Pozdrowienia z wakacji nadesłali: Grzegorz Grula, Emilia i Piotr Mróz, Stanisława Byczek, Irena Bosiak, Zofia Uchacz, Danuta Wiater, Anna Bodys, Teresa Wiater

Fotograficzny przegląd wydarzeń

23 czerwca 2018 r.: Noc Świętojańska, Wierzbie

1 lipca 2018 r.: Festiwal Smaków, Wieprzów

1 lipca 2018 r.: Powitanie Lata, Majdan Rusz.

8 lipca 2018 r.: Piknik rodzinny, Wólka Łabuńska

15 lipca 2018 r.: Wytańcz życie dla Kingi,
Barchaczów

1 lipca 2018 r.: Piknik rodzinny, Mocówka
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Kawa
Jeśli ktoś chce z kimś pogadać
Na kawę zaprasza,
Bo tą kawą przesiąknęła
Już kultura nasza.
Przy tej kawie, przy stoliku
Spędzić czas jest miło.
Pikanterii też dodaje,
Z kim się będzie piło.
Wtedy marka, kolor kawy, obojętne wszystko.
Bo ważniejsze nad jej walor
Dobre towarzystwo.
Czesława Kuśmirz, Bródek

Poranków z pachnącą kawą,
koniecznie w dobrym Towarzystwie życzy
Redakcja

PODZIĘKOWANIE ZA SŁUŻBĘ
20 lipca 2018 r. Wójt Gminy w obecności wszystkich pracowników urzędu gminy pożegnał odchodzącą na emeryturę Panią Danutę Turczyn,
wieloletnią pracownicę Referatu Finansowo-Podatkowego, inspektora ds. budżetu i finansów.
Wójt podziękował Pani Danusi za 40 lat sumiennej pracy zawodowej składając życzenia zdrowia,
pomyślności, radości z dnia codziennego, a przede
wszystkim realizacji niespełnionych dotychczas
planów i marzeń.

IGŁA Informator Gminy Łabunie
Wydawca: Gmina Łabunie Adres redakcji: Urząd Gminy 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, Dominika Saran-Kudyba, Adam Sokołowski (DTP). Fot.: zbiory Urzędu Gminy Łabunie Druk: Drukarnia Fast Graw Robert Ciesielski, ul. Lwowska 40 22400 Zamość Nakład: 750 egz. Numer zamknięto 21 września 2018 r.
Zapraszamy do współredagowania naszego pisma.
Okładka: fot. Mirosław Wolski
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, korekty gramatycznej
i ortograficznej oraz ograniczonej ingerencji w stylistykę poszczególnych wypowiedzi. Przesłanie artykułu lub zdjęcia na adres redakcji
jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.

Listy od Czytelników

Święto Komisji Edukacji Narodowej
Mówiąc krócej „Dzień Nauczyciela”, który będziemy obchodzić 14 października. Dzień ten skłania do
pewnej refleksji i wspomnień.
Lata 60. i 70. XX w. charakteryzowało ogromne
zapotrzebowanie na kadrę nauczycielską (szczególnie na Śląsku). Już pod koniec maja inspektorzy oświaty werbowali absolwentów liceum do
pracy w zawodzie nauczycielskim. Mnie też zwerbował inspektor ze Środy Śląskiej. Zrezygnowałam
jednak, kiedy dowiedziałam się, że w powiecie tomaszowskim brakuje nauczycieli. Udałam się do
Inspektoratu Oświaty w Tomaszowie Lub. Przyjął
mnie insp. Luchowski. Pokazał mi na mapie miejscowość Brzeziny, położone na południe od Bełżca. Zapytał tylko czy chciałabym otrzymać „wyprawkę nauczycielską” czy zaliczenie 3-letniego
stażu. Który przepracowałam na etacie sekretarki
szkolnej w Łabuniach. Wybrałam staż. Naszej rozmowie przysłuchiwała się p. sekretarka i wtrąciła
– „Panie inspektorze, ta pani jest mężatką”, „ - No
i co z tego?”- zapytał inspektor. „Zaraz posypią się
dzieci, a z nimi urlopy” – na to nie zareagował pan
inspektor. Przyjechałam autobusem do Bełżca. Ruszyłam na południe, ścieżką przez las, który zdawało się nie ma końca. Wreszcie las się skończył,
a za nim pola uprawne i żadnego żywego ducha.
Z dala ujrzałam dachy małych, drewnianych domów, które były zbudowane w jednym stylu, stojąc profilem do drogi. Jeden z nich był nieco wyższy
i otynkowany. Domyśliłam się, że to szkoła. Zameldowałam się u kierowniczki, która mieszkała z jednej strony szkoły, a z drugiej odbywały się lekcje.
Kilka pomieszczeń wynajmowano u gospodarzy
wiejskich. Dzieci było mało w tej szkole, więc uczyliśmy systemem łączonym (np. kl. I i kl. II). Kiedy
dzieci usłyszały moje nazwisko „gruchnęły” śmiechem. W tej wsi nie było Pokrywków, ale były Żołądki, Warzochy, Wielgosze… Poza tym dzieci nie
sprawiały żadnych problemów wychowawczych.
Tylko pewien przerośnięty „Jasio” otrzymał ocenę
negatywną i mówił: „trzeba otworzyć okna i napuścić sprawiedliwości”. W Brzezinach liczył się (wtedy) ksiądz i nauczyciel (3 nauczycielki). Księdza
przywożono z Bełżca by odprawiał nabożeństwa
w kaplicy. Nas wożono furmanką (w zimie saniami) na konferencje rejonowe. Pan nadleśniczy z Suśca fundował nauczycielom opał na zimę. Ludzie
ze wsi odnosili się do nas z wielkim szacunkiem.
W Brzezinach ożywioną działalność prowadzili
druhowie z OSP, którzy oprócz zajęć pożarniczych
organizowali imprezy dla dzieci i dorosłych i przedstawienia. Nas także poproszono o współpracę, nie
odmawialiśmy pomocy. Nie było w tej wsi światła, nie było szosy, ale była radość i entuzjazm.
A może to młodość dodawała skrzydeł? Zostałam
tam kilka lat.
Życzę naszym Pedagogom wiele radości oraz satysfakcji z wybranego zawodu.
Łączę pozdrowienia dla Redakcji i Czytelników

Helena Pokrywka
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INFORMACJA O WYBORACH
do organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Wybory do rady gminy, do rady powiatu i do sejmiku województwa oraz wybory wójta, (burmistrza)
zostaną przeprowadzone w dniu21 października 2018
r. w godzinach od 7.00 do 21.00.
W wyborach do rady gminy liczącej do 20.000
mieszkańców głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „X”
z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje.
Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej
strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata
lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
W wyborach do rady powiatu i do sejmiku
województwa głosować można tylko na jedną listę
kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak
„X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego
z kandydatów z tej listy (wskazując jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu).
Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony
obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej
niż jednej liście lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
W wyborach wójta (burmistrza) jeżeli zarejestrowano więcej niż jednego kandydata – głosować
można tylko na jednego kandydata, stawiając na
karcie do głosowania znak „X” z lewej strony obok
nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub
niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje
nieważność głosu. Jeżeli zarejestrowano tylko jednego kandydata – głosując za wyborem kandydata, stawia się znak „X” w kratce oznaczonej słowem „ TAK”
z lewej strony obok nazwiska kandydata. Natomiast
głosując przeciwko wyborowi kandydata stawia się
znak „X” w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej
strony obok nazwiska kandydata.
Postawienie znaku „X” w obu kratkach lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
Znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające się
w obrębie kratki.
Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów na wójta nie uzyska więcej niż połowy
ważnie oddanych głosów, w dniu 4 listopada 2018
r., również w godzinach od 7.00 do 21.00, zostanie
przeprowadzone ponowne głosowanie (tzw. II tura),
w którym sposób głosowania i warunki ważności
głosu są takie jak w dniu pierwszego głosowania.
Wyborcy ujęci w spisie wyborców mogą głosować
osobiście w lokalu wyborczym. Wyborcy posiadający
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi
wyborczemu najpóźniej do dnia 8 października 2018

r. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy jednocześnie ponownego głosowania
(tzw. II tura) w wyborach wójta.
W przypadku przeprowadzania ponownego
głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może go zgłosić po dniu pierwszego głosowania, najpóźniej do dnia 25 października 2018 r.
Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez
pełnomocnika.
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa
wyborca składa wniosek w urzędzie gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej
do dnia 12 października 2018 r. Akt pełnomocnictwa
sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy
również ponownego głosowania w wyborach wójta,
jeżeli będzie ono przeprowadzane. Natomiast wyborca, który przed pierwszym głosowaniem nie złożył
wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, może
złożyć taki wniosek po dniu pierwszego głosowania,
najpóźniej do dnia 26 października 2018 r.
Uchwałą
Rady
Gminy
Łabunie
Nr
XXIX/182/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. gminę podzielono na stałe obwody głosowania, ustalono ich
numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji
wyborczych:
Nr
obwodu
głosowania

Granice obwodu
głosowania

Siedziba
obwodowej
komisji wyborczej

1

Barchaczów
Bródek
Dąbrowa

Świetlica Wiejska
Barchaczów 31
22-437 Łabunie

2

Łabuńki Pierwsze
Łabuńki Drugie
Mocówka

Szkoła Podstawowa
Łabuńki Pierwsze 178
22-437 Łabunie

3

Łabunie

Dom Kultury
ul. Parkowa 9
22-437 Łabunie

4

Łabunie-Reforma
Wólka Łabuńska

Świetlica Wiejska
Wólka Łabuńska 118
22-437 Łabunie

5

Ruszów
Ruszów-Kolonia

Szkoła Podstawowa
Ruszów 79a
22-437 Łabunie

6

Majdan Ruszowski

Remiza Strażacka
Majdan Ruszowski 44
22-437 Łabunie

7

Wierzbie

Świetlica Wiejska
Wierzbie 35
22-437 Łabunie
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SPOTKANIA
Długo czekałam na tę rozmowę aż pewnego wiosennego popołudnia dzieki Uli Górze poznałam jednego z najstarszych
Mieszkańców naszej gminy...
Nazywam się Kołodziejczuk Władysław. Urodziłem się
w 1927 roku w Łabuńkach na Starej Wsi na płachcie lnianej,
bo tak kiedyś się rodzili. W domu nas było troje. Starszy brat,
ja i moja młodsza siostra. Ale to już poumirało. Ja środkowy
byłem i jam się został.

WSZYSTKO PRZESZŁO…
W domu rodzinnym
dobrze nie było…
Mieliśmy domek drewniany, biały. Dziś stałby tak jak Lachawce,
Burdze. Tu gdzie moja chałupa stała do dziś stoi studnia. 5 metrów od
chałupy. Ja już mam 90 i pół roku,
a co mówić tamta studnia… Na
Zielone Świątki, gdy miałem siedem lat przenieśliśmy się tu, na Łabuńki Drugie. I stąd poszedłem do
pierwszej klasy. Tam, gdzie Prokopy było tylko dwie klasy, w mieszkaniu. U Ścibisza to było. A boisko
było nasze tu, gdzie mleczarnia ta
stoi. Uczyła nas taka pani Zimkowa Barbara się nazywała. Ale była
taka nerwowa. Zawsze jak była
w jakiejś złości to mówiła „szewska pasja”. Ja bardzo lubiłem jak
ona tak przeklinała. Chodziło nas
ze dwudziestu i różnie było. I była
jeszcze jedna, przychodziła uczyć
pierwszaków i drugie klasy religii.
Z moich kolegów żyje jeszcze Bilski
na Sachalinie i Szykułowa Kasia.
Bilski jest starszy ode mnie o 6 dni
[Stanisław Bilski zmarł w maju
br.], a Kasia z początku listopada,
a ja z osiemnastego. Do trzeciej
klasy, jak się zdało to się chodziło
do szkoły koło cerkwi i cmentarza ruskiego. Ta szkoła chyba tam
jeszcze stoi. Stamtąd chodziliśmy
na naukę. Ksiądz Stawiarski nas
uczył. Ja nie zapomnę go. Był i wikary, ale więcej nami się zajmował
ks. Stawiarski. Wikary nazywał się
Giermakowski. Był czerwony na
twarzy. Jak zaczęła się wojna to ks.
Stawiarski uciekł do Częstochowy.
Ja byłem w roku 1951 z księdzem
Zawieszą [Zawiszą]. To kosztowało 2 tysiące złoty, jak meter żyta.
I jakżeśmy przyśli na tej błoni tak
na lewo stoi Pan Jezus z otwartym
sercem, i ksiądz Stawiarski nas tam

witał. Nasz ksiądz powiadomił go,
że my z Łabuń jesteśmy. Potem pomógł nam noclegi porozkładać. Ks.
Giermakowskiego zabrali Niemcy.
Ks. Stawiarski był wysoki, o szarej
twarzy. Jakby żył, to bym go poznał od razu. Każden ksiądz był
wymagający. Uczył nas pacierza,
religii. Było nas może ze sto osób
jak nie więcej. To nie to co dziś
taka parafia mała. Sachalin zabrali. Majdan, gdzie indziej. Jatutów,
gdzie indziej. Brałem komunię 5
czerwca 1937 r. Bidno było. Matka mnie ubrała w coś takie siwe,
niebieskawe… może to był drelich.
Bronka Kowalczukowa była za figurą i uszyła mi spodenki krótkie do kolan i bluzę. Matka mnie
wzięła jak nie bądź i te nowe rzeczy zawinęła pod chustką. Deszcz
lał jak z cebra. To nie tak jak dzisiaj szosa jest tylko pani błoć
była! A buty? To byli buty, ciapy.
Matka niesła tam. Zaprowadziła
mnie do naszego kościoła. Umyła
mnie nogi, ubrała w to ubranko.
Przypominam sobie zawsze to jak
nas było dużo. To była pani parafia! A dziewczynki tak jak teraz
w białych sukienkach. Wie pani to
była bidota. Kto co miał to zakładał. Cały nasz Sachalin było bidne. Po tej komunii św. dał hrabia
Szeptycki trzy banie kakaa [kakao]
i takie okręgłe bułeczki maślane,
wie pani jakie? Kakaa ileś chciał
to piłeś, a bułeczki tylko po dwie.
Tego kakaa się napił, jedną bułeczkę żem zjadł, a drugą dałem mamie, żeby w domu dzieciom dała.
To była bidota. To pani aż się płacze, jak się o tym mówi. To nie tak
jak dzisiaj, dzieciom tata z mamą
różne balanga wyprawiają. Do
kościoła się chodziło co niedziela.
Hrabia miał swoją ławkę. Po pra-

wej stronie. Siedział tam pewnie
z żoną, może z dziećmi. To nie taki
człowiek był jak dziś. Dziś masz
dziesięć lat i jesteś rozwinięty,
a kiedyś takie dzieci nie były. Dzisiaj ma trzynaście lat, on już kawaler… Kiedyś ja nawet nie wiedział,
co to znaczy. Ja miał siostrę, ale jak
miała ten swój czas, to ja miałem
już dużo lat to jakem to zobaczył,
bo kiedyś gdzie chowali w oborze,
w gnój, to jakem zobaczył, to żem
się przestraszył. Ale nie mówił nic
matce, ani nic nie mówił, tylko czekał aż ktoś powie. Jakbyś coś złego
powiedział to drewno leżało pod
fajerką. Drewnem przez grzbiet.
Szacunek dla matki, ojca, księdza…
Msza nasza młodzieżowa po ks.
Stawiarskim i ks. Giermakowskim
za Kostrzewy była na ósmej. To ja
już o szósty musiałem lecieć do kościoła. Jak było sucho to sucho, ale
jak było błoto… tam na tej Centralce ile ludzi ugrzęzło, ani w te
a ni w tamte.
Przeprowadziliśmy się na Sachalin
po komasacji. Majątki były rozdzielone. Każden miał w kawałku
tu morg tam morg. Tu przenieśliśmy nasz dom ze Starej Wsi. Tylko
tamten stał od południa rogiem,
a ten stał inaczej. Przyjeżdżali do
nas i nawet pięć furmanek rodziny z Wysokiego, bo matka stamtąd
pochodziła Ziarkiewicz z domu. Ojciec Józef miał gospodarkę, oboje
byli rolnikami. Mieli sześć morgi.
Hrabia w Łabuńkach miał swoje
czworaki i parobków.
Ja jak chodził do szkoły na Stare
Wieś to była taka starsza panna
pani Gorczycka. Siadała na ławce,
nogi zakładała jedna na drugę, a to
wszystko rżało ze śmiechu. Byli
różne chłopaki, chuligany i grzeczne dzieci. Kierownikiem szkoły był
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Nogal. Mieliśmy zeszyty, książki.
Nauczyciele nam wszystko załatwiali. Pisaliśmy też. Kałamarz
siedział w ławce, dwa czy trzy
jak duża ławka była. Siedziałem
w ławce z Kostrubcem, Faranszkiewiczem Czesiem, miał 36 lat
i zmarł, Gładysz Bolek, o teraz niedawno zmarł, Kowalskie i Niemczuki z Piasku. Do polskiego to ja
był ciężki. A matematyka to nic
nie było, tabliczka mnożenia? Pestka. Torba szyta z płótna na sznurek
do przewieszenia na ramie. Zeszyty i książki zabieraliśmy do domu.
W zimie mieliśmy sanki, brat zrobił narty, kijami się podpirało
i jeździło. To wszystko z desek zrobione. Przed wojną w domu jadło
się kartofle, barszcz, kapustę, kapuśniak, zupa grochowa, kasza jęczmienna wypiekana na skórkach.
Gryczanej nie było, bo była to kasza droga. Jęczmienne ojciec narobił matce pół mera i była na całą
zimę. Skórki kupowali ze słoniny,
wie pani i wrzucali w kasze i to robiło się tłuste. Skórki się wysmażyli, były mięciutkie i to się jadło
proszę pani. Chleb piekli. Dziś co
niedziela jest rosół, a wtedy z czego??? Jakie matki zupy gotowali
to te dzisiejsze niech się schowają!
A jaka dobra była postna kapusta
zasmażana, bo to nie był bigos!
Do picia herbata, w święta suszu
nagotowali. Gdzie ich było stać?
Jak miałem dziewięć czy dziesięć
lat to proszę panią chodziliśmy po
szczudrakach. Taki tu był Szykuła,
tu gdzie teraz Dziuba mieszka, oni
wyjechali do Argentyny w 1937 r.
na św. Krzyża 14 września. Wzięli
to sprzedali. To my z tym Jankiem
chodziliśmy het jak Centralka, stara wieś, ale to grosze wszystko, czasem dwa grosze zebraliśmy. Tylko
piniążki dostawaliśmy. Jedzenia
nie. Poszliśmy do nieboszczki Lachawczychy, ona mieszkała tak het
het, teraz to chyba pustką ta chałupa stoi. To oni byli wyrobniki, co
zarobili to z tego żyli. To tam już na
św. Szczepana dawano nam pierogi. Jednego dała i mówiła: maczajta, maczajta. Dała na warzoche
tłuszczu…
Do Zamościa chodziliśmy piechotą. Stąd była taka ścieżka prosto
na taki komin z cegielni. I my na
te cegielnię wychodzili i dochodziliśmy na hrubieszowską szos.
Chodziliśmy na Nowe Miasto.
Coś tam się pochodziło, czasem

