rys. Patrycja Synowiec op. B. Banaszkiewicz

Przewodnicząca
Rady Gminy Łabunie

Wójt
Gminy Łabunie

Elżbieta Kuźma

Mariusz Kukiełka

Szanowni Państwo,
z okazji podjęcia odpowiedzialnej dla mnie funkcji Wójta Gminy Łabunie,
czuję się zaszczycony, że obdarzyli mnie Państwo tak wielkim zaufaniem.
Dołożę wszelkich starań, by tego zaufania nie zawieść
i jak najlepiej wywiązać się z powierzonych mi zadań.
Będę godnie reprezentował Gminę Łabunie,
Was – Mieszkańców i stanowisko, które w dniu dzisiejszym obejmuję.
Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Łabunie
Łabunie, 21 listopada 2018 r.

Mariusz Kukiełka

Łabunie, dnia 21 listopada 2018 r.

Sz. P.
Antoni Wojciech Turczyn
Szanowny Panie Wójcie,
w związku z zakończeniem 20-letniej służby dla mieszkańców gminy, w imieniu radnych
kadencji 2014-2018, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy, kierowników i pracowników
jednostek organizacyjnych Gminy, chcemy gorąco podziękować za pracę i wielki wysiłek,
często kosztem spraw rodzinnych i osobistych.
Służyć innym to bardzo piękne i zaszczytne zadanie, lecz to również wielka odpowiedzialność. Wszyscy jesteśmy świadomi jak skomplikowana i wymagająca jest praca w służbie
społeczeństwu.
Odchodzi Pan z urzędu z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, a efekty Pana pracy
widoczne są dziś w całej naszej Gminie.
Łącząc wyrazy szacunku, życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.
Radni kadencji 2014-2018
Sołtysi
Pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy i Pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy
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Ranking
samorządów 2018
Ranking Samorządów jest organizowany przez
„Rzeczpospolitą” od 14 lat. Organizatorzy starają
się wyłonić i pokazać samorządy, które najlepiej
dbają o swój zrównoważony rozwój.
Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” sprawdza efektywność działań samorządów na rzecz
trwałego rozwoju wspólnoty w podstawowych
obszarach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie
jakości zarządzania. Jak wypadają nasi?
Spośród miast na prawach powiatu Zamość uplasował się na 34 miejscu. Lublin jest 20. Chełm
53. Sklasyfikowano 65 miast. Wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich na 857 pozycji przoduje
Biłgoraj 61 miejsce. Hrubieszów jest 503, Tomaszów Lubelski 508, Krasnobród 527, Zwierzyniec
573, Szczebrzeszyn uplasował się na 790 miejscu.
Wśród gmin wiejskich z powiatu Zamojskiego
najwyżej spośród 1555 gmin uplasował się Grabowiec – 262 miejsce. Łabunie znalazły się na
301 miejscu, Sitno na 578, Sułów 593, KomarówOsada 595, Radecznica 697, Miączyn 726, Adamów
1113, Zamość 1156, Nielisz 1210, Skierbieszów 1447
i Stary Zamość 1456.
W edycji 2018 wzięto pod uwagę około 50 wskaźników. Większość pochodziła z publicznych źródeł Informacji - takich jak dane ze sprawozdań
budżetowych udostępnianych przez Ministerstwo
Finansów (np. wartość wydatków na ochronę środowiska, na transport, czy kulturę) lub danych
zbieranych przez Główny Urząd Statystyczny.
Źródło:
rankingsamorzadow.pl
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Szanowna Redakcjo!
To niespodzianka miła,
Że na łamach „Igły”
„Kawa” się pojawiła.
Delektując się nią z rana
Przeczytałam wszystko
I czułam, że w tym momencie
Mam dobre towarzystwo.
Bardzo się z tego cieszę.
Jestem w skowronkach cała,
Że w czasie podróży
„Kawa” się nie rozlała.
Z wyrazami podziękowania i szacunku –
Czesława Kuśmierz

Listy od Czytelników
Niespodziewany i nieznany
świąteczny gość
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Poprzedza
je Wigilia, uroczysta kolacja, do której zasiadają
domownicy. Zostawiają wolne miejsce oraz dodatkowe nakrycie na stole. Dla kogo?
Jedni twierdzą, że dla osoby, którą pożegnaliśmy.
Inni, że dla utrudzonego wędrowca lub niespodziewanego gościa. Nie wiem, czy w dzisiejszych
czasach ktoś wpuściłby ich do domu?
Tak się zdarzyło, że w wigilijny wieczór zapukał
do naszych drzwi rosyjski lotnik, któremu spadochron wylądował w łabuńskim lesie, było to tuż
po wyzwoleniu.
Pukał do niejednych drzwi, nie było dla niego
miejsca u gospodarzy, którzy mieli kilka pokoi.
Znalazło się miejsce dla niego w naszej jednoizbowej chacie. Druga połowa domu jeszcze nie była
wykończona. Z noclegiem dla Aloszy nie było problemu, gdyż leżała wigilijna słoma na podłodze.
Tylko po świętach trzeba było ją wynieść. Ktoś pożyczył składane łóżko (to chyba była kanadyjka)
dobrze, że składana na dzień inaczej mama nie dostałaby się do pieca kuchennego z powodu ciasnoty. W ten sposób Alosza został szóstym członkiem
naszej rodziny. Wychodził rano z domu, wracał
wieczorem. Za mało miałam lat, żeby wiedzieć do
kogo i po co.
Rodzice mówili, że stawiał się u swoich rodaków,
którzy stacjonowali na łabuńskim lotnisku (tuż za
parkiem). Tam chyba pracował. Alosza kochał ludzi i zwierzęta, był człowiekiem uczciwym, odpowiedzialnym i uczynnym. W wolnym czasie angażował się do pomocy w gospodarstwie. Pozostał
u nas aż do wiosny. Trudne było z nim rozstanie,
pozostało tylko wspomnienie, miłe wspomnienie.
Miłych wspomnień, Radosnych, Rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego 2019 Roku
życzy Redakcji i Czytelnikom
Helena Pokrywka
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ŁABUŃSKIE DROGI

1916 roku, przewodniczącym został
ks. proboszcz Walenty Goliński,
sekretarzem została Helena Paczosówna. W ciągu dwóch lat, dzięki energicznej działalności, koło
dysponowało własną biblioteką,
czytelnią, prenumerowało czasopiMieszkańcy Łabuń i okolic – jak większość Polaków – nie pogodzili sma, organizowało odczyty i pogasię z utratą niepodległości. Świadczy o tym akces do powstania stycz- danki (Kronika Ziemi Zamojskiej).
niowego 11 mieszkańców na pierwszym spotkaniu konspiracyjnym Polska Macierz Szkolna prowadzipod przewodnictwem ks. kanonika Szydoczyńskiego. Z tego grona ła liczne kursy nauczycielskie m.
Józef Bieńkowski z Łabuń poległ w walkach pod Józefowem. Dwóch in. trzytygodniowy w Radecznicy,
mieszkańców Franciszek Dyjak i Kazimierz Kuhn za udział w powsta- w którym uczestniczyła mieszkanniu styczniowym zostali skazani na pobyt na Syberii. Bojowiec PPS-u ka Łabuniek Melania Brudzińska.
w 1905 r. Andrzej Paczkowski kowal z Łabuniek odniósł rany w czasie Na zjeździe Straży Kresowej w Zamościu reprezentant gminy łabuńakcji.
skiej Michał Paczos upominał się
Ożywienie narodowo-patriotycz- legionowe tj. „O mój rozmarynie” o ożywienie działalności oświane nastąpiło na przełomie 1915 i „Naprzód drużyno strzelecka”.
towej, o stypendia dla młodzieży
i 1916 roku wraz okupacją austriac- 1 września 1916 roku Stanisław i pomoc finansową dla nauczycieli.
ką i dało znać z jeszcze większą siłą Paczos „Kłonica” pod przykrywką Wszystkie polskie stowarzyszenia
po „akcie 3 listopada”. W 1916 roku Straży Ogniowej założył w Łabu- w ważnych uroczystościach patrio- jak pisze Janusz Jasiński (Echa niach placówkę POW, w której peł- tycznych współpracowały ze sobą,
przeszłości) - tak jak w całej Kon- nił funkcję dowódcy, jego zastępcą bardzo często członkowie ich nalegresówce także w Łabuniach ob- został Franciszek Jasiński „Kwiat- żeli do tych samych organizacji.
chodzono 125. rocznicę uchwalenia kowski” student Konserwatorium Na początku roku 1918 Jadwiga
Konstytucji 3-go Maja. Wygłoszo- Muzycznego w Warszawie, który Paczosówna nauczycielka z Majno referat o jej znaczeniu, sprzeda- przywoził książki, podręczniki woj- danu Ruszowskiego tak opisała
wano cegiełki na cele oświatowe. skowe, tajne druki i ulotki propa- działalność w miejscowości WierzMieszkanie organisty Stanisława gandowe.
bie „Wierzbie zaczyna się wyróżJasińskiego stało się miejscem spo- Do POW należała także Helena niać coraz żywszym dążeniem do
tkań młodzieży, gdzie urządzano Paczosówna „Jagienka”, Jadwiga oświaty. W samym Wierzbiu nie
prywatne koncerty, śpiewano pie- Paczosówna nauczycielka w Maj- ma wprawdzie koła Polskiej Maśni patriotyczne, ludowe, przygo- danie Ruszowskim, gdzie mieścił cierzy Szkolnej, ani Koła Rolniczedowe, urządzano wycieczki i ma- się magazyn broni POW, Maria go, ni też Straży Ogniowej, ale wiejówki. Bywali tam oprócz rodziny Jasińska, Stanisław Bajankiewicz, lu mieszkańców tej wioski należy
Jasińskich i Paczosów m.in. Adolf Stanisław Adamowicz i inni. Te- do Koła Polskiej Macierzy Szkolnej
Dzikowski, Janina Gruszczyńska, renowe szkolenia wojskowe oraz i Koła Rolniczego pobliskich ŁaStanisław Bajankiewicz, Jan Fran- szkoleniowe zebrania prowadzone buń, a młodzież męska należy do
czak. Bracia Stanisław i Stefan były pod pozorem ćwiczeń Straży Straży Ogniowej. Od trzech miePaczosowie uczniowie Szkoły Lu- Ogniowej „Piechur”. Tak wspomi- sięcy istnieje Koło Związku Młobelskiej udzielali się w Organizacji na w życiorysie z 1937 roku Fran- dzieży, do którego należy wszystMłodzieży Narodowej powstałej ciszek Jasiński „Praca polegała na ka młodzież tej wioski. Młodzież
z inspiracji POW przywozili ma- organizowaniu wspólnie z Stani- bardzo chętnie uczestniczy w zeteriały peowiackie i nowe pieśni sławem Paczosem, którego byłem braniach, wycieczkach i przedstazastępcą jako komendanta placów- wieniach amatorskich. Grano pod
ki, w uczestniczeniu i prowadzeniu kierownictwem miejscowej naćwiczeń praktycznych i wykładów uczycielki Józefy Zimkównej „Wez dziedziny wojskowej, uświada- sele Zosi”. Dochód przeznaczono na
mianiu i agitacji połączonej z wer- miejscową bibliotekę. Najwiękbunkiem do placówki w Łabuniach szym powodzeniem cieszyły się
i okolicznych wsiach: Majdan Ru- przedstawienia amatorskie łączone
szowski, Ruszów, Wierzbie, Łabuń- z reguły z chóralnymi śpiewami.
ki. W zawiązku z tym prowadziłem Zespoły łabuńskie zostały zapronauczanie czytania, pisania, histo- szone latem 1918 roku na gościnne
rii o Polsce, zasadnicze wiadomości występy do Zamościa. Głównym
o pisarzach polskich, traktując to organizatorem był Związek Młojako pomocniczy czynnik uświado- dzieży, grano w sali „Oaza”. Reżymienia obywatelskiego”.
serem przedstawień autorskich
Oprócz POW działały w Łabu- „Urlopnik” i „Ulicznik warszawski”
Peowiacy w Łabuniach, czerwiec
niach także inne organizacje: Pol- był J. Rojewski. W sztukach grali
1918, siedzą od lewej: Franciszek
ska Macierz Szkolna, Związek Franciszek Jasiński, Antoni JasińJasiński, Stanisław Paczos, stoją
Młodzieży, Kółko Rolnicze i Straż ski, Helena Paczosówna, Stefan Paod lewej: Stanisław Bajankiewicz,
Kresowa. Koło Macierzy Szkolnej czos, Jan Franczak, Bajankiewicz,
Stefan Paczos
w Łabuniach powstało 10 grudnia A. Cyc oraz Binduga.

do odzyskania przez
Polskę niepodległości
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W Łabuniach po raz trzeci dużą
trzeciomajową uroczystość przygotowano w 1918 roku. Na początku
proboszcz Goliński wygłosił patriotyczne kazanie w kościele. Po
kazaniu ruszył pochód ze sztandarem narodowym na czele. W pochodzie szły szkoły wszystkie ze
swymi sztandarami, Straż Ogniowa [tzn. POW łabuńska], Związek
Młodzieży, chór parafialny, lud
śpiewający pieśni patriotyczne
i religijne. Pochód podążył do
krzyża pamiątkowego, wzniesionego i poświęconego w ubiegłym
roku podczas obchodów 3 Maja.
Wówczas jeszcze raz przemówił ks.
Goliński i niejaki Szulc, następnie
odśpiewano „Rotę”, po czym pochód wrócił do kościoła.
Na apel Polskiej Organizacji Wojskowej nawołującej do tworzenia
regularnej siły zbrojnej z 15 października 1918 roku, w Zamościu
dwa dni później powołano polską
Straż Obywatelską pod komendą ppor. Stefana Pomarańskiego.
W Łabuniach dobrowolnie opodatkowano się na potrzeby Straży
Obywatelskiej. Dnia 1 listopada
na wieść o tym, że wojna skończona i widząc wojsko austriackie przechodzące w stronę Tomaszowa Lubelskiego częściowo bez
broni, miejscowa placówka POW
pod dowództwem Jana Franczaka
w towarzystwie Franciszka Sokołowskiego i Jana Mokrzeckiego
udała się do miejscowego posterunku żandarmerii austriackiej
z żądaniem oddania broni. Komendant posterunku oporu nie stawiał,
zdał broń 7 żołnierzy, którzy byli
w gminie do ściągania kontyngentu i prosił jedynie, by zostawiono
mu na noc karabiny żandarmerii dla własnego bezpieczeństwa.
Rano 2 listopada oddał karabiny
żandarmerii i opuścił Łabunie. Jan
Franczak sekretarz gminy z 6 mężczyzn godnych zaufania a umiejących obchodzić się z bronią uczynił tymczasowy posterunek policji
pod komendą Pietryka z Łabuniek.
Polska Organizacja Wojskowa została rozwiązana na Zamojszczyźnie 2 listopada 1918 roku. W Zamościu zaczął się tworzyć III batalion
35 Pułku Piechoty oraz III szwadron 7 Pułku Ułanów Lubelskich
i do nich zgłosili się peowiacy Stanisław Paczos i Franciszek Jasiński,
którzy byli nieobecni w czasie rozbrajania posterunku w Łabuniach.
Jeden był wówczas w Lublinie,

jącej od 1 listopada 1918 do 22 maja
1919 roku w obronie Lwowa brali udział uczniowie Seminarium
Nauczycielskiego: Antoni Karp
z Łabuń, Antoni Turczyn z Wierzbia, Michał Woźniak późniejszy
kierownik szkoły, nauczyciel w Łabuniach i Roman Zimek żołnierz
z kompani jasielskiej, późniejszy
Siostry szpitalne w Szpitalu Wojskomieszkaniec Łabuniek.
wym w Zamościu, 1919 r. Od lewe:j
I gdy przyszedł czas walki w obroHelena Paczosówna i Maria Jasińska
nie zagrożonego bytu państwa
w 1920 roku w wojnie z bolszewidrugi w Warszawie. Oprócz nich kami walczyli i oddali życie ppor.
zgłosili się do wojska Stefan Pa- Stanisław Paczos w krwawym
czos, Tadeusz Gruszczyński i inni, boju z kozakami Budionnego pod
nie tylko członkowie POW. Helena Lwowem, rozsiekany wraz z całą
Paczosówna i Maria Jasińska zgło- kompanią.
siły się do Szpitala Wojskowego Na Wołyniu zginął Marcin Paluch
w Zamościu.
z Mocówki. Jan Giergiel z Wierzbia zginął 1920 roku w Małopolsce
Walczyli
Wschodniej. Rany i kontuzje odnieśli: Władysław Kapłon stracił
w Legionach Polskich
oko i cztery palce u ręki, Jan Lewic1914-1918
ki odniósł kontuzję, Władysław
Ciuraszkiewicz Bolesław, Łabuńki Nowosad ranny w szyję, Franci(1899- 1974), w LP od 1916 r. „u gen. szek Radliński ranny w rękę - nieRydza-Śmigłego”, brał
udział dowład ręki, Franciszek Semczuk
w walce o Kijów, kawaleria (inf. od inwalida - niedowład nóg.
Na cmentarzu zakonnym i rodzinsyna Janusza Ciuraszkiewicza).
nym rodziny Szeptyckich w ŁabuLista Legionistów Polskich (1914- niach złożono urnę przesłaną przez
1918) w Muzeum Józefa Piłsud- władze obozu z prochami Stanisłaskiego figurują takie nazwiska wa Kostki Starowieyskiego, męża
Marii Szeptyckiej poślubionej
mieszkańców z gminy Łabunie:
Cybula Jan, s. Antoniego ur. Maj- w Łabuniach w 1921 r., kapitana
dan Ruszowski 30 X 1895 r. Służył artylerii, uczestnika wojny polod 6 I 1916 w 2. komp. I baonu 6. sko-ukraińskiej w bitwie o Lwów
pp. do kryzysu przysięgłego; Droź- i polsko-bolszewickiej 1918-1920,
dziel Stanisław, s. Michała ur. 1894 więźnia i ofiary obozu koncentrar. Ruszów – Służył w 4. pp.; Efner cyjnego w Dachau, błogosławioEugeniusz, s. Józefa ur. Łabunie nego kościoła katolickiego.
Bogdan Szykuła
1897 r. Służył w 5 pp.; Gach Adam
ur. 1899 r. Łabunie, rolnik, służył
Przy opracowaniu skorzystano z:
w 4 pp.; Kostrubiec Józef, s. JózeJ. Jasiński, Czas odległy i bliski. Paczosofa ur. 1898 r. Ruszów. 4 pp.; Krza- wie
i Jasińscy w XIX i XX wieku, Olsztyn
czek Robert Wojciech, Ruszów ur. 1998;
1897 r. siodlarz 4 pp.; Legieć Jan,
J. Jasiński, W 90 rocznicę odzyskania nies. Wojciecha ur. 1895 r. w Majda- podległości. Młodzież podzamojska w 1918
nie Ruszowskim 4 pp.; Rozkres Jan roku z tradycji rodzinnych, [w] Echa PrzeIX 2008;
ur. 1897 r. w Łabuniach s. Anto- szłości
J. Franczak, Fragmenty wspomnień z lat
niego, robotnik, szeregowy, służył 1905-1918 [w] Teka Zamojska;
w 2 kompanii 4 pp.; poległ 7 VII
F. Pokryszka, Zapiski... nie tylko o Wierz1916 r. koło Optowej; Sęk Andrzej, biu, Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie,
s. Franciszka ur. 1897 r. w Wierzbiu, Łabunie 2015;
E. Banasiewicz-Szykuła [et al] Dzieje
służył w 4 pp.; Szawracki Marian miejscowości
gminy Łabunie powiat zaur. 1898 w Łabuniach s. Jana, ślu- mojski, Łabunie 2010
sarz, służył w 3 szwadronie 2. PułB. Szykuła, Przyczynki do poznania dzieku Ułanów, poległ 6 VII 1916 r. jów miejscowość gminy Łabunie. Zeszyt 2,
pod Kunskoje; Juś Józef, Łabuńki, Łabunie 2016;
Fotografie pochodzą ze zbiorów Biblioprzebywał na internowaniu wraz teki
Publicznej Gminy Łabunie przekazane
z Józefem Piłsudskim. (inf. Józefa przez Janusza Jasińskiego oraz Krystynę
Jusia - wnuka).
i Antoniego Dubików;
Lista Legionistów Polskich (1914-1918) za
W wojnie polsko–ukraińskiej trwaMuzeum Józefa Piłsudskiego.
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SPOTKANIA
Wysiedlenia ludności z czterech miejscowości naszej gminy i gehenna obozu w Zamościu, a potem tułaczka donikąd, po drodze
z nieodstępującą towarzyszką zabierającą nieraz na zawsze najbliższych… oto życie wielu mieszkańców w grudniu 1942 r. Bohaterka „Spotkań” pani Genowefa Radzykiewicz z Łabuniek Pierwszych o tamtych wydarzeniach mówi: „Ciężko mi wracać do tych
wspomnień. Takich rzeczy się nie zapomina. Człowiek bóle różne
przeszedł i jakoś przeszły i je się zapomni, a tego się nie da zapomnieć. Tak się wryło… Później to się pociągu nawet bałam…”.

