Fotograficzny przegląd wydarzeń

2 lipca 2017 r.: Powitanie Lata,
Majdan Ruszowski

2 lipca 2017 r.: Powitanie Lata,
Majdan Ruszowski

2 lipca 2017 r.: Powitanie Lata,
Majdan Ruszowski

9 lipca 2017 r.: Biesiada kabaretowa,
Wólka Łabuńska

9 lipca 2017 r.: Biesiada kabaretowa,
Wólka Łabuńska

16 lipca 2017 r.: 10-lecie KGW Mocówka

16 lipca 2017 r.: 10-lecie KGW Mocówka

18 lipca 2017 r.: Peregrynacja Krzyża Papieskiego,
Łabunie (fot. KRZ)
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Od Redakcji
Jesień przyszła i nie ma na to rady. Pewnie wystarczyłoby w tym miejscu tylko to jedno zdanie.
Przemijanie jest ludzkie, zmieniające sie pory roku
są naturalne, a że czasem jedna wypiera drugą...
jakież to ludzkie! Smutniejemy na jesień, brakuje
nam słońca, energii, życia...
Polecamy zatem spacery, przyrodę naszych okolic,
zdrowe odżywianie - warzywa, owoce, ryby, suplementy diety, w tym vit. D3.Nie zatracajmy się
w beznadziei i smutku, to przejściowe i przeminie,
a radość w naszych sercach niech trwa!

PODZIĘKOWANIE ZA SŁUŻBĘ
24 sierpnia 2017 r. Wójt Gminy w obecności
wszystkich pracowników urzędu gminy pożegnał
odchodzącą na emeryturę Panią Alicję Ciuraszkiewicz, wieloletnią pracownicę Referatu Finansowo-Podatkowego.
Wójt podziękował Pani Ali za 40 lat sumiennej
pracy zawodowej składając życzenia zdrowia, pomyślności, radości z dnia codziennego, a przede
wszystkim realizacji niespełnionych dotychczas
planów i marzeń.
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Listy od Czytelników
Łabunie, 18 września 2017 r.

Wakacyjne wspomnienie
Minął już miesiąc od wakacyjnego odpoczynku. Zostały tylko wspomnienia. Na pewno miłe
w pamięci wczasowiczów, uczestników kolonii,
obozów, ale chyba nie takie miłe u organizatorów
wypoczynku. Wspominam organizowanie kolonii
letnich łabuńskim dzieciom. Już od maja trwało
przygotowanie do wyjazdu. Potem zmieniały się
albo terminy albo miejsca pobytu. Z Pokrywkową moje dziecko nie pojedzie na żadne kolonie
– oświadczył pewien ojciec. Miejscowe dzieci łatwo było zabrać, trudniej zamiejscowe. Kiedyś nie
było telefonów komórkowych, a stacjonarne były
pozamykane w szkołach – już trwały wakacje.
Zanim moje listowne zawiadomienie doszło do
Bródka – nas już nie było. Otrzymaliśmy skierowanie na kolonię zuchową do Biłgoraja. Małe to
miasto, ale wystarczające, by zaspokoić ciekawość
wiejskich małych dzieci. Tuż przed wyjazdem okazało się, że sanepid biłgorajski nie wyraził zgody
na funkcjonowanie placówki. Zawieziono nas do
Wólki Biskiej w gminie Biszcza w dawnym powiecie biłgorajskim. Przyjechali rodzice w odwiedziny do dzieci. Najpierw do mnie z reprymendą
- przywiozła Pani dzieci ze wsi do wsi – znowu
podpadłam. Za rok jedziemy znowu, tym razem
w góry do Stróż okolice Zakopanego. Już wszystko
przygotowane, dzieci ubezpieczone, autokar wynajęty, wysłałam kwatermistrza, by przygotował
placówkę. Nagle otrzymuje telegram następującej treści: wasza kolonia nie dojdzie do skutku.
A ja odpowiadam też telegramem – ja nie jestem
w stanie odwołać kolonii w tak krótkim czasie.
Przyjeżdżam, tym razem nie ulegnę, przyjdą rodzice z dziećmi z bagażami do szkoły a ja miałam
powiedzieć: Idźcie do domu? Przyjechał autobus,
dzieci szczęśliwe, rodzice chyba też tylko nie ja. Siedzę w tym autobusie teraz to naprawdę jak intruz.
Kierowca mówi do mnie przyjadę po was w zieloną noc – aby dla nas nie była noc dziś. Przyjechaliśmy na miejsce wszystko przygotowane łącznie
z kolacją i noclegiem. Przyjął nas bardzo miły pan,
nie wiem, co jest grane, po co ten telegram. Okazało się, że wysłał go pan inspektor z Gorlic, który zapraszał na rozmowę mnie. Tylko to nie była
rozmowa, ale krzyk pana inspektora z podniesiona pięścią do góry. Na szczęście nie we mnie tylko
w stół, ale ja milutkim głosem: panie inspektorze
ja nie przyjechałam tu na wczasy – natychmiast
ochłonął ten facet. Nieważne zachowanie inspektora, grunt że dzieci czuły się dobrze, że mogły podziwiać piękne krajobrazy, wspaniałe korowody.
Przepiękne występy w okolicy a nawet wesele góralskie, które odbywało się w pobliżu. Spotkanie
z ciekawymi ludźmi, z gawędziarzami, z którymi
można było pośpiewać i zatańczyć. Do domu wracamy ze śpiewem góralskich przebojów. Nie ma
tego złego co by na dobre nie wyszło, a w życiu
to jak w pogodzie. Filozof grecki twierdził, że żywot człowieka polega na ciągłym pokonywaniu
bariera. Oby ich było jak najmniej i łatwych do
pokonania życzę Redakcji, Czytelnikom i sobie.
Helena Pokrywka
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DZIEJE ŁABUŃSKIEGO SAMORZĄDU
Gromada Łabuńki
Kadencja 1955-1959

Gromada Łabuńki obejmowała trzy miejscowości:
Łabuńki, Barchaczów i Mocówkę. Siedzibą władz
była miejscowość Łabuńki. Do najdalej położonej wsi
w gromadzie było 4 km. Do siedziby powiatu 8 km.
W gromadzie nie zanotowano żadnych zakładów
przemysłowych, z urządzeń gospodarczych zanotowano dwie zlewnie mleka. Funkcjonowały dwa sklepy
GS-u. Szkolnictwo stanowiła jedna szkoła 4 – klasowa
w Barchaczowie i jedna 7 – klasowa w Łabuńkach.
Notowano także bibliotekę gromadzką, boisko sportowe oraz dwie straże pożarne (Barchaczów i Łabuńki).
Dane statystyczne o gromadzie Łabuńki w 1955 roku:
Barchaczów – liczba mieszkańców 467, obszar w ha
520, liczba gospodarstw 149; Łabuńki – liczba mieszkańców 944, obszar w ha 1131, liczba gospodarstw 297;
Mocówka – liczba mieszkańców 202, obszar w ha 473,
liczba gospodarstw 112 (APZ, PPRN Zamość, sygn.
1563, k.44). Brak danych z pierwszych lat działalności gromady Łabuńki. Zapewne pierwszym przewodniczącym Prezydium GRN został Antoni Wałaszyk
(APZ, PPRN Zamość, sygn. 1253, k.1). W skład Prezydium wchodzili: Lucjan Momot, Zofia Malinowska,
Janina Konim, Stanisław Palonka. Przewodniczącym
Komisji Rolnej był Jan Burcan.

Kadencja 1958-1961

Po wyborach do rad narodowych z lutego 1958 roku
ustalono skład Prezydium GRN: Przewodniczący Prezydium – Stanisław Szykuła, Członkowie – Jan Burcan, Feliks Turczyn, Jan Kulasza (APZ, PPRN Zamość,
sygn. 1255, k.3). Przewodniczącymi komisji gromadzkich zostali: Stanisław Petryk – Komisja Mandatowa,
Mieczysław Kowalski – Komisja Oświaty, Zdrowia
i Pomocy Społecznej, Stanisław Petryk – Komisja
Rolna, Czesław Burdzy – Komisja Finansów, Budżetu i Podatków (APZ, PPRN Zamość, sygn. 1254, k.4).
Biuro gromadzkie funkcjonowało od 1958 roku pod
kierunkiem sekretarza gromadzkiego Józefa Jusia
(APZ, PPRN Zamość, sygn. 1254, bp.). W aktach zachowały się dane o inkasencie gromadzkim Lucjanie Bieganowskim i delegacie Ministerstwa Skupu
Halinie Lewickiej (APZ, PPRN Zamość, sygn. 1253,
k.12). na wsiach ponownie wybrano sołtysów: Barchaczów – Stanisław Sołoducha, Mocówka – Antoni
Łagowski, Łabuńki – Józef Turczyn, Łabuńki – Józef
Blonka (APZ, PPRN Zamość, sygn. 1254, k.3). Gromada Łabuńki funkcjonowała do końca 1959 r. Uchwała
Wojewódzkiej Rady narodowej w Lublinie głosiła:
w powiecie zamojskim znosi się gromadę Łabuńki,
a obszar jej włącza się do gromady Łabunie (Dziennik
Urzędowy WRN Lublin, 1959, nr 9, poz. 63-64).

Gromada Ruszów 1955-1958
Gromada Ruszów została utworzona w końcu 1954
r. W jej skład weszły miejscowości: Ruszów wieś
i kolonia oraz Wierzbie. Od siedziby władz gromadzkich do najdalej położonej gromady było 4,5 km.
Do siedziby powiatowej prowadziła droga gruntowa
(3 km) oraz droga o nawierzchni twardej, klinkierowej.
W gromadzie nie notowano żadnych zakładów przemysłowych. Z urządzeń gospodarczych były tylko
dwie zlewnie mleka. W gromadzie notowano 2 skle-

Gmina Łabunie
w latach 1955-1961
cz. X
py GS-u (Ruszów i Wierzbie). W Ruszowie znajdowała się 7 – klasowa szkoła podstawowa, w Wierzbiu 4 –
klasowa. Z urządzeń kulturalnych notowano świetlice
w Ruszowie, jedną bibliotekę, boisko sportowe oraz
jena OSP w Ruszowie. Dane: Ruszów Kolonia – liczba
mieszkańców 245, obszar w ha 510, liczba gospodarstw
114; Ruszów Wieś - liczba mieszkańców 757, obszar
w ha 766, liczba gospodarstw 357; Wierzbie - liczba
mieszkańców 419, obszar w ha 711, liczba gospodarstw
172 (APL, PWRN Lublin, sygn. 1563, k.66). O tym,
jak bardzo gromada była zapóźniona cywilizacyjnie
świadczy wypowiedź jednego z radnych podczas inauguracyjnej sesji GRN: Co do światła to dookoła są
już światła, a myśmy tak niedaleko od miasta i elektrowni, czyżby u nas to światło nie mogło być, a to
jest potrzebne. Co do drogi to też drogi mamy bardzo
kiepskie, bo mosty połamane…(APZ, PPRN Zamość,
sygn. 1300, k.5). Pierwsze wybory do rad gromadzkich miały miejsce 5 grudnia 1954 r. W skład GRN
weszli: Maziarczuk Bolesław, Niderla Jan, Gałek Tadeusz, Skwara Adolf, Szerafin Tadeusz, Byczek Tadeusz, Szozda Feliks, Zwolan Bronisław, Jakubczak
Edward, Karchut Stanisław, Gemborys Stanisław,
Gruszczyński Roman, Jastrzębski Edward, Ziarkiewicz Wiktor. Pierwsza sesja odbyła się 22 grudnia
1955 r. w lokalu Szkoły Podstawowej w Ruszowie.
Wybrano skład Prezydium: Przewodniczacy GRN
– Bolesław Maziarczuk, Zastępca – Tadeusz Gałek,
Członek – Adolf Skwara, Sekretarz – Jan Niderla (APZ,
PPRN Zamość, sygn. 1400, k.2). Komisje gromadzkie
kadencji 1955-1958: Komisja Finansowo-Budżetowa –
Roman Gruszczyński, Komisja Kulturalno-Oświatowa - Jan Ślepokura, Komisja Drogowa – Wiktor Ziarkiewicz, Komisja Rolna – Stanisław Gemborys. Na
wsiach zamiast sołtysów powołano pełnomocników.
Pełnomocnik wsi Wierzbie – Jan Kapłon, dla wsi Ruszów – Łucja Serafin, dla wsi Ruszów Kolonia – Mieczysław Gałek (APZ, PPRN Zamość, sygn.1300, k.10).

Kadencja 1958 – 1961

Kolejne wybory odbyły się 2 lutego 1958 r. W skład
GRN Ruszów weszli: Bryk Franciszek, Jastrzębski
Edward, Szykuła Stanisław, Czelej Józef, Krupa Bolesław, Karchut Stanisław, Gałek Tadeusz, Szarafin Lucjan, Maziarczuk Bolesław, Kot Bolesław, Konopka
Tadeusz, Turczyn Jan, Gruszczyński Roman, Szozda
Felicjan (APZ, PPRN Zamość, sygn.1402). Skład prezydium ustalony 14 lutego 1958 r.: Przewodniczący –
Bolesław Maziarczuk, Członkowie Prezydium – Jan
Turczyn, Jan Niderla, Felicjan Szozda (APZ, PPRN Zamość, sygn. 1402, bp). Biuro gromadzkie poprowadził
Jan Niderla. Od 1958 r. powrócono do wyłaniania
przez społeczność danej wsi sołtysów. Zostali sołtysami: Ruszów – Henryk Wdowiak, Wierzbie – Mieczysław Turczyn, Kolonia Ruszów – Mieczysław Gałek
(APZ, PPRN Zamość, sygn.1300). Gromada Ruszów
funkcjonowała do końca 1958 r. Od 1 stycznia 1959
r. została włączona do Gromady Łabunie (Dziennik
Urzędowy WRN Lublin, 1958, nr 10, poz. 74).
(cdn.)
Leszek Zugaj
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SPOTKANIA

Ta historia sama do mnie przyszła…
Zaczęło się od tego, że pewnego dnia otrzymałam w spadku
16- kartkowy stary zeszyt i usłyszałam, że warto byłoby tę historię opowiedzieć… Na pożółkłych kartkach odręcznie długopisem
ktoś spisał swoje życie, tak jak umiał, nie bacząc na stylistykę czy
błędy tak, jakby chciał się „pozbyć” swojej historii… niedokończonej, niepodpisanej… Czytając te proste zdania, z jednej strony niby takie suche, porządkujące fakty, a z drugiej przepełnione emocjami Matki, moje myśli krążyły tylko wokół jednej osoby
z Dąbrowy. I nie pomyliłam się. Słowa te spisała Stefania Pudełko z d. Piróg, ur. 1912 r. w Wysokiem, zm. 1989 r. w Dąbrowie.
A upewniłam się, co do jej autorstwa po spotkaniu z panią Alicją
Topolską z Wierzbia i panem Marianem Pudełko ze Sztumu, którzy
szukając swoich korzeni napotkali niewyjaśnioną po dziś dzień
śmierć Czesława Pudełko z Dąbrowy, pierwszego męża Stefanii.

Życiorys mój
Mieszkali moje rodzice na Wysokiem koło Sitańca. Miałam 7 lat
zaczęłam chodzić do szkoły, ale
moje rodzice kupili w Dąbrowie
gospodarkę u pana Szeptyckiego w roku 1920. To było kupno
u Dziedzica. Przedtem moi rodzice
chodzili na roboty do dworu w Sitańcu i do Bortatycz. Byli tak zwane wyrobniki. Ciężko nam się żyło.
Przyszliśmy na kolonię. Też ciężkie
życie. Był czas wojenny. Nie było
co jeść. Rodzice brali u gospodarzy
kartofle, zboże na odrobek i tak
nas żywili i sami siebie. A bo nas 6
osób było, ja, młodsze 3 siostry, no
i rodzice i brat najmłodszy. W 1921
roku jak tata zasiał troszkę zboża
i posadził kartofli. Już było lepiej.
Kartofle takie urosły jak włoskie
orzechy, ale były swoje. Ciężko
było żyć. Miałam lat 12. Chodziłam
do dworu do roboty do Cześnik, do
Łabuń do pielenia buraków, żeby
pomóc rodzicom. Mama kupiła mi
sukienkę, buty. Później byłam starsza. Musiałam chodzić na zarobek,
aby żyć. Później wyszłam za mąż.
Chodziliśmy oboje do lasu składać
stosy. Za to dostaliśmy drzewa na
chałupę. Jeszcześmy nie zaczęli budować zabrali męża do wojska. Aż
przyszedł z wojska zaczęliśmy budowę domu. Ja z dzieckiem przez
ten czas byłam u swoich rodziców.
Przeżyłam 4 wojny. Najbardziej
ciężka była wojna w roku 1943
z Niemcami. Mój mąż był dowódcą
oddziału czyli placówki. W moim
domu było wszystko organizo-

wane. Chłopcy składali przysięgę.
Gdzie jaka akcja to ja im pomagałam. Wynosiłam broń z kryjówek
do oznaczonego miejsca. A stamtąd
chłopcy zbierali, jak szli na akcję.
Moim zadaniem było wynoszenie
broni. Łączniczki przynosiły meldunki ja miałam to przechować jak
od ręki nie poszło zabrane. Przyszli
z akcji broń zachować, jak przyszło
wojsko nakarmić, dać każdemu
chleba musiałam do lasu nosić jeść,
bo nie zawsze chłopcy przychodzili z lasu. Trza było dać jeść, bo to
człowiek też. Jeść niosłam, brałam
widły, grabie, jedzenie w pole miedzami, bruzdami szłam. Czasem
doszłam do lasu, czasem chłopcy
zobaczyli i wybiegali, sobie zabrali, a ja wracałam znowu po strach
do domu. Byłam trzy razy stawia-

Czesław i Stefania Pudełko; 1942 r.

