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W grudniu 2018 roku prezydent 
podpisał ustawę o kołach gospodyń 
wiejskich. Nowe regulacje prawne 
dają KGW szereg uprawnień w tym: 
niezależne funkcjonowanie, osobo-
wość prawną oraz możliwość po-
zyskiwania środków zewnętrznych. 
O nowej ustawie i wynikających z niej 
profitach mówiła Minister Andżelika 
Możdżanowska oraz posłanka na sejm 
RP Anna Cicholska.

W czasie konsultacji nie zabra-
kło czasu na dyskusję. Obecni na sali 
przedstawiciele KGW - reprezentujący 
aż cztery powiaty (płocki, sierpecki, 
gostyniński i płoński), pytali zarówno 
o aspekty finansowe i rozliczeniowe, 
jak i praktyczną sferę funkcjonowa-
nia Kół Gospodyń Wiejskich. Wszelkie 
obawy i wątpliwości zostały rozwiane, 
zaś uzyskane informacje z pewnością 
pomogą w dalszym, sprawnym funk-
cjonowaniu KGW.

Minister Możdżanowska  
w Gąbinie - regionalne spotkanie 
z Kołami Gospodyń Wiejskich
8 lutego w sali OSP Gąbin odbyły się regionalne konsultacje dotyczące nowych warunków 
działalności Kół Gospodyń Wiejskich. Z przedstawicielami KGW spotkała się Wicemini-
ster Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Andżelika Możdżanowska.

Burmistrz Krzysztof Jadczak, któ-
ry wraz z Kierownik Delegatury MUW 
w Płocku Marleną Mazurską pełnił 
rolę gospodarza, wspomniał o bogatej 
i efektywnej działalności organizacji 
pozarządowych – zarówno na ziemi gą-
bińskiej jak i w całym kraju. Uzyskując 
osobowość prawną i niezależność, Koła 
Gospodyń Wiejskich znacząco wzmoc-
nią społeczną aktywnośc w ramach 
NGO i przyczynią się do wzbogacenia 
lokalnych inicjatyw i rozwoju społe-
czeństwa obywatelskiego w Polsce.

Podczas spotkania poruszony zo-
stał temat Gąbińskiej Strefy Rozwoju 
Gospodarczego. Plany i działania lo-
kalnego samorządu - zmierzające do 
utworzenia strefy ekonomicznej, przy-
ciągającej kapitał i inwestorów, zna-
lazły poparcie i zainteresowanie Pani 
Minister, która co ważne – pełni funk-
cję Pełnomocnika Rządu ds. Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw.

Opracowanie i fot: W. Olszewski

W trakcie konferencji...
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Podsumowanie roku

1 6 stycznia z okazji Święta Trzech 
Króli, przez Gąbin przeszedł tradycyj-
ny, świąteczny orszak, w którym wzięli 
udział gąbińscy parafianie. Wydarze-
nie zorganizował ówczesny proboszcz 
gąbińskiej parafii Józef Szczeciński. Or-
szak przygotowany był na ziemi gąbiń-
skiej po raz drugi.

2 Z początkiem stycznia pasjonaci łyż-
wiarstwa rozpoczęli kolejny już sezon 
na gąbińskim Białym Orliku. Sztuczne 
lodowisko, zlokalizowane na obszarze 
kompleksu szkolnego przy ul. Aleja 
Jana Pawła II działało do marca, cie-
sząc się ogromnym zainteresowaniem 
mieszkańców i przyjezdnych gości.

3 14 stycznia w Gąbinie „zagra-
ła” Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy. W ramach wydarzenia, w gmi-
nie odbyły się zbiórki pieniężne, licy-
tacje, konkursy, koncerty i turnieje 
sportowe. Sztaby WOŚP działające 
w Gąbinie i Dobrzykowie zebrały łącz-
nie 13151,20 zł.

4 22 stycznia minęło 155 lat od wy-
buchu Powstania Styczniowego. Na 
cmentarzu w Dobrzykowie spotkali się 
okoliczni mieszkańcy oraz przedstawi-
ciele lokalnych jednostek rządowych 

i samorządowych by wspólnie uczcić 
tę ważną dla Polaków rocznicę.

5 27 stycznia w hali sportowej w Gą-
binie odbyła się VII Gala Noworoczna. 
W tym roku gościem specjalnym był 
znany i lubiany aktor – Piotr Pręgow-
ski. Oprócz niego wystąpili muzycy 
z gąbińskiej szkoły muzycznej oraz 
lokalne zespoły artystyczne. Koncert 
cieszył się bardzo dużym zaintereso-
waniem mieszkańców.

6 4 lutego odbył się IV Turniej Halo-
wej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Gąbinrywalizowało 16 
drużyn. Zarówno z terenu gminy jak 
i całego regionu. Najlepsi okazali się 
piłkarze Unii Czermno, którzy po raz 
czwarty z rzędu zdobyli złoto tego typu 
rozgrywkach. Drugie miejsce zajął Szo-
pen Sanniki.

7 10 lutego 2018 roku w hali sporto-
wej w Gąbinie odbył się XXVIII memo-
riał szachowy im. bł. Abpa. A. J. Nowo-
wiejskiego. W turnieju uczestniczyło  
54 szachistów z Polski oraz Ukrainy. Licz-
ną reprezentację stanowili członkowie 
gąbińskiego klubu szachowego PUKS 
Mikołaj. Łącznie w wydarzeniu wzięło 
udział 12 naszych zawodników. Zwycięz-
cą turnieju został Razim Vadim z Ukrainy.

8 15 lutego 2018 roku w Minister-
stwie Rodziny, Pracy i  Polityki Społecz-
nej w Warszawie odbyło się uroczyste 
wręczenie promes na dofinansowanie 
w ramach rządowego programu Ma-
luch+. W wydarzeniu wziął udział Bur-
mistrz Krzysztof Jadczak, który z rąk 
Pani Minister Elżbiety Rafalskiej ode-
brał dokument potwierdzający przy-
znanie wsparcia na funkcjonowanie 
samorządowych żłobków na terenie 
Miasta i Gminy Gąbin.

9 21 lutego 2018 roku w Nowym 
Grabiu odbyło się uroczyste otwarcie 
drugiego żłobka samorządowego na 
terenie Miasta i Gminy Gąbin. Żłobek 
samorządowy, zlokalizowany jest na 
terenie kompleksu szkolnego w No-
wym Grabiu. Został wybudowany 
w niespełna rok.  Zapewnia opiekę dla 
21 dzieci. Żłobek Samorządowy w No-
wym Grabiu to pierwsza (w powiecie 
płockim) placówka opiekuńczo-wy-
chowawcza, zlokalizowana na tere-
nie wiejskim, poza obszarem siedziby 
gminy. Jest to zarazem druga tego typu 
jednostka w Mieście i Gminie Gąbin.

10 W pierwszy weekend marca 
w Sali OSP Gąbin odbył się koncert 
muzyczny z okazji Dnia Kobiet. Wyda-
rzenie połączone było ze zbiórką pie-

Zakończył się rok 2018, warto więc podsumować i przypomnieć najważniejsze wydarzenia 
ubiegłego roku.

Turniej Halowej Piłki Nożnej

Gala Noworoczna 2018

Biały Orlik w Gąbinie

Wręczenie promes z programu Maluch+ 
na zdjęciu minister Elżbieta Rafalska, 
burmistrz Krzysztof Jadczak  
oraz burmistrz Paweł Kalinowski

Uroczyste otwarcie żłobka w Nowym 
Grabiu

XXVIII Memoriał Szachowy



4

www.gabin.pl

niędzy na chorego Antosia Mierzejew-
skiego z Gąbina. Koncert przygotowała 
grupa lokalnych artystów. Stworzyli 
oni projekt muzyczny „Pasją Połącze-
ni”, prezentując tego wieczoru najpo-
pularniejsze polskie piosenki o miłości. 
Na scenie pojawił się również zespół 
Folk Dance, ubarwiając koncert swo-
imi pokazami tanecznymi.

11 Na początku marca trzej biega-
cze „Gąbin Biega” – Darek Kiełbasa, 
Sylwia Sikora oraz Darek Jakubowski, 
wylecieli do Rosji by wziąć udział w 14. 
edycji Baikal Ice Marathon. Jeden 
z siedmiu najtrudniejszych maratonów 
świata został jednak przerwany przez 
bardzo złe warunki atmosferyczne.

12 W niedzielę 4 marca 2018 roku 
w Dobrzykowie odbyły się uroczysto-
ści związane z Narodowym Dniem 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto, 
upamiętniające działalność niepodle-
głościowego podziemia po II wojnie 
światowej, obchodzone jest w Polsce 
od 2011 roku.

13 18 marca Amatorski Teatr Nie-
wielki z Gąbina wystawił spektakl Po-
wróćmy jak za dawnych lat, przywo-
łujący nostalgiczny okres dwudziesto-
lecia międzywojennego. Wydarzenie 
było częścią gminnych obchodów 
100-lecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości.

14 6 kwietnia w Płocku odbyła 
się XI edycja Gali Z Tumskiego Wzgó-
rza. Wśród nominowanych kolejny rok 
z rzędu znalazł się Burmistrz Krzysztof 
Jadczak, reprezentujący Miasto i Gmi-

nę Gąbin. Dołączył do niego również 
Michał Szymajda ze stowarzyszenia 
Przystań 624 z Jordanowa.

