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Zespół pałacowo-parkowy z XIX wieku w GarbowieZespół pałacowo-parkowy z XIX wieku w Garbowie fot. Halina Stępniak
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fot. S.M. Stępniak
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X Gminno-Parafialny 
Przegląd Kolęd i Pastorałek

Gdy przychodzi czas Bożego Narodzenia mieszkańcy naszej 
gminy i goście już od 10 lat kolędują Jezusowi, uczestnicząc w 
Gminno-Parafialnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek. 

Przeglądy te wywodzą się z inicjatywy Urzędu Gminy 
Garbów, a pierwsze kolędowanie miało miejsce w styczniu 2008 
r. w Zespole Szkół w Garbowie. Kolejne spotkania przy żłobku 
Nowonarodzonego odbywają się w kościołach dwóch naszych 
parafii. 
  W tym roku w kościele pw. Macierzyństwa NMP 
w Garbowie-Cukrowni, w dwa wieczory 6 i 8 stycznia, wystąpiło 
około 250 uczestników. Najmłodszymi kolędnikami byli 
5 latkowie Wiktor Tkaczyk i Antosia Drozd z Przybysławic.

Wystąpiły dzieci, młodzież i dorośli, soliści, zespoły 
wokalne, chóry oraz 3 koła gospodyń wiejskich z naszej gminy. 
Wysłuchawszy ponad 50 kolęd i pastorałek, tylko nieliczne tytuły 
się powtórzyły, co świadczy o ogromnym bogactwie polskich 
utworów bożonarodzeniowych, tych znanych od kilkuset lat 
i tych najnowszych jak np. piękny utwór „Mario czy już wiesz” 
wykonany przez Kubę Badacha a zaśpiewany przez Roksanę 
Maciąg, Julię Bieniek i Amelię Pasternak.

Każdy tęskni za miłością i ten czas Bożego Narodzenia 
najbardziej to pokazuje. Wtedy łączy nas wszystkich młodych 
i starych słuchanie i nucenie kołysanek i pastorałek dla Jezusa. 

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy śpiewali 
i słuchali oraz ks. kan. Marianowi Szubie za współorganizację 
tegorocznego Przeglądu Kolęd i Pastorałek.

Małgorzata Sanaluta

***

        W przeglądzie zaprezentowała się grupa 6-latków z przedszkola 
s. Salezjanek, która zaśpiewała kolędę „Pastuszkowie bracia mili” 
oraz dwie pastorałki: „Chwała Królowi Królów”i „Owieczki”. 
Występ, choć uczestni-
czyła w nim niepełna 
grupa dzieci,  bardzo 
spodobał się zgroma-
dzonym słuchaczom. 

Dzieci otrzymały grom-
kie brawa, dyplom gra-
tulacyjny oraz słodką 
niespodziankę.
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Pod koniec grudnia 2016 r. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Garbowskiej wydało kolejną (już dziesiątą) książkę, jest to tomik 
wierszy  Zof i i  Abramek,  p t .  „Sercem p isane”  –  
o ludziach, zdarzeniach i ziemi 
garbowskiej. 

Wydruk tej publikacji 
sfinansowany został z dotacji 
uzyskanej z Urzędu Gminy 
Garbów w ramach konkursu 
zadania z zakresu kultury oraz 
środków własnych TPZG.
Książka ukazuje się z okazji 
25-lecia działalności 
Towarzystwa i wydawania 
„Głosu Garbowa”. 

Dzięki temu wydawnictwu 
p r a g n i e m y  p o d s u m o w a ć  
i uhonorować działalność Zofii 
Abramek w ciągu ponad 
dwudziestu lat na rzecz TPZG i 
środowiska lokalnego.

W prezentowanym tomiku poezji znajdziemy spory wybór 
wierszy i szeroki wachlarz poruszanych tematów. Tytuły 
poszczególnych rozdziałów, wzbogacone zdjęciami St. M. 
Stępniaka, zdradzają ich tematykę: 
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w drugim rzędzie z mężem Zygmuntem. Dalej stoi syn dziadków 
Henryk z żoną Zofią (moi rodzice), a przy stole siedzi Janek z małą 
Małgosią. Obok żona Jadwiga z małym Józkiem (rok 1957).
Marianna, chociaż jeszcze młoda, wydeptała wszystkie możliwe 
ścieżki do różnych urzędów, prosząc o uwolnienie 
z więzienia brata Stefana. To ona również wspólnie z babcią 
opiekowała się ukrywanymi w schronie Żydami. 
Najmłodszy syn Henryk często przemykał się do stodoły i zanosił 
Żydom pożywienie. Już sama tajemnica była wielkim ryzykiem 
i obciążeniem dla małego chłopca (ur. w 1932 r.). 