na pod ścianę przez Niemców, lufy
ponastawiali i gadaj, nikogo nie
zdradziłam. Jakoś dzięki Bogu jeszcze żyję. Pracowałam dla Ojczyzny. Byłam dla wszystkich Matką.
Przeżyłam niemało strachu. Trzy
razy były okrążane moje budynki. Niemcy szukali, przewracali
jakoś nic nie znaleźli tylko zabrali
mi krowę. Jak wynosiłam broń zawsze w dzień, bo bałam się w nocy.
Zawiązywałam sobie płachtę, brałam w wysypek broń i w pole w
zboże. Zbierałam chwast. Niemcy
jechali patrzyli się na mnie, ja się
odwracałam do nich bokiem twarzą i zbierałam chwast, sadzałam
do wysypka, patrzyli się, ale nie
strzelali. Jak pojechali to ja w zboże i do punktu umówionego. Wracałam znowu i zbierałam chwast.
Tak się pracowało, że nikt nie domyślał się jaki ten chwast. Dzieci
zostawiałam z Mamą. Nie myślałam o życiu, ale pracowałam dla
Ojczyzny pod pseudonimem Matka. Jak nachodzili Niemcy byłam
w schronie. Dziecko mi strasznie
płakało. Wyszłam na brzeg, dawałam dziecku ssać. Nalecieli Niemcy
i krzyczał jeden, żebym mu łapała kurę. Nastawił karabin, zabije
mnie, akurat naszła kwoka z kurczętami. Ja mówię zabij ją i mnie.
Popatrzył na kwokę i na mnie
i machnął ręką i poszedł. Ja zostałam z dzieckiem nadal. Nie chowałam się, było mi wszystko jedno.
Z tego strachu nie mogłam ochłonąć. Wychowałam troje dzieci. Wynosiłam na noc do mojej Mamy,
żeby przeżyli wojnę. Jak mnie zabiją to niech się dziecko zostanie.
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Od lewej Franciszek Pudełko, rodzina Całków, Pudełków i Franciszek Piróg

Jakoś przeżyłam. Córka Stasia urodziła się w 1937 r., Józia w 1941 r., Janek…. Te dzieci były z pierwszego
małżeństwa z Czesławem Pudełko
(ps. Granat). Jak zginął ponownie

wyszłam za mąż za Franciszka Pudełko (ps. Słupek) – brata Czesława, żeby było mi lżej wychować
dzieci. Z Franciszkiem dzieci nie
miałam. Po śmierci Czesława, już

Gdy pani Ala zadzwoniła z prośbą o spotkanie nie sądziłam, że
usłyszę historię prawie jak z życiorysu Stefanii. Przyjechała do
mnie z panem Marianem Pudełko człowiekiem ciągle poszukującym swojej rodzinnej historii, który zbiera zdjęcia i dokumentuje
wszystko skrzętnie w elektronicznym notesie – laptopie. Porozmawialiśmy przy herbacie i ciastku, pooglądaliśmy zebrane przez
pana Mariana zdjęcia i goście pojechali do Dąbrowy. Nie minęło
parę dni, jak w rozmowie telefonicznej dowiaduję się, że spotkali poniekąd świadka tragedii – śmierci Czesława Pudełko, panią
Fijałkowską z Wolicy Śniatyckiej. Powędrowałam zatem razem
z panią Alą do małego domku pani Marii, jak się później okazało
Kaliny, łączniczki z oddziału Jana Turowskiego ps. Norbert.

Ja, Kalina

Mieszkałam pod lasem z rodzicami i braćmi. Tam też mieszkało
dwóch Rojów i matka. W czasie
wojny było tam cztery budynki.
My- Bratko, Roje- dwa budynki
i dziadki, taką małą chatkę mieli.
Miałam trzech synów. Jeden nie
żyje, miał tylko 4 tygodnie. Taka
głupota była i pojechałam w ciąży na zachód. Tam się zaziębiłam.
Syn umarł, a ja 2 miesiące leżałam
w szpitalu w Tomaszowie. Można
powiedzieć, że mnie wyleczył ruski lekarz. Jak Niemcy się wycofywali, a ruskie naszli. Miałam stryjenkę, która jeździła do Rosji. I ona
się dowiedziała, że ten ruski lekarz
w Łabuniach przyjmuje ludzi. Przyjechała do mnie i zabrała mnie do
Łabuń do ruskiego, a ona po rusku
umiała mówić. Lekarz mnie zbadał
i powiedział, że zaziębiony i woda
w boku. Dał mi proszki w gazecie,
kazał mi je brać. I ta woda ze mnie
wyparowała. Tak, że pierzyna co
raz to była mokra. Ale ja normalnie

wysechłam, bo nie mogłam jeść
ni pić. W Tomaszowie Peter mnie
zbadał i zostawił mnie w szpitalu
na miesiąc. Ten Peter to był fajny
lekarz. Wpierw zabrali mnie na
salę pooperacyjnę, wbijał mi tu
igłę, naciągnął czy jest jeszcze dużo
wody… bolało mnie, ale co ja będę
krzyczeć? A chore moje ponaciągali
kołdry na głowę, żeby nie patrzeć,
a ja do niego: panie doktorze ja się
boję. A on: boi się nie wiadomo
czego, przecież wiesz jak to boli! Po
miesiącu jeszcze mnie nie wypisał.
W tym czasie mnie wyleczył, ale
ja ważyłam 42 kilo jak wróciłam
ze szpitala. To było w 1946 roku.
Ślub wzięłam w 1945 roku w styczniu. Zamieszkałam z mężem przy
głównej drodze. Z mężem żyłam
tylko 10 lat. Koń go zabił w 1955 r.
A w 1945 r. wydarzenia pod lasem… Nie widziałam tego na własne oczy, tylko słyszałam, tak mi
mówili po tym wszystkim. Jechali
z Bródka czy z Dąbrowy, nie wiem
skąd oni tam byli. Chłopaki jechali,

z Franciszkiem posyłaliśmy dzieci do szkoły. Stasia chodziła najpierw w Klemensowie u sióstr
w zakładzie, potem siostry oddali
ją do Lublina, tam chodziła do szkoły. Dlatego oddałam ją do sióstr,
żeby się mogła czegoś nauczyć, bo
mi było ciężko. Józia chodziła do
pielęgniarskiej do Zamościa. Janek
został na gospodarstwie. Ja tylko
zaczęłam chodzić do szkoły na Wysokiem dwa miesiące, potem przyjechaliśmy na Dąbrowę, tu szkoły nie było. Tyle było moi nauki,
resztę mnie uczyła moja mama.
Uczyła mnie wyrazów. Pracowaliśmy oboje, budowali się. Zostałam
sama, zdałam gospodarstwo na
syna, miałam rentę i jakoś musze
żyć, chociaż choroby męczą trzeba
żyć, a w starości wiadomo jakie życie…

a za niemi… może jeszcze stanęli,
bo się znali z memi braćmi? Bo mój
brat jeden był starszy ode mnie
o dwa lat, a drugi pięć lat. I oni
znali się, bo należeli pod Lachawca Konrada i Norberta. I może tu
przystanęli? A ci jechali od Komarowa. Jechali z Duba polną drogą.
Tak od lasu prościutko do Duba na
kościół wyjedzie się. I ci z Dąbrowy na pewno stanęli, a tamci byli
w Dubie, tam im powiedzieli, że
tutaj już byli i ruszyli za nimi. I tu
ich dognali. Ci myśleli, że to UB ich
ściga. Liczyli na to, że będą strzelać do nich czy coś. Na pewno stali, rozmawiali, zobaczyli, że tamci
jadą na nich i ci chcieli do wozu, że
będą się bronić. A tamci wtenczas
zaczęli strzelać do nich, bo wiedzieli, że oni broń mają. Ale musieli
dopaść do wozu, bo nie mieli na
sobie tej broni. I ognia dali i zostali
zabici. Nie mieli na sobie mundurów, trzech doszło do wozu, a tamci
strzelili…Jak tam zaszłam to już zostali ci zabrani. Nasi zaczęli wszystkie uciekać, bracia, sąsiada syn…
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potem go Ukraińcy zabili, pojechał
do wujka na Ukrainę i ślad po nim
zaginął. Nasi zaczęli uciekać, bo
myśleli, że to UB i ich wszystkich
wystrzela. Ale oni dognali gdzieś
mojej bratowej brata, złapali go co
on za jeden. I dopiero mówi nazwisko. A jego brat był w AK plutonowym. Gdy powiedział nazwisko to oni wtenczas już wiedzieli…
Zapytali jeszcze czy to jego brat ma
pseudonim Zych (Alfred Thor), on
odpowiedział, że tak i dopiero ich
popuskali. Zamieszanie się zrobiło
z tym. Brat też mówił później, że
wszyscy jak jeden myśleli, że to
ubeki za nimi przyjechali. Okazało
się, że to prawdopodobnie z Armii
Krajowej byli i po prostu odjechali
sobie. Ale to było za tej komuny,
nikt nic nie mówił, bo by może
wszystkich poaresztowali. I tych

czarniuki – nasiedlone zabierają się
na Kazimierówkę. Ale meldunek
zlekceważono. I napadli na nich.
Chłopaki spali po stodołach, domach. Jak to mówią w kalisonach
uciekali. Ich bardzo dużo zginęło.
Mojej bratowej brat był ranny,
leżał w szpitalu w Tomaszowie.
Dam wam taką książkę „My z Zamojszczyzny”, gdzie partyzantka
Kazimierówki, Duba, Honiatycz
jest opisana. Mam też drugą nasze strony, ale pewnie syn wziął.
Agnieszka Piela: Czy pani wiedziała, że bracia są w konspiracji?
Maria Fijałkowska: Ja sama byłam łączniczką to ja nie wiedziałam? Naszym dowódcą był Norbert. A ile razy u nas nocował.
A raz przyszedł i brat mówi: panie
poruczniku to jak nocuje pan
u nas?, a on: nie, nie dziś, dziś mam

Pogrzeb Czesława Pudełko, Stefana Juszczaka i Józefa Skrobana;
Łabunie 1945 r.

i tych, zatarli to, nikt nic nie wspominał, siedzieli cicho. Trzech zabitych… jeden to Skroban, jeden…
zapomniałam, wiedziałam, ale już
nie pamiętam tych nazwisk*. No
cóż zaszła pomyłka. Takich pomyłek za tej partyzantki dużo było,
dużo. A przecież ile ich zginęło na
Kazimierówce? Prawdopodobnie
stąd poszedł meldunek do Duba,
żeby się mieli na ostrożności, bo

*
15 maja 1945 r. w Wolicy
Śniatyckiej tragicznie zginęli: Czesław
Pudełko ur. Ruszczyzna, 31 l. syn Józefa i Anny z Bździuchów, pozostawił
żonę Stefanię z Pirogów; Stefan Juszczak ur. Zamch powiat biłgorajski, 22 l.
syn Włodzimierza i Anny z Prokopów,
kawaler; Józef Skroban ur. Łabunie,
32 l., syn Jana i Marii z Juszczaków,
pozostawił żonę Marię z Lisieckich.
Fakt zgonu do łabuńskiego USC
17 maja zgłosili: Antoni Całka, Edward
Pudełko, Włodzimierz Juszczak wszyscy z Kolonii Dąbrowa, Stanisław Skroban i Władysław Sikora obaj z Łabuń.
– przyp. red.

za dobre papiery. O, a to jest [wskazuje na stronę w książce] zdjęcie
robione u nas na podwórku, jak
rano powstawali. A to [wskazuje
na następne zdjęcie] już wyzwolone, już ruskie byli… i szli, żeby się
ujawnić. Msza była na Rotundzie.
Był krzyż. Byliśmy my dziewczyny: z Łabuniek dwie i ja. I my właśnie z tym naszym wojskiem poszłyśmy. Jak szliśmy to ruskie
salutowali, haa. Po mszy poszliśmy
do koszar. Tam byłyśmy ze trzy godzin, więcej nie byłyśmy. No to
my pójdziem do domu. A było
lato, ta pora, bo wiśnie były, a tam
w Łabuńkach mają dużo sadów
wiśniowych i te wiśnie tam tak
obrodziły. I my mówim do chłopaków tak: my jutro przyjdziem do
was, narwiem wiśni i wam przyniesiem. I ja już nie szłam do domu
tylko nocowałam na Mocówce
u Firka. Rano idziem do sadu po te
wiśnie. Rwiemy je a nasze chłopaki lecą, uciekają przed czymś. No
co wy nie w koszarach?- pytam.

Rozbroili nas ruskie, wszystko zabrali, tyle, co każdy w kieszeń schował krótką broń, byliby na wszystkich poaresztowali – mówią.
Norberta aresztowali później. Mój
brat był w Zamościu, patrzy się
a Norbert rowerem ucieka. A później dowiedział się od chłopaków
jak to było. Ruskie go aresztowali
i siedział w więzieniu, ale chłopcy
się porozumieli z Norbertem, że oni
go uwolnią. I oni zrobili taki podstęp. Pobrali opaski, wzięli jednego
chłopaka i, że to UB goni go do
więzienia. Jak strażnik otworzył
drzwi, to Norbert już wiedział, co
ma robić. Miał już podstawiony
rower. I dał dyla z tego więzienia.
A mój brat akurat najechał, jak on
uciekał na rowerze. Norbert wtenczas uciekł, a co było później to już
nie wiem. Konrada też znałam, ale
z nim miałam mało do czynienia.
Norbert łączył się więcej z Wikliną, czyli J. Kaczorukiem Ryszardem. On był taki nieduży. To zdaje
mi się był Warszawiak. Mówiłam
kiedyś taki wiersz w Dubie na
cmentarzu podczas jakiejś uroczystości i zdaje mi się, że to jego był,
mówił mi: naucz się i spal. A jakiś
mężczyzna stał naprzeciw mnie
i oka nie spuskał, a ja jak mówiłam
to patrzyłam tylko na niego. A on
jak stanął tak stał. I wtedy tak sobie pomyślałam, ze ten wiersz na
pewno usłyszał nieraz od Ryszarda. Jak ruskie przyszli moja bratowa jeszcze panna wówczas była, a
nie moją bratową. Dostałam taki
meldunek, żeby zanieść do
W. Kliszcza Bogdana, a on był
między Dubem a Niewirkowem,
tam taka kolonia. Ja nie wiedziałam, gdzie on mieszka to ona powiedziała, że pójdzie ze mną. Raniutko poszliśmy. Zachodzim pod
dom, wychodzi ojciec tego Bogdana i mówię, że przyszliśmy z meldunkiem. A ojciec jego mówi: Bogdana
wczoraj
aresztowali.
A później już teraz popadłam
w gazecie o tym Bogdanie. Jego
poznał kolega, co uczył się razem
z nim w gimnazjum w Tomaszowie. Ale ten jego kolega to był
Szwab. Bogdan go spotkał na stacji i od razu wyczuł, że on jest ze
Szwabami. I ten kolega go aresztował. I oni tak go mordowali, nikogo nie wydał. Przyznał się, że ma
nazwisko Kliszcz, ale tych Kliszczów jest dużo… Później wywieźli
go do Niemiec. Trzymali go gdzieś
i puścili plotkę, że on jest szpie-
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giem. I tak ocalał. A tu poczytacie
ile naszych ludzi wydano… Na
Bródku był chłopak, który w wojsku był sanitariuszem i nas uczył.
Chodziliśmy na kurs do niego.
Stach Soboń. Ja chodziłam i tych
Firkowych z Mocówki. Ach,
wszystko było dawno… Jak było
wszystko wysiedlone to trzeba
było iść do czarniuków i robić.
W Cześnikach we dworze był nasiedlony, niby to Niemiec, ale to
był Polak, nazywał się Przybyszewski. I ten pan wyczuł pismo
nosem. Że tu chłopaki, że należą do
organizacji i powyrabiał naszym
chłopakom dokumenty, że we
dworze pracują. Ale oni siedzieli
w lesie, gdzie tam pracowali we
dworze. Na wieczór przychodzili
do domu. Karty mieli, że pracują
w liegenszafcie. Czarniuki ich legitymowali, gdzie pracują. A ten pan
z Cześnik przyjeżdżał na koniu do
chłopaków. Później jak się zrobiło
skąpo z jedzeniem tam jak Bondyrz to dał krowy dla partyzantki.
A później ożenił się z dziewczyną,
która kiedyś we dworze na kuchni
pracowała. Ona była Laskowskiego taka Rózia. A teraz już po
wszystkim przyjechał z synami
i pokazał im, gdzie on tu był… Raz
przyjechał do nas na koniu, ja raz
byłam u sąsiada. Ze mną te dwie
dziewczyny Firków. Nie wychodziłyśmy, tylko byłyśmy w mieszkaniu. A chłopaki byli u nas. Przez
ten podwórek przyjechał, tam taki
sadeczek był, pagórek, tam kiedyś
stał dom, ale on się spalił, i on an
ten pagórek. A ten koń przechylił
się, a on przez łeb i na nogi. Chłopaki wylecieli, bo to koło naszej
miedzy było i mówi, dobrze, że
dziewczyny nie widzą, boby się
śmiały ze mnie. A my wszystko
widziały. Ale zrobił to sprytnie, nie
przewrócił się tylko od razu stanął
na nogi… Składałam swoją przysięgę przed plutonowym Bolesławem Firkiem Zadrą. To był tych
Firków dziewczyn brat, on w wojsku służył. Mój mąż też był w partyzantce. W Komarowie Niemcy
zaczęli budować dla robotników
polskich taki barak, on z zawodu
był murarzem i on tam poszedł.
Ale mój to był taki nerwowy człowiek. Coś mu tam Szwab dokuczył,
coś pewnie powiedział i on tego
Szwaba pobił i ucik do lasu. Miał
matkę już w starszym wieku, przyjeżdżali do niej i ciągle o niego pytali. Poszedł do lasu, a wcześniej

