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W numerze m.in.: Wstępniak    Karnawałowe Spotkanie Seniorów     Forum Kobiet „Babski biznes – przedsiębiorczość 
jest kobietą”      Babski biznes – czyli rozmowy o biznesie i samorealizacji kobiet      Dzieci Zamojszczyzny. Zbrodnia 
o której nie wolno zapomnieć     Koncert z okazji 100-lecia KUL     Ulubione rozrywki ziemian     Czas duchowego 
przygotowania do świąt     Nasze samorządowe sprawy     XXIX Sesja Rady Gminy Garbów     Inwestycje gminne    
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże     110 rocznica założenia Stowarzyszenia Spożywców w Garbowie    Z życia szkół      
Kalendarz imprez kulturalnych na rok 2018 oraz stałe rubryki...

fot. arch. parafii

Niedziela Palmowa w parafii Garbów Niedziela Palmowa w parafii Garbów 



Kiermasz WielkanocnyKiermasz Wielkanocny

Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny,
radosnych i serdecznych spotkań w gronie rodziny,

dobrego odpoczynku, zdrowia i pogody ducha
Mieszkańcom Gminy Garbów

oraz Czytelnikom „Głosu Garbowa”
życzą:

Zastępca Wójta Gminy 
Małgorzata Sanaluta

Przewodnicząca Rady Gminy 
Katarzyna Chabros

Wójt Gminy Garbów 
Kazimierz Firlej
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Dorota Pawelec, Ilona Grzelak, Monika Sołdaj-Syta, 
Marta Skowronek-Konopińska, Paulina Jóźwiak-Rębacz
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Ziemiaństwo nie nudziło się w swoich majątkach. 
W okresie karnawału chętnie organizowano huczne bale, 
kuligi, a w ciągu całego roku – polowania. Pisała o tym Janina 
Studzińska z d. Trzcińska, właścicielka majątku Leśce, 
w swoich wspomnieniach „Bajanie babuni”. 

 „Zaczyna ło  s i ę  
w zimie na lisy, a 
w marcu na kaczory, 
na rozlewiskach łąk 
karolińskich. Małe 
jeziorka, rozlewiska 
o barwie głębokiego 
g r a n a t u .  N i g d y,  
n i g d z i e  t a k i m  
pięknym granato-
szafirem woda się nie 
mieniła, jak wczesną 
wiosną na naszych 
łąkach. Niech się 
Lazurowe Wybrzeże 
w kąt schowa. 
I ten zapach ziemi. 
W y c h o d z i l i ś m y  
o zmroku na ganek 
i  w c i ą g a l i ś m y  
powietrze. Mówiłam 
„czujesz Bolutku, 
wiosna pachnie”, a od 

zachodu zorze się kłaniały, z łąk unosiła się lekka mgła i szedł od 
niej powiew wiosny. 

W lipcu polowało się na kaczki,  najczęściej 
w Samoklęskach, a potem na kuropatwy. Jeździło się linijką hen, 
hen albo na piotrowskie, albo na karolińskie, a przede wszystkim 
na zofiańskie pola, położone za naszym chłopskim lasem. Któryś 
z synów linijką pojeżdżał, a my z Bolutkiem smugami chłopskich 
ziemniaczków brzegiem, a pies Bekas środkiem. Były i proszone 
polowania (na kury), to już polowano sztrajfą. Zawsze się 
starałam ściągnąć synów z Lublina na taką wielką frajdę. 
Pamiętam polowanie, gdy to Piotruś został królem polowania, 
a miał wtedy niecałe 11 lat. 

A potem na zające i doroczne polowanie 15 listopada. 
To na pewno było, wśród zwykłej braci szlacheckiej, największe 
polowanie, z tych o których słyszałam. 