15 20 kwietnia w Szkole Podstawo-
wej im. Marii Konopnickiej w Gąbinie 
odbyły się uroczystości jubileuszowe 
z okazji 60-lecia edukacji w odbudo-
wanym po wojnie gmachu szkolnym 
przy al. Jana Pawła II. Wydarzenie po-
łączone było z oddaniem do użytku 
nowo wybudowanych szatni sporto-
wych dla uczniów. Na licznie przyby-
łych gości czekały występy artystyczne 
przygotowane przez dzieci i nauczycie-
li z gąbińskiej szkoły podstawowej.

16 21 kwietnia członkowie Stowa-
rzyszenia Przystań 624 posprzątali 
brzeg Wisły w okolicy Jordanowa. 
Wszystko w ramach obchodów Dnia 
Ziemi 2018. W sprzątanie zaangażowa-
li się również członkowie gąbińskiego 
klubu rowerowego „Gąbin Team”. Łą-
cząc przyjemne z pożytecznym, wybra-
li się na krótką przejażdżkę drogą po-
wiatową Gąbin-Okolusz-Strzemeszno, 
zbierając przydrożne śmieci i porząd-
kując pobocza.

17 30 kwietnia w sali konferencyjnej 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Płocku odbyło się uroczyste pod-
pisanie umów na zadania związane 
z budową i modernizacją dróg dojaz-
dowych do gruntów rolnych. Miasto 
i Gmina Gąbin była jedną z gmin, która 
otrzymała dofinansowanie w wysoko-
ści 100 tys. zł, zgodnie z opracowanym 
wnioskiem, przeznaczy je na kontynu-
acje budowy drogi gminnej łączącej 
miejscowości Kępina – Czermno.

18 1 maja na stadionie miejskim 
w Gąbinie spotkały się drużyny lokal-
nych jednostek OSP z terenu Miasta 
i Gminy Gąbin, by wziąć udział w gmin-
nych zawodach sportowo-pożarni-
czych. Zawody przebiegały w radosnej 
i piknikowej atmosferze. Pogoda dopi-
sała, podobnie jak humory przybyłych 
drużyn i zainteresowanych pokazami 
widzów. Rywalizacja była zacięta, jed-
nak nie ona determinowała przebieg 
wydarzenia. Chodziło o doskonalenie 
umiejętności strażackich, dobrą zaba-
wę oraz spotkanie i wymianę doświad-
czenia.

19 3 maja 2018 roku, w rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, miesz-
kańcy Miasta i Gminy Gąbin wzięli 
udział w obchodach okolicznościowych 
przy Pomniku Głazie Marszałka Piłsud-
skiego. Wydarzenie zakończyła defilada 
orkiestry i pocztów sztandarowych.

20 W niedzielę 6 maja na gąbińskiej 
starówce odbyły się uroczystości Dnia 
Strażaka, połączone z przekazaniem 
do użytku nowego wozu ratowniczo-
-gaśniczego dla OSP Gąbin. Nowy na-
bytek gąbińskich strażaków to potęż-
na 460 konna maszyna, zbudowana 
na podwoziu MAN z napędem 8x8. 
Samochód może przewieźć 12 ton 
środka gaśniczego. Posiada bardzo 
wydajną pompę oraz system zrasza-
czy. Unikatowa jest kabina brygadowa, 
niespotykana w pojazdach tej długości 
i manewrowości. Pojazd może brać 
udział w najtrudniejszych akcjach bo-
jowych i operować  w najmniej sprzy-
jających warunkach terenowych. Jest 

Zawody sportowo-pożarnicze – maj 2018

60-lecie Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gąbinie Amatorski Teatr Niewielki znowu  
na scenie
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to egzemplarz wyjątkowy, jedyny taki 
w kraju.

21 11 maja 2018 roku, w przededniu 
rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego, 
mieszkańcy Miasta i Gminy Gąbin spo-
tkali się przy Pomniku Głazie by uczcić 
pamięć jednego z twórców polskiej 
niepodległości 1918 roku a zarazem 
patrona szkoły podstawowej w No-
wym Grabiu.

22 12 maja w hali sportowej przy 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbi-
nie odbył się V Festiwal Piosenki Papie-
skiej. W tym roku wystąpiło około 30 
uczestników, głównie z centralnej Pol-
ski. Na scenie pojawili się młodzi arty-
ści z Płocka, Sierakówka, Nowej Góry, 
Sannik, Słubic, Wyszyny, Szczawina 
Kościelnego, Łącka i oczywiście Miasta 
i Gminy Gąbin.

23 16 maja w Dobrzykowie odbyła 
się uroczystość upamiętniająca potrój-
ną rocznicę: 8-lecie renowacji mogiły 
Powstańców Styczniowych na dobrzy-
kowskim cmentarzu oraz 155-lecie 
bitwy pod Kunkami (15 maja 1863 r.) 
i Ciechomicami (20 lipca 1863 r.). W do-
brzykowskiej mogile spoczywają polegli 
powstańcy, walczący z rosyjskim zabor-
cą w czasie Powstania Styczniowego 
1863-1864. Wydarzenie przygotowała 
młodzież z gimnazjum z Dobrzykowa.

24 W sobotę 26 maja na gąbińskiej 
starówce odbyła się pierwsza miejska 
symultana szachowa. Wydarzenie połą-
czone z VII Memoriałem Szachowym św. 
Jana Pawła II, poprowadził Arcymistrz 
Mirosław Grabarczyk – jedna z czoło-

wych postaci na szachowej scenie Polski. 
Wielokrotny finalista mistrzostw krajo-
wych, brał również udział w wielu tur-
niejach międzynarodowych. Największe 
sukcesy odnosił w latach 90.

25 26 maja w Jordanowie odbył 
się pierwszy piknik wodniacki. Wyda-
rzenie przygotowali miłośnicy Wisły 
ze Stowarzyszenia Przystań 624. Piknik 
zebrał pozytywne recenzje i wiele po-
chwał, zarówno ze strony odwiedzają-
cych jak i osób bezpośrednio zaanga-
żowanych w jego przebieg. 

26 1 czerwca odbyła się kolej-
na edycja Biegu o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Gąbin. Wydarzenie 
było częścią Dni Gąbina 2018. W bie-
gach wzięła udział młodzież szkolna, 
członkowie stowarzyszenia Gąbin 
Biega oraz Pan Stefan Dobaczewski, 
płocki tenisista grający na wózku inwa-
lidzkim. Łącznie w zawodach pobiegło 
kilkadziesiąt osób, podzielonych na 
osiem kategorii.

27 W piątek 1 czerwca, w gąbińskiej 
świątyni parafialnej odbył się Wieczór 
Kultury Chrześcijańskiej. W tym roku, 
z okazji 100-lecia niepodległości pre-
zentowano utwory odnoszące się do 
tematyki narodowej. Wystąpili m.in: 
Schola Promyczki, Chór Miasta i Gminy 
Gąbin, Chór Szkoły Muzycznej I Stop-
nia w Gąbinie, Zespół Nadzieja, Zespół 
Zielińskich oraz grupa The Four.

28 Pierwszy weekend czerwca upły-
nął pod znakiem Dni 
Gąbina 2018. Gwiaz-

dami tegorocznej edycji miejskiego 
święta były legendy polskiej sceny mu-
zycznej – zespoły BOYSoraz DE MONO. 
W Gąbinie wystąpiły również: Baby 
Full, Reggeside, Wędrowne Gitary, 
Zdążyć Przed Północą, Czarna Pantera, 
Pasją Połączeni, No Name oraz lokalne 
grupy młodzieżowe i szkolne. Różno-
rodny repertuar, dostosowany tak dla 
starszego jak i dla młodszego uczestni-
ka oraz mnogość pobocznych atrakcji 
to chyba największe atuty odbywają-
cych się ponad ćwierć wieku obchodów 
święta miasta.

29 10 czerwca mieszkanka Gór Ma-
łych, Pani Katarzyna Dubielak obcho-
dziła setne urodziny.Jubilatka  mimo 
sędziwego wieku jest w bardzo dobrej 
kondycji. Z okazji jubileuszu, Panią 
Katarzynę odwiedził Burmistrz Mia-
sta i Gminy Gąbin, Krzysztof Jadczak, 
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy 
Gąbin Edward Wilgocki oraz Kierownik 
USC Wanda Żabka-Nowicka.

30 W piątek 15 czerwca pod gą-
bińskim pomnikiem 10-ciu straconych 
przy kościele, odbyły się uroczysto-
ści 77. Rocznicy rozstrzelania 10-ciu 
mieszkańców ziemi gąbińskiej. Wyda-
rzenie połączone było z III Pieszym Raj-
dem Szlakiem pamięci Dziesięciu Stra-
conych. Podsumowanie rajdu połączo-
ne było z pokazami musztry paradnej, 
prowadzonej przez grupę jeździecką 
4 Pułku Strzelców Konnych. Wśród 
atrakcji był również wojskowy namiot 
polowy z replikami broni palnej oraz 
wyposażeniem medycznym z okresu 

II wojny światowej. Na 
uczestników czekał tak-

Uroczystości 3 Maja Występy zespołu tanecznego podczas Dni Gąbina 

Pierwsza Symultana Szachowa 
w Gąbinie - maj 2018

Piknik Wodniacki w Jordanowie
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że pokaz historyczny, przygotowany 
przez Muzeum II Korpusu Polskiego  
w Józefowie.