był w wojsku w kawalerii. W lesie
z dowódcą Stanisławem Prusem
Adamem założyli kawalerię na koniach. Było dużo chłopaków. Mój
to jeszcze ćwiczył tych piechocińców na tych koniach. Oni gdzieś
w lasach w Bondyrzu byli. Ale jak
już wrócili do Zamościa to jak ich
ludzie witali, to jedna pani podeszła do niego i dała mu zloty łańcuszek. Potem już ich nie bardzo
witali…mieli zawsze pretensje ruskie. Na moich braci nikt nie doniósł, nie ujawnili się, nie powiem,
ale na męża doniósł taki jeden Żurek, że był w partyzantce, że na koniu przyjechał, że pistolet ma, nagadał im. Dostał wezwanie,
poszedł to go mordowali musi
z półtorej doby. Jak przyszedł to
psychicznie był wykończony. Jak
pisali protokół, że on był w lesie,
w partyzantce, żeby powiedział,
gdzie broń zakopana… Na akcje
nie chodziłam, byłam tylko łącznikiem. Moi bracia byli na Huszczce,
tam gdzie czarniuki zaczęli bardzo
hulać na Polaków. Trochę też spalili tę wieś. Ale tu zrobili nasze chłopaki ładne robotę. Zrobili w Niewirkowie był taki ładny dwór, bo
ci co byli w Osuchach, Bondyrzu to
nie mieli co jeść. To była akcja, że
napadną na Niewirków i zabierą
trochę żywności ze dworu. Nikogo
nie zabili, ale dużo zabrali. Świnie
powystrzelali, zabrali na wozy,
krowy zabrali, cukru, mąki, wszystkiego nabrali, wozy i konie też nabrali. I wszystko to wieźli koło nas.
Świnie postrzelane, krew kapała…
My siedzieliśmy, nie uciekaliśmy.
Na drugi dzień Szwaby przyjechali
do nas. Oni się nie zatrzymywali
nigdzie, nie było śladu tylko przejechali. I jak Niemcy przyszli pytali
się czy tędy jechali bandit. Jechali… mówim, co mieliśmy mówić,
że nie jechali? Jechali. I nic nam nie
mówili, nic nam nie zrobili, bo byłoby z nami koniec jakby się zatrzymali i coś zostawili. A tak to nie
było śladu, że się zatrzymywali.
Oni pojechali na Łabunie i na Bondyrz, wszystko tam poszło. To był
oddział Konrada i Ryszarda. Kupę
ludzi było… o śmierci Konrada to
wiem tyle, że było wydane, przeskarżone. Zaskoczyli ich… Pewnego razu chłopaki mieli iść na zrzuty
gdzieś między lasami, może
w Osuchach. Angielskie samoloty
mieli przywieźć broń. I przywieźli.
Od nas chłopaki z latarkami mieli
iść tam. Ale mieli iść też od Ryszar-

da chłopaki. Miało ich tam iść
dużo, większa grupa. Mój brat starszy wyglądał tych chłopaków. Do
nas przyjeżdżali ze Lwowa, sprzedać coś, kupić i był taki Lwowiak
Kocemba nazywał się. Pracował
na stacji kolejowej. I brat wyszedł
wyglądać ich i to było szczęście, że
oni nie naszli te chłopaki. Bo byłaby się rozegrała bitwa pewnie. Jak
wyglądał to patrzy idzie dwóch.
On myślał, że to nasi, ale on od
razu do brata co on robi na dworze.
I oni go przyprowadzili do domu,
to byli jakieś Ukraińcy. Pchnęli go
przez próg mieszkania i zaczęli się
z bronią wywijać. Legitymują
wszystkich po kolei. I tego Lwowiaka też. O Lwow, Lwow, my
znajem Lwow, tam nawet kartofla
nie dadzą – tak krzyczeli. I ten dowód jak mu szpurneli. Myśmy się
trochę wystraszyli, pobuszowali
troszkę po mieszkaniu, ale u nas
tam nic nie było. I powiedzieli:
jakbyście skazali, że my tu byli to
jutro przyjdziem i was wystrielajem. Poszli. Potem doszły nas słuchy, że jakąś rodzinę wystrzelali
w lesie gdzieś tam koło Bożego
Daru. Prawdopodobnie potem poszli na Berezki i coś od Kołtunowskich chcieli. Powyganiali ich
wszystkich z domu, poustawiali
ich pod ścianą. Coś tam obrabowali, wzięli i w ostatku zostawili ich
przy życiu. To byli Ukraińcy. Banda ukraińska tu chodziła… Pan
miał buraki za lasem, to było jeszcze niewysiedlone. I moja sąsiadka, ona była starszym człowiekiem,
Rojowa, jej syn był z mojego roku
i ona mówi, tam za lasem są buraki, chodź pójdziemy, weźmiem jakiejś płachty i narwiem tej buraczyny. Księżyc tak ładnie świecił
i my przez las ładnie poszliśmy
obie. A tej buraczyny dużo nie naniesiesz, bo to ciężkie. Idziem przez
las, noc. Ale słuchamy ktoś idzie.
To my porzucaliśmy tę buraczynę,
posiadaliśmy na niej i słuchamy.
Rozmowy… a to już niedaleko
mieliśmy przejść na nasza stronę.
Słyszeliśmy inny język, ruski, ukraiński? Posiedziałyśmy tam dłuższą
chwilę, już się cicho zrobiło i poszliśmy. W domu mówim, że w lesie była jakaś partyzantka czy co.
Na drugi dzień rano strzelanina
w lesie cześnickim strzelają. Samolot lata, strzelanina… Poszliśmy na
pole po kończynę i przychodzi ruski, a to było wtedy, kiedy Niemcy
brali do niewoli ruskich. A oni
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przeszli do drugiego lasu. I mówi,
że wystrielali nas tak dużo, ale ja
na sosne ucik i przeżył na sośnie,
a on taki głodny…Zaczął deszcz
padać i my przyszliśmy do domu.
Dali mu tam jeść i on mówi, że by
się troszkę przespał a w nocy on
pójdzie. I tak zrobił. A później we
żniwa mieliśmy pole pod cześnickim lasem i kosiliśmy pszenice to
były koście człowieka i karabin.
Brat zawiązał snopek i ten karabin
do domu przyniósł. Ale to nie był
ruski karabin, raczej polski. Do dziś
nie wiadomo kto to był. Pewnie
był ranny, ucik w zboże i się tu
wykończył. Tak to było… Przyjechali Niemcy i kazali polskim chłopakom Żydów łapać. Był tu taki
Nowosad, on był najstarszy i dali
mu to dowództwo, żeby tych Żydów wyłapać. Ale ich nie trzeba
łapać, bo oni mieli normalne
domy. Chłopaki poszli do nich
i mówią im, ze Niemcy ich wyznaczyli, żeby ich połapać. I ten Nowosad mówi, my was tu zamkniem, a później coś wykombinujem. Zebrali Żydów do jednego
domu, a wieczorem ich wypuścili
i Żydzi uciekli. Przyjechali Niemcy
a tu Żydów nie ma. I do tego chłopaka, gdzie te Żydy. A on: połapaliśmy ich, mamy świadków, zamknęliśmy ich tu, ale oni się na
nas rzucili, jakbyśmy mieli broń to
byśmy się bronili, a tak to pouciekali. Nie daliśmy rady. Nic im nie
mówili. A potem prawdopodobnie
zaczęli się po lasach kryć w cześnickim lesie i innych, jeszcze przychodzili do nas po wodę tam pod las,
ale później ich już nie było… Jeszcze tak było- byli chłopaki z Łabuniek i jeden miał nazwisko Juś.
Przyszedł taki jeden, myśmy go
dobrze znali, sklep miał, przyszedł
wody sobie nabrać. Akurat ten Juś
Żyda wygania, bo ten jeden to by
wydał od razu. Idź stąd, co tu łazisz… a ten Żyd: Panie juś idę, panie juś idę! A chłopaki się śmieją:
skąd on wie, że ty się Juś nazywasz?
Agnieszka Piela: A jaki był Norbert?
Maria Fijałkowska: Blondyn.
Wysoki. Ładny chłopak był. Przychodził, rozkazy czy jakaś akcja...
Było tak, że u nas był folksdojczem
taki Hanc. On był w porządku, ale
jego córka to taka Niemka wielka
była, że chodziła i mówiła, że jeszcze będę chodziła z harapem i Polaków w dupę biła. A potem przyszła

do mnie, żebym ja jej podpisała,
ze ona partyzantom pomagała, ja
gadam: Albina, jak ja bym ci podpisała to byłby chyba koniec świata. A może – ona tak – jeszcze ci się
przydam? A ja: a co ty myślisz, że
Niemcy przyjdą? Ja już tego nie
doczekam!
Skarżyli mnie, że ja nie pracuję
tylko siedzę w domu pod lasem.
A tu była taka pogłoska, że pracuję
w Cześnikach. Ale taki jełup Skrzyński przeskarżył mnie, że ja nie pracuję. I czarniuk przyjechał pod las.
Akurat coś robiłam w mieszkaniu
i mówią do mnie, że czarniuki przyjechali. Uciekłam na strych, przyszli, nie było mnie. Pojechali, ale
zaraz znowu było skarżone. I przyjechała do mnie ta Firkowa z Mocówki, ona przyjechała z Bondyrza
i ona tu miała wujka. I zobaczyła,
jak mój ojciec szedł z Komarowa
z tego bałtrupu i mówi, żeby powiedzieć Heńce - ja mam dwa
imiona - niech przyjdzie. I ojciec
mówi, że Janka jest u Wojtka Ślusarczyka i prosiła mnie, żebyś tam
przyszła do niej. Nie chodziliśmy
główną drogą, tylko mieliśmy
ścieżkę na ukos do wsi. I szłam
do tej mojej koleżanki ze szkolnej
ławy, przed żniwami było. Idę,
patrzę ktoś idzie naprzeciw mnie.
Patrzę a to czarniuk z karabinem
na tej ścieżce. Idę twardo na niego, udawałam, że się nie boję, nic
gorszego uciekać. Ja mu zeszłam
z drogi, on mnie też. Popatrzył
się na mnie i poszedł sobie. Przyszedł do nas. Była matka moja,
a ona miała sparzoną dłoń akurat.
Nie chodziła do roboty, ten czarniuk co chodziła do niego w pole
nie czepiał się matki, wiedział, że
ma zabandażowaną chorą dłoń.
Był jeszcze w domu dziadek. I do
niego, gdzie twoja doczka? A dziadek mówi: moja doczka to tam stoi
i pokazuje na mamę moją. Nie ta,
doczka młoda, nigdzie nie rabotaje. Dziadek mówi, że innej doczki
nie mam tylko ta, a jej doczka to
w Cześnikach robi. Mówią, że nieczarniuk, a dziadek, że to nieprawda. I czarniuk poszedł. Było więcej
szczęścia, niż rozumu. Ja przychodzę
a moi się pytają, czy się mijałam
z tym czarniukiem, a ja, że mijałam
się na tym i na tym polu… A on po
ciebie przyszedł i się spóźnił. Kiedy indziej było jakieś święto, ojciec
poszedł do roboty, a moja sąsiadka pracowała w tuczarni, tu gdzie
teraz Madeje mieszkają. Waszęda

ich dziadek. Ojciec idzie z roboty,
a ona wyszła i mówi do mego ojca
niech Heńka ucieka z domu, bo
czarniuki zabierają się po nią, bo
ludzie skarżą, że ona nie robi. Ale
było święto i byli chłopaki z Bródka. Był Romek Soboń i Józio Kłos.
Ojciec przyszedł i mówi, no siedzicie, a czarniuki mają po ciebie
przyjść. Chłopaki za chwilę poszli
do domu. A ja w domu jestem, ale
tak już uważamy, że jak będzie ich
widać, że nadjeżdżają to ucieknę.
Nie przyjechali. Ale na drugi dzień
matka się kłóci ze mną i gada: idź
z domu. Ja tylko do lasu doszłam,
a czarniuki po mnie przyjechali.
Alicja Topolska: Czy był taki czas
kiedy pani się najbardziej bała?
Maria Fijałkowska: Był taki czas.
Zabierają się chłopaki na akcję.
Bierą broń, amunicje, zabierają się
na akcję, a ojciec przychodzi z bałtrupu i mówi, że czarniuki zabierają się tu przyjechać, bo widzieli we
wsi jednego chłopaka, co im się nie
spodobał tak Władek Blomka z Łabuniek. Widzieli rowerem go i oni
tu przyjadą po rower. Brat mówi,
że jak przyjadą to on im wcześniej
wyciągnie dętkę. I tak zrobił, rower
postawił. Za chwilę patrzym się
a oni na rowerach już jadą. Chłopaki uciekli, a tu cały ten chlebak
wyładowany tym wszystkim zostawili. Oni na podwórek rowerami zajechali, a chłopaki w zboża,
były duże i do lasu. I czarniuki od
razu na ten rower. Była taka duża
obora, taki spichlerz i rower tam
stał. No i pytają, gdzie ta dętka.
A mój brat jak tę detkę wyjął
to wyrzucił do ogródka w kwiatki.
A ja patrzę a ten chlebak w domu.
Jak oni przyjdą do mieszkania
to cóż ja zrobię? Jakoś schowam.
On na podwórku, a u nas tak było
w koło, obora, stodoła, taki poddach i jeszcze taki kurnik był.
No i dom. I se myślę, oni na podwórku to mnie nie będą widzieć,
ale miedzy tymi budynkami były
takie luki. Nie stykały się. I ja ten
chlebak do siebie tak wzięłam. Jakąś chuścinę na głowę i myślę, że
rzucę go gdzieś w krzaki. Rzuciłam
w krzaki, bach rozłożyły się, to ja
znów ten chlebak do siebie i za
tę oborę lecę, ale za oborą między
domem luka. I ten czarniuk mnie
zobaczył. I ja jeszcze za te oborę,
a tam była brama, ale oni by mnie
tam zobaczyli. Pomyślałam, gdzie
ja pójdę, jakoś tam mnie widział,
ale tu mnie nie widział. Wpadłam
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do stodoły, a mój brat młodszy
przykrywał nowiutki rower z Kazimierówki takiego chłopaka. A ja
mówię do niego, co ja mam z tym
zrobić, a on: rzuć w młynek. Tak
zrobiłam, a czarniuk już wpada.
Ta chuścina mi zlazła, ja ze strachu
zwinęłam ją w garść. A on do mnie:
co ty niosłaś? Nic, o chusteczkę.
A on: po czemu ty uciekasz? A ten
drugi czepił się dziadka, gdzie ta
dętka. Strzelił dziadkowi pod nogi.
I my zaczęliśmy piszczeć, krzyczeć, ja, babcia, mama. A chłopaki
w lesie mówią, pewnie kogoś zabił.
I oni z lasu. Ale ktoś ukradkiem
wyczaił, że nic się nie stało, ale
czarniuki już się bali, już wyczuli pismo nosem. Wzięli ten rower
i zabrali się i poszli.
Do mnie przychodzili takie same
łączniki jak ja. Czasem było hasło,
czasem nie. Jedna była taka łączniczka z Bożego Daru Hela Szczerbikowa. Z Kazimierówki był łącznikiem „Przepiórka”, chodził też
Kazik Kłos. A z nim to tak było,
że jak on pierwszy raz przyszedł,
a nasze chłopaki młócili pszenicę.
Wiedział, że idzie do dwóch braci
i siostry. Ale jak przyszedł to tych
chłopaków było parę sztuk i on się
bał z tym meldunkiem. Nie wiedział do kogo. I tak posiedział, porozmawiał i poszedł. Ale mój brat
młodszy mówi, że on z czymeś
przyszedł, ale nas tu za dużo jest
i on się bał nas. I poszedł, na ukos

na róg lasu, dogonił go. I pyta się
go po co on tu przyszedł, a ten Kazik mówi, że przyszedł z meldunkiem, ale nie wie komu dać, bo tu
tak dużo chłopaków. I bratu przekazał.
Drugie takie ja jestem w domu,
a chłopaki w lesie. A mój młodszy
brat był u sąsiada. Przychodzi taki
wysoki facet koło 40-stki. I pyta
się mnie, gdzie mój brat. A ja sobie
myślę, człowieku, ja nie wiem co
ty jesteś za jeden. Odpowiedziałam mu, ze mój brat pracuje w Cześnikach w liegenszafcie. A kiedy
przyjdzie? A ja se myślę: on by tera
przyszedł, ale jak ja cię nie znam…
Mówię: nie wiem, aż w wieczór
pewnie. Człowieku, jakżeś przyszedł z meldunkiem to cię poinformowali, że nas jest tu troje – myślę
sobie. Postał chwilkę, pomyślał,
zabrał się i poszedł. Ale ja czułam,
że on z czymś przyszedł. Poleciałam do sąsiada i mówię: Fredek
przyszedł jakiś facet i pytał się
o brata. A Fredek: gdzie on jest?
A ja: o patrz, poszedł. Zaraz poszedł
brat za nim i przyniósł ten meldunek. Napisany na kartce i trzeba
było go podać dalej.
A pamiętam taki meldunek… mam
zanieść do Duba, ale patrzę idzie
moja przyszła bratowa. I mówię,
żeby Milcia poszła ze mną, oddać
meldunek w sklepie. I poszliśmy.
Oddaliśmy ten meldunek sklepowemu, my wychodzim a Niemcy

Taka jedna rodzina...
HISTORIA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

(6)

