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W numerze m.in.: Wstępniak       VI Ogólnopolski Zjazd KGW w Licheniu         KGW mają już 150 lat      Pierwsze dni wojny 
w powiecie puławskim     77 rocznica wybuchu II wojny światowej     Sprawiedliwy wśród narodów świata     Wspomnienia z wakacji          
IX Międzynarodowe Spotkanie Strażaków w Gminie Zbiorczej Ilmenau w Niemczech     Wernisaż „Malarstwo Krystyny Zlot”        
Nasze samorządowe sprawy       Wyjazdy turystyczno-pielgrzymkowe...

POMNIK W GARBOWIE - POŚWIĘCONY PAMIĘCI 80 ZAMORDOWANYCH MIESZKAŃCÓW 

GMINY GARBÓW W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

fot. S.M. Stępniak

77 rocznica wybuchu II wojny światowej77 rocznica wybuchu II wojny światowej



VI Ogólnopolski Zjazd KGW w LicheniuVI Ogólnopolski Zjazd KGW w Licheniu

fot. H. Stępniak

Garbowianki w Kaliszu przed pomnikiem Jana Pawła II i Muzeum Marii Dąbrowskiej w Russowie

Korowód delegacji Kół Gospodyń Wiejskich KGW z Zagród, Przybysławic, Garbowa

Msza Święta w Bazylice Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu
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Grupa rolników z gminy Garbów oraz okolicznych gmin 
udała się (dn. 24-25 września) do Wielkopolski. Wyjazd 
miał trzy aspekty: zwiedzanie wystawy rolniczej, 
odwiedzenie miejsc kultu religijnego i ciekawych miejsc.

Bednary k/Poznania – 
zwiedzano Między-
narodową wystawę Agro 
Show 2016, która trwała 
w dn. 23-26 września w 
Bednarach. Na po-
wierzchni ponad 150 tys. m2 prezentowali się głównie 
producenci sprzętu rolniczego (najnowocześniejszego), 
nawozów i środków ochrony roślin. Wystawa zrobiła na 
nas ogromne wrażenie, nie sposób było w ciągu kilku 
godzin obejrzeć wszystkich stoisk. Organizatorzy 
zaplanowali też wiele konkursów, zawodów i pokazów, 
wśród nich rywalizację na maszynach rolniczych. Były też 
typowo festynowe atrakcje. 

Gniezno – W roku 
jubileuszu 1050 rocznicy 
Chrztu Polski odwie-
dzamy Gniezno. Na 
Wzgórzu Lecha wznosi 
się jeden z najwspa-
nialszych i najcenniej-
szych zabytków Polski
Katedra Gnieźnieńska. 

O b e c n a  g o t y c k a  
budowla pochodzi 
z przełomu XIV i XV 
w. Niemal od tysiąca 
lat związany jest z nią kult św. Wojciecha. Wspaniały jest 
wystrój architektoniczny katedry. Na szczególną uwagę 
zasługują Drzwi Gnieźnieńskie, dzieło sztuki romańskiej z 
XII w., ilustrujące żywot św. Wojciecha. W ołtarzu 
głównym wzrok przyciąga srebrna trumna z relikwiami 
świętego Wojciecha. 
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Krystyna Januszewska
Dziedzictwo
Rodzinna saga oparta na wspomnieniach 
z dużą dawką historii w tle. Krystyna 
wybiera się na spotkanie z koleżanką. 
Awaria samochodu zmusza ją do 
zatrzymania się w małej wiosce na 
Kielecczyźnie. Tu trafia na pochodzące z 
przeszłości ślady jej rodziny…Stąd na 
przełomie XIX i XX w. czterdzieści 
rodzin wyruszyło w podróż, aby osiedlić 
się na ziemi obiecanej, której kształt 

jednak odbiegał od ich wyobrażeń. Opowieść o ludziach 
odważnych, dla których praca była sposobem do realizacji 
marzeń i odbudowy Polski na zgliszczach dawnych zaborów.
Wydawnictwo Prószyński i S-ka

