56 głosów na jedyną reprezentantkę Łabuń Zofię Danutę Kwarcianą z Ruszowa.
Dopełnieniem listopadowych wyborów była
zwołana 1 grudnia 2014 r. I sesja Rady Gminy, której obrady otworzył radny senior Józef Juś. Odczytał on rotę
ślubowania, po czym radni po wywołaniu ich nazwiska wstając wypowiadali słowo ślubuję. W ten sposób
15 radnych obecnych na sesji złożyło ślubowanie i objęło mandat radnego Rady Gminy Łabunie, a Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Piotr Piela wręczył
radnym zaświadczenia o wyborze.
W czasie I sesji wybrano Prezydium rady gminy. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym bezwzględną
większością głosów w głosowaniu tajnym wybrano
przewodniczącego rady gminy, którym jednomyślnie
wybrany został Adam Kniaź. Większością głosów Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Łabunie została wybrana Elżbieta Kuźma.
Ślubowanie złożył także Antoni Wojciech Turczyn wybrany w głosowaniu z 16 listopada na Wójta
Gminy Łabunie, odczytując rotę ślubowania. Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej wręczył wójtowi
gminy zaświadczenie o wyborze, życzył dobrej współpracy i podejmowania nowych inicjatyw sprzyjających
rozwojowi gminy, a do radnych zwrócił się, żeby godnie reprezentowali swoich wyborców. Przewodniczący
Rady Gminy pogratulował ponownego objęcia stanowiska Wójta Gminy Łabunie, życząc nowych osiągnięć
w rozwoju gminy i dobrej współpracy z radą gminy.
Wójt podziękował za życzenia i zadeklarował wolę
współpracy ze wszystkimi radnymi.
Oficjalne wyniki wyborów dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, a protokół z I sesji
Rady Gminy Łabunie na stronie BIP Urzędu Gminy Łabunie.

Harmonogram zebrań wiejskich
w 2015 r.
Zarządzeniem nr 54 Wójta Gminy
Łabunie z dnia 16 grudnia 2014 roku
ustalono harmonogram zebrań
wiejskich, podczas których zostaną
przeprowadzone wybory sołtysów
i rad sołeckich.
•

•

7 stycznia: Łabunie
sala konferencyjna Domu Kultury, ul. Parkowa 9; godz. 1630, 1700
8 stycznia: Wólka Łabuńska
świetlica wiejska; godz. 1630, 1700

tuz

•

15 stycznia: Dąbrowa
świetlica wiejska; godz. 1630, 1700

•

16 stycznia: Wierzbie
świetlica wiejska; godz. 1630, 1700

•

9 stycznia: Łabuńki Pierwsze
świetlica wiejska; godz. 1630, 1700

•

19 stycznia: Łabuńki Drugie
świetlica wiejska; godz. 1630, 1700

•

12 stycznia: Łabunie-Reforma
świetlica wiejska; godz. 1630, 1700

•

20 stycznia: Mocówka
świetlica wiejska; godz. 1630, 1700

•

13 stycznia: Majdan Ruszowski
świetlica wiejska; godz. 1630, 1700

•

21 stycznia: Barchaczów
świetlica wiejska; godz. 1630, 1700

•

14 stycznia: Ruszów-Kolonia
świetlica wiejska w Ruszowie;
godz. 1630, 1700

•

22 stycznia: Bródek
świetlica wiejska; godz. 1630, 1700

•

14 stycznia: Ruszów
świetlica wiejska w Ruszowie;
godz. 1730, 1800

Wójt Gminy Łabunie
Antoni Wojciech Turczyn
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NA SPORTOWO
20 września III edycja Czwartków
LA – w biegach na 600 m III miejsce
zajęła Justyna Bondyra (2:26:24);
na IV miejscu uplasowała się Ewelina Skulska (2:32:03). W skoku
wzwyż z wynikem 130 cm zajęła
Marta Matla. W skoku w dal IV
miejce zajęła Justyna Bondyra (3,6
m) (wszystkie Gimnazjum Łabunie).

•

26 września IV edycja Czwartków LA
– 100 m II miejsce (14:98) – Paulina
Zwolak; Kula I miejsce (12,01 m) –
Michał Mazur, Skok wzwyż I miejsce 125 cm – Marta Matla; II miejsce
Diana Kowalczuk (120 cm) (wszyscy
z Gimnazjum w Łabuniach).