Łabuńki cz. 2
Jerzy Branecki: Był piękny zwyczaj w maju robiło
się zabawy, zawsze na zielone święta. I w maju odmawiane były majówki przy kaplicy. Godzina 18.00.
Dużo ludzi przychodziło kiedyś na te majówki. Wychodził ktoś na scenę zapraszał gości na majówkę pod
kapliczkę, orkiestra na powitanie zaczęła grać pieśni
maryjne. Pięknie to było. Lata siedemdziesiąte, dokąd
można było robić zabawy.
Teresa Stanisławek: Teraz, proszę państwa, też są
majówki. I do nas przychodzi dzieci trzydzieścioro.
Owszem, musiałam tam podpisać, bo dzieci miały
bierzmowanie, ale nikt nikogo nie zmuszał. Miałam

wracają z Rosji. I my z tymi Niemcami idziem od Duba, kawał drogi
do domu. Mówię do Milci, że jak
dojdziemy do Berestek to wykręcimy na niewirkowski las, bo ja
nerwowo chyba nie wytrzymam
z tym oddziałem. I my tak stopniowo zwalniałyśmy, zwalniałyśmy
i wykręciłyśmy na las, potem na
Kolonię Niewirkowską i stamtąd na Kolonię Cześnicką, bo ona
mieszkała na kolonii, a ja poszłam
do swego domu. I dognał mnie
Ukrainiec, co mieszkał na Antoniówce, taki starszy facet Święciło.
I idziemy razem, a Niemcy idą, dochodzim do cześnickiego lasu kiedy naleciał samolot ruski i Niemcy
do lasu i my do lasu, pochowaliśmy się. Polatał niziutko i poleciał.
Dotarłam do domu.
W Łabuniach byłam na pierwszej
mszy po wojnie, na dworze, ławki, hrabiowie byli. Syn na pewno.
A mój mąż to brusy zakonnicom
przywoził z lasów krasnobrodzkich.
Pytacie mnie, czy ja się nie boję,
jak? Ja przeżyłam nie takie strachy...
Fotografie z archiwum rodzinnego
Mariana Pudełko. Zachowano oryginalny styl wypowiedzi.
wysłuchała: Agnieszka Piela

Drugą część wspomnień o KGW Łabuńki
zdominowała pani Teresa Stanisławek, która
niczym Hanka Bielicka z ogromną swobodą
opowiadała o swoim życiu… próżno szukać
w nich tych właściwych o KGW…, ale całość
spisanych rozmów niewątpliwie tworzy historię członkiń KGW Łabuńki.
włosy umalowane raz na różowo, raz na niebiesko to
była sensacja wśród młodych. Dziewczyny pięknie
śpiewają. Naprawdę pięknie! I jeszcze chłopcy, co jest
niespotykane, bo komputer jest ważniejszy. Ksiądz
mnie się pytał, co ja robię, że tu tyle młodzieży jest.
Ach, ja zaraz księdzu powiem w czym jest tajemnica.
Umie ksiądz liczyć? No, umiem. Ma ksiądz pieniądze?
No, mam jak trzeba to mam. A umie ksiądz kupić
cukierków dzieciom? A on mówi: co? A ja: kupuje się
cukierki dzieciom najlepsze, żeby dzieci pamiętały do
końca życia i te dzieci będą je pamiętały. Każda z nas
z dziewczyn kupuje cukierki. Ja zaczęłam od krówek.
Ale za ciężkie były… Niektórzy z sąsiadów nie przychodzą pod figurę pochwalić Boga, za to słońce, za to,
żeśmy wstali, bo tam jest ważniejszy telewizor. I to
jest bardzo przykre, bo gdyby to byli pijacy, a to niby
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normalni ludzie… i te cukierki… ksiądz mówi: acha!
Na koniec ja robię placek z rabarbarem, termos herbaty, lody i pączki. I jest bardzo wesoło! Mam zdjęcie.
Tylko sołtysa nie było ani razu! (śmiech na sali)
Tomasz Petryk: Jadę ciągnikiem w pole, akurat wtedy
zboże się pryska. Ale nie ominę was.
Teresa Stanisławek: My wiemy, że ty masz dużo roboty, bo my już mamy dużo czasu.
Elżbieta Garbacz: Na Centralce też jest taka kobieta,
co cukierki dzieciom rozdaje. Madejowa.
Beata Klimko: Odkąd ja pamiętam zawsze były na
zakończenie cukierki.
Teresa Stanisławek: U nas codziennie! Za każde śpiewanie. U nas majówki są codziennie o 19.00. Nawet
jak pioruny biją. Ja mam altankę, w niej jest Ojciec
Święty i Matka Boża i orzech co ma z 60 lat. I te dzieci,
ci chłopcy to wszystko stoi na baczność. Nikt nic nie
powie zbędnego, bo już więcej do mnie nie przyjdzie.
Bo albo mnie lekceważysz, albo ten krzyż co tutaj jest.
Raz miałam taki incydent, takie nieporozumienie.
Chłopak przyszedł przeprosił mnie i powiedział: widocznie nie z tego domu jestem ja… Na co ja, że my
wszyscy z tego domu… Porozmawialiśmy i od tamtej pory ani razu się nie spóźnił. Potem nawet i czytał
i dostawał dwa cukierki, bo trzeba zmobilizować te
dzieci…
Agnieszka Piela: Panie wychodziły za mąż za kawalerów stąd, z Łabuniek?
Teresa Stanisławek: Ja najładniejszego chłopa sobie
wzięłam. Najładniejszy i najbogatszy! Poczciwa dusza. Nie wiem, kto by ze mną wytrzymał tak długo!
52 lata.
Agnieszka Piela: A jak wesele wyglądało?
Teresa Stanisławek: Oni mnie nie chcieli, bo byłam
bardzo biedna, ale z porządnej rodziny. Pamiętam
jak dziś, jak przyszłam z siostrą do remizy na zabawę.
I starsze panie szeptały między sobą- a czyje to dziewczynki przyszły… Nie znały nas. Nie tak jak dzisiaj od
14 lat chodzą czy ma cnotę czy nie ma… Nie można
było robić, co się chce czy chodzić, gdzie się chce… Tak
mi raz ojciec dał oberka, bo się od siostry spóźniałam…
to ja tego oberka pamiętam po dziś dzień.
Tomasz Petryk: Dzisiaj to by była przemoc w rodzinie…
Teresa Stanisławek: I bardzo dobrze. W każdym domu
powinna być przemoc i by było mądrzejszych trochę
ludzi. Także wcale nie żałuję tego, co było, wcale nie.
Na ślubie był mój teść. To mnie wzrokiem tak prowadził, jakbym ja szła na szubienicę. I jeszcze męża siostra
była. A później bawiliśmy się tutaj w remizie. Było
jeszcze jedno wesele Antka Dobrowolskiego. Przyjęcia
były w domach a na tańce przychodziło się do remizy.
W tym czasie zmieniali talerze. Zamieszkaliśmy z mężem w Zamościu. W 1961 r. zabił się męża brat. I wtedy przyszedł do nas teść z takim Sokołowskim i mówi,
że tam taki majątek… I myśmy się zgodzili przyjść
z mężem tutaj. A syn miał wtedy 8 miesięcy. Teściowie
go wychowali. I żyliśmy razem na jednej kuchni przez
25 lat. O sytuacji ze ślubem nie rozmawialiśmy nigdy.
A chodziło o to, ze oni mieli więcej hektarów od nas.
U nas było trzy a u nich osiem. I tylko o to chodziło,
bo syn się urodził dopiero pięć lat po ślubie. Stary dom
szalowany wyburzony. Z mężem postawiliśmy duży
dom. Teraz mam syna, mam synową i czworo wnuków. I razem mieszkamy w tym domu. Oni na górze,

my na dole. Wie pani, prawdy się nie ukryje, wiem
skąd mi nogi wyrosły, ludzie wiedzą też. Nie lubię
kłamstwa, lubię prosto w oczy patrzeć. Czy źle czy dobrze mów prawdę. Śpiewałam kiedyś w kościelnym
chórze.
Agnieszka Piela: Kiedy to było?
Teresa Stanisławek: Jakieś piętnaście, dwadzieścia lat
temu…
Zofia Branecka: Tereska, co Ty opowiadasz… Mariusz
organista zaczął śpiewać po komunii, a dziś ma czterdzieści lat!
Teresa Stanisławek: Czterdzieści lat? Ooo… W każdym
bądź razie na tym chórze któregoś dnia było jakoś tak
nam smutno. Gdy poszedł ksiądz Sieciechowicz to ten
pan, który prowadził chór miał wódkę i ją ponalewał.
I każdy już wesoły był. Ksiądz przychodzi i pyta co mi
tak wesoło. Ja odpowiadam, że ja zawsze taka wesoła, a on mówi: nie tyś dziś coś za wesoła! I wącha. A ja:
co mi tu ksiądz wącha. Ja perfumy mam. A on: słuchaj,
wy tu wódki nie pijecie? A ja: a broń boże! Kazał nam
przysięgać, a my nie pijemy i koniec.
Zofia Branecka: I tak wygląda: prawdę trza mówić….
a księdza kłamała w żywe oczy! (cała sala się śmieje)
Teresa Stanisławek: Ale to dla dobra organisty, bo on
by go wyrzucił na drugi dzień. Jak trzeba kłamać to
trzeba….

Historie te ucięła pewna gospodyni, która zmieniła
temat na kulinaria. Wszystkie koła gospodyń z terenu
gminy jeździły do szkoły do Łabuń ze swoimi kulinariami. Pani Fryzowska robiła golasy. To były jakieś
pokazy, degustacja…
Zofia Branecka: Korowaj piękny na dożynkach mieliśmy. Pani Dębkowska z Ruszowa nam go piekła.
A na innych zszedł do nas biskup i proboszcz Aleksander. Myśmy byli tak zachwyceni. Mieliśmy wieniec
w kształcie łodzi, w środku był krzyż. Ksiądz jak go
zobaczył to powiedział, że z tym wieńcem pojedziecie
do Krasnobrodu i dał nam swoją stułę, żeby zastąpić
wstążkę na krzyżu. A jeszcze wam powiem taki przypadek, że później we wrześniu były gminne dożynki
w Ruszowie i myśmy pojechali z tym naszym wieńcem i niestety kazali nam zdjąć krzyż. To był wieniec
w kształcie łodzi zrobiony ze zboża, w tym kto co miał
przynosił płody rolne i tam poukładaliśmy. I podeszła
do nas Kosmalowa z urzędu gminy i kazała nam zdjąć
krzyż, bo oni nas nie wpuszczą, żeby iść z tym krzyżem
do prezydium. Ale myśmy się uparli, to my wcale nie
pójdziemy. I w tył zwrot z tego całego korowodu, ale
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jakoś dało radę. Ale kazali nam go z boku postawić
tak , żeby się nie rzucał w oczy. A to akurat na samym
środku było miejsce wolne i my jak żeśmy weszli tam
go postawiliśmy przed tymi panami z prezydium.
W takich czasach żyliśmy. Dla nas ten wieniec był
bardzo ważny, bo byliśmy na wycieczce w Nowej Hucie i stamtąd wzięliśmy projekt.
Inna pani: Ale nie tylko braliśmy udział w takich
uroczystościach. Przecież na 1 maja były obchody
pod szkołą w Łabuniach. I myśmy występowali jako
zespół śpiewaczy. Śpiewaliśmy tam też pieśni patriotyczne. Tak bogu świeczkę a diabłu ogarek. Tak
zostało do dziś. A miałyśmy jeszcze panów. Taki był
Ciuraszkiewicz i Kazimierz Ciećko. Oni nam też bardzo
pomagali we wszystkich pracach. Cokolwiek działaliśmy to oni byli bardzo chętni. Ze strażakami trzymaliśmy. A Ciećko miał głos.
Agnieszka Piela: To teraz powiedzcie mi, dlaczego się
Łabuńki z Łabuniami nie lubią?
Panie: A kto tak powiedział?
Jerzy Branecki: To tak od dawna było. Ale to przed
wojną.
Agnieszka Piela: Z gazet polskich sprzed wojny można wyciągnąć taki wniosek… Jak w Łabuniach była
zabawa to..
Zofia Branecka: Nasze przynosili brony na plecach!
Tomasz Petryk: To z Barchaczowa!
Piotr Piela: To była taka rywalizacja. Jak tutaj powstało koło młodzieży to w Łabuniach też. Jak była
zabawa to i zabawa była w Łabuniach. I że to tak specjalnie Łabuńki robiły Łabuniom lub odwrotnie.
Pani: Tak to prawda, była rywalizacja. Która zabawa
była lepsza to więcej zarobili, a drudzy byli stratni.
Elżbieta Grula: Czy zawsze zabawa kończyła się bijatyką na koniec?
Zofia Branecka: Nie zawsze.
Agnieszka Piela: A kto u was grał? Mieliście takich lokalnych grajków?
Jerzy Branecki: Z Zamościa zespoły były. Na akordeonie Lichota, Niklicki na saksofonie. Przyjeżdżali warszawą, brali 50 zł za dojazd. Przychodzili, weszli na
scenę, zagrali marsza. Pięknie grali. O jedenastej kolację. Nic innego nie chcieli tylko smażone jajka z kiełbasą. To u Tomczaka jedli kolację. Zjedli i przychodzili
potem dalej grać.
Elżbieta Garbacz: A wy nie mieliście żadnych instrumentów?
Pani: Był tutaj taki pan Szala, miał akordeon i on nam
grał. Jak młodzież chciała sobie zrobić potańcówkę to
zbierało się kilka takich młodych, szliśmy, prosiliśmy
go, grał nam tu a myśmy tańczyli.
Zofia Branecka: Ja nie pamiętam, żeby Szala grał.
Wiem, że buty szył.
Agnieszka Piela: Która z was piekła, która najlepiej
gotowała?
Teresa Stanisławek: Wszystkieśmy piekły i gotowały…
Pani: Robiłyśmy sobie wspólnie opłatek tutaj w remizie, w szkole też był. Każda coś tam piekła, robiła
sałatkę. Każda coś przynosiła. A mężczyźni w coś tam
lepszego się zaopatrzyli i było wesoło.
Zofia Branecka: Chodziliśmy na kurs gotowania. To
już chyba gmina nam zorganizowała ten kurs. Jeździliśmy też do gospodarstwa ogrodniczego pod Rzeszów. Jedziemy autobusem i jedziemy, nudno, a ja na-

gle krzyczę: dziewczyny!, dziewczyny!, a one: co?, a ja:
patrzcie, krowa się pasie! Wszyscy w śmiech. ( na sali
także! )
Pani: Kiedyś, żeby zrobić wspólny opłatek to nie było
tak jak dzisiaj, że wszystko w sklepach jest. Kolejki,
kartki, ale nam nic nie brakowało. Mieliśmy wszystko
tak jak trzeba.
Zofia Branecka: Ale było bardzo fajnie, bo wspólnie!
Agnieszka Piela: I co się stało? Spotykacie się teraz?
Teresa Stanisławek: Każdy ma synowe, dzieci…
Panie: W kościele, oooo… w remizie na uroczystości
zapraszają nas i bardzo nam przyjemnie…
Po tych słowach nastąpił gwar jak na targowisku…
Elżbieta Garbacz: Miałyście jakieś swoje ciastko, swoją potrawę sztandarową?
Teresa Stanisławek: Ja robiłam sernik…
Pani: Na zimno…
Teresa Stanisławek: Nie, na gorąco. Na zimno nauczyła nas pani Marylka. Sernik z żelatyną. To był dla nas
szok. A na jakieś spotkanie upiekłam sernik, ale pomyślałam, że zamiast dodać margarynę, dam masło
… ja go wyciągam a on taki malusieńki. Przychodzę
i mówię, a pamiętam jak dziś: poleciałam do Kazi Kulaszowej i mówię cóż tu zrobić. Ta pyta czy zakalec,
a no nie odpowiadam. To jak wyjdą wszystkie żywe
to do jedzenia! A ona powiedziała mi wtedy tak: pamiętaj jak dajesz tłusty ser to nigdy nie dawaj masła!
Tylko margarynę, bo będzie za ciężki. Od tamtej pory
nauczyłam się piec serniki. Czym sernik biedniejszy
tym lepszy! Koniec z masłem. A raz zrobiłam marchewkowy placek… mówię do teściowej: mama spróbuje ten placek. A czego? Pyta, a no pierwsze skosztujemy… Jemy ten placek, teściowa mówi, że placek
jakiś taki nijaki. A ja gdzie tam nijaki, mama się nie
zna… dobry placek. Przyszedł Sławek, pyta co to jest,
mówię, że nowelizacja placek z marchwi. Po chwili
mówi: mamo, coś ci się nie udało. A ja: e tam, nie gadaj głupot. Tadek przyszedł je, w zębach mu trzeszczy,
pyta co to jest? W końcu nikt tego się nie czepił. Wyrzuciłam na podwórko, a kura jedna dziobie i krzyczy
donośnie i przeraźliwie: ko ko ko kooo. Poleciałam do
domu i myślę sobie, o matko boska! Jak mi dziś kto
powie o nowelizacji to ja się pytam od razu o przepisy!
Tylko starodawne.
Elżbieta Garbacz: A zdobywałyście jakieś nagrody
w tamtych czasach?
Panie: Nagrody to nie, ale podziękowania i owszem.
Występowałyśmy w WDK . Ale powiedzieli nam, że
zły repertuar dobraliśmy, my wzięłyśmy melodyjne
piosenki, a tu chodziło o folklor stary.
Elżbieta Garbacz: A może chciałyby panie nam coś
przekazać, jakieś swoje doświadczenia?
Teresa Stanisławek: A żebyście były i tyle lat żyły
z mężami, jak my. To jest bardzo ważne i piękne po te
50 i jeszcze, jeszcze!
Na koniec wszyscy zaśpiewali fragmenty utworu napisanego przez panią Petrykową:
Miał mój ojciec pole, dom i piękny sad
Żyje w mych wspomnieniach moich dziecinnych lat
Miał srebrzyste włosy i spracowaną dłoń
Oczy jak bławaty…
Agnieszka Piela
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W ROKU...