Jacek Pałkiewicz
Oblicza strachu
Autor książki zaprasza do swojego 
życia pełnego przygód. Co skłania go 
do podejmowania ryzyka? Jak przeżyć 
w temperaturze -60 stopni w dalekiej 
Jakucji, albo w dusznej brazylijskiej 
dżungli, bez GPS-u, czy telefonu, bo 
wtedy jeszcze tych dobrodziejstw nie 
znano. Czy wizyta u łowców głów to 
bezpieczne miejsce. Jak sobie poradzi 
bez żadnej łączności z cywilizacją, 

a jedynym drogowskazem jest kompas, słońce i gwiazdy.
Wydawnictwo Czerwone i Czarne

EST

Lucyna Olejniczak
Kobiety z ulicy Grodzkiej. Matylda
Matylda nie chce kontynuować 
rodzinnej tradycji i nie chce prowadzić 
apteki. Pragnie zostać aktorką. Kiedy 
wreszcie zyskuje taką szansę, jej matka 
ulega tragicznemu wypadkowi, a 
dziewczyna dowiaduje się, że jej 
ukochany tata nie jest jej ojcem.
Trzecia część cyklu „Kobiety z ulicy 
Grodzkiej”.

Wydawnictwo Prószyński i S-ka

Antonella Napoli
Mam na imię Meriam. Historia 
chrześcijanki skazanej na śmierć w 
obronie wiary
Meriam 27-letnia ciężarna chrześci-
janka, mama 2-letniego chłopca zostaje 
aresztowana. Rzekomi krewni ze strony 
ojca, których Meriam nigdy nie 
widziała, złożyli na nią donos, 
twierdząc, że choć jest muzułmanką, 
poślubiła chrześcijanina. Sudański 
sędzia wydał na nią wyrok śmierci, 
oskarżając ją o apostazję. W obronie 

kobiety stanęły wielkie organizacje międzynarodowe. To nie 
fikcja, to dzieje się naprawdę. Meriam przeszła piekło, a jej 
historia to jeden z przypadków prześladowania chrześcijan.
Wydawnictwo Esprit



 Wrzesień 2016 13



Głos Garbowa14



 Wrzesień 2016 15



Głos Garbowa16



  Wrzesień 2016 17



Głos Garbowa18



"GŁOS GARBOWA"- MIESIĘCZNIK. Redaguje kolegium w składzie:
Redaktor naczelny - Stanisław M. Stępniak,    sekretarz redakcji - Halina Stępniak

Współpracują: Kazimierz Firlej, Małgorzata Sanaluta, Nina Bartoszcze-Wylaź,  Paweł Matraszek, Edyta Kożuszek, Marta Plecha
WYDAWCA: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej, 21-080 Garbów, tel. 81 50 18 668, e-mail: glosgarbowa@o2.pl     

DRUK: INTERGRAF, www.intergraf-lubartow.pl;        nakład 700 egz.;     Gazeta zrzeszona w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo opracowania tekstów i zmiany tytułów

fot. arch. K. Firleja

Podróże kształcą, uczą i wychowują...Podróże kształcą, uczą i wychowują...

Turyści z Garbowa w Licheniu i Nieborowie

Dzieci z parafii Garbów-Cukrownia na koloniach w Bieszczadach Koloniści z Garbowa nad morzem

Strażacy z Garbowa na IX Międzynarodowym Spotkaniu Strażaków w Ilmenau w NiemczechStrażacy z Garbowa na IX Międzynarodowym Spotkaniu Strażaków w Ilmenau w Niemczech
fot. N. Wylaźfot. E. Czupryn

fot. H. Stępniak



Oddziały niemieckie wkraczające do Markuszowa w 1939 r.

POLSKIE WRZEŚNIE

Kolumna jeńców idących przez Garbów Niemiecki dowódca wychodzący z plebani 
w Markuszowie

Delegacja uczniów wraz z wójtem w garbowskich miejscach pamięci

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/17 w Zespole Szkół w Garbowie fot. arch. szkoły

fot. B. Firlej

fot. arch. S. Łowczaka


