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Listy od Czytelników

Łabunie, 8 marca 2018 r.

Dzień Kobiet

Dzień Kobiet
Dzień Kobiet 
Niech każdy się dowie,
Że dzisiaj jest Święto Kobiet

Tak śpiewało się dawniej w dniu 8 marca. Nie-
którzy twierdzą, że to jest święto komunistyczne. 
Uważam, że niezależnie od ustroju, czy ideologii 
ważna jest pamięć, życzliwość i szacunek dla ko-
biet. Pamiętali o tym święcie (i chyba pamiętają) 
kierownicy zakładów pracy wręczając paniom 
symboliczny goździk i rajstopy, które trudno było 
kupić. Zdarzało się też, że panie obchodziły swoje 
święto, a panowie „świętowali”. Niektórzy obda-
rowywali swoje kobiety tabliczką czekolady, jeśli 
mieli niezrealizowaną kartkę żywnościową.
Utkwił mi w pamięci żartobliwy podział kobiet 
na damy i robotnice. Robotnice były widoczne na 
co dzień, a damy chyba od święta, albo na scenie. 
Inny podział kobiet to: kobieta piechur i kobie-
ta kierowca. Nie wiem, czy młodzi ludzie wiedzą 
o tym, że linia komunikacyjna łączyła Łabunie 
z Łabuńkami i Wólką Łabuńską. Pozostałe miej-
scowości nie miały ani szosy, ani środków komu-
nikacyjnych. Zarówno dzieci, jak i dorośli musieli 
pieszo pokonywać kilka kilometrów, by dotrzeć 
miejsca pracy. Nasze panie nauczycielki też, m.in. 
Halina Tychowska z Barchaczowa do szkoły 
w Łabuńkach. Maria Juszczak z Łabuń do Ru-
szowa, a Wanda Momot dojeżdżała autobusem 
do Polanówki, a potem musiała pokonać ponad 
4 km do szkoły w Polanach. Natomiast ja z Beł-
żca do Brzezin, do mojej pierwszej placówki 
w pow. tomaszowskim. Wprawdzie prawo jazdy 
się miało, ale leżało w szufladzie. Obecnie autobu-
sy przywożą dzieci do szkoły, sznur samochodów 
stoi przed szkołą, a za kółkiem większość kobiet. 
Chyba im nie do śmiechu, kiedy ktoś zajeżdża dro-
gę. Nie martwcie się Panie, podobno jest w planie 
budowa obwodnicy i będzie lepiej. Trzeba sie cie-
szyć codziennością, trzeba się śmiać do słońca i do 
gwiazd. Jak mówią słowa piosenki.
Dużo uśmiechu oraz radości Czytelniczkom, Re-
dakcji i Czytelnikom życzy

Helena Pokrywka

IGŁA Informator Gminy Łabunie

Wydawca: Gmina Łabunie Adres redakcji: Urząd Gmi-
ny Łabunie, ul. Zamojska 50, 22-437 Łabunie tel.: 84 611 60 24 
e-mail: redakcja@labunie.com.pl; www.labunie.com.pl 
Redakcja: Agnieszka Piela (Redaktor naczelny), Piotr Piela vel Cyprian 
Bukaj, Adam Sokołowski (DTP). Fot.: zbiory Urzędu Gminy Łabunie 
Druk: Drukarnia Fast Graw Robert Ciesielski, ul. Lwowska 40 
22-400 Zamość Nakład: 750 egz. Numer zamknięto 21 marca 2018 r.

Zapraszamy do współredagowania naszego pisma.

Okładka: fot. Adam Sokołowski 
Anioły autorstwa Lucyny Mołczan (2018)

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

danych osobowych i wizerunku.

Alicja Saputa

Wiosenny poranek 

Wiosenny poranek, dzwon głośno bije.
Słuchajcie ludzie, Pan Jezus żyje!
Pokonał śmierć i grzeszne moce.
A stało się to dzisiejszej nocy.

Wiosenny poranek, dzwon głośno woła
Zaraz procesja wokół kościoła.
Post się zakończył! Radosne święta!
Nad złem panuje Boża potęga!

Wiersz z tomiku Wiersze wybrane, 
wyd. Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie 2017 r.
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Kadencja (1969) – 1973

W skład pierwszej Gminnej Rady Narodowej wcho-
dzili radni z byłej Gromadzkiej Rady Narodowej 
w Łabuniach, bowiem ich kadencja jeszcze się nie 
skończyła. Przez rok w pracach GRN uczestniczy-
li tez radni z dawnej GRN Kalinowice: Kalinowice 
- Kołtun Janina, Wiater Izabela, Górnik Stanisław, 
Górski Aleksander, Głowacki Franciszek, Głowacki 
Mieczysław, Sucher Józef; Pniówek – Kitka Wanda, 
Sokołowski Piotr, Kudyk Władysław, Cholewiński 
Edward, Pyż Jan, Kudyk Jan; Wólka Panieńska – 
Gwiazdowski Piotr, Serafin Bolesław, Lupa Henryk; 
Jatutów – Kaszuba Jan, Niemczuk Hipolit, Chrzan Lu-
cjan, Skrzyński Władysław, Juszczak Antoni; Łabunie 
– Dyjak Franciszek, Kosmala Zuzanna, Momot Wan-
da, Pawełczuk Antoni, Zawada Jan, Płaza Franciszek; 
Barchaczów – Burcon Jan, Mazur Józef, Sudak Stefan; 
Bródek – Kuśmierz Józef; Łabuńki – Juś Józef, Kar-
chut Jan, Wałaszyk Salomea, Turczyn Jerzy, Burdzy 
Jan; Mocówka – Żuk Józef; Reforma Łabunie – Gro-
mek Hipolit, Pokrywka Antoni; Ruszów – Kwarciany 
Władysław, Płaza Lucjan; Zamość – Sołoducha Teresa; 
Wólka Łabuńska – Pysiewicz Eugeniusz, Rozkres Ta-
deusz; Wierzbie – Ćwik Tadeusz, Hłobił Stanisława, 
Pokryszka Czesław (APZ, GRN Łabunie, sygn. 2, k. 72). 
Pierwsza sesja odbyła się 3 stycznia 1973 r. w loka-
lu Szkoły Podstawowej w Łabuniach. Uczestniczyło 
w niej 47 radnych z gromadzkich rad narodowych. 
Uchwalono regulamin i wybrano władze gminne – 
Prezydium: Przewodniczący – Franciszek Dyjak, Za-
stępca przewodniczącego – Janina Kołtun, Komisja 
Planu, Budżetu i Finansów – Izabela Wiater, Komisja 
Rolnictwa – Jan Burcan, Komisja Oświaty, Kultury 
i Spraw Socjalnych – Wanda Kitka, Komisja Ładu 
i Porządku Publicznego – Piotr Sokołowski (APZ, GRN 
Łabunie, sygn. 2, k. 36). Kadencja skończyła się z koń-
cem listopada 1973 r. 9 grudnia tego roku przeprowa-
dzono wybory do gminnych rad narodowych.

Kadencja 1974 – 1977

Radnymi gminnymi od grudnia 1973 roku byli: Bur-
con Jan, Bielecki Eugeniusz, Jędrzejewski Henryk, 
Kuśmierz Józef, Pysiewicz Jan, Telejko Władysław, 
Turczyn Jerzy, Karchut Jan, Prokop Andrzej, Kycko 
Maria, Hasiec Mirosław, Blomka Władysław, Żuk 
Józef, Sokołowski Michał, Późniak Jan, Wróblewska 
Halina, Teresiński Edward, Sokołowska Maria, Rybak 
Tadeusz, Pysiewicz Eugeniusz, Palonka Jan, Małyska 
Aleksander, Pokrywka Antoni, Kłoda Teresa, Sitarz 
Ferdynand, Zwolan Antoni, Niderla Jan, Płaza Tere-
sa, Pokryszka Czesław, Kulasza Tadeusz, Hłobił Stani-
sława, Hłobił Jan, Gałek Tadeusz, Cybula Franciszek, 
Przyczyna Jan (Dziennik Urzędowy WRN Lublin, 
1974). Podczas pierwszej sesji GRN wybrano skład 
Prezydium: Przewodniczący GRN – Jan Pysiewicz, Za-
stępca Przewodniczącego – Józef Kuśmierz, Komisja 
Rozwoju i Zaopatrzenia Gminy – Eugeniusz Pysie-
wicz, Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych 
– Teresa Płaza, Komisja Rolnictwa – Michał Sokołow-
ski, Komisja Ładu i Porządku Publicznego – Józef Żuk.

Kadencja 1978-1984
Po wyborach do rad narodowych 5 lutego 1978 roku 
w skład GRN weszli: Burcon Jan, Kuśmierz Józef, Te-
lejko Władysław, Zakrzewski Franciszek, Karchut Jan, 
Kycko Maria, Wołoch Janusz, Puźniak Jan, Pokrywka 
Helena, Hłobił Stanisława, Ciuraszkiewicz Kazimierz, 
Dyjak Franciszek, Pysiewicz Eugeniusz, Pawełczuk 
Antoni, Sołoducha Bolesław, Wiater Teresa, Mazur 
Wiktor, Kapłon Mieczysław, Cybula Franciszek, Bur-
da Janina, Branecki Jerzy, Szykuła Stanisław, Łagow-
ski Antoni, Żuk Józef, Sokołowski Michał, Chwedyk 
Janusz, Nowogrodzki Zbigniew, Wiater Regina, Gór-
ski Mieczysław, Zwolak Antoni, Szponar Teresa, Li-
pecki Mieczysław. Pierwsza sesja nowej GRN w dniu 
18 lutego 1978 roku. Wybrano władze gminne: Prze-
wodniczący -  Janusz Wołoch, od grudnia 1980 Ka-
zimierz Ciuraszkiewicz, Zastępca – Helena Pokryw-
ka, od grudnia 1980 Franciszek Zakrzewski, Członek 
Prezydium – Kazimierz Ciuraszkiewcz. Na podstawie 
uchwały VII Plenum KC PZPR zakazano łączenia sta-
nowisk, w wyniku czego 18 grudnia Janusz Wołoch 
zrezygnował ze stanowiska. Wielu radnych było za 
pozostawieniem go na stanowisku. Głosowanie wy-
kazało minimalną przewagę tych, którzy chcieli jego 
odejścia. Na wakujące stanowisko kandydowali: Józef 
Kuśmierz i Kazimierz Ciuraszkiewicz. Zdecydowanie 
wygrał ten drugi (APZ, GRN Łabunie, sygn.12, k.174). 
Nowym wiceprzewodniczącym został Franciszek Za-
krzewski. Kazimierz Ciuraszkiewicz pełnił funkcję 
przewodniczącego do wiosny 1984 roku. 
W latach 1979-1980 kryzys państwa pogłębiał się. 
Latem 1980 roku wiele zakładów pracy rozpoczęło 
strajki. Doprowadziło to do zalegalizowania ruchu 
„Solidarność”. W dniu 19 marca 1981 r. Rada Państwa 
podjęła uchwałę w sprawie umacniania roli samo-
rządu mieszkańców wsi w ramach istniejących prze-
pisów o radach narodowych. Zebrania wiejskie od 
tej pory mogły uchwalać projekty uchwał, którymi 
musiała się zająć gminna rada narodowa. Zebrania 
zyskały inicjatywę uchwałodawczą. Zebrania wiej-
skie mogły wybierać rady sołeckie. Funkcja sołtysa 
została wzmocniona poprzez prawo do uczestniczenia 
w sesjach GRN z głosem doradczym. Sołtys mógł za-
wierać umowy w imieniu zebrania wiejskiego, co do 
udostępnienia obiektów sołectwa (Gończar M., Sa-
morząd wsi – historia i nowe możliwości, Warszawa 
1990, s.55). 
Jesienią 1981 roku w gminach pojawiło się wojsko 
– terenowe grupy operacyjne. Oficjalnie miały one 
„udzielać pomocy terenowym organom administracji 
państwowej w realizacji zadań społecznych, gospo-
darczych i obronnych, a także współdziałanie z różny-
mi rodzajami samorządów i organizacji społecznych 
działających w środowisku wiejskim” (Gończar M., 
Samorząd wsi – historia i nowe możliwości, Warsza-
wa 1990, s.55). Przygotowywały grunt pod wprowa-
dzenie stanu wojennego.

Gmina Łabunie 
w latach 

DZIEJE ŁABUŃSKIEGO SAMORZĄDU

cz. XII - ostatnia
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13 grudnia 1981 roku do urzędów wkroczyło wojsko. 
Gminne rady narodowe i zebrania wiejskie miały za-
kaz zgromadzeń. W urzędach gmin urzędowanie roz-
poczęli komendanci terenowych grup operacyjnych. 
Naczelnicy musieli respektować decyzje komendan-
tów. Władze uzyskała partia. W ciężkiej sytuacji po-
zostawali przewodniczący gminnych rad narodowych 
wybrani na przełomie 1980 i 1981 roku. Cieszyli się 
oni pewnym autorytetem i nie zawsze chcieli się 
podporządkować władzom wojskowym i partyjnym. 
Jesienią 1982 r. powinny się odbyć wybory do rad 
narodowych, lecz z uwagi na stan wojenny wybory 
przełożono na rok 1984. W latach osiemdziesiątym 
w gminie Łabunie mieszkało 6300 osób. Średnia 
wielkość gospodarstwa wynosiła 4 ha (APZ, GRN Ła-
bunie, sygn. 16, k.70). Władze gminne chwaliły się 
rozbudową Zbiorczej Szkoły Gminnej. Działał Ośro-
dek Zdrowia ze stomatologiem. Gminna Biblioteka 
Publiczna miała jedną filię i pięć punktów bibliotecz-
nych. Gmina miała dobry kontakt z Zamościem. Do-
jeżdżały tutaj autobusy komunikacji miejskiej. 
W początkach lat osiemdziesiątych władze postano-
wiły zreorganizować administrację wiejską. Ustawa 
z 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i sa-
morządu terytorialnego na nowo powołała samorząd 
terytorialny. Nie był to samorząd w pełni tego słowa 
znaczeniu. Przepisy były dość mętne i różnie je inter-
pretowano. Był to jednak pierwszy tak odważny krok 
władz państwowych. Samorząd wiejski otrzymał 
prawo do dysponowania własnymi funduszami, ale 
nie uzyskał osobowości prawnej. Zebrania wiejskie 
mogły decydować o sprawach lokalnych. Powoływa-
ły sołtysa i radę sołecką jako organy wykonawcze. 
Na czele rady mógł stanąć przewodniczący rady sołec-
kiej. Mógł nią także kierować sołtys. Główną osobą 
reprezentującą samorząd wiejski stawał się przewod-
niczący rady sołeckiej. Prawo zwoływania zebrań 
wiejskich przysługiwało radzie sołeckiej na wniosek 
1/5 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Sołectwo 
mogło uchwalić swój statut i powoływać komisje. 
Nadzór nad samorządem wiejskim sprawowała rada 
narodowa i naczelnik. Nowe przepisy zobligowały 
naczelnika gminy i GRN do respektowania uchwał 
zebrań wiejskich. Sprawy dotyczące danej społeczno-
ści musiały być z nią uzgadniane. Wybory do rad so-
łeckich przeprowadzono jesienią 1984 r. Nowa ustawa 
o radach narodowych i samorządzie wiejskim zwięk-
szyła uprawnienia rad narodowych wobec naczelni-
ków. Sołtysi gminy Łabunie na początku lat 80-tych: 
Łabunie – Leon Sowa (77 lat, od 8 kadencji), Wólka 
Łabuńska – Władysław Skiba (2 kadencje), Łabunie 
Reforma – Andrzej Pokrywka (od ok. 1983), Majdan 
Ruszowski – Franciszek Soroka (49 lat, pierwszy raz), 
Ruszów Kolonia – Bronisław Zwolan (59 lat, po raz 
pierwszy), Ruszów – Stanisław Wdowiak, Wierzbie 
– Mieczysław Kapłon (drugi raz sołtysem), Łabuńki 
I – Jerzy Branecki (42 lata, trzeci raz), Łabuńki II – 
Józef Blomka (69 lat, po raz 7), Mocówka – zmiana 
w trakcie kadencji, funkcje objął Władysław Burdzy 
(29 lat), Barchaczów – Andrzej Petryk (po raz 6), Dą-
browa – Jan Pudełko (41 lat, po raz pierwszy), Bródek 
– Antoni Flak (4 raz sołtysem).