31 8 czerwca w Gąbinie miał miej-
sce bieg przełajowy w ramach akcji 
“Polska Biega - Gąbin Biega” Wyda-
rzenie odbyło się w ramach ogól-
nopolskiej akcji Polska Biega. Bieg 
miał charakter rekreacyjny. Nie było 
pierwszych miejsc i typowej, sporto-
wej rywalizacji. Liczyła się dobra za-
bawa i wspólne, aktywne spędzanie 
czasu. Na starcie stawiło się około  
60 uczestników. 

32 21 czerwca miał miejsce koncert 
z okazji nadania imienia Stanisława 
Moniuszki, Szkole Muzycznej I Stop-
nia w Gąbinie. Uroczystości odbyły się 
w hali sportowej przy gąbińskim gim-
nazjum. Podczas koncertu wystąpiły 
takie sławy jak Natalia Kovalenko (ab-
solwentka Narodowej Akademii Mu-
zycznej w Kijowie), Aleksander Łady-
sz(solista Teatru Wielkiego w Warsza-
wie), Prof. Dr hab. Anna Jeremus-Le-
wandowska (solistka Teatru Wielkiego 
w Łodzi), Wiktor Kowalski (absolwent 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka 
Chopina w Warszawie), Marta Książek 
(solistka Teatru Muzycznego w Lubli-
nie) i Ewa Murzynowska (absolwentka 
Akademii Muzycznej w Poznaniu). Po-
nadto występy uświetnił Chór Szkoły 
Muzycznej pod kierunkiem Pani Iwony 
Niemyjskiej oraz nauczyciele gąbińskiej 
szkoły muzycznej. Solistom towarzy-
szył kwartet smyczkowy Akademii Mu-
zycznej w Łodzi. Artystom akompanio-
wał na fortepianie Dyrektor Jarosław  
Domagała.

33 24 czerwca odbył się Letni Rajd 
Rowerowy dookoła Miasta i Gminy 
Gąbin. Na uczestników czekały dwie 
trasy oraz szereg dodatkowych atrak-
cji. Łącznie w całym dwuetapowym 
rajdzie wzięło udział około 180 rowe-
rzystów. Podsumowanie wydarzenia 
odbyło się przy gąbińskim gimnazjum, 
gdzie na rowerzystów czekały prze-
kąski z grilla oraz losowanie nagród 
i upominków. 

34 Od 27 czerwca na dachu gą-
bińskiego ratusza powiewa flaga pań-
stwowa Rzeczypospolitej Polskiej. Za-
montowana na maszcie dachowym, 
stanowi dopełnienie zainstalowanych 
wcześniej masztów, zlokalizowanych 
na gąbińskiej starówce. Udekorowanie 
ratusza flagą, związane jest z obcho-
dzonymi w tym roku uroczystościami, 
związanymi ze 100-leciem odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

35 28 czerwca w Mazowieckim 
Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie 
odbyła się uroczystość podpisania 
umów w ramach wieloletniego rzą-
dowego Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019. Ponadto wręczone 
zostały promesy na usuwanie skut-
ków klęsk żywiołowych. W uroczy-
stości wziął udział Burmistrz Krzysz-
tof Jadczak. Miasto i Gmina Gąbin 
otrzymało wsparcie finansowe w wy-
sokości 210 tys. zł na remont drogi 
wewnętrznej w m. Nowe Wymyśle  
o długości 1 km.  

36 21 czerwca w Domu Pomocy Spo-
łecznej w Koszelewie odbyły się występy 
artystyczne i uroczystości związane z ob-
chodami Nocy Świętojańskiej. Zgodnie 
z tradycją, mieszkańcy koszelewskiego 
DPS oraz przybyli goście, wzięli udział 
w tradycyjnym puszczaniu wianków oraz 
konkursie na najpiękniejszy wieniec. 
Zwyciężył wianek ze Środowiskowego 
Domu Pomocy w Wyszogrodzie.

37 22 czerwca na stadionie w Gąbi-
nie odbył się festyn rodzinny z okazji 
zakończenia sezonu piłkarskiego. Wy-
darzenie przygotował gąbiński klub 
MKS Błękitni Gąbin. Oprócz atrakcji 
piłkarskich, na odwiedzających czekały 
gry i zabawy, pokazy, dmuchańce, grill 
oraz przejażdżki bryczką.

38 W drugiej połowie czerwca 
trwały prace budowlane na odcinku 
drogi gminnej Kępina-Plebanka. Łącz-
nie pobudowano 700 m utwardzonej 
nawierzchni, znacząco poprawiającej  
dojazd mieszkańców do swoich pól i po- 
sesji. Koszt inwestycji wyniósł 317 tys. zł. 
Miasto i Gmina Gąbin pozyskało dofinan-
sowanie na realizację zadania z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych.

39 W piątek, 13 lipca na gąbińskiej 
starówce odbyły się zawody motocy-
klowe, będące częścią IX Rajdu Motocy-
kli Zabytkowych. W wydarzeniu wzięło 
udział około 80 maszyn. Zgromadzone 
na Starym Rynku, stanowiły żywy przy-
kład ponad 70-ciu lat historii motoryza-
cji. Podziwiać można było m.in. Junaka 
– kultowy, polski motocykl, produkowa-

Koncert nadanie imienia Szkole Muzycznej w Gąbinie Polska Biega – Gąbin Biega

Zlot zabytkowych motocykli w Gąbinie 
- lipiec 2018
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ny w latach 50. i 60. Zaprezentowały się 
również polskie Sokoły, modele BMW, 
Hondy, Yamahy, Kawasaki, radzieckie 
Urale i Dniepry.

40 Po latach wytężonej pracy, 
negocjacjach oraz przeprowadze-
niu szeregu wymaganych procedur 
prawnych, ruszyła budowa gąbińskiej 
obwodnicy. 27 lipca odbyło się uro-
czyste rozpoczęcie budowy. Gąbińska 
obwodnica to największa powojenna 
inwestycja na terenie Miasta i Gminy 
Gąbin. Koszt realizacji zadania wynosi 
ponad 47 milionów złotych. Nowy od-
cinek drogi powstanie w południowo-
-zachodniej części miasta. Będzie miał 
długość ponad 4,5 kilometrów. Zna-
cząco poprawi on przepływ komunika-
cyjny w regionie. Zmniejszy się ryzyko 
wypadków a także czas przejazdu sa-
mochodów poruszających się trasami 
wojewódzkimi 577 oraz 574.

41 W ostatnią sobotę lipca, w Tro-
szynie Polskim odbyła się druga odsło-
na miejsko-gminnego święta – Dzień 
Wisły 2018. Sobotnie popołudnie 
wypełniły muzyka popularna lat 60. 
i 70. oraz największe przeboje zespołu 
ABBA. Wszystko dzięki projektowi mu-
zycznemu „Biesiadzie Bez Granic.” Nie 
zabrakło również pokazów artystycz-
nych dzieci i młodzieży. Wieczorem na 
scenie pojawiła się gwiazda wieczoru– 
Kabaret „Ławeczka”. Znani i lubiani, 
bohaterowie serialu „Ranczo” – Pie-
trek, Hadziuk i Solejuk, rozbawili pu-

bliczność do łez i za-
pewnili słuchaczom 
mnóstwo zabawy.

42 29 lipca fani dwóch kółek spo-
tkali się na gąbińskiej starówce by 
wziąć udział w III Rajdzie sąsiadów. 
Organizatorami wydarzenia byli klub 
rowerowy MUKS Tandem Gąbin oraz 
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin. Do 
pokonania była trasa o długości około 
60 kilometrów. Rowerzyści przemie-
rzali południowe rejony ziemi gąbiń-
skiej, odwiedzając sąsiednie gminy. 
W Luszynie czekał na nich poczęstunek 
oraz konkurs strzelecki.

43 1 sierpnia o godzinie 17:00, 
mieszkańcy Gąbina spotkali się pod 
Grobem Nieznanego Żołnierza, 
by uczcić 74. rocznicę wybuchu Po-
wstania Warszawskiego. W wydarze-
niu wzięli udział harcerze z 58. Gąbiń-
skiej Drużyny Harcerskiej, przedstawi-
ciele OSP Gąbin, Związku Piłsudczyków 
Oddział Gąbin, Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Gąbińskiej oraz mieszkańcy 
MiG Gąbin. Po uroczystościach harce-
rze utworzyli z biało-czerwonych kwia-
tów znak Polski Walczącej – kotwicę, 
wykorzystywaną w czasie niemieckiej 
okupacji, jako symbol Polskiego Pań-
stwa Podziemnego. Uczestnicy wyda-
rzenia zaśpiewali również powstańczą 
piosenkę – Pałacyk Michla.

44 W niedzielę 12 sierpnia Gąbin 
odwiedzili potomkowie społeczności 
żydowskiej. Wycieczka ze Stanów Zjed-
noczonych zwiedziła miejsca pamięci 
oraz wzięła udział w pokazie filmo-
wym. Tegoroczna wyprawa, była ko-
lejną wizytą potomków dawnej gminy 
żydowskiej w Gąbinie. Wzięło w niej 
udział około 40 osób – obywateli Sta-

nów Zjednoczonych. Poprzednia, od-
była się dwa lata temu. Połączona była 
z dniem wielokulturowości - ukazują-
cym bogactwo etniczne i kulturowe 
dawnej ziemi gąbińskiej.

