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Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu s. Salezjanek w Garbowie
fot. Stanisław M. Stępniak



SPOTKANIE OPŁATKOWE W GOPS W GARBOWIESPOTKANIE OPŁATKOWE W GOPS W GARBOWIE

Gości powitała kierownik GOPS-u Marta Plecha Życzenia składa wójt gminy Kazimierz Firlej

Seniorki z Gutanowa i ks. kan. Marian Szuba

s. Zofia, M. Plecha, K. Firlej i T. Woliński (91 l.)

Uczestnicy spotkania opłatkowego Wystąpiły dzieci ze szkoły w Przybysławicach
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A. Kulik, M. Sanaluta, K. Firlej, E. Pomarańska-Żaba, 
A. Puchała, B. Beda, M. Tobiasz

M. Plecha, 
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Obraz ukazuje teren dzisiej-
szego Garbowa od klasztoru 
i stacji benzynowej na wschodzie, 
aż do okolic skrzyżowania 
z drogą prowadzącą do Abra-
mowa na zachodzie, dzięki czemu 
obejmuje również większość 
dawnej wsi Miesiące. Miesiące 
prawdopodobnie są dawną wsią 
Księżyce, która w dokumentach 
dotyczących Garbowa pojawia 
się od XIV do XVII wieku i zapi-
sywana była Xanszice.
Stąd też znajdujący się w ozdob-
nej bordiurze opis obrazu 
„Garbów i Księżyce, od czasów 
starożytnych do 
współczesności 966-2013. 
Ziemie przynależne 
miasteczku widziane od 
północy”. 

Pod bordiurą umieszczone 
jest godło Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów z polskim orłem 

i litewską pogonią. Uzupełnienie kompozycji stanowią herby 
znajdujące się w górnej części obrazu. Pierwszy z lewej to wczesna 
wersja orła białego jeszcze z czasów piastowskich. Następny to 
herb Lublina we współczesnej formie. Trzeci z kolei to herb 
Odrowąż – pierwszego znanego nam właściciela Garbowa – Piotra 
ze Szczekocin, o którym wiemy z zachowanych XIV wiecznych 
zapisków. Po prawej stronie bordiury z nagłówkiem, znajduje się 
herb Leliwa. Pieczętował się nim najbardziej chyba ekscentryczny 
spośród właścicieli Garbowa – Michał Granowski. W końcu XVIII 
wieku zdobył on dla Garbowa prawa miejskie, nadane królewskim 
przywilejem w 1785 roku.
Na podstawie opisu znajdującego się w tym dokumencie, 
w 1993 roku został odtworzony herb Garbowa i jest on 
przedstawiony na obrazie jako piąty w kolei. Ostatni herb to 
współczesny orzeł biały, czyli obecne godło Polski.

Obraz został wykonany w technice olejnej. Utrzymany jest 
w bardzo skromnej kolorystyce i przez to wygląda dość 
niepozornie, jednak jego wykonanie było bardzo czasochłonne. Na 
początku w dużo mniejszej skali wykonałem na papierze dwa 
szkice całej kompozycji. Jeden z nich po wielu poprawkach został 
przeniesiony na płótno, uprzednio zagruntowane na 
piaskowożółty kolor stanowiący tło. Następnie od lewej do prawej 
płótno zapełniało się powoli panoramą Garbowa malowaną już 
farbami. Potem przyszła pora na zakomponowanie opisów 
i herbów. Wykonałem ich szkice na papierze, tym razem już w skali 
1:1, które stopniowo przenosiłem na płótno i malowałem na 
gotowo farbami. 

Czas schnięcia farby olejnej jest bardzo długi. Nawet 
nakładając farbę laserunkami, czyli bardzo cienkimi warstwami
 i używając terpentyny przyspieszającej proces schnięcia wynosi 
on, co najmniej kilka dni. Z uwagi na to, że podczas malowania 
bardzo łatwo przypadkowo zniszczyć jeszcze nie wyschnięty 
fragment i „wypaćkać” płótno, obraz powstawał etapami. Aby 
namalować kolejny fragment czekałem aż poprzedni wyschnie. 
Powodowało to, że parogodzinne sesje malowania rozdzielało za 
każdym razem kilka dni przerwy. Wskutek tego prace nad obrazem 
trwały przez ponad trzy miesiące, a gdyby zliczyć wszystkie 
spędzone przy tym płótnie godziny, to na pewno okazałoby się, że 
na pozór prosta „rysunkowa” panorama Garbowa jest najbardziej 
pracochłonnym obrazem, jaki dotychczas namalowałem.

Adam Pacek

Obraz przedstawiający panoramę Garbowa stylizowany jest 
na XVI wieczne miedzioryty ukazujące ówczesne miasta. 
Miedzioryty takie, zwane były wówczas prospektami miast, a w 
XVIII wieku ich ewolucyjnym rozwinięciem było malarstwo 
wedutowe, czyli bardziej realistycznie malowane pejzaże miejskie. 
Przedstawicielem malarstwa wedutowego był znany zapewne 
wszystkim Bernardo Bellotto zwany Canaletto. Jedną z odmian 
malarstwa wedutowego było capriccio na którym budynki 
istniejące były zestawione w fantazyjny sposób bądź przeplatały 
się z budynkami nieistniejącymi, wymyślonymi przez malującego 
– taki obraz był też nazywany wedutą idealną.