Kadencja 1984-1988

Na 17 czerwca 1984 roku wyznaczono nowe wybory 
do rad narodowych. W skład GRN Łabunie weszli: 
Burcon Jan, Ciuraszkiewicz Kazimierz, Czekirda Zbi-
gniew, Hłobił Stanisława, Karchut Jan, Krupa Pa-
weł, Legieć Stanisław, Mazurek Lucjan, Mróz Antoni, 
Nicpoń Franciszek, Pilipczuk Teofila, Rybak Tadeusz, 
Skwarek Andrzej, Skiba Władysław, Synowiec Grze-
gorz, Topolski Marian, Wałaszyk Salomea, Wiater Re-
gina, Zakrzewski Franciszek, Żuk Józef, Kuśmierz Józef, 
Adamowicz Mieczysław, Blomka Władysław, Cybu-
la Franciszek, Ferenszkiewicz Wiesława, Cholewiński 
Walerian, Pyś Stanisław, Telejko Władysław, Dobek 
Stanisław, Krupa Jan, Pawełczuk Antoni, Skowyra Ry-
szard, Szykuła Stanisław, Zwolan Andrzej (APZ, GRN 
Łabunie, sygn. 16, k.112). Wyłoniono nowy skład Pre-
zydium GRN (29 czerwca 1984): Przewodniczący - Żuk 
Józef, Zastępcy Przewodniczącego - Ciuraszkiewicz 
Kazimierz, Adamowicz Mieczysław, Komisja Roz-
woju Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki 
Finansowej - Krupa Paweł, Komisja ds. Samorządu - 
Pawełczuk Antoni, Komisja ds. Rolnictwa i Gospodar-
ki Żywnościowej - Burcon Jan, Komisja ds. drobnej 
wytwórczości, usług, rzemiosła, zaopatrzenia ludności 
i ochrony konsumentów – Pyś Stanisław, Komisja ds. 
Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych - Skowyra Ry-
szard, Komisja ds. Kultury oraz prawa i porządku pu-
blicznego - Czekirda Zbigniew. Urząd Gminy Łabunie 
w 1984 roku: Sekretarz Biura Urzędu Gminy – Helena 
Szkałuba, Stanowisko ds. obsługi Rady – Bogumiła 
Maziarczuk, Referat gospodarki komunalnej, nadzo-
ru budowlanego i komunikacji (3 etaty) – kierownik 
Danuta Kniaź, Referat geodezji i gospodarki grunta-
mi (2 etaty) – Lesław Całka, Referat handlu i usług 
(1 etat) – Teresa Wolska, Referat planowania i finan-
sów (5 etatów) – Stanisława Semczuk, Referat rolnic-
twa i gospodarki żywnościowej (5 etatów) – Kazimie-
ra Szast, Referat społeczno – administracyjny, spraw 
obronnych i ogólny (3 etaty) – Marianna (Elżbieta) 
Gałek, Referat zdrowia i opieki społecznej (1 etat) – 
wakat, USC – Jan Adamowicz, Samodzielne stanowi-
sko ds. oświaty i wychowania, inspektor oświatowy 
– od 1 września 1984 Zbigniew Czekirda. Jesienią 1984 
r. wybrano nowych sołtysów oraz przewodniczących 
rad sołeckich. Sołtysi w kadencji 1984 – 1988: Bródek 
– Antoni Flak, Barchaczów – Andrzej Petryk, Dąbro-
wa – Jan Pudełko, Łabunie – Leon Sowa (sołtys od 
7 kadencji), Łabuńki I – Jerzy Branecki, Łabuńki II – 
Józef Blomka, Mocówka –Władysław Burdzy, Maj-
dan Ruszowski – Franciszek Soroka, Ruszów Kolonia 
– Bronisław Zwolan, Wólka Łabuńska – Władysław 
Skiba, Łabunie Reforma – Andrzej Pokrywka, Wierz-
bie – Mieczysław Kapłon (APZ, Urząd Gminy Łabu-
nie, sygn. 40, k.7). 

Akta Gminnej Rady Narodowej oraz Urzędu Gminy 
w Łabuniach z drugiej połowy lat 80. są w opraco-
waniu.

Leszek Zugaj
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Dwie matki…

…W wieku 9 miesięcy zostałam 
podrzucona do domu ojca. Przy-
niosła mnie… Byłam dosyć spryt-
na, bo już chodziłam i zrobiłam 
okropny raban, a zostałam przyję-
ta z wielkim sercem. I tak się moje 
życie zaczęło… Później dowiedzia-
łam się, że od ojca jeszcze mnie 
wykradła. Pamiętam taki moment, 
że mnie ktoś na plecach niósł. Nie 
wiedziałam nic o tym, bo jak by-
łam mała to mi nikt o tym nie 
mówił, a gdy byłam starsza to 
mi uprzejmi ludzie donieśli… Są-
siadka stworzyła kiedyś taką sy-
tuację, że mnie skonfrontowała 
z matką biologiczną. Gdy miałam 
5 lat Feliksa przyszła tu, a ona 
mnie wtedy zawołała. To był dla 
mnie szok. Matka pewnie chcia-
ła się ze mną zobaczyć… Potem, 
gdy miałam z 7 lat to uciekałam 
po polach przed nią a ona za mną. 
Nie wiadomo którędy przyszłam 
do domu i mówiłam, że goniła 
mnie czarna baba. Nie wiedziałam, 

jeszcze tego i nic nie rozumiałam. 
Nie wiem dlaczego mnie oddała, 
to mnie boli, bo to moja rodzona 
mama. Zrozumiałabym, gdyby od-
dała zaraz po urodzeniu… Ojciec 
miał restaurację i ona tu służyła. 
Tak się złożyło. Może wina ojca, 
może wina obojga, nie wiem. Co 
było to było. Może jak miałam 10 
lat to doszło do mnie, że to jednak 
prawda. Przychodziła do mnie. Raz 
przyniosła mi figi, bo dostała ja-
kąś paczkę. Jak szłam do komunii 
to zdjęcie komunijne mam z nią za 
sprawą kuzynki Cypryny od Ćwika 
Franciszka, siostrzenicy mojej mat-
ki rodzonej. Zawsze wszyscy mó-
wili do moich rodziców, ale ta Sta-
sia to wam się udała taka grzeczna, 
a ja… jak w końcu doszło do 
mnie… że ja jestem z innej matki… 
U mnie nie było zaraz, zaraz tylko 
już, bo mnie się zdawało… że jak 
ja tego nie zrobię to moja mama 
Maria pomyśli, że ja wiem, że to 
nie moja matka, a do końca jej ży-
cia nie było między nami tej roz-
mowy. Nigdy nic nikt nie wspo-

mniał o tym słowem, ani ona ani 
ojciec. I ja nie pytałam, jak to jest. 
Starałam się, żeby ona nie myślała, 
że ja wiem… Sami nie mieli dzieci. 
Nigdy dwa razy do mnie nie trze-
ba było powtarzać. Kiedyś było ta-
kie wychowanie, że za byle co pas 
w robocie był. Ojciec mnie kochał, 
ale pasek był. I ta Maria – moja 
mama na plecy te razy brała, że-
bym ja nie dostała… To była dla 
mnie święta osoba! Ona mi serce 
swoje oddała i ja jej do końca swe 
serce ofiarowałam. Na rękach ją 
wyniosłam do pogotowia. Trzy-
małam za rękę, jak umierała. Nie 
mogłam tego znieść. W nocy na 
piechotę ze szpitala przyszłam. 
A pielęgniarka aż się zaśmiała, że 
ja tak siedzę, trzymam za rękę, pła-
czę, a to tylko stara kobieta umie-
ra. Dla mnie ta mama to był ktoś 
wyjątkowy. Myślałam, że ona 
będzie żyła wiecznie. Śmierć jej 
to był dla mnie taki cios! Z mat-
ką biologiczną rozmawiałam przed 
swoim ślubem. Żeby nie dopuścić 
do afery - spotkania na ślubie obu 
matek to mój ślub był w Hrubie-
szowie w parafii męża. Ale przed 
poszłam do niej ze swoją pierwszą. 
Poprosiłam o błogosławieństwo. 
I wtedy ona pokazała mi kolię. Jak 
się urodziłam to ojciec jej dał tę 
kolię. Mówiła, że będzie to moje, 
że mi zostawi na pamiątkę. Ale nic 
z tego nie wyszło, bo jak umarła to 
i kolia się podziała. Pewnego dnia 
przyszedł wujek, bo coś tam mi 
się po mamie należało jakieś dwa 
hektary. Zapytał czy może to sobie 
zapisać. Powiedziałam proszę bar-
dzo, tylko tę kolię, co mi ojciec na 
urodziny dał to chcę z powrotem. 
Ale i on umarł i wszystko się po-
działo. Ani ziemi ani kolii…

Pani Stasia ze łzami w oczach wspominała swoje życie. O nie-
których wydarzeniach wolałaby zapomnieć, jak sama mówi: 
żeby nie móc się dziś wstydzić… Ale moja bohaterka odważ-
nie stawiła czoła trudnym tematom, by dać świadectwo po-
tomnym, że tak kiedyś było, że wcale nie miała lekko w życiu.
Stanisława Semczuk z d. Rychel, ur. 1936 r. Ojciec Stanisław, 
matka w akcie urodzenia Feliksa Piela z Bródka, a matka, któ-
rą najbardziej kochała to Maria Helman. 

SPOTKANIA

Tajemnice mojego życia 

Mała Stasia z biologiczną matką Stasia z matką Marią
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Zacznijmy od wojny…

…niewiele pamiętam. W zasadzie 
to tylko tyle, jak wyszliśmy z piw-
nicy, gdzie się schowaliśmy, to tu 
wokoło się paliło. Lewa strona 
w kierunku Zamościa. Paliły się 
Łabunie po nalocie. A później 
wszyscy ludzie schowali się w ko-
ściele, bo tam bezpiecznie miało 
być, ale przyszli Niemcy i zabrali 
nas na tzw. Bilskie, ale tak nie do 
końca. Gdzieś po prawej stronie 
były kopice z siana i tam tych lu-
dzi wysadzili. I pamiętam ten mo-
ment, jak ja latałam tam między 
ojcem a matką. Wtedy widząc, że 
ja tak biegam podszedł Niemiec do 
któregoś z moich rodziców i kazał 
nam uciekać. Zabrali mnie i ucie-
kli na Bilskie. Mamy siostra tam 
mieszkała Buchaj. Później wróci-
liśmy do domu, ale nie pamiętam 
kiedy i zaczęła się taka sprawa… 
Ojciec został namówiony, żeby 
podpisał listę folksdojczów. Mat-
ka okropnie płakała i prosiła, żeby 
tego nie robił, ale tamci z organi-
zacji naciskali. Ale to było celowe. 
W tym czasie powstał cichy zwią-
zek, jakiś ruch podziemny. Wszyscy 
znani adwokaci i inni pracowali 
nad tym. I uznali, że ojciec Rychel, 
matka z domu Helman, że to bę-
dzie dobry pretekst, żeby zapisać 
się na tę listę. Ojciec się zapisał. 
Miał masarnię. Wziął do roboty 
Zbyszka Zasuwę. Wiele osób zacze-
piało się do roboty u innych. Taka 
sytuacja była, doskonale ją pa-
miętam… W nocy przyszło dwóch 
panów. Położyli się na jednym 

łóżku a my na drugim. I stukanie 
do drzwi… wszyscy zbaranieli. Ci 
z karabinami stanęli. Ojciec mi po-
wiedział, żebym leżała spokojnie, 
a matka nakazała mi się nie ruszać. 
Później się okazało, że to żołnierze 
niemieccy weszli. Bo chciało im się 
pić. Tak zwyczajnie. Matka trzęsła 
się cały czas a musiała coś donieść 
do stołu. Jakby ktoś się poruszył to 
wiadomo, co by było… Także na-
pili się i poszli. A ci co spali u nas 
to był Norbert i Lachawiec. Ojciec 
był na pasterce z nimi, ale później 
nikt o tym nie wspominał… Waż-
niejsze było, że podpisał folkslistę. 
A wiedzieli doskonale, że pomagał, 
że to dobry człowiek był. 
…Chodziłam do niemieckiego 
przedszkola… w domu Kowalskich 
przed urzędem gminy. W klaszto-
rze w lewym skrzydle był szpital 
wojskowy. Pamiętam, że z tymi 
dziećmi z kwiatami do tego szpi-
tala chodziliśmy. Nie wiem co to 
była za uroczystość… Daliśmy ran-
nym żołnierzom kwiaty. Uczyły 
nas Niemki. Nic nie rozumiałam, 
ale dziecko szybko się uczy. By-
łam taka wyobcowana. Dużo nas 
było. Koło nas mieszkała rodzina 
z trojgiem dzieci i pewnego dnia 
jedno z tych dzieci przyjechało 
oglądać to wszystko… Wszedł do 
sklepu i zapytał: czy ktoś zna Sta-
się? Tu mieszkała Stasia. Odpowia-
dam mu, że to ja. I dogadaliśmy 
się jakoś, chociaż ja po niemiecku 
jak mała byłam to szczekałam. Ale 
był z nim tłumacz. Pytał o wszyst-
ko i do Barchaczowa miał też je-
chać, bo tam też tzw. czarnuchy, 
nasiedlone mieszkali. Tu po kolei 
u wszystkich mieszkali, u Wiatra, 

u Kowalskiego... Chałupki słomą 
kryte. Te akurat się nie spaliły przy 
samej drodze. 
…Miałam taką koleżankę w tar-
taku i tam byli Żydzi. Opowiadała 
mi ta koleżanka Róża Szawracka, że 
kazali im okna zasłonić, ale podpa-
trzyli co się działo. A Niemcy wy-
kopali na środku taki dół i tam ich 
wystrzelali. Potem, jak szykowali 
koło rolnicze to prace przerwali, bo 
znaleźli ludzkie szczątki. 
…Jedno szczególnie mi takie 
wspomnienie utkwiło w głowie… 
taka Żydóweczka biegła szosą i tak 
piszczała, a za nią dwóch żandar-
mów i w końcu któryś w nią tra-
fił. Upadła gdzieś naprzeciw domu 
Synowca. Ojciec zaraz przyszedł, 
jak usłyszał tę strzelaninę i mnie 
zabrał z szosy. A ona tak piszcza-
ła… a ten pisk to mi tak długo 
w uszach dźwięczał… 
…Pamiętam taki moment, jak je-
chały wozy i kuzynka ojca zatrzy-
mała się tu przy nas. I dziecko, 
dziewczynkę młodszą ode mnie 
po prostu rzuciła ojcu w ramiona. 
Wozy jechały za druty z ludźmi. Ta 
dziewczynka była u nas. I to wiel-
kie serce mojej mamy… ona sta-
rała się dogodzić jej, tak jak mnie, 
a ja byłam tak okropnie zazdrosna. 
Mówiłam, że mnie już nie ko-
cha. A ona wzięła mnie na kolana 
i mówiła: Stasiu, ty wiesz, że ja cię 
kocham, a ona nie ma mamy ani 
niczego. Ona płacze za mamą, tę-
skni, więc muszę ją też przytulać… 
I ja to zrozumiałam… Bo ona nie 
ma mamy… To był taki dobry 
człowiek, że nie można było jej nie 
kochać. Po wojnie matka zabrała 
tę dziewczynkę. Dziwiłam się, że 
potem nikt się z nami nie skontak-
tował, że ta dziewczynka nas nie 
odwiedzała. Co prawda były kie-
dyś dwie dziewczyny, siedziały na 
ławeczce i tak się mnie przygląda-
ły. Ja nie pytałam, one nie pytały. 
Dziwię się, że była tu tyle czasu 
i nie dała znaku, że żyje. Ale z dru-
giej strony tak sobie myślę, że ta 
mama może niezadowolona była, 
że ją tu zostawiła… 

Zaraz po wojnie…

…Ojciec na tej liście nie był jedy-
ny… Nie wiem czy ktoś z Łabuń 
był jeszcze, ale na Ruszowie było 
ich wielu. Tam uciekali Niemcy. 
My też uciekaliśmy wozem, ale jak 
wjechał ojciec do Zamościa to skrę-

Stasia Rychel

Niemieckie przedszkole; na tle 
drzwi - Stasia
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cił w inną ulicę. Tam miał takiego 
kuzyna Bździucha i tam się ukry-
liśmy. Widzieliśmy stamtąd dym 
nad klasztorem… Chyba kilka dni 
było go widać. Jeszcze wtedy nie 
było tylu domów, wszystko było 
widoczne. Najpierw była ta uciecz-
ka, a później aresztowanie, powrót 
i rehabilitacja ojca. Tak sobie cza-
sem myślę, że nikt za nim się nie 
wstawił, nikt dobrego słówka nie 
powiedział… ale on pracował dla 
AK, a ci z kolei byli gnębieni… to 
kto miał, co mówić? Tak to sobie 
wytłumaczyłam. 
…Ojca aresztowali. Więzienie było 
w Fajsławicach. Pani sobie wy-
obraża, że stamtąd uciekł? A to 
nie był młodzik wtedy. I uciekał 
przez Fajsławice, przez zboża, bo to 
lato przed żniwami było. Alarm, 
pogoń za nim, psy… Schował się 
w zbożu i w pewnym momencie 
słyszy kroki. Przyszedł facet, zo-
baczył go i poszedł… nie zapytał, 
nie doprowadził do posterunku 
czy co... I on zawsze opowiadał, 
że to wymodliła Tchórzowa. Jak 
miał restaurację, już nie pamiętam, 
czy to było przed Bożym Naro-
dzeniem czy przed Wielkanocą… 
przyszła ta Tchórzowa z końca Ła-
buń, jak na Bródek się jedzie. Mia-
ła może z pięcioro dzieci i prosiła 
mego ojca, żeby sprzedał jej ze 
20 dkg słoniny i jakiejś kiełbasy 
z kawałeczek. Ojciec zawołał mat-
kę: przynieś jej koszałkę. I jej dał 
wszystko, co miał po troszeczku. 
A ona: Panie Rychel, ja nie mam, aż 
tyle pieniędzy, ja tego nie wezmę! 
A ojciec jej powiedział, że jak będzie 
miała to kiedyś przyniesie. I on 
tak sobie przepowiedział, że pew-
nie ona się za tę kiełbasę wymo-
dliła. A jak było już po wszystkim, 
jak wrócił… I wtedy taki urodzaj 

był, tak zboża obrodziły. I młoc-
ka była. Andrzej Rychel, chrzestny 
syn ojca (brata jego syn) otrzymał 
czy oddał czy pożyczył od ojca re-
staurację, bo gdzieś tam, gdzie byli 
wcześniej to zbankrutowali. Bar-
dzo się szarogęsił i wygonił Stefkę 
Turczyn, zresztą nas też. Ale i to się 
skończyło, gdy ojciec wrócił. I po-
uciekali wszyscy. Wstyd im było. 
Po prostu wstyd. Ojciec ich przyjął, 
dał im pomoc, karmił, a oni byli 
tacy dla ludzi. I jak wrócił od razu 
skontaktował się z Kozielskim i tą 
palestrą i założyli sprawę o reha-
bilitację, że podpisanie listy było 
z namowy organizacji. I został oj-
ciec zrehabilitowany. Ale i tak to 
nie pomogło… Mógł się tłumaczyć 
i bronić, ale on był za dumny, bo 
wiedział swoje i inni też wiedzieli. 
…Ojciec zajął się rolnictwem. Może 
to były już lata 50.? Sadził marchew 
i dowiedział się, że Tchórz ma taką 
marchew. I zamówił wóz tej mar-
chwi. I ten przywiózł mu ten wóz. 
Ile za tę marchew? A ten Tchórz 
mówi do ojca: nie, mama mówiła, 
że ma u pana dług jeszcze wojen-
ny. I wie pani, ojciec przyszedł do 
domu i tak zaczął płakać… Nigdy 
nie płakał, chrzestny syn go wy-
rzucił z domu i różne rzeczy były…: 
To ja tyle rozdawałem, taka pani 
sekretarz to ona nie pytała czy ma, 
można, tylko przychodziła, brała 
i nie płaciła. A później to mi wy-
pominała w szkole, że ja kiełbasę 
jadłam… Bo została nauczycielką. 
Ale tak było czy się znała, czy nie 
znała… Jak ona mi to powiedzia-
ła, to ja dostałam jakiegoś szoku, 
spazmów. Zawieźli mnie do sióstr 
zakonnych i tam jakiś zastrzyk do-
stałam i się uspokoiłam. Wracając 
do ojca i jego płaczu to wzruszył 
się, że Tchórzowa to zapamiętała. 