45 15 sierpnia odbyły się uroczy-
stości z okazji 98. Rocznicy Bitwy War-
szawskiej. Wydarzenie połączone było 
z promocją, nowo wydanej książki ks. 
Prof. Andrzeja Rojewskiego Było ich 
pięciu dzieje rodzin Rojewskich z Gą-
bina. Promocja odbyła się w kościele 
parafialnym w Gąbinie. W trakcie spo-
tkania autorskiego z ks. Rojewskim, 
można było wysłuchać krótkiego kon-
certu patriotycznego, przygotowane-
go przez dzieci ze szkoły podstawowej 
w Gąbinie oraz recytacji wierszy Igna-
cego Rojewskiego w wykonaniu człon-
ków Amatorskiego Teatru Niewiel-
kiego z Gąbina. Na koniec spotkania 
odbyła się prezentacja multimedialna 
dot. rodziny Rojewskich.

46 W sobotę 25 sierpnia, Gąbin po 
raz kolejny odwiedzili kolarze, prze-
mierzający ultra maraton Bałtyk-Biesz-
czady Tour 2018. W mieście przygoto-
wany był punkt kontrolny dla zawod-
ników, przekąski oraz miejsca nocle-
gowe. Uczestnicy wyprawy w liczbie 
ponad 300, po raz kolejny potwierdzili, 
iż Miasto i Gmina Gąbin organizuje 
jedno z najlepszych miejsc postoju na 
całej, ponad 1000-kilometrowej trasie. 
Za przygotowanie punktu odpowiadali 
strażacy z OSP Dobrzyków.

47 26 sierpnia odbył się rajd rowero-
wy  „Gąbińska setka” – 100 kilometrów 

Rocznica wybuchu Powstania  
WarszawskiegoUroczyste rozpoczęcie budowy gąbińskiej obwodnicy

Rajd rowerowy „Gąbińska setka”
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na stulecie niepodległości.  Było to ko-
lejne, tym razem sportowe wydarze-
nie,  powiązane z obchodami 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści.Przejechanie ponad stu kilometrów 
to duży wyczyn. Warto nadmienić, iż 
trasę pokonało kilkudziesięciu uczest-
ników „Gąbińskiej Setki”, w tym oso-
by starsze. Ciekawostką jest fakt, iż 
jeden z rowerzystów, który przejechał 
wszystkie odcinki, miał 77 lat.

48 1 września w Gąbinie odbyły 
się obchody z okazji 79. Rocznicy wy-
buchu II wojny światowej. Uroczysto-
ści odbyły się przy cmentarnej mogile, 
upamiętniającej poległych w lokalnych 
walkach podczas kampanii wrześnio-
wej 39’ roku. Uczestnicy wydarzenia 
spotkali się również pod pomnikiem 
10-ciu straconych, gdzie oddano hołd 
pomordowanym przez Niemców 
mieszkańcom Gąbina i okolic.

49 We wtorek 28 sierpnia, w siedzi-
bie Mazowieckiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Warszawie odbyło się uroczy-
ste podpisanie umów na dofinanso-
wanie inwestycji w ramach Rządowe-
go Programu na rzecz Rozwoju oraz 
Konkurencyjności Regionów poprzez 
Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Dro-
gowej. Miasto i Gmina Gąbin otrzyma-
ło wsparcie finansowe na rozbudowę 
odcinka drogi przy ul. Pięknej. Kwota 
dofinansowania wynosi 428 tys. zł. 
Wspomniane środki pochodziły z fun-
duszy rządowych.

50 Goszcząc delegacje rolników, 
wieńce oraz przedstawicieli samo-
rządu, lokalnych gmin, kół rolniczych 
i stowarzyszeń, Gąbin stał się na jeden 

dzień rolniczą stolicą zachodniego Ma-
zowsza. 2 września w mieście i gminie 
odbyły się XX Dożynki Powiatu Płoc-
kiego. Plac targowy odwiedziło kilka 
tysięcy osób zaś wspaniała, odświęt-
na atmosfera towarzyszyła uroczysto-
ściom przez całe niedzielne popołu-
dnie i wieczór. Święto plonów dosko-
nale wpisało się w obchody 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. Główną gwiazdą dożynek był ze-
spół Mazowsze. Dożynki powiatowe 
połączone były z gąbińskimi dożynka-
mi parafialnymi.

51 8 września stadion miejski 
w Gąbinie odwiedziło ponad 170 bie-
gaczy z całej Polski. Wzięli oni udział  
w II edycji biegu Gąbińska Dziesiątka. 
W tym roku wydarzenie, oprócz wy-
miaru sportowego, miało także cha-
rakter charytatywny. Na zwycięzców, 
oprócz medali, nagród i gratulacji, 
czekał honorowy objazd stadionu – 
udostępnioną przez firmę ŻAWAKOL 
bryczką konną.

52 8 września w rytmach muzyki 
rockowej, Gąbin pożegnał okres waka-
cyjny. Na miejskim targowisku odbyło 
się Pożegnanie Lata 2018. Gwiazdą 
tegorocznej edycji Pożegnania Lata 
był zespół Video. Ponadto wystąpili 
m.in. Stan Tutaj oraz lokalne zespoły. 
Swoje prezentacje miały również sto-
warzyszenia z terenu Miasta i Gminy 
Gąbin.

53 Od 6 września mieszkańcy Mia-
sta i Gminy Gąbin mogą korzystać z no-
wego, dużo większego paczkomatu 
INPOST, zlokalizowanego w parku przy 
ul. Browarnej. Nowy obiekt jest trzy 

razy większy od poprzedniego. Loka-
lizacja paczkomatu uległa nieznacznej 
zmianie. Wynikało to z gabarytów no-
wego obiektu.

54 W niedzielę, 9 września odbyły 
się uroczystości 120-lecia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Gąbinie. Główne 
obchody miały miejsce na gąbińskiej 
starówce. Strażacy z OSP Gąbin zosta-
li w czasie uroczystości uhonorowani 
medalami oraz odznaczeniami oko-
licznościowymi. Po uroczystościach 
nastąpiła defilada współczesnych oraz 
zabytkowych pojazdów OSP Gąbin. 
Dużą atrakcją był konny wóz gaśniczy 
z przełomu wieków. Nie zabrakło rów-
nież najnowszego pojazdu bojowego 
– unikatowego strażackiego MANa, 
który w tym roku znalazł się na wypo-
sażeniu OSP Gąbin.

55 16 września w Czermnie po raz 
trzynasty odbyły się lokalne dożynki 
parafialne. Wydarzenie tradycyjnie 
już, mogło poszczycić się wyjątkowo 
bogatą i barwną oprawą, mnogością 
stoisk i atrakcji oraz wysoką frekwen-
cją. Pogoda również sprzyjała tego 
dnia obchodom, racząc odwiedzają-
cych czermińskie dożynki, pięknym 
wrześniowym słońcem i bezchmur-
nym niebem.

56 16 września w Troszynie Pol-
skim miały miejsce dożynki parafial-
ne. Uroczystość w obecnej formie, zor-
ganizowana została po raz pierwszy. 
Dożynki charakteryzowały się dużym 
rozmachem oraz mnogością atrakcji. 
Przy troszyńskim kościele na uczestni-
ków święta plonów czekała grochów-
ka, bigos, wędliny i ciasta. Można było 

Dożynki parafialne

Dożynki powiatowe w Gąbinie - występuje zespół „Mazowsze” Pożegnanie Lata
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również posłuchać tradycyjnej muzyki, 
granej przez kapelę podwórkową zło-
żoną z członków zespołu Grzybowiaki. 
Wielką atrakcję stanowiły pokazy lot-
nicze, mini parada motocyklowa, sto-
isko z egzotycznymi gadami czy prze-
jazd bryczką.

57 W piątek 15 września, na dobrzy-
kowskim cmentarzu odbyły się uro-
czystości upamiętniające 79. Rocznicę 
bitwy pod Dobrzykowem. Wydarzenie 
to, wraz z niedzielnym odsłonięciem 
muralu, było częścią szerszych obcho-
dów historycznych, odwołujących się 
do bogatej, lokalnej historii.

58 15 września na gąbińskim stadio-
nie miejskim  odbył się turniej piłkarski 
BŁĘKITNI GĄBIN CUP 2018 o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin pod 
patronatem POZPN Płock. Turniej stał 
na wysokim poziomie. Organizatorzy – 
MKS Błękitni Gąbin oraz Burmistrz Mia-
sta i Gminy Gąbin, przygotowali wspa-
niałe, sportowe widowisko, nie tylko 
propagujące aktywność fizyczną i grę 
w piłkę ale także dające piękną ucztę 
dla oczu – w postaci zdrowej, piłkarskiej 
rywalizacji dwunastu zespołów.

59 W sobotę, 22 września w Zespo-
le Szkół im. Stanisława Staszica w Gą-
binie odbył się III Zjazd Absolwentów 
Szkół Zawodowych, połączony z jubi-
leuszem 70-lecia szkolnictwa zawodo-
wego. W uroczystościach wzięło udział 
kilkuset absolwentów, nauczyciele 
oraz licznie przybyli goście. Główne 
uroczystości odbyły się w sali gimna-
stycznej przy Zespole Szkół im. Stani-
sława Staszica. 

