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Na wstępie z-ca wójta Małgorzata Sanaluta, przedstawiła 
miejscowość Meszno, sołtysa Jana Gawrona oraz starostów 
dożynek, którymi w tym roku byli: Elżbieta Iwan i Dariusz 
Bogusz oboje z Meszna. 
Starostowie przekazali wójtowi Kazimierzowi Firlejowi dwa 
bochny chleba, wypieczone z ziarna, które wzrastało 
i dojrzewało na garbowskiej ziemi. Wójt podziękował za 
otrzymany dar i obiecał sprawiedliwie go dzielić, aby starczyło 
go dla wszystkich mieszkańców gminy. Podziękował też za trud 
włożony przez rolników podczas tegorocznych żniw. 
Po wystąpieniu wójta głos zabrali przybyli goście. 
W imieniu wojewody Przemysława Czarnka list odczytał 
Stanisław Brzozowski. W imieniu starosty Pawła Pikuli 
i własnym głos zabrał wicestarosta Robert Wójcik. Listy 
przysłali: Sławomir Sosnowski - marszałek woj. lubelskiego, 
Arkadiusz Bratkowski – członek Zarządu woj. lubelskiego, 
Krzysztof Hetman - poseł do Parlamentu Europejskiego, Jan 
Łopata i Sylwester Tułajew - posłowie na Sejm RP, Kazimierz 
Choma – dyr. o/Agencji Nieruchomości Rolnictwa.
Po części oficjalnej staropolskim zwyczajem starostowie 
dożynek i władze gminy podzielili chleb między uczestników 
Święta Plonów. 
Część artystyczną rozpoczęły członkinie 9 Kół Gospodyń 
Wiejskich i współgospodarze dożynek – ośpiewaniem wieńców 
żniwnych. Wieńce z naszej gminy zachwycały kształtem 
i bogactwem misternie wykonanych dodatków, były to 
prawdziwe dzieła sztuki. Technika ich tworzenia jest piękną 
tradycją, przekazywaną z pokolenia na pokolenie.
Ze względu na deszcz konkurs na „Najpiękniejszy wieniec 
żniwny” (zamiast na placu dożynkowym) przeprowadzono 
w kościele. Wieńce oceniało jury w składzie: Adam Pacek – art. 
plastyk, Marcin Zaprawa - ODR, Zenon Koput – z-ca 
przewodniczącej RG, Emilia Maruszak – BS w Nałęczowie, 
Paweł Sawicki – BS w Niemcach o/Garbów.

W kategorii wieńców tradycyjnych:
I miejsce – zajęło KGW z Garbowa
II miejsce – KGW z Woli Przybysławskiej
III miejsce – KGW z Gutanowa

W kategorii wieńców współczesnych:
I miejsce – zajęło KGW z Piotrowic Wielkich
II miejsce – KGW z Przybysławic, KGW z Zagród, 
KGW z Bogucina, KGW z Lesiec
III miejsce – KGW z Janowa i sołectwo Meszno
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 Po upalnych sierpniowych dniach – niedziela 20 sierpnia 
przywitała wszystkich deszczową pogodą. Mimo takiej aury 
mieszkańcy naszej gminy licznie przybyli na uroczystości 
dożynkowe.
Mszę św. dziękczynną za plony, w kościele Przemienienia 
Pańskiego w Garbowie, koncelebrowało trzech kapłanów: 
ks. dr Wojciech Różyk – proboszcz parafii w Starościnie, ks. kan. 
Stanisław Wąsik i ks. proboszcz Zenon Małyszek.
Przed liturgią Zofia Abramek, odczytała wiersz „Meszno”, 
poświęcony współgospodarzom tegorocznych dożynek, sołectwu 
należącemu do gminy Garbów i parafii w Starościnie.
Podczas eucharystii starostowie dożynek wręczyli księżom chleb 
wypieczony z tegorocznego zboża i poprosili o poświęcenie 
wieńców żniwnych.  Ponieważ Meszno to parafia Starościn we 
mszy uczestniczył ks. proboszcz Wojciech Różyk, który wygłosił 
piękną homilię, mówił m.in. o święcie Matki Bożej Zielnej, 
o wieńcach dożynkowych, które są ważnym elementem 
dziękczynienia za plony, o symbolach i motywach religijnych 
jakie zawierają.