On nie miał na myśli żadnego dłu-
gu, ale ona się poczuwała. Kiedyś, 
gdy jeździłam rowerem to sobie 
tak myślę, że wstąpię i podzięku-
ję im za to, że ojciec zapłakał przy 
mnie ten jeden raz, ale człowiek 
odkłada, odkłada i tak życie leci. 
Bo oni docenili jego dobroć. Był 
taki ogrodnik u hrabiego, przyjaź-
nił się z moim ojcem. On wiedział, 
że ojciec był w partyzantce. Taki 
jeden facet pytał się go: ty się za-
dajesz z nim? A ten miał mu od-
powiedzieć: ja się wolę zadawać 
z nim niż z Tobą. On mieszkał na 
kolonii jak Gałany, też się tam 
ogrodnictwem zajmował. Tata 
przeżył 92 lata. Rodzina ojca też 
przeżyła swoje. Jeden spalony 
przez Niemców w Sahryniu… 
… W naszym domu był taki jakiś 
dom kwaterunkowy, bo najwięk-
szy był… A to mieszkali stażyści,  
a to delegaci czy różni przyjezdni 
inspektorzy. Mieszkał też u nas 
ruski pułkownik z żoną. W sali 
restauracyjnej była szwalnia, tam 
gdzie bufet tam kwaterowała ob-
sługa szwalni, a my w kuchni nie 
sami. Mieszkała u nas pięcioosobo-
wa obca rodzina z komarowskiego 
czy z Tyszowiec… Starsi bliźniacy 
– Władek i Władka i młodszy ode 
mnie Janek. A później nas wyrzuci-
li z domu, bo zrobili kuchnię, jadło-
dajnię dla wojska. Przed domem 
kucharki gotowały na piecach.  
A my mieszkaliśmy w podwórku 
w takim spichrzu. Też nie sami.  
Z sąsiadami Jankiem, Tolkiem  
i Milką Wiatrami i ich rodzicami. 
W pomieszczeniu 4 na 4 może.

Szkoła…

…Był Czelej, byli Woźniakowie 
- jak oni odchodzili to wszyscy 
płakali. Byli bezdzietni, on był 
kulawy. Potem Pankiewicz kie-
rownikiem był i też z żoną uczyli. 
Po wojnie, jak trzeba było iść do 
szkoły to pan Czelej mnie nie przy-
jął… A dlaczego tak było zrobio-
ne?… Prosta odpowiedź, bo ojciec 
był folksdojczem. Była tu w Łabu-
niach pani Krupa, potem ona była 
kierowniczką szkoły gdzieś w kra-
snostawskim. I tam mnie przyjęto. 
Ojciec mnie tam zawiózł. Przez to 
przeżywałam traumę… niewy-
obrażalną dla dziecka… z tęsknoty, 
ze zgryzoty za rodzicami… Wycho-
dziłam tam w takie jedno miejsce, 
gdzie mi się to zdawało, że to jest Budowa Kopca Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego 

- czwarty od lewej - Antoni Rychel, dalej siostry Rutkowskie  
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za parkiem naszym… Chodziłam  
i płakałam, bo mi się zdawało, że 
jestem w Łabuniach. I w końcu 
ojciec przyjechał. A miałam takie 
przeczucie, takie wyostrzone, że dziś 
tatuś przyjedzie, na co pani Krupa, 
że dziś dziecko jest już późno…  
I stuka ktoś w okno. Przyjechał, bo 
Czelej przestał być kierownikiem. 
Został nim Woźniak. I on mnie 
przyjął do szkoły. Tam chodziłam 
może ze cztery miesiące. W koń-
cu ojciec porozmawiał, jak to żeby 
dziecko nie miało prawa chodzić 
do szkoły w Łabuniach? Na Boże 
Narodzenie zrobił wyroby i zaniósł 
w koszyczku do Woźniaka, a ten 
Czelej gdzieś podpatrzył i potem 
cały czas się na mnie mścił. Uczył 
śpiewu. Prowadził chór i próbował 
kto jak śpiewa, no ja się nie nadaję, 
bo mam za słaby głos. Później się 
okazało, że jak było koło gospodyń 
i była jakaś uroczystość i śpiewa-
łam. A żona Czeleja: Stasiu, jak ty 
ładnie śpiewasz! No, ale do chóru 
nie należałam. Tak samo z lekcjami 
było. Miałam to samo lub zadania 
odpisywali ode mnie, ja czwórkę, 
inni piątki. Mścił się… cały czas. 
Chodziłam do szkoły z Mietkiem 
Sokołowskim, Bolkiem Pakosem, 
Pawełczukiem, Gienią Maliszew-
ską, Teresą Pysiewicz…
…Mijałam gorzelnię. Tam w tym 
domku przy Zamojskiej mieszkały 
panny Rutkowskie, co z ojcem Ko-
piec Piłsudskiego w Krakowie sy-
pały. Nie pamiętam już, ale zdaje 
mi się, że jedna pracowała w go-
rzelni a druga w gminie… Do szko-
ły chodziłam sama, jak wszystkie 
dzieci. W zimie można było za sa-
niami… A teraz trzeba je prowa-
dzić i plecaki ciężkie dźwigać. Nie 
było chodnika tylko szosa, rowy  
i ścieżka wzdłuż płotów. Najczę-
ściej to szosą się chodziło. A w zi-
mie to było tyle śniegu… zaspy. To 
były zimy! 

Moje Łabunie…

…to były same chałupki. Nasz 
dom był największy jak na owe 
czasy. Tu jeszcze widać piwnicę. 
Tata miał sklep, swoją wędzarnię, 
wyroby swoje robił. Restaurację. 
Był sklep, później sala taka była, 
dalej kuchnia, jeden pokój i drugi 
pokój. Dom stał wzdłuż ulicy. Koło 
domu stał domek, co Wiśniewski 
w nim mieszkał. Domu w całości 
nie mam na zdjęciu, a wydawa-

ło mi się, że mam… Rodzice ojca 
mieszkali tu z dziada, pradziada. 
Kiedyś mówili, że to był zajazd. 
Kupili pół domu, a drugie pół Ciu-
raszkiewicz Ignacy. Ojciec jak na 
owe czasy był gospodarzem. Miał 
styczność z dziedzicem Szeptyckim, 
bo stale chodzili na brydża. Albo 
u niego, albo u ojca, a przeważnie 
to na plebanii, bo tam był Jasiński  
i ksiądz. 
…Pamiętam chałupkę Lewickich, 
stała na rozdrożu na Lipsko. Było 
tam jedno pomieszczenie i zaka-
marek. I tam mieszkali: dziadki, 
ojce i ośmioro dzieci. Chodziłam 
do szkoły z Maryśką Lewicką.  
I w tym domeczku dziadki mieli 
prestiż. To, co powiedział dziadek, 
tak musiało być. I jak to kiedyś 
się mieszkało? W ogóle wszędzie, 
gdzie sobie przypominam… u Lu-
cyny Pokryszki, to też moja ko-
leżanka. Jeden pokój i kuchenka 
była. I też było chyba z siedmio-
ro dzieci. Jak tak ludzie żyli? I żyli  
i się wychowali i kształcili. Dzieci 
ze sobą zżyte i wyszło wszystko 
na ludzi. Instynkt opiekuńczy był,  
a teraz tego nie ma…
…Przy tych pawilonach w cen-
trum wsi to było nawet przedszko-
le. Siostry zakonne prowadziły, 
tam też chodziłam. Siostra Azaria 
była fajna i Hiacynta… Dobrze się 
dziećmi zajmowały. Przeważnie 
siostry prowadziły opiekę w okre-
sie żniwnym. 
…Ulubionym miejscem na space-
ry był park. Dużo zdjęć robił nam 
w czasach młodości Jan Szaruga.  
…Jakby mnie ojciec nie puścił na 
zabawę to by mi serce pękło! Jak 

byłam młodsza to puszczali dziew-
czynki same, a jak miałam 17 lat 
to przychodził po mnie sąsiad. Ja 
musiałam się tak starać, żeby na 
tę zabawę pójść! Na koniec zaba-
wy zawsze tańczyli oberka. Tylko 
starsi chłopcy go umieli tańczyć… 
z młodszych to tańczyli Ciuraszkie-
wicz Stach, Bolek Zastąpiło, Zdzich 
Faranszkiewicz, Momot… Ja by-
łam jedna i stale był odbijany, ja 
się kręciłam, a każdy odbijał… Tak 
umiałam tańczyć… Po prostu oczy 
zamykałam i tańczyłam całą noc. 
A rano… ojciec budził o czwartej 
wiśnie rwać. To rwałam, a jeszcze 
mi kołatało w głowie. Zabawy 
były w Domu Ludowym wzdłuż 
Zamojskiej, potem w remizie. Oj-
ciec tylko ostrzegał, żebym nic złe-
go nie zrobiła. Nie piłam alkoholu, 
zresztą jakiś taki uraz miałam. Bo 
ojciec rozrabiał spirytus z sokiem 
i częstował ludzi. I to stało kiedyś 
na kredensie, a ja myślałam, że to 
jakiś sok jest i wypiłam. Zatkało 
mnie i takiego urazu nabrałam, że 
koniec. Na własnym weselu nic 
absolutnie nic. 
…Miałam różnych chłopaków,  
a trafiłam na takiego… Był łaj-
dak, pijak… świeć Panie nad jego 
duszą. Nie miałam lekkiego życia.  
A zaczęło się od tego, że zepsuł mu 
się tu samochód i zobaczył anio-
ła u studni… mnie. I zaraz zaczął 
przyjeżdżać, bo miał tu kuzyna 
Szmita. A inna rzecz, że jego ojciec 
kiedyś mieszkał tu w Łabuniach  
i był kolegą mojego ojca. I zawró-
cił w głowie, ale ja byłam głupia. 
Teraz 13-latki są mądrzejsze od ów-
czesnych 18-latek. Przywoził pre-

Od lewej siedzą: Iza Faranszkiewicz, Irena Radlińska, Józef Momot, 
Wacława Niemczycka, Zofia Kapłon; od lewej stoją: Stasia Rychel, 

Jerzy Sokołowski, Irena Łata, Zdzisław Faranszkiewicz, Janina Kowal-
ska, Stanisław Momot. Fot. Jan Szaruga
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zenty… Ojciec dostał od kogoś list, 
żeby nie pozwolił się mu ze mną 
żenić, bo tam, gdzie on mieszkał 
wszystko odpadało… w Hrubie-
szowie. Jego ojciec był trumnia-
rzem i faktycznie tam była taka 
stara chałupka. Ośmioro dzieci. 
Dziś, aż trudno uwierzyć, jak one 
się tam chowały, gdzie spały… bo 
w obecnych czasach w wielkich 
willach nie ma miejsca dla ma-
tek…
…Wesele było w Hrubieszowie  
w takim dużym warsztacie, a po-
prawiny ojciec zrobił tu u siebie. 
Fajnie to wyglądało, duże stoły, 
ściany obite kilimami. Suknię szy-
ła mi Zbyszka Zasuwy żona. Po 
ślubie przyszliśmy tutaj, bo rodzice 
sami byli. 

…Po więzieniu ojciec pracował 
i był prześladowany jako kułak. 
Miał taki stary sad. Lucjan Biega-
nowski – pracował w gminie, przy-
szedł policzył drzewka i naliczył 
dużo podatku za ten sad. I ojciec 
powycinał prawie wszystkie drze-
wa. I był kułak, a ileż on miał tej 
ziemi… nie mogłam się dostać do 
porządnej szkoły, bo córka kułaka. 
Otworzyli szkołę rolniczą i mecha-
niczną w Zamościu i tam pierwszy 
raz dziewczyny przyjmowali. Zda-
łam egzaminy, nie było mnie na 
liście… Kogoś chcieli wsunąć swo-
jego, dobrze by było gdyby jakiś 
chłopak wszedł. A tak to ja zaczę-
łam chodzić. Chodziłam trochę, ale 
później matka zachorowała. Teraz 
to nie ma problemu, wsiada się  

i przyjeżdża, a wtedy… jeździłam 
rowerem do listopada i do tej pory 
gardło odczuwam. Dopiero póź-
niej mi stancję ojciec załatwił. Od 
czasu do czasu przyjeżdżałam do 
domu. A gdy matka zachorowała 
to musiałam przyjechać do domu. 
I skończyła się tam moja nauka… 
Później poszłam do liceum kore-
spondencyjnego. I zdobyłam śred-
nie wykształcenie. Ale już miałam 
dzieci. Lubiłam matematykę. Mia-
łam egzaminy ustne i pisemne, 
a ja tak się spieszyłam, bo lada 
dzień miałam rodzić. 
…Pracowałam najpierw w sklepie, 
tu u siebie z GS-u taki spożywczy. 
Ktoś odszedł z urzędu i Krystyna 
Jusiowa mówi mi: Stasiu, masz 
tak blisko, przyjdź do gminy do 
pracy. I poszłam. Najpierw byłam 
w podatkach, ale byłam i kasje-
rem – jeździłam z Mazurkiem do 
Zamościa do banku po pieniądze. 
Wszystkie stanowiska przeszłam 
oprócz sprzątaczki i palacza, sekre-
tarza i naczelnika. Byłam i w mel-
dunkach i księgową. Odeszłam na 
wcześniejszą emeryturę, ale niepo-
trzebnie, bo miałabym lepszą eme-
ryturę niż to, co obecnie dostaję…

… A ludzie w Łabuniach jak wszę-
dzie… tacy sami.

Fotografie z archiwum rodzinnego 
Stanisławy Semczuk.

wysłuchała 
Agnieszka Piela

Łabunie, w tle dom Wiatrów; ul. Zamojska

Figura powstała w 1947 r. Wybudo-
wał ją Józio Synowiec. Na zamó-
wienie dziadka. A z powodu tego, 
że do każdej figury obchód. Koło 
szosy stała jedna, dziadek wymu-
rował drugą, Gałan stawiał krzyż 
co roku i się łymał i koło Gacy 
krzyż stoi do dziś. A Gierowski po-
stawił figurę koło Gałana w rogu 
tak, żeby było cztery figur. I jest 
u Zabłockiego, u Romańczuka, 
u Pilipczuka na polu, koło Gacy fi-
gura. Bo są cztery ewangelie. Czasy 
się zmieniały, dziś tylko koło jed-
nej odprawiają. Kiedyś szły cho-
rągwie, krzyż, obraz, obchód pól, 
ludzie szli od figury do figury. Naj-
starsza figura była u Zabłockiego, 
św. Antoniego przy głównej szosie, 
u nas druga, u Gałana i tych, z tym, 

że Żygała wyjął krzyż a Gaca po-
stawił na stałe i stoi po dziś dzień. 
A te figurę zamiast krzyża posta-
wił Gierowski i stoi Serce Jezusa. 
– z opowieści pana Kazimierza Ro-
mańczuka z Łabuń-Reformy udo-
stępniła Renata Małys - sołtys. 
Figurę murowaną wieńczy krzyż, 
w niszy znajduje się Matka Boża 
Niepokalana (lewą stopą depcze 
węża z jabłkiem, prawą półksię-
życ). O przydrożną kapliczkę dba 
rodzina Romańczuków. Figura zo-
stała wpisana do Gminnej Ewi-
dencji Zabytków.

red.

PRZYDROŻNI ŚWIADKOWIE 
WIARY I HISTORII Łabunie 

- Reforma

fot. Agnieszka Piela
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Genowefa Mazurek: Koło gospodyń założyła Teresa 
Szponar, ona była przewodniczącą. Ale ja wtedy nie 
należałam, byłam dziewczynką jeszcze. 
Wiesława Stropek: Mieliśmy naczynie geesowskie. 
Był taki nauczyciel u nas, nazywał się Józio Zdybel. 
On organizował dni miejscowości w Majdanie. Nasze 
kgw występowało…
Helena Lalik: Najwięcej śpiewałyśmy…
W. S.: Józio uczył nas śpiewać. Był muzykalny, grał 
na skrzypcach. Pochodził z Bożej Woli.
Józefa Cybula: Teraz w Krasnobrodzie mieszka. I jesz-
cze Lipecki…
W. S.: Za mojego pobytu w kgw to ja Lipeckiego nie 
pamiętam tylko Szponarową i Zdybla. Bo Lipecki się 
udzielał w straży. Opowiadam tu o latach siedemdzie-
siątych, może drugi? Przyszłam na Majdan w 1967 r. 
I Zdybel był akurat zaraz nauczycielem, kiedy zaczęli 
to wszystko organizować. 
J. C.: Jeszcze nam prezenty dawał na Dzień Kobiet…
G. M.: Czekajcie… Ale i Lipecki też był, bo pamiętam, 
bo myśmy z Zośką Uchaczową taki długi wiersz mówi-
ły, dał nam. I Bogdan Legieciów mówił jakiś wiersz. 
J. C.: I dni Majdanu były i Lipecki był…
G. M.: Prawda, o tutaj na łączce było. A tę sale, kościół 
to wszystko straż swoimi rękami. 
J. C.: Takie uczynne byli i takie pracowite i chętne. 
Tu była mleczarnia, miała być kaplica, dzieci się tu 
uczyły religii…
G. M.: Czekaj, czekaj, miała być kaplica, ale rząd nie 
dał. I obraz chyba był już wniesiony i musieli zabrać. 
H. L.: Trochę w starej sali była msza, co dwa tygodnie. 
J. C.: Drewniana sala tu na miejscu remizy. Koło go-
spodyń sprzątało, nawet była tu biblioteka. I ksiądz 
przyjeżdżał na religię. 