60 5 października w Domu Pomocy 
Społecznej w Koszelewie miały miej-
sce uroczystości z okazji 100-urodzin 
Pani Łucji Kosieckiej. Obchody jubi-
leuszowe miały miejsce w świetlicy 
koszelewskiego DPS. Seniorkę odwie-
dziło wielu gości. Nie zabrakło prezen-
tów, kwiatów i serdecznych życzeń dla 
jubilatki. Dla Pani Łucji zagrał również 
zespół muzyczny „Mucha.”

61 W dniach 8-9 października Gą-
bin odwiedziła delegacja przedstawi-
cieli ukraińskich samorządowców z Ży-
tomierza, Emilczyna i Stanisziwki.  Go-
ście, zwiedzający Miasto i Gminę Gąbin 
byli pod dużym wrażeniem, doceniając 
jak wiele dzieje się w naszej gminie.

62 14 października odbyło się  
otwarcie zrewitalizowanych zabytków 
Gąbina. W uroczystościach wzięli udział 
mieszkańcy Gąbina oraz wielu zaproszo-
nych gości. Burmistrz Krzysztof Jadczak 
wraz z Przewodniczącym Rady Miasta 
i Gminy Gąbin Edwardem Wilgockim, 
pełnił rolę gospodarza wydarzenia. 
W otwarciu wziął także udział Marsza-
łek Józef Piłsudski, oczywiście wspania-
le zagrany przez Dariusza Włodarczyka. 
Zrewitalizowane obiekty Gąbina, pełnić 
będą wiele funkcji społecznych. Po-
mieszczenia w dawnym sądzie grodz-
kim przeznaczone zostaną na potrzeby 
lokalnych grup artystycznych, m.in. 
zespołów muzycznych, kół teatralnych, 
zespołów tanecznych, chóru. Swoje sie-
dziby i filie znajdą tam także organizacje 
pozarządowe i biblioteka. Odbywać się 
tam będą sympozja, szkolenia, wysta-
wy, koncerty, wernisaże oraz konkursy. 

Zabytkowa kamienica na starówce bę-
dzie siedzibą Społecznego Muzeum Zie-
mi Gąbińskiej a także Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Gąbińskiej i Związku Pił-
sudczyków Oddział Gąbin. W czterech 
salach znajdą się miejsca na działalność 
kulturalną i społeczną a także na orga-
nizację konkursów, wystaw i spotkań.

63 17 października w Sali OSP 
w Gąbinie odbyła się uroczystość Zło-
tych Godów. W wydarzeniu wzięło 
udział aż 21 par z Miasta i Gminy Gą-
bin. Jubilaci  uczestniczyli także w kon-
cercie, przygotowanym przez uczniów 
oraz wykładowców Państwowej Szko-
ły Muzycznej I Stopnia im. Stanisława 
Moniuszki w Gąbinie. W czasie Złotych 
Godównie zabrakło toastu, tortu oraz 
wspólnych zdjęć. Jubilaci wraz z rodzi-
nami, wspólnie świętowali to ważne 
wydarzenie, śpiewając i ciesząc się 
podniosłą i radosną atmosferą, jaka 
panowała tego dnia w sali OSP.

64 28 października w Gąbinie odbył 
się Rajd Rowerowy Miejscami Pamię-
ci z okazji 100-lecia odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Wydarzenie, 
zorganizowane przez klub rowerowy 
MUKS Tandem Gąbin, miało na celu 
przybliżenie historycznych miejsc 
w okolicy, związanych z wydarzeniami 
sprzed 100 lat.

65 W sobotę, 10 listopada w hali 
sportowej przy Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Gąbinie miał miejsce Kon-
cert Muzyki Polskiej. Wydarzenie, jak 
co roku, stało na bardzo wysokim po-
ziomie artystycznym i cieszyło się du-
żym zainteresowaniem ze strony miesz-

Koncert z okazji setnej rocznicy  
odzyskania niepodległości

79. rocznica Bitwy pod Dobrzykowem

Rewitalizacja najstarszej części Gąbina
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kańców i przyjezdnych gości. Gąbińskie 
koncerty niepodległościowe już od 7 lat 
goszczą w kalendarzu lokalnych wyda-
rzeń kulturalnych. Co roku cieszą bo-
gatym repertuarem artystycznym oraz 
wspaniałą oprawą wizualną. Przekłada 
się to na duże zainteresowanie oraz po-
zytywne recenzje ze strony słuchaczy 
i uczestników wydarzenia.

66 11 listopada odbyły się uro-
czystości niepodległościowe z okazji 
100-lecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Obchody niepodległo-
ściowe rozpoczęły się Mszą Świętą, 
odprawioną  w intencji ojczyzny. Po 
nabożeństwie uczestnicy obchodów 
przemaszerowali ulicami miasta pod 
Grób Nieznanego Żołnierza przy ul. 
Płockiej – miejsce corocznych obcho-
dów niepodległościowych w mieście 
Gąbin. Pod pomnikiem odbył się rów-
nież apel poległych, prowadzony przez 
nauczyciela szkoły podstawowej z No-
wego Grabia – Łukasza Zawadzkiego. 
Ostatnim elementem uroczystości 
było złożenie kwiatów przez delegacje 
stowarzyszeń, placówek samorządo-
wych oraz oświatowych z terenu Mia-
sta i Gminy Gąbin. Po części oficjalnej, 
na uczestników wydarzenia czekał cie-
pły posiłek oraz koncert pieśni patrio-
tycznych, zagrany przez Orkiestrę Dętą 
OSP Gąbin.

67 14 listopada, punktualnie o go-
dzinie 11:00, mieszkańcy Miasta i Gmi-
ny Gąbin wzięli udział w biegu nie-
podległości. Wspólne celebrowanie 
100-lecia odzyskania niepodległości 
miało swój finał na stadionie miejskim 
w Gąbinie. W wydarzeniu wzięli udział 
mieszkańcy ziemi gąbińskiej, młodzież 

szkolna z placówek oświatowych Mia-
sta i Gminy Gąbin oraz członkowie Sto-
warzyszenia Gąbin Biega.

68 W ostatniej dekadzie paździer-
nika zakończono prace budowlane na 
ul. Pięknej w Gąbinie. Wybudowany 
odcinek znacząco poprawił komfort 
jazdy oraz bezpieczeństwo okolicznych 
mieszkańców. Koszt inwestycji wyniósł 
551 tys. zł.

69 20 listopada w gąbińskim ra-
tuszu odbyło się przekazanie wy-
posażenia dla Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu Miasta i Gminy 
Gąbin. W ramach zadania zakupiono: 
zestaw uniwersalnych podpór i klinów 
do stabilizacji pojazdu, automatyczny 
defibrylator zewnętrzny AED, agregat 
prądotwórczy 10 KVA 3 fazowy, dwie 
pilarki do drewna MS 260 C-M, latar-
ki akumulatorowe LED oraz sprzęt 
do oznakowania terenu (flary, dyski  
sygnalizacyjne).

70 Jesienią br. trzy lokalne  jednost-
ki OSP otrzymały nowy sprzęt ratowni-
czy oraz umundurowanie. Inwestycja 
zrealizowana została dzięki wsparciu 
finansowemu Miasta i Gminy Gąbin, 
funduszy rządowych oraz  Powiatu 
Płockiego. W projekcie uczestniczy-
ły trzy lokalne jednostki ochotniczej 
straży pożarnej: OSP Czermno, OSP 
Nowy Kamień oraz OSP Troszyn Pol-
ski. Strażacy z Czermna oraz Troszyna 
Polskiego otrzymali motopompy po-
żarnicze TOHATSU M8/8 VC72AS. OSP 
Nowy Kamień otrzymała cztery  ubra-
nia specjalne SX3 – zabezpieczające 
strażaków podczas akcji ratowniczo- 
-gaśniczych

71 W ostatnim tygodniu listopada 
Miasto i Gminę Gąbin odwiedziła de-
legacja ukraińskich urzędników – po 
raz drugi odwiedzających nasz region 
w ramach współpracy samorządo-
wej między Polską a Ukrainą. Spotka-
li się oni ze swoimi odpowiednikami 
w Urzędzie Miasta i Gminy, wymie-
niając doświadczenie, spostrzeżenia 
i uwagi na temat funkcjonowania sa-
morządów: polskiego i ukraińskiego. 
Wizyta trwała pięć dni i była ważną 
lekcją – zarówno dla nas jak i przyby-
łych gości.

72 28 listopada gąbińska starów-
ka rozświetliła się setkami światełek, 
zwiastujących nadchodzące święta Bo-
żego Narodzenia. Uroczyste włączenie 
gąbińskich iluminacji świetlnych odby-
ło się o godzinie 17:00. Wzięli w nim 
udział mieszkańcy miasta, sponsorzy 
iluminacji, zaproszeni goście, radni sa-
morządowi oraz delegacja urzędników 
z Ukrainy - goszczący a w ostatnich 
dniach na terenie Miasta i Gminy Gą-
bin. Gąbińskie iluminacje od lat cieszą 
oko, rozświetlają grudniowy mrok oraz 
przybliżając klimat Bożego Narodzenia. 