MAMO WEŹ MNIE Z SOBĄ!
Dawno temu nauczyłam się pisać
liczby rzymskie i ktoś mi powiedział, że mój miesiąc urodzenia listopad to kreskę stawia się przed
dziesiątką, i tak pisałam, że urodziłam się IX a nie XI 1931 r. Urodziłam się w Wierzbiu z domu Kapłon. Mieszkałam przy krynicy na
starej wsi. Było nas czworo. Trzech
braci starszych i ja najmłodsza.
Najstarszy z 1923 r., kolejny z 1925
r. i ostatni z 1928 r. Kapłonów na
Wierzbiu było sporo. Nas nazywali u „Józiunia”, u Haliny Kapłon
i Olki to „Zawszegdy”, Zakrzewskiej
ojciec to u „Wiktora”, tam, co był
sołtys Miecio ten to „Łypeta”, inny
Kapłon to Jasio „Julczyn”. Każdy
z Kapłonów miał jakiś przydomek.
Do kościoła chodziliśmy do Łabuń ‘bez’ łąki po ‘umarłej drodze’.
Koło figury na końcu żegnali nieboszczyków i pewnie stąd nazwa.
I przez Bilskie. Koło stawów droga biegła. Błoto, błoć, doły niesamowite. Więcej łąkami się szło

na skróty. Na stawy przez kładkę,
potem ścieżką na skos. Nogi myło
się na starej wsi pod studnią. Do
Lewickiego się wychodziło, ta droga, co do Ruszowa leci.

Jak wybuchła wojna
Młóciliśmy. Konie poganiałam,
w kieracie chodziły. Przyszedł
ktoś i powiedział do Szali, że ma
powiestkę do wojska i on zszedł
z młockarni i poszedł do domu.
Później taką powiestkę dostał mój
ojciec Józef. Zaczęła się trwoga. Ojciec urodził się w 1898 r. Poszedł.
Zawiozła go matka do Tomaszowa.
Służył w taborach z końmi. Dostał
się do niewoli do Niemiec i tam został. Wrócił pod koniec wojny. Pisał do nas przez całą wojnę. A my
zostaliśmy tu sami. Matka troszkę
się załamała, czworo dzieci. Bracia
pomagali.

Przyszło wysiedlenie

Bolek, Janek na koniu, Mietek z czapką, mama,
Gienia z psem Nero; drogą idzie Serafin. Wierzbie
przed domem. Zdjęcie wysłane do ojca do Niemiec.

Dochodziły do
nas wiadomości, że wysiedlają
wioski
takie a takie.
Ludzie chodzili, mówili, były
jakieś przecieki. I już było
wiadomo, że
nasza
wioska jest też do
wysiedlenia.
Sąsiad Dziuba
Jan się nazywał miał dwoje dzieci, córkę starszą ode
mnie dwa lata
i syna młod-

szego o rok. Jednego dnia pousadzał nas wszystkich na wóz i tak
się umówili, że na Bródek nas wywiózł. Tam byliśmy chyba ze dwa
dni. Potem przyszła matka z braćmi. Właściwie bracia starsi zostali
w domu, bo mieliśmy krowy, świnie trzeba było im dać jeść. Stwierdzili, że zostaną i najwyżej się pochowają jak coś tego… Niektórzy
się pochowali, oni nie zdążyli. Pobrali ich na wóz jak wszystkich.
Wieźli ich przez Łabuńki i gdzieś tu
ugrzęźli, bo kiedyś drogi były błotniste. Poschodzili z wozu, zaczęli te
wozy pchać. I mój najstarszy brat
Mieczysław nie wsiadł już na ten
wóz. Zaraz stała stodoła Bilskiego
i on za nią się schował. Także udało mu się. A ten drugi Bolesław pojechał. Ja byłam z matką i bratem
Jankiem w Bródku u Mroza. Przyszli do nas bracia Dziuby, bo oni
się gdzieś pochowali i powiedzieli
nam, że już wysiedlone Wierzbie
i wszystkich zabrali. Mieczysław
najpierw był na Majdanie a potem
wrócił do domu. Jak wróciliśmy
z Bródka to mieszkaliśmy w jednej
chacie u Dziuby. Mówili, że czarniuchy potrzebują pracowników to
jak się kto zostanie, to jak się zgłosi
do roboty, to może będzie siedział
w swoim domu. A nasz dom był
nie zajęty, bo na starej wsi były
stare domy. I byliśmy ze dwa dni,
trzy najwyżej. Przyszliśmy od tego
Dziuby, a w naszym domu Mietek
śpi na łóżku. Opowiedział nam co
i jak ‘ucikł’. A Bolek pojechał. I tak
żeśmy byli. Mieliśmy warchlaki
i maciorę co z głodu zagródki porozwalali i pouciekali. Matka jak
przyszła to małe gdzieś się plątali
przy domu. Pozaganiała. A maciora poszła dalej na wieś. Poszła za
nią. A tam był folksdojcz Bondyra
i jeszcze jakiś i zagonili tę świnię do
poddachu i zabijają. Mama mówi,
że jej świnia uciekła, a on, że to
już nie wasza. I matka przyszła do
domu. Pewnie nikt już na nic nie
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patrzy, świnia ‘kulczykowana’, za- lecieli za nimi i kolbami ich tam cofnęło. Taki był odór. Tak my zabijać nie było wolno… I od sąsiada przygnali z powrotem. Pobili ich raz niedaleko odeszli. I weszliśmy
chłopaki zabili jedno prosię. ‘Roz- jeszcze.
na górę, bo jak z góry będą dzieci
bierzem’ i ‘będziem’ mieli co jeść.
sikały to będzie się lało na dół. Nie
I tak zrobili w wieczór pod strażą.
Za drutami
byliśmy tam tak długo. Może do
Matka wzięła mięso w worek jakiś
tygodnia, nawet nie. Bo było przei schowała w komorze. Schowała Dojeżdżaliśmy do Okrzei do dru- pełnienie, bo było za dużo dzieci
pod przędziwo międlone, bo to nie tów, zakręt taki był i akurat wy- i starych. Nie wiedziałam, gdzie
wolno było mieć mięsa. A tu na chodzili ludzie ci co do Niemiec na jest moja rodzina, czy już ich wydrugi dzień przychodzi czarniuch, roboty zostali skierowani. I Bolek wieźli… W tym baraku ze znajow kilku ich było i do każdego szedł i taka sąsiadka dziewczyna mych byli jeszcze Feręszkiewicze
domu. Do Dziuby, do nas… 10 mi- Ceśka Karchut. My tam zaczęli: oj i ze wsi jeszcze byli. A jak jechalinut i wychodzić. Furmanki podje- Bolek, Bolek… On się chciał rzucić śmy przez naszą wieś to tak pod
chali. Dwie pod nas, dalej był są- i przylecieć do nas, ale go przegoni- koniec wracali ludzie, tak samo jak
siad Karchut to tamtych nie ruszali, li. Nie wolno. I już. Oni przeszli, my gdzieś uciekli… szli z bajdołabo mieli zięcia, co się już wkręcił nas zawieźli na plac za drutami. mi i tak za górki het na pole wyszli.
do roboty do tych czarnych. A my I od razu do jakiegoś baraku ogól- Jak Niemcy ich zobaczyli to zaczęli
nie mieliśmy pleców żadnych i za- nego. Lekarz był, taka komisja. strzelać w górę, wołać. Oni postabieraj się. Zabraliśmy, co tam mat- I wyczytywali po kolei. Który wali i widać nie mieli wyjścia.
ka powiązała. Pierzynkę, poduszkę, zdatny zdrowy to na jedne stronę, Przyszli to byli Koprowskie. I dołaszki co tam gdzie miała. Nie było który stary i coś tam nie tak to na łączyli do furmanek. Jeszcze ta kowyjścia. A jak przyszedł ten czar- drugą stronę. Dzieci do 14 lat. Brat bieta z tym bajdołkiem uciekła do
niuch do mieszkania to zobaczył, już ten najmłodszy Janek miał sąsiada na podwórek. Chłopa od
że było tu natopionego tego mię- skończone 14 lat w sierpniu. I już razu na wóz. Ona uciekła do Jasa, matka gdzieś w nocy w żarnach go wzięli na tamtą stronę na robo- strzębskich, tam gdzieś byli ‘kiczanamełła zboża i upiekła chleb. I je- ty do Niemiec. I matkę zabrali. ki’ narzucane. Ona wlazła w słodliśmy ten tłuszcz. I coś zauważył, I Mietka. I oni tam, a mnie na tę mę, ‘kiczakiem’ się nakryła.
coś mu się nie spodobało. Poszedł stronę razem z Dziubami. Ten Dziu- A Niemcy latali, latali i nie mogli
na dwór, powiedział drugiemu ba to był już starszy facet, Dziubi- ją znaleźć. Aż w końcu gdzieś ją zai przyszli chałupę zamknęli i kazali cha też. Tam był starszy syn i cór- uważyli, wygnali ją kolbą na wóz.
nic nie robić. Wywrócili wszyst- ka. To ich zabrali na stronę do W obozie nie było apeli, nic nie
ko w komorze, co tam gdzie było Niemiec. A Dziuby i tych dwoje było, nikt nas nie sprawdzał. Do
i znaleźli worek z mięsem. Przy- młodszych Franio i Janka i ja, bo jedzenia w obozie dawali nam
niósł do sieni i woła matkę. Co mnie dołączyli do nich i nas odpro- zupę z brukwi zmarzniętej. Rano
to jest? Matka się zatrwożyła, nie wadzili do baraku nr 16. Barak taki chleb może był na cztery dzielony.
wiedziała, co powiedzieć. Ale ten najgorszy. Barak był długi, nie Jakieś dwie kromki chleba i czarna
brat starszy Mietek był jakiś przy- było drzwi tylko brama taka jak do kawa. Jak ktoś miał coś na zupę to
tomny i mówi: mamo, no przecież stodoły. Weszliśmy tam. Dwie ża- dobrze, a jak nie to sobie radź. Ja
dostaliśmy za odstawioną krowę… róweczek świeciło się w górze, nie pamiętam w czym ja jadałam,
Faktycznie, gdzieś wcześniej odsta- okien nie było. Prycze piętrowe ja nie mogłam jeść tej zupy, bo
wił krowę i za to dostawało się 10 byli. Z jednej strony i z drugiej ta- mnie zaciskało z żalu. Dziuba się
kg mięsa wołowego. A mama: a no kie długie prycze. Ni podłogi nie wystarał o jakieś menażki, skoruptak, ja mam nawet kwity. Miała było ni niczego. Ziemia. Tragicznie ki. A może mieliśmy jakieś miseczje przy sobie. Zobaczył, kazał jej tam było. Ani światła ani posłania ki… Za parę dni wygnali nas z bapołożyć na szafce. I nic, zbieramy jakiego. Na tych pryczach pełno raku na środek placu. Stał z taką
się tam. Ale się ‘boim’. Na komen- ludzi. Dziuba mówi, że my nie pój- trąbą na taborecie i wyczytywali
danta tak czekał. Ale matka wie, dziem tam daleko, bo tam gorzej kolejno. Kto ‘wyczytan’ to przyże nie dawali nam wieprzowego śmierdzi. Jak weszliśmy to aż nas chodził bliżej bramy… Nikt nie
tylko wołowe, pozna się… więc
ukradkiem, gdy tamci wyszli za
dom, powyrzucała nogi, uszy, łeb
do takiego lochu tam nakładzione
były liście z zagaty. No wreszcie
już wychodzić. Powychodziliśmy,
posiadaliśmy na wóz. Ale przychodzi jeden Niemiec i woła matkę.
Zatrwożyliśmy się. Bo tak niedawno zabili we wsi takiego jednego
Sokołowskiego. Na warcie był
i coś tam im się nie podobało. I ja
se myślę, że już pewnie matkę zabiją. Już płaczę… a tu patrzę idzie
matka z węzełkiem pod pachą.
I mówi: kazał mi se to zabrać. I nas
wieźli jak na Pniówek. Po drodze
dwóch chłopaków Feręszkiewiczowe wzięli i zeskoczyli na rozdołach
w Pniówku na końcu. Myśleli, że
Mietek, Bolek, Gienia. Ojciec przysłał paczkę z Niemiec: aparat,
się uda, ale na każdym wozie jemandolinę, harmonię, zegar
chał Niemiec. Gdy zeskoczyli, po-
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wiedział co to oznacza, nie myśleliśmy o życiu, tylko o straceniu. Jak
już wyczytali tych ludzi, my się zostali, nas nie objęło. My zostaliśmy
i tych innych, co się jeszcze zostało
kazali przegnać na inny barak na 9.
Tamten barak ‘podług’ tego, w którym byliśmy był nieco lepszy, bo
miał już okna, podłoga była. Nie
było prycz. Na tej podłodze się
spało. Barak był szeroki, a pośrodku były słupy. Ludzie ulokowali
się przy ścianie i przy tych słupach.
Ludzie siedzieli rzędami. My się
prawie ulokowali naprzeciw drzwi,
pośrodku. I tak się siedziało. Wysiedlenie było 10 czy 12 grudnia,
nie pamiętam dokładnie, a my
w tym baraku siedzieliśmy do
końca stycznia. Raz dowozili, raz
robiło się w baraku rzadziej. Ludzie
z Łabuniek zaczęli przyjeżdżać. Blisko usadowili się Braneckie. Był
z nimi taki ładny chłopczyk
w mundurku. Może miał z trzy
lata. Taki wesoły i fajny. Był z babką, bo matka pewnie do Niemiec,
ale zanim pojechała to wpadała do
niego. Był z nami taki kulawy i on
mówił: oj, dziecko takiś fajny, ale
ty tu długo nie popasasz… I długo
nie nabawił. Zachorował, wzięli do
szpitala. Też barak 9. Dwa baraki
były z 9. I zmarł ten chłopaczek. Ta
matka przychodziła, bali się jej powiedzieć nawet, rozpaczała. Do kostnicy to nawet chodziliśmy go zobaczyć. Koło ustępów ta trupiarnia
była. Kostnica. Co dzień wywozili
kogoś. Rano widać było jak kogoś
potaszczyli na jakiejś taczce. Podobno w tym ustępie ktoś się utopił. Jak byliśmy na tej 9 to brat się
mój zjawił, Janek. Nie wiedziałam
czy oni jeszcze są czy już wyjechali.
Wpadł: jesteście tu, jesteście, to dobrze. A oni byli przy samej bramie,
może to była 13 czy 14? I mówi, że
mama tam jest i Mietek. Mietka
nawet nie widziałam. Kombinował coś z synem sąsiada. I znaleźli
dziurę w ogrodzeniu i powyłazili
za druty. Mietek wyszedł z obozu.
Oni przy tym baraku, gdzie na początku mieszkałam czyli w 9, coś
tam porobili, druty były popodnoszone, jakoś się wyczołgali i wyszli.
Poszedł do kuzynów na Majdanek
Krynicki. Dwóch ich uciekło, a czy
więcej nie wiem. Warta stale chodziła pod tymi drutami, jakoś tam
im się udało. Mietek przeżył wojnę, ale też ciężko. Poszedł do wojska. Nie stawił się od razu. Przyszli
i zabrali go do karnej kompanii do
saperów. Szli na przodzie frontu
i odminowywali tereny. Zdrowie
sobie zmarnował, zmarł nagle.
Miał 56 lat. Pojechał na ziemie odzyskane, zajął gospodarstwo. Le-