G. M.: Najpierw religia jak ja chodziłam do szkoły 
to była na górze u kierownika w takiej małej klasie. 
A później rząd zabronił. I religia była u Malickiego 
w starej chałupie. Później u Zwolana, ale to ja już nie 
chodziłam. 
J. C.: Do Malickiego jeszcze nosiliśmy deski i stoły. 
Sokołowski Jan, Antek robił a my z domu nosiliśmy 
deski.
W. S.: Pierwsze zacznijcie od kaplicy… Został zamó-
wiony dom państwa Lalików. Został przyciągnięty 
w nocy na jakiś belach, wałkach, drzewie, nie wiem…
J. C.: U Lalika pod powałą zdybali obrazek Matki Bo-
skiej i Myszka go wzion i mówi: chłopaki nie martw-
cie się mamy Matke Boske Częstochowske, powieście 
na ścianie i ona nas zaprowadzi tam, gdzie chcecie…
G. M.: To było zaprojektowane. Lalik dał kawałek 
pola i chyba Zwolan. Tak chcieli, żeby kaplica stała na 
środku wsi. 
J. C.: Ożga tu wszystko robił te kaplicę. Stolarz taki na 
Majdanie. Dobry był w swoim fachu… już nie żyje. 
G. M.: Kaplica została postawiona może 38 lat temu… 
W. S.: Nie 38, a 36…
Wszystkie: O tak!
H. L.: Moja córka Renata się pierwsza w tej kaplicy 
ochrzciła. 
G. M.: Najpierw tylko ten dom stał, a potem przybu-
dówkę do kaplicy dobudowali. Bo wie pani tu było 
strasznie dużo ludzi. To był taki ścisk… A co nie?
H. L.: Żeby teraz tak było!
G. M.: Parę lat temu strasznie dużo ludzi umarło… 
w 2010 roku 10 osób…
W. S.: W Domu Strażaka zawiązany był taki klub. 
Smyk go prowadził. On był z Zamościa z domu kultu-
ry. I były Dni Miejscowości. Feliksówka przyjechała 
do Majdanu. Śpiewała i wzięła pierwsze miejsce to 
pamiętam Bamburska Maria. W Feliksówce był klub 
i w Majdanie klub. Byłam wtedy w klubie to pamię-
tam. 
H. L.: Jedna drugą namawiała, żeby wstąpiła do koła 
gospodyń. Na zasadzie zapiszesz się to i ja się zapiszę. 
J. C.: Wszyscy z chęcią.
W. S.: I wszystkie przychodziły na każde spotkanie. 
Bo wszystko, co robiłyśmy to dla wioski. W wiosce coś 
się dzieje… W wiosce była duża aktywność, a Teresa 
Szponar to była naprawdę aktywna. Mnóstwo cza-
su poświęciła i prawie co dzień do Łabuń chodziła za 
czymś dla nas.
G. M.: Gdy dostało KGW naczynie to dużo lat miała 

O KGW, 
„Warszawie” i Lipeckim…
HISTORIA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH (8)

Majdan Ruszowski 

Majdan Ruszowski administracyjnie kiedyś 
należał do gminy Suchowola, potem miał przy-
należeć do Adamowa. Jednak ludność opo-
wiedziała się za Łabuniami mimo, że nie było 
dobrej drogi (wcale nie było), połączenia auto-
busowego (wcale nie było), ale parafia tu była 
i łączność z księżmi była... 
Spotkanie z paniami zorganizowane przez 
obecne KGW odbyło się w remizie przy pącz-
ku i herbatce. Najróżniejszych wspomnień 
przewinęło się mnóstwo… nie tylko o samym 
KGW… Zapis rozmowy przedstawiam Pań-
stwu poniżej. Zapraszam do lektury. 

Po lewej stronie KGW Majdan Ruszowski: 
Wanda Dragan, Helena Lalik, 

Jadwiga Bryk, Maria Bamburska 
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go Przyczynowa. A potem Szponarka wypożyczała. 
W. S.: A później dostaliśmy naczynie od straży. Bo to 
od geesu to nie było tego dużo. A gdy pobudowali 
salę, zaczęto robić wesela to straż nam dała pieniądze 
i naczynie zostało zakupione z Zamościa z geesu. Ono 
jeszcze jest tu częściowo. 
J. C.: W gminie naczelnikiem był Harczuk i on tu dużo 
nam pomógł. 
W. S.: Wybudowali tę siedzibę, wesela swoim dzie-
ciom porobiłyśmy i powoli się rozchodziliśmy…
H. L.: Jak była jakaś impreza strażaków to pomaga-
łyśmy.
W. S.: A gdy założyło się nowe koło gospodyń to my 
już nie robimy nic… 
H. L.: A członkiniami są też panie, które przychodziły 
w momencie, kiedy my odchodziłyśmy. Takie załama-
nie było.
W. S.: Szponarowa sprowadzała kurczęta i je rozpro-
wadzała. I to ona wszystko organizowała. Potem 
przewodniczącą była Bamburska Maria. Mieliśmy 
kursy gotowania, pieczenia. Każda z pań przynosiła 
swoje produkty. 
G. M.: Pierwszy kurs proszę panią był jakieś 45 lat 
temu… A dom nauczyciela to czynem społecznym zro-
biony. Jak chodziłam jeszcze do szkoły to chłopy żela-
znymi wozami po tym błocie cegłę przywozili, a dzieci 

ją zrzucali. A razem z Lipeckim kopaliśmy ziemie ło-
patkami aż pod Bazana i nawozy kładliśmy. Wioska 
sama pobudowała.
J. C.: Szkołę to chyba hrabia budował… ponoć mówił, 
że dzwonek wszędzie słychać a na Majdanie cicho…
H. L.: Teść mi kiedyś mówił, że to miał być kościół, ale 
powiedzieli mieszkańcy, że do kościoła chodzi się raz 
na tydzień, a tu szkoła potrzebna…
G. M.: Nas w klasie było 28 osób. A dzisiaj…
W. S.: Był taki moment, że nie było koła. Marysia 
umarła i nie było komu się zająć nami. My robiłyśmy 
się starsze, młodsze jeszcze nie bardzo lgnęły. 
J. C.: Pani, a jakie dożynki były, teatry… Tu na bło-
niu taka duża uroczystość była. Myśmy na przyczepie 
z chlebem i wiankiem stali, a Marysia Bamburska tak 
pięknie śpiewała. Ona różne melodie umiała. A tu lu-
dzi całe błonie… z Bożej Woli, Rachodoszcz i z Polan. 
H. L.: Nie była to traktowa szos, więc ludzie stali na 
tej szosie. 
J. C.: Mieliśmy chusteczki jednolite… spódnice.
W. S.: Sukienki zielone… na pierwszy początek były 
poszyte, jak tylko Zdybel zaczął organizować zespół. 
G. M.: Do Barchaczowa pamiętam jeździliśmy końmi. 
Wianki sameśmy wiły po nocy, bo w dzień to była ro-
bota. 

J. C.: I na Bródek… Do Łabuniek. Strażacy końmi jeź-
dzili. 
G. M.: A Lipecki jak był kierownikiem to dzieci zbie-
rały i nosiły do szkoły makulaturę i złom. Zeszyt się 
kończył a on już go zabierał…
J. C.: On i lekarzem był tu na Majdanie. On dobrze 
leczył. Ludzie do niego przyjeżdżali… A Antoniego do 
kapliczki przywiózł nam mój tato i ks. Kostrzewa. Ka-
pliczkę zbudował Henryk Majewski. To jest nasz pa-
tron. Tato końmi jeździł. Majewski nawet i strażaków 
ćwiczył… Robiliśmy kotylionowe zabawy. 
W. S.: W każdej wiosce było inaczej. U nas na Sucho-
woli to pamiętam, że za te kotyliony coś się rzucało. 
Później o północy był wykup korony. Kto dał więcej. 
Była na przykład wyceniona na 100 zł, a kawalerzy 
się między sobą licytowali. 
J. C.: I tu tak było. Któren chłopak, które panne chciał… 
G. M.: I wspólny opłatek. A co to się stało z tymi zaba-
wami? Przecież tak strasznie do nas młodzież jechała… 
Straż miała parę złotych, ale pewnie otworzyli ten 
klub w Łabuniach. A jak budowali tę sale to myśmy 
obiady nosili. Po kolei każda gospodyni gotowała. 
W. S.: A strażaki to oni się narobili! I nabyli!!!
G. M.: A te materiały to trzeba było kochani załatwić. 
A Majdan proszę pani to szos robił aż do Suchowoli 
czynem. 

W. S.: To prawda!
G. M.: Ja sama chodziłam, rodzinami się szło. Raz ka-
mień rzucałam na wóz, raz coś innego. 
W. S.: Mówią, że Rachodoszczanie, że żaden nie wy-
szedł do pomocy. Tylko Majdan i jeszcze przeszkadzali. 
Bo po co na Majdan szosa? Jeszcze o tym opowiadają 
jak się zejdą. 
G. M.: A jak to już dobrze było, jak autobus zaczął cho-
dzić…
W. S.: Światło mieliśmy chyba w 1962 lub trzecim.
J. C.: Policzcie… Stasio szedł do I Komunii jak światło 
zakładali. 
H. L: A wodociąg? W Łabuniach go nie ma, a my 
mamy! I to już tyle lat! 
J. C.: Wodociąg i szos i samochody to wszystko straża-
cy. To w Ruszowie i Wierzbiu, wszędzie mówią tak, że 
Majdan tak daleko za plecami i wszystko mają, a my 
blisko Zamościa i nic nie mamy. A tu to wszystko stra-
żaki. Mój chłop Cybula Franciszek też się tu udzielał. 
W. S.: Ja już nie chce wspominać o tym wodociągu czy 
budowie szosy…
G. M.: O ten wodociąg to chyba się wystarał Paweł 
Krupa. On był wójtem w Suchowoli i my należeliśmy 
do Suchowoli…
W. S.: A mój mąż Dominik był sołtysem bardzo długo. 

Józefa Cybula Wanda Dragan Helena Lalik Genowefa Mazurek Wiesława Stropek
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G. M.: A jak trzeba było iść do szkoły coś robić to kto 
tam w Łabuniach z kobit czy z chłopów rozumiał, że 
trzeba w szkole robić? A u nas szli i robili. Aby nauczy-
ciel kazał. 
J. C.: Wapno z domu nauczyciela gasiliśmy wodą z sa-
dzawki, którą trzeba było nanieść. A sadzawka była 
tu obok remizy taka duża. 
W. S.: Nasze dzieci kąpały się w niej jak poszły się śli-
zgać w zimie na lód… Pełno wody przynosili na sobie. 
Ale kiedyś prało się w tej sadzawce jakieś chodniki.
G. M.: U nas na górze koło Krupy też była i ją nazy-
wali Kałuża. I bydło piło i też tam prali. 
J. C.: A na pierwszego maja kobity wiły wianki. Cho-
dziło się do lasu po mech i pod figury na majówki. 
G. M.: Dziś śpiewamy wszędzie. My na górze, oni tu 
na dole, a tamci w końcu. 
W. S.: Śpiewamy, ale mało nas przychodzi, czasem 
tylko trzy…
G. M.: I my czasem we trzy…
W. S.: W tamtym roku jakoś mało śpiewałyśmy…
G. M.: A nasza wieś to Koniec, Dół, Warszawa i Wierz-
bie… Koniec to na Rachodoszcze, Dół tu gdzie remiza, 
Warszawa to tam, gdzie ja mieszkam na samej górze, 
a Wierzbie pod lasem jak na Łabunie. 
W. S.: Teraz w rzeczywistości góra się tak pobudowała 
to jak prawdziwa Warszawa… a Wierzbie…, bo tam 
mają swoje lasy Wierzbiaki. Jest jeszcze Namule. 
H. L.: Tam jest tylko parę domów… Tak się kiedyś lu-
dzie budowali.
G. M.: Ale nasz Majdan zawsze był wzdłuż tej głów-
nej drogi. 
H. L.: Ale kiedyś, kiedyś planowali Majdan górą… 
tak mi teść mówił. Ale zeszli w ten dół ze względu na 
wodę. 

J. C.: A moje teście mówili, że był jakiś znachor i mó-
wił, że na górze jest źródło i będzie dołem rzeka płynąć. 
I tam po dziś dzień rośnie trzcina. W Końcu górą. Mię-
dzy Cycem a nami. Na miedzy zawsze jest taka trzci-
na…
W. S.: Kiedyś było między ludźmi takie rozbicie, bo 
jedni chcieli do Adamowa, bo było lepsze połącze-
nie autobusowe, drogowe, a część do Łabuń. I teraz 
mamy lepiej. 
G. M.: Wieś dechami zabita… W lesie przez okrągłe 
lato były takie bajury i trzeba było mądrze koniem je-
chać, żeby w nie nie wpaść. Nie wysychały wcale. Jak 
do kościoła piechotą to była taka ścieżka lasem wy-
deptana. A jak nie to po miedzach, lasach, debrach na 
łabuńską kolonię, dziś w okolicy ul. Armii Krajowej. 
Nogi po drodze umyli, a w Łabuniach w pantofelkach 
i cienkich pończoszkach do kościoła. 

J. C.: Na Biały Rów i na Ruszów…
G. M.: A jak to fajnie w zimie było… 20 minut i w ko-
ściele. Saniami!
W. S.: Ale ludzie szli jeden za drugim, a dziś jakby 
przyszło im na pasterkę iść do Suchowoli czy do Łabuń 
to nikt by nie poszedł… Z góry chodzili do Łabuń, bo 
bliżej, a u nas koniec najwięcej do Suchowoli. 
H. L.: Tu na dole na wiosnę zawsze stała woda. Nala-
ło się w buty…
J. C.: U nas wszystkie dzieci i nauczyciele sankami zjeż-
dżali w jedną stronę i drugę. 
H. L.: Kiedyś to o kuligach nie było mowy, tak się jeź-
dziło saniami.
G. M.: A Lipecki dookoła głowy miał oczy… Ech… Nie 
pozwalał jabłek nam jeść… A dzieci głodne były. Nie 
było kanapek jak dziś. Może z marmoladą jak była 
w domu… Szło się ze szkoły to u Sawki się jabłka ja-
dło… Niektórzy krzyczeli. A dziś kto by krzyczał…
H. L.: Teraz nie ma.
G. M.: Trzymał tę szkołę, dbał o nią. Ale kiedyś na-
uczyciele dzieci bili.

W. S.: Dobrze, że nie ma 
bicia w szkole! 
Nieobecna na spotka-
niu Celestyna Przy-
czyna podesłała tekst 
przez swojego syna Ro-
mana Przyczynę: Koło 
gospodyń powstało 
w 70-tych latach. Prze-
wodniczącą była Tere-
sa Szponar. Przez kilka 
tygodni Mieczysław 
Lipecki prowadził z pa-
niami pogadanki na te-
mat zdrowia i żywienia. 
Nauczyciel Zdybel uczył 
śpiewu. Organizowano 
dni miejscowości razem 

z ZMW i OSP w Majdanie Ruszowskim. KGW dosta-
ło naczynie na 60 osób. Wypożyczaniem zajmowa-
łam się ja. W sali nie było warunków, więc trzyma-
łam je w domu. Potem przekazałam Teresie Szponar. 
Ja razem z Czesławą Krupą sprowadzałyśmy kurczęta 
przy pomocy SKR. Były prowadzone kursy pieczenia 
i gotowania. Najlepiej smakowały knedle. Panie na-
uczyły się piec ptysie łabędzie, babeczki i torty, popu-
larne na wesela korowaje. Pewnego razu zaproszono 
Szponarową i mnie na 8 marca do Suchowoli, bo tam 
była nasza gmina, więc mój syn woził nas saniami. 
Na dworze był wielki mróz, panie balowały, a on 
zmarznięty czekał na nas na dworze. To były czasy, ale 
i wiele wspomnień.

A może ktoś z Państwa chciałby powspominać dawne 
dzieje, mieszkańców czy opowiedzieć o jakiś wyda-
rzeniach? Jestem dla Państwa.
Zachowano oryginalny styl wypowiedzi.

Agnieszka Piela

Majdan Ruszowski, 1993 r.
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W ciągu stuleci ich liczba, a także 
wezwania zmieniały się. Było to 
podyktowane okolicznościami, lo-
kalnym kultem, być może imien-
nym patronatem fundatorów. 
Najważniejszy jest ołtarz głów-
ny. Powołana w 1436 roku parafia 
otrzymała wezwanie św. Domini-
ka – dosyć rzadkie to patrocinium, 
bo kolejne najbliżej znajduje się 
w Turobinie. Niemniej trzeba za-
uważyć, że biskup który erygował 
parafię – Jan Biskupiec był domi-
nikaninem. Niewykluczone, że ten 
powód zaważyły o pierwszym, 
najstarszym wezwaniu świątyni. 
W 1671 roku w kościele w Łabu-
niach były trzy ołtarze niewiado-
mego wezwania. Najpewniej, to 
wizerunek patrona zdobił ołtarz 
główny przez pierwsze stulecia. 
Jednak już w latach 20. XVIII wie-
ku obrazy ukazujące patrona znaj-
dowały się w ołtarzach bocznych. 
Były to dwa ołtarze – ołtarz 4 i 5, 
czyli te usytuowane dalej od ołta-
rza głównego. W wizytacji z 1817 
roku obrazy św. Dominika nie są 
już wymieniane. Kult św. Domi-
nika został zdominowany przez 
nabożeństwo dla Matki Bożej 
Szkaplerznej. Otóż, w wizytacji bi-
skupa Krzysztofa Szembeka z 1714 
roku jest wymienione działające 
przy parafii w Łabuniach Bractwo 
Świętego Szkaplerza. Posiadało 
ono swoją księgę, ponadto w ko-
ściele był eksponowany wizeru-
nek Matki Bożej uznawany za cu-
downy jako to oświadczyły wota 
– czytamy w inwentarzu. Było to 
kilkadziesiąt wotów kosztownych 
srebrnych. Ponadto wizerunek był 
koronowany. W 1727 roku przy pa-
rafii działało Bractwo Różańcowe. 
Proboszczem był wtedy ks. Mi-
kołaj Tyszowiecki i on podjął się 
pierwszej chyba restauracji (w for-
mie na jaka pozwalały tamte cza-
sy) kościoła. Wspomogli go w tych 

działaniach kolatorzy. Niewielkie 
musiało to być przedsięwzięcie, 
skoro w 1765 roku kościół został 
wraz z ołtarzami odnowiony przez 
nowego proboszcza księdza Klazcz-
kowskiego (?). Wymagała tego 
[…] ruina kościoła przez niedbal-
stwo plebana (ks. Tyszowieckiego 
– przyp. red.) który będąc kanoni-
kiem chełmskim rzadko rezydował 
była spowodowana. Dowiaduje-
my się, że swoją działalność kon-
tynuowało Bractwo Szkaplerzne 
które miało fundacyje i Bractwo 
Różańcowe. Obydwa działały tak-
że w 1814 roku. W zawierusze XIX 
stulecia uznany za cudowny obraz 
Matki Bożej z ołtarza głównego 
kościoła w Łabuniach przepadł. 
Późnośredniowieczny rodowód 
ma kult św. Anny i św. Mikołaja 
– patrona podróżnych. Wizerun-
ki obydwojga świętych zdobiły 
XVIII-wieczne ołtarze boczne. 
Na początku XIX stulecia odnoto-
wane są nowe obrazy w kościele. 
Ukazują św. Jana Nepomucena, 
św. Antoniego, św. Teklę.
Kult św. Jana Nepomucena 
wzmógł się po wyniesieniu tego, 
popularnego zwłaszcza w Ordy-
nacji Zamojskiej, świętego na ołta-
rze w 1829 roku. Promieniował ze 
stolicy dominium – Zamościa. Nie 
dziwi jego obraz, skoro od lat 90. 