73 W sobotę 1 grudnia w Sali OSP 
Gąbin odbył się bal Andrzejkowy dla 
seniorów z Miasta i Gminy Gąbin. 
Wydarzenie przygotowali członkowie 
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 
z Gąbina. W balu wzięło udział ponad 
120 osób – głównie seniorów z Mia-
sta i Gminy Gąbin oraz mieszkańców 
Domu Pomocy Społecznej w Koszele-
wie. Czas umilił im zespół Mucha, pre-
zentujący tego wieczoru największe 
szlagiery włoskiej sceny muzycznej.

Wizyta delegacji z Ukrainy

Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości Ulica Piękna po remoncie
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74 6 grudnia gąbińska starówka była 
świadkiem niecodziennego wydarze-
nia. Pod miejską altankę przybył św. 
Mikołaj. Celem wizyty było spotkanie 
z  najmłodszymi mieszkańcami Miasta 
i Gminy Gąbin. Mikołaj uczestniczył 
również w świątecznym kolędowaniu, 
pogadankach i wspólnych zdjęciach. 

75 W listopadzie kompleks szkolny 
w Nowym Grabiu wzbogacił się o nowy 
plac zabaw dla dzieci ze żłobka samorzą-
dowego. W ramach zadania zainstalo-
wano zestaw do zabaw dżungla, w skład 
którego wchodzą tunele, zjeżdżalnie, 
ścianki wspinaczkowe oraz panele za-
bawowe i edukacyjne. Dodatkowo na 
placu zabaw ustawiony został konik do 
bujania. Wszystkie elementy zainstalo-
wano na bezpiecznej nawierzchni, chro-
niącej dzieci przed obrażeniami w razie 
upadku. Plac zabaw został również od-
powiednio ogrodzony i zabezpieczony.

76 W listopadzie br. zakończyły się 
prace przy zadaniu System informacji 
adresowej dla mieszkańców miejsco-

wości Góry Małe. Inwestycja polegała  
na ustawieniu tablic informacyjnych 
w tym: adresowych, z nazwą miejsco-
wości, kierunkowych z nazwą miejsco-
wości, kierunkowych ze zbiorczą nume-
racją budynków, informacyjnych z mapą 
miejscowości oraz informacyjnych dot. 
sołectw. Oznakowanie zostało ustawio-
ne w najkorzystniejszych lokalizacjach na 
terenie miejscowości Góry Małe.

77 9 grudnia w hali sportowej przy 
gąbińskim gimnazjum odbyła się wi-
gilia dla mieszkańców Miasta i Gminy 
Gąbin, zorganizowana przez Miejsko-
-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Wigilia, organizowana przez Miejsko-
-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
od wielu lat cieszy się dużym zain-
teresowaniem oraz na stałe wpisuje 
się w kalendarz lokalnych wydarzeń. 
W tym roku uroczyste spotkanie odby-
ło się w hali sportowej przy gąbińskim 
gimnazjum. Była to doskonała okazja 
do rozmów, wymiany poglądów oraz 
zwykłego spotkania z innymi, by razem 
cieszyć się z nadchodzących świąt Bo-
żego Narodzenia.

78 Jesienią br. zakończyły się prace 
budowlano-modernizacyjne przy zago-
spodarowaniu centrum Dobrzykowa. 
Inwestycja pozwoliła uporządkować 
ważny punkt Dobrzykowa, stanowiący 
centrum miejscowości, gdzie znajduje 
się przychodnia zdrowia, parking, sklep 
oraz Punkt Obsługi Bankowej.

79 16 grudnia w hali sportowej przy 
gąbińskim gimnazjum odbył się kon-
cert bożonarodzeniowy dla mieszkań-
ców Miasta i Gminy Gąbin. W tym roku 
wystąpiła rekordowa liczba zespołów. 
Rekordowa była również frekwencja. 
Szeroki repertuar artystyczny był bez 
wątpienia największym atutem tego-
rocznych występów bożonarodzenio-
wych. Przed publicznością zaprezento-
wało się około dwudziestu zespołów. 
Śpiewając kolędy, pastorałki, piosenki 
świąteczne, przybliżały klimat świąt. 
Wydarzenie odbyło się w nastrojowej 
atmosferze. Całość dopełniała deko-
racja świąteczna, przygotowana przez 
MGOK w Gąbinie.

Opracowanie: W. Olszewski, 
fot. A. Ś. W. O. 

Montaż tablic informacyjnych w Nowym 
Grabiu

Świąteczna iluminacja w Gąbinie

Spotkanie z Mikołajem

Koncert bożonarodzeniowy
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XXVII Finał WOŚP już za nami...

VI Gminny Turniej Halowej 
Piłki Nożnej Strażaków

Jednym z wydarzeń towarzy-
szących zbiórce charytatywnej był  
VI Gminny Turniej Halowej Piłki Noż-
nej Strażaków. W wydarzeniu wzięło 
udział 8 drużyn strażackich z całej gmi-
ny. Każdy zespół, biorący udział w tur-
nieju - w ramach wpisowego, przekazał 
odpowiednią kwotę pieniężną na cele 
charytatywne. Zwycięzcami okazali się 
strażacy z OSP Czermno. W  emocjo-
nującym meczu finałowym, pokonali 
drużynę ze Strzemeszna. Trzecie miej-
sce zdobyła OSP Troszyn Polski. Królem 
strzelców turnieju został Robert Leński 
z OSP Lipińskie. Wyłonieniu zawod-
nika z największą liczbą strzelonych 
bramek, towarzyszyły wielkie emo-
cje, gdyż w turnieju aż trzech piłkarzy 
miało taką samą liczbę zdobytych goli. 
Konieczne było przeprowadzenie serii 
rzutów karnych. Najlepszym bramka-
rzem zawodów został z kolei Bartosz 

Niedziela 13 stycznia upłynęła w całym kraju pod znakiem XXVII Fi-
nału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tego dnia tysiące wo-
lontariuszy zbierały pieniądze do charakterystycznych puszek z czer-
wonym serduszkiem. Nie inaczej było w Gąbinie. W tym roku nasi 
mieszkańcy przekazali na cele charytatywne ponad 18 tys. zł. Stanowi 
to absolutny rekord lokalnych zbiórek.

Sztendor z OSP Strzemeszno. Wręcze-
nia nagród dokonał Burmistrz Miasta 
i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak, któ-
ry wraz z Zarządem Oddziału Miej-
sko Gminnego ZOSP RP w Gąbinie, 
pełnił rolę organizatora i gospodarza  
turnieju.

Koncerty charytatywne  
dla mieszkańców

Wieczorem w Sali OSP Gąbin odby-
ła się seria koncertów charytatywnych 
dla mieszkańców. Na scenie pojawiły 
się zespoły taneczne Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Gąbinie: No  
Name oraz Bajlanda. Młodzi tancerze 
przygotowywani zostali przez Panią 
Sandrę Ramotowską.  Po nich wystą-
pił zespół Magnum. Lider grupy – Re-
migiusz Hupiński w duecie z Pawłem 
Lendzionem (gitara), zaprezentował 
autorski materiał muzyczny. Swój wy-
stęp miała również Orkiestra Dęta OSP 
Gąbin. Strażacy – grający pod batutą 

Pawła Baca, zagrali m.in. hymn Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Dużym zainteresowaniem cieszył się 
pokaz sportowy stowarzyszenia Saku-
ra Judo. Zaprezentował go Pan Krzysz-
tof Masztakowski, dzielnie wspierany 
przez swoich młodych podopiecznych. 
Serca słuchaczy a raczej słuchaczek 
skradł z kolei zespół The Brothers, któ-
ry swoimi żywiołowymi utworami oraz 
ogromną charyzmą muzyków, porwał 
publiczność i zapewnił ponad 40 minut 
wspaniałej zabawy. Młodzi artyści za-
prezentowali swoje autorskie utwory – 
stworzone w klimacie szeroko pojętej 
muzyki tanecznej. Ważnym punktem 
występów była charytatywna licytacja 
– prowadzona przez członków sztabu 
WOŚP, utworzonego przy Szkole Pod-
stawowej w Gąbinie: Paulinę Kaczmar-
czyk oraz Annę Charłusz. Po krótkiej 
przerwie od muzyki, zaprezentowały 
się zespoły taneczne: Hokus Pokus 
i Huba Buba – prowadzone przez Tolę 
Olszewską oraz Folk Dance – przygoto-

Charytatywny Turniej Halowej Piłki Nożnej

Dla Orkiestry WOŚP zagrali też gąbińscy strażacy
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wany przez Panią Ewę Gieras. Po nich 
wystąpił Piotr Kwiatkowski – artysta, 
znany w całym kraju z występów w VIII 
edycji programu The Voice of Poland. 
Ostatnia na scenę wyszła grupa Va-
taha – płocki zespół, grający muzykę 
rockową. Warto dodać, iż wszyscy 
artyści wystąpili przed publicznością 
nieodpłatnie. Prowadzącym i współ-
organizatorem wydarzenia był Pan Ja-
kub Ziółkowski – radny Miasta i Gminy  
Gąbin.

Zbiórka pieniędzy
Jak co roku, na terenie gminy funk-

cjonował lokalny sztab Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. W ramach 
jego działalności, kilkudziesięciu wo-
lontariuszy przez cały dzień zbierało 
do puszek pieniądze – chętnie przeka-
zywane na cele fundacji przez naszych 
mieszkańców. Łącznie, dzięki zbiórce, 
licytacjom, turniejom i występom ar-
tystycznym udało się zebrać ponad 
18 tys. zł. Jest to doskonały wynik 
– najwyższy w historii lokalnych Fi-
nałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej  
Pomocy.