Małe, przedwojenne 
zdjęcie do legitymacji szkolnej 
jest dowodem na ogromną 
determinację 10-letniego 
Henryka.

Mając niewielką sum-
kę pieniędzy komunijnych, 
wybrał się bez niczyjej wiedzy 
do Lublina, aby zrobić sobie 
zdjęcie u fotografa. Droga do 
mias t a  wysadzana  by ła  
brukiem, tzw. „kocimi łbami”. 
Mały Henio nieźle się natrudził 
zanim dotarł boso do Lublina. 
Tam wypytał ludzi o fotografa 
i w okolicy dzisiejszego pom-
nika Getta Żydowskiego (przy 
ul. Świętoduskiej) zrobił upragnione zdjęcie. Przed zachodem 
słońca zmęczony, ale szczęśliwy, powrócił z fotografią do domu. 
Nikt nie przypuszczał wtedy, że ten wyczyn chłopca pozostawi 
rodzinie tak cenną pamiątkę. Jest to bowiem jedyne zdjęcie 
mojego taty z tamtych lat. Ponadto Henryk był młodocianym 
łącznikiem Armii Krajowej. Niczego nieświadomy przewoził 
meldunki w skrytce roweru do innych zgrupowań, m.in. do 
Bogucina, Moszenek. Dopiero po wojnie brat Stefan powiedział 
mu, jaką pełnił wtedy rolę. 

O szacunku do rodziców świadczy fakt, że każdy 
z żyjących synów nazwał swoje córki imieniem babci – 
Małgorzaty, a syn Janek nazwał swojego syna imieniem dziadka – 
Józef. Syn dziadków Janek z żoną Jadwigą wychowali dwoje 
dzieci: córkę Małgorzatę (obecnie mieszka w Holandii) i syna 
Józefa. Syn Stefan z żoną Marią wychował trzy córki: Grażynkę, 
Halinkę i Małgosię (Elbląg). Córka Marianna z mężem 
Zygmuntem wychowała również trzy córki: Halinkę, Zosię 
i Bogusię (Poznań). Syn Henryk (mój tata) z żoną Zofią 
wychowali syna Krzysztofa i dwie córki: Ewę (czyli mnie) 
i Elżbietę Małgorzatę (gmina Jastków). 

Burzliwe i bardzo ciekawe były losy mojej rodziny, stąd 
też zawsze pragnęłam je upamiętnić. Za przykład życia 
i miłości stokrotne Im dzięki. 

Ewa Pochwatka (fot. arch. rodziny)

Miłość dziadków do wnucząt jest niepowtarzalna. Kształtuje się na 
innych poziomach niż miłość rodzicielska. Jest bardziej wyrozumiała, 
troskliwa, więcej uwagi poświęca swoim podopiecznym oraz 
dysponuje czasem. Kto doświadczył takiej miłości od dziadków 
nawet po wielu, wielu latach pamięta o niej i nosi ją w swoim sercu. 

Moi dziadkowie, Józef 
i Małgorzata Reszkowie, mieli 
siedmioro dzieci. Mieszkali w 
Sługocinie, w parafii Garbów. 
Dwaj pierwsi chłopcy: Piotr i 
Paweł (bliźniacy) zmarli mając 
niespełna roczek. Kolejnym 
dz ieck iem dz iadków by ła  
Franciszka (ur. w 1908 r.). 
Tragiczne przeżycia związane z 
pożarem doprowadziły do śmierci 
jej dzieciątka, które nosiła w łonie 
oraz do paraliżu jej ciała. Po 
rozstaniu z mężem znalazła się 
pod opieką babci. 