RÓŻNE OBLICZA MATKI, MAMY, MATEŃKI…
22 sierpnia rozstrzygnięto X Jubileuszowy Konkurs Gminny
pod patronatem Wójta Gminy Łabunie i Proboszcza Parafii
Łabunie „Różne oblicza matki, mamy, mateńki…” organizowany W Roku 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.
Komisja w składzie Emilia Kuśmierz, Piotr Piela i Agnieszka
Piela przyznała w części plastycznej: Grand Prix – Diana Faranszkiewicz (Łabunie); I miejsce
– Beata Krzaczkowska (Bródek),
Amelia Górska (Łabunie), Wiktoria Pokryszka (Wierzbie); II miejsce – Maria Skowyra (Wierzbie),
Barbara Flak (Barchaczów), Nikola Kusy (Łabunie), Michał Synowiec (Ruszów-Kolonia), Karol
Niemczycki (Łabunie); III miejsce – Krzysztof Rozkres (Łabunie),
Barbara Celińska (Łabunie), Edyta
Krzaczkowska (Łabuńki Pierwsze).
Wyróżnienia: Michał Romańczuk

(Łabunie-Reforma), Zuzia Dębkowska (Ruszów), Natalia Wiater
(Ruszów), Hubert Topolski (Ruszów), Natalia Smalcuga (Łabunie – Reforma), Jakub Romańczuk
(Łabunie-Reforma), Emilia Mróz
(Bródek) i Martyna Śliwińska (Łabunie).
W kategorii literackiej: I miejsce
– Michałowi F. Szykule (Łabuńki Pierwsze) za „Modlitwę” i Alicji Sapucie (Łabunie) za „Mamę,
mamusię, mateńkę”; III miejsce –
Amelii Bindzie (Łabunie), Beacie
Murmydłowskiej (Bródek) i Barbarze Flak (Barchaczów).
Na konkurs fotograficzny zdjęcia

Miło nam poinformować, że znaleźliśmy się wśród 10 nagrodzonych bibliotek w konkursie Lustra
Biblioteki. Wydawnictwo Egmont
ufundowało komplety książek,
które można było wygrać wymyślając oryginalne hasło promujące
czytanie z użyciem słów „Poczytaj
ze mną”. Nasze nagrodzone hasło:
Jeśli Ci nie jest wszystko jedno
– POCZYTAJ ZE MNĄ – książki
skrywają życia sedno!

Informacyjnego. Do udziału zaproszone zostały biblioteki publiczne
z całej Polski.
W połowie września do Łabuń dotarła „Paczka Literacka” – dla Czytelników Biblioteki.

Z nieukrywaną radością informujemy również o przyjęciu Biblioteki
Publicznej Gminy Łabunie do akcji
„Paczka Literacka” organizowanej
przez Wydawnictwo Agora oraz
Fundację Rozwoju Społeczeństwa
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na Bibliotekę Publiczną Gminy Łabunie
Kinder Mleczna Kanapka rozdaje
50 000 książek! Pod hasłem „Przerwa na wspólne czytanie!” zorganizowała akcję popularyzującą ideę
wspólnego czytania dorosłych
i dzieci.
Nasza biblioteka zgłosiła swój
udział i potrzebuje wsparcia czytelników i sympatyków, aby zdobyć nagrody. Oprócz bibliotek

nadesłali: Danuta Wiater (Ruszów), Teresa Wiater (Ruszów),
Anna Merklingier (Łabunie-Reforma), Renata Małys (Łabunie-Reforma), Magdalena Romańczuk
(Łabunie-Reforma),
Kazimiera
Krupa (Majdan Ruszowski), Wojciech Rozkres (Wólka Łabuńska),
Monika Pokryszka (Wierzbie),
Lucyna Tymczuk (Łabunie-Reforma). Decyzją Patronów Konkursu
– Wójta Gminy Łabunie i Proboszcza Parafii Łabunie wymienieni
wyżej Laureaci Konkursu, a także
osoby, które wzięły udział w spotkaniach wakacyjnych promujących konkurs i złożyły swoje prace
w wyznaczonym terminie wezmą
udział 30 września w wycieczko –
pielgrzymce do Sanktuarium Matki Boskiej Jedności w Kodniu, Monasteru św. Onufrego w Jabłecznej
i Sobiboru.
Z BIBLIOTEKI
Kinder Mleczna Kanapka książkami obdaruje również rodziców
z dziećmi! Głosowanie rozpocznie
się 2 października i każdego dnia
do 31 października br. można oddać jeden głos, zwiększając tym
samym szansę na zwycięstwo.
Głosowanie odbywa się na stronie
www.wspolneczytanie.pl głosować można także przez konta na
Facebooku. Dziękujemy za każdy
oddany głos.

NA ORZECHOWĄ ZAGLĄDAĆ
JEST ZDROWO!
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ŁABUNIANA*
W ostatnim czasie dzięki uprzejmości pracownika Muzeum Zamojskiego Jerzego Kuśnierza dotarła do biblioteki w Łabuniach
informacja dotycząca artefaktu
związanego z naszą gminą. Pieczęć z Łabuniek stanowi obecnie
własność prywatną – kolekcjonera we Lwowie, ale dzięki kontaktom Muzeum Zamojskiego udało
się pozyskać od Tarasa Myliana
archeologa ze Lwowa fotografię
tego osobliwego XIX-wiecznego
znaleziska. Skąd pieczęć z Łabuniek we Lwowie?
Oto fragment… będący być może
odpowiedzią…
Dobra Łabuńki Teofila odziedziczyła na mocy testamentu matki
spisanego 26 VIII 1815 r. Teofila
wzrastała więc w otoczeniu wysokiej klasy architektury, jak podaje
anonimowy artykuł z 1881 r. zamieszczony w „Tygodniku Ilustrowanym” […] wiele tu pozostawiła pamiątek, jej staraniem pałac
w Łabuńkach ostatecznie wykończony został, obszerne zaś ogrody
spacerowe i owocowe umiejętnie
zarysowane, założył ogrodnik
z Wiednia sprowadzony. 10 VI 1815
r. Teofila zawarła związek małżeński z hrabią Cyryakiem Kajeta-

Pieczęć z Łabuniek
nem Karnickim, który sprawował
funkcję
cesarsko-królewskiego
szambelana i był członkiem stanów Galicyjskich z grona magnatów. Cyryak urodził się jako syn
Remigiana Felixa Karnickiego
i Ludwiki z hrabiów Łosiów.
Małżeństwo Karniccy mieli trójkę
dzieci: Teodora, Marię oraz Władysława. Dzieci przyszły na świat
w przeciągu pięciu lat od zawarcia małżeństwa przez Karnickich.
Władysław urodził się 15 X 1820 r.
Natomiast córka Maria Karnicka
w roku sporządzania testamentu
przez matkę była żoną Adalberta Buol de Bernberg. Przypuszczalnie po 1815 r. Teofila i Kajetan
Karniccy nadal zajmowali się wykańczaniem wnętrz pałacu oraz
ogrodów w Łabuńkach. Zobowiązani byli również do opieki nad
unicką parafią w tej miejscowości.
W swojej rezydencji przebywali
Karniccy do początku lat 50. XIX
w. Ojciec Teofili, Stanisław pozostawił w pałacu bogatą bibliotekę. Zbiory zgromadzone były
w jednym z pomieszczeń specjalnie na takie zasoby przeznaczonym. W roku 1815 w Bibliotece
pałacu w Łabuńkach znajdowało
się pięćdziesiąt tomów w przewa-

żającej części w języku francuskim
i niemieckim. Jednak część ksiąg
uległa zniszczeniu w roku 1831, kiedy podczas powstania listopadowego sale pałacu w Łabuńkach
zostały zaadoptowane przez wojsko na szpital epidemiologiczny
dla żołnierzy. Wyrządzone przez
żołnierzy w pałacu oraz okolicy szkody musiały być duże, bowiem Karniccy kilka lat później
otrzymali od Rządu Krajowego
sumę osiemnastu tysięcy złotych
polskich tytułem zapomogi za
zniszczenia wojenne. W 1854 r.,
obydwoje zamieszkiwali już we
Lwowie. Kajetan Karnicki przebywał niemalże cały czas we Lwowie począwszy od lat 40. XIX w.
W 1858 r., kiedy baronowa sporządzała testament, Kajetan Cyryak
Karnicki już nie żył. Teofila zmarła
16 VI 1864 r. w Wiedniu. Odznaczona była orderem Krzyża Gwiaździstego. Majątkiem Łabuńki,
Barchaczów i Bródek od roku 1863
zarządzał Władysław Karnicki.
Dobrami Łabuńki, prawdopodobnie od 1863 r. zarządzał w jego imieniu krewny Jan Hrabia Tarnowski.
Związane z Łabuńkami dzieje rodziny Grzębskich i Karnickich wyznacza data 1873, kiedy folwark
w miejscowości Mocówka oraz
dobra Łabuńki Władysław Karnicki, sprzedał Józefowi Teodorowi
i Jadwidze z Czackich Kaszowskim.
[…]
Za Agnieszka Szykuła-Żygawska,
Teofila Karnicka Właścicielka
dóbr Łabuńki, Archiwariusz Zamojski 2006 r. s.19-26.
*Łabuniana - dokumenty, rękopisy dotyczące dziejów Gminy Łabunie. Mianem tym określane są także zdjęcia,
stare pocztówki, i inne przedmioty materialne związane z naszą gminą.

JUŻ WKRÓTCE...
• 30 września - wycieczka osób nagrodzonych
w X Jubileuszowym Konkursie Interdyscyplinarny W Roku… 300-Lecia Koronacji Obrazu
Matki Boskiej Częstochowskiej „Różne oblicza
matki, mamy, mateńki” - Kodeń - Jabłeczna Sobibór;
• 21 października - rajd PTTK „Pieczony ziemniak” z metą w Majdanie Ruszowskim;

• 11 listopada - Barchaczów - Bródek: V rajd
pieszy do miejsc pamięci, odczytanie nazwisk
żołnierzy walczących o Wzgórze 256, złożenie
kwiatów, zapalenie zniczy, ognisko;
• 11 listopada - Barchaczów: VI Gminny Przegląd Piosenki Żołnierskiej.
Szczegóły na www.labunie.com.pl

18 lipca 2017 r.: Peregrynacja Krzyża Papieskiego,
Łabunie (fot. KRZ)

18 lipca 2017 r.: Peregrynacja Krzyża Papieskiego,
Łabunie (fot. KRZ)

23 lipca 2017 r.: 10-lecie KGW Barchaczów

23 lipca 2017 r.: 10-lecie KGW Barchaczów

24 lipca - 8 sierpnia 2017 r.: „Różne oblicza matki...”
wakacyjne spotkania w świetlicach gminnych i bibliotece

DOŻYN

27 sierpnia - SK
3 września 10 września - K

NKI 2017

KIERBIESZÓW
- ŁABUNIE
KRASNOBRÓD

fot. G. Cymiński

15 sierpnia 2017 r.: „Czytam nagminnie”
- rajd rowerowy

15 sierpnia 2017 r.: „Czytam nagminnie”
- rajd rowerowy

15 sierpnia 2017 r.: „Czytam nagminnie”
- rajd rowerowy

15 sierpnia 2017 r.: „Czytam nagminnie”
- rajd rowerowy

15 sierpnia 2017 r.: „Czytam nagminnie”
- rajd rowerowy

1 września 2017 r.: 78. rocznica wybuchu
II Wojny Światowej, Łabunie

1 września 2017 r.: 78. rocznica wybuchu
II Wojny Światowej, Łabunie

4 września 2017 r.: rozpoczęcie roku szkolnego,
Łabunie
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SZPERACZ BIBLIOTECZNY
wyszperał Cyprian Bukaj

Swój do swego
Do Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego w Zamościu pod Nr. 71 wpisano dnia 25 stycznia 1926 r. następującą firmę:
Spółdzielcze Stowarzyszenie Spożywców „Swój do swego” w Łabuńkach z odpowiedzialnością udziałami. Siedziba w Łabuńkach, gm. Łabunie, powiat Zamość.
Celem Stowarzyszenia jest: organizować i prowadzić wszelkiego rodzaju zakłady, wytwórcze i kulturalne,
w szczególności zaś: kupować hurtowo, przerabiać i wytwarzać artykuły spożycia i przedmioty użytku
domowego i odprzedawać detalicznie swoim członkom, zakładać czytelnie, biblioteki i zakłady oświatowo-wychowawcze.
Udział wynosi 10 zł, płatny gotówką przy zapisaniu się do Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia stanowią: Bilski
Jan, Blonka Franciszek i Kolenda Bronisław, zamieszkali w Łabuńcach [Łabuńkach] gm. Łabunie, pow. Zamość.
a) czas trwania Spółdzielni nieograniczony, b) Ogłoszenia umieszczane będą
w czasopiśmie „Społem” w Warszawie,
c) Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, d) Zarząd składa się z 3-ch
członków. Oświadczenia w imieniu Stowarzyszenia składa Zarząd, e) Zawierane
przez Zarząd w imieniu Stowarzyszenia kontrakty w sprawach kupna, sprzedaży zastawu lub najmu nieruchomości wymagają uprzedniego zezwolenia Rady Nadzorczej, względnie podlegają zatwierdzeniu
przez Radę. f) W skład Zarząd[u] wchodzi 1 zastępca.
Nr. 147.
SPOŁEM, Organ Związku Spółdzielni Spożywców Rz. P.,
Nr 7, Warszawa 1 kwietnia 1926 r., Rok XIX

PRZYDROŻNI ŚWIADKOWIE
WIARY I HISTORII

Dziś już niewiele wiadomo o tej
figurze przydrożnej. Nieubłagany czas zatarł napis… Nie znamy
też motywów jej postawienia…
Na postumencie odczytać można
pojedyncze słowa Serce Jezusa…
pobłogosław… i obrazek Matki
Boskiej Częstochowskiej. Na metalowym zdobionym krzyżu znajduje
się medalion z MB Częstochowską
i napis: Królowo Korony Polskiej
Błogosław Twojemu Ludowi.
Z
rozmów
z
mieszkańcami,
w szczególności z Kasią Skotnicką,
sołtysem Markiem Górą wiemy,
że pomysłodawcą postawienia figury był Marek (Franciszek) Piróg,
ojciec Stefanii Pudełko. Dawniej
w Dąbrowie stał krzyż drewniany w miejscu, gdzie kiedyś babcia

Dąbrowa

ŁABUNIANA*

Brylowa prowadziła sklep, dziś to
prawdopodobnie gdzieś za zabudowaniami Konowałków.
Figura została wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Marek (Franciszek) Piróg

fot. Piotr Piela
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WOKÓŁ
JEDNEGO ZABYTKU
Na terenie Zamojszczyzny, gdzie
w 1. połowie XIX wieku na jeden
kościół rzymskokatolicki, przypadały dwie cerkwie unickie, silnym
orędziem walki z polskością stało
się ingerowanie w sprawy wiary.
Najpierw, po 1830 roku były to
przedsięwzięcia utajone, trudno
dostrzegalne. Nie karano jeszcze
przecież wówczas za wiarę unicką. Zaczęły się pojawiać natomiast
projekty architektoniczne świątyń
odgórnie ustalone przez zaborcę
rosyjskiego. Bliżej im było do form
cerkiewnych, aniżeli do należących
do kanonu stosowanego w kościele rzymskokatolickim. Dowodem
na to niechaj będzie wyznaczanie
ikonostasów w miejscach zabronionych w prawosławiu ołtarzy
(ta religia uznawała przedstawienia przestrzenne za bałwochwalcze).
Celnym przykładem coraz bardziej świadomej ingerencji zaborcy
w sprawy wiary jest przedsięwzięcie budowy nowej cerkwi
w Łabuńkach. Przez 1. połowę XIX
wieku znajdowała się w tej wsi
popadająca w ruinę drewniana
świątynia służąca unitom, której
zgodnie z prawem opiekunami –
kolatorami byli właściciele Łabuniek – Karniccy. Obligowani do
wystawienia nowej świątyni, nie
wywiązywali się jednak z tego
obowiązku. Po trzecim rozbiorze
Polski, na ziemiach zagarniętych
przez Rosję administrację nad
świątyniami przejął zaborca. Była
to przemyślana decyzja, dająca
większe możliwości kształtowania
poglądów poprzez wiarę. Oto w latach 60. wprowadzono wspomniany jeden ogólny schemat wznoszenia świątyń. – Według niego przed
1875 rokiem została wzniesiona
cerkiew w Łabuńkach. Wprawdzie
świątynia nie istnieje, ale z opisów wynika, że była podobna do
tej, powstałej w tym samym czasie w Cześnikach (obecnie kościół
p.w. św. Michała Archanioła).
W piśmie z tego czasu czytamy: […]
okazało się konieczne wystawienie cerkwi w Łabuńkach, tym bardziej że sami unici zobowiązali się
w części za przedsięwzięcie zapłacić. W sferze rozważań pozostaje,
skąd nagły zwrot w decyzji o budowie nowej świątyni, gdy przez
blisko 100 lat pozostawała ona
w ruinie oraz – skąd ubodzy unici

POMNIK CARA ALEKSANDRA II
W ŁABUŃKACH
Począwszy od upadku powstania listopadowego w 1831 roku,
kiedy Zamość i okolice znalazły się w zaborze rosyjskim, rozpoczęła się coraz bardziej bezpośrednia rusyfikacja tych terenów. Zaborca ingerował w różne sfery życia mieszkańców.
Wywierał presję próbując kształtować społeczeństwo poprzez
oświatę (utrudniając naukę języka ojczystego), religię (likwidując wyznanie unickie, narzucając w jego miejsce prawosławie),
kulturę (wspierając propagandowe projekty).
mogli wziąć fundusze na wspomożenie budowy nowej murowanej
świątyni?
Kilka miesięcy później car zniósł
wyznanie unickie, a w jego miejsce ustanowił prawosławie. Wiadomo, że wznoszona dla unitów
cerkiew została zaprojektowana
z myślą ustawienia w niej ikonostasu.
Cerkwie w Łabuńkach i Cześnikach
łączył jeszcze jeden fakt: w obydwu parafiach ufundowano obiekty zaplanowane jako propagandowe, wyrażające cześć dla cara
Aleksandra II.
W 1867 roku (czyli na kilka lat
przed zniesieniem wyznania unickiego) w boczną ścianę prezbiterium nowo wybudowanej cerkwi
w Cześnikach, wmurowano kamienną tablicę. Wyryto na niej
napis: Z woli i łaski cara Aleksandra Drugiego/ ta świątynia została
wzniesiona.
Przed cerkwią w Łabuńkach, prawdopodobnie na wschód od niej
w roku 1885 stanął obelisk poświęcony carowi.