26 października i Różaniec nie pomógł gromiąc Spartę 3:0.

28 września w II Turnieju Karate
o Puchar Wójta Gminy Chodel – Mikołaj Śliwiński wywalczył III miejsce w kumite (Kadet 40kg); Łukasz
Kawka w kategorii Młodzik 60 kg
zdobył I miejsce kata i III miejsce
kumite.
1 października w V edycji Czwartków LA I miejsce w pchnięciu kulą
zdobył Michał Mazur (12,39 m).
12 października w Miączynie Sparta
Łabunie poległa 5:1.
18 października odbył się II Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin
IKO o Puchar Prezydenta Miasta
Chełm i jednocześnie Mistrzostwa
Województwa Lubelskiego Juniorów Młodszych i Juniorów Karate
Kyokushin. Na podium stanęli:
• Dawid Tymczuk III miejsce
w kata dzieci – chłopcy 20052006,
• Dawid Gemborys II miejsce
w kata kadet 2001-2002 oraz III
miejsce kumite kadet 2001-2002
do 40 kg,
• Mikołaj Śliwiński II miejsce
w kumite kadet 2001-2002 do
40 kg oraz III miejsce w kata kadet 2001-2002,
• Łukasz Kawka I miejsce w kata
młodzik 1999-2000 oraz I miejsce w kumite młodzik 1999-2000
do 55 kg,
• Krystian Bryk III miejsce
w kumite dzieci – chłopcy 20052006 do 30 kg,
• Rafał Tomasiak II miejsce
w kumite kadet młodszy 20032004 od 35 do 45 kg,

Wiktor Kolaja I miejsce w kumite kadet młodszy 2003-2004
pow. 45 kg.
Trenerami zawodników są Krzysztof
Policha oraz Paweł Tymczuk.
19 października na własnym boisku
Sparta rozbiła Huczwę z Tyszowiec
3:0.

•

•

•

2 listopada Sparta ugościła Igros
Krasnobród i przegrała 1:3 na własnym boisku.

•

7 listopada drużyna Komendy
Miejskiej PSP w Zamościu zdobyła
drugie miejsce podczas Mistrzostw
Województwa Lubelskiego Strażaków w Halowej Piłce Nożnej. Komendę Miejską PSP w Zamościu
reprezentuje m.in. strażak i reprezentant Sparty mieszkający w naszej gminie: mł. asp. Łukasz Burdzy
– trener, powołany do reprezentacji
województwa lubelskiego.

•

8 listopada Sparta przegrała z przedostatnią drużyną w tabeli Orionem
z Dereźni 3:1.
8 listopada nasi ministranci w rozgrywkach pomiędzy dekanatami zajęli trzecie miejsce.
13 listopada na stadionie Sparty
Łabunie odbył się VII Gminy Bieg
z Okazji Dnia Niepodległości.
W tym roku szkolnym do biegu przystąpili uczniowie klas
0-3, 4-6 i gimnazjów oraz dzieci
z oddziału przedszkolnego w Łabuniach. Ponad 300 uczestników z całej gminy. Bieg został podzielony
na kategorie wiekowe. Oto wyniki
rywalizacji:
• Dziewczęta rocznik 2008 i młodsi:
I miejsce Lena Kniaź,
II miejsce Aleksandra Czwórnoga,
III miejsce Julia Sowa.
• Chłopcy rocznik 2008 i młodsi:
I miejsce Cyprian Zygmunt,
II miejsce Piotr Mróz,
III miejsce Bartłomiej Starszuk
• Dziewczęta rocznik 2007-2006:
I miejsce Natalia Kolaja,
II miejsce Oliwia Grula,
III miejsce Ilona Nicpoń.

Chłopcy rocznik 2007-2006:
I miejsce Krystian Bryk,
II miejsce Michał Kudyk,
III miejsce Szczepan Kolaja.
Dziewczęta rocznik 2005-2004:
I miejsce Magda Mozoła,
II miejsce Malwina Pakuła,
III miejsce Joanna Szwaczkiewicz.
Chłopcy rocznik 2005-2004:
I miejsce Rafał Tomasiak,
II miejsce Jakub Piela,
III miejsce Michał Wołoszyn.
Dziewczęta rocznik 2003-2002:
I miejsce Natalia Bondyra,
II miejsce Weronika Zimek,
III miejsce Adriana Piela.
Chłpcy rocznik 2003-2002:
I miejsce Patryk Krupa,
II miejsce Bartłomiej Krukowski,
III miejsce Paweł Helman.