piej by zrobił, gdyby poszedł do
szkoły. W obozie dużo ludzi nazwozili, ciasno się porobiło i zaczęli
się kłócić, bo już tu nie ma miejsca,
to to, to tamto… jarmark się zrobił
w tym baraku. I ktoś doniósł do
tego Szwaba Ne, że tam taki ruch…
Przyszedł. My leżeliśmy tak pośrodku prawie naprzeciw tych
drzwi. Był z nim ktoś jeszcze, z taką
‘nachają’ przyszedł: widzę, że nie
możecie spać! Może wam zaśpiewać kołysankę? I tak z tą ‘nachają’
przeleciał tak wzdłuż tego bloku
i machał, gdzie kogo popadł… A to
wszystko upadało jeden na drugiego. Rururu. Zabrał się i poszedł.
I już uciszył. Ludzie przewidywali
dzisiaj takie święto, taki dzień, jutro tamto. W cichości się modlili
i w oczekiwaniu. Ludzie z Zamościa
chodzili chodnikiem za drutami.
Rzucali paczki, jak się udało przerzucić. Druty z jednej strony kolczaste z drugiej kolczaste a pośrodku kłęby drutów. Jak był silny to
przerzucił, czasem paczki lądowały
pomiędzy. Do matki ktoś tam przerzucił paczkę, pewnie bracia z Majdanku Krynickiego. Pamiętam suchary. Jak mama przyszła do mnie,
może była ze trzy razy… To mi
wyiskała koszulę, to mnie uczesała. Raz przyszła pod wieczór i chciałam ją odprowadzić, poszłam z nią.
Każdy barak był ogrodzony, ale
jakoś na tych bramkach nikogo nie
było i wyszłam na ten plac, potem
dalej i dalej i proszę: mamo weź
mnie z sobą! Zobaczę jak mieszkacie, pobędę trochę z wami. Mama:
dziecko nie wolno, jakby Niemiec
zobaczył… a ja: jak mnie zabije to
co? I poszłam tam do środka. Tam
było troszkę inaczej. Ludzie wszystkie w sile wieku. Podłoga była,
okna byli. Byli piętrowe prycze. To
był barak chyba trzynastka. Mama

mieszkała na piętrze. Ja tam weszłam. Mama miała sucharów. Jakie one były dobre te suchary.
Lepsze niż cukierki. Prosiłam
mamę, żeby mnie zostawiła chociaż na jedną noc, przenocuję tu.
Mama: często robią takie zbiórki
w nocy, jakby tak było dziś to co
by było? A ja: co będzie, pozwól
mi. I tak się zostałam z mamą.
Przenocowałam z nią jedną noc.
Na drugi dzień wyprowadziła
mnie za bramę przez plac… Na razie śniegu nie było, a później zaczął padać. Mróz był. Studnia
pompowa, lodu namarzło. Zimno
było jakiś czas. Później jak nas wywozili to było ocieplenie, pod koniec stycznia. Tydzień wcześniej
tych do Niemiec wywieźli z trzynastki. Ktoś przyszedł rano do nas
i powiedział, że tamten barak wywieziony w nocy. Spłakałam się,
bo myślałam, że już nikogo nie zobaczę. Potem nas powyganiali.
Wyszliśmy zza drutów i pognali
nas na stację kolejową. Znowu wyczytywali i pod bramę, pod bramę,
w tę stronę. Kto był jakiś niemogący to wozy jakieś były. A jak szliśmy na stację to pod starym szpitalem pogrzeb szedł i w tym
kondukcie nasz ksiądz Kostrzewa.
Ludzie machali i mówili: nasz
ksiądz, nasz ksiądz. Podstawili pociąg, niby to osobowy, ale to byli
takie pociągi, że do każdego wagoniku były drzwi, nie tak jak dziś,
jedne, tylko drzwi i dwie ławeczki.
Do każdego przedziału drzwi i ławeczki i następne drzwi i ławeczki.
Takie kajutki. Kazali ‘zajmać’ te.
Ale to ludzi dużo i dużo się napchało. Jeden przy drugim stał, jak
śledzie w beczce. I jeszcze jak ktoś
był niemogący to wciągali takiego
do tych ludzi na podłogę. Do naszego przedziału też wciągnęli ja-

I Komunia św. Łabunie, 1940 r.
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kiegoś chłopa pod nogi. Boże i tak
nie ma jak stanąć… to my dzieci
tośmy ‘powyładyli’ na ławki.
A pozostali jakoś się drepcili. Ani
się ruszyć, ani co. Dali nam po bułce z marmoladą. Do ubikacji nie
było, gdzie pójść ani co. Nie wiedzieliśmy, gdzie jedziemy…

Po co im my?
Nikt nie myślał, że na życie, bo
po co im my? Tylko na pewno na
stracenie. Ruszył ten pociąg to całą
noc jechał i jechał. Po drodze mówili, że ktoś tam wyskoczył przez
okno, jakiś chłopak. Co jakiś czas
widać było wkoło pociągu, że żołnierz poszedł, ale to na stacjach.
I wyskoczyli, jak zatrzymali ten
pociąg. Ciemno było. Rozdoły jakieś były. I polecieli w te rozdoły żołnierze. I tylko było słychać
strzały… i dopiero pociąg ruszył
dalej. Jeszcze tak mówili, że może
nas tu ‘wygrużą’ i… Zajechaliśmy
do Siedlec to może obiad był. Zdaje
mnie się, że to była niedziela. Ludzi
dużo świątecznie poubierane. Stali i czekali. Nam kazali wychodzić
na taki placyk. Ludzie pozaduszane tam byli, to ich za nogi powyciągali… może z 10 trupów, może
więcej. I znowu nie wiadomo, co
z nami będzie. Żołnierze chodzili wokół i pilnowali. Ustawili nas
w szereg i kazali iść. Kto wiedział,
że na lepsze życie?! W Siedlcach ludzi porozbierali, a kto się został to
był tam taki budynek opiekuńczy,
jakby dom starców. Stał na Świętojańskiej i tam widziałam panią
Kycko z Wierzbia. I ja chodziłam
tamtędy. A ona wyszła… budynek
był, brama z desek i uliczka. A ona
za tą bramką i lamentowała: jak ja
stąd wyjdę! Zobaczyła mnie i widać mnie poznała, a ja się przestraszyłam, bo po utracie syna Jerzego
mówili o niej, że szalona. Znalazła
drzwi, wyleciała na szosę i krzyczała: Gieniu, Gieniu! A ja już byłam na drugiej stronie i się już nie
wracałam. Dalszych jej losów nie
znam. Jej mąż Jędruch Kycko koło
naszego domu miał sklep. Pamiętam chłopów jak siedzieli, Serafin
zawsze sobie chałwę kupował.
I chłopy tak mówili: „siedzi Władek u Jędrucha, wcina chałwę, aż
się …”. Mam gdzieś z Ireną Kycko,
ich córką, moją rówieśniczką, zdjęcie u komunii. Mama go miała
w Berlinie. 1940 r. Stoję przy samym księdzu. Dziewczynki były
z Ruszowa i Wierzbia. Z Ruszowa
była Helmanowa i Wiatrowa…
nie bardzo pamiętam. A z Wierzbia
Płazowa, Lachawcowa, Irena Kyckowa na brzegu, Aurelka Kapłon,

Zakrzewskiej siostra… Faranszkiewiczowa. W Siedlcach po wyjściu
z pociągu szliśmy ulicą. Z nami
szli żołnierze, nie ‘esmani’. Jak nas
wieźli to tak nas prowadzili. Na 3
Maja czy 1 Maja był tam taki długi
budynek niski, chaszcze. I my tam
chociaż, żeby się wysikać, bo całą
noc trzymać… krzyczeli żołnierze
gdzie, ale kto nas powstrzyma.
Dopadliśmy tych chaszczy, a tam
ustęp jest. Jak weszliśmy do tego
budynku to Niemcy od nas odstąpili, tam zresztą ogrodzone było.
Ale my nie wchodziliśmy znów
daleko do środka. Tylko nas Dziuba blisko usadowił. Był tam taki
korytarz, wszystko poszło dalej
a my się usadowili w tej sieni. Tam
były ustawione stoły. Poczęstunki
były. Myśmy się bali nawet brać,

łam sama. I siedzę sama w tej sieni
pod ścianą. Jakieś dwie panie wychodzą. Takie młode i zwróciły na
mnie uwagę. Jedna podeszła, pyta
się z kim ja tu jestem. Mówię, że
sama, tylko z Dziubą. Coś jeszcze
się pyta, gdzie twoi rodzice… a ja
wiem? A poszłabyś ze mną? A ja
wiem? I przyszedł ten Dziuba i ta
pani się go pyta o coś. No czego,
jakby chciała, niech pani weźmie.
A do mnie: idź dziecko, no idź! I poszłam. Zapisali mnie. Nazywała się
Gryczyńska Stefania. I mnie się
najlepiej popadło. Ten chłopak na
wsi musiał pracować, a ta dziewczynka to wziął ją mężczyzna, co
z matką mieszkał w małym domku. I ona tam trochę była, potem
ją odesłali do tego ośrodka. Potem
znów na wieś gdzieś trafiła. Gdzieś
w stronę Sokołowa. I tam była już
do końca.

A ja zostałam w Siedlcach

Stefania Gryczyńska z rodzicami,
Antoni Jaszczuk, Gienia.
Siedlce, 1943 r.
bo nie nauczone takiego podawania. A może to trucizna, co to ma
znaczyć? Z takiego strachu, taki
dobrobyt, żeby był? A tamci ludzie namawiają: chodźcie, chodźcie
dzieci. I poszliśmy. Dali nam jakieś kanapki, mleka troszkę. Ludzie
miejscowi szli za nami widocznie,
potem powchodzili i przyglądali
się nam. Pewnie wiedzieli, że mogą
sobie zabierać kogo kto chciał. Patrzę, a tu wyprowadzają to tego,
to tamtego. Dziuba poleciał i szukał dla swoich dzieci kogoś, jak się
dowiedział, że tak można porozpychać te dzieci, powydawać. Patrzę,
przyprowadził jakiegoś mężczyznę.
I tego syna na wieś, że weźmie. Zapisał i powiedział, że tam będzie
mu dobrze. Potem poleciał i znów
przyprowadził jakiegoś faceta. I te
dziewczynkę swoję, a ja się zosta-

Na ul. Sienkiewicza. W samym
centrum. Jeszcze będąc w Wierzbiu,
gdy wiedzieliśmy o wysiedleniu to
chłopaki pozapisywali adresy na
kartkach, matka poszyła nam woreczki na szyję. I mówiła: że jak nas
gdzie los rzuci, to jakbyście gdzieś
tam żyli, a trzeba byłoby się szukać
to macie adresy i piszcie wszyscy
do ojca do Niemiec pod Kassel.
Daleko u gospodarza był. Miałam jedenaście lat. Byłam wysoka.
Ale sama. Zostałam się jak kurczę
z gniazdka wyleci… Pani Stefania
szyła, na drutach robiła. Panienka, koło trzydziestki miała. Fajna
była. Nawet nie specjalnie mieli
w domu miejsce. Bo dwa pokoje
zajmowali, sypialnia ojców, dwa
łóżka stali i ona na kozetce spała
w drugim pokoju. W trzecim był
jakiś lokator. Ze wsi przyjeżdżał do
niej jakiś znajomy na targ, miał też
swoje łóżko. Zobaczył, że tu takie
warunki i wziął zrobił mi łóżeczko.
Siennik wypchał słomą. I tak z tyłu
mi postawili za łóżkiem. I było mi
dobrze na tym łóżeczku spać. Obeznałam się z okolicą to i do sklepu
chodziłam. Kartki żywnościowe
dawali. Chodziłam po nici do szycia na ul. Kilińskiego, tam był taki
pasmanteryjny sklep. Uczyłam się
na drutach. Już w domu trochę próbowałam. We wrześniu wysłała
mnie do szkoły, która była obok.
Nasz budynek był wewnątrz długi, parterowy. Gospodarz mieszkał,
dozorczyni i my. A przy szosie tego
gospodarza kamienica była. I ona
była połączona ze szkołą. Tylko
drutem był odgrodzony ten płot.
Zapisała mnie do szkoły.
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pać schron i myśmy w tym schronie siedzieli parę dni. Zaczął padać
taki silny deszcz. Chyba trzy dni,
Jak wojna wybuchła byłam że nam się już woda do schronu
w pierwszej klasie. Ojca zabrali, wlewała. Żołnierzom też się ponamoże nie miałam w czym chodzić, lewało i gdzieś tam się wycofali
matka już mnie nie posłała do i poszli na Siedlce. Potem się odsuszkoły. Lipecki był kierownikiem nął. Myśmy z tą moją panią jeszszkoły w Wierzbiu. Przychodził cze, jak Niemcy byli przychodzilii pytał czego nie wysyłacie dziew- śmy do domu zobaczyć, ale to front
czynki do szkoły. I nie chodziłam był daleko. Mówiłam do niej: pani
ten rok do szkoły. W drugiej klasie Stefanio. Dobra była pani. Pamiędo komunii. To źle mi było. Cze- tam, szło tą główną szosą wojsko
kałam, aż dzieci wyjdą ze szkoły i szło i szło, nie mogło przejść. Nie
a potem razem z nimi leciałam na mogliśmy przejść szosy, żeby dojść
naukę do kościoła. Także u komu- do domu i zobaczyć. Ale w końcu
nii byłam z dziećmi z drugiej klasy. się udało, coś tam wzięliśmy, poNa następny rok poszłam do dru- chowaliśmy, bo szabrowali zaraz.
giej klasy, a powinnam być w trze- Tam została się w podwórzu taka
ciej. I jak zaczęłam chodzić do trze- starsza kobieta i głucha była. Ona
ciej to było wysiedlenie. Zdolna nie chciała nigdzie iść. My wrócilibyłam. I jakby mnie posłała rok śmy to ona przeżyła. I mówiła, że
wyżej to poszłabym już do piątej siedziała w naszym domu w sieni,
klasy, a ja do czwartej klasy, a trze- na schodach na strych we wnęce.
ciej miałam tylko dwa miesiące. Ale jak tu wróciliśmy to jeszcze tu
Skończyłam czwartą klasę, miałam trupy leżeli wszędzie. Cywile, wojskowe… Strasznie to było patrzeć
same piątki od góry do dołu.
na to. A ta kamienica nasza przy
szosie to bomba gdzieś wpadła
W tym czasie
i zwaliło ją całą. Jakiś czas uczyliOjciec mój jak był w Niemczech śmy się w szkole obok, ale Niemu gospodarza jak się dowiedział com było za ciasno, wygnali szkołę
o Bolku, bo jego najsampierw wy- i wojsko zajęło kamienicę. Pewnie
wieźli, a Bolek pracował na torach chcieli to, a poszło w tamten bukolejowych w Niemczech. A ojciec dynek. Brama była zawalona grujuż był obeznany, po niemiecku zem jak żeśmy wrócili. Ten budyjuż umiał. Zaczął się starać, żeby nek w podwórzu ocalał, tylko jakaś
jego ściągnąć na swoje miejsce, dziura była wybita.
a jego żeby już puścili do domu.
Kozaczyńscy
I wystarał się. Ściągnął Bolka na
wieś na swoje miejsce, a on w 1944
r. wrócił do Wierzbia. Ale po dro- Znajomi mojej pani nazywali się
dze wstąpił do Berlina do matki. Kozaczyńscy. A oni mieli kuzynów
Matka robiła na tokarce zapalniki w Sokołowie. I tam było dwie
w fabryce amunicji. Stamtąd przy- dziewczyn i chłopak. I ci Kozajechał do mnie do Siedlec. I poje- czyńscy przyprowadzili raz tego
chał do domu, ale w naszym domu chłopca do tej mojej pani Stefanii
mieszkał kto inny. Mieszkali u nas zapoznać się. I z tym Kozaczyńskim
Strzałkowskie wysiedleni z Po- przyszedł Antoś Jaszczuk. I już się
znańskiego. Pojechał na Majda- przyjaźnili. Ładny był chłopak. Zonek Krynicki do rodziny tam, gdzie stali narzeczeństwem. I siostra jego
taka ładna była. Raz łapanka była
Mietek był.
i była już w samochodzie, ale żołnierz kazał jej zeskoczyć i uciekła
Front
do nas. Jestem ciekawa czy się oni
Jak przechodził front przez Siedl- pobrali ta moja pani Stefania i Ance to kazali się wszystkim ewaku- toś Jaszczuk? Ja raz byłam u Kozaować. ‘Bieżać’ z miasta, bo tam- czyńskich, bo była tam taka dziewtędy będzie front szedł. I ludzie czyna ze dwa lat starsza ode mnie.
powyjeżdżali na wioski, gdzie kto Tam było dużo dzieci, większych,
miał jakie znajomości. Także moi mniejszych, taki malutki modlił
państwo też wyjechali. Dali duży się: ojce nas… matka mu podposamochód i zawieźli nas na wioskę wiadała. Kozaczyńska była niska,
Czepielin czy jakoś tak się nazywa- on też był niski. Pamiętam, że tam
ła. Tam mieli znajomości, i tam się byłam, ona miała dzieci ‘kiloro’.
zatrzymaliśmy. Chałupka za cha- Bieda była, gdzieś miała w worłupką, a za kolonią był ogromny ku takie ‘maciupcie’ kartofle, pewlas. I tam był front. My tam nie nie jej ktoś przyniósł…A ona tak
zaznali spokoju. Tylko jeden ogień ‘obirała’ te kartofle i ‘obirała’…
się sypał. Także chłopy musieli ko-

Miałam opóźnioną naukę

Wszyscy napisaliśmy do ojca
A potem do siebie. Z matką była
tam taka dziewczyna, co umiała po
niemiecku trochę. I ona wiedziała,
że moja matka ma męża het daleko.
Hersfeld to miasto. Wioska Bodes.
Uber Hersfeld Kassel – tak napisane było na listach. Dowiedziała
się, że Bolek już tam był i mówi:
Kapłonowo jedźmy tam. Ale jak
pojedziem? I tak ‘nukała’, ‘nukała’,
że… ale najpierw to Janek był razem z matką. Ale skumał się z jakimś z Łabuniek, zebrali się i pojechali tak na gapę do ojca. Jechali,
jechali i dojechali. Tam ich jakiś
gospodarz zatrudnił. Ojca już tam
nie było. I mamę z tą dziewczyną
też Niemka przyjęła. Jakiś dzielnicowy Niemiec chodził po wiosce
i zauważył nowe twarze. Dopytywał. Gospodyni powiedziała, co
cię to obchodzi. Dostał wałówkę
i poszedł. I tam została, tam miała
życie. Tamte stronę zajęli Amerykanie, ludzie z Berlina już wracali… a oni długo nie wracali, może
dopiero w 1946 r.? Ja już byłam
w Wierzbiu. Ten Dziuba ze swoją
siostrą przyjechali tutaj na zwiady,
czy jest do czego wracać. Dziuba
mieszkał w ośrodku opiekuńczym
i dorywczo pracował. I przyjechali
do Wierzbia. Ojciec mój wrócił do
swojej chałupy. Czarniuchy wyjechali, Strzałkowscy też. Ojciec powiedział mu, że jak będzie jechał
do Siedlec to niech przywiezie
mnie. Jak wracał z tą siostrą było
takie przepełnienie w tych pociągach, że ludzie oblepiali wagony
i ona gdzieś stała na jakichś stopniach i spadła i zabiła się. Miała
syna Janka takiego kulawego, on
czekał, że ona wróci… I nie mógł
się doczekać i pojechał sam do
domu.