Pomnik

W ciągu XIX stulecia w pozostającej pod zaborami Polsce wzniesiono ponad 60 pomników wychwalających czyny upamiętniające
potęgę kolejnych carów Rosji, zarządzających zagrabionymi terenami naszego kraju. Budowano je
z trwałego materiału: kamienia, cegły, w formie obelisku lub kolumny. Zgodnie z większością oficjalnych pism, z inicjatywą budowy
pomników występowała miejscowa społeczność i władza, stacjonujące wojska w okolicy, czy pułki.
Nie wiadomo, na ile owe przedsięwzięcia były efektem wywartej
presji, czy też odgórnym nakazem?
Najwięcej pomników ku czci

Łabuńki, rekonstrukcja pomnika
ku czci cara Aleksandra II, reprod.
K. Sokoł, A. Sosna, Stulecie w kamieniu i metalu. Rosyjskie pomniki w Polsce w latach 1815-1915,
Moskwa 2005 r.

kolejnych
carów
wzniesiono
w Warszawie. Jeden z największych
upamiętniający czyny Aleksandra
II został odsłonięty w 1889 roku
w Częstochowie.
Sporo monumentów ufundowano
na terenie Chełmszczyzny. Tutaj
znaczny był odsetek unitów, zmuszonych po 1875 roku do przejścia
na prawosławie (przechodzenie
na katolicyzm było jednoznaczne z podpisaniem na siebie i rodzinę wyroku śmierci). Wiadomo,
że propagandowe pomniki stały
w Dubie, Moniatyczach, Frampolu i Zwierzyńcu. Był też taki krzyż
w Łabuńkach.
W wydanej w 1882 roku w Moskwie książce czytamy, że chłopi ze
wsi Łabuńki w powiecie zamojskim
w guberni chełmskiej postanowili
na zebraniu gromadzkim wznieść
pomnik ku czci cara Aleksandra
II. Była to kamienna kolumna
w stylu gotyckim, zwieńczona
ośmioramiennym prawosławnym
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krzyżem z ukrzyżowanym Chrystusem. Na kolumnie umieszczono
żeliwną tablicę z napisami w języku polskim i rosyjskim: Wielkopomnej pamięci Wielkiego Cara Wyzwoliciela Imperatora Aleksandra
II wdzięczni mieszkańcy gminy
Zamość, Łabuniek i Mokrego.
Projektantem pomnika był Władysław Siennicki – architekt powiatu zamojskiego w latach 18651890, autor projektów w Zamościu,
m.in. tzw. starego szpitala czy kamienicy przy Kościuszki 7 (tzw. generałówki). Koszt budowy zaprojektowanego przez niego pomnika
ku czci cara w Łabuńkach wynosił
562 ruble. Usytuowano go przed
cerkwią. Odsłonięto i poświęcono
21 czerwca 1885 roku.
Funkcję proboszcza pełnił wówczas w parafii w Łabuńkach kapłan z parafii unickiej w Zamościu.
Asystował zapewne uroczystości
dokonania poświęcenia propagandowego pomnika. W innym piśmie z końca XIX wieku – organie
wydawczym zaborcy czytamy, że
obelisk stanął przy cerkwi w roku
1886 i był poświęcony zmarłemu
„Śp. Imperatorowi Aleksandrowi”.
Sądząc z próby rekonstrukcji pomnika, w formie, użytych elementach konstrukcyjnych nie odbiegał
od innych, wznoszonych w tym
czasie w naszym regionie. Typowe są elementy obelisku: cokoły,
gzymsy uskokowe i wieńczące.
Wzorem obelisku w Łabuńkach inskrypcję umieszczano w prostokątnej płycinie w ścianie środkowego
cokołu. Często w naszym regionie
używano architektonicznych form
neogotyckich. Krzyż lub figurę po-

Łabuńki,
przy granicy z Barchaczowem,
fot. A. Szykuła-Żygawska, 2005 r.

przedzała forma stożka ozdobiona
wokół ornamentem wici roślinnych. Zbliżonych w formach obelisków nie trzeba szukać daleko.
Porównywalne, ale z innym repertuarem detali architektonicznych
są figury: usytuowana na granicy
miejscowości Łabuniek i Barchaczowa oraz na przeciwko stacji paliw w Łabuńkach.
Większość z owych figur, niezależnie od ich przeznaczenia była
zamawiana w lokalnych warsztatach kamieniarskich. Znajdowały
się one w pobliżu wydobycia materiału (piaskowca) – kamieniołomów w Józefowie, Radzięcinie
czy Szczebrzeszynie.
Łatwo zorientować się, jakie
były losy owego propagandowego pomnika, przy cerkwi która wyludniała się, a w latach 20.
została rozebrana. Losy obelisku

Majdan Sopocki,
św. Jan Nepomucen, 1921 r.,
fot. A. Szykuła-Żygawska, 2014 r.

Z materiału po cerkwi wzniesiono
dom ludowy w Barchaczowie oraz
kapliczkę w Sachalinie. Znamienne, że choć mniej udolna formalnie (widoczne dysproporcje miedzy poszczególnymi elementami,
uogólniona obróbka materiału),
powstała ona z użyciem zbliżonych
elementów jak ta upamiętniająca
czyny cara sprzed około pół wieku.
Agnieszka Szykuła-Żygawska

Łabuńki Drugie,
fot. A. Szykuła-Żygawska, 2005 r.

wychwalającego czyny zaborcy
w kraju, który w 1918 roku odzyskał niepodległość. Ostatni ślad po
pomniku, to wspomnienie jednej
z mieszkanek Starej Wsi, a później
Łabuniek – Piask. Katarzyna Kycko
z przysiółka Piaski w Łabuńkach
wspominała mi w jednej z rozmów, że z czasów gdy była dziewczynką (lata 20. XX wieku) pamięta
pewien pomnik: stała przed cerkwią jakaś figurka świętego albo
świętej, jakiś człowiek, mieszkaniec Łabuniek chciał ją strącić, ale
mu się nie udało – opowiadała. –
Chodzi tu zapewne o ów pomnik,
zlikwidowany wraz z cerkwią pod
koniec lat 20. XX wieku. Wówczas
to Łabuńki i Barchaczów zdecydowała się opuścić z wycofującymi
wojskami większość wyznawców
znienawidzonego prawosławia.
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NASZE PASJE

Nazagonie
zielonym
Jak to się zaczęło...
Pochodzę z Barchaczowa. Tu mieszkałem. Potem rodzice przenieśli się
do Zamościa, a ja razem z nimi.
W 1980 r. przejąłem ojcowiznę i od
tamtej pory gospodarzę. Przygoda
z sadem i tunelami zaczęła się późno w moim wieku. Na początku
nawet myślałem: po co to sadzić,
jak to można kupić, ale później
zmieniłem zdanie. Czytałem trochę o tych różnych wynalazkach
do sadzenia, o roślinach, o których
nie słyszałem. Kupiłem kiedyś taką
książeczkę-broszurkę i tam były te
wszystkie nowe odmiany i szukałem potem tych roślin na rynku.
Zacząłem w 2000 roku. Sadziłem
jabłonie, grusze. Później z roku na
rok przybywało mi tego wszystkiego. Sadziłem różne krzewy. Z czasem jakoś to zagłębiałem. Rodzice
się tym nie zajmowali. Stryjek Józek kiedyś... kiedyś... był sadownikiem, ale on w latach 60., umarł.
Był rolnikiem ale miał dużo sadu
jak na tamte lata. Miał owocowe
drzewa, na czereśnie szczepione
chodziło się tam kiedyś. Pamiętam

miał takie duże, czarne te czereśnie.
Miał i jabłonie. Mały dzieciak byłem to się chciało tych czereśni. Teraz mam swoje czereśnie. Może coś
z genów tego wujka odziedziczyłem.
No a później polubiłem winogrona, a w 2005 roku wyczytałem,
że można u nas brzoskwinie sadzić. Zainteresowałem się tym. Zacząłem czytać dużo książek na ten
temat, żeby coś wiedzieć bo nie
miałem pojęcia o tych sprawach.
Jestem amatorem, ale z wykształcenia jestem mechanizatorem rolnictwa, więc troszkę tej wiedzy
przydaje się w uprawie moich roślin.
Pierwsze co pojawiło się u mnie,
to drzewa owocowe w sadku na
końcu działki: jabłonie, grusze i śliwy czyli te podstawowe. Później
sadziłem znane krzewy – agrest,
porzeczki. Potem czytałem, dowiadywałem się, że są takie różne wynalazki. Potem sobie je ściągałem,
skupywałem i sadziłem. Patrzyłem
jak to rośnie. Trzeba było powoli się przyzwyczajać i wiedzieć jak
to podcinać, jak się z tym obchodzić. Sadzonki kupuję normalnie

Pasja przyszła po trosze znikąd, po trosze z własnych
przemyśleń na zapełnienie
wolnego czasu. Może to też
i rodzinne zamiłowanie. Jak
już pojawiła się ostateczna
myśl ten zielony zakamarek
zaczął przeradzać się w owocowo-warzywny raj. Pojawiły się jagody goji. awokado,
cytryniec chiński, liść laurowy i wiele egzotyków, które
możemy oglądać na półkach sklepów. Te wszystkie
okazy nie rosną na Borneo,
na Malediwach czy Dominikanie. Są uprawiane w naszej
małej ojczyźnie – w Barchaczowie. Z pasją zajmuje się
nimi Pan Franciszek Gwiazdowski, który przejął ojcowiznę i postanowił zrobić
z niej polsko-egzotyczny
zakątek, który ma dawać
odskocznię, przyjemność
i oczywiście w dosłownym
tego słowa znaczeniu –
owoce tej pasji.
u tych, którzy zajmują się handlem
tych roślin. W Zamościu na rynek
na Nowym Mieście przywożą,
w Pniówku jest, w Płoskiem. Jest
ich dużo. Z jabłoni kupiłem trochę starych odmian. One są raczej
nowe, bo kiedyś były takie kosztele
– słodkie jabłka i mam tą odmianę. Mam kronselkę – też dawna
odmiana, ale właściwie dopiero
zaczynają owocować bo dwa, trzy
lata temu je kupiłem. Najstarsze są
u mnie jabłonie. Mają siedemnaście lat. Przeważnie powymieniane
już są. Została tylko jabłoń champion i chyba goldstar i malinówka,
ale nie ta malinówka, co kiedyś.
W smaku nie jest podobna do tych
dawnych malinówek – taka sucha, krucha jakaś, a tamta dawna
była w środku soczysta, czerwona.
Mam też sporo krzewów porzeczek
czarną i czerwoną. W tym sadzie
oprócz tego jest malino-jeżyna,
porzeczko-agrest, malina czarna,
jeżyna bezkolcowa, jagoda kamczacka zwana suchodrzewem, dereń jadalny, malina żółta jesienna, malina żółta letnia, aktinidia
– to takie kiwi amerykańskie małe.
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Mam też cytryniec chiński – to takie owoce na przetwórstwo i świdośliwę – to małe owoce podobne
do borówek, malino-truskawkę.
Jest też czereśnio-wiśnia, jarzębina
słodka morawska – ona ma być
jadalna, owoców jeszcze nie miała.
W sadzie mam też pigwowca z małymi owocami, pigwę z większymi
owocami od pigwowca. Rośnie też
żurawina. To taka mała krzewinka.
Mam też borówki amerykańskie,
aronie, agrest biały i czerwony, porzeczkę czerwoną i czarną, jagody
goji. Jagoda goji rośnie normalnie, nie przemarza i dosyć szybko
rośnie, ale już kiwi na wiosnę jak
przyjdą przymrozki na Ogrodników, to przymarznie czasami. Cytryniec chiński też w tym roku miał
dużo owoców i wszystko po tych
wiosennych przymrozkach zmarzło. Cytryniec zaczyna owocować
na jesieni. Ma takie małe owoce
coś jak morwa może, ale nie słodkie. Na surowo to się podobno nie
je, nadaje się tylko na przetwory.
Miałem kiedyś jeszcze tą aktinidię
(przyp. red. kiwi amerykańskie).
W szklarni dobrze rosła, ale owoce były bardzo słodkie i mdlące.
Potem przeniosłem ją na dwór
i na dworze mi przymarzła. Ona
zimę wytrzymuje, ale jak przyjdą
„Ogrodniki” na wiosnę to przymarza.
Po sadzie pojawiły się tunele. Jeden
jest na brzoskwinie, jest tam osiem
brzoskwiń i dwie nektarynki. Drugi
tunel przeznaczony jest na winogrona i tam jest 30 sztuk, a trzecia
szklarnia jest warzywna. Są tam
pomidory, papryka, bakłażany
i zioła: estragon, szałwia, lubczyk,
mięta, melisa, cząber. Jest też rozmaryn, oregano, kolendra, hyzop,
bazylia i majeranek. W tej szklarni
jest też fasolnik chiński. Jedna sztuka jest bardzo długa na ok. 60 cm.
W tym roku posadziłem ją na dworze. Można kupić nasiona, ale ją
mało kto ma. Spożywa się ją jak fasolkę szparagową – nie na ziarnka

Fasolnik chiński
dorasta do pół metra długości

tylko całą. Trzeba ją wcześnie zrywać, żeby nie była stara bo potem
ma włókna. W pierwszej szklarni
było wszystko, ale jako pierwsze
posadziłem w niej brzoskwinie
i nektarynę. To było gdzieś w 2005 r.
Chciałem zobaczyć jak to się sprawdza. No rzeczywiście ładnie rodziły, nie chorowały. Te brzoskwinie
nie miały kędzierzowatości roślin.
To jest taka choroba, która zwija liście. No i obok tego były pomidory
i dwa winogrona. To wszystko tak
na kupie było. Później posadziłem
rząd winogron za stodołą, w sumie
trzy rzędy, a szklarni na winogron
nie było jeszcze wtedy. Te winogrona mi tak przymarzały co roku
i wtedy pomyślałem, żeby postawić na nie szklarnię na trzydzieści
krzaków. Ta szklarnia powstała
może gdzieś tak pięć lat później
po założeniu pierwszej szklarni,
gdzieś może w 2010 r., a trzecią założyłem zaraz po tej na winogrona.

trzeba też trawę kosić. Wiosną sadzę nowe sadzonki, w folii warzywnej sadzę pomidory, paprykę, sieję
ogórki. Wczesną wiosną przycinam
też niektóre drzewka, winogrona
też ścinam. Są prowadzone inaczej
niż wszędzie. Każdy pojedynczy
pęd idzie po sznurku, jak pomidor.
Latem z kolei pielęgnacja, plewienie i podlewanie, a jesienią już się
korzysta. To co urosło, to się zbiera.
Jesienią sadzi się niektóre drzewka,
ale ja już mam zapełnione miejsca
i już nie dosadzam nowych. Zimą
natomiast odpoczywam. Przyjeżdżam tutaj czasami, żeby zobaczyć czy śniegu dużo nie napadło.
Jak jest go dużo muszę go usunąć
z dachu folii, żeby folia się nie zawaliła. Zimą też planuje się co na
wiosnę. Szukam nowości, które
można byłoby posadzić. Nowości
szukam w kalendarzach, książkach
albo gazetach fachowych o ogrodnictwie.

Las winogron

Wcześniej była sama folia, potem
porobiłem ściany z okien, a dach
jest folią nakryty. Fachowe prace
pomagał mi robić Heron Semczuk
– majster z Barchaczowa. To myśmy razem to zrobili. Uprawą sam
się już zajmuję. Nie planuję już nic
powiększać. Dużo mam tych owoców i tak się tego nie przejada.
Nie handluję tym. Rozdaję rodzinie i znajomym. Samemu je się też
dużo owoców. To jest teraz takie
zajęcie na emeryturze. To jest sposób na zapełnienie czasu. W lecie
winogrona wymagają dużo pracy,
wyłamywania pędów, bo rosną
jak głupie. Na wiosnę przycinam,
trochę opryskuję, ale staram się
jak najmniej, żeby troszkę ekologii
było. Przy pomidorach z kolei to
pędy trzeba wyłamywać, w lecie

Oprócz szklarenek mam jeszcze warzywa, które rosną między nimi, na
gruncie, te wszystkie podstawowe
warzywa. Teraz (przyp. red. wrzesień) jeszcze mam sałatę, w szklarni
mam cały sezon szczypiorek i natkę
pietruszki. Sałatę dosiewam przez
cały sezon, bo są teraz takie odmiany. Teraz już i szpinak posiałem na
zimę. To wszystko trzeba robić z chęcią. Do szklarni tym bardziej trzeba
mieć chęci. To też i wydatek trochę
jest. Trzeba się tymi szklarniami
zajmować i folię zmieniać na dachu, bo to nie jest tak, że się raz postawi i będzie cały czas. Wystarczy,
że jakaś silniejsza burza przyjdzie.
Raz miałem tak, że folię załamało
mi całkiem do dołu. To było gdzieś
z cztery, pięć lat temu. Wtedy dużo
śniegu było. Nie było mnie tu,
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nie przyjeżdżałem i całkiem dach
siadł, bo tu rurki są takie metalowe; ale później jakoś lewarem nam
udało się wypchnąć. Nie trzeba
było rozbierać tej folii. Więcej to
nie miałem takich przygód przez
pogodę.