Jeśli chodzi o jedzonko, to równie dobrego, jak 
w Leścach, nigdzie nie było. Długo w głowie układałam menu 
i zaopatrywałam spiżarnię, a gdy przyjeżdżał kucharz, uradzałam 
z nim i pouczałam go, jak robić potrawy o których słyszałam, lub 
które sama komponowałam. Na przykład sławny indyk na zimno, 
wyluzowany z kości, faszerowany pasztetem z drobiu. Shaud 
froid (szo frła) z kwiczołów, piersi kuropatw w galarecie 
z bulionu, też nadziewane pasztetem itp. Cały stół zastawiony 
zakąskami, po mistrzowsku udekorowane majonezy, ani jednej 
kupnej zakąski. Oczywiście na wieczór, bo rano na śniadanie o 7 
godzinie domowe wędliny i ciasta, a potem wyjazd. Trzy własne 
bryczki, wózek no i sąsiadów, którzy przyjechali końmi i wozy 
pod nagonkę.

Zaczynało się polowanie wielkim kotłem, hen na polach 
piotrowickich i piotrawińskich, a ostatnio sztrajfą aż pod pola 
garbowskie, po czym pędziłam bryczką do domu szykować 

30śniadanie. O godzinie 11  wpadałam jak burza, stół był już 
z grubsza nakryty, piramidy chleba, masło. Ze spiżarni 
wynoszono półmiski wędlin wszelkiego gatunku, misternie 
poukładane i przystrojone szynki surowe i gotowane,
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  Zofia i Witold Trzcińscy rodzice Janiny 
(fot. arch. TPZG)
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Anna Paszkiewicz
Językowe wygibasy. Wierszyki dla 
dzieci

To zbiór zabawnych łamańców 
językowych. Wesołe rymowanki 
zachęcają do nauki wymowy 
trudnych słów. Poprzez zabawę 
dziecko ćwiczy poprawną wymowę.
Wydawnictwo SBM

Anna Paszkiewicz
Wesoły alfabet. Wiersze dla dzieci

Dzięki śmiesznym wierszykom 
nauka alfabetu będzie miłą zabawą. 
Znajdziemy tu różne, ciekawe 
opowiastki takie jak: o mądrym 
zającu, który udawał, że jest sową 
albo o rozczochranym Czesiu, 
który nie lubił się czesać.
Wydawnictwo SBM

Bożena Pierga
Dobre wychowanie wierszem

Książka o dobrych manierach na 
wesoło. Są tu takie rozdziały jak: 
„Przy stole”, „W rodzinie”, „Sami 
w domu”, czy „Z czystością za pan 
brat”. To bardzo ciekawy savoir-
vivre dla dzieci w wieku od 6-9 lat.
Wydawnictwo MARTEL
 

 Dorota Strzemińska-Więckowiak
Rymowanki polskie. Przysłowia dla 
dzieci

To wierszowane opowiastki, które 
w prosty sposób wyjaśniają 
dzieciom znaczenie najbardziej 
znanych polskich przysłów. Każde 
przysłowie wzbogacone kolorową 
ilustracją.
Wydawnictwo SBM

EST
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fot. S.M. Stępniak

Niedziela Palmowa Niedziela Palmowa 

Wójt Gminy Kazimierz Firlej
zaprasza Mieszkańców Gminy Garbów

na bezpłatne konsultacje lekarzy specjalistów
w niedzielę 29 kwietnia 2018 r.

w Szkole Podstawowej w Garbowie

Badania diagnostyczne i lekarskie przeprowadzą 
specjaliści Wojskowego Szpitala Klinicznego 
i Polikliniki SP ZOZ w Lublinie: dermatolog, 

neurolog, okulista, urolog, ortopeda, ginekolog, 
kardiolog, pulmonolog, geriatra, laryngolog.

Szczegółowe informacje będą zamieszczone na 
plakatach i stronie www.garbow.pl

BIAŁA NIEDZIELA

Groby PańskieGroby Pańskie

w parafii Garbóww parafii Garbów

w parafii Garbów-Cukrowniaw parafii Garbów-Cukrownia

fot. K. Oleszek

fot. A. Łuczywekfot. H. Stępniak

fot. K. Oleszek



fot. S.M. Stępniak

fot. E. Kramek

Dzień Kobiet na LudowoDzień Kobiet na Ludowo