Podobnie dzieje się też na naszym „garbowskim” obrazie. 
Jego podstawą jest obecny wygląd naszej miejscowości, jednak we 
współczesną topografię Garbowa wplecione zostały również 
elementy historyczne dzisiaj już nieistniejące. Najbardziej 
widocznym z nich jest znajdujący się w centralnej części 
kompozycji, znany nam ze starych fotografii, kościół św. 
Wojciecha wraz z przykościelnym cmentarzem otoczonym 
ogrodzeniem. W głębi, nieco na prawo od niego, odnajdziemy 
zarys dawnego grodziska wraz z pierwszym parafialnym 
kościołem św. Wojciecha, który najprawdopodobniej tam właśnie 
był ulokowany. W lewej części obrazu w tle, widzimy niewielką 
kapliczkę, jest to znana z przekazów pisanych kaplica św. 
Leonarda, która istniała w Garbowie przez wiele stuleci aż do 
XVIII wieku – jej dokładna lokalizacja niestety nie jest znana, 
wiemy o niej, że stała na wzgórzu otoczona starymi lipami. Oprócz 
tych paru obiektów historycznych na obrazie znajdziemy przede 
wszystkim budynki istniejące obecnie, takie jak: Klasztor Sióstr 
Salezjanek, „Kaplica” przed kościołem, budynek Urzędu Gminy, 
pałac, spichlerz, stara i nowa szkoła, gorzelnia czy też remiza 
strażacka. Zabudowa jest przedstawiona w dosyć „symboliczny” 
sposób i mocno zagęszczona, jednak starałem się ukazać ją jak 
najbardziej zgodnie z obecnym stanem, dzięki czemu zapewne 
wielu garbowian odszuka na obrazie również swoje domy. 
Podobnie jak na wspomnianych XVI wiecznych miedziorytach, 
bardziej charakterystyczne obiekty są opisane znajdującymi się tuż 
nad nimi kilkoma łacińskimi słowami. Ponadto na dole obrazu 
znajduje się osiem „rozwiniętych rulonów”. W każdym z nich 
odnajdziemy spis tego, co przedstawia fragment obrazu znajdujący 
się dokładnie nad rulonem.
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Wójt gminy Kazimierz Firlej i organizatorzy Przeglądu Kolęd
i Pastorałek
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Hanna Cygler
W cudzym domu
Akcja powieści przenosi nas do XIX-
wiecznej Warszawy, Gdańska, Paryża, 
a nawet na Syberię. Spiski, konspiracje, 
namiętności i rozterki bohaterów – to 
wszystko wydaje się nam tak bliskie, jakby 
działo się współcześnie. Do przeczytania 
jednym tchem, tak jak wszystkie powieści 
tej autorki.
Wydawnictwo Rebis 

Krzysztof Mazurek
Podróż na liściu bazylii
Opowieść o miłości, zbrodni, sztuce 
kulinarnej i rodzinnej tajemnicy. Marianna 
wygrywa konkurs i jedzie do Toskanii. 
Zaprzyjaźnia się z maestro prowadzącym 
kurs kuchni włoskiej, który opowiada jej 
o tajemniczej książce kucharskiej z XVII 
w. należącej do jego rodziny. Niedługo 
potem mężczyzna ginie w niewy-
jaśnionych okolicznościach.
Wydawnictwo Prószyński i S ka

Katarzyna Michalak
Bezdomna
Książka pełna tajemnic i skompli-
kowanych relacji rodzinnych. Kinga 
straciła dom, rodzinę, dziecko i poczucie 
godności. Wówczas pojawia się Aśka, 
która kiedyś zrujnowała jej życie, 
a teraz wyciąga do niej pomocną dłoń. 
Aśka nie zna jeszcze historii dawnej 
rywalki – historii tak bolesnej i wstrząsa-
jącej, że aż trudno to sobie wyobrazić, ale 
też, która może toczyć się obok ciebie. To 
opowieść, której należy wysłuchać do 
końca. W ten sposób można uratować 
komuś życie.
Wydawnictwo Znak

Jerzy Ślaski
Żołnierze wyklęci
Opowieść o działającym na Lu-
belszczyźnie zgrupowaniu „Orlika”, które 
po zakończeniu wojny podjęło zbrojną 
walkę przeciw sowietyzacji Polski. Godna 
podziwu i szacunku postawa dowódców 
i żołnierzy AK, którzy mimo tak 
beznadziejnego położenia nie poddali się, 
nie uciekli, czy też nie wkupili się w łaski 
nowej władzy.
Oficyna Wydawnicza Rytm

EST
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WERNISAŻ WYSTAWY "MALARSTWO OLEJNA ADAMA PACKA"WERNISAŻ WYSTAWY "MALARSTWO OLEJNA ADAMA PACKA"

PRZEGLĄD GMINNO-PARAFIALNY KOLĘD I PASTORAŁEKPRZEGLĄD GMINNO-PARAFIALNY KOLĘD I PASTORAŁEK

Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Bogutki” z Bogucina Młodzież z Oratorium im. św. Jana Bosko Sióstr Salezjanek

Chór Sióstr Salezjanek z Garbowa Chór z Parafii Macierzyństwa NMP z Garbowa-Cukrowni

Autor wystawy - Adam Pacek



Otwarcie wystawy

Prelekcja Anny Pardyki z Wąwolnicy

fot. Stanisław M. Stępniak

Pamiątkowa fotografia wykładowców z uczestnikami sesji

Fotorelacja z sesji upamiętniającejFotorelacja z sesji upamiętniającej
150 rocz. Powstania Styczniowego150 rocz. Powstania Styczniowego

Prof. Wiesław Śladkowski obok prowadząca sesję Halina Stępniak

Pieśni patriotyczne śpiewała Grażyna Gliwka
Piotr Głuchowski-Fedirko i Przemysław Mącik 
Grupa Rekonstrukcji Historycznej oddział „Ćwieków”

Wystąpienie  Wójta Gminy Garbów