6 grudnia w hali sportowej w Łabuńkach Pierwszych rozegrano Mikołajkowy Turniej Karate Kyokushin.
Wyniki zawodników z terenu Gminy Łabunie:
• Natalia Molas III m-ce kumite
+30 kg;
• Dawid Tymczuk II m-ce kata
i I m-ce kumite +25 kg;
• Rafał Tomasiak I m-ce kata
i I m-ce kumite -45 kg;
• Mikołaj Śliwiński I m-ce kata
i II m-ce kumite -45 kg;
• Wiktor Kolaja II m-ce kumite
+45 kg;
• Krystian Bryk I m-ce kumite
-35 kg;
• Oliwier Hołys I m-ce kumite
+20 kg.
Trenerami zawodników są Krzysztof
Policha oraz Paweł Tymczuk.
10 grudnia w Szkole Podstawowej
im. Kard. S. Wyszyńskiego i Gimnazjum w Łabuńkach Pierwszych
odbyły się IV Integracyjne Mistrzostwa Graj w Boccia! o puchar Wójta
Gminy Łabunie. W zawodach wzięło udział 150 zawodników startujących w 7 kategoriach. Sędziami
głównym turnieju byli: Monika
Naworol i Ireneusz Klimek.
• Kategoria Junior I-III:
I miejsce: PSG (Marcel Kolaja,
Maciej Piłat, Hubert Niemczuk),
op. Zbigniew Momot;
II miejsce: Bajka (Szczepan Ko-
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Z SUBIEKTYWNEGO
INFORMATORA NACZELNEJ

Na fot. gospodarze turnieju boccia - uczniowie ze Szkoły Podstawowej
im. Kard. S. Wyszyńskiego w Łabuńkach Pierwszych

•

•

•

laja, Aleksandra Tomasiak, Jakub Wołoszyn), op. Anna Pyś;
III miejsce: Szynszyle (Aleksandra Johaniuk, Julia Szmit, Paweł Kulpa), op. Z. Momot.
Kategoria Junior IV-VI:
I miejsce: Gargamele (Rafał Tomasiak, Michał Wołoszyn, Szymon Kolaja), op. Z. Momot;
II miejsce: 9 Tygrysów (Wiktor Hołys, Paweł Niemczycki,
Jakub Piela), trener: Wojciech
Groniewski, op. na czas konkursu Witold Lipczewski;
III miejsce: Trio (Julia Kniaź,
Magdalena Michalik, Kinga
Góra), op. Z. Momot.
Kategoria Gimnazjum:
I miejsce: Gimnazjum 2 (Katarzyna Zimerman, Robert Jędruszko,
Daria Grula), op. Zbigniew Lewicki;
II miejsce Gimnazjum 1 (Dagmara Nadłonek, Emilia Poznańska, Agnieszka Branecka),
op. Z. Lewicki;
III miejsce Axel 2 (Agata Nowosad, Julianna Paszt, Karolina
Wałaszyk), op. Zbigniew Podkański.
Kategoria BC 2:
I miejsce: Katarzyna Paluchowska, Kamil Pomarański.
II miejsce: Karolina Kopiel,
Paweł Krajewski.
III miejsce: Aleksandra Rozkres,
Katarzyna Rozkres.