XVIII wieku w pobliżu kościoła 
w Łabuniach stały dwie figury 
tego świętego fundacji Jana Jaku-
ba Zamoyskiego. Jedna przy źró-
dełku za świątynią, a druga wśród 
zespołu świętych otaczających plac 
przykościelny. 
XIX-wieczny rodowód ma kult św. 
Tekli – patronki i opiekunki tak po-
wszechnych w tym czasie epidemii 
i chorób. 
Interesująca wzmianka o 14 obra-
zach rozwieszanych po ścianach – 
z pewnością chodzi tu o te wmon-
towane we wnęki nawy głównej, 
na sporej wysokości. Ale czy one są 
tożsame z obecnymi…?
Spośród znajdujących się obecnie 
w kościele obrazów są i takie, któ-
re mają XVIII-wieczny rodowód. 
Im to poświęcimy kolejną gawędę.

Agnieszka Szykuła-Żygawska

Artykuł opracowano na podstawie: Polska 
Akademii Umiejętności w Krakowie Rkps. 
2372/I ks. J. A. Wadowski, Kościoły diecezji 
chełmskiej [1907].

WOKÓŁ 
JEDNEGO ZABYTKU

ŚWIĘCI PAŃSCY
Z KOŚCIOŁA W ŁABUNIACH

CZ. 1

W kościele św. Dominika 
i Matki Bożej Szkaplerznej 
w Łabuniach znajduje się 
sześć ołtarzy: główny i pięć 
bocznych. Zdobią je obrazy, 
pod którymi usytuowano na 
zasuwach kolejne – ekspono-
wane w zależności od roku li-
turgicznego. 

Łabunie, F. von Mieg  
First Military Survey (1763-1787)

Łabunie, kościół parafialny, 
Pietà, jeden z najstarszych obrazów 
w kościele, o XVII-w. rodowodzie, 
fot. A. Szykuła-Żygawska, 2009 r.



7 stycznia 2018 r.: 10-lecie KGW Majdan Ruszowski

7 stycznia 2018 r.: 10-lecie KGW Majdan Ruszowski, 
Majdan Ruszowski

7 stycznia 2018 r.: 10-lecie KGW 
Majdan Ruszowski,

7 stycznia 2018 r.: 10-lecie KGW 
Majdan Ruszowski

13 stycznia 2018 r.: 
Wieczór Kolęd Polskich, Wierzbie

13 stycznia 2018 r.: 
Wieczór Kolęd Polskich, Wierzbie

13 stycznia 2018 r.: 
Wieczór Kolęd Polskich, Wierzbie

14 stycznia 2018 r.: Przegląd Kolęd i Pastorałek, Łabunie  14 stycznia 2018 r.: Przegląd Ko-
lęd  i Pastorałek, Łabunie

 17 stycznia 2018 r.: 
VI Malowanie kolęd, Łabunie

 17 stycznia 2018 r.: 
VI Malowanie kolęd, Łabunie

 17 stycznia 2018 r.: 
VI Malowanie kolęd, Łabunie

21 stycznia 2018 r.: jasełka, 
Majdan Ruszowski

21 stycznia 2018 r.: jasełka, 
Majdan Ruszowski

21 stycznia 2018 r.: jasełka, 
Majdan Ruszowski



3 lutego 2018 r.: zabawa choinkowa,Łabunie 3 lutego 2018 r.: 
zabawa choinkowa, Łabunie

3 lutego 2018 r.: 
ciekawe ferie, Wólka Łabuńska

3 lutego 2018 r.: 
ciekawe ferie, Wólka Łabuńska

3 lutego 2018 r.: 
ciekawe ferie, Wólka Łabuńska

3 lutego 2018 r.: ciekawe ferie, Wólka Łabuńska 3 lutego 2018 r.: zabawa choinkowa, Barchaczów

3 lutego 2018 r.: 
zabawa choinkowa, Łabunie

10 lutego 2018 r.: zabawa karna-
wałowa, Łabunie-Reforma

10 lutego 2018 r.: zabawa karna-
wałowa, Łabunie-Reforma

10 lutego 2018 r.: zabawa karna-
wałowa, Łabunie-Reforma 10 lutego 2018 r.: zabawa karnawałowa,Łabunie-Reforma



21 lutego 2018 r.:  Młodzież 
zapobiega pożarom, Łabuńki P.

21 lutego 2018 r.: Młodzież 
zapobiega pożarom, Łabunie

4 marca 2018 r.: Dzień Kobiet, 
Łabuńki Pierwsze

4 marca 2018 r.: Dzień Kobiet, Łabuńki Pierwsze 4 marca 2018 r.: Dzień Kobiet, 
Łabuńki Pierwsze

11 marca 2018 r.: 
Dzień Kobiet, Wierzbie

11 marca 2018 r.: 
Dzień Kobiet, Wierzbie

11 marca 2018 r.: 
Dzień Kobiet, Wierzbie

11 marca 2018 r.: 
Dzień Kobiet, Wierzbie

11 marca 2018 r.: 
Dzień Kobiet, Wierzbie

11 marca 2018 r.: 
Dzień Kobiet, Wierzbie

11 marca 2018 r.: 
Dzień Kobiet, Wierzbie

11 marca 2018 r.: 
Dzień Kobiet, Wierzbie

11 marca 2018 r.: 
Dzień Kobiet, Wierzbie

11 marca 2018 r.: 
Dzień Kobiet, Wierzbie

10 marca 2018 r.: 
Dzień Kobiet, Ruszów

10 marca 2018 r.: 
Dzień Kobiet, Ruszów



11 marca 2018 r.: 
Dzień Kobiet, Wierzbie

11 marca 2018 r.: 
Dzień Kobiet, Wierzbie

11 marca 2018 r.: 
Dzień Kobiet, Wierzbie

11 marca 2018 r.: 
Dzień Sołtysa, Wierzbie

11 marca 2018 r.: 
Dzień Sołtysa, Wierzbie

11 marca 2018 r.: 
Dzień Sołtysa, Wierzbie

11 marca 2018 r.: 
Dzień Sołtysa, Wierzbie

11 marca 2018 r.: 
Dzień Sołtysa, Wierzbie

11 marca 2018 r.: 
Dzień Sołtysa, Wierzbie

11 marca 2018 r.: 
Dzień Sołtysa, Wierzbie

11 marca 2018 r.: 
Dzień Sołtysa, Wierzbie

11 marca 2018 r.: 
Dzień Sołtysa, Wierzbie

11 marca 2018 r.: 
Dzień Sołtysa, Wierzbie

11 marca 2018 r.: 
Dzień Sołtysa, Wierzbie

11 marca 2018 r.: 
Wierzbie

11 marca 2018 r.: 
Dzień Kobiet, Wierzbie

11 marca 2018 r.: 
Dzień Kobiet, Wierzbie

11 marca 2018 r.: 
Dzień Sołtysa, Wierzbie
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W Nr 197 „Ziemi Lubel-
skiej” znalazłem kore-
spondencję z Łabuń p. 
Skowronka, która zdzi-
wiła mię bardzo. Nie 

mogę zrozumieć jak można podawać korespon-
dencje do pism nie mające nic spólnego z praw-
da. Gdzie korespondent wynalazł w Łabuniach 
prastary klasztor „Kiedyś O.O. Paulinów”? Nigdy 
w Łabuniach takiego klasztoru nie było. Kościół 
w Łabuniach wybudo-
wany został w r. 1436 
przez ówczesnego wła-
ściciela Łabuń, Adama 
Oleśnickiego. W póź-
niejszym czasie kosz-
tem Jana Zamojskiego 
także właściciela Ła-
buń przybudowana została kruchta (babiniec), po-
stawiona dzwonnica i ogrodzenie wokół kościoła. 
Co się tyczy stanu kościoła to rzeczywiście wiele on 
do życzenia zostawia, choć stan ten wcale rozpacz-
liwym nie jest. Ale doprawdy niesprawiedliwością 
jest robić z tego zarzut obecnemu proboszczowi, 
którego mamy od dwóch lat zaledwie. Znalazłszy 
kościół w wielkim opuszczeniu już z dobrowolnych 
ofiar z górą 2000 rubli włożył w odnowienie apa-
ratów kościelnych i dokupno nowych, a nie leni-
wie krząta się koło sprawy przebudowy kościoła, 
trzeba jednak znać nasze stosunki, a by wiedzieć 
jak powoli samo uzyskanie sankcji na tego rodza-
ju przedsięwzięcie postępuje. Hr. Aleksander Szep-
tycki właściciel Łabuń przedstawił parafjanom 
plan sporządzony przez budowniczego Zwierz-
chowskiego i ten został przez parafian odrzucony, 
wtedy proboszcz postarał się o plan u budownicze-
go Marconiego, ten znowu został odrzucony przez 
władze gubernialne, teraz idzie do zatwierdzenia 
trzeci plan sporządzony przez budowniczego guber-
nialnego Lubelskiego. Co tu winien proboszcz, któ-
remu czyni zarzuty p. Skowronek? Co do czystości 
w kościele to i tutaj mija się z prawdą p. Skowro-
nek. W kościele jest czysto, ile na to pozwala drew-

niana stara 
dębowa pod-
łoga, która ni-
gdy prawdziwie czysto wyglądać nie może, jeśli 
weźmie się pod uwagę, że lud przychodzi z nogami 
zabłoconemi czarną borowiną, a przecież kościoła 
zamknąć po umyciu podłogi nie można i zaledwo 
umyta jest natychmiast na nowo równie zabło-
cona przez wchodzący do kościoła lud. Co do bo-
gactwa parafji dużo o tem dało by się powiedzieć. 

P. Skowronkowi im-
ponują ładne domy 
gospodarzy Łabuń-
skich. Rzeczywiście 
jest kilka domów 
porządniejszych, ale 
na ogół lud tu ra-
czej ubogi niż boga-

ty. Gospodarują włościanie, ale nie wyzyskują 
dostatecznie swojej ziemi, zostawiając 1/3 część 
pól swych pod ugorem, grunta mają rozrzucone 
i nie chcą słyszeć o zcaleniu, które by trudnem nie 
było. Rzeczywiście lud jest ciemny i wcale nie bo-
gaty. Ale czemu p. Skowronek zamiast nad tem 
nie przyjdzie z pomocą ludowi. W Łabuniach jest 
czytelnia i ta idzie kulawo głównie dla tego, że nie 
ma komu zająć się rozdawaniem książek. Może by 
p. Skowronek zamiast się skarżyć podjął się tego 
co niedziela. Dobrze by było, żeby się właśnie 
w tej sprawie porozumiał z proboszczem, który 
zając się czytelnią nie może, bo właśnie wtedy, 
kiedy lud brał by książki, proboszcz musi siedzieć 
w kościele.  A teraz temuż proboszczowi oddano 
jeszcze i parafię Dub, ponieważ proboszcz tamtej-
szy zawieszony został w czynnościach przez władze 
administracyjne. Ma pole p. Skowronek do czynu 
i naprawdę niecierpliwie na to czekamy. 

Wróbel.
„Ziemia Lubelska”,  Dnia 14 sierpnia 1909 r., IV, str. 2

wyszperał Cyprian Bukaj
Tekst „Skowronka”, do którego odnosi się „Wróbel” zamieścili-
śmy w  IGLE Nr 3(12) z 2015 r. 

SZPERACZ BIBLIOTECZNY

Z BIBLIOTEKI

Korespondencje

List z Łabuń

W ubiegłym roku w serii „Łabuń-
ska Biblioteczka Regionalisty” uka-
zało się 5 nowych wydawnictw: 
Publikację na 90-lecie OSP Ruszów 
przygotowaną przez naszą biblio-
tekę sfinansował z prywatnych 
środków Antoni Wojciech Turczyn 
Wójt Gminy Łabunie, z własnych 
środków wydaliśmy pokonkurso-
wą publikację gminnego konkursu 
„Różne oblicza matki…”, piąty już 
zeszyt „Przyczynków do poznania 
dziejów miejscowości gminy Ła-
bunie”, wznowiliśmy książkę Jana 
Kazimierza Szeptyckiego „Łabu-
nie” wzbogaconą nowymi zdjęcia-
mi. Jako ostatni ukazał się tomik 

poetycki „Wiersze wybrane” Alicji 
Saputy – nauczycielki, mieszkan-
ki Łabuń. Na publikację oczeku-
ją inne wartościowe prace, m. in. 
„W świetle dworu i plebanii” śp. 
Lucjana Momota – w dużej czę-
ści poświęcona Wólce Łabuńskiej, 
jej mieszkańcom i ich zmaganiom 
z niemieckim okupantem. Wspo-
mnienia Adama Droździela, żoł-
nierza, uczestnika walk m. in. pod 
Barchaczowem, partyzanta, ran-
nego w Puszczy Solskiej, zesłane-
go na Syberię. W kolejce „stoją” 
kolejne tomiki poetyckie miesz-
kańców gminy i osób z gminą 
Łabunie związanych. Gdyby ktoś 

z Państwa miał taką możliwość 
i wyrażał chęć finansowego wspar-
cia wydawnictw biblioteki za-
praszamy, 
z a c h ę c a -
my. Każdy 
darczyńca 
z o s t a n i e 
i m i e n -
nie wy-
mieniony 
w publika-
cji. Budżet 
nie pozwa-
la nieste-
ty na zbyt 
wiele. 

Wydawnictwa z Orzechowej
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ZE SZKÓŁ

Muffiny dla 
Dziewczyny 

8 marca, jak co roku w SP Ła-
bunie odbył się uroczysty apel 
zorganizowany przez męską 
część grona pedagogicznego 
i uczniów. Panowie tradycyj-
nie przygotowali część arty-
styczną. Były piosenki, skecze, 
tańce, które sprawiły paniom  
wiele radości. Oczywiście był 
też czas na  życzenia, kwiaty 
i uściski. 
Samorząd Uczniowski również 
dołożył starań, by ten dzień był 
wyjątkowy i pełen słodyczy. 
MUFFINY DLA DZIEWCZYNY 
to akcja, w ramach której każdy 
mógł podarować muffinkę bli-
skiej koleżance. Akcja spotkała 
się z ogromnym zainteresowa-
niem. Uczniowie przygotowali 
ponad… 1000 muffinek, który-
mi zostały obdarowane wszyst-
kie panie, duże i małe, a nawet 
panowie.

27 stycznia 2018 r. tuż przed feriami miało miejsce co-
roczne wydarzenie, do którego już od dawna przygo-
towywali się uczniowie klas III gimnazjalnych.
Zgromadzeni rodzice, koleżanki, koledzy, nauczyciele 
oczekiwali na otwarcie balu. Uroczystość rozpoczęli 
dyrektor szkoły dr Bernard Panasiuk i z-ca dyr. mgr 
Mariola Kołodziejczyk, którzy powitali przybyłych 
oraz podziękowali rodzicom odpowiedzialnym za 
przygotowanie tego wydarzenia.
W przepięknych strojach, z różami w dłoni 27 par 
zatańczyło tradycyjnego poloneza. Nie zabra-
kło też tanecznej niespodzianki - 6 par odtańczy-
ło walca do piosenki Louisa Armstronga What 
A Wonderful World. Uczniowie oraz ich rodzice złoży-
li podziękowanie nauczycielom, wychowawcom oraz 
dyrekcji. Wszystkim udzielił się wyjątkowy nastrój 

podkreślony ciepłą, kwiatową dekoracją sali.
Po oficjalnej części nadszedł czas na uroczystą kolację 
oraz upragnioną dyskotekę. Zabawa przeplatana de-
dykacjami dla wychowawców, oraz wspólnymi plą-
sami wprawiła wszystkich w doskonały nastrój.

27 lutego w Szkole Podstawowej 
w Łabuńkach Pierwszych odbył 
się Szkolny Konkurs Talentów, 
w którym swoje pasje i talenty 
zaprezentowało 37 uczestników. 
Zmagania uczestników oceniała 
Komisja Konkursowa w skła-
dzie: Przewodnicząca: Dorota 
Turczyn, dyrektor szkoły; człon-
kowie: Katarzyna Krajewska, 
Dorota Faron, Halina Dybziń-
ska, Danuta Sztojko, Zbigniew 
Momot i Robert Kożuszek. Pu-
bliczność zgromadzona w hali 
sportowej podziwiała umiejęt-
ności swoich kolegów i koleża-
nek: akrobatyczne, zręcznościo-
we, recytatorskie, kabaretowe, 
gry na instrumentach, wokalne, 
taneczne i plastyczne. Najwięcej 
braw zdobyli: Nikola Józefko 
za pokaz gimnastyki artystycz-
nej, Julia Nowak za wykonanie 
utworu When I was your man 

i Damian Topolski za piosenkę 
100. Tematem pracy plastycznej 
były Ryby na niby. Najlepszą 
w tej konkurencji okazała się 
Magdalena Michalik.
Po burzliwych obradach Jury 
ustaliło werdykt.
I miejsca zdobyli: Nikola Józef-
ko kl. IV, Wiktoria Wilkiewicz 
kl. IV, Julia Nowak kl. III gim. 
i Magdalena Michalik kl. II 
gim. II miejsca: Sandra Fusiarz 
kl. IV, Mateusz Traczuk kl. VI, 
Agata Niemczuk kl. III gim., 
Antoni Szykuła kl. II gim.
III miejsca: Lena Turczyn kl. O, 
Natalia Molas kl. V, Damian To-
polski kl. III gim.
Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali dyplomy i nagrody 
ufundowane przez Gminę Łabu-
nie.