Zbieraliśmy się, żeby wracać
Ale z Siedlec nie było połączenia
i od mego pana Gryczyńskiego
z pracy jechał jakiś samochód z zakładu Społem, a on był magazynierem i jechał po towar do Lublina.
I my zabraliśmy się z nim. Ja, Dziuba, Franio i Janka. W Lublinie nie
było pociągu, czekać trzeba było.
Jakieś wagony podoczepiali… ma
ruszyć, ale nie wiadomo kiedy
i co. Nocowaliśmy na tym dworcu
może ze dwie noce. Wreszcie pojawił się pociąg, ale towarowy, platformy. A na nich pełno gruzu i żelastwa. I tak ludzie i my posiadali.
Pociąg jechał do Chełma. A Dziuba
mówi, że jak on jedzie do Chełma
to nam tam nie ‘trza’ jechać, my
musimy wysiąść w Rejowcu. Je-
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dziem i jedziem. Tak dużo ludzi na
tych gratach jechało… a jak dojechał do Rejowca to zwolnił trochę,
a Dziuba zeskoczył. I mówi: dzieci
schodźcie. Ale jak?. A on: skaczcie.
Chłop był stary i głupi, dopiero
siostrę pochował a nam kazał skakać z góry z platformy. A my nie
wiemy jak, nie nauczone. Pociąg
zwolnił, ale zaraz zaczął nabierać
prędkości. I my tak skakali po jednemu. Najpierw Franio, patrzymy
leży, bajdołkiś my mieli tośmy rzucali, potem Janka i ja się została.
Jakaś kobita siedzi i mówi: dziecko
nie skacz, bo się zabijesz. A ja do
niej: ja muszę skakać. Ja się patrzę,
a tu rzeka niedaleko, znów jakieś
druty… ja se myślę: wola boska.
I ja tak hops z tego pociągu. Skoczyłam. W nogę mi się coś stało.
Nie mogłam stanąć na nią. Do tej
pory to odczuwam. W kolanie. I zebraliśmy się z tymi tobołkami. Im
się nic nie stało. Dowlekliśmy się
pod wieczór do jakiejś chałupy, bo
po drodze nie było domów. A tam
było pełno ludzi. W sieni nam pościelili jakiejś słomy. Jak wstaliśmy
to w kropki byliśmy całe… tak
nas pająki załatwiły. Pomyliśmy
się z tych kropek. Dziuba poszedł
do wsi, żeby nam dali jakąś podwózkę. I przyjechał później jakiś
wóz. I zabrał nas dopiero
do Rejowca do miasta.
A tam znowu noclegu
szukaj. Znów gdzieś tam
przesiedzieliśmy. Dziuba
znowu poszedł gdzieś za
furmanką. Podwiózł nas
ktoś do Krasnegostawu.
I tak podjeżdżaliśmy po
trochu. Sołtys wyznaczał
furmankę. I tak przywieźli nas do Izbicy. I tuśmy już posiedzieli. Pociągiem tym do Chełma
jechali z Wierzbia Bożki.
Może to rodzina Jadzi
Bożek, co Herman był
z nią ożeniony… i oni
widzieli jak myśmy poskakali w tym Rejowcu.
A oni pojechali do Chełma. Dalej pociągu nie
było. Ale inaczej, bo szosa była, jakiś samochód,
piechotą szli i oni szybko zalecieli do Wierzbia. I powiedzieli, że my
poskakali w Rejowcu,
że gdzieś tam jesteśmy.
Syn tego Dziuby był już w domu
miał konia. Czarne go mieli i on
nie dawał się nikomu łapać. I tym
czarniuchom ten koń ucikł i tak się
został. I ten miał tego konia. I on
się wybrał po nas. Przyjechał do
Izbicy furmanką i szukał nas, łaził

po ulicach i nie mógł nas znaleźć.
A my łaziliśmy troszkę tymi ulicami, a potem patrzę i mówię, że to
Maniek tam idzie…: oj, jojojoj, a ja
was tak szukał. I załadowaliśmy
się na ten jego wózek i nas przywiózł do domu.

A jak wróciłam do domu
To też niech Bóg broni… jak do
drugiego obozu! Nic nie ma, niczego… opustoszone. Niby ojciec
i Mietek był. Ale zaraz go do wojska wzięli. A ojciec jak to ojciec,
jakoś taki był, ja wiem? Jakiś taki
niezaradny. Ja się rozchorowałam.
Taki straszny świerzb był. Palce
miałam ‘porozkraczane’, aż wrzody
miałam na tych ‘ręcach’. Gorączkę
miałam i myślałam, że już umrę,
taka jakaś beznadziejna byłam.
Leżałam jak błoto. To zima była,
mróz. Gdzież było szukać lekarza,
leków? Czasem sąsiadka przyniosła mi coś jeść. To ojciec krowinę
swoje znalazł, mleka wydoił i zagotował. Tę zimę 1945 roku na 1946
przeżyłam strasznie ciężko. Na
wiosnę ludzie wracali z Berlina.
Poszłam do sąsiadów Kapłonów
i spłakałam się, bo jak byłam sama
tak dalej sama. U Kapłonów była
Janina, Halina, Anielcia, Ola, Ma-

wypadek. Gdzieś tam szli i wpadł
na nich samochód. I Bolkowi nogę
złamało. Był w szpitalu, nogę miał
na wyciągu i tak ‘kalikował’. A potem ten front… bombardowania,
wszystko uciekało do schronów.
A on się został, ale ktoś po niego
wrócił i schowali go w schronie.
Potem wszystkie wyszli a jego zostawili. i on tam leżał. Aż dopiero Amerykanie naszli, sprawdzili
i go tam znaleźli gdzieś. Dopiero
wzięli na lepszy szpital, wyleczyli. I wrócił tu do domu. I dorabiali
się od początku, byle jak… wrócił
Mietek z wojska i szukał swojej
drogi. I wylądował na zachodzie.
Zajął gospodarkę, tam został, tam
umarł. Tam rodzinę założył. Z UNRRA dostał krowę, taką zapomogę,
budynki miał ładne. Przyjechał do
domu, żeby sobie coś wziąć. Matka wzięła spłatę od brata z Majdanku Krynickiego, konia, świnie,
zboża i to wszystko mu podawała.
On sobie najął wagon. W domu
mieliśmy dwa konie i te dwa
wziął. Ojciec jechał i ja. Janek już
tam siedział. Jechaliśmy jak w filmie „Sami swoi”. Mieszkał koło
Żagania, Łozy miejscowość, Świętoszów. Pobyłam tam przez zimę,
z pół roku i wróciłam do domu
z ojcem. To znów matka pojechała. Ja się znów została
sama. Bolek właściwie
też tam był, ale wyrzekł
się tamtej gospodarki
i przyjechał z powrotem
do Wierzbia. I tu założył
rodzinę. Miał sporo dzieci… ożeniony był z Pałkową z Pniówka.

Moja miłość
przyszła…
na schadzkę
Kiedyś nie było telewizorów, radiów, chłopaki się zbierali grandami
i tak latali ‘rajcować’
z dziewczynami po wioskach. Mój był w wojsku
i z chłopakami przyszedł
do Wierzbia. Kapłonowa Halina, Dziubowa,
ja. U nas nie było kaŚlub Gieni i Antoniego Radzykiewiczów;
walerów. Ojciec wolał
7 czerwca 1965 r.
siedzieć u sąsiada niż
w domu. Zapoznaliśmy
się i tak jakoś. Co ma czyrysia i Zosia… Anielcia w Berlinie, je być pewnie?
Marysia z Zosią w Warszawie, JanZachowano oryginalny styl wypowiedzi.
ka z Haliną na wysiedleniu. UcieFot. archiwum rodzinne
szyłam się jak mama wróciła. MiaWysłuchała: Agnieszka Piela
łam 14 lat. Ciężko mi było. Mama
wróciła z Jankiem. Bolek wcześniej
przyjechał. Miał tam w Niemczech
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WOKÓŁ
JEDNEGO ZABYTKU
Na wizerunki Maryi można napotkać na terenie naszej parafii
w przestrzeni otwartej. Istnieją
kapliczki z umieszczonymi w nich
dawnymi figurami, czy też współczesnymi obrazkami dewocyjnymi
Najświętszej Maryi Panny. Chęć
oddania się pod opiekę Maryi
wzmacniają inskrypcje na kapliczkach – prośby o wstawiennictwo
Maryi. – Fundatorami tych obiektów są parafianie, pragnący wyprosić łaski dla siebie, całej rodziny, a czasem i wioski. Figury Matki
Bożej występują też na cmentarzu
parafialnym. Wzniesione przez rodzinę zmarłej osoby, mają otoczyć
jej duszę szczególną opieką.

Kult dla Matki Bożej w parafii Łabunie najwyraźniej jest widoczny w kościele: ufundowany przez lokalnych ziemian – rodzinę Roszkowskich z Mocówki wizerunek w ołtarzu głównym,
obrazy ukazujące sceny z życia Marii w ołtarzach bocznych,
wreszcie figura z kapliczki na placu przykościelnym oraz ustawiona jako najważniejsza wśród świętych Kościoła katolickiego, wieńcząca wejście główne na ów plac.
Filialnemu kościołowi parafii Łabunie w Majdanie Ruszowskim patronuje Matka Boża Częstochowska.
wał we Włoszech Tomasz Zamoyski, podróżował do Italii również
Jan Sobiepan, związany z dworem króla Władysława IV, który
upowszechniał kult Matki Bożej
Loretańskiej w Polsce. Od XVII w.
w kolegiacie zamojskiej znajdował
się obraz Matki Bożej Loretańskiej,
jej kult był znany również w parafiach w Kraśniku i Hucie Krzeszow-

skiej, w którym usytuowane były
trzy ołtarze, w ołtarzu głównym
była umieszczona przypuszczalnie
figura patronki.
Przeniesienie figury na teren naszej
parafii uchroniło ją od zniszczenia.
Jest to wprawdzie przemieszczona, ale najstarsza kapliczka z figurą
Maryi na terenie parafii Łabunie.
Kolejne, umieszczone w kaplicz-

KULT MATKI BOŻEJ W PARAFII ŁABUNIE
KAPLICZKI

1.
Na terenie naszej parafii stoi we
współczesnej kapliczce figura Matki Bożej Loretańskiej. Z przekazów
najstarszych mieszkańców wynika,
że na początku XX w. umieszczona
była w kapliczce w części Łabuniek, zwanej Starą Wsią, dokąd trafiła w drugiej połowie XIX wieku.
Przedstawia ona Maryję trzymającą na lewej ręce Dzieciątko Jezus,
które prawą dłoń wyciąga w geście błogosławieństwa, a lewą
ujmuje kulę ziemską zwieńczoną
krzyżem. Obydwie postaci okrywa
szata wyszywana perłami i złotymi nićmi oraz wota. Być może
rzeźby w Łabuńkach pochodzą
z jednego z kościołów zamojskich,
bowiem kult Matki Bożej Loretańskiej w Zamościu był upowszechniany przez ordynatów, którzy zetknęli się z orędownictwem dla tej
postaci podczas podróży do Włoch
i Loreto. W 1617 i 1633 r. przeby-

2.

3.

skiej, wchodzących w skład dóbr
ordynacji. Mogły one powstać
w XVIII w. i należały do wyposażenia kościoła lub innego obiektu,
któremu patronowała Matka Boża
Loretańska. Figura z Łabuniek mogła zostać przeniesiona z jednego z obiektów z Zamościa, gdzie
w XVIII w. trwał ożywiony ruch
budowlany i wznoszono budowle,
którym patronowała Matka Boża
Loretańska. W 1714 r. naprzeciw
kościoła św. Krzyża w Zamościu
wzniesiono kapliczkę przekrytą
kopułą, w której w pierwszej połowie XVIII w. był umieszczony
niewielki ołtarzyk z drewnianą figurą patronki i dwoma aniołami.
W drugiej połowie XVIII w. taka figura znajdowała się również obok
wznoszonego w 1773 r. szpitala sąsiadującego z kaplicą. Na miejscu
kaplicy w latach 1778-1781 wzniesiono kościół Matki Bożej Loretań-

4.

5.

kach pochodzą już z początku XX
wieku, jak na przykład ta w kaplicy na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Łabuńkach.
Jedna z najstarszych XX-wiecznych
stoi na granicy wsi Barchaczów
i Łabuńki. Jest to zwieńczona obeliskiem figura słupowa powstała
w jednym z józefowskich warsztatów kamieniarskich, ufundowana przez mieszkańca Barchaczowa
– Dominika Cybulskiego w 1905
roku. Jej powstanie można kojarzyć z wprowadzeniem ukazu carskiego o dobrowolności wyznania.
Fundator oddał pod opiekę Maryi
mieszkańców wsi: Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża Rodzicielko. Boże błogosław mieszkańców wsi Barchaczów – taką
inskrypcję kazał wyryć na ścianie
kapliczki. W niszy obelisku stała
zapewne pierwotnie kamienna figurka Matki Bożej – obecnie jest to

6.

7.
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współczesna figurka dewocyjna.
W Barchaczowie, w sąsiedztwie
Izby Muzealnej stoi jeszcze jedna kapliczka dedykowana Maryi.
Ma formę kaplicy. Można do niej
wejść, pomodlić się. Nad jej wejściem widnieje napis: Pod Twoją
obronę uciekamy się. Wyżej, w niszy stoi figurka Maryi. Kapliczka
powstała w 1951 roku i jest jeszcze
jednym przykładem kultu dla Maryi w naszej parafii.
Urokliwie prezentuje się malutka,
skromna kapliczka przymocowana
do jednego z drzew lasu wzdłuż
granicy którego biegnie droga
z Bródka do Cześnik. Być może
mieszkaniec jednej z wiosek, przemierzający często tę drogę, postanowił zbić z desek otwartą, zadaszoną wnękę. W środku umieścił
współczesną figurkę Maryi.
Z lat 30. pochodzi kamienna, częściowo murowana figura słupowa
w Mocówce, powstała z materiału
po rozebranej cerkwi w Łabuńkach. W przeszklonej płycinie widnieje nieco już wyblakły oleodruk
ze sceną Matki Bożej tronującej
w niebie.
Dużych rozmiarów figury Matki Bożej Fatimskiej – współczesne
dewocjonalia – można spotkać na
posesjach wszystkich wsi naszej
parafii. Być może powstały po
nawiedzeniu parafii przez figurę.
Doniosłym wspomnieniem owego nawiedzenia figury Matki Bożej Fatimskiej w parafii Łabunie
w 1997 roku jest wykonana przez
ludowego kamieniarza rzeźba ukazująca Maryję w tym ujęciu ikonograficznym, stojąca na posesji
w Koloni Łabuńki.
Pochodząca z początku XX
wieku rzeźba Matki Bożej Immaculay stoi przy ulicy Zamojskiej,
naprzeciwko zjazdu w ulicę Kościelną.
Rzeźby Matki Bożej Niepokalanie
Poczętej należą też do najczęstszych
przedstawień figuratywnych na
łabunieckim cmentarzu. Wszystkie
rzeźby Immaculaty stoją na nagrobkach młodo zmarłych kobiet.

8.

9.

Najstarszy jest nagrobek Małgorzaty z Chapellerów-Bajkowskiej.
Autorem figury Immaculaty na
tym nagrobku (niestety pozbawionym głowy) jest „nieodkryty”
zamojski kamieniarz, realizujący
zlecenia z terenu Zamojszczyzny
i Chełmszczyzny Jan Marchwieński
(1889-1979). Wykształcony
w zakładzie kamieniarskim przy
warszawskich Powązkach sprowadził się w 1925 roku do Zamościa.
Tutaj był aktywny w zawodzie
kamieniarza do 1965 roku. Jego
realizacje cieszyły się sporą popularnością, dlatego zdecydował się
powołać filię zakładu w Chełmie.
Nagrobki jego autorstwa znajdują
się m.in. na cmentarzach w Zamościu, Hrubieszowie i Wojsławicach.
Przedstawienie Maryi Niepokalanie Poczętej zdobi nagrobki:
zmarłej w wieku 24 lat Karoliny
Radlińskiej, Anieli Sokołowskiej
(zm. w wieku 19 lat), Genowefy
Krawczyńskiej (zmarłej w wieku
18 lat). Nie istnieje nagrobek zmarłej w wieku 37 lat Julii Kapłonowej z klasyczną w proporcjach
figurą Niepokalanie Poczętej. Ludowa rzeźba Niepokalanie Poczętej
wieńczy nagrobek Feliksy Zasuwy
(zm. w wieku 26 lat).
Wyrazem
rozpowszechnionego
kultu jest ludowa figura w typie
ikonograficznym Matki Boskiej
Krasnobrodzkiej. Na nagrobku
zmarłej w wieku 16 lat Aleksandry
Wiater widzimy Maryję z dłońmi
złożonymi do modlitwy, adorującą
ułożone przed Nią Dzieciątko.
Małe figury Maryi umieszczano czasem w zaplanowanych
ku temu niszach. Zachowała się
taka figura w niszy nagrobka Stanisława Pietryka (pocz. XX w.).
Przedstawione przykłady
figur Maryi to zaledwie niewielka
część wszystkich „porozsiewanych”
w kapliczkach na terenie parafii
Łabunie. Dowodzą one powszechności kultu, tak charakterystycznego dla naszego całego kraju.
Agnieszka Szykuła-Żygawska

10.

11.