•

Kategoria BC 3:
I miejsce Michał Kozyrski, Patryk Szczygieł;
II miejsce Bartłomiej Nowosadowski, Dominik Krajewski;
III miejsce Robert Skwaryło,
Michał Bubiłek.
• Kategoria A:
I miejsce Drużyna Międzynarodowa (Mateusz Pawelec, Kacper Jarmoluk);
II miejsce Ambitni i Niecierpliwi
(Aleksandra Hejna, Agata Dudzińska, Norbert Późniak);
III miejsce Drużyna Krok za Krokiem I (Ilona Bondyra, Paweł
Bielak, Łukasz Rzeszutko);
• Kategoria VIP:
I miejsce KGW Łabuńki II (Małgorzata Grula, Małgorzata Gładysz, Elżbieta Szopa);
II miejsce KGW Ruszów (Marzena Nowosad, Ewa Byczek, Monika Dębkowska);
III miejsce Nauczyciele - Łabuńki (Zbigniew Lewicki, Zbigniew
Momot, Dorota Turczyn).
Turniej zorganizowany został przez
Referat PKSiI UG Łabunie, SP i Gimnazjum w Łabuńkach Pierwszych,
Aktywny Klub Sportowy i Zespół
Niepublicznych Szkół Specjalnych
Krok za krokiem w Zamościu i KGW
w Łabuńkach Pierwszych. Współpraca merytoryczna: Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych Krok za
Krokiem w Zamościu.
Cyprian Bukaj

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabunie (Uchwała
nr XVII/108/2012 z 27. 12. 2012 r.)
właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają
obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z powierzchni chodników
poprzez uprzątnięcie mechaniczne
lub ręczne, usunięcie lodu za pomocą prawnie dopuszczonych do
tego celu środków chemicznych.
Uprzątnięcia błota, śniegu, lodu
i innych zanieczyszczeń należy dokonać w miejsca niepowodujące
zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów, umożliwiając ich zebranie
przez zarządcę drogi, w czasie: powstałe w godzinach nocnych - do
godziny 7 rano; powstałe w godzinach od 7 do 22 - w ciągu dwóch
godzin od momentu ich powstania.
Nie dający się usunąć lód należy
posypać piaskiem lub innym stosownym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości.

Parlamentarny Zespół ds. Dzieci zdecydował o zorganizowaniu
konkursu Szkoła Marzeń. Konkurs
adresowany jest do dzieci i młodzieży oraz podopiecznych placówek opiekuńczych. Jest propozycją
przedstawienia wizji szkoły marzeń
i oczekiwań młodych osób wobec
szkoły, jako miejsca przyjaznego
uczniom. Przedmiotem konkursu
są prace literackie i plastyczne w
dowolnej formie. Placówka zainteresowana udziałem przesyła
zgłoszenia do 10 stycznia 2015 r.
do wybranego parlamentarzysty
(w swoim okręgu wyborczym).
Prace do 31 marca 2015 r.
www.senat.gov.pl

Startuje program Maluch na uczelni,
czyli więcej klubików i dziennych
opiekunów oraz żłobków przy uczelniach. Dzięki programowi studentki
i studenci będą mogli zostawiać
swoje dzieci pod okiem opiekuna,
a sami w tym czasie chodzić na
zajęcia. Inspiracją do stworzenia
programu byli studenci podczas
spotkania z minister Leną Kolarską
-Bobińską.
www.nauka.gov.pl
cd. na str. 26
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Komisja Europejska zatwierdziła Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 20014-2020. Polska jest
jednym z trzech krajów, które zakończyły negocjacje. Celem głównym PROW 2014-2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania
w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Program będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla
unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata
2014-2020:
1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji
w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów
gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego
i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach:
rolnym, spożywczym i leśnym.
6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie
ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego
na obszarach wiejskich.
Planuje się, że łączne środki publiczne przeznaczone
na realizację PROW 2014-2020 wyniosą 13.513.95.000
euro, w tym: 8.598.280.814 z budżetu UE (EFRROW)
i 4.915.014.186 euro wkładu krajowego.
www.minrol.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej zajęło stanowisko w sprawie opieki nad dzieckiem podczas przerwy świątecznej. Dni te, z wyjątkiem świąt, nie są
dla nauczycieli dniami wolnymi od pracy ani dniami
urlopu wypoczynkowego. Nauczyciele pozostają do
dyspozycji dyrektora, który może zaplanować m.in.
prowadzenie zajęć z dziećmi. Minister zaapelowała
do dyrektorów o zdiagnozowanie potrzeb rodziców,
zorganizowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla uczniów a władze samorządowe poprosiła
o sprawdzenie, czy szkoły dopełniły obowiązku poinformowania rodziców o przysługujących ich prawach.