Bal gimnazjalny

Szkolny konkurs talentów
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Serdecznie dziękujemy panom aktywnie za-
angażowanym w przygotowanie potraw na 
Sylwestra 2017 zorganizowanego w naszej 
miejscowości. 

Panie z KGW Wólka Łabuńska

Koleżankom za społeczną pracę na rzecz so-
łectwa Ruszów i Gminy Łabunie w latach 2013-
2018 składam serdeczne podziękowania. 
W sercach pozostawiamy przepiękne wspo-
mnienia, a w świetlicy wiejskiej sprzęt, który 
zakupiłyśmy za swoją pracę, aby służył Miesz-
kańcom Ruszowa. 

Danuta Wiater

W ramach obchodów Międzyna-
rodowego Dnia Języka Ojczystego 
został zorganizowany konkurs na 
szkolnego Mistrza Głośnego Czy-
tania. Wyłonieni w eliminacjach 
klasowych mistrzowie przystą-
pili do rywalizacji w trzech kate-
goriach wiekowych: klasy II-III, 

IV-VI oraz VII wraz z II i III klasami 
gimnazjum. Uczniowie musieli się 
zmierzyć z zawiłymi tekstami tzw. 
„łamańców językowych”, przepeł-
nionych trudnymi do wyartykuło-
wania słowami.
Mistrzem w najmłodszej kategorii 
został Mateusz Matejanko, uczeń 
klasy IIIa, 

II miejsce zajęli ex aequo: Woj-
ciech Rozkres, uczeń klasy IIb oraz 
Miłosz Wolski, uczeń klasy IIIa, 
zaś na III miejscu znalazł się uczeń 
klasy IIa, Jakub Gadecki.
W drugiej grupie po mistrzowsku 
czytał Patryk Janduła, kl. IVb. 
II miejsce zajął Sebastian Soko-
łowski, kl. IVc. Miejsce III zajęła 
uczennica klasy VIa, Oliwia Bil.
Wśród najstarszych uczniów naj-
ładniej czytał Karol Niemczycki, 
kl. IIIa. Na drugim miejscu uplaso-
wała się Julia Rój, kl. VIIa, zaś na 
trzecim miejscu znalazła się Zuzan-
na Bryk z klasy IIIc.
W konkursie czytali: Jakub Ga-
decki, Aleksandra Łazorczyk, Ra-
fał Bosiak, Maksymilian Chmura, 
Wojciech Rozkres, Marcel Greszta, 
Miłosz Wolski, Zofia Niemczuk, 
Mateusz Matejanko, Karol Kobie-
luch, Patrycja Pysiewicz, Patryk 
Janduła, Sebastian Sokołowski, 
Maja Ćwik, Kinga Karchut, Mar-
tyna Śliwińska, Aleksandra Na-
wrocka, Maksymilian Juś, Oliwia 
Bil, Izabela Wiśniewska, Dawid 
Cięciera, Mikołaj Wiater, Julia 
Rój, Oliwia Misztal, Julia Krupa, 
Mikołaj Niemczuk, Agata Rozkres, 
Bartłomiej Bełz, Barbara Skura, 
Wiktoria Skraban, Julia Matla, 
Karol Niemczycki, Dawid Gembo-
rys, Adriana Piela, Zuzanna Bryk, 
Bartłomiej Krukowski.
Nagrody dla zwycięzców ufundo-
wała firma GTNet sp. j. dostawca 
światłowodowego internetu, tele-
wizji i telefonu.

Joanna Policha

PODZIĘKOWANIA

Wśród wielu osobliwości kwalifi-
kujących się do kolekcjonowania 
i wartych zachowania znajdują 
się pieczątki i/lub ich odciski. 
Pieczątka ma za zadanie pozosta-
wienie trwałego odcisku na pa-
pierze lub innym podłożu, w od-
różnieniu od pieczęci nie wymaga 
używania dodatkowego nośnika 
odbitki (laku itp.). 
Poniżej prezentujemy pieczątkę 
znanej i popularnej restauracji 
„Stokrotka”, po której zostały już 
tylko pieczątki i zdjęcia. Gdyby 
ktoś z Państwa posiadał zdjęcia 
z wnętrza „Stokrotki” prosimy 
o udostępnienie do skanowania.

ŁABUNIANA*

*Łabuniana - dokumenty, rękopisy do-
tyczące dziejów Gminy Łabunie. Mia-
nem tym określane są także zdjęcia, 
stare pocztówki, i inne przedmioty ma-
terialne związane z naszą gminą.

„Stokrotka”

DBAJMY O SWÓJ, NAJPIĘKNIEJSZY 
NA ŚWIECIE, JĘZYK OJCZYSTY

Pod takim hasłem – już po raz dziewiąty – 21 lutego 2018 roku ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Łabuniach świętowali  Międzynarodowy 
Dzień Języka Ojczystego. Dzień ten  został ustanowiony w 1999 roku 
przez UNESCO dla podkreślenia różnorodności językowej świata. 
Święto ma za zadanie przypominać wszystkim  narodom, jak ważny 
jest szacunek dla języka ojczystego.
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NASZE PASJE

Redakcja: Kto zaraził Cię miłością 
do wędkarstwa i kiedy pierwszy 
raz pojechałeś na ryby? Pamiętasz 
ten dzień?
Dominik Pitak: Miłością do węd-
karstwa zaraził mnie mój dziadek 
Tadeusz, ale też wujek Dariusz 
i tata Piotr. Z opowieści rodziców 
wynika, że gdy miałem zaledwie 
kilka miesięcy to w dłonie włożyli 
mi wędkę. A moja pierwsza poważ-
na wyprawa na ryby odbyła się, 
kiedy miałem 2 lata. To był wspa-
niały dzień, moczyłem patyka 
w wodzie i cieszyłem się, że łapię 
kijanki. Jednak prawdziwe ryby 
zacząłem łapać jako trzylatek.

R.: Gdzie na terenie Zamościa moż-
na łowić?
D. P.: Na terenie Zamościa? W za-
leżności, jaką kto ma opłaconą 
składkę, kill lub no kill. Ogólnie na 
to patrząc, to na terenie Zamościa 
są następujące łowiska: rzeka Ła-
buńka i zalew. 

R.: Jakie gatunki ryb występują 
w naszych wodach?
D. P.: W naszych wodach występu-
je wiele gatunków ryb, m. in. takie 
ryby jak: płoć, leszcz, ukleja, karaś, 
karp, szczupak, okoń, lin, pstrąg 
potokowy, jaź, jazgarz, krąp, sum, 

sum karłowaty, wzdręga, amur, 
boleń, kleń, sandacz, lipień, wę-
gorz… To są ryby, które spotkałem/
złapałem w naszych wodach.

R.: Jaki konkretnie rodzaj wędkar-
stwa uprawiasz – i czym on różni 
się od tych innych technik, metod 
połowu?
D. P.: Rodzaj wędkarstwa wybie-
ram zależnie od łowiska, najczę-
ściej startując na zawodach stosuję 
metodę skróconego zestawu. Jest 
to wędka o długości 13 metrów, 
wyposażona w spławiki o róż-
nej gramaturze i różnej wielkości. 
W okresie jesienno–zimowym sto-
suję spinning. Jest to metoda po-
łowu ryb drapieżnych na sztucz-
ną przynętę. Czasami także łowię 
na grunt, jest to metoda, w której 
przynętę zarzucamy na dno jeziora. 

R.: Czy wędkarstwo to drogi sport? 
D. P.: Wędkarstwo amatorskie nie 
jest związane z dużymi kosztami, 
jakaś tania wędka, zanęta i robak 
i zawsze jakąś płotkę można zła-
pać. Jednakże ja swoją poprzeczkę 
ustawiam dużo wyżej. Startując w 
olimpiadach, zawodach i Mistrzo-
stwach Polski potrzebny jest już 
sprzęt wyższej jakości a co za tym 
idzie i droższy. 

R.: Wysoka kara grzywny grozi 
za nielegalny połów ryb. Jak więc 
zdobyć stosowne uprawnienia? 
Gdzie w naszym okręgu dają takie 
pozwolenia, ile to kosztuje? 
D. P.: Każda ryba ma swój wymiar 
dozwolony, do którego trzeba się 
stosować, są też gatunki ochron-
ne. Kara grzywny jest zależna od 
wykroczenia. Każdy kto chce roz-
począć łowienie, po przejściu egza-
minu teoretycznego, wyrabia kartę 
wędkarską. Bez tej karty niemoż-
liwy jest połów ryb. Za każdym 
razem wędkarz, który wybiera się 
na ryby, musi wpisać w kartę datę 
oraz zbiornik na którym łowi oraz 
ilość zabranych ryb, a także ich 
wymiar. Zezwolenia można wyro-
bić w każdym sklepie wędkarskim 
w Zamościu. 

Karty wędkarskie dzielimy na:
- No kill wody nizinne
- Kill wody nizinne
- No kill wody górskie
- Kill wody górskie

R.: Co jest ważniejsze: ryba czy ło-
wienie? 
D. P.: Oczywiście, że ryba. Ryba 
składa ikrę, a z ikry powstaje życie. 
Dlatego szacunek dla tych węd-
karzy, którzy potrafią złapać, ale 
i wypuścić rybę z powrotem do rze-
ki. Łowienie jednak to już jest bar-
dziej hobby, pasja. 

R.: Kiedy najlepiej iść na ryby? 
Pora dnia, roku – pogoda?
D. P.: Dla własnego bezpieczeń-
stwa najlepiej iść na ryby, kiedy 
jest odpowiednia słoneczna po-
goda, zdarza się, że my wędkarze 
podczas zawodów musimy łowić 

Bardzo wczesna pobudka, albo wyjazd późną nocą, wiele 
godzin wyczekiwania, by poczuć dreszczyk emocji, kiedy na 
spokojnej tafli wody, przynęta drgnie. Dla jednych sposób 
na relaks, dla innych forma sportu, bez której nie da się żyć. 
O swojej pasji do wędkarstwa opowie nam Dominik Pitak z Ła-
buń. Rocznik 2001. Warto dodać, że 19 marca obchodzony jest 
Dzień Wędkarza.

Wędkarz z XXI wieku
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w deszcz i burzę. Ja jednak łowię 
o każdej porze roku i dnia. Czasami 
wybieram się na nocki, a czasami 
na wędkowanie podlodowe. 

R.: Ulubiona ryba, ulubione łowi-
sko… 
D. P.: Moim ulubionym łowiskiem 
jest rzeka Bug, ponieważ klimat 
i przyroda w godzinach porannych, 
odgłosy ptactwa stwarzają nieza-
pomniane chwile. Moją ulubioną 
rybą jest leszcz, ale też płoć - oczy-
wiście te największe, ponieważ są 
to ryby zawodnicze. 

R.: O czym najczęściej myślisz 
wędkując?
D. P.: Podczas wędkowania sku-
piam się na tym, co robię, naj-
częściej myślę, o tym, czy dobrze 
dobrałem zanętę i przynętę do da-
nego łowiska. 

R.: Dla Ciebie łowienie to rodzaj 
sportu czy relaks? 
D. P.: Dla mnie to rodzaj relaksu 
i odpoczynku, a jednocześnie mile 
spędzony czas na łonie natury.

R.: Trening czyni mistrza. Powie-
dzenie to sprawdza się również 
w przypadku wędkarstwa? Czy 
trzeba być doświadczonym, by od-
nosić sukcesy? Od czego to zależy – 
sprzęt, szczęście coś jeszcze innego? 
D. P.: Oczywiście. Powiedzenie 
to często sprawdza się w węd-
karstwie, trzeba znać podstawy. 
Niedoświadczony wędkarz może 
nawet połamać sprzęt. Trzeba wie-
dzieć, jaka przynęta o jakiej po-
rze roku i na jakich wodach i na 
jaką rybę. Owszem dużo zależy od 
sprzętu, ale podczas zawodów trze-
ba mieć szczęście, np. w losowaniu 
stanowisk. 

R.: Największa złowiona przez Cie-
bie ryba – jaka, ile cm, kg – gdzie 
to było?
D. P.: Był  to szczupak 3,5 kg 72 cm 
na Nieliszu. A druga to najrzadsza 
ryba spotykana w naszych wo-
dach - Jesiotr 86 cm, nie ważyliśmy 
tej ryby, ale było to w Krasnobro-
dzie. 

R.: Wędkarstwo to męski sport – 

czy łowią też kobiety?
D. P.: W naszym Okręgu jest prze-
waga mężczyzn, ale są i kobiety. 
W zawodach mierzę się także z ko-
bietami. Mam również wiele kole-
żanek, które startują w zawodach, 
są nie tylko z Zamościa, ale także 
z okolicznych miast i wsi. 

R.: Co można złowić oprócz ryby 
w naszych wodach? Może jakaś hi-
storia, ciekawostka… 
D. P.: W naszych wodach można 
złowić ryby, ale coraz częściej sta-
re buty, butelki… po prostu śmieci. 
Dlatego zwracam się z prośbą do 
wędkarzy, zawsze zostawiajcie po 
sobie czyste stanowisko, lepiej za-
brać śmieci po sobie do domu niż 
wyrzucić do wody! 
Gdy byłem jeszcze małym brzdą-
cem wraz z dziadkiem wybraliśmy 
się na ryby do Krasnobrodu, zarzu-
ciliśmy wędki i łowiliśmy na grunt, 
po jakimś czasie zauważyłem, że 
szczytówka drży, a więc zacinam, 
krzyczę do dziadzia „mam rybę”, 
myślę sobie, ale wielka ryba, szła 
z oporem, a po chwili walki okaza-
ło się… że to była kaczka. Kilka lat 
temu, gdy wybrałem się nad rzekę 
Bug złowiłem nawet raka. 

R.: Można na wędkę złowić dziew-
czynę? Koleżanki interesują się 
Twoim wędkowaniem?
D. P.: Są dziewczyny, którym 
to przeszkadza, ale są także 
takie, które są tym zafascy-
nowane. 

R.: Jakie są Twoje osiągnię-
cia?
D. P.: Moje naj-
większe osiągnię-
cie to 1 miejsce 
w Sektorze, a 9 
miejsce 
w kwa-
lifikacji 
ogólnej 
w Mi-
s t r z o -

stwach Polski Młodzików, które 
odbywały się od 3 do 5 lipca w 2015 
roku w Częstochowie na Zbiorniku 
Wodociągi. Drugim takim osią-
gnięciem jest 6 miejsce w 62. Mi-
strzostwach Polski w wędkarstwie 
rzutowym w Trójboju Spinningo-
wym kat. Kadeci w Opole-Gogolin 
od 14 do 16 sierpnia 2014 r. Raz tak-
że brałem udział w 24-godzinnym 
Maratonie Wędkarskim w Nieli-
szu. Ponad to jeżeli pamięć mnie 
nie zawodzi od 2013 roku aż do te-
raz jestem Wędkarzem Roku. 

R.: Coś więcej o tytule Wędkarz 
Roku – dlaczego, co trzeba zrobić 
by takim się stać? Za co dają taki 
tytuł?
D. P.: Na tytuł węd-
karza roku składa się 
udział w zawodach 
wędkarskich i kla-
syfikacji punktowej. 
Najlepiej gdy się zaj-
muje czoło-
we miejsca 
na podium. 
Aby stać 
się wędka-
rzem roku, 
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W Konkursie fotograficznym „Grzy-
by – skarby natury” zorganizowa-
nym przez Wojewódzką Stację Sani-
tarno-Epidemiologiczną w Lublinie 
we współpracy z LP, LOP i Lubel-
ską Szkołą Fotografii wyróżniono 
Kingę Szczerbik z Łabuń uczennicę 
II LO w Zamościu. Wręczenie nagród 
miało miejsce 29 listopada 2017 r. 
w LUW.

17 grudnia w akcji dla Adriana Kie-
lara z Łabuń - Reformy i innych 
w Łabuniach zarejestrowano 38 osób 
- potencjalnych dawców szpiku.

21 grudnia w Krasnymstawie roz-
strzygnięto VI Wojewódzki Konkurs  
Plastyczny Mój Anioł. W kategorii 
4- 6 lat nagrodę zdobyła Gabriela 
Żygawska. Wyróżniono Lenę Bra-
necką,na wystawę zakwalifikowano 
pracę Zosi Nowosad z PP w Łabu-
niach, op. Anna Grela.

28 grudnia w 6. Ogólnopolskim 
Konkursie Fotograficznym Smakuj 
Lubelskie zdjęcie autorstwa Bogu-
sława Pupca z Łabuniek Pierwszych 
Jesienne pola Roztocza zdobyło 
II miejsce w kategorii fotografia ar-
tystyczna.

13 stycznia - 17 lutego w gminnych 
jednostkach OSP przeprowadzono 
zebrania sprawozdawcze.

20 stycznia w Barchaczowie odbyło 
sie spotkanie opłatkowe gminnych 
OSP.

22 – 29 stycznia w poszczególnych 
miejscowościach odbywały się ze-
brania wiejskie.

7 lutego jury organizowanego przez 
Klub Literacki VERS w Berlinie kon-
kursu Poetyckie Walentynki 2018 
przyznało 1 nagrodę Piotrowi Pieli 
z Łabuń za zestaw wierszy.

20 lutego w II etapie Konkursu 
Wiedzy o Żywności i Prawidłowym 
Żywieniu zorganizowanym przez 
I Prywatne Technikum Hotelarskie 
w Zamościu I miejsce zajęła Aga-
ta Niemczuk z klasy III gimnazjum 
w Łabuńkach Pierwszych. Szkołę re-
prezentowali również: Wiktoria Grula 
i Antoni Szykuła.

11 marca w Wierzbiu Wójt Gminy 
Łabunie wręczył Dyplomy Uznania 
Marszałka Województwa Lubelskie-
go 13 sołtysom, 8 KGW i paniom: 
Agnieszce Pieli, Teresie Zwolan 
i Danucie Wiater.