Spis ilustracji:
1. Łabunie, kościół parafialny, ołtarz główny, Matka Boża Szkaplerzna, fot. A. Szykuła-Żygawska, 2006 r.;
2. Łabuńki, Matka Boża Loretańska, fot. A. Szykuła-Żygawska,
2006 r.;
3. Granica wsi Łabuńki i Barchaczów, kapliczka, fot. A. Szykuła-Żygawska, 2006 r.;
4. Barchaczów, kapliczka, fot. A.
Szykuła-Żygawska, 2006 r.;
5. Łabuńki Drugie, kapliczka, fot.
A. Szykuła-Żygawska, 2010 r.;
6. Kolonia Łabuńki, figura Matki
Bożej Fatimskiej, fot. A. Szykuła-Żygawska, 2006 r.;
7. Łabunie, cmentarz parafialny,
nagrobek Małgorzaty z Chapellerów Bajkowskiej, zm. 15 III
1905 r., fot. A. Szykuła-Żygawska, 2017 r.;
8. Łabunie, cmentarz parafialny,
nagrobek Karoliny Radlińskiej,
zm. 8 I 1921 r., fot. A. Szykuła-Żygawska, 2017 r.;
9. Łabunie, cmentarz parafialny,
nagrobek Anieli Sokołowskiej,
zm. 18 XI 1929 r., fot. A. Szykuła-Żygawska, 2017 r.;
10. Łabunie, cmentarz parafialny,
nagrobek Aleksandry Wiater,
zm. 24 XI 1928 r., fot. A. Szykuła-Żygawska, 2017 r.
11. Łabunie, cmentarz parafialny,
nagrobek Feliksy Zasusówny,
zm. 15 V 1926 r., fot. A. Szykuła-Żygawska, 2017 r.
Literatura:
A. Kędziora, Encyklopedia miasta Zamościa, Zamość 2012.
P. Kondraciuk, Obraz Matki
Bożej Lubomelskiej. Przyczynek
do ikonografii przedstawień Matki Bożej Loretańskiej na Wołyniu
i obszarze dzisiejszej Lubelszczyzny
w okresie baroku, [w:] Zamojszczyzna i Wołyń w minionym tysiącleciu. Historia, kultura, sztuka, Zamość 2000, s. 105.
B. Sroczyńska, Rozwój przestrzenny przedmieść Zamościa
w latach 1580-1939; Konserwatorska Teka Zamojska 1986, s. 63-64.
A. Szykuła-Żygawska, Figura
Matki Bożej Loretańskiej z Łabuniek; Spotkania z Zabytkami nr 9,
2008, s. 20-21
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O wszystkim,
ale najmniej o KGW…
HISTORIA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

(11)

Wierzbie cz. 2
W tym miejscu na nagraniu jest istny harmider.
Każda z pań coś chciała powiedzieć i dziś po dwóch
latach od tamtego spotkania trudno mi ustalić
z imienia i nazwiska wszystkich rozmówców. Będzie
zatem ciąg wychwyconych zdań...
- Graliśmy „Balladynę”. Ja byłam starą Balladyną.
- Druga sztuka grana przez nas to „Pani Dulska”.
- Ja nie zapomnę, byłam małym widzem, gdy widziałam Balladynę jak pani Ćwikowa grała i ja byłam
przerażona jak to małe dziecko…
- Siostry poszły na jagody…
- Innych rozrywek nie było wtedy.
Red: Zabiła pani na scenie? (Śmiech)
- Jakoś zabiłam.
- Sama się przewróciła. Miała nóż i sama się bała.
- Poszły na te jagody i tam jedna drugą zamordowała.
A Weronika ty nie byłaś Kirchorem?
Weronika Jakubczak: Nie pamiętam.
- Mnie się zdaje, że byłaś Kirchorem. Ja na tych
wszystkich teatrach to grałam przeważnie stare matki,
baby, jeść szykowałam. Ale wiecie Hłobiłowa jakoś
to tak zrobiła, przecież to taka długa jest ta Balladyna
a ona coś tak przepracowała, że jakby ktoś nie znał
całości to pomyślałby, że akurat tak trzeba. Weronika
nieraz mówiła, jakby ten autor to usłyszał to by się
w grobie przewrócił. Gdzież tak przemyśleć! Gdy przychodził wieczór szło się na te próby, przecież trzeba
było się tekstu nauczyć, tu gotować, w domu robić
a tu trzeba roli się uczyć na pamięć.
- Ale to nie tak jak dzisiaj, że wszyscy czekają na kombajn, trzeba było iść, załatwiać.
- Hłobiłowa dodawała takiej otuchy, że to dobrze,
wszystko dobrze wyjdzie, pojedziem, bo nas tam zapraszają, a tam nas wcale nie zapraszali… a może tylko ona chciała, żeby nas zaprosili.
Stanisław Kulasza: To był psycholog.
- Myśmy czekali na jakiś pojazd, bo jechaliśmy na
jakieś występy. Przecież występowaliśmy w PCK,
w amfiteatrze, w Zamojskim Domu Kultury, braliśmy
udział w konkursach.
My chodzili tam śpiewać, gdzie tam pierwsze
miejsce, czuliśmy się na
dziewiąte czy dziesiąte
miejsce. Nie – mówiła
Hłobiłowa – bo my jesteśmy zespół, nas zaprosili a jury nas oceni.
A to wszystko Hłobiłowa kręciła, tak załatwiała, żeby coś istniało,
coś było. Nie siedzieć
w chałupie tylko, żeby
coś robić.
- To nie miało nazwy,
próba przed występem;
to był koło gospodyń
Maria Kapłon,
i młodzież. „Zorza” pojaBolesław Jastrzębski
wiła się później.

- Naczynia wypożyczaliśmy na wesela. Mieliśmy kupione. Pierwsze gmina nam kupiła, a później sami dokupowaliśmy.
- Ona miała podejście, bo przecież każdy dzień kobiet
to spędzaliśmy w gminie. Każda kwiatuszek dostała,
ciasteczko, herbatka. Przy stole, ale to nie było tylko
nasze koło. Inne też były zapraszane. Za naczelnika
Harczuka po lewej stronie od wejścia był taki duży
pokój. I dookoła było ustawione stoły i krzesła.
- Koło gminy mieszkała siostra Hłobiłowej i tam się
każda przebrała, umalowała i do gminy.
- Wracaliśmy pieszo, czasem nas tam odwozili jakimś
traktorem. Ale to wszystko Hłobiłowa załatwiała: oj,
będzie zaraz będzie…- mówiła.
- Mnie to się zdaje, że to było tak bardzo niedawno…
- Chciałam właśnie powiedzieć, że jak się zbieraliśmy
to światła nie było.
- Jak Stasio mówił jak ta remiza drewniana stała to
jak się szło o północy to się macało, gdzie tu drzwi.
A tu skryp i gdzieś się tam otworzyło, a tu ciemnica
ani gdzie siąść ani gdzie stanąć. Ale czekamy ona tu
zaraz przyjdzie, ktoś jeszcze przyjdzie. Przyjdą, przyjdą
– mówiła Hłobiłowa – siadamy, zaśpiewamy troszkę tego. Do Ćwika chodziliśmy. Ćwikowa przynosiła
z piwnicy jabłka. Micha jabłek. Myśmy to schrupali
przez wieczór, bo próby byli.
- Jak nie było światła to były takie potańcówki. Mojego męża brat na akordeonie grał. I jeszcze jakiś instrument był…
S. K.: Twój mąż na gitarze grał.
- Bezpłatne potańcówki.
- Mamy siedziały dookoła sali. Kiedyś to tych bab
było więcej niż tańczących.
S. K.: Miało się oceny z tańca…
Maria Skowyra: Taki był zwyczaj. A ja przypomnę,
że szła wtedy fala twistów. I ruszanie tymi bioderkami. A myśmy ze szkół jedna z liceum, druga z liceum,
trzecia jeszcze z jakiegoś technikum poprzyjeżdżały do
tego Wierzbia i ta potańcówka, a my wszystkie biodrami ruszamy. Koło się robiło, to już nie parami jak
nasi rodzice czy starsze rodzeństwo. A jak pamiętacie
twist to raz niżej raz wyżej się tańczyło.
- Był też kurs gotowania u Szali.
- W szkole prowadziła Bojarowa. To było kilka. Gotowania, gotowania i pieczenia, masarski. Myśmy świnie kupili i wszystkie wyroby robili.
S. K.: A za ścianą szła lekcja religii. Myśmy tak rozrabiali, bo ks. Tchórzewski pozwalał nam na wszystko.
To był plac zabaw a nie religia. Przez dziurkę od klucza podejrzeliśmy … nie chcę mówić, co mnie czekało
w domu.
- Religia była po domach.
- A szkoła w Wierzbiu od pierwszej klasy do czwartej,
a potem do Łabuniek. A tam był Struzik i Godziszewscy.
S. K.: Struzik to był taki, że miał koło szkoły hektar
buraków. I jak chcieliśmy pograć w piłkę to musieliśmy po lekcjach plewić te buraki.
M. S.: Tu Stasiu tak mówisz, ale to nie z tej strony trzeba go określać jako pedagoga. To byli wielcy nauczyciele. Struzikowie i Godziszewscy, pary małżeńskie.
Struzik był matematykiem, jego żona polonistką. Pani
Godziszewska, nazywała się z panieństwa Zacharowa
- rusycystką była, a jej mąż geograf i muzyk. Oni zapewniali edukację całych Łabuniek. Masę czasu tam
byli w Łabuńkach. Łabuńki powinny szczycić się tymi
nauczycielami.
cdn.
wysłuchała: Agnieszka Piela

Fotograficzny przegląd wydarzeń

23 września 2018 r.: Pielgrzymka OSP,
Krasnobród

3 października 2018 r.: warsztaty „Aniołowo”,
Wólka Łabuńska

4 października 2018 r.: warsztaty „Aniołowo”,
Dąbrowa

5 października 2018 r.: warsztaty „Aniołowo”,
Ruszów

9 października 2018 r.: podpisanie umowy
OSP Łabunie i WFOŚiGW, Łabunie

10 października 2018 r.: warsztaty „Aniołowo”,
Majdan Ruszowski

13 października 2018 r.: zakończenie sezonu rowerowego,
Izba Muzealna w Barchaczowie

26 października 2018 r.: VI Międzygminny
Przegląd Ludowy, Stary Zamość

10, 11, 18 listopada 2018 r.: Po Trzykroć Niepodl

legła; Barchaczów, Łabunie, Łabuńki Pierwsze

8 listopada 2018 r.: Śniadanie daje
moc, SP Łabuńki Pierwsze

15 listopada 2018 r.: Pasowanie na
przedszkolaka, SP Łabuńki Pierwsze

8 listopada 2018 r.: Śniadanie daje
moc, SP Łabuńki Pierwsze

15 listopada 2018 r.: Pasowanie na
przedszkolaka, SP Łabuńki Pierwsze

15 listopada 2018 r.: Pasowanie na przedszkolaka, SP Łabuńki Pierwsze

17 listopada 2018 r.: warsztaty,
SP Łabuńki Pierwsze

22 listopada 2018 r.: wizyta
w Katolickim Radiu Zamość

23 listopada 2018 r.: Pasowanie na
przedszkolaka, PP Łabunie

23 listopada 2018 r.: Pasowanie na
przedszkolaka, PP Łabunie

23 listopada 2018 r.: Pasowanie na
przedszkolaka, PP Łabunie

23 listopada 2018 r.: Pasowanie na
przedszkolaka, PP Łabunie

23 listopada 2018 r.: Pasowanie na
przedszkolaka, PP Łabunie

23 listopada 2018 r.: Pasowanie na
24 listopada 2018 r.: VIII Międzypowiatowy
przedszkolaka, PP Łabunie Festiwal Zespołów Śpiewaczych, Werbkowice

24 listopada 2018 r.: VIII Międzypowiatowy
Festiwal Zespołów Śpiewaczych, Werbkowice

24 listopada 2018 r.: VIII Międzypowiatowy
Festiwal Zespołów Śpiewaczych, Werbkowice

24 listopada 2018 r.: VIII Międzypowiatowy
Festiwal Zespołów Śpiewaczych, Werbkowice
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Jak to z kapliczką w Barchaczowie było…
W odległości 8 wiorst od Zamościa, na drodze od
Komarowa, w gminie Łabunie położona jest wieś
Barchaczów. Zalicza się ona do większych wsi, bo
ma przeszło 60 domów, zamieszkała jest głównie
przez katolików. Trzecią, a może czwartą część ludności stanowią unici, a na palcach. wyliczyć można
takich, którzy pogodzili się z cerkwią prawosławną.
Wioska ta już od kilkunastu lat nie miała żadnego
krzyża, dokądby przynajmniej umarłych odprowadzać mogła, bo dawny zgnił, a nowego, jak to zwykle w tych stronach się dzieje, postawić nie pozwalali. Roku zeszłego, gospodarz tej wioski, Dominik
Cybula, człowiek pobożny, uczciwy i powszechnie
znany i poważany, wystąpił o pozwolenie budowy
krzyża kamiennego, ale tak od naczelnika, jak i od
gubernatora dostał odmowę. Kopii do apelacyi
gmina wydać nie chciała i nawet pokazać nie raczyła. Cybula po trzykrotnem kołataniu do gminy
o kopię i trzykrotnej odmowie przyszedł do tego
przekonania, że pozwolenie jest, a tylko wójt i pisarz przez niechęć (tak się bowiem tu często dzieje)
nie dają i postawił krzyż kamienny dosyć bogaty
i piękny. Podmurówka, na niej pięć stopni kamiennych, na tych główny słup kamienny, który kończyły ładne gzymsy, a na wierzchu krzyż żelazny ze
złoconą pasyjką. W głównym słupie wykuta nisza,
a w niej umieszczona Matka Boska Częstochowska.
Pod krzyżem był napis złotemi literami: „Boże błogosław mieszkańcom wsi Barchaczów”, a pod obrazem Matki Boskiej „Pod Twoją obronę uciekamy
się Święta Boża Rodzicielko”. Wszystko to otoczone
ładnemi kutemi sztachetkami, ogrodzone drzewkami i jeszcze raz dla zabezpieczenia drzewek, okrążone drewnianą dębową baryerką. Całość wyglądała
okazale i ładnie. Ale Moskwie to się nie podobało
i postanowiła zburzyć krzyż. Próbowali zmusić samych włościan, aby rozebrali, ale ci odpowiedzieli,
że nasza rzecz stawiać, a nie burzyć. Ukarali więc
każdego, kto brał udział przy budowie krzyża po 10
rb. Zapłacili mularze, zapłacili gospodarze Cybula
i jego zięć, że dał koni itd. A kiedy to nie pomogło wysłali wójta, pisarza, sołtysa i 6 strażników,
aby ci zburzyli krzyż i kiedy ta garstka służalców
przybyła pod krzyż, a lud to zobaczył, począł się
gromadzić, aby nie pozwolić zburzyć. Wówczas
wachmistrz Stanilewicz wypalił trzy razy do Matki Boskiej Częstochowskiej umieszczonej w niszy,
czy to dla postrachu czy też dla pokazania wzgardy
dla katolickiego obrazu. Następnie wyrwał obraz
z niszy i schował. Lud na skutek strzałów począł
napływać tłumnie. Strażnicy, nie tracąc odwagi,
przystępowali do dzieła śmiało. Jeden z nich, Prystupa wszedł na postument, aby wyrwać lub ułamać krzyż żelazny.

To mu się nie udało. Zażądał siekiery, ale żaden
z włościan nie chciał dać, otrzymał ją nareszcie
z kuźni. I kiedy pierwszy raz uderzył, ostrze siekiery prysło. Uderzył odwrotną stroną, tj. obuchem,
siekiera się rozleciała i wypadła strażnikowi z ręki,
a więc cały drżący jak w febrze zszedł z krzyża.
Wchodzi drugi: but mu wciska się między sztachetki i nie może go wyrwać, aż oddzielnie wyciąga
nogę, a oddzielnie but. Lud tłumnie zebrany płacze,
jęczy i zanosi błagania, aby Bóg pomścił krzywdę
sobie wyrządzaną. Próbuje jeszcze raz Moskal wleźć
na krzyż: drabinka się przewraca i strażnik spada.
Rozwścieczony tem niepowodzeniem chwyta za kij
i bije kobiety klęczące i płaczące, kaleczy je, kopie
nogami itp. Lud burzy się i chwyta za bryły. Strażnicy niepewni zwycięstwa uciekają do Zamościa.
Naczelnik straży ziemskiej Osipow, podobno nieprawy syn gubernatora Tchórzewskiego, zbiera
więcej strażników, jedzie do Barchaczowa i tam
w szkole spisuje protokół, wzywa tych, którzy mu
strażnicy wskazali, aresztuje i odwozi do Zamościa
i wtrąca do podziemi pod ratuszem. Zabiera matki od drobnych dzieci, córki od matek, starców bez
ciepłego ubrania, wrzuca na wóz, przy 18 stopni
zimna odwozi. W tych podziemiach trzyma od soboty do wtorku bez wody i chleba, nie pozwala
nikomu z rodziny odwiedzić więźniów! Od czasu
do czasu puszczał na nich aresztantów żydów, aby
ich bili i znęcali się nad nimi. Ale ci nie śmieli na
nich podnieść ręki. Drobne dzieci ojciec jeden przywiózł naczelnikowi powiatu, mówiąc: „zabrałeś
matkę, weź i dzieci”. Dnia trzeciego, tj. we wtorek
40 strażników na czele z Osipowem i Uspieńskim,
pomocnikiem naczelnika powiatu udali się do wsi
burzyć krzyż katolicki. Założyli u wierzchu liny
i ciągnęli, u dołu podważali żelaznymi drągami
i w ten sposób cały przewalili. Następnie siekierami rąbali i tłukli. Z napisu ani jedna litera nie
została cała. Wszystkie te gruzy, porąbane i połamane ogrodzenie przewieźli na cmentarz grzebalny
i tam zwalili. Drzewka powycinali i po zburzeniu
krzyża, tych, którzy byli więzieni, wypuścili. Dodać
muszę, że krzyż przy zburzeniu połamali na 7 części,
napisy zrąbali siekierami. Starszy strażnik to jest
wachmistrz trzy razy wystrzelił do Matki Boskiej.
Oto chrześcijanie!
POLAK. Pismo z obrazkami dla wszystkich,
Kraków, marzec 1904 r. R. IX, nr 3., s.41-42.
wyszperał:
Cyprian Bukaj
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Coraz mniej
tradycyjna tradycja
Okres
świąteczno-noworoczny
w zapiskach Franciszka Pokryszki* pochodzącego z Wierzbia,
mieszkańca Ząbkowic Śląskich.

WIGILIA
Ostatnie dni przed świętami to
wytężona praca przygotowania
karmy dla inwentarza żywego. Gospodynie przystrajały mieszkanie,
piekły, gotowały strawy na Wigilię i okres świąteczny. Gdy zapadał
wieczór wigilijny gospodarz z synami przynosił do mieszkania wiązkę
siana, snop pszenicy zwany „królem”. Wchodząc pozdrawiał żonę
[słowami] „na szczęście i zdrowie
z Wiliją”. Żona odpowiadała: „Daj
nam Boże ten rok sprowadzić
i szczęśliwie drugiego doczekać”. Na
stół suto kładło się siano, słomę
ścieliło się w izbie, a snop „króla”
w kącie izby. W nim przechowywało się opłatek. Zapalało się
świeczki na choince. Gospodarz
przygotował kawałki opłatka, tyle
ilu było uczestników Wieczerzy ,
plus jeden. Podchodził kolejno do
żony i po starszyźnie do domowników i składał życzenia. Życzenia składało się i łamało opłatek
każdy z każdym. Na stół nakryty
białym obrusem kładło się talerze
plus jeden dla ewentualnego gościa. Wieczerza wigilijna nazywała
się „Pośnik” [postnik]. Obowiązywał ścisły post.
Kolejność potraw w naszym domu
była następująca:
Barszcz czerwony z uszkami grzybowymi, kapusta z grochem okraszona olejem, ryba smażona (karp)
lub śledzie marynowane, gołąbki ryżowe z grzybami zawijane
w liście kiszonej kapusty, kutia –
pszenica odłuszczona, gotowana
i przyrządzona z miodem, makiem
i bakaliami, małe pierożki pieczone
z nadzieniem: jabłkowym, gruszkowym, śliwkowym lub grzybowym, kompot nazywany „Juszko” [Juszka] z suszonych owoców,
w których dominował smak suszonych wędzonych śliwek.
Do wieczerzy wigilijnej w naszym
domu nie podawano alkoholu. Po

wieczerzy następowało rodzinne
kolędowanie. A potem wyjście na
Pasterkę. Dzieciarnia spała na słomie.
W wigilijny dzień istniał przesąd,
że rano pierwsze widzenie mężczyzny przynosi szczęście. Stąd kobiety unikały rannych wizyt lub ukazywania się rano na ulicy. Istniał
też zwyczaj zobowiązania jabłoni
do owocowania. Ten zwyczaj był
powszechny na Majdanie Ruszowskim, Polanach, Romanówce, itp.
Dwaj mężczyźni, jeden z siekierą,
podchodzili do jabłoni i pytał jeden: „Czy będziesz rodzić jabłka?
– bo cię zetnę”. Drugi odpowiadał:
„Będę rodzić tych jabłuszek pełne
kosze i w fartuszek”. Na znak tego
zobowiązania okręcał pień jabłoni
powrósłem.