Syn Jan (ur. w 1912 r.) w 
czasie II wojny światowej 
wywieziony był do Niemiec. Przebywał w niewoli pracując ciężko u 
niemieckiego bauera. Los sprawił, że poznał tam Niemkę Hedwig, 
która po wojnie przyjechała do Polski i została jego żoną (dziadkowie 
nazywali ją Jadwiga). Zamieszkali na ziemiach odzyskanych w 
Nowogrodźcu k/ Bolesławca. 

Kolejny syn Stefan w czasie II wojny światowej był 
zastępcą komendanta Armii Krajowej - Mieczysława Chołaja 
(Zgrupowanie Sługocin-Moszenki). Kiedy został aresztowany 
i osadzony na Zamku Lubelskim nie przyznał się do udziału 
w tajnej organizacji. Był bity, torturowany, m.in. przez przycinanie 
paznokci w drzwiach. Pomimo wszystko nie ugiął się i nie zdradził 
swoich towarzyszy. Cudem uniknął śmierci podając się za szewca 
(byli oni poszukiwani na wagę złota przez Niemców). Jedzenie w 
więzieniu było bardzo ubogie. Dostawali tylko tyle, aby przeżyć. 
Chleb stanowiła dziwna, rzadka paćka, która rozchodziła się 
między palcami. Z liści różnych drzew gotowano im wywar, który 
był „niby” zupą. 

Po wyjściu z więzienia Stefan ważył niecałe 30 kg. 
Wydawało się, że nie przeżyje, ale babcia czuwała nad nim. 
Karmiła go małymi ilościami jedzenia i stopniowo zwiększała 
dawkę. Wkrótce powrócił do zdrowia.
Kolejnym dzieckiem była córka Marianna (ur. w 1924 r.). 
Na zdjęciu przedstawiającym chrzciny jest z prawej strony 
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Babcia Małgorzata            
(nie zachowała się fot. dziadka)
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Leopold Tyrmand
Siedem dalekich rejsów

Perła polskiej literatury powojennej. 
Ona – historyk sztuki, on – człowiek 
zwany Nowakiem, dziennikarz. Oboje 
zainteresowani tym samym 
zaginionym dziełem sztuki: 
Tryptykiem Eryka Pomorskiego. 
Miłość komplikuje wszystko.
Wydawnictwo MG

EST

Allison Pataki
Sisi. Samowolna cesarzowa

Dwór Habsburgów to liczne spiski, 
intrygi i walka o władzę i majątki. W 
tym chaosie przyszło żyć Elżbiecie, 
żonie cesarza Franciszka Józefa. 
Liczne kłody rzucane pod jej nogi 
sprawiają, że z naiwnej i nieśmiałej 
staje się silna, pewna siebie, zaradna i 
nie zamierza poddać się tak łatwo. 
Rodząc następcę tronu może w 

większym stopniu naciskać na tron Habsburgów. Są jednak 
osoby, które czekają, aż popełni jakiś błąd, który odsunie ją od 
władzy.
Wydawnictwo HarperCollins

RJavier Sierra
Nieśmiertelna piramida

Jest rok 1799. Rok wcześniej wojska 
francuskie oraz setka naukowców 
różnych specjalizacji wylądowało w 
Egipcie. W tej kampanii toczonej po 
przeciwnej stronie Morza Śródziemnego 
Napoleon chce wyprzeć Turków, aby 
przeciąć główny szlak handlowy łączący 
Wielką Brytanię z Azją, a także 
zgromadzić jak największą wiedzę o 

cywilizacji faraonów. Dlaczego pewnej nocy wszedł do 
Wielkiej Piramidy i co się tam wydarzyło? Przeczytajcie sami.
Wydawnictwo Sonia Draga

Renata Lis
W lodach Prowansji. Bunin na 
wygnaniu

Książka opowiada o losach pisarza na 
emigracji w okupowanej Francji. Jest 
początek lat 40-tych Iwan Bunin ma już 
za sobą niemal wszystko co kiedyś 
dawało mu siłę: starą Rosję, miłość, 
sukces literacki. Odkrywamy jego 
tajemnice: jest małżeństwo a jedno-
cześnie romans z poetką, która 

towarzyszy mu w podróży do Szwecji po nagrodę Nobla, a 
później opuszcza go dla śpiewaczki operowej. Wokół niego 
nigdy nie brakowało nasyłanych z Moskwy agentów, którzy 
zachęcali go do powrotu.
Wydawnictwo Sic!
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