coś trzeba było kupić… czasem też
i chleba. Ale to wszystko ukradkiem, bo to wstyd, że się chleb kupowało. I tylko u Żyda, bo on miał
wszystko. Jak się poszło kupować
z ojcem i matka jakieś ubranko…
nie puścił Żyd. Niech on tylko grosze zarobił, a musiało się kupić.
Oo, przypomniałem sobie, że do
komunii to miałem ubranko szyte z płótna harcerskiego siwego.
Z miasta to i uciekało się szybko,
bo ojce nakazywali: uważaj, żeby
cię Żyd na macę nie złapał! I baliśmy się proszę panią. Pamiętam
raz, jak Żyd wołał do chałupy, to
ja już wiedział, bo matka nakazywała. Ja tam tego nie widział, ale
tak opowiadali starsze ludzie, ojcowie, że łapali człowieka, wsadzali
w beczkę nabitą w goździe i spuszczali krew i na macy. Czy ja w to
wierzył? Nie wim. Bać, bałem się.
Za mały był do wierzenia.
Pierwsze usłyszeliśmy…
Przyszła kobita w 1939 r. Sołowiejka z Jarosławca tu po sąsiedzku,
przez granicę tylko. Przyleciała
z płaczem. Bo jej mąż dostał wezwanie do wojska. Mobilizacja.
I już płacz, lament. Z samego rana
1 września wiedzieliśmy już, że
wojna. Przyszli Niemcy. Postawili działa na polu mego ojca, zajęli budynki gospodarcze. I bili do
lasu. Koło okopów było zabitych
siedmiu czy dziewięciu polskich
żołnierzy. A Niemiec był tylko
jeden. Jakżem leciał tamtą granicą, jak Jarosławiec-Łabuńki taka
tarnina była… jak to się uciszyło
to każden leciał i łapał, a to koce,
konie, co mógł brał. Wolno było,
kto mu zabroni? To jakżem leciał to
z tamtej strony od północy w tarninie siedział Niemiec zabity. Jak
ja się przestraszył. Miałem ze 14
lat. Jak ja uciekał. Przychodzę do
mocowieckiego lasu, patrzę a tak
rzędem do samego jatutowskiego
lasu same nieboszczyki. A najwięcej to było zabitych, jak Cybulski
ma las, tu zaraz z brzegu. Jak się
uspokoiło to zebrali tych żołnierzy i pochowali ich na Mocówce w mogile zbiorowej. Na polu
pańskim Nowakowskiego. Za jakiś
czas, nie wiem za ile to lat było, zabrali ich na cmentarz łabuński. Jak
się zaczęła bitwa barchaczowska to
myśmy byli w domu. Ojciec to był
stary Madziar, służył u Madziarów,
sześć lat w niewoli. Jak wrócił do

rodzinnego domu na Starej Wsi to
matki już swojej nie zastał, umarła.
Był w austro – węgierskim wojsku
i umiał po madziarsku mówić, jak
niektórzy Niemcy. I on był taki
odważny. Ale najsamprzód powiem pani o butach. Jak jeszcze nie
było wojny po żniwach wymłócił
trochę tej pszenicy w stodole, powiesił swoje buty, nie byle jakie
chromowane na glanc, na sznureczku w komorze, jak wymłynkował to…, a już jaszcze niemieckie
stali może z dziesięć? Po kolei po
same stodoły. I on nosił to zboże
i Niemiec zauważył i wzion mu
zabrał te buty. Te buty kosztowały
hoho, Żyd zrobił, wysokie po kolana. Meter pszenicy 20 zł, to on
pewnie z 1,5 metra dał. Ojciec zaczął po jaszczach szukać ich. Jaszcze
są to wozy niemieckie na takich
wielkich kołach. Nie wiem, co tam
mieli w tych wozach może amunicję czy co, a te koła pani to były
takie okropelne. On szukał, ale zobaczyła to matka i zaczęła płakać
i prosiła, żeby odszedł. Zabiliby go,
gdyby go spotkali przy tych jaszczach. A ich gdzieś nie było. Front
był, armaty biły w stronę mocowieckiego lasu. Tu u nas to z pięć
ich stało skierowane na Jarosławiec. Jeden po drugim tak hu i hu
bez przerwy strzelały. Cały dzień
i całe noc, dopiero się rano uspokoiło. My byliśmy w domu koło
matki, ojciec zboże młynkował.
Niemcy odejśli a ruskie najśli
i Żydy. Karabiny mieli długie na
sznurkach. Oni byli wredne te
Żydy, nad Polakami się znęcali.
Pewnie byli nastawione oni i Rosja. Przeszli przez naszą wioskę. Jak
szło ruskie wojsko to matka piec
chleba upiekła. Wie pani jaki chleb
był? Taki okręgły, razowy. Ojciec
mówił mi, że wie, co to wojsko
i niewola, żebym ten chlebuś i te
bułki wszystko wyniósł ruskim.
Naszą dróżką szli całymi grupami.
Niemcy wysiedlili nas w 1942 r.
Może 18 lub 16 grudnia to w tym
czasie nas wywiózł Kaszuba, bo już
było wiadome. Ojcowie się gdzieś
dowiedzieli. I Kaszuba, o tu zaraz
mieszkał i wywiózł nas całą rodziną do Chałasy, za las tam też Mocówka jest. On mieszkał w lesie na
samym rogu. l my tam byli ze trzy,
cztery dni. To było przed święty
godnie. A wiedzieliśmy, że już tu
się uspokoiło. Ale proszę panią, jak
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tam jeszcze byliśmy to Żuszman u tych Kaszubów, u ciotki. Ich mienkę i koło Szykuły postawił
[Zuszman] zabił ciele i tam do lasu czarny nie chciał ją wzion, a moja do takiego długiego budowarku.
nam przynieśli. Ojce tak piekli to matka powiedziała Hessowi, żeby I ta trumienka stała, ja wiem może
mięso. A potem Niemcy go zabili tę dziewczynkę wzion, żeby tylko do tygodnia czasu? I jak Żuszman
tu, gdzie teraz Prokop mieszka. On nie pojechała do lagier a ona za- zginął to chłopy pochowali go ratam kiedyś mieszkał i jak wyła- raz pójdzie. I on się zgodził. Matka zem z tym dzieckiem. A pod figurę
ził z piwnicy, to go Niemiec zabił. ją przytuliła do siebie, wzięła, już w czasie drugiego wysiedlenia szliNazywał się Władysław Żuszman, nas było sześcioro. Ale to był do- śmy jak baranki na rzeź. Każden się
młody człowiek. Ojciec zaraz bry „hadziaj”. To naprawdę był do- telepał z zimna i jeden płacz był.
z matką nas przyprowadzili do bry człowiek. I ona przenocowała Łachów nie było tyle, tak jak dziś.
domu. Godne święta spędziliśmy jedną noc i poszła sobie do ojca, Matki wszystkie płakali i dzieci
w domu. Do dnia może, proszę pa- ale czy ten Jatutów był wysiedlo- płakali. Najważniejszy z Niemców
nią, po Trzech Królach to było… ny czy nie, nie umiem powiedzieć. był esman [SSman]. Jak ja chodził
drugie wysiedlenie było, ale nas Spod figury nie wszyscy wrócili. do roboty słońce wschodziło to
wcześniej czarny wzion do roboty. Zostaliśmy tylko my, Gładysze. my już z bratem o piątej do roboMnie nie, bo ja za młody jeszcze Z sań też ludzie kicali. Ten kto mógł ty. Tylko, że my mieli blisko i nas
byłem. Ale brata tak, bo on miał 18 to ucikł. Nikt nie zginął. My pozo- się to bicie nahajką minęło. A inni
lat. A ten co go wzion
dostawali. Zemsta na
to „hadziaj”, mieszkał
Polakach.
tak jak Skóra. My go
tak nazywali „hadziaj”,
U hadziaja
a nazywał się SamuHess miał tu trzy córek.
el Hess. Kiedyś Skóra
Elza, najmłodsza Irma
był pierwszy, a teraz
i Ena. Widzi pani jeszJachtomy, drugi Szeląg
cze pamiętam w tych
i Skóra ten Bolek. Nulatach… a to dlatego,
mer Hessa był 40. I ja
że wszystkie mi się poposzedłem do roboty
dobali, ale to nie wolzaraz za bratem. Za pano było. U ojca mego
robków. Drugie wysiebyły buraki, a Hess
dlenie… to cały Sachamiał naszą gospodarlin okrążeli i przyszedł
kę i mnie trzeba było
Niemiec i nas wygnał
zażartować… wie pani
z domu. Po kolei każdy
człowiek młody to głudom. Ucieknąć ludzie
pi. To Hess powiedział,
nie mogli, bo z tej strożebym uważał, zagroził
ny Niemcy i z tamtej
mi pani. I wolał już
też stali. Baliśmy się, tu
nie patrzeć się lepiej,
chodziło o życie. Pognaz daleka. Zaczepiłem
li nas pod figurę, tam
tę Enę. Ona była ładzbiorowe było. Dziena dziewucha. Ech…
sięć sań czekało. My
Dałem spokój i już nijak szli z bratem to ten
gdy nie zaczepiłem.
nasz „hadziaj” zobaczył
Ena dała mi bluzkę,
nas jak my szli, gdzieś
bo nie miałem w czym
w tym miejscu, jak Pachodzić. Miałem bluzstuszaki teraz mieszkakę zamiast marynarki.
ją. Taka luka była i nas
Elza dała mi spodnie,
Władysław Kołodziejczuk z matką Franciszką
zobaczył. Mówił do
niby to kobiece, babCzęstochowa, 1953 r.
nas: „Czecho, nie bójskie, przepraszam, że
sia, idi”. Poszliśmy pod
tak mówię, ale nie było
figurę. Matka, ojciec, brat, siostra stali, Kaszuby i jeszcze inne. Za dru- w czym chodzić, chociaż by przyroi ja. Stanęliśmy pod figurą. Ludzi ty poszedł Surmacz – zginął z sy- dzenie czym przykryć. Irma zbałapełno nazganiane, po kolei, narodu nem, wzięli do Oświęcimia. Stacha muciła się z Niemcem z Płoskiego.
pełno było. Kazali brać wszystkich Kozłowskiego z żoną zabrano ich Taki ładny chłop był. Ona była
na sanie. Każdy „hadziaj” pozabie- do lagier, ona została tam a on zgi- ładna i on. Było wesele. Urodziła
rał swoich ludzi, tych co u niego nął w Oświęcimiu. Był Hałasa jak tu chłopaka. I oni przedwcześnie
robili. Nasz Hess obtoczył nas. Pię- Pastuszaki to też go wzięli do obo- powywozili tych babów. Może na
cioro nas było. I przyszła taka, co zu. Parę chłopy zginęło naszych wiosnę, może był maj? Irmę, Elzę,
w „Igle” była już opisana, ale ona tu z Sachalinu w Oświęcimiu. Był Enę i „hadziajkę”, a ona była tak
nie powiedziała, że Kołodziejczucz- taki chłopak u Dziuby to w czasie obsiadła kobita. Taka masywna
ka ocaliła ją od lagier. Kudykowa drugiego wysiedlenia umarł na babka. Ale dobra była. To byli dotaka z Jatutowa. Ja czytał, Urszula szkarlatynę. Ta trumienka tu tak bre ludzie. Byli z Besarabii. U Hes[Góra] mi przyniosła… Ona była stała. Potem Gładysz zabrał te tru- sa ja miał siedem krów. Brat mój
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miał cztery konie. Rano obrządziliśmy się i jak mnie nie wygnał
z krowami na starę wieś za ten
most, wie pani, na tych łąkach jest
droga i ja musiał te siedem krów
gnać tu od Skóry, tamtędy. I jak
niemieccy Ukraińcy jechali samochodem to z karabinem do mnie…
ale strzelać nie strzelali. Jak zagnałem krowy rano to do wieczora tam siedziałem. Wieczorem do
obory, łajno żem poodgartał. Panie „hadziajki” przyszli podoili. Jedzenie nam dawali, nie można nic
powiedzieć, drugie narzekali a my
dostawaliśmy. Oni sobie lepiej jedli, ale nam zawsze dawali kawę
z mlekiem, druga kawa na wodzie,
i kuchy, wie pani co to kuchy?
Nie wie pani, a to było luks, ja to
uwielbiał. Ja nie wiem, jak oni to
ciasto robili na blasze grubości takiej jak na palec i na wierzchu kruszanka była nasypana. Kruszanka
z masła, mąka, wie pani i na maśle to było jakoś tak wygniecione
i takie kruche było. Całe blachę
posypane było kruszanką i do pieca. To się wypiekło. I to było luks.
Do tego kawa. Pierwszorzędne jedzenie. Kiedyś z kruszonką serniki piekli, nie nazywali tego drożdżówki. Obiad był różnie. Kartofle
nie byli mięte tylko krajane jak na
zupę. Ugotowane i coś nasypanego było tak jak pomidory? Może
jakiś proszek. I to takie czerwone
było. A może papryka to była? Bo
oni mieli piekące jedzenie. Wpierw
jak nie wiedziołem to jakem zjadł
kawołek to myślałem, że się uduszę. Ona tak piecze, jeszcze gorzej
jak pieprz. I oni dawali te kartofle i kraut- kapusta. To była kapusta też zaczerwieniana. Jak z beczki wyjęta taka podana. I do tego
kosteczkę słoniny. Żywa słonina!
Ugotowana była i do tych kartofli.
Codziennie tego nie było. Na drugi
dzień jakieś kluski. Leniwe raz, raz
roztaczone placki dwa, na to marmolady nakładzone na wierzch,
drugim przykryte, pokrajane, ugotowane. To tak jakby pirogi byli.
Ale to daleko im do pirogów. I my
to jedli ze śmitaną. A ojciec pracował też u „hadziajki”, jak Gładysze,
Zastąpiło. Tam były dwie baby,
ruskie tam mieszkali. Świnie zabili, to on dysponował czym chciał,
jeszcze do domu przynosił. Matka
była z siostrą w domu. I coś mi się
zrobiło, chorowan. Mówią na to
kaszak? I poszedłem do dochtora

raz, drugi. Do dochtora Kaczkowskiego. Zaraz za młynem w stronę
starego miasta. Stał tam taki długi
dom. A to był taki fajny dochtór.
I on mnie leczył. Kazał mi pić mleko, codziennie dwie litry. Pomyślałem, a skąd ja wezme tyle mleka?
Mówię „hadziajowi”. A on mi dawał to mleko w wieczór w kaneczkę. Trochę ja, trochę matka miała
na kluski, proszę pani. Takie kluski spod pachy. Wie pani? Nie?
To były dobre kluski. Normalnie
gniecione i szarpane spod pachy.
I kartofle tam byli gotowane i te
kluski, razem na mleku. To było
dobre. Wyleczyłem tego kaszaka,
a jakże. Ale jemu się nie opłacało,
krowę miał taką, co więcej nie dawała jak dwie litry mleka. I jedno
pani powiem - co był dobry człowiek to był dobry. Ten Besarab był
dobry. A chłopisko… mówił do
mnie: „Wladek, ja ważę 120 kilo”.
A jak się śmiał to było go zawsze
słychać. I on do mnie: „Wladek,
ty chociesz te krowe?” Powiedziałem, że spytam się mamy czy zechce te krowe. Ja przyszedł i mówie matce, że taka i taka sprawa.
A to była jałówka po pierwszym
cieleniu. A matka: „Dawaj, jak chce
ci dać, dawaj! Paszy, jedzenia dosyć i kartofli w piwnicach…”, bo to
wszystko zostawione nikt tego nie
zabrał. To on mi dał te krowe. Taka
Wiatrzycha była, ona pochodziła
z tamtych Przymiarek, ona pod samym lasem prawie mieszkała jak
Ciuraszkiewicze, ale tu mieszkała,
bo syn chodził tu do pracy. I ona
z matką tak ją wyprowadzili, że
trzy wiadra mleka dawała! A to
była jałówka Wałaszki spod Barchaczowa. I my ją trzymali. Jak
czarne pośli to Wałaszki się dowiedzieli i przyszli i ją zabrali, bo to
ich była.
Partyzantka na wsi była. A Hess
donosił im jedzenie. Miód, mąkę,
mleko i mięso… On się bał o swoją skórę. To był dobry człowiek.
A pole miał, proszę panią, aż do samego lasu z 15 hektarów do samej
granicy jarosławieckiej i my to obrabiali razem z bratem i dziewczynami Hessa, moja matka pomagała. Żyto i pszenica. W żniwa cztery
konie ciągnęło żniwiarkę, odrzucała takie wiązki, a później trzeba
było wiązać. Ja prowadziłem te konie za uzdeczkę, taka kobyła była
i ja ją prowadził w koło. Pani, ja się
nie będę wstydził, zatarł żem się