***

W dzień Bożego Narodzenia obok
„Pochwalonki” pozdrawiało się
po wejściu do mieszkania [formułą] „Na szczęście, na zdrowie
z Bożym Narodzeniem”. Ta formuła powtarzała się na świętego
Szczepana, św. Jana, Nowy Rok
i na Trzech Króli. Boże Narodzenie
obchodzono uroczyście i z wielką
powagą. Dzień ten poświęcano
życiu rodziny. Nie składało się wizyt, odwiedzin. Niechętnie przyjmowano kolędników. Do kościoła szli ci, co nie byli na Pasterce.
Kolędowało się rodzinnie, świeciła choinka, a dzieci baraszkowały
na słomie. Słoma i siano symbolizowały „Stajenkę Betlejemską”.
W drugi dzień świąt na Świętego
Szczepana, rano ojciec zbierał siano ze stołu i spod stołu. Wiązał.
Okroił tyle kromek chleba ile było
sztuk bydła i koni w każdą kromkę
chleba wkładał kawałek opłatka
i zanosił do obory i stajni. Tam każda sztuka dostała kromkę i siano
z wigilijnego stołu.
Rono po domach chodzili „Szczodraki” byli to młodzi chłopcy. Przychodzili, od progu „Pochwalonka”,
formuła „Na szczęście na zdrowie
ze świętym Szczepanem”, rzucili
kilka ziaren pszenicy i recytowali:

Jestem sobie Szczodraczek, kołaczek
Wlazłem sobie na krzaczek
Z krzaczka spadłem w wodę
Skręciłem sobie nogę
Byłem w kościele
Widziałem anielskie wesele
Najświętsza Panienka
Porodziła Synka
W pieluszki powiła,
ja te pieluszki roznoszę
A was państwo o kolędę proszę
Szczodrak dostawał poczęstunek
i kilka groszy. Obowiązkowo szczodraki odwiedzali swoich chrzestnych, tu datek i poczęstunek były
hojniejsze
Po sumie w kościele w Łabuniach był obyczaj obsypywania
się owsem. Miało to przypominać
męczeńską śmierć św. Szczepana
przez ukamienowanie. Tu wyżywała się dorosła młodzież męska
nie szczędząc owsa na obsypywanie dziewcząt. Zdarzały się przypadki złośliwości i dodawania do
owsa ościstych plew i obsypywania wyniosłych, pysznych dziewcząt. W ten dzień odwiedzano się
rodzinie. Składano wizyty i hojnie
się ugaszczano. W wieczór wokół
rozbrzmiewały kolędy. Grupki
chłopców kolędników podchodziły pod okno i pytały się o zgodę
kolędowania. To pytanie brzmiało:
„Panie gospodarzu, Pani Gospodyni zwola, czy nie zwola wesoło
wam być?”, gdy odpowiedź była
„zwola”, śpiewano jedną lub dwie
kolędy. Datek był kilkugroszowy
a czasem dawano poczęstunek. Ten
świąteczny nastrój udzielał się na
św. Jana chociaż nie był to dzień
świąteczny – ludzie szli do kościoła
na mszę świętą, a po mszy wierni byli częstowani winem przez
kapłana. Ten dzień był traktowany przez ludność jako trzeci dzień
świąt, a wieczorem chodzili kolędnicy.

***

Nowy Rok był obchodzony uroczyście i z powagą. Składano sobie wzajemnie życzenia sąsiedzkie.
Chłopcy szli do swoich chrzestnych
z życzeniami, a na powitanie od
progu izby wysiewano ziarno pszenicy – jako symbol i życzenia obfitych plonów w nowym roku. Kolędnicy nie podchodzili do okien
lecz wchodzili wprost do domu
z życzeniami i śpiewem kolęd.
W okresie między Nowym Rokiem, a świętem Trzech Króli grupa
najbardziej poważanych gospodarzy i uzdolnionych śpiewaków
„Kolędowała na kościół” tu datki
bardziej hojne. To kolędowanie
kończyło się gościnnym przyję-
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ciem w uprzednio uzgodnionym
i przygotowanym domu.
Święto Trzech Króli zakończyło
okres Świat Bożego Narodzenia.
W kościele święcono kredę, a na
głównych drzwiach domowych
pisano K+M+B, czyli Kacper –Melchior – Baltazar. W ten dzień chodzili trzej królowie odpowiednio
przystrojeni, w koronach, pasach
pełnych blasku, a za pasem szable (z drewna). Baltazar miał emitować ciemnoskórego, stąd miał
uczernioną twarz. Wchodząc do
izby pozdrawiali domowników
śpiewając i krzyżując szable:
My trzej królowie z Kadenii
My szczęścia zdrowia winszujemy
My winszujemy długie lata
My długo chodzim po świecie
My ziemię polską poświęcamy
Pieniądze w kamień składamy
My te pieniądze składamy w kamień
Na wieki wieków amen
(każdy wiersz był bisowany)

KARNAWAŁ, ZAPUSTY,
OSTATKI
Był to okres obfitujący w liczne
zabawy, odwiedziny i zawierania
związków małżeńskich. Było to
dyktowane i względami praktycznymi. Wolny w rolnictwie okres
zimowy sprzyjał hucznym uroczy-

stościom weselnym i zapewnieniu
zdrowych dań. Nie było przecież
energii elektrycznej i chłodziarek.
Wesela trwały nieraz 2 dni, przy
udziale licznych krewnych i sąsiadów. Panował też obyczaj tak zwanych „dziękowin”, w których po
tygodniu strony dziękowały sobie
z synową lub zięcia.
W okresie zimowym był zwyczaj
odwiedzania krewnych. Organizowano też „zjazdy rodzinne połączone nieraz z nabożeństwem
w kościele i przyjęciem.
Organizacje młodzieżowe i OSP
organizowały zabawy taneczne
i współopłatki.
W życiu codziennym gospodynie
organizowały tak zwane „Prządki”.
Tu jednak dobierały się gospodynie sympatyzujące ze sobą, zbierały się przędły nici z włókien lnu
i konopi, z których wiejscy tkacze
tkali płótno na potrzeby domowe
i gospodarcze. Była to wspaniała
okazja do wymiany i porad prowadzenia domu, gotowania wychowania dzieci, ale też niestety
do obmawiania innych i plotek –
dziewczyny zaś organizowały tak
zwane „Dartki” w wyprawie weselnej panna młoda wnosiła pierzynę i 2 poduszki. To był żelazny
zwyczaj. Chowano więc gęsi na
ten cel… przygotowanie pierza to
żmudna i uciążliwa praca. Stąd zorganizowane działanie grupy kilku-

nastu dziewcząt załatwiało sprawę
w ciągu 2-3 dni. W ten sposób, aż
do skutku ułatwiono sobie kolejno wszystkich zorganizowanych
w grupie. Zakończenie „dartek”
u każdej panny kończyło się przyjęciem, a nieraz i potańcówką na
Majdanie Ruszowskim. „Dartki”
nazywano też „pierzaśkami”.
Ostatni tydzień karnawału zwany „Zapustami”, to czas ostatnich
zabaw tanecznych i rozrywek.
„Ostatki” to ostatni dzień karnawału przed środą popielcową.
W okresie karnawału 2 lutego przypadało święto Matki Bożej Gromnicznej. Tego dnia święcono świece
zwane gromnicami. Według wierzeń ludowych zapalone w czasie
burz chroniły dom od piorunów
i nawałnic. Poświęconą gromnicą wysmalano kopciem krzyż na
głównej belce Izby, a chłopcom
posmalano (??) włosów z tyłu by
byli odważni i nie bali się grzmotów. gromnica była razem z palmą
wielkanocną przechowywana za
obrazem. Zapalana też była przy
śmierci kogoś z domowników.

MOTOCACKO

Z ŻYCIA OSP

Siedem litrów pod maską z turbodoładowaniem, 9 biegów, stały
napęd na 4 koła. Takie nowe motocacko mają strażacy z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Łabuniach.
OSP w Łabuniach doczekała się
wozu strażackiego z prawdziwego zdarzenia. To MAN TGM. Na
swoim wyposażeniu mają go od
listopada tego roku. Auto wysokie na prawie 3,5 metra i długie na
około 8 metrów ma wszystko, co
potrzebne w akcjach ratowniczogaśniczych. Najważniejsze z nich
to zbiornik na wodę o pojemności 4600 litrów, zbiornik na środek
pianotwórczy (460 litrów) i autopompa, która w pompuje prawie 3 tys. litrów wody na minutę.
W standardzie jest już klimatyzacja

a pojazd wyposażono we wzmocnione resory i amortyzatory. Czterodrzwiowa kabina zawieszona
jest na poduszkach powietrznych.
Nowy wóz strażacki kosztował
prawie 820 tys. zł. Połowa środków na zakup auta pochodzi z budżetu gminy – 450 tys. zł. Reszta
to dofinansowanie z: WFOŚiGW
w Lublinie, Komendy Głównej
PSP w Warszawie, Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
TUW, Nadleśnictwa Tomaszów
i PBS w Zamościu.
dsk

Udostępniono ze zbiorów Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie.
*ur. 1921 r. Autor książki „Zapiski... nie tylko
o Wierzbiu” wyd. Łabunie, 2015

31 października 2018 r. Wójt
Gminy Łabunie Antoni Wojciech Turczyn i Przewodniczący
Rady Gminy Adam Kniaź przekazali na ręce Prezesów OSP
sprzęt ratownictwa. 2 defibrylatory AED, 2 torby PSP R1, pilarkę
łańcuchową do drewna, bosak
dielektryczny, detektor napięcia oraz zestaw uniwersalnych
klinów do stabilizacji pojazdów
zostały współfinansowane ze
środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest
Minister Sprawiedliwości.
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ZE SZKÓŁ

NARODOWE ŚWIĘTO
N I E P O D LE G Ł O Ś C I

9 listopada 2018 roku, w ramach
świętowania 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,
uczniowie Szkoły Podstawowej
w Łabuniach, włączyli się w akcję MEN ,,Rekord dla Niepodległej”. O symbolicznej godzinie 11:11
wspólnie zaśpiewaliśmy 4-zwrotkowy hymn narodowy i w tak
uroczysty sposób, rozpoczęliśmy
spektakl patriotyczny pt. „Pisk Białego Orła”.
Przedstawienie według scenariusza Adama Szafrańca zostało zrealizowane pod kierunkiem Doroty
Chmury i Celiny Zwolak. Fabuła
została osnuta wokół historii wiejskiej rodziny, mocno naznaczonej patriotyzmem, która w czasie
I Wojny Światowej przeżywała
wojenną traumę - wymarsz ojca
i jednego z synów na front. Ludzie ci ukrywali w swoim domu
poetę, który odwołując się często
do literatury i poezji okresu za-

borów, podtrzymywał i umacniał
głęboki patriotyzm domowników.
Symbolem wolnej Polski był biały
orzeł, którego głos - pisk, słyszalny w duszy Polaków, nie pozwalał
tracić nadziei na wolność.
Tego dnia nauczycielki: Iwona Synowiec i Agnieszka Jaśmińska zorganizowały Ognisko Niepodległości. Pieśni patriotyczne w blasku
ognia wykonane przez uczniów
brzmiały
wyjątkowo
pięknie,
a największe wrażenie wzbudziła
pieśń „Dziewczyna z granatem” zaprezentowana przez uczniów klas
III G. Nasi uczniowie mieli również okazję sprawdzić swoją wiedzę w różnych quizach historycznych. Były zagadki, rebusy, poczet
sławnych Polaków, „warzywa Królowej Bony”, oraz miejsca pamięci
w Gminie Łabunie.

Świętowanie 100 rocznicy odzyskania niepodległości, w Szkole Podstawowej im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Łabuńkach Pierwszych, rozpoczęliśmy odśpiewaniem hymnu państwowego
dokładnie o godz. 11:11. Wszyscy odświętnie ubrani, z piersią udekorowaną biało-czerwoną kokardą
narodową, obejrzeliśmy montaż słowno-muzyczny,
po którym staliśmy się żywą biało-czerwoną flagą.

100. rocznica odzyskania przez
Polskę niepodległości, skłania nas
do większego zastanowienia się
nad znaczeniem i rozumieniem
słów: wolność, niepodległość, patriotyzm, które są fundamentalną
wartością każdego Polaka.
Stąd też 15 listopada 2018 roku,
korzystając z zaproszenia ks. Mariusza Pastuszaka, uczniowie
Szkoły Podstawowej w Łabuniach, wraz z opiekunami Dorotą
Chmurą i Celiną Zwolak, gościli
w Katolickim Radiu Zamość.
Podczas audycji ,,Wolność i niepodległość oczami dzieci”, uczniowie wypowiadali się na temat:
Czym jest dla nas współczesny
patriotyzm? Jak można być dzisiaj
patriotą? Co znaczą dla uczniów
Szkoły Podstawowej w ŁabuSP Łabunie niach słowa: niepodległość, wolność? 			
SP Łabunie

1 0 0 L AT

NIEPODLEGŁEJ
Następnie uczniowie wraz z wychowawcami zostali uwiecznieni na zdjęciach w swoich salach lekcyjnych, które odpowiednio udekorowali właśnie na
tę okazję.
Aneta Gałka
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GALA
„LUBELSKIE REKORDY DLA
NIEPODLEGŁEJ”
9 listopada 2018 roku
w Centrum Kultury Filmowej w Zamościu odbyła się uroczysta gala
„Lubelskie rekordy dla
niepodległej”, zorganizowana przez Lubelskiego Kuratora Oświaty,
Wojewodę Lubelskiego
oraz Prezydenta Miasta Zamość. W trakcie
uroczystości m. in. podsumowano akcję „Rekordowy Polonez na
100-lecie
Odzyskania
Niepodległości”.
Szkołę
Podstawową
w Łabuniach reprezentował Dyrektor Bernard
Panasiuk oraz przewodnicząca SU Wiktoria Karchut. Wiktoria
otrzymała z rąk Teresy
Misiuk - Lubelskiego
Kuratora Oświaty - cer-

tyfikat potwierdzający
ustanowienie Rekordu
Polski w największej
liczbie osób tańczących
poloneza.
SP Łabunie

,,ŚWIATEŁKO PAMIĘCI”
DLA WOŁYNIA
W III edycji akcji „Światełko pamięci dla Wołynia”, uczniowie SP w Łabuniach i Łabuńkach zebrali łącznie 913 zniczy (301 Łabunie, 612 Łabuńki).
Członkowie Wołyńskiego Rajdu Motocyklowego
zapalili je na polskich cmentarzach na Ukrainie.
Zapłonęły na grobach tych, którzy poświęcili swoje życie za Ojczyznę. Podczas tegorocznego Rajdu,
oprócz światełek pamięci, na kwaterach żołnierskich na Wołyniu zostaną przewieszone biało-czerwone szarfy.
Zbiory do organizatora dostarczył Piotr Rypina.

#goblue

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA
Pod takim hasłem 20 listopada w Szkole Podstawowej w Łabuniach odbył się kolejny Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Niebieski kolor
to symbol wsparcia dla praw dziecka oraz wiadomość, że wierzymy w lepszy świat dla dzieci
i wspieramy UNICEF, w tym aby ta lepsza przyszłość stała się rzeczywistością. W ramach poparcia nasi uczniowie wraz z nauczycielami przyszli
do szkoły w tym dniu, w ubraniach koloru niebieskiego. Organizatorem akcji w naszej szkole
SP Łabunie
była Renata Radziejewska.

23 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej w Łabuniach została zakończona zbiórka pluszaków
dla dzieci Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego,
Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii
w Lublinie. Akcja wiązała się z przypadającym 25
listopada Dniem Pluszowego Misia. Jak zawsze
uczniowie, nauczyciele i rodzice okazali serce potrzebującym. Dziękujemy.
SP Łabunie
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WYNIKI WYBORÓW

do organów jednostek samorządu terytorialnego
21 października 2018 r. przeprowadzono wybory do
organów jednostek samorządu terytorialnego. W tym
dniu 3011 spośród 5158 uprawnionych mieszkańców
Gminy Łabunie oddało swój głos wybierając radnych gminy, powiatu i sejmiku województwa. Najwyższą frekwencję zanotowano w okręgu nr 13 (65%),
a najniższą w okręgu nr 15 (52%).

Wyniki głosowania do Rady Gminy Łabunie
Okręg głosowania nr 1
Barchaczów
Nazwisko i imię kandydata
Liczba gł.

% w okr.

Rypina Piotr (PIS)

41

18,14%

Michniak Adam (EB)

20

8,85%

Szumska Diana (G+)

10

4,42%

Ulanowska Marta (NG)

14

6,19%

140

61,95%

1

0,44%

Kuźma Elżbieta (AWT)
głosy nieważne

Okręg głosowania nr 2
Bródek, Dąbrowa
Nazwisko i imię kandydata
Liczba gł.
Kliza Mariusz (PIS)

74

% w okr.
44,05%

Mróz Barbara (EB)

25

14,88%

Harasiuk Wojciech (NG)

31

18,45%

Góra Marek (AWT)

32

19,05%

5

2,98%

1

0,60%

Konowałek Piotr (ZL)
głosy nieważne

Okręg głosowania nr 3
Łabuńki Drugie
Nazwisko i imię kandydata
Liczba gł.

% w okr.

Klimek Agnieszka Ludwika (PIS)

33

18,75%

Kowalczuk Weronika Maria (EB)

62

35,23%

Piłat Bartłomiej Grzegorz (G+)

8

4,55%

Franczuk Ewa (NG)

29

16,48%

Bil Adam Tadeusz (AWT)
głosy nieważne

44

25,00

0

0,0%

Okręg głosowania nr 4
Łabuńki Pierwsze numery: 1-97; 152-190
Nazwisko i imię kandydata
Liczba gł. % w okr.