16 marca w ogólnopolskim konkursie 
Lustra Biblioteki łabuńska książnica 
znalazła się w gronie 50 nagrodzo-
nych bibliotek. Nagrodą będą warsz-
taty dla dzieci Odkrywamy książko-
we Emporium - zapisy wkrótce.

WYDARZENIA przede wszystkim trzeba dawać 
z siebie jak najwięcej na każdych 
zawodach. 

R.: Sukces ma wielu ojców. Chciał-
byś komuś podziękować?
D. P.: Przede wszystkim Dziadzio-
wi, Tacie i Wujkowi za zaszczepie-
nie pasji, ale też dużo zawdzięczam 
śp. Romanowi Stopie trenerowi 
w wędkarstwie rzutowym i spła-
wikowym. Moje sukcesy to za-
sługa wielu osób związanych 
z Polskim Związkiem Wędkarskim 
w Zamościu, którym serdecznie 
dziękuję za wkład w promowanie 
mojej osoby.

R.: Koniecznie podaj jakiś dobry 
przepis na rybę.
D. P.: Lin w śmietanie, przepis zo-
stawię dla Czytelników.

R.: Coś na koniec? Jakaś mądrość 
życiowa dla wędkarzy?
D. P.: Moje motto (tak mawiał 
dziadzio Tadeusz): 
„Jeśli ryba w pracy/szkole szkodzi, 
porzuć pracę/szkołę o co chodzi!!”

Fot. z arch. rodzinnego Dominka Pitaka
Rozmawiał: Piotr Piela

Lin w śmietanie

• tuszki ryby, 
• szklanka gęstej śmietany, 
• pęczek koperku, 
• pęczek pietruszki, 
• 1/5 kostki masła, 
• mąka, 
• sól, 
• olej do smażenia. 

Przygotowanie: tuszki ryby osolić z każdej strony (według uznania), 
obtoczyć w mące, usmażyć na oleju. Pod koniec smażenia dodać ma-
sło. Jak masło się roztopi zalać rybę gęstą śmietaną, posypać posieka-
nym, koperkiem i pietruszką, przyprawić wedle uznania (sól, pieprz, 
odrobina czosnku staropolskiego). Przykryć naczynie i chwilę podusić. 

Smacznego!
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Uchwały pod-
jęte na XXVI se-
sji Rady Gminy 
Łabunie, któ-
ra odbyła się 

w dniu 27 grudnia 2017 r.:

• Uchwała Nr XXVI/160/2017 
– w sprawie wieloletniej pro-
gnozy finansowej.

• Uchwała Nr XXVI/161/2017 –  
w sprawie uchwały budżeto-
wej na rok 2018.

• Uchwała Nr XXVI/162/2017 
–  w sprawie zabezpieczenia 
środków finansowych na po-
krycie trwałości w projekcie 
„Przeciwdziałanie wyklucze-
niu cyfrowemu w wojewódz-
twie lubelskim”.

• Uchwała Nr XXVI/163/2017 
–  w sprawie ustalenia zasad 
wynajmowania lokali wcho-
dzących w skład mieszkanio-
wego zasobu Gminy Łabunie.

• Uchwała Nr XXVI/164/2017 
–   w sprawie współdziałania 
z innymi jednostkami samo-
rządu terytorialnego w celu 
grupowego zakupu energii 
elektrycznej.

• Uchwała Nr XXVI/165/2017 – 
w sprawie uchwalenia ramo-
wego planu pracy rady gminy 
na 2018 rok.

• Uchwała Nr XXVI/166/2017 
– w sprawie zatwierdzenia 
planów pracy komisji stałych 
Rady Gminy Łabunie na 2018 
rok.

• Uchwała Nr XXVI/167/2017 – 
w sprawie zmian w Uchwa-
le Nr XIX/119/2016 z dnia 28 
grudnia 2016r. w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej.

• Uchwała Nr XXVI/168/2017 
– w sprawie wprowadzenia 
zmian w budżecie gminy na 
rok 2017.

Uchwały podjęte na XXVII sesji 
Rady Gminy Łabunie, która od-
była się w dniu 8 lutego 2018 r.:
• Uchwała Nr XXVII/169/2018 

– w sprawie zmian w Uchwa-
le Nr XXVI/160/2017 z dnia 27 

grudnia 2017r. w  Wieloletniej 
Prognozie Finansowej.

• Uchwała Nr XXVII/170/2018 
– w sprawie udzielenia dota-
cji z budżetu gminy na prace 
konserwatorskie, restaurator-
skie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków położonych 
na terenie Gminy Łabunie nie 
stanowiących jej własności.

• Uchwała Nr XXVII/171/2018 
– w sprawie wprowadzenia 
zmian w budżecie gminy na 
rok 2018.

Uchwały podjęte na XXVIII sesji 
Rady Gminy Łabunie, która od-
była się w dniu 21 marca 2018r.:

• Uchwała Nr XXVIII/172/2018  
– w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych na 2018 
rok.

• Uchwała Nr XXVIII/173/2018  
– w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Przeciw-
działania Narkomanii na 2018 
rok.

• Uchwała Nr XXVIII/174/2018  – 
w sprawie uchwalenia Gmin-
nego Programu Przeciwdzia-
łania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2018-2020.

• Uchwała Nr XXVIII/175/2018  
– w sprawie przyjęcia progra-
mu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Łabunie na 
2018 rok.

• Uchwała Nr XXVIII/176/2018  
– w sprawie udzielenia pomo-
cy finansowej Miastu Zamość 
na dofinansowanie bieżących 
kosztów funkcjonowania 
Schroniska dla bezdomnych 
zwierząt w Zamościu.

• Uchwała Nr XXVIII/177/2018  
– w sprawie  podziału Gminy 
Łabunie na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic, numerów 
oraz liczby radnych wybiera-
nych w każdym okręgu.

• Uchwała Nr XXVIII/178/2018  
– zmieniająca  uchwałę Nr 
XXVI/163/2017 Rady Gminy 
Łabunie z dnia 27 grudnia 2017 
r. w sprawie ustalenia zasad 
wynajmowania lokali wcho-
dzących w skład mieszkanio-
wego zasobu Gminy Łabunie.

• Uchwała Nr XXVIII/179/2018  
– w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej Powiatowi 
Zamojskiemu na wykonanie 
remontu odcinków dróg po-
wiatowych na terenie gminy 
Łabunie.

• Uchwała Nr XXVIII/180/2018  
– w sprawie wyodrębnienia 
w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki.

• Uchwała Nr XXVIII/181/2018  
– w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2018 rok.

Agnieszka Krupa

Pełne teksty protokołów z sesji 
Rady Gminy Łabunie na stronie: 

http://uglabunie.bip.lubelskie.pl

UCHWAŁY RADY GMINYXXVI Sesja

XXVII Sesja

XXVIII Sesja
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 1. „Budowa altany i innych obiektów na te-
renie Izby Muzealnej w Barchaczowie”. W ramach 
operacji w Barchaczowie na ogrodzonej działce został 
zagospodarowany teren znajdujący się w centrum 
miejscowości przy Izbie Muzealnej o powierzchni 
0,20 ha. Elementy zagospodarowania działki - 
4 obiekty: wiata - drewniana wiata na eksponaty 
muzealne z podestem utwardzonym z kostki bruko-
wej; altana - drewniana altana ogrodowa ze stołami 
i miejscami siedzącymi, kręgi ogniskowe - dwa kręgi 
ogniskowe z siedziskami wykonane z pni i utwardzo-
ny plac - z kostki brukowej. Połączenie Izby Muzeal-
nej i w/w obiektów otwiera nowy rozdział w historii 
miejscowości. Powstało miejsce, gdzie można wspól-
nie spędzać czas, integrować się przy okazji organizacji 
corocznego rajdu szlakiem pamięci i ogniska po za-
kończeniu rajdu, przeglądu pieśni żołnierskiej czy spo-
tkań warsztatowych. 

 

2. W dwóch miejscowościach: Wólka Łabuńska i Ła-
bunie-Reforma zostały zagospodarowane tereny 
znajdujące się w centrum miejscowości. Powstały 
2 nowoczesne, niekomercyjne place zabaw połączone 
z mini-siłowniami.

W Wólce Łabuńskiej powstał plac zabaw ze stołami 
do gier i mini - siłownia zewnętrzna. Plac zabaw i si-
łownia zostały wyposażone w 11 elementów: plac za-
baw (9)- bujak motor, huśtawka pojedyncza wagowa, 
bujak konik, huśtawka podwójna z belką metalową, 
karuzela z kierownicą i siedziskiem, ławka betonowa 
bez oparcia, zestaw rekreacyjny, stół do gry w szachy 
i stół do ping-ponga betonowy; siłownia (2) - wyciąg 
górny + wyciąg dolny, orbitrek + biegacz. 
W Łabuniach-Reformie powstał plac zabaw i mini 
- siłownia zewnętrzna wyposażone w 8 elementów: 

plac zabaw (7)- huśtawka podwójna wagowa, bujak 
konik, huśtawka podwójna z belką metalową, karu-
zela krzyżowa, ławka drewniana z oparciem, zjeżdżal-
nia, stojak rowerowy; siłownia (1) - orbitrek + biegacz, 
tablica z regulaminem. Ogólnodostępny plac zabaw 
ze stołami do gier i siłownia zewnętrzna to idealne 
miejsce do zabawy rodzica z dzieckiem, młodzieży czy 
mieszkańców. To także doskonałe miejsca do rozwi-
jania umiejętności społecznych, służy nawiązywaniu 
kontaktów i przyczyniają się do integracji społecznej.
 3. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy 
wiejskiej w Łabuniach w celu odtworzenia funkcji 
kulturalnych i społecznych”. Operacja przyczyni się 
do zwiększenia dostępności infrastruktury kulturalnej 
i społecznej poprzez ożywienie społeczno - gospodar-
cze mieszkańców, a także zapewni wysoką atrakcyj-
ność obszaru LSR w tym gminy Łabunie poprzez in-
westycję w miejsce spotkań i zgromadzeń w świetlicy 
wiejskiej. Ponadto przebudowa i wyposażenie - do-
stosowanie do nowoczesnych standardów zwiększy 
potencjał kulturalny miejscowości. Nastąpi popra-
wa jakości infrastruktury w centrum wsi co zaspokoi 
potrzeby społeczne mieszkańców, poprawi estetykę 
wsi i umożliwi dostęp do obiektu, który można bę-
dzie wykorzystywać do celów kulturalno-społecz-
nych. W ramach przebudowy zostaną wykonane 
prace rozbiórkowe, budowlane, zostanie odświeżona 
sala spotkań/zebrań mieszkańców. W ramach ope-
racji zostaną zakupione elementy wyposażenia: stół 
ze zlewem dwukomorowym z ociekaczem i półką ze 
stali nierdzewnej, stół przyścienny z półką, ze stali 
nierdzewnej, kuchnia gazowa ze stali nierdzewnej, 
4 palnikowa, okap kuchenny ze stali nierdzewnej, 
multipatelnia elektryczna, piekarnik elektryczny do 
zabudowy z termoobiegiem. Ponadto zostanie zaku-
piony komplet mebli kuchennych.
 4. Utworzenie szlaków rowerowych w Gmi-
nie Łabunie o dł. 33,2 km to kolejny projekt. Jego 
celem jest udostępnienie mieszkańcom i turystom 
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Adresa-
tami produktu będą przede wszystkim osoby zain-
teresowane aktywnym spędzaniem wolnego czasu, 
z możliwością jednoczesnego poznawania dziedzic-
twa kulturowego i historii gminy Łabunie, obszaru 
LGD. Szlaki poprowadzone zostaną przez atrakcyjne 
tereny i miejscowości (Majdan Ruszowski – Roztocze, 
Łabunie-Reforma – Grzęda Sokalska, Ruszów, Wierz-
bie, Łabunie, Łabuńki Pierwsze, Barchaczów, Bródek- 
Kotlina Zamojska). Cała szlaku zostanie oznakowana 
tablicami i znakami zgodnymi z wytycznymi PTTK 
i standardami UE zgodnie z Księgą Wizualizacji. Re-
alizacja projektu obejmie utworzenie i oznakowanie 
szlaków na terenie gminy w miejscowościach Maj-
dan Ruszowski, Łabunie-Reforma, Ruszów, Wierz-

Dzięki zaangażowaniu władz samorządowych 
i pracowników urzędu gminy w pozyskiwanie 
środków unijnych w naszej gminie przyby-
wa inwestycji z różnych dziedzin, zakresów 
i programów UE. Drogi, wodociąg, oświata, 
kanalizacja, OZE to najważniejsze i najdroższe 
inwestycje. Obok nich mniejsze, nie mniej po-
trzebne służące społeczności lokalnej. 

Z PROW
za pan brat
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bie, Łabuńki Pierwsze, Barchaczów, Bródek, Łabunie. 
Tworzone szlaki oznaczone są kolorami: niebieskim – 
17 200m, żółtym – 13 000 m, czarnym - 3000 m. Szlak 
niebieski i żółty tworzy pętlę zwaną „Doliną Gór-
nej Łabuńki”, przebiega wokół terenu Natura 2000. 
Na trasie zostanie wyznaczone 3 punkty postojowe 
wyposażone w ramach projektu (Majdan Ruszowski 
– przy świetlicy – ławo-stół, kosz, stojak na rowery; 
mini-zoo w Łabuńkach Pierwszych – ławo-stół, kosz 
i stojak na rowery; Izba Muzealna w Barchaczowie 
– miejsce postoju i odpoczynku w altanie, budyn-
ku Izby, kosz, stojak rowerowy) plus już istniejące- 
Ogród "Pawie Pióro" w Łabuniach. W ramach opera-
cji zostanie opracowana i wydrukowana artystyczna 
mapa ilustrowana w nakładzie 1000 egzemplarzy 
i opracowanie graficzne 6 pieczątek automatycz-
nych wybranych miejsc: Majdan Ruszowski, Olejar-
nia Ruszów, Zespół pałacowo-parkowy i mini-zoo 
w Łabuńkach Pierwszych, Izba Muzealna Barchaczów, 
Zespół pałacowo-parkowy w Łabuniach, Biblioteka 
Publiczna Gminy Łabunie. Pozostałe materiały pro-
mocyjne: publikacja mapy - Szlaki rowerowe Gminy 
Łabunie w czasopiśmie (informatorze) o zasięgu ogól-
nopolskim, opracowanie graficzne logo szlaku Dolina 
Górnej Łabuńki, 6 atrakcji z opisem, projekt graficzny 
gadżetu promocyjnego zostaną zrealizowane ze środ-
ków własnych gminy. Mapa z zaznaczonymi atrak-
cjami będzie Kartą Zdobywcy Szlaków Rowerowych 
Gminy Łabunie, pieczątki zostaną przekazane do wła-
ścicieli atrakcyjnych miejsc. Turyści chcąc otrzymać 
pamiątkowy Medal Zdobywcy przybijają pieczątki 
na drugiej stronie mapy przy atrakcjach turystycz-
nych celem potwierdzenia pobytu. Następnie po od-
ciśnięciu 6 pieczątek udają się do Biblioteki Publicznej 
po Medal Zdobywcy (Lista Zdobywcy). W serwisie 
www.labunie.com.pl/dgl, www.szlaki.lublin.pl 
i in. zostaną zamieszczone informacje o turystyce oraz 
mapa szlaków. 
 5. „Utworzenie Izby Pamięci w Łabuniach 
i doposażenie istniejącej Izby Muzealnej w Barcha-
czowie”. 
Utworzenie Izby poświęconej bł. Stanisławowi Staro-
wieyskiemu, związanemu z Łabuniami właścicielowi 
ziemskiemu, działaczowi Akcji Katolickiej, szambela-
nowi papieskiemu przez zagospodarowanie niewyko-
rzystanych dotąd pomieszczeń oraz doposażenie Izby 
Muzealnej w Barchaczowie w dużym stopniu podnie-
sie atrakcyjność gminy Łabunie i przyczyni się do roz-
woju turystyki również na całym obszarze LGD. Upa-
miętnienie postaci Błogosławionego, którego prochy 
spoczywają na okrągłym cmentarzu w założeniu pa-
łacowo-parkowym w Łabuniach w znaczącym stop-
niu przyczyni się do zachowania lokalnego dziedzic-
twa, promocji i rozwoju miejsca kultu. Doposażenie 
Izby Muzealnej w Barchaczowie w równym stopniu 
przyczyni się do zachowania lokalnego dziedzictwa, 
a wzrost atrakcyjności obiektu przyczyni się do pro-

mocji miejsca pamięci. Izba Pamięci bł. Stanisława 
Starowieyskiego zostanie utworzona w oficynie ze-
społu pałacowo-parkowego w Łabuniach. Na Izbę 
przeznaczono 3 pomieszczenia. Pomieszczenie pierw-
sze - poświęcone Janowi Jakubowi Zamoyskiemu bu-
downiczemu pałacu, historii obecności zgromadzenia 
w Łabuniach oraz rodzinie Szeptyckich, z której wy-
wodzi się małżonka S. Starowieyskiego. Pomieszcze-
nie wyposażone będzie w płaszczyzny informacyjne 
mocowane na stałe do ścian w różnych formatach (za-
leżnie od wielkości powierzchni) wzbogacone o mate-
riał faktograficzny (oryginalne zdjęcia). Na jednej ze 
ścian zamontowany zostanie na uchwycie ściennym 
TV w technologii Smart TV z licznymi funkcjami mul-
timedialnymi (wyświetlane będą filmy, pliki dźwię-
kowe i zdjęcia). Na środku umieszczona zostanie pufa/
podnóżek klasyczny. W pomieszczeniu drugim (bez 
okien) odtworzony zostanie gabinet Stanisława Sta-
rowieyskiego utrzymany w stylistyce lat 30 XX wie-
ku). Na jednej ze ścian przewidziano – na płaszczyźnie 
informacyjnej - imitację okna z widokiem na park. 
Pomieszczenie 3 ukazywać będzie - na płaszczyznach 
informacyjnych w tym płytach kompozytowych mo-
cowanych do ścian - działalność Starowieyskiego 
w Akcji Katolickiej, jego męczeńską śmierć w obozie 
koncentracyjnym w Dachau i dokumentację zdję-
ciową z wprowadzenia relikwii. W pomieszczeniu 
3 zaplanowano 3 pufy/podnóżki klasyczne i gabloty 
ekspozycyjne aluminiowo-szklane (gablota muze-
alna przeszklona narożna i stół do ekspozycji mapy 
aluminiowo-szklany). Dla całości Izby zostanie opra-
cowany w ramach operacji projekt graficzny.  Ist-
niejąca Izba Muzealna w Barchaczowie składa się 
z 3 pomieszczeń. Zadanie obejmuje doposażenie trze-
ciego pomieszczenia poświęconego upamiętnieniu 
Boju o Wzgórze 256. Zaplanowano opracowanie gra-
ficzne materiałów na tablicach informacyjnych w tym 
planszy przedstawiającej żołnierza polskiego z okresu 
II wojny światowej z opisem umundurowania i wy-
posażenia i stopni wojskowych, systemu naścienne-
go do prezentowania dokumentów składającego się 
z 10 paneli obrotowych. Ponadto zostanie opracowana 
i wykonana fotościanka przedstawiająca scenkę sytu-
acyjną żołnierzy polskich z czasów II wojny świato-
wej. Wykonana zostanie także pieczątka automatycz-
na z logo izby. 
Na operacje 1 - 4 podpisano umowy. Dwie zostały 
zakończone, dwie są w trakcie realizacji, ostatnia po 
pomyślnej ocenie w LGD czeka na ocenę w Urzędzie 
Marszałkowskim. W drugim kwartale będziemy apli-
kować o place zabaw dla Majdanu Ruszowskiego, 
Mocówki i Dąbrowy. 
Tylko od nas mieszkańców zależy w jaki sposób i czy 
będziemy z tego korzystać. Dbajmy o swoje. Bądźmy 
wszyscy dla Łabuń - ponad podziałami.