i w niebogłosy płakał. To piekło.
Jak matka pomagała to jak „hadziaj” spytlował zboże i wymłócił
meter pszenicy to dał tej mąki i już
było co jeść. Do młyna to do Łabuń jeździli lub do Jatutowa. Ale
pamiętam młyn w Łabuńkach na
Starej Wsi. Stał tak bliżej dworu.
To był młyn Dudkowskich. Ten
młyn był na wodę. A po drugiej
stronie się kąpaliśmy…
Wszystko przeszło a najgorsze było
wysiedlenie. Ale jak przyszły święta… może jednych świąt miałem
ze dwie godzin i jedne święta wielkanocne. To jak przyszły święta to
nam koni nie żałował do kościoła
na Wólkę do ks. Kostrzewy, bo tam
była kaplica na podwórku. Chrzcili
dzieci, śluby brali… Fiarkowa Maryśka z Wysockim brali tam ślub.
Stodoła, obora… obornik, gdzieś
leżał tak wkoło. Chyba była tylko
jedna msza, zawsze jeździliśmy na
sumę. Ludzie nam zazdraszczali, że
daje nam czarny konie na msze.
A jak przyśli święta czy godne czy
wielkanocne napiekli tych kuchów, sami robili czekoladę i dawała nam całą miednice tych wyrobów. Matce nie trzeba było pic
nic na święta. Bratu dali litre wódki i mnie dali litrę wódki. Ja nie pił
wódki, byłem młody, matka mi
nie zezwoliła, ale brat miał już 18
lat. Ale te wódkę proszę pani jak
dawał, bo on brał na kontyngent
oni dostawali z 40 czy 50 litrów to
on tej wódki miał dosyć. To i on
nam tę wódkę zaprawił, żeby my
ją nie sprzedali. I wychodziła czerwona, zielona. Nie napiłem się tej
wódki. Matka by mi dała wódkę,
kijem po grzbiecie. To nie tak jak
dzisiaj… że nie wolno bić dzieci…
Lubiłem chodzić do lasu. Na jesieni szedłem, jak zabierali Żydów.
Szedłem jak Firek, jak Mart mieszkają. I taki chłopak może miał z 15
lat spytał mnie: „Gdzie ja bym tu
przenocował?”. A widzę, że to Żyd.
A każden się bał. Niemcy rozstrzeliwali Polaków pomagających im.
Odpowiedziałem mu, że nie wim,
gdzie ty byś poszedł. O tu stoi styrta, wyciąg sobie parę snopków
i wejdź do środka głęboko, żeby ci
było ciepło, tam przenocujesz. I ten
Żyd może i tak zrobił, ale nie wiem
czy zrobił. Jakżem wracał z lasu to,
żem go nie widział. Za jakieś dwa
czy trzy dni słucham, że zabili Żyda
młodego chłopaka. Tu jak Karchuty… jak Tomczakowe pole. I tam
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go zakopali. Nie wiadomo kto to…
Wie pani, ja tam Żydów nie za bardzo…, bo to byli wyzyskiwacze.
Człowiek pożyczył meter żyta to
musiał oddać dwa. Tu na Sachalinie mieliśmy kontakt tylko z nimi
w Zamościu, a na Starej Wsi tośmy
mieli. Był tam taki Herszko, co miał
sklep duży, bogaty sklep. Miał
córkę. Hana się nazywała. Ładna
była. Oni wieprzowiny nie jedli,
a w sklepie musiał mieć. Słoninę,
wieprzowinę, kiełbasę. Mój ojciec
jeździł do miasta co tydzień do
Winiarskiego. On miał masarnię.
Wziął słoniny, kiełbasy… i mnie
brał tam. I ja korzystał. Była tam
taka pani, co mnie zawsze dawała
10 takich serdelek. Sklep Herszka
był jak Lachawiec, tam już ta Janka umarła. Ojciec jeździł konikami.
A pierwszy samochód często żem
widział, jak do szkoły żem chodził
na Starą Wieś. To lecieli wtedy często te samochody do Tomaszowa.
Tu na Sachalinie był sklep obok
figury, ale jak się tu przeprowadziliśmy to dłuższy czas nie było. Był
u Burdzego Jaśka tu jak Siek. Był
prywatny sklep, ale później go zlikwidował, bo mu nie szło. U Sagana na tamtym końcu też był sklep.
Nie wiem czy Herszko przeżył wojnę. Oni się przenieśli po komasacji
pod szos w tym miejscu jak Piłat,
jak przystanek autobusowy jest
i on tu miał sklep. Tam ludzi nie
było, a tu był większy ruch.
I już wiedzieliśmy, że koniec
wojny
Te baby wywieźli wozami. Nie
wiem co mogłem wtedy myśleć…
Pozabierały stąd co tylko, co mieli
wartościowe. A jak „hadziaj” wyjiżdżoł to zabił świnie take duże. Łeb
nam dał. Matka nagotowała kapusty. A on wyjeżdżał w lipcu 1943
roku. Nachodził front, kapitulacja
w Rosji… i oni już uciekali. W te
kanki ponapychali mięso, tłuszczem zalane, chleb upieczony zabrali. Do szosy i na Krasnystaw
i podobno, że ich tam masę wybili z samolotu. Nigdy Hess się
nie odezwał. Ani żadna z dziewczyn. Był u nich też taki chłopak,
jej siostry syn. Zawsze się ze mną
rozmawiał, przychodził do obory
i mi pomagał. Jego ojca zabili tu
jak Kornelówka. I Hess ją zabrał.
Miała dwa chłopaki. Ale ich bardzo wcześno wywiózł. Też się nie
odezwał.

A jak Niemcy pośli to ja
złapał jednego wieprzka
na sznurek. A jeszcze…
proszę panią Gienek
Blomka taki był, on był
na Mocówce na tych
Przymiarkach
ożeniony. Jego Niemcy złapali
w lesie i przywieźli go na
rozstrzał. Mój „hadziaj”
pogwarantował za nim.
Ten Gienek był szewcem
i mu ładował buty. Ktoś
nasłał, bo dwie furmanek czarnych pojechało,
akurat tam się partyzantka balowała. W tym
domu Blomki. Dom stał
do południa rogiem
i okno miał takie duże.
I taka tam Maryśka wyszła, Haliny Pudełkowej
od lewej: Bolesław Gładysz, Franciszek
matka, na dwór, patrzy
Kowalczuk, Władysław Kołodziejczuk;
się jedzie dwie furmanek
Sopot, 30 stycznia 1952 r.
i skoczyła do chałupy im
powiedzieć. I ta partyu Momota, u Palonki, u Późniaka.
zantka oknami wyskakiwała i do Oni tam spali. W Mocówce, w tym
Lasu Jatutowskiego. A Gienek nie lasku. Tam było trzy budynki. Stamógł ucieknąć. Nie zdążył. Przy- ra chałupa Palonki jeszcze stoi…
wieźli go na Centralkę. Tu była nie znałem żadnego partyzanta,
niemiecka wartownia, jak Jusie nawet nie chciałem znać. Człowiek
w tym miejscu. Nawet stoi jeszcze się bał. Momot brzechał po niedom pierwszy, zaraz Faranszkiewi- miecku jak pies, a „hadziaj” choczów a drugi był Jusiów. I w tym dził do nich z jedzeniem, on mógł
Jusiowym była wartownia. Przy- wydać go przecież… Na Przymiarwieźli tego Blomkę i dali mu ło- kach NKWD zabiło partyzantów.
patkę, żeby poszedł za stodołą dół Taka Matylda Skotarska spalona
wykopał. Ale akurat mój „hadziaj” została. Adamczuki, Bilskie, po kobył na wartowni. I pogwaranto- lei. Bilskiego Ceśka ona ze mną do
wał za nim, że to nie jest bandy- szkoły chodziła. Lachawiec, Niemta. Hess go zabrał i przywiózł go czuków… Karchut zginął. Musi
do domu. I Gienek już nie uciekał. chyba wtedy zginęło siedem chłoHess też by miał nieprzyjemności, py. Oj, człowiek się bał o skórę. To
gdyby uciekł. I Gienek do ostatku byli koniokrady… To wszystko już
był z nami. Jak czarne wyjecha- wymarło. Na naszym Sachalinie
li było dwie świnie i je jedna za to zostałem tylko ja, te co przyśli
sznurek za nogę przyczepił i przy- ze Starej Wsi, Bilski Stach i Kasia.
gnałem tu ooo do domu. Wziąłem A wszystko ci, co teraz mieszkają
tyle wszystkiego. I jeszcze odszko- to porodzeni już na Sachalinie. O,
dowanie dawali Niemcy. Raz mi Uli [Góry] dziadek był strażakiem.
dali cztery tysiące, a drugi raz dwa Jak Wielkanoc była jeszcze na Statysiące za moją pracę. A pracowa- rej Wsi to na Rezurekcję wstawał
łem dwa lat i dwa miesiące. Dosta- rano i przez całą wieś aż do samego
łem bluzkę i spodenki. Tyle było. dworu szedł i trąbił. Bronek SzykuAle dzięki Bogu jakoś się przeżyło. ła. A grał hejnał. O, on umiał grać.
Jak było to było, ale się przeżyło. Jak on wygrywał na trąbce! Grał
Folksdojcie byli u nas najezdne na grzebyku i na ustach.
z Sitańca, u Franka Cybulskiego, Potem dostałem się do przedszkou Stacha Burdzego.
la. No tak do przedszkola…, ale to
Po wojnie chodziłem do szkoły do już inna historia.
piątej klasy. To był 1944 rok. Tu już
Zachowany oryginalny styl wypowiedzi.
wojny nie było, była w Warszafot. archiwum rodzinne
wie.
Nasza partyzantka siedziała w lesie
wysłuchała: Agnieszka Piela
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O wszystkim,
ale najmniej o KGW…
HISTORIA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

(10)

Wierzbie cz.1
- Zaczęła to wszystko chyba Hłobiłowa.
Maria Skowyra: Pamiętam, to był rok 1963 lub czwarty
była nas taka grupka młodzieży, ale tylko w wakacje.
Fakt, że w Wierzbiu nie było wtedy prądu, nie było
szosy, nie było możliwości dojazdu do szkół i młodzież była ulokowana po miastach i miasteczkach,
najwięcej nas było w Zamościu, na
stancjach, w internacie. I myśmy przychodzili do domów rodzinnych tylko
w soboty, ale podróż do tego Wierzbia
nie była łatwa, bo najczęściej, to sobie
proszę wyobrazić albo z Kalinowic przez
Pniówek, łąki, rowy, rzekę, miedzę albo
od Łabuniek, gdzie droga była fajniejsza, błotnista też, ale myśmy byli o tyle
skojarzeni z Łabuńkami, że od piątej
klasy, wówczas piąta, szósta i siódma,
chodziliśmy do Łabunie. Więc te Łabuńki były nam bliższe. Podmiejski dochodził do Jatutowa do browaru, a od
browaru należało przejść pod dzisiejsze
hospicjum i do Wierzbia. Ja tylko tutaj
tak rozszerzam to dlaczego tej młodzieży nie było na co dzień. Wierzbieckie
dzieci określane były przez edukację
pana Jastrzębskiego jako dzieci dobrze
uczące się. Myśmy byli pracowite, posłuszne, zdyscyplinowane, bo on swoją metodą wychowawczą tak
działał, że myśmy takie były. Z Wierzbia jest kilka nauczycielek, są ludzie po medycynie, ze zdolnościami
artystycznymi… pomimo ciężkich warunków. Wrócę
teraz do tego wątku, że przyjeżdżałyśmy tylko sporadycznie, przebywałyśmy tutaj, a ta działalność jakby
kulturalna lokalizowana była w okresie wakacji. Tym
się zajmowała pani Stasia Hłobił, która była sąsiadką
Weroniki. Miała trzech synów: Roman, Kazik i Stasio. To była taka malutka, szczuplutka blondyneczka.
Bardzo ciepła i taka namawiająca, a może zrobimy
dożynki, a może coś zrobimy… Bez niej, bez jej osoby, jej inspiracji nie byłoby tego wszystkiego. Ona
gdzieś jeździła do Sitna, coś pisała, podglądała. Myśmy ze szkoły przynosiły aktualnie lecące piosenki,
wierszyki czy jakiś skecz. Tu w tym miejscu, gdzie ten
budynek stoi, był drewniany budynek szkoły kryty
charakterystycznym gontem drewnianym. Później
szkoła została przeniesiona do budynku murowanego. Historia tychże dwóch budynków jest troszeczkę
zagadkowa. A ta pozostałość została przemieniona na
remizę, świetlicę. W tym miejscu, gdzie obecna stara

zlewnia, bliżej państwa Jastrzębskich tam była remiza. Tam też był najpierw drewniany budynek. My
zbieraliśmy się w tzw. Domu Ludowym.
- Stach Pokryszków dekorował…
Stanisław Kulasza: Nie dekorował tylko zaklejał
tapetą dziury w ścianach, żeby nie widzieli, co się
w środku dzieje. Pastelami pomalował, a ktoś myślał,
że to tapeta. A jakby ktoś mocniej zatańczył to w każdej chwili sufit mógł się zawalić na ekipę.
M.S.: Miałam wtedy 16 czy 17 lat. Wtedy te tzw. Dożynki one się gdzieś w sierpniu odbywały, bo myśmy
we wrześniu uciekały do szkół. I to miało się odbyć
w jedną niedzielę w Wierzbiu, i tu ktoś musiał przyczepę postawić… skąd ta przyczepa? No musiała już
gdzieś być na wsi w tymże czasie…
S.K.: I drabina była. Trap był drabiną.
M.S.: Młodzież miała być zwinna, nikt nie czekał
windy. Hop i się wskoczyło czy zeskoczyło się. Także
to w takim sensie było. Ale wiem, że było przeżyć
bardzo dużo, wspomnień bardzo dużo.
S.K.: Ale takiej widowni to nie było nigdzie, no chyba, że w Łabuniach na dożynkach. Nikt nie zostawał
w domu, za wyjątkiem psów. Całe Wierzbie plus okolice.

na scenie: Tadeusz Zwolak, Maria Kapłon,
Weronika Karchut, Janina Karchut; 1964 r.
M.S.: Bo to była namiastka tej kultury.
S.K.: A każdy z artystów był bohaterem wioskowym.
M.S.: Niech mi pani wierzy, że ja amatorów na piosenkę „Miłość w Portofino” mam i dziś. Są piosenki
przy których się ludzie zakochują, rozstają… dotyczy
to wielkiego świata i naszego małego Wierzbia. Z tą
piosenką pojechaliśmy na dożynki do Łabuń. I to jest
na tym zdjęciu.
[I pani Maria Skowyra zaczęła „Jest długie lato w Portofino…”]
S.K.: Każdy młody chłopak mógł tabliczki mnożenia
nie umieć, ale Portofino śpiewał. Nie wiem czy ze
względu na piękną melodię czy ze względu na śliczną
wokalistkę. Cała wieś śpiewała Portofino.
cdn.
wysłuchała: Agnieszka Piela
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Z ŻYCIA OSP

OSP ŁABUŃKI

Ochotnicza Straż Pożarna w Łabuńkach działa
już okrągły wiek. W niedzielę, 9 września uroczyście obchodziła swój jubileusz.
Uczestników powitał Naczelnik OSP Łabuńki dh Mariusz Branecki. Wśród zaproszonych gości pojawili
się: Członek Zarządu Województwa Lubelskiego – Arkadiusz Bratkowski, Starosta Powiatu Zamojskiego –
Henryk Matej, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zamościu – dh Kazimierz Mielnicki,
Prezes Honorowy Zarządu Odziału Gminnego ZOSP
RP w Łabuniach – Wójt Gminy Łabunie Antoni Wojciech Turczyn, Komendant straży pożarnej w Zamościu – Jacek Sobczyński, płk. poż. w stanie spoczynku
Mieczysław Skiba oraz przewodniczący Rady Gminy
Łabunie – Adam Kniaź.
Obchody poprzedziła polowa msza św. w intencji
strażaków i ich rodzin. Po niej odbył się specjalny
ceremoniał, w ramach którego Komendant Gminny
dh Paweł Mróz złożył meldunek Prezesowi Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP w Zamościu, po czym
poczet flagowy dokonał podniesienia flagi państwowej na maszt. Kolejnym punktem uroczystości było
wręczenie medali i odznaczeń. Uroczystość uświetniła
Gminna Orkiestra Dęta pod batutą Zbigniewa Pieczykolana. Po oficjalnej części przygotowano atrakcje dla uczestników imprezy. W programie znalazły
się: pokaz ratownictwa technicznego i koncert zespołu „Grześki”. Chętni mogli spróbować grochówki. Na
zakończenie były tańce pod gwiazdami z zespołem
„Diament”.
DSK

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Łabuńkach
serdecznie dziękuje wszystkim gościom, mieszkańcom, sympatykom straży za przybycie; dziękujemy
również wszystkim tym, którzy przyczynili się do
organizacji tego przedsięwzięcia, aby jubileusz obchodów 100-lecia OSP Łabuńki zapadł wszystkim
w pamięci na długie lata.