Osobliwości
Pana Franciszka
Nie mam jakichś specjalnych marzeń co do rośliny, którą chciałbym mieć. Jak się jedzie do Sitna,
to mają te różne figi i krzewy, ale
teraz mnie to specjalnie nie pasjonuje, bo to trzeba by mieć jakąś
ocieploną szklarnię. Miałem kiedyś
cytryny i były owoce, ale to takie
owoce, że w środku prawie same
ziarnka były. Kiedyś mnie to nawet pasjonowało. Lubiłem ponasadzać mango, awokado i granat

posadziłem kiedyś w szklarni, ale
to wszystko przymarzło później.
Teraz mam z kolei liścia laurowego. W lecie stoi na dworze. Zimą zabieram go do domu. Zmieniłem mu
wiaderko. Teraz dałem mu większy
kocioł. Przybyło mu więcej listków
zielonych. Ten liść laurowy ma już
może z dziesięć lat. Ma 170 cm wysokości. On jakby rósł normalnie
w ziemi, to by się duży rozrósł.
Tu ma mało miejsca na korzeń,
ale w zimie przemarzł by w gruncie, dlatego trzymam go w donicy i na zimę chowam. Najbardziej
lubię zajmować się winogronami.
Jak ładnie rosną to waga jednego grona dochodzi do półtora kilograma. Przeważnie te białe winogrona mają wtedy takie ładne,
słodkie i duże owoce. Za dużo na
krzaku też nie może być bo owoce
nie będą wtedy tak bardzo słodkie. Najbardziej oryginalną roślinę,

Liść laurowy - duma pana Franciszka

którą z kolei miałem to aktinidia,
która dawała takie małe kiwi, jak
nazywają. Bardzo dużo owoców
w szklarni miała, ale przemarzła na dworze jak ją przeniosłem

Drzewo brzoskwiniowe

na zewnątrz. To tak nie było co
z tym robić. Zajmowało to miejsce,
a do jedzenia było mocno słodkie,
mdlące i nietrwałe. Wykopałem
z folii aktinidię a w jej miejsce posadziłem winogrona. Teraz nie
mam aktinidii, ale na wiosnę może
sobie dokupię. Teraz to chyba takie
najbardziej oryginalne co mam to
może liść laurowy. Kiedyś w szklarni warzywnej miałem trawę cytrynową. Ona ładnie pachnie. Jeszcze
suszona leży na strychu, ale zostawiłem na zimę i przymarzła; ale
to też taka duża rośnie i nie ma co
z tym robić. Sadziłem jeszcze imbir. Troszkę urósł, ale za mało ciepła miał. Kiedyś, jeszcze parę lat
temu miałem melony, arbuzy. Teraz czekam aż zacznie owocować
jadalna jarzębina. Ma być słodka,
jadalna, ale już drzewo dosyć duże,
a owoców nie miała. Rośnie na sadku. Jest już spora, ale wolno rosła.
Ma już może ze trzy metry wysokości. Poczekam jeszcze rok-dwa
i jak nie będzie owoców to może nie
ma jej co trzymać dalej. Kupiłem ją
w Sitnie na targach. To była taka
maluteńka roślinka. Pani mówiła,
że to jest ta jadalna odmiana, więc
kupiłem. Nadaje się podobno na
przetwory. Jakoś chyba jest przetworzona genetycznie do spożycia.
Ładnie z kolei rosną mi brzoskwinie. Nektarynka też dobrze owocuje. Pierwsze brzoskwinie zbieram
w lipcu, przy końcu czerwca zdarza
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się już pierwszy zbiór. Z winogrona
mam chyba ze dwadzieścia odmian
na trzydzieści krzaków. Dwa krzaki
będę dosadzał na jesieni. Z winogron mam niektóre odmiany, które

Suszące się jagody goji

uprawiane są w winnicach. Mam
winogron biały np. „Timur”, „Talizman”, „Arkadia”, „Iza Zaliwska”,
„Pieśnia”, „Podarok Zaporoża”,
„Łora”, „Muscat letni”. Z różowego winogrona mam m. in. odmianę „Mińsk”, „King Rubi”, „Einest”,
a z ciemnego mam „Sztouben”, „Ajwaz”, „Regent” i „Rondo”. Te dwie
ostatnie odmiany są właśnie uprawiane w winnicach. Niektóre z nich
przymarzają i one rosną od nowa.
Na wiosnę odbijają po mrozach,
ale nie mają już takiego owocowania. W tym roku właśnie przymarzły mi w szklarni i mam połowę
tego plonu, co zawsze. Z brzoskwini
mam też kilka odmian: np. „Inkę”,
„Iskrę”, „Saturn”(płaskowocową)
i „Harnaś”. Z nektaryn mam dwie
odmiany: „Harco” i „Redgold”.

„Praca jak w zakładzie przez
osiem godzin, ale nie mam
nad sobą szefa”
Przyjeżdżam na cały dzień.
W lecie wstaję o piątej rano.
W Barchaczowie jestem o siódmej.
Jak w lecie jest gorąco, to rano
muszę podlać. Przeważnie przyjeżdżam o ósmej. Jestem tu do szesnastej, siedemnastej, czyli tak jak
byłbym w pracy, tylko nie mam
szefa nad sobą. Najwięcej trudności w ogrodzie sprawiają mi szkodniki. Czasami trudno sobie z nimi

poradzić. Jabłka musiałem teraz
zerwać, chociaż jeszcze trochę za
wcześnie. Musiałem to zrobić, bo
osy albo szerszenie mocno wyjadają jabłka, nadgryzają je a taki
owoc długo nie poleży. Najwięcej
pielęgnacji wymaga winogron.
Dużo jest przy nim roboty, zwłaszcza w maju i czerwcu. Wtedy muszę często przycinać pędy, bo rosną.
Te odrosty muszę wyrywać dwa
razy w tygodniu. W szklarni jest
gorąco w tym czasie i rosną jak szalone. Jak jest gorąco to trzeba szybko robić, bo w szklarni nie da się
w upale długo wytrzymać. Przy
brzoskwiniach nie ma dużo pielęgnacji. Przycina się je, jak się zbierze owoce i na wiosnę jak zakwitną
i zawiązki się porobią to się obcina,
żeby było wiadomo ile ich zostawić. Z tych wszystkich owoców robi
się przetwory. Brzoskwinie robi się
w syropie. Chrześnica moja – Magda robi w syropie dobre brzoskwinie. Z porzeczki robi się sok albo
dżem. Jabłka i gruszki przechowuje
się na zimę. Ze śliwek robi się kompoty. Ja sam tego nie robię. Z rodziny ktoś robi. Oczywiście wszystko
na spółkę. Muszę coś i ja z tego
mieć.

Do tego wszystkiego doszedł
jeszcze lasek
Ta praca to moja taka odskocznia
i zajęcie. To dobre dla kogoś, kto
lubi przy tym się grzebać, jak to
się mówi. To jest taka przyjemność
przyjechać, pooddychać świeżym
powietrzem no i przeważnie praca,
bo taki człowiek jak ja to co ma robić. Trochę czasami jest tej roboty.
Jest ciężko czasami, ale póki zdrowie dopisuje to robię. Z kolei przed
dwutysięcznym rokiem zanim zająłem się tym wszystkim, to uprawiałem tu trochę ziemi, za granicę
trochę jeździłem do siostry. W 2006
roku przeszedłem na rentę strukturalną, a teraz już jestem na emeryturze. Teraz cały czas poświęcam
tym roślinom, które tu rosną. Jeszcze rok temu powiększyłem swój
zielony zakątek o las, który na razie
nie jest lasem. Tak mi został kawałek pola jak przeszedłem na emeryturę i nie wiedziałem co z nim
zrobić. Teraz wpadłem na pomysł,
żeby był tam lasek. Posadziłem
w zeszłym roku za sadkiem kilkadziesiąt różnych drzew, ogrodziłem
to i czekam aż urosną. Najwięcej

sosen jest, modrzewie ale dużo
uschło przez suche lato. Są jeszcze
buki, graby, leszczyna jest i trochę
świerków. Jest też dziki dereń. Posiałem też trawę i zostawiłem to
własnemu losowi. Niech tam rośnie jak chce. Tylko dosadzam co
wysechnie. Teraz na jesieni będzie
trzeba podosadzać. Dużo uschło
brzózek i buków. Takich liściastych
podosadzam trochę. Dęby widzę,
że rosną. Na początku był problem
z dziką zwierzyną, która narobiła
trochę szkód. Był koziołek wiosną
tamtego roku i połamał sosny i po
tym zdarzeniu zagrodziłem lasek,
ale z kolei zając zaczął przychodzić
i zjadał pędy sosny a nawet młodziutkie igły sosny. Z kolei w sadzie
mam dużo kretów, ptaki zjadały
jagody goji, a szpaki tradycyjnie
czepiały się czereśni. Na krety to
stosuję to, co wszyscy: karbid, jakieś substancje zapachowe; chociaż
jak kret ma swój teren to go niechętnie chce opuścić. Udało mi się
pozbyć kreta raz na jakiś czas, ale
później i tak wraca. Czasami jest
też w sadku gorąco. Jak pracuję
w nim latem to mam dosyć, bo się
z człowieka poty leją, jak trzeba kosić między roślinami i jeździć slalomem to do tyłu to do przodu.
Nie myślałem, co będzie później,
gdy nie będę się tym zajmował.
W mojej rodzinie to tak za specjalnie nie ma takich, co się na tym
znają i nie mają czasu, bo to przeważnie miastowe. Czekam, aż się
problem sam rozwiąże. Póki mogę,
to robię. Ktoś tam się zajmie. Może
komuś też przyjdzie ochota zająć
się tym. W Barchaczowie mam
chrześniaka. Może on... Chociaż on
ma sadek, który odziedziczył po
ojcu. Ma też troszkę drzewek. Nie
miałem takiej myśli żeby to rzucić.
Gdybym nie mógł przy tym robić
to wtedy tak.
Na zakończenie poradziłbym tym,
co nie mają co robić, żeby się wzięli
za uprawę czegoś, co lubią. Szczepek mogę na wiosnę dać, jak ktoś
zechce. Dużo będzie szczepek winogrona, ale to trzeba raczej do
szklarni wysadzić, bo na dworze to
będzie przymarzać. W marcu będę
ścinał winogron, to będzie tego
sporo. Po prostu popracować przy
tym wszystkim to przyjemność
a jeszcze do tego pooddychać świeżym powietrzem...
Fot. i wysłuchała:
Dominika Saran
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WYDARZENIA
28-29 czerwca w Tworyczowie
w I Festiwalu Twórczości Patriotyczno–Chrześcijańskiej „Dokąd zmierzasz?” organizowanym przez Gminę
Sułów, Gminną Bibliotekę Publiczną im. Feliksy Poździk i parafię pod
wezwaniem św. apostołów Piotra
i Pawła w Tworyczowie. W kategorii
„Zespoły wokalne” zwyciężył Duet
„One” (Bożena Wróblewska i Kamila Wróblewska).
2 lipca piknik „Powitanie
w Majdanie Ruszowskim.

lata”

9 lipca Biesiada Kabaretowa w Wólce Łabuńskiej.
16 lipca 10-lecie KGW i piknik rodzinny w Mocówce.
23 lipca Jubileuszowy 10. Piknik Rodzinny i 10. rocznica powstania KGW
w Barchaczowie.
W dniach od 24 lipca do 8 sierpnia
w świetlicach wiejskich i w bibliotece w Łabuniach odbywały się
wakacyjne spotkania promujące
wydarzenie „X Jubileuszowy Konkurs Interdyscyplinarny W Roku…
300-Lecia Koronacji Obrazu Matki
Boskiej Częstochowskiej „Różne Oblicza Matki, Mamy, Mateńki”. W spotkaniach wzięło udział 99 osób.
30 lipca w Nieliszu na Festiwalu Turystycznym wystąpił zespół „Ogrodniczki” z Łabuniek.
15 sierpnia w ramach wakacyjnej
akcji Biblioteki Publicznej Gminy
Łabunie „Czytam nagminnie” wyruszył 5. rajd rowerowy. Trasa wiodła
przez Łabunie (ul. Orzechowa 10)
– ul. Osiedlowa – ul. Lipska – ul. Lipowa – Łabunie-Reformę – Majdan
Ruszowski – Polany – Zadnogę – Krynice (zalew).

UCHWAŁY RADY GMINY

•

XXIV Sesja
Uchwały podjęte na XXIV sesji
Rady Gminy Łabunie, która odbyła się w dniu
27 września 2017 r.:
• Uchwała Nr XXIV/146/2017
– w sprawie stwierdzenia
przekształcenia Zespołu Szkół
w Łabuniach w ośmioletnią
Szkołę Podstawową w Łabuniach.
• Uchwała Nr XXIV/147/2017
– w sprawie stwierdzenia
przekształcenia Zespołu Szkół
w Łabuńkach Pierwszych
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Prymasa Stefana
Wyszyńskiego w Łabuńkach
Pierwszych.
• Uchwała Nr XXIV/148/2017
– w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz
dokumentów niezbędnych do
ich potwierdzenia, branych
pod uwagę na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego
do oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych,
publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz
klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Łabunie.

•

•

•

•

•

Uchwała Nr XXIV/149/2017
– zmieniająca uchwałę Nr
XVI/97/2016 Rady Gminy Łabunie z dnia 29 czerwca 2016r.
w sprawie zasad udzielania
i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze (Dz. Urz.
Woj. Lub. z 2016 poz. 3048).
Uchwała Nr XXIV/150/2017 –
w sprawie zmian w Uchwale Nr XIX/119/2016 z dnia 28
grudnia 2016 r. w Wieloletniej
Prognozie Finansowej.
Uchwała Nr XXIV/151/2017
– w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie gminy na
rok 2017.
Uchwała Nr XXIV/152/2017 –
w sprawie przedłużenia czasu
obowiązywania
dotychczasowych taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Łabunie
oraz dopłat z budżetu Gminy
Łabunie.
Uchwała Nr XXIV/153/2017 –
w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
Uchwała Nr XXIV/154/2017
–
zmieniająca
uchwałę
w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych i nadania jej statutu.
Agnieszka Krupa

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

Od 16 sierpnia wystawa obrazów
olejnych Krystyny Hubali z Wólki
Łabuńskiej pt.: „Dawna Wieś”.
1 września w 78. rocznicę wybuchu
II Wojny Światowej władze Gminy
Łabunie: Wójt Antoni Wojciech Turczyn, Przewodniczący Rady Adam
Kniaź, Sekretarz Gminy Bogumiła
Maziarczuk i wikariusz łabuńskiej
parafii ks. Rajmund Cur złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach żołnierzy, którzy zginęli w działaniach wojennych 1939 r.
2 września w zespole pałacowo-parkowego w Łabuniach w akcji Narodowe Czytanie czytaliśmy „Wesele”
Stanisława Wyspiańskiego.
3 września świętowaliśmy na Dożynkach gminno-parafialnych.

I N F OR MA CJE
• Pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
Oddział w Sitnie zaprasza interesantów w poniedziałki do świetlicy urzędu gminy.
• Przewodniczący Rady Gminy pełni dyżur w każdą środę w godz.
8-11 (za wyjątkiem dni, w których odbywają się sesje RG).
• Pracownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa
Powiatowego w Zamościu w sprawach gospodarki leśnej przyjmuje w czwartki w godz. 8-10 pok. nr 4.
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OBOWIĄZEK
ZMIANY DEKLARACJI
O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

Urząd Gminy Łabunie informuje, że w każdym przypadku
zmiany liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości (zgon, narodziny dziecka,
wyjazd, zamieszkanie), należy
złożyć nową deklarację, co spowoduje skorygowanie dotychczasowej wysokości opłaty za
odbiór odpadów komunalnych.
Nową deklarację należy złożyć
w terminie 14 dni od zaistniałych
zmian.
Mówi
o tym art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.).
Tylko nowa deklaracja może
być podstawą do zmiany wysokości (zmniejszenia bądź
zwiększenia) opłaty za odbiór
śmieci.
Formularz deklaracji można pobrać w urzędzie gminy - pok. 9
lub ze strony internetowej
www.labunie.com.pl i złożyć
w tutejszym urzędzie.
W przypadku powstania zaległości w opłacie zostanie
wystawione
upomnienie,
a następnie tytuł wykonawczy,
co grozi egzekucją komorniczą.
W związku z powyższym prosimy o terminowe wpłaty za odbiór odpadów komunalnych,
bez wezwania w terminach:
• do 15 marca za I kwartał,
• do 15 maja za II kwartał,
• do 15 września za III kwartał,

Z URZĘDU

Informacja

dla posiadaczy
zbiorników bezodpływowych
W najbliższym czasie prowadzone
będą kontrole w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
tzw. „szamb”.
W związku z powyższym, dla zaoszczędzenia czasu, prosimy o przygotowanie do kontroli umowy
zawartej z firmą asenizacyjną na
wywóz nieczystości ciekłych oraz
faktur za wykonanie tych usług,
potwierdzających regularność wywozu ścieków.
Obowiązki we wspomnianym na
wstępie zakresie ciążą na właścicielach nieruchomości i wynikają
z następujących przepisów:
• Ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t. j. Dz.
U. 2016 r. poz. 250 ze zm):
Art. 5 ust. 1 pkt 3a „Właściciele nieruchomości zapewniają
utrzymanie czystości i porządku
przez: gromadzenie nieczystości
ciekłych w zbiornikach bezodpływowych”.

•

Art. 5 ust. 1 pkt 3b „Właściciele nieruchomości zapewniają
utrzymanie czystości i porządku
przez: pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości
odpadów komunalnych oraz
nieczystości ciekłych w sposób
zgodny z przepisami ustawy
i przepisami odrębnymi”.
Uchwały
Nr
XVI/91/2016
Rady Gminy Łabunie z dnia
29 czerwca 2016 r. w sprawie
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Łabunie”:
§10 ust. 1 „Właściciele nieruchomości
wyposażonych
w zbiorniki bezodpływowe
są zobowiązani opróżniać je
z częstotliwością zapewniającą
niedopuszczanie do ich przepełnienia i wypływu tych nieczystości do ziemi i wód gruntowych”.
§10 ust. 2 „Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości,
nie rzadziej niż jeden raz na rok,
z zastrzeżeniem ust. 1.

Na terenie naszej gminy usługi asenizacyjne mogą świadczyć wyłącznie:
Krzysztof Seroka
Mirosław Szewczuk
PGK Spółka z o.o.
Daniel Czerkawski
Anna Szajba
Sylwester Miska

Borowina Sitaniecka
Szopinek
Zamość
Borowina Sitaniecka
Borowina
Tyszowce

tel. (84) 616 35 61
tel. 504 066 673
tel. (84) 616 92 77
tel. 504 099 241
tel. (84) 616 37 34
tel. 661 687 372

Osoby, które otrzymały upomnienie związane z niepłaceniem
rat podatków oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieci) zobowiązane są do zapłaty kosztów upomnienia (11,60 zł) zgodnie z otrzymanym drukiem upomnienia.
W przypadku nieopłacenia tych kosztów pokryte one zostaną
w pierwszej kolejności z wpłaty bieżącej (raty), co skutkuje powstaniem niedopłaty na racie. (Dz. U. z 2015 r. poz.613
z późn. zm.)