Okręg głosowania nr 5
Łabuńki Pierwsze numery: 191-257; Mocówka
Nazwisko i imię kandydata
Liczba gł. % w okr.
Piłat Leszek (PIS)

47

21,66%

Molas Joanna Edyta (EB)

49

22,58%

2

0,92%

Błońska Grażyna Teresa (NG)

19

8,76%

Juś Daniel (AWT)
głosy nieważne

97

44,70%

3

1,38%

Szyper Bożena (G+)

Okręg głosowania nr 6
Łabuńki Pierwsze numery: 80-151, od 258 do końca
Nazwisko i imię kandydata
Liczba gł. % w okr.
Ludowski Jan (PIS)

44

23,91%

Walczak Andrzej (EB)

21

11,41%

Opaliński Sebastian (G+)

16

8,70%

101

54,89%

2

1,09%

Okręg głosowania nr 7
Ruszów
Nazwisko i imię kandydata
Liczba gł.

% w okr.

Grula Andrzej (AWT)
głosy nieważne

Bryk Przemysław (PIS)

37

16,59%

Kwarciany Mariusz (EB)

53

23,77%

3

1,35%

Teterycz Partycja (NG)

20

8,97%

Szast Bogusław (AWT)
głosy nieważne

108

48,43%

2

0,90%

Bobczuk Artur (G+)

Okręg głosowania nr 8
Ruszów-Kolonia; Majdan Ruszowski
Nazwisko i imię kandydata
Liczba gł. % w okr.
Antoniewicz Jacek (PIS)

73

37,24%

Kwiatkowska Krystyna (EB)

47

23,98%

9

4,59%

64

32,65%

3

1,53%

Okręg głosowania nr 9
Wierzbie
Nazwisko i imię kandydata
Liczba gł.

% w okr.

Pyś Marcin Tadeusz (NG)
Krupa Roman Stanisław (AWT)
głosy nieważne

Szala Kazimierz (PIS)

58

35,15%

Berdak Katarzyna Wioleta (EB)

19

11,52%

9

5,45%

Szmit Barbara Wiesława (PIS)

63

29,30%

Niemczuk Anna Marta (EB)

16

7,44%

Bryk Justyna (G+)
Pokryszka Leszek (NG)

33

20,00%

Zwolan Teresa Urszula (AWT)
głosy nieważne

43

26,06%

3

1,82%

Piłat Joanna Krystyna (NG)
Branecki Artur Edward (AWT)
głosy nieważne

18

8,37%

115

53,49%

3

1,40%
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Okręg głosowania nr 10
Wólka Łabuńska numery 1-125
Nazwisko i imię kandydata
Liczba gł.

% w okr.

Nowosad Bogdan (PIS)

24

11,71%

Bosiak Irena (EB)

49

23,90%

Nicpoń Beata (NG)

52

25,37%

Siek Andrzej (AWT)
głosy nieważne

72

35,12%

8

3,90%

Okręg głosowania nr 11
Łabunie-Reforma, Wólka Łabuńska od nr 126 do końca
Nazwisko i imię kandydata
Liczba gł. % w okr.
Małys Renata Anna (PIS)

93

43,87%

Sierota Czesław (EB)

39

18,40%

Pokrywka Rafał (NG)

27

12,74%

Wiater Anna (AWT)
głosy nieważne

52

24,53%

1

0,47%

Okręg głosowania nr 12
Łabunie ulice: Górna, Osiedlowa numery 1-7,
Polna, Szkolna, Zamojska numery 1-69
Nazwisko i imię kandydata
Liczba gł. % w okr.

Okręg głosowania nr 15
Łabunie ulice: Kościelna, Ogrodowa,
Zamojska numery od 70 do końca
Nazwisko i imię kandydata
Liczba gł. % w okr.
Bednarczuk Jan Stanisław (PIS)

49

26,92%

Wiater Jerzy (EB)

27

14,84%

Sokołowski Łukasz Antoni (NG)

15

8,24%

Policha Mirosław (AWT)
głosy nieważne

89

48,90%

2

1,10%

Wyniki głosowania na Wójta Gminy Łabunie
Wybory wójta zostały rozstrzygnięte w wyniku
głosowania w dwóch turach. 21 października żaden
z kandydatów nie zdobył wymaganej większości głosów. 4 listopada głosowaliśmy ponownie. Na 5-letnią kadencję wybrany został Mariusz Kukiełka, który
zdobył poparcie 50,16% wyborców.
Wybory Wójta Gminy Łabunie
wyniki głosowania z 21 października 2018 r.
Nazwisko i imię kandydata
Liczba gł.
%

Zawada Stanisław (PIS)

54

27,00%

Bobczuk Artur (G+)

46

1,54%

Wróblewska Bożena (EB)

64

32,00%

Bodys Elżbieta (EB)

399

13,34%

Niezgoda Kazimierz (G+)

1

0,50%

Harasiuk Wojciech (NG)

300

10,03%

Zimerman Wiesław Adam (NG)

11

5,50%

Kukiełka Mariusz (PIS)

944

31,55%

Bosiak Danuta (AWT)
głosy nieważne

65

32,50%

1303

43,55%

5

2,50%

Okręg głosowania nr 13
Łabunie ulice: Akacjowa, Brzozowa, Długa, Klonowa,
Leśna, Orzechowa, Osiedlowa numery do 8 do końca,
Parkowa, Świerkowa, Wierzbowa
Nazwisko i imię kandydata
Liczba gł. % w okr.
Pilipczuk-Robak Magdalena (PIS)

38

15,08%

Śliwiński Roman Piotr (EB)

83

32,94%

6

2,38%

10

3,97%

108

42,86%

7

2,78

Szczerbik Barbara (G+)
Kniaź Paweł (NG)
Kniaź Adam (AWT)
głosy nieważne

Okręg głosowania nr 14
Łabunie ulice: Armii Krajowej, Boczna, Łąkowa,
Lipowa, Lipska, Partyzantów
Nazwisko i imię kandydata
Liczba gł. % w okr.
Małys Jacek Damian (PIS)

51

26,84%

Chwedyk Krzysztof (EB)

32

16,84%

Synowiec Beata Renata (NG)

46

24,21%

Juszczak Ryszard (AWT)
głosy nieważne

58

30,53%

•
•
•
•
•
•

3

Objaśnienia skrótów komitetów:
PIS - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
EB - Komitet Wyborczy Wyborców Elżbiety Bodys
G+ - Komitet Wyborczy Wyborców Gmina+
NG - Komitet Wyborczy Wyborców Wojciecha Harasiuka - Nasza Gmina
AWT - Komitet Wyborczy Wyborców Antoniego Wojciecha Turczyna
ZL - Komitet Wyborczy Wyborców Zmieniamy Łabunie

1,58

Turczyn Antoni Wojciech (AWT)

Wybory Wójta Gminy Łabunie
wyniki ponownego głosowania - 4 listopada 2018 r.
Nazwisko i imię kandydata
Liczba gł.
%
Kukiełka Mariusz (PIS)

1445

50,16%

Antoni Wojciech Turczyn (AWT)

1436

49,84%

Wyniki głosowania do Rady Powiatu Zamojskiego
Okręg głosowania nr 4
Gminy: Adamów, Łabunie, Miasto i Gmina Krasnobród
Nazwisko i imię kandydata
Liczba gł. % w okr.
Petryk Bernarda Alicja

293

3,45%

1156

13,59%

Bajaka Anna Maria

647

7,61%

Szkałuba Helena

216

2,54%

39

0,46%

Kwarciana Zofia Danuta

125

1,47%

Piłat Michał Adam

209

2,46%

Ćmil Alicja Monika

225

2,65%

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

Skura Antoni

KW Prawo i Sprawiedliwość
KW Prawo i Sprawiedliwość

KW Wyborców Zamojska Koalicja Obywatelska

Iwuła Barbara Małgorzata

KW Wyborców Zamojska Koalicja Obywatelska
KW Wyborców Sprawiedliwa Polska

KW Zamojskie Stowarzyszenie Samorządowe
KW Zamojskie Stowarzyszenie Samorządowe

Pełne wyniki wyborów do Rady Powiatu Zamojskiego i Sejmiku Województwa Lubelskiego na
wybory2018.pkw.gov.pl 				
as
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UCHWAŁY RADY GMINY
XXXIII Sesja
Uchwały podjęte na XXXIII sesji
Rady Gminy Łabunie, która odbyła się w dniu
26 września 2018r.:
• Uchwała Nr XXXIII/212/2018
– w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie gminy na rok
2018.
• Uchwała Nr XXXIII/213/2018 –
w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na
czas oznaczony do 3 lat.
• Uchwała Nr XXXIII/214/2018 –
w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na
czas oznaczony do 3 lat.
• Uchwała Nr XXXIII/215/2018 –
w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas
oznaczony do 3 lat.

VIII kadencja Rady Gminy Łabunie
I Sesja

II Sesja

Uchwały podjęte na I sesji Rady
Gminy Łabunie, która odbyła się
w dniu 21 listopada 2018 r.:
• Uchwała Nr I/1/2018 – w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Łabunie.
• Uchwała Nr I/2/2018 – w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Łabunie.

Uchwały podjęte na II sesji Rady
Gminy Łabunie, która odbyła się
w dniu 28 listopada 2018 r.:
• Uchwała Nr II/3/2018 – w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
• Uchwała Nr II/4/2018 – w sprawie powołania Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji.
• Uchwała Nr II/5/2018 – w sprawie powołania stałych komisji
rady gminy, ustalenia ich składu osobowego i przedmiotu ich
działania.
• Uchwała Nr II/6/2018 – w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Łabunie.
• Uchwała Nr II/7/2018 – w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta przyjmowanej do
obliczenia podatku rolnego na
2019 r.
• Uchwała
Nr
II/8/2018
–
w sprawie zmian w Uchwale Nr
XXVI/160/2017 z dnia 27 grudnia
2017r. w Wieloletniej Prognozie
Finansowej
• Uchwała
Nr
II/9/2018
–
w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na rok 2018.
• Uchwała Nr II/10/2018 –
w sprawie emisji obligacji.
• Uchwała Nr II/11/2018 –
w sprawie przyjęcia Programu
Współpracy Gminy Łabunie
z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na terenie Gminy
Łabunie na rok 2019.

fot. P. Piela

XXXIV Sesja
Na XXXIV sesji Rady Gminy Łabunie, która odbyła się w dniu
10 października 2018 r. podsumowano realizację zadań Samorządu
Gminy Łabunie w kadencji 20142018 oraz przedstawiono sprawozdanie z działalności Rady Gminy
VII kadencji i prac komisji stałych.
Wójt Gminy podziękował sołtysom, radnym, kierownikom jednostek, proboszczowi, kierownikowi
posterunku policji za dobrą współpracę.

fot. A. W. Turczyn

fot. P. Piela

Agnieszka Krupa

fot. P. Piela

Wójt Gminy Łabunie informuje,
że zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym obrady Rady Gminy Łabunie są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Transmisja obrad odbywa się na
żywo na serwisie YouTube. Nagrania po zakończeniu obrad są udostępniane publicznie w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Łabunie, na stronie internetowej Gminy
Łabunie oraz serwisie YouTube.

Pełne teksty protokołów z sesji Rady Gminy Łabunie na stronie:
uglabunie.bip.lubelskie.pl
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PO TRZYKROĆ NIEPODLEGŁA
Przez cały rok 2018 inicjowane są w kraju i poza jego granicami wydarzenia, akcje, happeningi mające różny zasięg i zakres, ale jeden cel
– UCZCIĆ NIEPODLEGŁĄ. 100 lat wolności to wyjątkowa okazja, a że
wolność nie jest nam dana na zawsze – musimy pamiętać o tych, którzy
na ołtarzu ojczyzny złożyli swe życie, utrwalać tę pamięć w świadomości współczesnych i zadbać by przyszłe pokolenia pielęgnowały ją nie
z konieczności, ale z potrzeby serca.
10 listopada w niespełna dziewięciokilometrową trasę wyruszyliśmy na 6. Rajd „Kierunek
Wzgórze 256” w ramach gminnych
obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Pierwszy raz
zawitaliśmy do sąsiedniej gminy.
Trasa rajdu: Cześniki (pomnik przy
szkole) – Wzgórze 256 (na którym
odczytaliśmy nazwiska 110 żołnierzy – uczestników walk) – Bródek
(miejsce pamięci) – Las Łabuński
(grób nieznanego żołnierza i dwa
inne miejsca pamięci) – Barchaczów (kapliczka i Izba Muzealna).
W rajdzie wzięło udział ponad 60
osób.
Dziękujemy uczestnikom, strażakom z OSP Barchaczów za ognisko
i zabezpieczenie rajdu oraz Paniom
z KGW Barchaczów za przygotowanie poczęstunku.
Na trasie w 6 miejscach złożono
wiązanki i zapalono biało-czerwone znicze. Na mecie przeprowadzono Konkurs Piosenki Patriotycznej
– I miejsce zajął zespół w składzie:
Agnieszka Duda, Aleksandra Nawrocka, Sylwia Medak, Kacper
Halej, Kacper Kobieluch i Dawid
Cięciera, wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie upominki. W konkursie wiedzy o Niepodległej zwyciężył Dominik Petryk, na drugim
miejscu uplasowali się Milena
Sak, Zuzanna Burdzy, Patrycja Rycak, Wiktoria Życzkiewicz i Jakub
Czekierda, 3. miejsce zajęły Nikola
Branecka i Sylwia Medak. Pogoda
dopisała…
11 listopada o godzinie 10.00
w kościele parafialnym odprawio-

na została msza święta w intencji
Ojczyzny. Przed mszą Przewodniczący Rady Gminy Łabunie Adam
Kniaź i Sekretarz Gminy Bogumiła Maziarczuk w kościele tablicach
pamięci złożyli kwiaty. Akademię
pod kierunkiem nauczycieli: Roberta Kożuszka i Katarzyny Krajewskiej przygotowała młodzież ze
Szkoły Podstawowej w Łabuńkach
Pierwszych. Po mszy proboszcz ks.
Piotr Rawlik poświęcił nowy wóz
bojowy łabuńskiej OSP. Następnie
na cmentarzu w Łabuniach złożono kwiaty i zapalono znicze.
O godzinie 12.00 w Łabuńkach
Pierwszych na cmentarzu z 1914
roku, na którym spoczywają szczątki ponad 300 żołnierzy uczestników walk z I Wojny Światowej
i szczątki 4 żołnierzy września 1939
w ramach akcji „Niepodległa do
Hymnu” odśpiewano – przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry
Dętej pod batutą kapelmistrza
Zbigniewa Pieczykolana – Hymn
Państwowy. W wydarzeniu wzięli
udział mieszkańcy gminy, poczty
sztandarowe, samorządowcy. Odsłonięcia pomnika upamiętniającego Tych, którzy czynem wojennym
budzili Polskę do Zmartwychwstania dokonali Gabrysia Przyczyna
uczennica Szkoły Podstawowej
w Łabuńkach i Wacław Niemczuk
mieszkaniec Łabuń. Nowe miejsce
pamięci poświęcił ks. Piotr Rawlik
– proboszcz parafii Łabunie. Złożono kwiaty i zapalono biało-czerwone znicze.
O godzinie 14.00 Na starcie Biegu
Niepodległości licznie stawili się

rodzice, opiekunowie, mieszkańcy oraz 100 uczestników, którzy
pokonali dystans 1918 m. Każdy
uczestnik biegu otrzymał pamiątkowy medal, a zwycięzcy w poszczególnych kategoriach statuetki
i drobne nagrody rzeczowe. Jako
pierwszy w kategorii do lat 16 na
metę wbiegł Wiktor Kolaja, pokonując blisko 2 kilometry w czasie 7
minut i 6 sekund, wśród dziewcząt
najszybsza była Nikola Branecka.
W kategorii OPEN pierwszy na
metę wbiegł Paweł Sawicki, wśród
kobiet zwyciężyła Małgorzata
Wołoszyn. Najmłodszym uczestnikiem biegu był Jakub Bratko (4
lata), który biegł razem z mamą.
W biegu wzięli udział mieszkańcy Zamościa, gminy Zamość oraz
gminy Łabunie – uczniowie szkół,
nauczyciele, przedstawiciele OSP,
KGW, klubu Karate Kyokushin, samorządowcy. Na mecie na uczestników czekał przygotowany przez
Panie z KGW Łabuńki ciepły posiłek oraz słodkie „doładowanie”.
Już po raz 7 w Barchaczowie odbył
się Gminny Przegląd Pieśni Żołnierskiej. Barchaczów rozbrzmiewał pieśnią patriotyczną, legionową i żołnierską. W Przeglądzie
wzięli udział soliści oraz zespoły
muzyczne szkół, grupy śpiewacze
Kół Gospodyń Wiejskich, Chór
Konsonans. Wszyscy uczestnicy
otrzymali statuetkę z podziękowaniem Wójta Gminy Łabunie. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa
plakatów o tematyce niepodległościowej uczniów ze Szkoły Podstawowej w Łabuńkach Pierwszych
i prace plastyczne dzieci z Punktu
Przedszkolnego w Łabuniach. Po
przeglądzie posmakować można
było słynnego w coraz szerszych
kręgach barchaczowskiego bigosu,
wypić kawę, herbatę i snuć wspomnienia.
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WYDARZENIA

20 września w XXIII edycji konkursu plastycznego Moje Miasto Dziedzictwem Kultury. Zamość 2018 wyróżnienie przyznano Hani Wolskiej
z Łabuń. Doskonalącej swój warsztat
w MDK w Zamościu.
23 września odbyła się Pielgrzymka
Strażaków do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie.
21 września do 16 października w galerii Tyle światów Oświęcimskiego
Centrum Kultury prezentowana była
pokonkursowa wystawa XVII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Darujmy światu pokój, wśród
prac zakwalifikowanych do konkursu znalazła się praca Hani Wolskiej
z Łabuń.
26 września w Szkole Podstawowej
w Łabuniach obchodzono Europejski
Dzień Języków (EDJ).
3 października w plebiscycie Kuriera
Lubelskiego tytuł Nauczyciela Przedszkola Roku otrzymała Beata Gęborys, zajmując I miejsce w powiecie
zamojskim.
10 października w Domu Kultury
w Łabuniach odbyła się ostatnia
w kadencji 2014-2018 sesja Rady
Gminy Łabunie.
10 października zakończyły się
warsztaty rękodzieła dla najbardziej
aktywnych mieszkańców sołectw,
którzy podczas wakacyjnych spotkań
promujących XI Gminny Konkurs
Interdyscyplinarny W ROKU… Zbigniewa Herberta i Ireny Sendlerowej ANIOŁOWO licznie gromadzili
się w Ruszowie, Wólce Łabuńskiej,
Dąbrowie i Majdanie Ruszowskim.
Warsztaty z motywem anioła prowadziła Agata Piwko – Pracownia
Rękodzieła AgaArt.
17 października podsumowano w bibliotece akcję Twórcza alternatywa
- połączoną z wydaniem publikacji
Pasje naszych Mieszkańców.
19 października w bibliotece wręczono pierwszy dyplom dla czytelnika
w projekcie Instytutu Książki Mała
Książka Wielki Człowiek. Pierwszym
„dyplomowanym” Trzylatkiem został Paweł Niedziałkowski.
25 października ślubowanie pierwszoklasistów Szkoły Podstawowej
w Łabuniach. Do ślubowania przystąpiło 48 uczniów.
26 października w VI Międzygminnym Przeglądzie Ludowym w GOK
Stary Zamość gminę Łabunie reprezentowali: Genowefa Juszczak (szydełkowe serwetki) i Hieronim Zasuwa (rzeźba). Pan Hieronim został
nagrodzony II miejscem.