Organizatorzy serdecznie dziękują 
za wsparcie wszystkim, zaangażowa-
nym w organizację wydarzenia: Panu 
Krzysztofowi Jadczakowi – Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy Gąbin – za wsparcie 
rzeczowe i logistyczne,  Panu Piotrowi 
Kunikowskiemu – właścicielowi firmy 
Optis – za oświetlenie i nagłośnienie 
uroczystości. Pani Barbarze Szulbor-
skiej – odpowiedzialnej za przygoto-
wanie dekoracji koncertu, firmom: 
Drukujemy Marzenia i PcDesign – za 
przygotowanie graficzne plakatów, 
wolontariuszom i członkom sztabu 
WOŚP – za ciężką pracę podczas finału  
oraz Pani Mai Kapturowskiej – prowa-
dzącej wieczorny koncert.

Opracowanie: W. Olszewski 
Fot: W. Olszewski, G. Szaliński

Pokazy Sakura Judo Paweł Lendzion podczas koncertu 
zespołu Magnum

Zespół The Brothers w akcji

Nie zabrakło również rockowych klimatów - zespół Vataha z Płocka
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Budowa obwodnicyFOTORELACJA
fot. Henryk Grzelak
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Otwarcie zrewitalizowanych obiek-
tów oraz towarzyszące im wydarzenia, 
doskonale wpisały  się  w działania na 
rzecz zachowania i rozwoju lokalnego 
dziedzictwa kulturowego. Serdecznie 
dziękujemy organizatorowi – Mię-
dzynarodowemu Centrum Kultury za 
możliwość uczestniczenia w  tej szczyt-
nej inicjatywie i być częścią, obejmują-
cego całą Europę przedsięwzięcia.

Opracowanie W. Olszewski

Miasto i Gmina Gąbin  
nagrodzone

Całe to dziedzictwo – wieki historii – widzimy na każdym 
kroku i każdego dnia. Przejawia się ono w architekturze, języ-
ku, sztuce, literaturze i obyczajach. Aby podkreślić znaczenie 
tego fascynującego zagadnienia, 2018 został ogłoszony Euro-
pejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego.

Idea ERDK polega na współpracy na rzecz ochrony, rozwo-
ju, promocji oraz zaprezentowania różnorodności europejskie-
go dziedzictwa kulturowego. W Polsce koordynatorem działań 
związanych ze wspomnianym tematem było Międzynarodowe 
Centrum Kultury w Krakowie. Przez cały 2018 rok w Europie 
odbywały się wernisaże, koncerty, wystawy i inne wydarzenia 
kulturalne – wszystkie pod patronatem ERDK 2018. W progra-
mie wzięło również udział Miasto i Gmina Gąbin.

Jesienią br. ponownie otwieraliśmy dwa ważne dla mia-
sta obiekty – zabytkową kamienice z 1809 roku oraz budynek 
dawnego sądu grodzkiego przy ul. Kościuszki. Zabytki - zrewi-
talizowane w ostatnim czasie, stanowią ważny punkt na kul-
turalnej mapie gminy. Jeden z budynków – miejsce urodzenia 
ostatniego premiera II RP Sławoja Felicjana Składkowskiego, 
będzie siedzibą muzeum oraz dwóch stowarzyszeń historycz-
nych: Towarzystwa Miłośników Ziemi Gąbińskiej oraz Związku 
Piłsudczyków Oddział Gąbin. W murach dawnego sądu grodz-
kiego funkcjonować będzie lokalne centrum kultury. Swoje 
siedzib znajdą tam: biblioteka miejska, stowarzyszenia oraz 
inne organizacje społeczne.

Działania jakie zrealizował samorząd Miasta i Gminy Gą-
bin, zostały uhonorowane przez Międzynarodowe Centrum 
Kultury dyplomem za zaangażowanie i wkład w ochronę  
i promocję dziedzictwa kulturowego poprzez realizację projek-
tu objętego patronatem ERDK 2018.

Dziedzictwo kulturowe Europy to temat niezwykle obszer-
ny. Setki lat istnienia cywilizacji – począwszy od epoki brązu, 
przez kulturę minojską, helleńską, rzymską oraz późniejsze - 
powstałe na gruzach Imperivm Romanvm, stworzyły niezwy-
kle różnorodny i bogaty świat, w którym dziś funkcjonujemy. 
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Uroczyste przywitanie Obrazu odbyło 
się podczas Mszy Świętej w dniu 29 listo-
pada, gdzie w strojach ludowych ucznio-
wie szkoły z Nowego Kamienia Julia Maj-
chrzak z kl. V i Jakub Szablewski z kl. VII 
wprowadzili wraz z kapłanami pracującej 
w naszej parafii Obraz i Relikwie św. Sta-
nisława Kostki- patrona dzieci i młodzieży 
do gąbińskiej świątyni.  Następnie od-
prawiona została uroczysta Msza Święta, 
której przewodniczył ks. Patryk Zawadzki. 
Ukazał w niej postać św. Stanisława jako 
autorytet do naśladowania dla współcze-
snej młodzieży i dzieci. 

30 listopada pod eskortą OSP Nowy 
Kamień Obraz i Relikwie św. Stanisława 
Kostki zostały przywiezione do szkoły  

Peregrynacja Obrazu i Relikwii 
św. Stanisława Kostki
W dniach 29- 30 listopada 2018 r. w  Parafii pw św. Mikołaja w Gąbinie i Szkole Podstawo-
wej im. M. Kownackiej w Nowym Kamieniu miała miejsce Peregrynacja Obrazu i Relikwii 
św. Stanisława Kostki. 

w Nowym Kamieniu gdzie zostały uro-
czyście przywitane. W szkole ucznio-
wie przygotowali program słowno 
muzyczny poświecony życiu św. Stani-
sława Kostki połączony z prezentacją 
multimedialną. Miała miejsce również 
prezentacja zdjęć z 15 lat obchodów 
corocznych  Pikników ku czci św. Stani-
sława w  szkole gdzie Pani Dyrektor Ewa 
Chrząszczewka przypomniała wszyst-
kim zebranym wspólnie spędzone 
chwile z nie tak dawnych lat. Po prezen-
tacji uczniowie złożyli przed Obrazem 
,,dary” dla św. Stanisława a były to wła-
snoręcznie wykonane prace. Na koniec 
spotkania ks. Proboszcz Andrzej Świ-
derski w krótkiej modlitwie zawierzył  

społeczność szkolną św. Stanisławowi 
Kostce ,,by ten młody święty wypraszał 
wszystkim łaskę świętości”. W myśl pio-
senki wykonanej przez uczniów z od-
działu przedszkolnego ,,Taki duży, taki 
mały może świętym być”  

Następnie Relikwie i Obraz św. 
Stanisława Kostki po uroczystościach 
w Nowym Kamieniu wróciły do gąbiń-
skiego kościoła, gdzie na Mszy Świętej 
o godz. 11:00 uczniowie z Szkoły Pod-
stawowej im. M. Kownackiej w Gąbi-
nie również mieli możliwość modli-
twy i zawierzenia swojej społeczności 
szkolnej św. Stanisławowi. 

Oprac i fot: Szkoła Podstawowa  
w Nowym Kamieniu

Proboszcz Świderski w czasie uroczystości
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Rok 2015, Henryk Grzelak, lokal-
ny fotograf, pasjonat historii i członek 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Gąbiń-
skiej wrzuca do sieci zdjęcie mogiły, 
zlokalizowanej na gąbińskim cmenta-
rzu. Okazuje się, iż jest to grób znanego 
polsko-francuskiego malarza i pedago-
ga Alberta Taljańskiego. Artysta zasły-
nął ze swej twórczości w  pierwszych 
trzech dekadach XX wieku. Zdjęcie, jak 
to często bywa w internecie „obiega 
świat” i trafia do rodziny znanego ar-
tysty. Dzięki Henrykowi dowiadują się 
po latach, gdzie spoczywa ich krewny. 
Z Henrykiem współpracę nawiązuje 

Historia zapomnianej mogiły...

Oto historia zapomnianej mogiły, która kryje niezapomnia-
ną historię. Złożył się na nią przypadek oraz późniejsze za-
angażowanie wielu osób w tym  Pana Marka Pawłowicza 
oraz członka Towarzystwa Miłośników Ziemi Gąbińskiej 
Henryka Grzelaka.

ki Panu, po wielu latach, rodzina 
dowiedziała się, gdzie spoczywa 
Albert. Dowiedziałem się równocze-
śnie, że interesuje się Pan historią 
regionu, współpracuje z  Towarzy-
stwem Miłośników Ziemi Gąbińskiej 
i Społecznym Muzeum Ziemi Gąbiń-
skiej. Mam nadzieję, że pomoże Pan 
w rozwiązaniu zagadki – ostatnich 
lat życia Alberta?