100 LAT

• Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie
Złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”
wyróżnieni zostali: dh Jerzy Wolski; dh Józef Piłat; dh Leszek Kolaja; dh Marcin Zygmunt; dh
Kazimierz Skrętuła.
• Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie Srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni
zostali: dh Jarosław Ludowski; dh Mirosław
Zygmunt.
• Uchwałą Prezydium ZOSP RP w Lublinie Brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali: dh Andrzej Niemczuk; dh Jarosław Wolski.
• Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zamościu Odznaką „Strażak
Wzorowy” wyróżnieni zostali: dh Karol Kycko;
dh Rafał Madeja; dh Grzegorz Branecki; dh Kamil Fedak; dh Sebastian Starszuk.
• Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łabuniach Odznaką „Za Wysługę
Lat” odznaczeni zostali:
• Odznakę „Za Wysługę Lat 55” otrzymał dh
Jerzy Branecki.
• Odznakę „Za Wysługę Lat 50”: otrzymali: dh
Marek Kolenda; dh Bolesław Fedak.
• Odznakę „Za Wysługę Lat 40”: otrzymali:
dh Kazimierz Skrętuła, dh Marian Branecki; dh
Jerzy Wolski; dh Józef Piłat; dh Andrzej Niemczuk, dh Walerian Burdzy.
• Odznakę „Za Wysługę Lat 35” otrzymał dh
Artur Branecki.
• Odznakę „Za Wysługę Lat 30” otrzymał dh
Antoni Wojciech Turczyn, dh Tadeusz Branecki.
• Odznakę „Za Wysługę Lat 25” otrzymali: dh
Mariusz Branecki; dh Leszek Kolaja; dh Krzysztof Kowalski.
• Odznakę „Za Wysługę Lat 20” otrzymał dh
Marcin Zygmunt.
• Odznakę „Za Wysługę Lat 15” otrzymali: dh
Adam Kycko, dh Jarosław Ludowski; dh Jarosław Wolski; dh Mirosław Zygmunt.
• Odznakę „Za Wysługę Lat 10” otrzymał dh
Karol Kycko, dh Rafał Madeja.
• Odznakę „Za Wysługę Lat 5” otrzymali: dh
Grzegorz Branecki, dh Kamil Fedak.
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WOKÓŁ
JEDNEGO ZABYTKU
Równolegle
upowszechniały się inne wizerunki Maryi –
ilustrujące ważne wydarzenia z jej
żywota. Nabożeństwo dla Matki
Bożej było powszechne dla każdej
parafii, a maryjne patrocinia: Narodzenia NMP, Nawiedzenia NMP,
Wniebowstąpienia NMP i inne,
należą do najstarszych.
Jako zostało wspomniane,
wyrazem kultu dla Maryi w powołanej w 1435 roku parafii Łabuniach
było dodanie jej drugiego wezwania: Matki Bożej Szkaplerznej. Ów
kult rozwijał się pod wpływem
nabożeństwa dla św. Dominika –
pierwszego patrona. W ciągu kolejnych lat eksponowano wątek
przekazania jemu i św. Klarze przez

W dziejach Polski Matka Boża zajmowała szczególne miejsce.
Największy wpływ na rozwój Jej kultu miał wizerunek darowany w 1384 roku ojcom Paulinom przez śląskiego księcia Władysława Opolczyka do nowo ufundowanego klasztoru na Jasnej
Górze koło Częstochowy. Już wówczas wizerunek był uznawany
za cudowny, w XVI wieku sławiono go w literaturze, a 1 kwietnia
1656 roku król Jan Kazimierz obrał Matkę Boską Częstochowską
za patronkę i Królową Polski.
Noszone podczas procesji, eksponują święte wizerunki z dwóch stron.
Zazwyczaj z jednej z nich widnieje Maryja, w różnych typach ikonograficznych. Z końca XIX wieku
pochodzi feretron na którym zestawiono z jednej strony św. Antoniego, i z drugiej strony – Matkę Bożą
Częstochowską. – Do jej wizerunków naród polski odwoływał się
przez cały trudny okres zaborów,
także pod koniec XIX wieku, gdy

Poczętej. – Być może ten feretron
powstał na okoliczność tego dekretu, ufundowany przez wdzięcznych
Maryi wyznawców z parafii Łabunie?
Życie Maryi nierozerwalnie
było połączone z losami Jej Syna
– Jezusa Chrystusa. Najważniejsze wątki z dziejów Matki i Syna
zostały przedstawione w kościele
w Łabuniach w cyklu obrazów wyeksponowanych wysoko, bezpo-

KULT MATKI BOŻEJ W PARAFII ŁABUNIE
KOŚCIÓŁ

Maryję szkaplerza i różańca świętego. – Stąd co najmniej od 1700
roku Bractwa: Szkaplerza i Różańca przy naszej parafii. Kult Matki
Bożej upowszechniło zwłaszcza
pierwsze z bractw – fundując uznany za cudowny wizerunek Maryi.
Obecnie nieistniejący, był uznany
na tyle ważny, by wyeksponować
go w ołtarzu głównym. Było to
przedstawienie koronowane, obdarzone wotami. Ów wizerunek
pozostawał w ołtarzu głównym co
najmniej do 1817 roku, „usuwając”
obraz pierwszego patrona do ołtarzy bocznych, umiejscowionych
najbliżej głównego.
Z racji dużego kultu w ciągu XVIII, XX i 1. połowy XX wieku rozwijały się różne typy ikonograficzne Maryi, ilustrujące
różne wątki Jej życia. Z XVIII stulecia pochodzi obraz Matki Bożej
z Dzieciątkiem w ołtarzu bocznym.
Z innego ołtarza bocznego pochodzi XVIII-wieczna scena przekazania różańca przez Maryję św. Dominikowi (por. tekst w IGŁA 1(22),
s.12).
Pod koniec XIX i na początku XX
wieku powstało kilka feretronów.

Łabunie trwały w zaborze rosyjskim.
Do patrocinium parafii odwołują się wizerunki na feretronie
z czwartej ćwierci XIX wieku. Ukazują – z jednej strony Matkę Bożą
Szkaplerzną, z drugiej Matkę Bożą
Różańcową, przedstawioną w momencie przekazywania szkaplerza i różańca należnym świętym:
Dominikowi i Klarze. Z początku XX wieku pochodzi feretron
z wizerunkiem popularnym jeszcze
w okresie średniowiecza. Widzimy oto z jednej strony Annę jako
babcię, z młodą Maryją obok i małym Jezusem na kolanach. Jest to
przedstawienie zwane św. Anna
Samotrzecia. Autorami wszystkich
wymienionych obrazów na feretronach, malowanych na blasze,
teksturze, płótnie pozostają anonimowi twórcy lokali.
Nieznany w literaturze lokalny
malarz T. Kryczyński, pozostawił
sygnaturę na namalowanych przez
siebie obrazach do feretronu. Są to
powstałe w 1906 roku, czyli roku
ukazu carskiego o swobodzie wyznania przedstawienia św. Barbary i Matki Bożej Niepokalanie

średnio w ścianach nawy głównej.
Spośród wszystkich zestawionych
parami wymienię te interesujące
nas z racji tematyki, a są to: Zwiastowanie NMP, Nawiedzenie św.
Elżbiety, Boże Narodzenie, Ofiarowanie w świątyni, Koronacja NMP,
Wniebowzięcie NMP. – Wizerunki należy czytać rozpoczynając od
strony południowej prezbiterium.
Wprawdzie w kartach zabytków
Urzędu Ochrony Zabytków w Zamościu odnotowano, że obrazy pochodzą z przełomu XIX/XX wieku,
niemniej z inwentarzy kościelnych
wynika, że pewne obrazy wisiały
w tych miejscach już w 1700 roku.
XIX-wieczny rodowód ma wizerunek w niewielkim ołtarzyku
przechowywanym obecnie w tzw.
„celach” – izbach wzniesionych na
przełomie XIX i XX wieku z przeznaczeniem dla pielgrzymujących
tu propagatorów kultu wizerunku św. Antoniego przewiezionego
z Radecznicy. Wspomniany ołtarz
zdobi święta Rodzina: Maryja, Józef i mały Jezus.
W tym miejscu można też wspomnieć pochodzący z końca XVII
wieku jeszcze jeden obraz przewie-
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ziony po 1869 roku z kościoła św.
Antoniego z Radecznicy. Jest to
dobrego pędzla obraz Pieta. Dowodzi o powszechności kultu Matki
Bożej w każdej rzymskokatolickiej
parafii w kraju.
Z 2. połowy XIX wieku pochodzi też rzeźba Matki Bożej Szkaplerznej ufundowana do kapliczki
słupowej na przykościelnym placu.
Na początku XX wieku parafia zyskała jeszcze jeden wizerunek
Matki Bożej. Jest to ufundowany
przez zacną rodzinę Roszkowskich
z Mocówki i Łabuń (wśród rodu
byli: organista, właściciele ziemscy) duży obraz przeznaczony do
ołtarza głównego, przedstawiający
Matkę Bożą Szkaplerzną. Zamówienie na obraz złożyli u warszawskiego malarza Józefa Buchbindera, pobierającego pierwsze nauki
malarstwa w podlubelskim Łukowie u bernardynów.
O powszechności kultu dla
Maryi w naszej parafii świadczy
odwoływanie się do Niej przy różnych okolicznościach. Obrazują to
rzeźby na grobowcach z cmentarza
parafialnego, czy przydrożne kapliczki. – Temu tematowi poświęcony będzie kolejny artykuł.

1.

ANIOŁOWO

2.

Agnieszka Szykuła-Żygawska
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Matka Boża z Dzieciątkiem,
pocz. XVIII w. (?), [ołtarz boczny], fot. A. Szykuła-Żygawska,
2008 r.
Jeden z cyklu obrazów umieszczonych bezpośrednio w ścianie
nawy głównej, po prawej stronie Maryja i Jan Ewangelista
przed Chrystusem Ukrzyżowanym, XVIII/XIX w. (?), fot. A.
Szykuła-Żygawska, 2008 r.
Ołtarz ze sceną świętej Rodziny
w zwieńczeniu, kon. XIX w. (?),
[sale przykościelne, tzw. „cele”]
fot. A. Szykuła-Żygawska,
2008 r.
Feretron, Matka Boża Częstochowska, kon. XIX w. (?), [sale
przykościelne, tzw. „cele”], fot.
A. Szykuła-Żygawska, 2008 r.
Feretron, Matka Boża Niepokalanie Poczęta, mal. T. Kryczyński, 1906 r., [sale przykościelne,
tzw. „cele”], fot. A. Szykuła-Żygawska, 2008 r.

3.

4.

5.

4 września Komisja Konkursowa
w składzie: Łukasz Zwolan – Przewodniczący, Adam Kniaź i Piotr
Piela dokonała oceny 81 prac złożonych na XI Gminny Konkurs
Interdyscyplinarny W ROKU…
Zbigniewa Herberta i Ireny Sendlerowej ANIOŁOWO pod patronatem Wójta Gminy Łabunie
i Proboszcza Parafii Łabunie. Finał
ANIOŁOWA i wręczenie nagród
miały miejsce 8 września podczas
Narodowego Czytania.
Nagrodzono prace:
• Zdjęcie: wyróżnienie: Wiktoria
Rozkres, Gabriel
• Rękodzieło: wyr.: Henryka Wiater.
• Rzeźba: I miejsce: Bożena Zakrzewska,
Lucyna Mołczan,
Małgorzata Sobas.
• Rysunek – rodzina: I m.: Dorota
Niemczycka - Grzegorz Niemczycki; wyr.: Katarzyna Byczek Magdalena Byczek.
• Rysunek – do lat 6: I m.: Marcel Zwolan; II m.: Wiktor Kiszka,
Lena Sobczak; III m.: Lidka Janduła, Grzegorz Byczek; wyr.: Rysiu Skotnicki, Jakub Bratko.
• Rysunek – 7-16 lat: I m.: Jakub
Czekierda, Edyta Krzaczkowska;
II m.: Michał Synowiec, Maja
Ćwik; III m.: Natalia Bratko, Patrycja Rycak; wyr.: Paweł Wołoszyn, Oliwia Turczyn, Roksana
Wiater, Wojtek Rozkres.
• Rysunek – 18-100 lat: I m.: Krzysztof Rozkres, Genowefa Juszczak;
II m.: Wiktoria Pokryszka, Lucyna Tymczuk, Katarzyna Skotnicka; III m.: Monika Pokryszka,
Danuta Płaza.
• Utwór literacki: Amelia Binda
i Lucyna Mołczan.
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GENERAŁ U FMM
Z Radecznicy, w dniu 3 września
1937, wybrał się N. O. Generał
do Łabuń, gdzie mieszkają białe
Misjonarki Marii, Franciszkanki,
których siedmiotysięczna armia
rozsiana po wszystkich placówkach misyjnych całego świata,
pracuje pod opieką N. O. Generała. Czytelnicy znają Łabunie.
Piękna
fundacja
Aleksandra
hr. Szeptyckiego, stylowy dom
z dużym parkiem przyległym,
kryje w swych murach bez mała
100 Sióstr zakonnych (Trzeci Zakon klauzurowany - przyp. red.),
gotowychw każdej chwili wyruszyć na rozkaz Kościoła, czy na żądanie O. Generała, choćby na kraj
świata dla zbawienia dusz. I teraz,
wszystkie one, z miluchną gromadką dzieci z ochronki, wyszły

na powitanie O. Generała. Krótko
tylko zatrzymał się dostojny Gość
w Łabuniach. Błogosławił dzieciom, przemawiał do Sióstr
i okolicznej ludności, złożył wizytę wielkiemu przyjacielowi tego
zgromadzenia JW Panu Aleksandrowi hr. Szeptyckiemu. Następnego dnia z rana po uroczystej
Mszy św., powrócił O. Generał
w towarzystwie N. O. Prowincjała Metodego O. prof. Apolinarego
i swego O. Sekretarza do Lwowa
a stąd udał się do Franciszkanek
Misjonarek Marii do Warszawy.
Dzwonek Trzeciego Zakonu. Organ
Tercjarstwa i Misyj Franciszkańskich,
Lwów, styczeń 1938, nr 1., Rok 53
wyszperał Cyprian Bukaj

PRZYDROŻNI ŚWIADKOWIE
WIARY I HISTORII

Barchaczów
Figura
b e t o n o w a
z metalowym
krzyżem
na szczycie. Krzyż
pięknie
wykonany,
poniżej
w części
fot. B. Okupny, 2015 r.
ostrosłupowej nisza na figurkę MB
z Dzieciątkiem. Na froncie napis:
„Pod Twoją obronę uciekamy się
Święta Boża Rodzicielko. Boże
błogosław mieszkańcom wsi
Barchaczów. Fandator Domienik
Cybulski, 1905 r.” Jerzy Szaruga
„Spacerkiem po Gminie Łabunie” str. 53.
Figura wpisana do Gminnej
Ewidencji Zabytków. Opiekunem zabytku jest Czesława Babicka.

ŁABUNIANA*

Gmina Łabunie na pocztówce
W latach 30. zakład graficzny B.
Wierzbicki i S-ka wypuścił do
obiegu w nieznanym nakładzie
serię 6 pocztówek przedstawiających pałac i park w Łabuniach. Jedna z nich prezentuje
wnętrze Kaplicy Klasztoru SS
Franciszkanek Misjonarek Maryi. Data powstania dokumentu [187-1944]. Rok wydania według: Jerzy Morgulec, „Słownik
nakładców i wydawców pocztówek na Ziemiach Polskich,
oraz poloników”. Cz. 13, Warszawa 2003 r.
Na „gminnych” pocztówkach
znajduje się także pałac w Łabuńkach, znane są także kartki z kościołem parafialnym
i wiaduktem na linii kolejowej
w Ruszowie. Istnieje także seria pocztówek współczesnych,
ale to już zupełnie inna historia.
Jeśli posiadają Państwo w swoich zbiorach jakieś akcenty filatelistyczne prosimy o informację.

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

26 lipca - 6 sierpnia 2018 r.: spotkania świetlicowe „ANIOŁOWO”

15 sierpnia 2018 r.: Rajd rowerowy „Doliną Górnej Łabuńki”

19 sierpnia 2018 r.: Dożynki gminno-parafialne

19 sierpnia 2018 r.: 10-lecie „Łabuńskich Iskierek”, Łabunie

19 sierpnia 2018 r.: W Roku Praw Kobiet, Łabunie

2 września 2018 r.: „Zatańcz z Kingą na ziemniaku”, Ruszów

26 sierpnia 2018 r.: Dożynki Powiatowe,
Grabowiec

3 września 2018 r.: Odsłonięcie tablicy,
Łabunie

8 września 2018 r.: Narodowe Czytanie, Łabunie

8 września 2018 r.: finał „ANIOŁOWA”

8 września 2018 r.: „Królowa Instagrama, czyli Śnieżka”, Łabunie
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Adam Droździel s. Józefa
ur. 18 listopada 1914 roku
w Majdanie Kasztelańskim.
Mieszkaniec
Łabuń.
Żołnierz nadterminowy, kapral
w 3 pal w Zamościu. Uczestnik walk we wrześniu 1939 r.
pod Barchaczowem, partyzant AK, ranny w Puszczy Solskiej. W listopadzie 1944 roku
aresztowany przez NKWD
i skazany na 10 lat łagrów.
Do Kraju powrócił w 1948
roku. Zmarł w Łabuniach 22
czerwca 2000 r.