Po nabożeństwie w barwnym korowodzie, prowadzonym przez 
Kapelę Wojciechowską, na czele szła delegacja sołectwa 
i starostowie dożynek z Meszna, za nimi władze gminne, 
zaproszeni goście, KGW z wieńcami żniwnymi i co odważniejsi 
mieszkańcy, których nie przestraszył padający deszcz. Na 
szczęście gospodarze Święta Plonów przewidzieli taką aurę 
i przygotowali dwa duże namioty na placu dożynkowym za 
Urzędem Gminy.

 Dożynki Gminno-Parafialne 
Współgospodarz - wieś Meszno
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Osobom, które dbają o estetyczny wygląd swojego miejsca 
zamieszkania, Urząd Gminy ufundował kosze wiklinowe 
i kwiaty do nowych nasadzeń.

Przemawia St. Brzozowski

Kapela Wojciechowska
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 W kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Garbowie 
odprawiona została msza św. w intencji bestialsko 
pomordowanych. Przy pomniku ofiar, obok złożonych kwiatów, 
zapłonęły znów znicze. Będziemy przychodzić tu co roku, aby 
nikt nie musiał przywoływać słów znanego wiersza: „Gdzie 
mogiły z tamtych lat? Czas zatarł ślad”.

Po drugiej stronie drogi krajowej, bliżej miejsca owych 
tragicznych wydarzeń, stoi krzyż postawiony przez jednego 
z tutejszych mieszkańców. Ząb czasu w dużym stopniu naruszył 
jego stan. Z inicjatywy kilkorga członków Stowarzyszenia „Mój 
Bogucin” został on tego roku odrestaurowany. 

Lipiec-sierpień 2017 9

Płonąca wieś, b.d.m. (ze zbiorów MHPRL w Warszawie).

Bitwa Jastkowska należała do największych starć 
Legionów Polskich. Rozpoczęła się 31 lipca 1915 r. i trwała trzy 
dni. Największe straty poniósł 4 pułk Piechoty Legionów 
Polskich pod dowództwem pułkownika Bolesława Roi. 

W czasie walki, pomiędzy wojskami austriackimi 
a wycofującymi się wojskami rosyjskimi, poległo 128 
legionistów i było około 200 rannych. Był to pierwszy znaczący, 
zwycięski bój 4. Pułku Piechoty Legionów Polskich z wojskami 
carskimi. 

Tegoroczne uroczystości 102. rocznicy Bitwy pod 
Jastkowem rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod tablicą 
poświęconą Legionom Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Lublinie. Tradycyjnie z placu Litewskiego wyruszył na trasę 
XV Marsz Szlakiem Legionów J. Piłsudskiego do Jastkowa. 

W Dąbrowicy (w dawnym majątku Firlejów), odsłonięto 
tablicę upamiętniającą stacjonowanie podczas bitwy Marszałka 
Piłsudskiego wraz ze sztabem – obecnie jest tu siedziba - Dom 
Spotkań. 

Jak co roku na Cmentarzu Legionistów w Jastkowie 
odprawiono polową Mszę św. w intencji poległych legionistów, 
a przybyłe delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod 
pomnikiem. 

Dalsze uroczystości odbywały się w parku przy Urzędzie 
Gminy. Zgromadzeni wysłuchali okolicznościowych wystąpień 
oraz koncertu młodzieży z gimnazjum. Na zakończenie 
posłuchali pieśni legionowych w wykonaniu Kapeli 
z Dąbrowicy.                                                                  
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Podbudowa betonowa drogi w Karolinie
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fot. Andrzej Kula
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fot. A. Kula

fot. A. KulaBudowa drogi w Mesznie
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Gmina Garbów wybudowała 3 place zabaw dla dzieci 
z grami edukacyjnymi nt. ekologii w ramach operacji: 
„Budowa placów zabaw z elementami edukacji ekologicznej 
w miejscowościach Karolin, Przybysławice i Wola 
Przybysławska” w ramach poddziałania: Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność, działania 
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020

Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie 
realizacji operacji z dnia 4 kwietnia 2017r. Umowa nr 00008-
6935-UM0310083/16.
Całkowita wartość projektu wynosi: 97 077,24 zł, z czego 
dofinansowanie ze środków unijnych stanowi 63,63% kosztów 
kwalifikowanych tj. 61 770 złotych