Listy od Czytelników
Dzień Nauczyciela
14 października obchodziliśmy Dzień Nauczyciela. Dzień, który nie zawsze był obchodzony, ale
nauczyciel od zawsze był uważany za najważniejszą osobę (oprócz księdza) w środowisku wiejskim.
Podziwialiśmy wiedzę i mądrość naszych pedagogów. Z utęsknieniem czekaliśmy na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Nie przeszkadzały nam stare,
skrzypiące ławki, spróchniałe futryny w oknach,
stare piece z pobitymi kaflami, ropą smarowane
podłogi. Nie trzeba było zmieniać butów, ale je myć
pod studnią pompową, która stała na boisku szkolnym. Liczyła się nauka, a przede wszystkim zajęcia
pozalekcyjne. Pasjonowały nas zbiórki harcerskie,
śpiewy chóralne, występy teatralne. Z łezką w oku
żegnaliśmy mury macierzystej szkoły. Utkwiły mi
w pamięci słowa kierownika szkoły pana Michała
Woźniaka „ufamy wam…, liczymy na was…. Itd.”
Nie wiem czy można było na mnie liczyć, skoro
otrzymałam odpowiedź negatywną z wymarzonego liceum pedagogicznego. Ze strumieniem łez odprowadzałam furmanki. Które wiozły uczniów na
stancje do Zamościa, pasąc krowy na łące. Nie mogłam się z tym pogodzić, że tylko tyle potrafię – myślałam sobie. Jednak los się uśmiechnął i marzenie
się spełniło.
Życzę wszystkim Pedagogom spełnienia marzeń, dużo radości i wszystkiego, co się szczęściem
zwie. Pozdrawiam Redakcję, Czytelników i życzę
zdrowych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku 2015 r.
Helena Pokrywka

www.men.gov.pl

A gdyby tak... grać w ciekawe i niebanalne gry oraz
quizy internetowe, wygrać atrakcyjne nagrody a przy
okazji zdobyc cenną wiedzę o tym, jak bardzo zmieniło się województwo lubelskie dzięki środkom z RPO
WL wejdź na www.gryrpo.pl

Zmarli z terenu Gminy Łabunie

Pod koniec grudnia br. startują szkolenia dla mieszkańców Lubelszczyzny zagrożonych wykluczeniem
cyfrowym podczas, których uczestnicy zostaną zapoznani z obsługą komputera i podstawowych programów, obsługą portali społecznościowych, poznają zastosowanie Internetu w praktyce. Szkolenia zostaną
przeprowadzone na terenach lubelskich gmin, gdzie
jest budowana lub powstanie lubelska sieć szerokopasmowa. Zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami firmy Syntea S. A., która realizuje moduł
szkoleniowy – ul. Wojciechowska 9a, 20-074 Lublin,
tel. 81 452 14 00, e-mail: sspw.lubelskie@syntea.pl

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

05. 10. 2014: Turczyn Helena († 83 l.)
12. 10. 2014: Kycko Zofia († 87 l.)
13. 10. 2014: Krzaczkowski Stanisław († 77 l.)
13. 10. 2014: Niemczuk Bronisława († 92 l.)
16. 10. 2014: Bajaka Krzysztof († 56 l.)
16. 10. 2014: Kudyk Władysława († 88 l.)
20. 10. 2014: Kosmala Zuzanna († 76 l.)
03. 11. 2014: Gontarz Teofila († 87 l.)
16. 11. 2014: Petryk Marianna († 77 l.)
17. 11. 2014: Sokołowska Helena († 78 l.)
20. 11. 2014: Zasuwa Czesław († 62 l.)
15. 12. 2014: Słupska Marianna († 86l.)

5-lecie KGW Wierzbie

Fragmenty życia

1.: Łabunie, 1953 r.

3.: Łabunie, 1957 r.

5.: Łabunie, 1953 r.

6.: Łabunie, 1958 r.

2.: Łabunie, lata 70-te XX w.

4.: Zamość, 1969 r.

7.: Łabunie, lata 70-te XX w.

Fotografie z archiwów rodzinnych:
1.: p. Zofii Gacy (Łabunie; w zbiorach biblioteki); 2.: p. Czesławy Dziekan (Łabunie-Reforma);
3. i 5.: p. Krystyny Polichy (Łabunie); 4.: p. Anny Kuśmierz (Wólka Łabuńska);
6.: p. Janiny Sokołowskiej (Łabunie); 7.: p. Piotra Pieli (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