[…] Rozproszeni wjechaliśmy do
Cześnik, przy cerkwi tam stała bateria 3 dywizjonu 3 pal Leg. Dowodził
nią major Mucha. Artyleria ostrzeliwała Łabunie, maszynowe karabiny słychać było z Barchaczowa,
paliły się budynki. Zameldowałem
się u p. mjra Muchy prosząc o miejsca dowodzenia mjra Białłego.
Znajduje się przy drodze prowadzącej z Cześnik do Łabuń z lewej strony
drogi, stary las dębowy. Wozy zamaskować dać łącznościowcom z 8
bębnów kabla. Od strony Barchaczowa przybiegła do nas z pustym
jaszczem zaprzęg koni w tym dwa
konie ranne. W baterii było kilkunastu rannych i widać było przez
lornetkę, że przez pola w kierunku
Cześnik wywożą z Barchaczowa
rannych. Wziąłem ze sobą 2 patrole telefoniczne po 2 aparaty i po 4
bębny kabla, przez wieś doszliśmy
do drogi, po której pojedynczo posuwaliśmy się do stanowiska baterii ok. 100 metrów od wioski Cześniki w kierunku Łabuń po prawej
stronie drogi stała bateria 75 mm
ostrzeliwując Łabunie-Ruszów z lewej strony bat[eria] 105 Komarów
– Wólka Łabuńska. Linię telefoniczną ciągnąłem od miejsca, gdzie zostały wozy łączności przy bat[erii],
haubic por. Tarasiewicza zostawiłem jeden patrol z podłączonym
aparatem telefonicznym z jednym
patrolem przesuwałem się skokami
po lewej stronie drogi osiągnęliśmy las dębowy. Ogień artyleryjski przybierał na sile, artyleria niemiecka biła krzyżowym ogniem od
strony Łabunie-Ruszów. Z Zawady
biła artyleria ciężka, ogień broni
maszynowej i ręcznej rozlegał się
na całym froncie, chwilami przycichał, to potężniał. Podczołgałem
się do majora, zameldowałem, że

Co jakiś czas ziemia oddaje
w ręce zbieraczy, pasjonatów
skarby z przeszłości. Tu i ówdzie pojawiają się informacje
o wojennych „pamiątkach”,
ale zdarza się, że skarbami
„podzieli się” z nami zapomniany kąt na strychu lub
dawno nie otwierana szufla-

da, przychodzą też ludzie…
Zeszyty spisane ręką Adama
Droździela są bezcenną pamiątką, niemal fotograficznym zapisem tego, co wydarzyło się wiele lat temu.

wozy ze sprzętem telefonicznym
zostały w Cześnikach, mam z nimi
połączenie telefoniczne. Bat[eria]
105 z majorem Muchą stoi blisko
cerkwi, aparat telefon od ich stanowiska ze 150 m. Drugi aparat
został podłączony do linii blisko
stanowiska bat. por. Tarasiewicza. Major skorzystał z połączenia,
rozmawiał z d-cą bat., coś zanotował i zaznaczył na swej mapie, był
bardzo zamyślony. Wrócił na swój
punkt obserwacyjny. Podciągnąłem aparat, ustawiłem za grubym
dębem, blisko punktu obs[erwacyjnego] mjra. Piechota nadciągając
zatrzymała się na prawym skrzydle wsi Barchaczów – przed nami
łąki i pola. Teren odkryty, na lewo
od drogi prowadzącej z Cześnik do
Łabuń zajęła wieś Brudek nie mogła się przerwać do lasu w Kol[onii] Łabunie weszła klinem przez
las barchaczowski pod Kol[onią]
Łabunie i tam się okopała. Z kapralem Okupnym i szeregowym Br[onisławem] Gilem podciągając linię
telefoniczną doszedłem do stanowisk artylerii. Dwa działa 75 mm
na brzegu lasu ok. 20 m od drogi
prowadziły ostrzał pałacu w Łabuniach. Od strony Wólki Łabuńskiej
i Krzywego Stoku byliśmy ostrzeliwani przez artylerię niemiecką
szrapnelami i granatami z natychmiastowym działaniem, pociski
rozrywały się po zetknięciu z gałęziami drzew, chroniły nas grube
drzewa dębowe
[Poszedłem] zobaczyć jak z amunicją i z ludźmi i meldunek zapisany
oddać kpt Baranowskiemu - miał
swój punkt po drugiej stronie stanowiska dział, miał dobry punkt
obserwacji przedpola wsi Brudek
i lewo od stanowiska dział. Obsługa jaszczów opróżniała je i rozkła-

dała pociski po kilka sztuk w pobliżu dział. Przecinała drogę przez las
z zamiarem wytoczenia jaszczów
i podwiezienia amunicji. Mój przełożony por. rodem z Lublina – nazwiska nie pamiętam – z cywila
adwokat, leżał z lornetką obserwując pole. Obok leżał kpt. Baranowski, położyłem się obok niego
i opowiedziałem jak dołączyłem
i jaki stan ludzi, sprzętu. Tu na stanowisku z obsługi 4 zabitych w tym
jeden podoficer, kilku rannych.
Ubezpiecza nas piechota od stanowiska w lewo widziałem 2 ckm
i moździerz, że mógł rozmawiać nie
wstając z swojego miejsca. Dwa
działa ustawione na brzegu lasu
miały być użyte przeciw czołgom
na odcinku droga Cześniki-Wólka
Łabuńska pola wsi Brudek ostrzeliwały stanowiska bat[erii] niemieckiej. Zapytałem mjra, co mam dalej robić. Mam przy sobie 1 patrol,
4 bębny kabla, 2 aparaty, czy mam
dublować linię w stronę Cześnik?
Dwu ludzi o patrolu poszło do obsługi dział, zostałem z 2 ludźmi na
punkcie obs[erwacyjnym]. 1 patrol
wezwałem pobrać sprzęt i ciągnąć
drugą linię, posuwać się po naszej
do punktu obserwacyjnego. Kpr.
Okupny pozostał przy aparacie ja
poczołgałem się do baterii. Mjr polecił mi, ażeby adiutant przyszedł
do niego, ja zostałem przy działach. Artylerzyści byli okopceni,
widziałem obandażowanych, nie
opuszczali swoich stanowisk. Wycofałem się do tyłu, przeliczyłem
pobraną amunicję, w tym czasie
przed nami ok. 50 m po osi drogi
z lewej i prawej zaczęły rozrywać
się pociski art[yleryjskie], granaty
a wzgórze szrapnele, ten wał ognia
posuwał się stopniowo przez nas
w kierunku Cześnik. Leżałem z 10

Dziękujemy rodzinie zmarłego za ich udostępnienie.
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m od działa za dębem z jednym
z obsługi dział, granat art[leryjski]
rozerwał się blisko działa, nas obsypało ziemią, w dziale wyłamało
2 szprychy z koła, rannych zostało
z obsługi: podchorąży i dwóch żołnierzy. Art[yleryjski] ogień znowuż,
pociski rozrywały się w powietrzu,
to szrapnele i granaty pojedynczo
te nad nami, te przenosiły aż na
wieś Cześniki, Skokami chroniąc
się za drzewami wróciłem do mjra,
był ranny w głowę, por. adiutant
robił mu opatrunek, podałem por.
swój opatrunek. Po linii telefonicznej chciałem przesyłać meldunek
do por. Tarasiewicza o naszej sytuacji, a do naszych wozów łączności prośbę o przysłanie dla nas na
punkt wody i żywność. Linia była
przerwana, ale za naszym stanowiskiem blisko, połączyłem i w pół
godz. 2 ludzi z patrolu konnego
dostarczyło nam żywność i wodę.
Szczęście nam dopisuje, że nie
mamy nalotów lotnictwa. Od nas,
gdzieś na południowy zachód już
drugi raz przelatują eskadry samolotów niemieckich [tak] jak przebiega linia kolejowa Lublin-Lwów.
W południe artyleria ze strony niemieckiej zamilkła, nasza też przerwała ogień. Od Cześnik podwieziono plutonami piechotę ale była
już formowana z różnych rodzajów
broni. Kpt., który prowadził 1 pluton ok. 50 ludzi zatrzymał się i rozmawiał z mjr. zaznaczał na mapie
punkty ogniowe i stanowiska art.
niemieckiej ze spostrzeżeń mjr. Zdałem meldunek ze stanu amunicji:
30 ppanc. i ok 50 szt. z różnymi zapalnikami. Rozbity został przodek
działa, 4 konie zabite, 2 ranne, jeden z żołnierzy zabity, z drugiego 2
żołnierzy rannych i jeden koń ciężko ranny – złamana noga. Od mjra
Muchy dostaniemy [wsparcie],
gdy będzie nam potrzeba. Do budowy linii naprzód w razie potrzeby mam do dyspozycji 2 aparaty, 5
bębnów kabla i 3 ludzi w rezerwie.
Ludzie się wykruszają przy wozach
pocisk art. rozbił wóz ze sprzętem:
woźnica i 1 z telefonistów zabici, 2
lekko rannych. Mjr zapytał por. czy
będziemy mogli podciągnąć linię
telef. do drogi Barchaczów – Wolica Śniatycka. Miał zamiar podciągnąć te 2 działa naprzód. Po naradzie z kpt. B. i moim por. łączności
z kpt B. 2 podchorążych z 1 działem
pod osłoną lasu barchaczowskiego
podciągną naprzód do wyżej wymienionej drogi, będą mieć możliwość ostrzeliwać przedpole wsi Łabunie i szosę Zamość - Łabunie, a na

lewo pole pomiędzy lasem Łabunie
i Wólka Łabuńska. To były tereny
przez które mogły nas zaatakować
czołgi niemieckie. […]
(…) przez lornetkę zważyłem na
lewo od parku w Łabuniach na
polach wsi Wólka Łabuńska kłęby
kurzu, częściowo zakryte lasem, ponieważ czekały na jakieś pojazdy
zmotoryzowane. Wybuchła tam
gwałtowna strzelanina z broni
strzeleckiej i działek, włączyła się
do tego po czasie artyleria niemiecka. Nasze baterie stojące w rejonie
Cześnik przenosiły ogień na szosę
biegnącą z Wólki Łabuńskiej do
Komarowa. Nasze działa załadowane były pociskami ppanc., nad
nami spokój. Na prawo od nas
przez pola tyraliera piechoty, za
nią druga idą do wsi Barchaczów.
Obok naszych stanowisk poboczem
drogi, gęsiego nadchodzi pluton
piechoty. Mjr zatrzymał por. dow.
plutonu, rozmawiają i coś oznacza
na mapie, mówię do por. mego dowódcy: może posłać por. art. mamy
ich tu dwóch i przynajmniej 1 telegrafistę będzie potrzebny do pomocy tam. Mamy dwa konie z patrolu
konnego, mają dwa bębny kabla,
dwa aparaty telef[oniczne] i dwa
zwijaki. 2 podoficerów, 1 rez., rezerwiści, Goriwoda z czynnej służby,
obeznany dobrze z obsługą i budową połączeń tel. Por. rozmawia
z mjr-em. Jeden telefonista i 1 z obsługi idą z por. w zwiadzie artylerii
z plutonem piechoty w stronę Łabuń. To już naprawdę były organizowane pododdziały z różnych
specjalności: policjanci, kolejarze
nawet cywile, uzbrojeni dobrze
w broń maszynową, zobaczyłem,
że mają karabiny ppanc. z długimi
lufami, nie byliśmy obeznani z tego
rodzaju bronią. […]
Leżę przy aparacie por. melduje:
w rejonie cmentarza Łabunie pojawiają się jakieś wozy pancerne
i samochody z piechotą. Meldunek
odebrał telefonista przy naszych
wozach taborowych, oddał [do]
mjra Muchy. Przerzucili ogień
swoich baterii na szosę i cmentarz.
Nasze działa nie strzelają, z szosy komarowskiej przycichł ogień
broni maszynowej, punkt nadaje,
że piechota skokami przedostaje
się lasem Kolo[nii] Łabunie, silny
ogień broni maszynowej z parku przy pałacu w Łabuniach. Mjr
z kpt. idą do drogi, melduję mjr.
sytuację z punktu obs[erwacyjnego] podał również do mjr Muchy.

Z punktu zgłosił się por. przy pomocy piechoty podciągnął linię telefoniczną przez drogę do lasu Kol[onii]
Łabunie, tam zainstalowano drugi
aparat, prosi piechotę o wsparcie,
bardzo im dokuczają ckm z parku.
Jaszcze z amunicją jeszcze nie wróciły. Na pozostałe działo10 ppanc.
i 6 gra[natów]. Nad nami się uspokoiło, pociski przelatują ponad
nami ze stanowisk naszej baterii
z Cześnik, obrabiają park-cmentarz.
Spodziewaliśmy się zagrożenia
wtargnięcia na tym odcinku broni
pancernej, mogła zgnieść piechotę.
Dla utrzymania pozycji koniecznie
trzeba było podciągnąć działo na
róg lasu droga Barchaczów-Brudek, tak uzgodniono po naradzie
mjr. Białłego i kpt. Baranowskiego. Por. mój d-ca łącz[ności] położył się przy aparacie, obserwuje
pole i rozmawiamy: mówię mu, że
moja rodzina tam mieszka, znam
tu ten teren, określamy stanowiska bat[erii] niemieckiej w rejonie
strzelnicy, tam mogło być jej stanowisko. Piechota mogłaby drogą
okrężną przez Krzywy Stok i przez
las od strony folwarku w Wólce Łabuńskiej wyjść na tyły niemieckiej
baterii, tam teren pofałdowany,
można ich odciąć od Tomaszowa
szosą na Zamość przez las w kierunku Majdanu Ruszowskiego jest
jedna droga, po bokach tej drogi
są wąwozy trudne do przejazdu.
Bez większego ryzyka można by
ich zaatakować. W rejonie Łabuń
– Łubinstoku, tak nazywaliśmy
pola bliżej wsi Ruszów – było rozmieszczone więcej dział artylerii
niemieckiej w przybliżeni 6 baterii
na stanowiskach. Por. poznaczył
na mapie moje projekty, miał to
omówić z mjr. Zwierzyłem się, że
znając dobrze teren mogę w nocy
dostać się do domu. Por poszedł do
mjr-a, bliżej drogi rozmawiał z nim.
Obsługa działa i kilku piechurów
podtoczyli działo do drogi. Wywołuje aparaty na linii: stanowiska
taborów obok stanowiska art[ylerii] Tarsiewicza, w porządku, przy
drodze umieścili konie w dole po
piasku, jeden lekko krwawi, przy
piechocie dobrze okopali się przy
aparacie G.. On poszedł z piechotą
z nim jest przydzielony por., drugi został przy drodze. Może i ja do
was dołączę. Działo przygotowują
do odjazdu, nie wiem jak zarządzi
mjr Białły. Była godz. ok. 2 po południu dostaliśmy salwę pocisków
od strony Ruszowa. Usłyszałem
krzyk „kryć się”, leżąc przy aparacie
wtuliłem się w wystające korzenie
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grubego pnia dębu. Nastąpiły wybuchy. To było piekło, wybuchy
rozrywających się granatów, świst
odłamków, ziemia zatrzęsła się,
obrzuciło mnie ziemią, gałęziami
ściętymi z drzew, nie podniosłem
nawet głowy, usłyszałem nadlatujące pociski, byłem przytomny,
usłyszałem jeden potworny huk
i tak jakby pałką ktoś uderzył mnie
w głowę, straciłem przytomność.
Usłyszałem głosy, jak przez sen
i w ramieniu lewej ręki ból, krzyknąłem. Żołnierze z piechoty przeszukali ten teren, tak mnie wierzchołek
z dębu spadając uderzył w głowę,
miałem na głowie hełm, to mnie
uchroniło przed śmiercią i płaszcz
miałem zrolowany przewieszony przez ramię. Miałem ogromny
szum w uszach, głowa mnie bolała
w oczach robiło mi się ciemno, bolała lewa ręka i ramię. Odprowadzono mnie szybko przez las do Cześnik na punkt opatrunkowy PCK .
Lekarz zbadał mnie (mi) ramię

i rękę, były potłuczone, dostałem
trochę pigułek od ból głowy. Poprosiłem o odprowadzenie mnie do
naszych wozów, na miejscu postoju
zostało 2 łączników. Wozy i tabory
zostały wycofane na szosę Zamość-Hrubieszów, przed zachodem słońca doszedłem do miejsca postoju
z kilkoma żołnierzami z obs[ługi]
tych dział (i łączność ?). Zameldowałem kpt B. swój powrót i swoje
położenie w jakim się znalazłem
i kto mnie wyprowadził. Por. powiedział p. mjr Białły zabity. Odprowadził mnie do wozu położyłem się, sanitariusz przyprowadził
lekarza, byłem potłuczony, złamania nie było, na punkt sanitarny
nie chciałem – nie chciałem odejść
od oddziału. W nocy obudził mnie
por. i zapytał mnie czy będziesz
mógł z nami pojechać na pogrzeb
mjr., nie wiedziałem o tym, że jedynie rannych zabierali na tyły, zabici zostawali na miejscu. Artyleria
niemiecka ostrzeliwała pojedyn-

czymi działami drogę, skrzyżowania, ogniem nękającym przeczesując teren w zasięgu jej działania.
Miejsce postoju mieliśmy w lesie
za szosą Hrubieszów-Zamość przy
wsi Miączyn. Przygotowano krzyż,
2 łopatki i osiodłano konie wierzchowe, przyniesiono gorący gulasz
i gorącą kawę do niej por. wlał spirytusu, głębszy kielich wypiłem,
poczułem się zdrowszy. Noc była
pogodna i chłodna, na wozie miałem sweter, włożyłem pod mundur
przy ubieraniu pomogli mi żołnierze. (…) Przed północą byliśmy na
miejscu, było na tyle bezpiecznie,
że podjechaliśmy na 100 m od
miejsca, gdzie zginął mjr [Białły].
Zostałem z dwoma żołnierzami
przy koniach, nie zsiadając byliśmy
w pogotowiu. Kpt B. z porucznikami i dwoma żołnierzami poszli pieszo, wykopali grób, owinęli głowę
w płaszcz i przykryli ziemią, postawili krzyż na mogile. […]

Odnowiony pomnik, tablica pamiątkowa i 1000
wrzosów. Taką metamorfozę przeszło miejsce pamięci na terenie Cmentarza Parafialnego w Łabuniach.
Wszystko po to, by uczcić tych, którzy poświęcili życie za dzisiejszą wolność.