Agnieszka Piela

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
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Osoby, które otrzymały upo-
mnienie związane z niepła-
ceniem rat podatków oraz 
opłat za gospodarowanie od-
padami komunalnymi (śmie-
ci) zobowiązane są do za-
płaty kosztów upomnienia 
(11,60 zł) zgodnie z otrzyma-
nym drukiem upomnienia. 
W przypadku nieopłacenia tych 
kosztów pokryte one zostaną 
w pierwszej kolejności z wpła-
ty bieżącej (raty), co skutkuje 
powstaniem niedopłaty na 
racie. (Dz. U. z 2015 r. poz.613 
z późn. zm.)

SPRAWDŹ TERMIN
WAŻNOŚCI DOWODU OSOBISTEGO!

Przypominamy o upływających terminach ważności dowodów osobi-
stych. Według stanu na dzień 20 marca br. prawie 270 mieszkańców ma 
nieważne dowody, a ponad 60 termin ważności upływa w ciągu najbliż-
szych 100 dni. 
W celu uzyskania nowego dokumentu tożsamości należy osobiście 
w dowolnym urzędzie złożyć wniosek wraz z jedną fotografią biome-
tryczną. Nowy dokument odbiera się osobiście.

JUŻ WKRÓTCE...
• 23 marca Misterium Męki Pańskiej;
• 25 marca finał IX Gminnego Konkursu Pla-

stycznego Przed Wielkanocą;
• 11 kwietnia Dzień Ofiar Zbrodni Katyńskiej;
• 19 kwietnia Akcja ŻONKILE - nie oceniaj, nie 

potępiaj - PAMIĘTAJ!
• kwiecień - Warsztaty dla Książkomaniaków - 

Biblioteka przy Orzechowej;
• 3 maja Wielka Majówka, otwarcie sezonu tu-

rystycznego, spotkanie z przewodnikiem, akcja 
krwiodawstwa, spotkanie autorskie z Beatą 
Kozaczyńską i wystawa „Ocalone z transpor-
tów Dzieci Zamojszczyzny” - zespół pałacowo- 
parkowy w Łabuniach;

• 8-15 maja - Tydzień Bibliotek.
• 26 maja Gramy dla Mamy – Gminny Turniej 

Piłki Nożnej w ramach MTSMiG, Orlik Łabu-
nie; 

• 26 maja turniej karate kyokushin, Łabuńki 
Pierwsze; 40-lecie ZKKK;

• 29 maja Gminny Dzień Dziecka – Radość z po-
magania 2018, Łabuńki Pierwsze;

• 9 czerwca Noc Bibliotek w Łabuniach;
Maj/ czerwiec: 

• 100-lecie OSP Łabuńki Pierwsze;
• 70 -lecie Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie; 
• zawody sportowo-pożarnicze, Łabunie;
• Piechotą po gminie Łabunie - Księżostany - 

II Gminna Gra Terenowa w ramach MTSMiG.

Szczegóły na www.labunie.com.pl

Drodzy uczestnicy!

To już 11. edycja naszego gminnego 
konkursu. W 2018 r. przypada 20. 
rocznica śmierci Zbigniewa Her-
berta,  który odważył się być wy-
prostowanym wśród tych, co na ko-
lanach i 10. rocznica  śmierci Ireny 
Sendlerowej, która z największym 
poświęceniem działała na rzecz ra-
towania drugiego człowieka. 
W hołdzie tym wybitnym posta-
ciom Gmina Łabunie organizuje 
Interdyscyplinarny Konkurs literac-
ko-plastyczno-fotograficzny. Kon-
kurs skierowany jest do dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. Jego celem jest 
aktywizacja lokalnej społeczności 
i prezentacja twórczości mieszkań-
ców gminy Łabunie. 

W kalendarzu „anielskich” wyda-
rzeń przewidziano również: aniel-
skie kino, warsztaty anielskie, wy-
stawy  fotograficzne i plastyczne, 
anielski przełaj, paradę aniołów 
i festiwal anielskich uczynków! 
Inspiracją i celem jest DOBRO! 
Wszystkim uczestnikom Aniołowa 
życzę, aby kierowali się w życiu tym, 
co dobre i szlachetne. 
Rok ten jest okazją do zapoznania 
się z twórczością Zbigniewa Her-
berta  i działalnością Ireny Sendle-
rowej. Polecam zbiory łabuńskiej 
biblioteki…

Antoni Wojciech Turczyn
Wójt Gminy Łabunie
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16 grudnia na hali sportowej 
w Łabuńkach Pierwszych odbył się 
Mikołajkowy Turniej w Halowej 
Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gmi-
ny Łabunie dla zawodników Aka-
demii Piłkarskiej Sparty Łabunie. 
W turnieju zwyciężyła druży-
na Czarne Mamby FC w składzie: 
Tyszko Kajetan, Mróz Piotr, Ga-
jewski Jakub, Podskarbi Filip, Ko-
łodziej Kacper, Bosiak Jarosław. 
Najlepszy bramkarz turnieju – Cze-
kierda Jakub. Najlepszy zawodnik 
turnieju – Zygmunt Cyprian. Naj-
lepszy strzelec turnieju – Tyszko 
Kajetan.

26 stycznia w Łabuńkach Pierw-
szych odbył się VIII Turniej Halo-
wej Piłki Nożnej o Puchar Wójta 
Gminy Łabunie. I miejsce: Gimna-
zjum w Starym Zamościu I zespół, 
II miejsce: Gimnazjum w Starym 
Zamościu II zespół, III miejsce: SP 
Łabunie I zespół, IV miejsce: SP Ła-
buńki Pierwsze I zespół, V miejsca: 
SP Łabuńki Pierwsze II zespół; SP 
Łabunie II zespół; SP nr 11 w Za-
mościu. Wyróżnienia indywidu-
alne: Najlepszy bramkarz: Miłosz 
Gałek – SP Łabunie. Król strzelców: 
Jakub Pieczykolan – Gimnazjum 
w Starym Zamościu (7 bramek). 
Najlepszy zawodnik: Krystian 
Olech – Gimnazjum w Starym Za-
mościu.

11 stycznia Wyniki zawodników 

z Gminy Łabunie reprezentujących 
Zamojski Klub Karate Kyokushin 
na III Ogólnopolskim Turnieju 
o Puchar Gminy Kąkolewnica: 
Dawid Kania I m-ce kata, II m-ce 
kumite; Alan Kania I m-ce kumite, 
II m-ce kata.

28 stycznia w Łabuńkach Pierw-
szych odbyła się 3. edycja Turnie-
ju Dzikich Drużyn w Halowej Pił-
ce Nożnej o Puchar Wójta Gminy 
Łabunie dla Szkół Podstawowych. 
Do turnieju zgłosiło się łącznie 10 
drużyn. W turnieju uczestniczyły 
również dwa zespoły z STS Gryf 
Gmina Zamość pod opieką trenera 
Pawła Szajewskiego. Klasyfikacja 
końcowa: Grupa starsza: Ściana, 
Białe konie, Dzikie bobry. Grupa 
młodsza: Świeżaki, Białe Pegazusy, 
Zawada I, Barcelona, Real Madrid, 
Zawada II, Manchester United. 
Wyróżnienia indywidualne w gru-
pie starszej: Najlepszy zawodnik 
– Kolaja Marcel, Najlepszy bram-
karz – Niemczuk Hubert, Najlepszy 
strzelec – Tomasiak Rafał. Grupa 
młodsza: Najlepszy zawodnik – 
Ziemba Wiktor STS Gryf, Najlep-
szy bramkarz – Gryszyn Wiktor, 
Najlepszy strzelec – Tyszko Kaje-
tan. Nagroda Prezesa GKS Sparta 
Łabunie: Najbardziej rokujący za-
wodnik – Kania Dawid.

10-11 lutego w Lublinie podczas 
Okręgowych Mistrzostw w boksie 

w Kategorii juniorów Łukasz Kaw-
ka - pięściarz ASB Hetman Zamość 
- wywalczył srebrny medal (w kat. 
81 kg)

3 marca w Zamościu odbyły się Mi-
strzostwa Makroregionu Wschod-
niego oraz Międzywojewódzkie 
Mistrzostwach Młodzików Karate 
Kyokushin. Junior Młodszy: Ko-
laja Wiktor II miejsce kumite – 55 
kg; Senior: Kolaja Dawid II miej-
sce kata, III miejsce w kumite – 80 
kg; Tymczuk Paweł V miejsce kata.

10 marca odbył się Turniej Kara-
te Kyokushin IKO o Puchar Wój-
ta Gminy Chełm. Gminę Łabunie 
i Zamojski Klub Karate Kyokushin 
reprezentowali: w kategorii Kata 
Dawid Tymczuk – zajął V m-ce; 
w kategorii Kumite Alan Kania – 
zajął III m-ce; w kategorii kumite 
Dawid Kania – zajął II m-ce; Kac-
per Tymczuk tym razem bez meda-
lu.

17 marca odbył się Turniej Kara-
te Kyokushin IKO o Puchar Wój-
ta Gminy Chodel. Gminę Łabunie 
i Zamojski Klub Karate Kyoku-
shin reprezentowali: Alan Kania 
II m-ce kumite, III m-ce kata Da-
wid Kania II m-ce kumite.

NA SPORTOWO

Cyprian Bukaj

14 lutego 2018 roku szkołach podstawowych w Ła-
buniach i Łabuńkach Pierwszych przeprowadzono 
gminne eliminacje w 41. Ogólnopolskim Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.
Uczniowie (30 ze szkoły w Łabuniach i 19 ze szkoły 
w Łabuńkach Pierwszych) podzieleni na grupy wie-
kowe mieli za zadanie rozwiązać test ze znajomości 
tematyki pożarniczej.

Wyniki eliminacji gminnych:

Szkoła Podstawowa 
w Łabuniach:

• kategoria I (uczniowie szkół podstawowych): 
I miejsce: Oliwia Winiarska, II miejsce: Natalia 
Paszt, III miejsce: Oliwia Bil;

• kategoria II (uczniowie szkół gimnazjalnych): 
I miejsce: Joanna Mazur, II miejsce: Zuzanna 
Bryk, III miejsce: Izabela Typiak.

Szkoła Podstawowa 
w Łabuńkach Pierwszych

• kategoria I (uczniowie szkół podstawowych): 
I miejsce: Jan Ziarkiewicz, II miejsce: Szczepan 
Kolaja, III miejsce: Magdalena Branecka;

• kategoria II (uczniowie szkół gimnazjalnych): 
I miejsce: Aleksandra Kożuszek, II miejsce: Wik-
toria Grula, III miejsce: Julia Nowak.

Wójt Gminy Łabunie Antoni Wojciech Turczyn, 
Komendant Gminny Paweł Mróz i przedstawiciel 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Zamościu asp. Łukasz Burdzy wręczyli uczestnikom 
konkursu dyplomy. Laureaci zostali uhonorowani pa-
miątkowymi statuetkami.
Zwycięzcy eliminacji gminnych w każdej grupie wie-
kowej: Jan Ziarkiewicz i Joanna Mazur zostali  zakwa-
lifikowani do eliminacji powiatowych, które odbędą 
się 23 marca w Komendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Zamościu.

red.

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM
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Zmarli 
z terenu Gminy Łabunie

• 2017-12-18: Winiarska Zofia († 93 l.)
• 2017-12-24: Trusek Bogusław († 54 l.)
• 2017-12-30: Szarafin Kazimierz († 67 l.)
• 2017-12-31: Stępora Bogdan († 48 l.)
• 2018-01-01: Romańczuk Wojciech († 46 l.)
• 2018-01-04: Jakubczak Jerzy († 72 l.)

• 2018-01-08: Rycak Franciszek († 72 l.)
• 2018-01-14: Teresińska Mieczysława († 97 l.)
• 2018-01-20: Budzyński Józef († 85 l.)
• 2018-01-23: Bamburska Władysława († 66 l.)
• 2018-02-04: Palonka Alfreda († 81 l.)
• 2018-02-09: Siek Maria († 83 l.)
• 2018-02-23: Maliszowski Stanisław († 77 l.)
• 2018-02-27: Potoczna Emilia FMM († 103 l.)
• 2018-03-04: Janeczko Mieczysława († 70 l.)
• 2018-03-06: Wiater Marek († 64 l.)
• 2018-03-11: Bryk Stanisław († 88 l.)

Telefon alarmowy 
do konserwatora 

sieci kanalizacyjnej

514 180 053

Z URZĘDU

Adopcja zwierząt 

84 611 60 25
lub

 507 659 370 
(grzeczn.)

I N F ORMACJ E

• Pracownik Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Końskowoli 
Oddział w Sitnie zaprasza 
interesantów w poniedziałki 
do świetlicy urzędu gminy.

• Przewodniczący Rady Gmi-
ny pełni dyżur w każdą 
środę w godz. 8-11 (za wy-
jątkiem dni, w których od-
bywają się sesje RG).

• Pracownik Wydziału Rol-
nictwa i Ochrony Środowi-
ska Starostwa Powiatowe-
go w Zamościu w sprawach 
gospodarki leśnej przyjmuje 
w czwartki w godz. 8-10 pok. 
nr 4.

Informujemy, że funkcjonuje me-
chanizm umożliwiający sygnali-
zowanie o potencjalnych niepra-
widłowościach lub nadużyciach 
finansowych.
Informacje o podejrzeniu wystą-
pienia nieprawidłowości lub nad-

użycia finansowego należy zgła-
szać: na specjalny adres e-mail: 
naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub 
za pośrednictwem elektronicznego 
systemu zgłoszeń: www.pois.gov.
pl/nieprawidlowosci.

Gmina Łabunie podpisała z Na-
rodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozwiązanie 
problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łabunie”.

INFORMACJA 

Urząd Gminy Łabunie informuje, że wnioski 
o dofinansowanie w roku bieżącym, kosztów 
usuwania wyrobów zawierających azbest (pły-
ty azbestowo-cementowe faliste i płaskie) na-
leży złożyć w tutejszym urzędzie w terminie 
do 30 kwietnia 2018 r.
Formularze wniosku można pobrać w urzę-
dzie – pok. nr 9, bądź ze strony internetowej 
www.labunie.com.pl
Szczegółowe informacje pod nr tel. 84 611 60 25. 

Projekt jest współfinansowany 
z Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2014-2020, 
działania 2.3 Gospodarka wodno-
ściekowa w aglomeracjach.
Celem przedsięwzięcia jest zwięk-
szenie liczby ludności korzystającej 
z ulepszonego systemu oczyszcza-
nia ścieków komunalnych na te-
renie gminy Łabunie w granicach 
aglomeracji Zamość.

Planowane efekty:
• długość wybudowanej ka-

nalizacji sanitarnej wyniesie 
11,50 km;

• liczba nowych użytkowni-
ków sieci kanalizacyjnej, któ-
rzy przyłączyli się do sieci 
w wyniku realizacji projektu: 
550 osób;

• planowany całkowity koszt 
realizacji Projektu wynosi 
7 554 450,37 PLN;

• dofinansowanie wynosi 
3 915 416,35 PLN.



11 stycznia 2018 r.: turniej halowej piłki nożnej, 
Biłgoraj

11 stycznia 2018 r.: turniej karate, 
Kąkolewnica

11 stycznia 2018 r.: turniej halowej piłki nożnej, 
Łabuńki Pierwsze

28 stycznia 2018 r.: turniej halowej piłki nożnej, 
Łabuńki Pierwsze

3 marca 2018 r.: mistrzostwa karate, 
Zamość

10 marca 2018 r.: turniej karate, 
Chełm

10 marca 2018 r.: turniej karate, 
Chełm

11 lutego 2018 r.: mistrzostwa w boksie, Lublin 
fot. FB ASB Hetman Zamość

17 marca 2018 r.: turniej karate, 
Chodel



Fragmenty życia

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

Łabuńki Drugie, 1942/43 
fotopolska.eu

Łabunie, pomnik Żołnierzy Września 1939, lata 60. XX w. 
z arch. L. Momota

Łabunie, pałac, lata 60. XX w. 
z arch. L. Momota

ks. A. Kostrzewa (1903-81) 
z arch. L. Momota

Wólka Łabuńska, 1942/43 
z arch. L. Momota

Łabunie, dożynki 1952 r. (lub 1953 r.) 
Izabela Faranszkiewicz, Zofia Zwolak, Wacława Niemczycka, 

Antoni Wiater, Stanisława Rychel   
z arch. S. Semczuk

Łabunie, Szczepan Wiater;
w tle zabudowania Kowalskich, dalej drzewa przy UG 

z arch. S. Semczuk