NA SPORTOWO
12 września Czwartki LA: Zygmunt
Cyprian I m. w biegu na 60 m 9,72 s; Tymczuk Dawid I m. w biegu na 60 m - 9,72 s; Kolaja Szczepan I m. w skoku w dal - 3,55 m;
Wołoszyn Jakub II m. w rzucie piłką palantową - 39 m; Łukaszczuk
Sebastian II m. w biegu na 600
m - 1:55,32; Szwaczkiewicz Joanna
II m. w biegu na 300 m - 47,58 s;
Kuśmierz Dawid III m. w biegu na
60 m - 10,01 s; Wołoszyn Paweł
III m. w rzucie piłką palantową 33 m; Sawka Dawid V m. w rzucie
oszczepem - 16,83 m;
28 września Medaliści Mistrzostw
Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego w lekkiej atletyce LZS: Tymczuk Dawid złoty medal w biegu
na 60 m - 9,67 s; Łukaszczuk Sebastian złoty medal w biegu na 600
m - 1:53,25; Johaniuk Aleksandra
złoty medal w skoku wzwyż - 135
cm; Sawka Dawid srebrny medal
w rzucie oszczepem - 18,91 m; Kolaja Szczepan srebrny medal w skoku w dal - 3,68 m; Molas Natalia
srebrny medal w biegu na 600 m
- 3:00,21; Traczuk Mateusz srebrny
medal w biegu na 600 m - 2:07,72;
Kożuszek Aleksandra srebrny medal w skoku wzwyż - 125 cm; Zakrzewski Michał brązowy medal
w biegu na 1000 m - 4:13,32.
6 października w Płoskiem podczas IV Ogólnopolskiego Turnieju
Karate Kyokushin o Puchar Wójta
Gminy Zamość. Zawodnicy z Gminy Łabunie reprezentujący Zamojski Klub Karate Kyokushin wywalczyli: Alan Kania I m kumite
II m kata; Dawid Tymczuk III m
kata; Dawid Kania I m kata II m
kumite; Wiktor Kolaja I m kumite;
Emilia Sawka III m kumite; Marcel Hubala II m kumite; Szymon
Sawka III m kumite; Marcin Jastrzębski III m kumite; Michał Jastrzębski III m kumite.
13 października osiemnastu Zdobywców Szlaków Rowerowych
Gminy Łabunie spotkało się
w Izbie Muzealnej w Barchaczowie na ognisku integracyjnym
podsumowującym letni sezon
rowerowy. W trakcie spotkania
Zdobywcy rozlosowali upominki – gadżety rowerowe. Zdobywcą
szlaków mógł zostać każdy kto zło-

żył w bibliotece mapę z 6 pieczęciami znajdującymi się na szlakach
(zgodnie z regulaminem rajdu Dolina Górnej Łabuńki). Pierwsi Zdobywcy zewidencjonowani to: Igor
Juraszewski, Klara Juraszewska, Liliana Juraszewska, Julia Szymala,
Tomasz Szymala, Sebastian Starszuk, Bartłomiej Starszuk, Agnieszka Starszuk, Rafał Piela, Łukasz Żuk,
Kinga Szczerbik, Barbara Szczerbik,
Renata Burdzy, Małgorzata Karwat, Radosław Kościk, Stanisława
Klimek, Elżbieta Garbacz, Lesław
Szopa, Elżbieta Szopa, Dawid Tomasiak, Monika Tomasiak, Marian Zwolak, Beata Klimko, Adam
Klimko, Maria Synowiec, Gabrysia
Synowiec, Jadwiga Boć, Danuta
Płaza, Renata Psiuk, Natalia Psiuk,
Wiktoria Rozkres, Krzysztof Rozkres, Weronika Rozkres, Wojciech
Rozkres, Katarzyna Sawa, Antoni
Turczyn.
20 października w Tarnowskich
Górach odbyły się XIX Mistrzostwa Polski Kyokushin Open Seniorów oraz Juniorów Młodszych.
Dawid Kolaja w kategorii senior
kata zakwalifikował się do finałowej ósemki ostatecznie zajmując 5
m-ce w Polsce. Niekwestionowanym Mistrzem Polski w kategorii junior młodszy – 55 kg kumite
został Wiktor Kolaja – zdobywając
złoty medal!
4 listopada w Chełmie odbył się
II Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin o Puchar Białego Niedźwiedzia. Do rywalizacji przystąpiło
160 karateków. Zamojski Klub Karate Kyokushin reprezentowali zawodnicy z Gminy Łabunie: Wiktor
Kolaja I m-ce w kategorii kumite
– 60 kg; Alan Kania I m-ce w kategorii kumite – 35 kg, III m-ce w kategorii kata; Dawid Kania I m-ce
w kategorii kumite – 25 kg.
8 grudnia Turniej Mikołajkowy
w Łabuńkach odbył się VIII Mikołajkowy Turniej Karate Kyokushin.
Wyniki zawodników z Gminy Łabunie: Alan Kania – I m. w kumite
III m. w kata; Dawid Kania – I m.
w kumite II m. w kata; Ilona Jastrzębska – III m. w kumite; Marcel Hubala – III m. w kumite; Karol
Górski – III m. w kumite; Emilia
Sawka III m. w kumite.
Cyprian Bukaj
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29 października ślubowanie pierwszoklasistów Szkoły Podstawowej
w Łabuńkach Pierwszych.

8 grudnia 2018 r.: Wiktor Kolaja złoty medalista Mistrzostw Polski Juniorów Mł.

Sparty Łabunie
bój
o okręgówkę
23 września wykorzystując przywilej własnego boiska Sparta
zaorała Tura z Turobina pokonując przyjezdnych 5:2 (13',36', 70'
M. Przyczyna, 38' P. Popik, 75' K.
Bosiak).
29 września Sparta rozsypała
w Soli miejscowy Olender. Końcowy wynik 4:5 dla łabunian.
Bramki: 11', 28', 35', 50' M. Przyczyna, 85' K. Józefko. W 14' J.
Wołoszyn obronił rzut karny.
7 października kosmiczne emocje w Łabuniach; Sparta pokonała na własnym boisku Orion
Dereźnia 2:1. Bramki: 4' M. Przyczyna, 12' Ł. Stec.
13 października Sparta uległa
Andorii Mircze 3:1

11 listopada w Barchaczowie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łabuńskiej im.
Jana Jakuba Zamoyskiego zaprezentowało Jakuba. Nagroda przyznawana
jest w trzech kategoriach: Mówię, Czynię, Wspieram dla tych, którzy mową,
uczynkiem i niezaniedbaniem sławią
i sławić będą dobre imię Ziemi Łabuńskiej. Jakub 2018 przyznany został
Julii Rój – uczennicy SP w Łabuniach
za udział w akcji „Daj włos” Fundacji Rak’n’Roll w 2016 roku, Piotrowi
Głazowskiemu – sołtysowi Wólki
Łabuńskiej za zgłoszenie propozycji
(przyjętej jednomyślnie przez wszystkich sołtysów) przekazania diet za posiedzenie na leczenie dla Kingi Cybuli,
Nowemu Kurierowi Zamojskiemu za
bezpłatne udostępnienie swoich łamów dla informacji z Gminy Łabunie,
Lokalnej Grupie Działania Ziemia
Zamojska za wspieranie inicjatyw lokalnych, fundowanie nagród w gminnych wydarzeniach i Antoniemu
Wojciechowi Turczynowi – Wójtowi
Gminy Łabunie – za otwartość i gotowość do niesienia pomocy w każdej
sytuacji i o każdej porze. Celem Towarzystwa jest budowanie pozytywnego
wizerunku gminy, promocja jej mieszkańców, walorów przyrodniczych
i atrakcyjnych turystycznie zakątków,
uszanowanie historii, kultywowanie
tradycji i niesienie pomocy potrzebującym.
15 listopada grupa 3 i 4-latków dołączyła do grona przedszkolaków SP
w Łabuńkach Pierwszych
17 listopada Rada Rodziców przy SP
w Łabuńkach Pierwszych zorganizowała warsztaty tworzenia ozdób choinkowych.

21 października nie udało się
Sparcie przekroczyć granicy ani
Lubyczy ani Królewskiej. Końcowy wynik to bezbramkowy
remis.

22-23 listopada w placówce SIW
ZNAK sp. z o. o. rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs na recenzję książki
Doroty Gąsiorowskiej Karminowe
Serce. Wyróżnienie otrzymała Małgorzata Celińska z Łabuń, reprezentująca
gminną bibliotekę.

27 października w Krasnobrodzie miejscowy Igros zaaplikował nam 3 bramki nie tracąc
żadnej.

23 listopada grupa 3 i 4-latków dołączyła do grona przedszkolaków SP
w Łabuniach.

4 listopada odlecieli nam goście
z Józefowa - choć nie w Cosmos.
Końcowy wynik 1:3 dla przyjezdnych.
11 listopada w Łaszczówce udało się Sparcie umknąć przed Pogonią 96. Remis 1:1.
Cyprian Bukaj

23 listopada miała miejsce piąta edycja Wieczoru z baśnią. Organizatorkami spotkania były Joanna Policha,
Dorota Kobieluch, Ewa Latawiec.
24 listopada w VIII Międzypowiatowym Festiwalu Zespołów Śpiewaczych - Werbkowice 2018 najlepszą
wokalistką została Elżbieta Grula
z zespołu Ogrodniczki KGW z Łabuniek Pierwszych.
29 listopada w SP Łabunie zorganizowano Dobrą Wróżbę dla... Zebrano
1040 zł, za które sfinansowano 4 paczki dla dzieci chorych z naszej gminy

30 listopada na walnym zebraniu
zmieniono Zarząd Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Gminy Łabunie. Zarząd: Prezes - Halina Piskorz, Wiceprezes - Bożena Wróblewska, Sekretarz Marta Bil, Skarbnik - Renata Nicpoń,
Członek Zarządu - Justyna Piskorz-Umylańska.
3 grudnia w SP w Łabuniach odbyła
się licytacja karmników dla ptaków.
Zebrano kwotę ponad 2000 zł dla Adriana Kielara.
5 grudnia w Wojewódzkim Konkursie Fotograficzno - Plastycznym im. A.
Tabora Ptasi świat III miejsce zajęła
Kinga Szczerbik z Łabuń.
6 grudnia w ZS w Grabowcu podsumowano XI edycję konkursu plastycznego „Bezpieczni na drodze”. Organizatorem konkursu był WORD
w Zamościu. Łabuńską szkołę reprezentowały: Amelia Górska, Weronika
Ternes, Oliwia Żuk; opiekun: Małgorzata Czuj.
6 grudnia w Klubie Batalionowym
w Zamościu odbył się Koncert Charytatywny Dobrych Aniołów „Adrian
nie jesteś sam” zorganizowany przez
Komitet Społeczny na Rzecz Akcji
Zróbmy pokój dla Adriana. Ciasta do
Kawiarenki pod Pierniczkiem przygotowały: KGW Łabunie, KGW Łabuńki Pierwsze, KGW Mocówka, KGW
Wierzbie, KGW Barchaczów, KGW
Wólka Łabuńska, KGW Majdan Ruszowski, KGW Ruszów, Rada Sołecka
Łabunie-Reforma, Barbara Celińska,
Marta Cybula, Anna Dec, Agnieszka
Krupa, Monika Wolska, a armię pierniczków przygotowało Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Łabuńskiej im. Jana
Jakuba Zamoyskiego.
9 grudnia podczas Targów Kielce łabuński rex-gepard z hodowli Bartłomieja Draczki z Wólki Łabuńskiej
zdobył nagrodę vice championa. Jest
to szczególne osiągnięcie ponieważ to
pierwsza nagroda w Polsce za króliki
tej rasy. Drugi z królików otrzymał
wyróżnienie.
10 grudnia 76. rocznica rozpoczęcia
wysiedleń i pacyfikacji na Zamojszczyźnie.
11 grudnia w Szkole Podstawowej
w Łabuniach przeprowadzono akcję
charytatywną na rzecz Adriana pn.
Dekoracja świątecznych ciasteczek.
Zebrane fundusze (prawie 2000 zł)
przeznaczone będą na urządzenie i doposażenie pokoju – Zróbmy pokój dla
Adriana.
wrzesień-listopad-grudzień - Galeria
Błękitna - wystawa rysunków Szkice
Krzysztofa Rozkresa z Łabuń, wystawa fotografii Grzyby jesiennie - Kingi
Szczerbik i wystawa fotografii aniołów Wszędzie Anioły Urszuli Pilip.
red.
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Z URZĘDU

Zwrot akcyzy za paliwo

Podatek rolny bez zmian

Rolnicy z gminy Łabunie mogą starać się o zwrot
podatku akcyzowego w miejscowym urzędzie.
Wnioski można składać od 1 lutego do 28 lutego
2019 r. za okres od 1 sierpnia 2018 r do 31 stycznia
2019 r. Koniecznie należy zabrać ze sobą faktury!
Wnioski można pobrać ze strony internetowej gminy Łabunie lub wypełnić je na miejscu – w siedzibie urzędu, w pokoju nr 2.

Rada Gminy Łabunie na II sesji pozostawiła na
kolejny rok dotychczasowe stawki podatku rolnego. Radni postanowili, że w 2019 r. będzie on wynosić 90 złotych za hektar przeliczeniowy oraz 180
zł przy areale poniżej 1ha.
Stawki podatku od nieruchomości oraz od środków transportu pozostaną bez zmian.

Największa w tym roku
inwestycja w Gminie Łabunie zakończona
Zakończyła się budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w gminie Łabunie. Była to największa w tym roku
realizowana inwestycja przy wsparciu funduszy
unijnych. Skorzysta z niej około 550 mieszkańców.
W gminie Łabunie wybudowano ponad 11,5 km kanalizacji sanitarnej. Prace trwały od połowy lutego.
Do nowej sieci zostali podłączeni mieszkańcy ulic:
Górnej, Gminnej, Parkowej, Długiej, Zamojskiej, Kościelnej i Orzechowej oraz Wólki Łabuńskiej. W ramach inwestycji powstały również dwie nowe przepompownie ścieków.

POŻEGNANIA

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

2018-10-01: Jurczyszyn Witold († 57 l.)
2018-10-09: Kowalski Adam († 64 l.)
2018-10-13: Dudek Stanisław († 71 l.)
2018-10-21: Buchaj Marianna († 84 l.)
2018-10-21: Kniaź Janina († 89 l.)
2018-10-26: Lalik Helena († 68 l.)
2018-10-27: Małys Bolesław († 85 l.)
2018-10-27: Szaruga Janina († 87 l.)
2018-10-28: Kancerz Edward († 87 l.)
2018-10-30: Pawełczuk Franciszek († 61 l.)
2018-11-07: Płaza Danuta († 86 l.)
2018-11-18: Małys Jan († 93 l.)
2018-11-30: Rozkres Jerzy († 83 l.)
2018-12-03: Czuj Mieczysław († 94 l.)

WYIMEK Z GMINNEJ DEMOGRAFII
Od początku 2018 r. do chwili zamknięcia numeru urodziło się 52 osób a zmarło 51 mieszkańców. Zawarto 31
małżeństw.
Dla porównania - w 1918 roku urodziło się 241 osób,
zmarło 221. Zawarto 67 małżeństw.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi ponad 6,5
mln zł. Dofinansowanie unijne to prawie 3,4 mln 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 Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.

JUŻ WKRÓTCE...
• 10-lecie KGW Ruszów;
• Jasełka w Majdanie Ruszowskim;
• zebrania wiejskie, wybory sołtysów i rad sołeckich;
• 29 grudnia: walne zebranie GKS Sparta Łabunie;
• 4 stycznia: upływa termin składania prac
w VII Gminnym Konkursie Malowanie kolęd;
• 6 stycznia: Orszak Trzech Króli;
• 12 stycznia: Kolędy Polskie w Wierzbiu;
• 13 stycznia: X Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek;
• 20 stycznia: Dzień Babci i Dziadka w Ruszowie;
• 11 lutego: Bal karnawałowy dla dzieci w Łabuniach;
• 17 lutego: Choinka dla dzieci w Barchaczowie
• 20-22 lutego: Ferie zimowe w świetlicy
w Wólce Łabuńskiej;
• 23 lutego: Choinka dla dzieci w Wólce Łabuńskiej;
• 9 marca: Dzień Kobiet w Łabuniach;
• 9 marca: Dzień Kobiet w Ruszowie.
Szczegóły na www.labunie.com.pl

25 listopada 2018 r.: ślubowanie pierwszoklasistów,
SP Łabunie

25 listopada 2018 r.: ślubowanie pierwszoklasistów,
SP Łabunie

28 listopada 2018 r.: Wieczór z baśnią,
SP Łabunie

29 października 2018 r.: ślubowanie pierwszoklasistów,
SP Łabuńki Pierwsze

3 grudnia 2018 r.: konkurs na najładniejszy karmnik,
SP Łabunie

6 grudnia 2018 r.: „Adrian nie jesteś sam”,
Klub Batalionowy Zamość

6 grudnia 2018 r.: „Adrian nie jesteś sam”,
Klub Batalionowy Zamość

8 grudnia 2018 r.: Turniej Mikołajkowy Karate Kyokushin,
Łabuńki Pierwsze

Fragmenty życia

Łabunie

z arch. B. Lichoty

Łabunie

Wólka Łabuńska
z arch. BPGŁ

Łabunie

z arch. B. Nykla

z arch. B. Nykla

Urząd Gminy Łabunie

Łabuńki Pierwsze

z arch. B. Lichoty

Łabunie

z arch. B. Lichoty

z arch. B. Lichoty

Wierzbie

z arch. G. Radzykiewicz

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