DZIECIOM
ZAMOJSZCZYZNY

W ramach prowadzonych prac zlikwidowano m. in
stare płożące krzewy, które zasłaniały tablice z nazwiskami poległych żołnierzy. W ich miejsce pojawiło się
1000 wrzosów. Pod nowe nasadzenia nawieziono specjalną ziemię. Tablice
oczyszczono, a krzyże
zostały pomalowane.
Swoje oblicze zmienił
też pomnik żołnierzy
Armii Krajowej. Obiekt
z piaskowca został
poddany gruntownej
konserwacji. Pojawiła
się również nowa tablica pamiątkowa oddająca hołd Dzieciom
Zamojszczyzny z gminy Łabunie. Wykonana z granitu przedstawia napis „PAMIĘCI
Tych, którym okupant
niemiecki
odebrał
dzieciństwo Dzieciom
Zamojszczyzny z terenu Gminy Łabunie – 1 września 2018, Społeczność
Gminy Łabunie”. Prace były realizowane w całości
ze środków własnych gminy.
Uroczystości związane z odsłonięciem nowej tablicy
pamiątkowej odbyły się 3 września tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego na cmentarzu parafialnym w Łabuniach w obecności Prezesa Zarządu Okręgu Zamość
Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych

Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
Juliana Grudnia, Wójta Gminy Łabunie Antoniego
Wojciecha Turczyna, zaproszonych gości, społeczności
uczniowskiej, rodziców, pocztów sztandarowych Polskiego Związku byłych
Więźniów
Politycznych
Hitlerowskich
Więzień i Obozów
Koncentracyjnych,
Armii Krajowej, OSP
Łabunie i Majdan Ruszowski, Szkół Podstawowych z Łabuń i Łabuniek Pierwszych.
Poświęcenia
tablicy
dokonał ks. Proboszcz
Piotr Rawlik. W trakcie uroczystości Lucjan
Gnyp Wiceprezes Honorowy Zarządu Okręgu Zamość Polskiego
Związku byłych Więźniów
Politycznych,
Hitlerowskich Więzień
i Obozów Koncentracyjnych wręczył Wójtowi Gminy Łabunie podziękowanie za wieloletnią współpracę i „wielkie zaangażowanie w sprawy kultywowania
historii okresu II Wojny Św., w tym tragicznych losów ludności Zamojszczyzny, a przed wszystkim Dzieci
Zamojszczyzny, które ręka niemieckiego okupanta doświadczyła szczególnie okrutnie.”
red.
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NASZE PASJE

Dobrze jest znaleźć sobie hobby, które tak człowieka
wciąga, i sprawia, że z radością czeka się na kolejny tydzień,
zamiast ponuro liczyć dni.
Cecelia Ahern

Red.: Proszę powiedzieć, kiedy się
to zaczęło, ta motorowa pasja?
Leszek Szopa: Od najmłodszym
lat interesowałem się motoryzacją
z tego względu, że miałem dwóch
starszych braci, o 7-8 lat starszych
ode mnie. Oni byli już na pewnym
etapie motoryzacji, a ja byłem taki
biegacz, dzieciak. Ale już mnie to
w jakiś tam sposób zainteresowało. Mało tego, robiłem jakieś
podchody do jeżdżenia itd. Z roku
na rok to się pogłębiało. Powiem
inaczej - przejąłem te motory po
braciach. Wtedy to były Romety,
Komary, WueSKi. WueSKa na wsi
to był sprzęt podstawowy. Jeździło
się nią wszędzie w pole, do kościoła, do urzędu. Kiedyś było można,
nie było policji, gdzieś tam na pole
pojechać. Tak się jeździło, interesowało tym, sprzętów nowych się
nie kupowało. A jak przejąłem po
braciach to zacząłem po swojemu
coś tam robić w domowych warunkach z części ogólnodostępnych.
Od jednego sąsiada coś, od drugiego coś innego i tak się złożyło
w całość jakiś jeden motorek, jakąś
WueSKę czy „Komarka”. Miałem
12-13 lat. Bo kiedy miałem 15 lat,
to się wypuszczałem trochę dalej,
a tak to w koło komina, gospodarstwa, po wsi… no tak było. Zainteresowanie moje było duże, coś się

dokupywało,
żeby pojechać w sobotę i pokazać
s i ę

do jazdy. Już było prawo jazdy.
Nie było klubów, ale dwóch kolegów, kto, co miał i już się jeździło. I pasje się rozwijały. Już byłem
jego kolegą, a on moim. Mieliśmy
o czym gadać, mieliśmy co robić.
Gdzie jechać? Czy ja wiem, nie
było dróg, to się tak jeździło. Ale
nie było samochodów i takiego
ruchu. Dzisiaj młodzież kupuje sobie samochód za dwa, trzy tysiące
i już ma czym jeździć. Wtedy tego
nie było. Nie było czym jeździć.
Przymrozki, mrozy nie straszne,
bo jakieś dyskoteki. To normalne
było. Człowiek zmarzł i do rana
nie mógł się zagrzać. Ale to był
sprzęt, o który bardzo dbałem, bo
był on kosztowny. Dla mnie drogi emocjonalnie i finansowo. To
była nówka sztuka. Przychodziły
do GS-ów w takich pakach zbitych
drewnianych z Czechosłowacji. Jak
mi ją rodzice kupili to ja mogłem ją
trzymać, stać na niej… radość przeogromna. Nie czułem się z tym dobrze, bo nie wszyscy to mieli a mi
jakoś tak wyszło, że
miałem. Poznałem,
co znaczą
motocykle
do
jazdy,
nie takie rem o n towane,
że
człowiek
gdzieś to pchał
zawsze i tą benzyną śmierdział. Bo
tak było. Powoli przekształcała się ta pasja
w samochód. Lepiej było mi
pojechać samochodem niż motorem. Koledzy, wyjazdy. Zima, lato.
Motory zostały gdzieś z boku. I zostało, ale było. Następny etap to
małżeństwo, małe dziecko. Praca.
Dom. Nie było czasu. I odchodziło,
odchodziło, aż pewnego dnia przyjechali chłopcy tak jak ja kiedyś
szukający części, całe lato zbierali
truskawki, żeby potem coś kupić…
Bracia zabrali swoje motory, została u mnie Jawa i WSK. Swojego
syna Tomka przewiozłem może
z raz na tym motorze. Nie było
czasu, chęci. I ci chłopcy przyjechali, pomyślałem, co to będzie
stało, a oni byli, jak ja kiedyś z pasją, pomyślałem niech się cieszą
i sprzedałem. Co ja za to kupiłem
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z czymś,
co człowiek w ciągu tygodnia zrobił. Później wiadomo szkoły. Człowiek, nie tyle, że
zaprzestał, ile wchodziły nowe rzeczy. Wszystkie motory moich braci zostały u mnie. Podrasowane.
Były u mnie do moich 18 lat. Zresztą rodzice widzieli cały czas moją
pasję i chyba sobie zasłużyłem, bo
kupili mi, pamiętam, Jawę TSK 350
w nowej wersji. To był lans. Motor wysokiej klasy i nie tani, w cenie pewnie dwóch byków. Radość
moja była ogromna! Zazdrość kolegów, znajomych. Przesiąść się
z czegoś takiego zbieranego na taki
motocykl.
Red.: Ma pan ten motor?
L.Sz.: Właśnie, że nie mam, sprzedałem. I dzisiaj tego żałuję. Chciałbym go odnaleźć. I szukam go nadal i nie mogę. To był motor już
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nie pamiętam już, żeby to była
wartościowa rzecz. Chyba spawarkę, która do tej pory też jest, pamiątka. Dzisiaj jest mi tego szkoda
i chętnie bym ją odzyskał, odkupił.
Red.: Jakiś ślad jest?
L.Sz.: Nie, nie ma nawet śladu, bo
wtedy był bum na wyrejestrowywanie motorów. Nikt nie chciał
opłacać podatku drogowego, żeby
na darmo nie wydawać pieniędzy.
Bo to było bez sensu. Nie jeździło się rok, drugi, trzeci… wszyscy
wyrejestrowywali. Może jakieś
zdjęcie, ale gdzie tego szukać. Gdy
go sprzedałem sam pojechałem
do wydziału komunikacji, żeby to
wycofać, żeby nikt na moim nazwisku nie jeździł. I moje myślenie
się skończyło na temat motocykli.
Pewien etap zakończony. Koniec.
Nie ma.
Red.: I nagle…
L.Sz.: Przyszliśmy tutaj mieszkać,
do Łabuniek. Krążyły opowieści
wśród sąsiadów, że Antoni Szarafin
ma taką „Pannonię”, o którą dbał
i tak dalej i tak dalej. Chodziłem
raz, drugi do niego, ale z nim był
kontakt trudny. Gdy zmarł, przyszła jego siostra do mnie. I mówi,
że tu ludzie pytają o ten motor,
oni tu zaczęli wszystko wybierać,
a pan byłeś pierwszy, pan jesteś
stąd i jak pan chce to my ten motor wyciągnęliśmy, że tak powiem
ze śmieci. Motor był w stanie krytycznym, tragicznym. W tych śmieciach, w tych workach, dach się zerwał, on nigdy nie wysychał… Jak
przywiozłem to do domu, to po
pierwsze żona zaczęła się śmiać, po
drugie po co ja jej do domu śmieci
przywożę.
Red.: Jak wygląda dziś ta „Pannonia”?
L.Sz.: Ona jest już zrobiona. To
jest 1968 rok, węgierskiej produkcji motocykl, 250. Na tamte czasy
to był też taki lansiasty, tylko, że
on bardzo dużo palił. Ciężki, masywny, toporny. I ja to kupiłem za
jakąś symboliczną kwotę, już teraz
nawet nieważne. W cenie złomu.
Nawet odzyskałem dokumentację,
to jest zarejestrowane na legalu
wszystko. Na białych tablicach, nie
jako zabytek. I co? I ja to przywiozłem i pierwsze z ciekawości troszkę porozbierałem. Ważne dla mnie
było, że motor był w całości. Nie
był rozkręcany, nie było ingerencji innych osób, innych części. Tak
jak mówiłem, że z trzech robiło się

jeden niekoniecznie tego samego gatunku. Nie był tylko, tak jak
opowiadali, czysty, sterylny, gdzieś
już był poobijany. Było na czym
się wzorować, bo już był Internet,
części, za niektóre dałem więcej,
jak za cały motor. Doprowadziłem
to do stanu używalności takiej,
że pojechałem tym na przegląd.
Oczywiście przegląd przeszedł. Jak
ten diagnosta zaczął go oglądać to
powiedział, że motor rewelacja,
bo jest zrobiony i nie ma się czego
przyczepić. A ja go na przyczepce
zawiozłem, a on mówi, że go tylko
tak przywiozłem, żeby zarejestrować. Też wtedy były inne czasy…
Jak zobaczył, że wszystko chodzi to
powiedział, że nie dość, że jest ładny to i sprawny. Przywiozłem do
domu, cieszyłem się tym i jeździłem. Wiadomo, że jakieś poprawki
były, coś dołożyć, coś dopracować.
Taki fajny był, każdy zaglądał, budził ciekawość. Któregoś razu ta
pani, co mi motor sprzedała znalazła w szufladzie emblemat „Pannonii” na zbiornik. Zaprosiłem ją
do domu. Pokazałam jej ten motor,
a ona, że to nieprawda, że ją oszukuję itd. Długo w to nie wierzyła,
aż jej pokazałem, że na zbiorniku
brakuje właśnie tego emblematu z jej szuflady. Ucieszyła się, że
nie został ten motor zniszczony
całkiem, bo zdawała sobie sprawę
z tego w jakim stanie ten motor
był. No, to mamy „Pannonię”, zrobiona, poszło kupę pieniędzy, jest
jedna sztuka i niech będzie.
Red.: Coś czuję, że na tym się nie
skończyło…
L.Sz.: Nie, ktoś coś a pewnie i ja
się chwaliłem, że mam taki motor
i kolega mówi, że ma takiego znajomego, u którego stoi „Jaskółka”.
Właściciel pracował w weterynarii, żona była nauczycielką. W tamtych czasach ta eMZetka to było
coś. Motocykl z Niemiec, drogi motor. Nim jeździł prezes spółdzielni
„Dęby”. I lekarz weterynarii odkupił od niego. Tym motocyklem jeź-

dził wszędzie, bo kiedyś motocykl
to była rzecz użytkowa, nie tak jak
dzisiaj. Ten motor stał iks iks lat,
bardzo długo. On był pedantyczny, ten motor był w bardzo dobrym stanie, w oryginalnym kolorze. Ja już dobrałem taki, że już jest
za ładny bym powiedział, bo oryginalny ciut przygaszony był. Dowiedziałem się, że ten pan nie chce
sprzedać go nikomu…stoi, niech
stoi. Ale nie byłbym sobą, gdybym
nie pojechał. I co się okazało? Jego
żona to moja nauczycielka. Poznaliśmy się, wyściskała mnie. Do tej
pory utrzymujemy kontakt. Zapytała z czym przychodzę, a ja jej, że
ten motor bym kupił, coś bym przy
nim zrobił. Nie mówiłem, że do odnowienia tylko do jeżdżenia. I ona:
weź stary, weź mu sprzedaj, po co
ty to trzymasz, to stoi już 20 lat nie
ruszane, ty tego nie zrobisz…I mieli córkę, bo gdyby to był chłopak,
to ten motor by rozniósł już z sześć
razy. A że córkę mieli i ona się tym
nie interesowała. I jak ją postawił to faktycznie taka stała. Też to
przywiozłem do domu. Ale weź to
przywieź do domu po niedługim
czasie od tamtego zakupu…Żona.
Ale powiedziałem, że okazyjnie
mi się trafiło w dobrych pieniądzach. Po mojej nauczycielce, że
wyzbyłem ją trochę z kłopotu…
no i dobra i wziąłem się za następny. Znów ta sama historia. Części
trzeba, ale to niemieckie. Szlify już
robili, tłok dostałem. Jak zacząłem
szukać części to ktoś szepnął, że
ktoś inny ma taką samą, ale w stanie tragicznym. Jedź to może coś
kupisz. Zajeżdżam do faceta, a on,
że ma, nawet dwie „jaskółki”. I kazał mi zabierać obydwie. Ale już
nie wszystko tu przywoziłem, tylko, co było mi potrzebne. Zacząłem
składować na wsi. Ale takie rzeczy
miejsca wymagają. Gospodarstwo
funkcjonowało normalnie. I tak się
zaczęło to moje zbieractwo. I zrobiłem „Jaskółkę”. Dziś ma dziesięć
lat. Żona zadowolona. Jakaś prze-
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jażdżka. Pojechaliśmy kiedyś do
Sitna na wystawę i nie musieliśmy
stać w wielokilometrowym korku.
To było takie fajne i przyjemne.
Ludzie w tych samochodach się
cisną, a my na motorze, jeszcze
takim. W międzyczasie były następne, do pięciu czy do siedmiu
jeszcze coś mówiła, ale później
kompletnie nic nie mówiła, ona
tę wojnę przegrała. Nie zwracała
uwagi, a zobaczyła, że naprawdę się tym zainteresowałem. Sam
odnowiłem wszystkie stare znajomości. Dużo tego nazbierałem
i kupowałem sensownie, bo jeszcze było co. Ci, którzy nie sprzedali
na złom to mówią, że jeszcze szkoda, że jeszcze dziadek ma sentyment… jest taka zasada, że jak ktoś
miał synów to już nie było z tego
motora nic, bo on był zajeżdżony.
Tam, gdzie były dziewczyny była
nadzieja, ale potem i ona gasła.
Niedawno kupiłem w Wierzbiu
motor z kołyską. Opowiadał mi,
że miał dwie córki, jeździł z nimi.
Potem przestał, myślał, że może
zięciowie… nie, żaden zięć, żaden
wnuk. Te motory zarejestrowane
teraz zżerają pieniądze. Ubezpieczenie. I dlatego też sprzedają. Jest
taka zasada, że jak motor ma 45 lat
to można wycofać ubezpieczenie
pod warunkiem, że nie jeżdżę. Jeśli mam zamiar nim jeździć muszę.
Nie jest w stanie nimi wszystkimi
jeździć. Pierwsze to, aby miał papier i zarejestrowany, bo to takie
fajne. 5 do 7 zarejestrowanych miałem i przychodzi styczeń i zaczął

się człowiek po głowie drapać, bo
za te pieniądze można kupić drugi
motor jeszcze. Ubezpieczenie można sobie kupić tylko na 1 - 3 miesiące. Ja sobie kupuję w okresach,
w których jeżdżę. Niektóre mam
całoroczne, bo nigdy nie wiadomo, a to miesięczne ubezpieczenie
jest dużo droższe, jak to całoroczne.
Trzeba przemyśleć ekonomicznie.
Na przykład za hondę płacę mniej
niż jakbym dzielił na kwartały ten
stary któryś. Zacząłem kupować
normalnie z ogłoszenia, bo już się
na tym znałem. Żonie mówiłem, że
ten wyremontowany sprzedam…,
a ten kupiony robił. Lekki uśmiech,
pewnie czuła jak to będzie. Żadnego nie sprzedałem, nigdy. A, przepraszam sprzedałem jedną eMZetkę. Czepił się mnie kolega. Bardziej
usługa, przysługa, ale nie byłem
sentymentalnie związany. Była mi
obca, łatwo przyszła i niech łatwo
idzie - pomyślałem.
Red.: A „Junak” skąd?
L.Sz.: Z Tomaszowa. Tych motorów miałem sporo, a kolega mówi,
a „Junaka” masz? No, nie mam.
Człowiek myśli, że kiedyś będzie
ten koniec, dość…nie ma opcji,
żebym miał „Junaka”. Pojechałem
za czymś w innej sprawie, coś do
ciągnika, a „Junak” stał w garażu.
Popatrzyłem takie zakurzone, a on
mówi, że to „Junak”, że to kosztuje
dzisiaj. No kosztuje, tylko ile i czego tak drogo? Pytam. To była zima.
Kupiłem. Nie sprawdziłem. Czy
jestem zadowolony? Tak, bo mam
wreszcie, ale wiele rzeczy musia-