• do 15 listopada za IV kwartał,
- u inkasenta (sołtys), w kasie
Urzędu Gminy Łabunie lub przelewem na rachunek bankowy
nr 05 9644 1075 2011 0070
0027 0028.

Telefon alarmowy
do konserwatora
sieci kanalizacyjnej

506 676 737

Adopcja zwierząt

84 611 60 25
507 659 370
lub

(grzeczn.)
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Sobota, 16 września w Łabuniach była poświęcona pamięci
o bł. Stanisławie Starowieyskim. Z okazji imienin Jego patrona – Stanisława Kostki w kościele parafialnym odbyła się w ramach Spotkań
ze Starowieyskim msza święta, w której uczestniczyli ze sztandarem
gminy: Wójt Gminy Łabunie Antoni Wojciech Turczyn, Przewodniczący Rady Gminy Łabunie Adam Kniaź i radny Mirosław Policha.
W uroczystości wzięły udział panie z KGW Łabunie, mieszkańcy,
członkowie Akcji Katolickiej z Zamościa, Warszawy i Rzeszowa.
Mszę Św. koncelebrowali księża:
ks. Piotr Rawlik – proboszcz naszej parafii, ks. Zbigniew Kulik
z Siennicy Nadolnej – autor książki
„Bł. Stanisław Kostka Starowieyski
1895-1941 działacz Akcji Katolickiej.
Cztery tajemnice zwykłego człowieka”, ks. Krzysztof Świta – proboszcz parafii w Łaszczowie, Asystent Kościelny Akcji Katolickiej
naszej diecezji i ks. Artur Progorowicz – proboszcz parafii z Ustrobnej, miejsca urodzenia i chrztu Stanisława Starowieyskiego.
Po uroczystej mszy św. łabuński chór „Konsonans” pod dyrekcją Agnieszki Brylewicz i zespół
smyczkowy kierowany przez Leszka Firka koncertem muzyki sakralnej zainaugurowali konferencję
poświęconą wartościom i zagrożeniom współczesnej polskiej rodziny katolickiej, która odbyła się
popołudniu w zespole pałacowo –
parkowym w Łabuniach.
Następnie złożono kwiaty i zapalono znicze na grobie bł. Stanisława Starowieyskiego na cmentarzu
w parku.
Po Mszy św. można było zakupić
różańce z wizerunkiem Błogosławionego i MB Fatimskiej w 100
lecie objawień. Dochód ze sprzedaży różańców jest przeznaczony
na budowę ołtarza Starowieyskiego w Łaszczowie, gdzie od czerwca znajduje się relikwia II stopnia
– Różaniec, na którym codziennie
modlił się Błogosławiony, przekazany przez jego żonę Marię.

13 kwietnia bieżącego roku zawiązał się w Łabuniach Komitet Społeczny „Z Potrzeby Serc” w składzie:
Przewodnicząca siostra Irena Murawska FMM, Andrzej Juszczak
– Prezes Diecezjalnego Instytutu
Akcji Katolickiej, Agnieszka Piela – Kierownik Referatu Promocji
i Rozwoju Gminy Łabunie i Adam
Kniaź – Przewodniczący Rady
Gminy Łabunie i Sołtys Łabuń.
Głównym powodem zawiązania
komitetu jest utworzenie Izby Pamięci bł. Stanisława Starowieyskiego – męczennika obozu koncentracyjnego Dachau, szambelana
papieskiego, działacza kościelnego,
patrona Akcji Katolickiej w Polsce,
Kawalera Orderu Virtuti Militari,
Krzyża Walecznych za kampanię
1920 r. i ścieżki medytacji prowadzącej parkową aleją do jego grobu.
Celem zbiórki jest utworzenie
miejsca pamięci bł. St. Starowieyskiego, którego najwyższą wartością była służba bogu, ojczyźnie
i człowiekowi. Utworzone miejsce
wspomagać będzie rozwój wspólnot, świadomości narodowej, integrować społeczności lokalne
i wspomagać rozwój turystyki naszej gminy.
Zbiórka
„Zachować
Pamięć
o bł. Stanisławie Starowieyskim”
została zarejestrowana w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji pod numerem:
2017/1811/KS.
Prace przygotowawcze nad utworzeniem Izby trwają.

Stanisław Kostka Starowieyski ur. w Ustrobnej k. Krosna
11 V 1895 r. Później cała rodzina Starowieyskich zamieszkała
w Bratkówce niedaleko Ustrobnej.
Sakrament
małżeństwa
z Marią Szeptycką zawarł 24 VIII
1921 r. w kościele parafialnym
w Łabuniach, a przyjęcie weselne odbywało się na środkowej
alei za tutejszym pałacem. Małżonkowie bardzo pięknie zorganizowali swoje życie rodzinne
i religijne: codzienna Msza św.
z Komunią św., częsta spowiedź
u Ks. Proboszcza Dominika Maja,
codzienne czytanie i rozważanie
Słowa Bożego, wspólna modlitwa
z całą rodziną w domu, a nawet
z pracownikami, którzy chcieli.
Starowieyscy mieli sześcioro dzieci: Ignacego, Aleksandra, Stanisława, Andrzeja, Marię i Elżbietę. Już
w 1924 r., a więc w trzy lata po ślubie, zorganizowali w Łaszczowie
pierwsze rekolekcje dla nauczycieli, a potem dla różnych grup społecznych. Kiedy w Polsce, w 1930
r. utworzono ruch katolicki dla
ludzi świeckich pod nazwą „Akcja Katolicka”, Starowieyscy, jako
jedni z pierwszych, włączyli się
w jej życie, działalność i rozwój.
Już w 1935 r. Stanisław został prezesem „Akcji Katolickiej” na diecezję lubelską, mianowany przez
bp ordynariusza Mariana Fulmana. Często organizował rekolekcje
i różnego rodzaju spotkania dla
różnych grup w Łaszczowie, Tomaszowie Lubelskim, w Łabuniach,
a nawet w Hrubieszowie. Organizował też pielgrzymki na Jasną
Górę i do Krakowa. Na rekolekcje
czy spotkania przyjeżdżało bardzo dużo ludzi, i tak np. w Tomaszowie Lubelskim 10 VI 1934 r.,
na spotkanie przyjechało około
10 tys. osób. Przy ówczesnych
środkach komunikacji, był to fenomen. W tym wszystkim chodziło mu o formowanie człowieka, jego osobowości, pogłębienie
wiary, ducha patriotyzmu, troski
i odpowiedzialności za rodzinę,
naród i kraj. Tą formacją obejmował wszystkie stany: ziemiaństwo,
inteligencje, chłopów, robotników
i młodzież. Mimo piętrzących
się problemów ze strony władz
lokalnych, wojewódzkich i in.
Stanisław nie zniechęcał się, ale
odważnie prowadził dzieło, do
którego Bóg go wezwał.
Stanisław Starowieyski zmarł
w obozie koncentracyjnym Dachau w nocy 13 IV 1941 r., była
to Niedziela Zmartwychwstania
Chrystusa. Jego ciało zostało spalone w krematorium i w urnie
przesłane żonie. Rodzina zdecydowała pochować jego prochy na
cmentarzu w parku w Łabuniach.
Został beatyfikowany wśród 108
polskich męczenników II wojny
św. przez Jana Pawła II 13 VI 1999
roku w Warszawie.
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ZE SZKÓŁ

SZKOŁY KLUCZOWYCH
KOMPETENCJI
Gmina Łabunie informuje, że w okresie od 1 września
2017 r. do 30 czerwca 2018 r. realizuje dwa projekty
oświatowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20142020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet 12 Edukacja,
kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2. Kształcenie ogólne.

Kompetencje kluczowe w Łabuńkach
całkowita wartość projektu

426 433,43 PLN

Celem projektów jest organizacja zajęć z ICT, matematyki, przyrody, języka angielskiego i języka niemieckiego przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy dla uczniów szkół
podstawowych i klas dotychczasowego gimnazjum,
podnoszenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania
z nowoczesnych metod technologii i sprzętu oraz wyposażenie pracowni matematycznych, przyrodniczych
i ICT.
Od 1 września w obydwu szkołach przeprowadzono
rekrutację na zajęcia, dokonano podziału uczniów na
grupy, przydzielono nauczycieli do prowadzenia poszczególnych zajęć, opracowano i wysłano harmonogram płatności i wniosek o płatność.

Szkoła Kluczowych Kompetencji
całkowita wartość projektu

441 593,75 PLN

płatność ze środków europejskich 362 468,41 PLN

płatność ze środków europejskich 375 354,68 PLN

dotacja celowa z budżetu krajowego 42 643,34 PLN

dotacja celowa z budżetu krajowego 44 159,38 PLN

wkład własny

wkład własny

21 321,68 PLN

poziom unijnego dofinansowania 95%
lokalizacja realizacji projektu

20 sierpnia w pierwszym
meczu nowego sezonu Sparta Łabunie ugościła sąsiedni Potok Sitno dając strzelić sobie 4 bramki
i nie zdobywając żadnej.
27 sierpnia w iście wakacyjnym nastroju Sparta zremisowała z Szyszłą z przygranicznego
Tarnoszyna 1 do 1.
2 września Sparta zaliczyła kolejną porażkę na własnym
boisku tym razem z Pogonią 96
z Łaszczówki 1:2.
6 września w ramach Czwartków Lekkoatletycznych pierwsze
miejsca w poszczególnych konkurencjach zdobyli: 60 metrów
chłopców: 2005 r. Dziuba Tomasz
SP Łabunie 8,72; 2006 r. Krupa
Michał SP Łabunie 8,66; 2007 r.
Janduła Patryk SP Łabunie 9,96.
300 metrów dziewcząt: 2005 r. Bil
Oliwia SP Łabunie 67,26; 2007 r.
Branecka Nikola SP Łabunie 71,66.
300 metrów chłopców: 2007 r. Ce-

Szkoła Podst.
w Łabuńkach P.

22 079,69 PLN

poziom unijnego dofinansowania 95%
lokalizacja realizacji projektu

bula Patryk SP Łabunie 62,66; 600
metrów dziewcząt: 2005 r. Fediuk
Olga SP Łabunie 2:33,61. 1000 metrów chłopców: 2007 r. Branecki
Marcel SP Łabunie 4:06,59. Skok
wzwyż dziewcząt: 2005 r. Wiśniewska Iza SP Łabunie 1,10. Skok
wzwyż chłopców: 2005 Dziuba Tomasz SP Łabunie 1,20; 2006 Kołtun Maciej SP Łabunie 1,25.
9 września pech własnej murawy
spowodował, że z Andorią Mircze
przegraliśmy 1:3.
9 września w Białymstoku podczas
Międzywojewódzkich Mistrzostw
Młodzików w LA reprezentujący
Agros Zamość Kacper Swatowski
zajął III miejsce w skoku w dal
i III miejsce w biegu na 300 m.

Szkoła Podst.
w Łabuniach

NA SPORTOWO
bunie rozbita została przez Metanoję Lipsko 2:6.
23 września w Białej Podlaskiej
odbył się I Ogólnopolski Turniej
Dzieci Karate Kyokushin IKO.
Wyniki
zawodników
Zamojskiego Klubu Karate Kyokushin
z Gminy Łabunie: Wiktor Kolaja
I m-ce kumite; Dawid Kania
I m-ce kumite; Alan Kania I m-ce
kumite. Opiekunami zawodników byli Shihan Krzysztof Policha
i Sensei Dawid Kolaja.

17 września z grupowym outsiderem Grafem z Chodywaniec wygraliśmy mecz wyjazdowy 2:1.
23 września nie udało się odczarować własnego boiska. Sparta Ła-

Cyprian Bukaj
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POŻEGNANIA
Józef Przytuła
(1941 - 2017)

… Żebyś w tym życiu płacząc
ostatecznie mógł potem
w niebie z Nim królować wiecznie.
Czas płynie… 9 lipca zmarł Józef Przytuła – Tata pani
Agnieszki Brylewicz, „Tata” członków chóru Konsonans… Nie znałam Go dobrze, spotkałam w swym życiu
może ze trzy razy, ale zapamiętam do końca…
Pierwsze spotkanie: 2014 r.: próby na gminnej scenie
dożynkowej, będzie to pierwsze wyjście chóru… bardzo
ważne. Pan Józef chodził, wydaje mi się, że z saszetką
pod pachą i słuchał uważnie każdego głosu, każdego
wówczas niedociągnięcia.. i uśmiechał się dobrodusznie,
a jego mina mówiła, że będzie dobrze.
Drugie spotkanie: 2015 r.: chrzciny chóru w domu Pana
Józefa, w podskierbieszowskiej malowniczej wiosce.

Marianna Taranowska
(1934 - 2017)

W szkole w Łabuniach rozpoczęła pracę w 1963 r. jako
nauczyciel języka polskiego. Od 1 sierpnia 1976 r. do
31 sierpnia 1984 r. pełniła
funkcję zastępcy dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej
w Łabuniach.
Za wieloletnią, sumienną pracę uzyskała odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi (1976 r.), Nagrodę
Kuratora Oświaty i Wychowania (1976 r.), Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania I st.
(1978 r.) oraz Odznakę Przyjaciel Dziecka (1979 r.).
W 1984 r. przeszła na emeryturę.

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

2017-07-18: Typiak Tomasz († 43 l.)
2017-07-28: Żuk Marek († 56 l.)
2017-07-30: Malicka Leonia († 99 l.)
2017-08-04: Syska Czesława († 72 l.)
2017-08-14: Kycko Ferdynand († 71 l.)
2017-08-18: Taranowska Marianna († 83 l.)
2017-08-27: Legieć Antoni († 63 l.)
2017-09-01: Krochmal Janina († 82 l.)
2017-09-11: Wiater Halina († 71 l.)
2017-09-12: Mróz Marianna († 92 l.)
2017-09-23: Skrętuła Józef († 90 l.)

Gościnny, radosny, rozśpiewany, dumny…
Spotkanie trzecie okazało się tym ostatnim… 26 marca
2017 r. Po koncercie chóru w Klubie Batalionowym stał
samotnie w holu. Podeszłam, pogratulowałam przepięknych aranżacji wykonywanych przez chór Konsonans
i córkę, złożyłam spóźnione życzenia imieninowe… A on
się skromnie uśmiechał i powiedział: Działajcie dalej!
Czekałam na Niego w Łabuniach... na przepięknym koncercie chóru i uczniów PSM z Zamościa w kaplicy pałacowej. Zbyt łatwo się wzruszał... Ale myślę, że w jakiś
sposób był z nami.
Następnego dnia po ukazaniu się informacji,
że Pan Józef odszedł, wyjechałam w góry… W dzień
pogrzebu wspinałam się z plecakiem na Halę Miziową… i nagle tak sama z siebie zaczęłam nucić Płaczcie Anieli. Spojrzałam na zegarek i pomyślałam sobie,
że pewnie to dziś, ta godzina… Wciąż mam
w pamięci przepiękny głos pani Agnieszki...
a w uszach brzmią te słowa: Działajcie dalej! A w sercu jakiś taki żal, że Pan Józef nie zdążył opowiedzieć mi
o swoim muzycznym świecie i o zbiorach piosenek ludowych, których był wielkim entuzjastą... i o Wołyniu,
gdzie się urodził.

Ferdynand Kycko
(1946 - 2017)

Od 1 września 1976 r. pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w Zbiorczej
Szkole Gminnej w Łabuniach, pełnił też funkcję Sekretarza Gminy Szkolnego
Związku Sportowego w Łabuniach. W latach 1992 - 1993
r. pełnił funkcję kierownika
świetlicy w Szkole Podstawowej w Łabuniach.
Za zaangażowanie w pracę, rozwijanie uzdolnień
sportowych uczniów oraz promowanie szkoły otrzymał liczne nagrody: Nagrodę Ministra
Oświaty i Wychowania II st. (1980 r.), Złoty Krzyż
Zasługi (1982 r.), Nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania (1986 r.) oraz Honorowe Odznaczenie
Za Zasługi w Sporcie Szkolnym (1988 r.). W 2004 r.
przeszedł na emeryturę.

Czesława Syska
(1945 - 2017)

Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci.

Czesława Syska była zatrudniona w Urzędzie Gminy Łabunie od 10 stycznia 1981 r.
na stanowisku inspektora ds.
podatków i opłat lokalnych.
We wrześniu 2009 r. rozpoczęła nowy etap życia nazywany emeryturą. Serdeczna
i szczera koleżanka zmarła
4 sierpnia 2017 r., pozostawiając
niedowierzanie,
że nie ma jej już wśród nas.

W. Szymborska

16 września 2017 r.: msza imieninowa
bł. Stanisława Starowieyskiego, Łabunie

16 września 2017 r.: zapalenie zniczy na grobie
bł. Stanisława Starowieyskiego, Łabunie

Fragmenty życia

Dąbrowa, dożynki pocz. lat 50. XX w.

Wólka Łabuńska,

z arch. rodz. A. Skulskiej

z arch. rodz. A. Skulskiej

Łabuńki, słuchacze Uniwersytetu Ludowego

Łabuńki, dożynki

Łabunie, chrzciny, 1967 r.

Łabunie, Szkoła Podstawowa, 1970 r.

z arch. rodz. Cz. Skiby

z arch. rodz. J. Niemczuk

z arch. rodz. Cz. Skiby

z arch. rodz. D. Wiater

Osoby, które posiadają archiwalne zdjęcia mieszkańców naszej gminy proszone są o ich udostępnienie (do zwrotu).
Najciekawsze zdjęcia będą systematycznie umieszczane.
Kontakt: redakcja@labunie.com.pl lub tel. 84 611 60 24