Głos Garbowa16



Dom Nowicjat Sióstr Salezjanek

Salezjańska obecność w Garbowie narodziła się dzięki 
słowu pisanemu, które dotarło tutaj z dalekiego Turynu – ziemi 
ojczystej księdza Bosko (założyciela zakonu). Stało się to za 
pośrednictwem salezjańskiego czasopisma „Wiadomości 
Salezjańskie”, którego odbiorcami były trzy rodziny: 
Sobiesiaków, Drozdów i Ogórkiewiczów. Właśnie z tych rodzin 
do zakonu wstąpiło: trzech salezjanów – dwóch kapłanów 
i koadiutor (brat w Zgromadzeniu) i trzy salezjanki. 

Wiele lat później w rodzinie Jana i Katarzyny Sobiesiaków 
zrodziła się myśl, by podarować siostrom salezjankom posesję na 
placówkę. 

W roku 1969 rozpoczęło się budowanie domu, a w dwa lata 
później pierwsze siostry zamieszkały w nieukończonym jeszcze 
budynku. Podjęły równocześnie katechizację dzieci w parafii 
oraz troszczyły się o wystrój i porządek w kościele parafialnym. 
Kiedy po upływie kilkunastu lat Inspektoria Warszawska 
zdecydowała się otworzyć tutaj dom formacyjny, należało 
dobudować dużą część budynku, aby można było także część 
pomieszczeń przeznaczyć na cele rekolekcyjne. 

W roku 1989 zamieszkały w Garbowie pierwsze aspirantki 
i postulantki. 

Od 2000 r. jest to – dom nowicjat. Siostry oprócz swojej 
działalności duchowej prowadzą również przedszkole im Laury 
Vikuna, oratorium dla dzieci i młodzieży oraz organizują 
półkolonie dla dzieci.
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Barbara Gawryluk
Wanda Chotomska. Nie mam nic 
do ukrycia

Wanda Chotomska opowiada 
o czasach wojennych, a także 
w ciekawy i dowcipny sposób o 
swoim życiu, o stworzonych przez 
nią bohaterach literackich czy 
absurdach PRL-u. 
Książka wzbogacona licznymi 
zdjęciami.
Wydawnictwo Znak

Mirosł
aw 
Wlekły
Tu 
byłem. 
Tony 
Halik

Reporte
r s k a  
biografi

Ewa Winnicka
Milionerka. Zagadka Barbary 
Piaseckiej-Johnson

Historia dziewczyny ze wsi, która 
zostaje milionerką. Studentka 
historii sztuki postanawia wyjechać 
do Ameryki. Tam zostaje kucharką 
i pokojówką jednego z właścicieli 
firmy kosmetycznej – i jak w bajce 
o Kopciuszku – zostaje jego żoną, 
a jednocześnie jedną z najboga-
tszych i najbardziej wpływowych 
kobiet świata.
Wydawnictwo Znak

Dariusz Kortko, Marcin 
Pietraszewski
Kukuczka. Opowieść o 
najsłynniejszym polskim 
himalaiście

Niski, nieśmiały i małomówny 
chłopak wyruszył ze Śląska na 
podbój szczytów. Uparcie dążył do 
celów, a dzięki swoim osiągnięciom 
stał się sławny i rozpoznawalny na 
całym świecie. Człowiek legenda, 
który zdobył wszystkie czternaście 
ośmiotysięcznych szczytów.

Książka zawiera mnóstwo anegdot i ciekawych ilustracji.
Wydawnictwo Agora

W uroczystościach żałobnych śp. s. Heleny Sobiesiak 
uczestniczyła rodzina, m.in. Krystyna Jóźwiak z d. Pytka, Anna 
Pytka - s. salezjanka, Magdalena Reszka, a także parafianie - 
Elżbieta Prażmo z bratem – pierwszym wychowankiem sióstr 
salezjanek oraz przedstawicielki s. salezjanek z Garbowa.

fot. has



Głos Garbowa18



Lipiec-sierpień 2017 19



Głos Garbowa20



Lipiec-sierpień 2017 21

Młodzieżowa drużyna Zawiszy Garbów z prezesem Zarządu R. Dadosem i trenerem P. Chabrosem
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Fotorelacja z dożynek w gminie GarbówFotorelacja z dożynek w gminie Garbów

fot. H. Stępniakfot. S.M. Stępniak
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