łem dołożyć, wiele poprawiać.
Red.: To ile ma pan tych motorów?
L.Sz.: Około czterdziestu. W różnych stanach.
Red.: Który najstarszy?
L.Sz.: Ta „Pannonia”, „IŻ 49” jest
z 1958 r.
Red.: Jak wygląda to pana remontowanie? Jedzie pan po pracy na
wieś?
L.Sz.: Robię tutaj, a już gotowe
wywożę tam.
Red.: Zbieranie dla samego zbierania? Może by pan utworzył muzeum?
L.Sz.: No nie wiem. Kiedyś pokazywałem motory na naszych dożynkach. Taką wystawę i po tym
powiem wam szczerze, że miałem
sporo telefonów, przychodzili starsi ludzie i opowiadali, że mieli,
że coś jeszcze mają. Pozyskiwanie
tych części jest takie specyficzne,
bo w sklepach nie ma takich, od
Chińczyków się nie nadaje. Więc
pozyskuję stare oryginalne części,
które regeneruję, a niektóre nowe,
jeszcze zapakowane. Wyrzucają ludzie części, bo nie wiedzą. Na wsi
mam cały regał części. Nie znam
końca, co z tą całą kolekcją będzie
kiedyś. Ja się nigdzie na razie nie
wybieram. Syn się tym wcale nie
interesuje. Chętnie jeździ. Ktoś mi
mówi, że mam zaplecze finansowe.
Mam, ale to mnie szczególnie nie
cieszy.
Red.: Czym to jest dla pana?
L.Sz.: Ja wiem jak to określić? To,
że mam to już jest radość. Człowiek
się cieszy, że ma, a jeszcze jak ma
to, co lubi? To jest już troszkę większa radość. Cieszę się, że to jest,
że coś tam człowiek zgromadził
z teczkami dokumentów, żeby nikt
się nie doczepił, że mam „dziuplę
kradzionych motocykli”. Ale na nie
wszystkie są papiery, bo jak kupiłeś ze stodoły, z siana… Fajną historię opowiem wam. Pojechałem
z kolegą, który fascynuje się znowu
końmi. I pojechaliśmy kupować
sanie, w zimie traktorem. Odkurzamy, ładujemy ten wasążek na taką
dwukółkę, ale ja nie byłbym sobą
gdybym nie zapytał: panie, a pan
jakiego motoru w stodole nie
masz? A on: no jak nie mam, pewnie, że mam. Patrzę, stoi WueSKa
4, kołchoz ten taki. No już mi się
oczy zaświeciły. Panie to na sprzedaż, a on: a ja wiem, z miasta przyjeżdżają wnuki, ale to tylko kłopot
panie…Ty, Maryśka, pan chce mo-
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tor kupić. A żona jego: Ty sprzedaj
to, ty weź to sprzedaj…I kupiłem.
Nie byłem przygotowany, ale… do
domu nie przywiozłem i żonie nie
mówiłem. U tego kolegi stał z 1,5
roku. Jechałem na tej dwukółce razem z motorem, trzymałem go jak
świętość, a zmarzłem…W taki sposób kupowało się czasem zupełnie
nieplanowane rzeczy. Paręnaście
lat wstecz było tanio i na każdym
podwórku te popularne WueSKi
były. A jak powstały złomy to szły
czasem za butelkę wina. Chłopy na
wsi czekali na złomiarzy, zebrali
motory i czekali, bo dostawa przyjedzie. Tak było! I wyniszczyli.
Red.: A który najdroższy?
L.Sz.: Cenowo? Myślę, że ta „Jaskółka”. Gdybym chciał ją dzisiaj
sprzedać to w granicach 10 – 12 tysięcy.
Red.: A dlaczego „Jaskółka”?

L.Sz.: Ona miała taką nazwę użytkową eMZet 250. Ale ma kształty jaskółki. Pod symbolem 0. To
pierwsza „Jaskółka”. Ja mam do
niej książeczkę, instrukcję obsługi, pseudo skrzynkę narzędziówkę
i elementy wyposażenia w oryginalnym opakowaniu. Niemiecka
fabryka. Jeszcze produkcji DDR.
Red.: O jakim motorze pan marzy?
L.Sz.: Wszystko by się chciało. Stary Harley. A ze starych motocykli
Niemiec z 1958 r. lub wcześniej.
Była taka „IFA BK”. To był dwusuw
boxer. Silnik stosowany do rozruchu samolotów. Z BeeMKi ruscy
zrobili „Urala”, „Dniepra” i inne.
A tego się nie dało podrobić. Jest
kilka egzemplarzy. Miałem ostatnio koła, sprzedałem. Też może
źle zrobiłem, ale miałem inny cel
do zakupu. I jeszcze ewentualnie
z tych najpospolitszych „Simson

Awo”. To są bardzo dobre motory,
bardzo fajne. Wolałbym go za tego
„Junaka”, ale z kolei to jest polskie,
nasze z Ursusa. To jest motor nie
do końca perfekcyjny. Toporny,
awaryjny, ale fascynują się tym
ludzie, ulepszają.
Red.: Jest pan zrzeszony w jakimś
bractwie?
L.Sz.: Nie, jeżdżę z kim chcę. Czasem z „Krukiem” w asyście na weselach. Kiedyś tak się odezwał do
mnie kupiec. Sprzedawałem motor
i mnie poznał. A ten motor to z kolei jego marzenie. Przyjechał, pogadał i na drugi dzień kupił. Kask
pod pachą. To była „Honda Shadow 700”, wersja amerykańska, po
jednej stronie miała tłumiki. Ładniutka była, piękna! Po paru latach
go spotkałem i pytam, jak się motor sprawuje. Był zadowolony. Te
choppery tak zwane nie są zjeżdżone, to są duże moce, a prędkości aż
tak wielkiej się nie ma. Nie lubię
ścigaczy. Raz zamieniłem turystyka „Yamahę Virago” za 900-setkę.
Drugi raz „Hondę” i zarobiłem na
niej, bo moja była warta mniej, kogoś więcej. Są różne przebitki między stylami. Człowiek coś sprzeda,
kupi, zamieni, czasem przepłaci,
niekiedy zarobi. Nie traktuję tego
hobby jakoś szczególnie materialnie, owszem ma swoją wartość, ale
to przy okazji, najważniejsze jest
to, że cieszy oko…
Motocykli na obecnym rynku jest
mnóstwo. Nie każdy może mieć,
co chce. Ja mam i nie sprzedam.
Nie wiem jaki będzie tego koniec.
rozmawiała: red

UCHWAŁY RADY GMINY

XXXII Sesja
Uchwały podjęte na XXXII sesji
Rady Gminy Łabunie, która odbyła
się w dniu 27 czerwca 2018r.:
• Uchwała Nr XXXII/209/2018 – w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej
opłaty.
• Uchwała Nr XXXII/210/2018 – w sprawie zmian
w Uchwale Nr XXVI/160/2017 z dnia 27 grudnia
2017r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
• Uchwała Nr XXXII/211/2018 – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018.
Pełne teksty protokołów z sesji
Rady Gminy Łabunie na stronie:
uglabunie.bip.lubelskie.pl

I N F OR MA CJE
• Pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Końskowoli Oddział w Sitnie zaprasza interesantów w poniedziałki do świetlicy urzędu
gminy.
• Przewodniczący Rady Gminy pełni dyżur
w każdą środę w godz. 8-11 (za wyjątkiem dni,
w których odbywają się sesje RG).
• Pracownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Starostwa Powiatowego w Zamościu w sprawach gospodarki leśnej przyjmuje
w czwartki w godz. 8-10 pok. nr 4.
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WYDARZENIA
W nocy z 9 na 10 czerwca w gminie
Łabunie odbyła się NOC BIBLIOTEK.
Gościem specjalnym „Drugiej Łabuńskiej Nocy Bibliotek” dzięki finansowemu wsparciu Wójta Gminy Łabunie był Marcin Wroński, ojciec Zygi
Maciejewskiego, zdobywca m. in.
Nagrody Wielkiego Kalibru i Nagrody Wielkiego Kalibru Czytelników
oraz Złotego Pocisku za najlepszy polski kryminał historyczny 2017 r.
17 czerwca: „Barchaczowskie Superbabki” zajęły II miejsce w kategorii
„Zespół wokalny” w II Festiwalu
Twórczości Patriotyczno-Chrześcijańskiej w Tworyczowie.
23 czerwca:
w Wierzbiu.

Noc

Świętojańska

1 lipca: Piknik rodzinny „Powitanie
Lata” w Majdanie Ruszowskim.
1 lipca: W Przygranicznym Festiwalu Smaków w Wieprzowie Tarnawackim Panie z KGW Barchaczów
zdobyły wyróżnienie w konkursie
na najlepszą tradycyjną potrawę regionu południowo-wschodniej części Lubelszczyzny. „Barchaczowskie
superbabki” zostały docenione za
bigos.
2 lipca: w 18. zamojskiej edycji konkursu na sztukę teatralną Szukamy
Polskiego Szekspira nagrodę za „Królową Instagrama” przyznano Piotrowi Pieli z Łabuń.
4 lipca: podczas sesji sołtysów na
wniosek sołtysa Wólki Łabuńskiej
Piotra Głazowskiego diety za posiedzenie w całości zostały przekazane
na leczenie Kingi Cybuli. Zebrano
950 zł.
8 lipca: Biesiada Kabaretowa „Moja
twarz brzmi znajomo” w Wólce Łabuńskiej.
14 lipca: Towarzystwo Przyjaciół
Gminy Łabunie im. Jana Jakuba Zamoyskiego zorganizowało w Izbie
Muzealnej w Barchaczowie potańcówkę wiejską „Wytańcz życie dla
Kingi”. Zebrano 5304 zł.
15 lipca: Piknik rodzinny w Mocówce.
15 lipca: podczas Zamojskich Dni
Folkloru w Zwierzyńcu gminę Łabunie reprezentował Zespół „Ogrodniczki” z Koła Gospodyń Wiejskich
z Łabuniek Pierwszych.
19 lipca: Lokalne podtopienia
w miejscowościach Ruszów, Majdan
Ruszowski i Łabunie-Reforma – kolejny raz strażacy – ochotnicy stanęli
na wysokości zadania.

Zadbaj o powietrze
w gminie Łabunie
Resort Środowiska zachęca mieszkańców Polski do działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń powietrza.
W ramach rządowego programu Czyste Powietrze został przygotowany
program priorytetowy Czyste Powietrze, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków.
Program priorytetowy koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i rzeczywiste oszczędności
finansowe. Zyska na tym również stan środowiska naturalnego, dzięki
ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji.
Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego. Program będzie realizowany do 2029
r. Do tego czasu każdy, kto zechce wymienić okna, piec lub ocieplić dom
czy zamontować instalację fotowoltaiczną, będzie mógł dostać maksymalnie 53 tys. zł dotacji. Osoby zainteresowane otrzymają te pieniądze,
jeżeli złożą wniosek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Terminy składania i rozpatrywania wniosków
oraz sposób ich wypełniania (elektronicznie lub papierowo), będą zamieszczane na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej www.mos.gov.
pl/czyste-powietrze
Źródło: www.mos.gov.pl

OSP DOFINANSOWANE
Strażacy z gminy Łabunie dostaną nowy sprzęt dzięki dofinansowaniu, które udało się
pozyskać z Ministerstwa Sprawiedliwości.
Umowa na dofinansowanie została podpisana 20 sierpnia
w Ośrodku Szkolenia Komendy
Wojewódzkiej Państwowej Straży
Pożarnej w Lublinie. Umowę podpisali: Wójt Gminy Łabunie – Antoni Wojciech Turczyn oraz Skarbnik Gminy – Agnieszka Niemczuk.
Za prawie 30 tys. zł strażacy z OSP
w Łabuńkach Pierwszych, Łabuniach i Barchaczowie dostaną:
2 defibrylatory AED, 2 torby PSP
R1, pilarka łańcuchowa do drewna,
bosak dielektryczny, detektor napięcia oraz zestaw uniwersalnych
klinów do stabilizacji pojazdów.

Gmina
Łabunie
otrzymała
29.205,00
zł
dofinansowania.
Wkład własny to 295,00 zł. Pieniądze pochodzą z Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia
i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom
oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań
ustawowych związanych z ochroną
interesów osób pokrzywdzonych
przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia
przestępstwem – nabycie; wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy
poszkodowanym bezpośrednio na
miejscu popełnienia przestępstwa
DSK
(Program I Priorytet IIIB).

22 lipca: Piknik rodzinny w Barchaczowie.
Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
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NOWA OPŁATA
ZA ODBIÓR ODPADÓW
Mieszkańców gminy Łabunie obowiązują nowe stawki
opłat za odbiór śmieci. Obowiązują one od 1 sierpnia
tego roku.
W dniu 19 czerwca 2018 r. został rozstrzygnięty przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zabudowanych z terenu gminy Łabunie,
w okresie do 30 czerwca 2020 r. Usługi nadal będą świadczone
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zamościu.
Ich wartość zwiększyła się w porównaniu do lat ubiegłych.
Powód? Wzrost wynagrodzeń pracowników zamojskiego PKG,
wzrost cen paliw i wzrost cen zagospodarowania odpadów
oraz rozszerzony zakres usług na terenie naszej gminy.
W okresie dwóch lat takie odpady jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne
odpady wielkogabarytowe, zużyte opony – odbierane są raz
na kwartał. Do tej pory można było się ich pozbyć dwa razy
do roku. Częściej również – bo raz na miesiąc – odbierane są
odpady biodegradowalne.
Mieszkańcy gminy Łabunie wg nowej stawki płacą za odbiór
odpadów 6,50 zł za osobę. Do tej pory było to 5,50 zł.

Pamiętaj o obowiązku zmian deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi!
W przypadku każdej zmiany liczby
mieszkańców na danej nieruchomości należy złożyć nową deklarację, co spowoduje skorygowanie
wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Dotyczy to przypadków zmniejszenia lub zwiększenia liczby osób wykazanych
w poprzedniej deklaracji. Nową
deklarację należy złożyć w terminie
14 dni od zaistniałych zmian.
Mówi o tym art. 6m ust. 1
i 1 a ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości

Adopcja zwierząt

84 611 60 25
507 659 370
lub

(grzeczn.)

i porządku w gminach (t. j. Dz.U.
z 2017 r., poz. 1289).
Tylko nowa deklaracja może
być podstawą do zmiany wysokości
opłaty
za
śmieci.
Wzór deklaracji można pobrać
w
Urzędzie
Gminy
pok.
9 w godz. 700- 1500 lub
z www.uglabunie.bip.lubelskie.pl
i złożyć w tutejszym urzędzie.
Prosimy o systematyczne wpłaty!
W przypadku powstania zaległości
zostaną wystawione tytuły egzekucyjne do komornika.

