








Pozna j emy histor ię 
s w o j e g o r e g i o n u 

To hasło przyświecało organizatorom sesji 
popularno-naukowej, zorganizowanej w 49 
rocznicę wyzwolenia Gąbina i okolicy. Sesja 
odbyła się 16 stycznia 2004 roku. 
Organizatorami sesji było Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Gąbińskiej i Zespół Szkół 
im. Stanisława Staszica. 

Poznawanie historii swojego regionu to również 
jedno z haseł realizowanej międzyprzedmiotowej ścieżki 
regionalnej. Kolejna rocznica wyzwolenia to okazja do 
wspomnień, refleksji. To również okazja do przywołania 
w pamięci smutnego i tragicznego okresu naszej 
narodowej historii. Okazja do przekazania, przede 
wszystkim młodzieży, wydarzeń historycznych naszej 
Małej Ojczyzny. Czas wojny i okupacji - to historia 
znana młodzieży z literatury, filmu, opowieści 
dziadków. Przypomnienie sześciu tragicznych lat to 
treść wygłoszonych w czasie sesji referatów. Trzy 
referaty przygotowała młodzież z Zespołu Szkół, 
opierając się na dokumentach, przekazach ustnych, 
relacjach naocznych świadków tamtych wydarzeń. 
"Gąbin w roku 1939" -referowała Paulina Lendzion. 
"Gąbin i jego mieszkańcy w okresie okupacji" - Wioletta 
Grabczyńska. "Wyzwolenie Gąbina i okolicy" - Kamil 
Zawadzki. Wygłoszone referaty przyjęte były z 
dużym zainteresowaniem. Zasługa to na pewno 
referentów, a także mgr Danuty Kłobukowskiej 
czuwającej nad ich stroną merytoryczną. 

Nieukrywany podziw słuchaczy wzbudziło 
wystąpienie mgr. Jana Borysiaka - naocznego świadka 
tamtych wydarzeń - wtedy czternastoletniego chłopca. 
Wspomnienia, refleksje .przypomnienie słuchaczom 
przebiegu wydarzeń poprzedzających wyzwolenie, 
umiejscowienie ich w naszych realiach. Opis miejsc, 
swego rodzaju wycieczka po Gąbinie i okolicy. 
Przywołanie nazwisk, które wpisały się w naszą 
miejscową, historię. Żadne dokumenty, choćby 
najbardziej wierne, nie są w stanie przekazać takiej 
historii i wzbudzić takiego zainteresowania. Mgr Jan 
Borysiak jest wspaniałym oratorem, potrafiącym 
zainteresować słuchaczy w różnym wieku .To naprawdę 
godna podziwu umiejętność. 

Kolejny referat. wygłosda mgr Ewa 
Chrząszczewska. Przedstawiła historię pierwszych 
pięciu powojennych lat na terenie Gąbina. Wystąpienie 
to wywołało refleksje słuchaczy ze względu na 
zaprezentowane informacje. dotyczące życia 
gospodarczego na terenie miasta w tak trudnym 
okresie. Ze zdziwieniem przyjmowano informacje, że w 
tym czasie działało tyle zakładów: młyn, garbarnia, 
fabryka marmolady, rzeźnia miejska, tartak i 
drukarnia. Władze miejskie już w lutym 1945 roku 
reaktywowały działalność szkoły podstawowej, a w maju 
gimnazjum. Nie da się ukryć ,że są to fakty godne 

podkreślenia. Wystąpienie to było bardzo celowe, gdyż 
wskazało, że życie zaczęło wracać do normy i pokazało 
mądrość gąbińskich włodarzy. 

Rozmowy z młodzieżą., uczestniczącą w sesji, 
utwierdziły organizatorów w celowości wdrażania 
młodych w historię swojego regionu i organizowanie 
tego typu imprez. 

W sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy 
Gąbin Dyrekcja Zespołu Szkół, Dyrektorzy szkół 
podstawowych, Dyrektor Miejsko - Gminnej Biblioteki, 
Dyrektor Banku Spółdzielczego, Dyrektor Gimnazjum 
w Dobrzykowie, Prezes i Członkowie TMZG, młodzież 
z gimnazjów w Gąbinie i Dobrzykowie, dzieci z Koła 
Młodych Przyjaciół T M Z G ze Szkoły Podstawowej im. 
M. Konopnickiej w Gąbinie oraz młodzież z Zespołu 
Szkół. 

W zorganizowaniu sesji pomagali nauczyciele Z.S. 
i młodzież. 

Sesja odbyła się we wspaniałej scenerii 
przygotowanej przez mgr Alicję Lodzińską. 

Bożena Jankowska 
nauczycielka Zespołu Szkól im. St. Staszica 

w Gąbinie 

Dzień Babci w Szkole Podstawowej 
im. Wł. Reymonta w Czermnie 

Dzień Babci, to szczególny i wyjątkowy dzień w 
naszej szkole. Tego dnia uczniowie klas 0 - III pod 
kierunkiem swoich wychowawców zorganizowali 
akademię dla babć z okazji ich święta. Kochane babcie 
uświetniły tę szkolną uroczystość swoją liczna 
obecnością. 

Dzieci pod okiem swoich pań udekorowały salę, 
a następnie przedstawiły przygotowaną część 
artystyczną. Recytowały wiersze, śpiewały piosenki, 
składały babciom życzenia i podziękowania za ich 
dobre serce, cierpliwość i zawsze dobre słowa. 
Wręczyły swoim babciom ładne, własnoręcznie 
wykonane laurki i upominki. 

Po części artystycznej wszyscy uczestnicy 
uroczystości zostali zaproszeni na wspólną herbatkę i 
słodki poczęstunek. 

Całość przebiegała w bardzo miłej i serdecznej 
atmosferze. 

Hanna Olejniczak, Barbara Brzózka 
Szkx)la. Podstawowa w Czerninie 