Telefon alarmowy
do konserwatora sieci
kanalizacyjnej

514 180 053

Od 24 lipca do 7 sierpnia: trwały spotkania promujące XI Gminny Konkurs interdyscyplinarny W ROKU…
Zbigniewa Herberta i Ireny Sendlerowej „ANIOŁOWO”. Spotkania odbywały się w świetlicach wiejskich
w Dąbrowie, Mocówce, Łabuńkach Pierwszych, Wierzbiu, Ruszowie, Majdanie Ruszowskim, Łabuniach-Reformie, Wólce Łabuńskiej,
w Izbie Muzealnej w Barchaczowie
i bibliotece w Łabuniach.
5 sierpnia: w Górecku Kościelnym
na XXIII Festiwalu Pieśni Maryjnej
po raz 7. wystąpił Zespół „Ogrodniczki” z KGW w Łabuńkach Pierwszych.
15 sierpnia: w samo południe roweromaniacy wyruszyli na trasę
szlaku rowerowego „Dolina Górnej
Łabuńki”. Na liście zdobywców zapisano 105 osób – to rekordowa liczba
uczestników.
19 sierpnia: Dożynki Gminno-Parafialne w Łabuniach. Rolę Starostów
przyjęli Katarzyna Skraban z Łabuń
i Kazimierz Ćwik z Majdanu Ruszowskiego. Odznaki „Zasłużony dla
rolnictwa” otrzymali: Elżbieta Kurzępa z Wólki Łabuńskiej, Maria Siek
z Wólki Łabuńskiej, Janina Przyczyna z Majdanu Ruszowskiego, Zofia
Uchacz z Majdanu Ruszowskiego,
Małgorzata Grula z Łabuniek Pierwszych, Elżbieta Szopa z Łabuniek
Pierwszych, Elżbieta Krukowska
z Ruszowa, Piotr Skiba z Ruszowa,
Robert Wałaszyk z Mocówki, Rafał
Pokrywka z Łabuń-Reformy, Zbigniew Sokołowski z Barchaczowa
oraz Zbigniew Kwiatkowski z Ruszowa-Kolonii.
19 sierpnia: podczas Dożynek Gminno-Parafialnych zespół Łabuńskie
Iskierki obchodził 10-lecie działalności. Dyplom Uznania Marszałka
Województwa Lubelskiego odebrała
opiekun Zespołu Halina Piskorz.
25 sierpnia: w Wolicy Śniatyckiej,
odbył się koncert pieśni patriotycznej i żołnierskiej „Dla Niepodległej”.
Gminę Łabunie reprezentowały zespoły śpiewacze KGW: „Ogrodniczki” z Łabuniek Pierwszych i „Superbabki” z Barchaczowa.
26 sierpnia: w Grabowcu odbyły
się Dożynki Powiatowe. Gminę Łabunie reprezentowali: Wójt Antoni
Wojciech Turczyn, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Łabunie Elżbieta Kuźma i delegacje z wieńcami
z Barchaczowa, Łabuniek Pierwszych, Łabuń, Mocówki, Ruszowa,
Ruszowa-Kolonii, Wierzbia i Wólki
Łabuńskiej. Wyróżniono rolników:
Urszulę Pyś z Wierzbia i Marka Skibę z Wólki Łabuńskiej. Rozstrzygnięto konkurs na wieniec dożynkowy.
W kategorii „Wieniec tradycyjny”
I miejsce przyznano Mocówce. Pozostałe wieńce z naszej gminy otrzymały wyróżnienie.
27 sierpnia: Rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs PTTK „Gmina przyjazna rowerzystom”. W tym roku
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GMINA ŁABUNIE INWESTUJE
W KANALIZACJĘ
Ponad 10 km – tyle do tej pory udało się wybudować nowej sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Łabunie. To nowa inwestycja, która realizowana jest przy wsparciu funduszy unijnych.
Plac budowy został przekazany w połowie lutego. Dotychczas do nowej
kanalizacji udało się podłączyć około 30 gospodarstw domowych. Do
zrobienia jest jeszcze 1 km sieci kanalizacji sanitarnej (stan na 19.09.2018).
W kolejce czekają mieszkańcy ulicy Górnej, Polnej, Parkowej, Orzechowej, Kościelnej oraz części ulicy Zamojskiej i miejscowości Wólki Łabuńskiej. Wszystkie prace potrwają do końca września. Docelowo do nowej
sieci kanalizacji sanitarnej ma być podłączonych 550 osób. Planowany
całkowity koszt realizacji projektu wynosi ponad 6,5 mln zł. Dofinansowanie unijne to prawie 3 mln 400 tys. zł.
Inwestycja pn. „Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej
na terenie gminy Łabunie” realizowana jest za środków Unii Europejskiej w ramach II osi Priorytetowej Programu Operacyjnego InfrastrukDSK
tura i Środowisko 2014 -2020. 					

INFORMACJA DOTYCZĄCA
USUNIĘCIA ETERNITU

NOWY CHODNIK

Urząd Gminy Łabunie informuje, że wszystkie osoby, które składały
wnioski o dofinansowanie na usunięcie eternitu - zakwalifikowały
się do odbioru płyt azbestowych. Prace związane z wywózką eternitu z prywatnych posesji miały rozpocząć się wcześniej. Opóźnienie
wynikało z dłuższego oczekiwania na podpisanie umowy o dofinansowanie w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
Na terenie gminy Łabunie ruszył odbiór płyt azbestowych.

W Łabuńkach Pierwszych powstanie nowy ciąg pieszy. Będzie miał ponad pół kilometra
długości.
Nowy chodnik o długości 520
m powstanie w Łabuńkach
Pierwszych (w kierunku na
„Centralkę”). Przetarg na jego
budowę wygrało Przedsiębiorstwo Transportowo Usługowe Mawex. Część materiałów
(kostkę brukową) przekazał
Zarząd Powiatu. Resztę zrealizuje gmina. Koszt inwestycji
to prawie 148 tys. zł. Pieniądze
na budowę chodnika pochodzą
z budżetu gminy.
Prace już trwają. Nowy chodnik ma być gotowy do końca
października.

Energia odnawialna
na terenie gminy Łabunie
Gmina Łabunie od maja realizuje
projekt „Energia odnawialna na
terenie gminy Łabunie” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020.
Całkowita wartość projektu wynosi 2.055.254,33 zł, z czego dofinansowano z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego 1.570.018,17
zł.
Dostawę i montaż 41 paneli fotowoltaicznych zrealizowała firma
HYMON ENERGY Spółka z o.o.
z Tarnowa. Natomiast dostawę

i montaż 141 kolektorów słonecznych wciąż realizuje firma SOLARTIME Spółka z o.o. z Rzeszowa.
Zakończenie prac planowane jest
w połowie października.
Kolejny nabór ruszy w 2019 r.
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25 czerwca Michał Mazur został
Mistrzem Polski w rzucie młotem
w 72. PZLA MP U20 we Włocławku z wynikiem 67.10 m.
28 lipca - Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Prezesa Sparty Łabunie. W turnieju uczestniczyło 5
zespołów mieszanych.
2 sierpnia - Wakacyjny Turniej
w Piłce Nożnej o Puchar Wójta
Gminy Łabunie dla dzieci z roczników 2007 i młodsi.
16 września reprezentująca Agros
Zamość mieszkanka gminy Łabunie Joanna Szmit zajęła 1 miejsce
wśród kobiet i w kategorii k30
w Biegu Szklarskim. Dystans 25 kilometrów pokonała w 1:43:51.
Bój o Okręgówkę
Po skromnym zwycięstwie w barażach
z Piastem Babice 24
czerwca (0:0) i 30
czerwca (1:0 – bramka Paweł Popik)
Sparta Łabunie pozostała w Zamojskiej A-klasie.

NA SPORTOWO
chowa aplikując mu 3 bramki. (3:0)
– bramki: 39’ Kamil Bosiak, 45’ Michał Przyczyna, 50’ (Jakub Wołoszyn broni karnego), 53’ Krzysztof
Branecki.
26 sierpnia w Obszy drużyna Błękitnych oczarowała Spartę ogrywając ją 4:0.

certyfikat przyznano m. in. Gminie
Łabunie. Konkurs prowadzony jest
pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej.
1 września: na strzelnicy sportowej
Wojskowego Klubu Sportowego
„Technik” w Łabuniach odbył się
pokaz broni i strzelanie z różnych
rodzajów broni palnej i sportowej.
Dochód z imprezy i puszek kwestarskich został przekazany na operację
Kingi z Ruszowa-Kolonii.

1 września Spartanie wyciszyli
Szumy z Suśca wygrywając skromnie 1:0. Bramkę na wagę 3 punktów w 63’ zdobył Adrian Wójcicki.

2 września: w Ruszowie zorganizowano piknik pn. „Zatańcz z Kingą na
Ziemniaku”. Dzięki zaangażowaniu
w licytację Wójta Antoniego Wojciecha Turczyna uzyskano 10 459 zł,
20€ i 5$.

9 września naszym rywalem była
skierbieszowska Ostoja, ale Sparta
już się nie boi Ostoi. Wynik końcowy 1:0. Bramkę w 75’ zdobył Paweł Popik – trener i zawodnik.

8 września: pod honorowym patronatem pary prezydenckiej w ogrodzie edukacyjnym „Pawie Pióro”
w Łabuniach odbyło się Narodowe
Czytanie „Przedwiośnia” Stefana
Żeromskiego. Organizatorami wydarzenia byli Referat Promocji i Rozwoju Gminy Łabunie i Biblioteka
Publiczna Gminy Łabunie.

15 września juniorzy Sparty wygrali z Olimpią Miączyn 1:0. Bramkę strzelił Kamil Zub.
16 września Łabunianie powyrywali Wrzosy w Szyszkowie wygrywając 0:5. Bramki strzelali: 25’, 53’,
80’ Michał Przyczyna, 37’ Konrad
Józefko, 86’ Adrian Wójcicki.

18 sierpnia Sparta okiełznała na
własnym boisku Tarpana z Kor-

Cyprian Bukaj

8 września: w zespole pałacowo-parkowym w Łabuniach wystawiono
spektakl „Królowa Instagrama czyli
Śnieżka według Piotra Pieli”. Do puszek zebrano 1985 zł, 500 zł przekazało KGW z Wólki Łabuńskiej. Dochód
zasilił zbiórkę publiczną „Pomoc dla
Kingi”.
9 września: w Łabuńkach zorganizowano obchody Jubileuszu 100-lecia
działalności OSP Łabuńki.
9 września: na ręce Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie
Bogdana Szykuły wręczono Medal
Pamiątkowy za zasługi dla Województwa Lubelskiego. Wyróżnienia przekazał Arkadiusz Bratkowski członek zarządu województwa.
Dyplomy otrzymali także ks. senior
Aleksander Sieciechowicz, Ochotnicza Straż Pożarna w Łabuńkach oraz
Wójt Gminy Łabunie Antoni Wojciech Turczyn.

JUŻ WKRÓTCE...
•
•
•
•

21 października: wybory samorządowe;
10 listopada: VI rajd „Wzgórze 256” Barchaczów - Bródek;
11 listopada: Bieg Niepodległości 1918 m;
11 listopada: odsłonięcie tablicy na cmentarzu wojennym w Łabuńkach Pierwszych;
• 11 listopada: VII Przegląd Pieśni Żołnierskiej w Barchaczowie.
Szczegóły na www.labunie.com.pl

13 września: na uroczystej Gali podczas Targów rowerowych Bike-Expo
w Kielcach, Wójt Antoni Wojciech
Turczyn, odebrał certyfikat w VII
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gmina Przyjazna Rowerzystom.
Konkurs corocznie organizowany
jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oraz Targi
Kielce.
18 września: Biblioteka Publiczna
Gminy Łabunie rozpoczęła realizację
kampanii „Wielki Człowiek - Mała
Książka” skierowanej do dzieci urodzonych w 2015 r.
20 września: jak co roku - z okazji
Dnia Przedszkolaka Wójt Gminy
Łabunie wraz z dyrektorami szkół
Dorotą Turczyn i Bernardem Panasiukiem częstowali dzieci cukierkami
i wręczali odblaski w ramach gminnej akcji „Bądź widoczny”.
red.
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Abc na kołach – na czym polega
specyfika biznesu ?
Abc na kołach to sieć wygodnych, ogólnospożywczych sklepów mobilnych,
które regularnie odwiedzają klientów
w najmniejszych miejscowościach.
Bez względu na pogodę, czy porę roku
sklepy mobilne abc na kołach docierają w miejsca gdzie przeważnie brakuje
sklepów stacjonarnych.
Sklepy abc na kołach to specjalistyczne pojazdy przystosowane do przewozu żywności, wyposażone w lodówki
i zamrażarki, aby zapewnić klientom
najwyższą jakość dostarczanych produktów. W ofercie asortymentowej są wszystkie podstawowe produkty spożywcze
takie jak nabiał, pieczywo
i wędliny od lokalnych dostawców a także warzywa
i owoce, słodycze czy napoje. W abc na kołach dbamy aby produkty były jak
najlepszej jakości przy zachowaniu korzystnych cen
dla klientów. Ponadto klienci mają możliwość zamawiania
wszystkich produktów, jakie znajdują
się na halach Eurocash.
Aktualnie prowadzona jest sprzedaż
„wprost z samochodu” na terenie województwa mazowieckiego, lubelskiego
oraz świętokrzyskiego. Planowane jest
rozszerzenie ekspansji o kolejne, przyległe województwa.
Abc na kołach to pomysł na bezpieczne rozpoczęcie własnej działalności
gospodarczej. Osoba podejmująca
współpracę z abc na kołach zostaje
Przedstawicielem i częścią zespołu.
Dla zwiększenia atrakcyjności ofer-

ty współpracy, abc na kołach proponuje konkurencyjny model umowy.
Wiemy, że ten biznes ma ogromny
potencjał dlatego gwarantujemy stałe
wynagrodzenie przez cały okres trwania umowy, a także atrakcyjny system
prowizyjny zależny od zaangażowania
Przedstawiciela. Przeciętne wynagrodzenie oscyluje w granicach 3-4
tys. zł netto,

zaś najlepsi otrzymują nawet 6-7 tys. zł netto. Rozpoczynając współpracę Przedstawiciel
wpłaca kaucję zwrotną za powierzony
sprzęt w wysokości 3 500 tys. zł brutto. Przedstawiciel prowadzi sprzedaż
na swojej trasie przez 5 dni w tygodniu
jednak nie ma przeciwskazań do tego
by sprzedaż była prowadzona przez
6 dni. Dodatkowo, Przedstawiciel ma
zapewnione elastyczne godziny pracy
oraz dni wolne, w których sprzedaż nie
musi być prowadzona.
Abc na kołach ma silne wsparcie Gru-

py Eurocash S.A., firmy o stabilnej pozycji rynkowej co automatycznie przekłada się m.in. na terminowe i zgodne
z umową płatności. Ponad to Eurocash
zapewnia swoim Przedsiębiorcom i ich
bliskim liczne dodatki w postaci: bonów i paczek świątecznych, pikników
rodzinnych, programów stypendialnych dla dzieci i kolonii oraz konkursów z atrakcyjnymi nagrodami.
Przedstawiciele otrzymują wszystko
co potrzebne do codziennej pracy, tj.
specjalistyczne, zatowarowane auto
z comiesięcznym dofinansowaniem do
paliwa a także laptop i telefon. W każdym momencie mogą liczyć na pełne
wsparcie ze strony zespołu abc na kołach we wszystkich codziennych problemach (np. z towarem czy awariami), a także
w doborze i zmianach tras.
Specjaliści abc na kołach
dostarczają materiały reklamowe i dbają o promocję sklepów. Abc na kołach
zapewnia nie tylko szkolenia początkowe, ale także systematyczne spotkania
z trenerem wewnętrznym.
Jako, że abc na kołach jest dynamicznie rozwijająca się firmą, trwa nabór
na stanowisko Przedstawiciela sklepu
mobilnego. Oferujemy stabilne, przejrzyste i pewne warunki współpracy.
W przypadku zainteresowania, doinformowania - prosimy o kontakt:
• telefon kontaktowy: 502 004 238;
• adres e-mail: ekspansja@abcnakolach.pl
• on-line: www.abcnakolach.pl
tekst nadesłany

POŻEGNANIA

Zmarli
z terenu Gminy Łabunie

Antoniemu Wojciechowi Turczynowi
Wójtowi Gminy Łabunie
z powodu śmierci

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2018-07-02: Macheta Eugeniusz († 93 l.)
2018-07-03: Rybak Jerzy († 65 l.)
2018-07-16: Zasuwa Izabella († 84 l.)
2018-07-23: Kozłowska Helena FMM († 77 l.)
2018-08-01: Wałaszyk Salomea († 81 l.)
2018-08-06: Sobczak Janina († 85 l.)
2018-08-14: Ludowski Stanisław († 60 l.)
2018-08-17: Turczyn Halina († 84 l.)
2018-09-12: Kalinowska Eugenia († 91 l.)
2018-09-16: Karchut Józef († 69 l.)
2018-09-16: Lis Jadwiga († 90 l.)
2018-09-20: Ćwik Józefa FMM († 94 l.)

Mamy Haliny
słowa wsparcia i wyrazy współczucia
składają
Przewodniczący i Radni
Rady Gminy Łabunie oraz
Pracownicy Urzędu Gminy

9 września 2018 r.: 100-lecie OSP Łabuńki, Łabuńki Pierwsze

13 września 2018 r.: Gmina Przyjazna Rowerzystom, Kielce

20 września 2018 r.: Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, Łabunie

20 września 2018 r.: Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, Łabuńki Pierwsze

Fragmenty życia

Łabunie

Wierzbie

z arch. J. Dębkowskiej

z arch. W. Jakubczak

Ruszów

Wólka Łabuńska

Łabunie

Wólka Łabuńska

z arch. J. Dębkowskiej

z arch. L. Momota

Łabunie

z arch. L. Momota

ze zbiorów biblioteki

z arch. L. Momota

Łabunie

z arch. L. Momota

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