Przesyłam skrót informacji.  
Albert Taljański urodził się w War-
szawie, około 1865 r. W 1908 mając  
43 lata zawarł ślub z moją kuzynką 
23 letnią Zofią  Załuską. Ślub odbył 
się w Warszawie w kościele pod we-
zwaniem św. Jana. Zachował się akt 
w  języku rosyjskim. W rok po ślubie 
urodził się syn Stefan, który zgi-
nął tragicznie, zamordowany przez 
NKWD w Starobielsku. Studia ar-
tystyczne Albert odbył w  Akademii 
Sztuk Pięknych w Monachium a na-
stępnie w  Paryżu. Albert pochodził 
ze spolszczonej żydowskiej rodziny. 
Nazywał się Albert Lewy Taljań-
ski. Przed ślubem został ochrzczo-
ny i  przeszedł na katolicyzm. Mał-
żonkowie zamieszkali w  Warszawie. 
Następnie przenoszą się do  Paryża, 
Bretanii i na Lazurowe Wybrzeże.

Albert maluje. Był płodnym 
malarzem. Portrety, pejzaże, wie-
le miejsca zajęły obrazy związane 
z  Bretanią. Brał udział w  kilku-
dziesięciu wystawach m.in. w  Pa-
ryżu, w warszawskim Towarzystwie 
Zachęty Sztuk Pięknych, we Lwo-
wie, Bydgoszczy…

Po kilku latach małżeństwo roz-
padło się. Albert wrócił do Polski.   
W 1912 roku osiadł w Bydgoszczy, 
uczył rysunku  w jednym z gimna-
zjów oraz języka francuskiego.

Nie wiem, gdzie zastał go wybuch 
II wojny.  Zachowały się trzy odkryt-
ki pisane w 1940 roku przez Stefana 
z obozu w Starobielsku do mamy Zofii. 
Prosi w nich o przekazanie ojcu po-
zdrowień. Trudno się jednak zorien-
tować gdzie Albert przebywa wtedy 
Warszawa, Bydgoszcz?

Kończy się wojna. Albert prze-
pada jak tysiące ludzi bez wieści? 
Poszukujemy go w Polskim i Mię-
dzynarodowym Czerwonym Krzy-
żu – bez rezultatu. Rodzina myśli, 

Marek Pawłowicz, jeden z krewnych 
Taljańskiego:

Warszawa, 14 listopada 2018 
Pan Henryk Grzelak 

Szanowny Panie,

Dzięki uprzejmości pani Wiesła-
wy Słowikowskiej-Ołubek otrzyma-
łem Pańskie dane kontaktowe. Jed-
nocześnie przekazała informację, że 
Pan jest autorem fotografii grobu 
Alberta Taljańskiego zamieszczonej 
w  Internecie. Tym sposobem dzię-
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że zginął. Tym czasem w 2017 roku, 
przypadkowo odkrywam Pańskie 
zdjęcie grobu. Data śmierci 1946 
rok. Stawiam sobie pytania. Co robił 
w okresie okupacji?  Gdzie mieszkał? 
Grób jest zadbany tak jakby ktoś 
zajmował się nim? Może ożenił się 
ponownie? Czy zachowały się jakieś 
dokumenty, fotografie, listy?

Październik 2018. Zbliżają się 
Zaduszki i  Wszystkich Świętych. 
Jadę do Gąbina. Trafiam do para-
fii. Ksiądz Jerzy Drozdowski radzi  
porozmawiać  z grabarzem. Trafiam 
do niego, w ręku trzymam Pańską 
fotografię. Wspólnie odkrywamy 
grób Alberta. Oglądając nagrobek 
stawiam sobie pytanie kto jest jego 
fundatorem? Kamień użyty do jego 
budowy nie przypomina materia-
łów używanych w  tym celu w  1946 
roku? Pan grabarz mówi, że w tym 
kwartale spoczywają osoby  z Domu 
Opieki. Radzi mi udać się do  Domu 
Pomocy Społecznej w Koszelewie.

W Koszelewie odnajduję przemiłą 
panią Wiesławę. Mówi, że być może 
Albert znalazł się w  domu opieki 
w Pałacu w miejscowości Staw, który 
należał wówczas do Natalii Wołow-
skiej. Podobno żyją jeszcze dwie oso-
by z tej rodziny. Nie dojechałem tam.

 Marek Pawłowicz

Pan Pawłowicz udostępnia również 
materiały Barbary Chojnackiej – ku-
stosz Muzeum Okręgowego im. Leona 
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Arty-
kuł został zamieszczony w 2018 roku 
w Wydawnictwie Kujawsko-Pomor-
skiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. 
Obszerny tekst szczegółowo opisuje 
sylwetkę tego znakomitego malarza – 

jego życie, twórczość we Francji oraz 
epizod Polski – pracę pedagogiczną 
i artystyczną w Bydgoszczy, którą bru-
talnie przerwał wybuch II wojny świa-
towej. Mimo wielu dostępnych mate-
riałów, ostatni epizod życia Taljańskie-

go nadal pozostaje zagadką. Czy uda 
się go rozwiązać? Czas pokaże. Warto 
nadmienić, iż swoje dochodzenie pro-
wadzą w tej sprawie członkowie Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Gąbińskiej. 

Oprac: W. Olszewski 
Fot: H. Grzelak, M. Pawłowicz

Obrazy Taljańskiego Albert Taljański z synem - okres  
międzywojenny
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Nazywam się Wanda Kalina  
Nowacka z d. Żółtowska - jestem jedną  
z pięciu córek Józefa Żółtowskiego. 

Mój Tata urodził się 6 stycznia 
1907 r. w Budach Korzeńskich, nie-
daleko Gostynina. Kiedy ożenił się  
7 stycznia 1930 r. z Mamą, Janiną z Sie-
dleckich, wtedy zamieszkali w Gąbinie 
u rodziców Janiny. Od tej pory był gą-
biniakiem z wyboru. 

Z opowiadań Mamy i starszych 
Sióstr wiem, że w czasie wojny wstąpił 
najpierw do ZWZ a potem AK – pseu-
donim „Ziuk” i działał w Obwodzie 
Gąbin, gdzie dowódcą był Antoni Stań-
czak.

 Ojciec był dowódcą 1 drużyny, 
posiadał również magazyny broni, za 
które był odpowiedzialny w mieście 
i na wioskach. Niewiele w domu się 
mówiło na temat akcji, w których Tata 
brał udział. Dopiero w 1985 r. od mo-
jej chrzestnej, również członkini AK, 
dowiedziałam się, że był wyznaczany 
do najbardziej niebezpiecznych akcji. 
Tyle mi wtedy powiedziała i doda-
ła: „A czy wiesz, że ja odbierałam od 
Twojego Ojca przysięgę akowską, gdy 
szliśmy do księdza Helenowskiego  do 
Czermna a stamtąd na pewną akcję”? 
Obiecała, ze kiedy przyjadę następnym 
razem do Olsztyna, opowie mi więcej. 
Nie było następnego spotkania, wkrót-
ce zmarła. 

Ojciec na początku wojny pracował 
w rzeźni miejskiej, lecz nie długo to 
trwało, gdyż Niemcy zapewne dowie-
dzieli się o Jego działalności i musiał 
się ukrywać. Jednak co jakiś czas zja-
wiał się w domku, do którego byliśmy 
wysiedleni na Trakt Kamiński i orga-
nizował pomoc w postaci żywności, 
którą moje starsze siostry / Saba i He-
nia/ roznosiły. Z reguły były to paczki 
z mięsem i nie tylko. Siostry pewnego 
dnia / miały 10 i 12 lat / zostały zatrzy-
mane przez Niemców, gdy wiozły na 
rowerze mięso dopiero co z zabitego 
świniaka. Zapytane co mają w worku, 
odpowiedziały, ze bułki od piekarza. 
Cudem tego nie sprawdzili Niemcy, ale 
spytali czy wiedzą, ze jest po godzinie 
policyjnej. Odpowiedziały: my w tym 
domu mieszkamy – wskazując na naj-
bliższy dom. Wpadły tam, potem przez 
podwórka dostały się wreszcie do na-
szego mieszkania. Szok, który przeżyły, 
spowodował, iż przez 2 godziny nie 
mogły mówić. 

O moim Ojcu Józefie Żółtowskim – 
Żołnierzu Niezłomnym

Niemcy co jakiś czas wpadali do 
domu szukając Ojca. Pewnego dnia, 
gdy zorganizował kolejnego świniaka 
na pomoc dla innych, przyszli Go szu-
kać. Tata zdążył skryć się na strych, 
Mama właśnie smażyła świeże mięso 
a jednocześnie gotowała pranie. Na 
ten strych wchodziło się z zewnątrz po 
drabinie. Siostra Sabina, mała dziew-
czynka była tak przytomna, że tą dra-
binę odrzuciła w krzaki a w korytarzu 
strop był podparty kołkami i Niemcy 
bali się wejść. Mama szybko zdjęła po-
krywę z gotującego prania, by zmienić 
zapach i jakoś się udało. Pytali jeszcze 
Ukraińca pracującego w podwórku  
u kowala, czy nie widział Żółtowskiego, 
ale ten człowiek był w porządku i po-
wiedział, że dzieci płaczą, bo jak sobie 
poszedł to i nie wraca. 

Od Mamy wiem, że Tata był łącz-
nikiem na trzy okręgi, przewoził różne 
dokumenty. 

U księdza Helenowskiego nato-
miast ukrywali w obcasach butów 
różne tajne papiery i przybijali fleki. To 
robiła moja Mama, ponieważ dziadek 
był szewcem i Mama wiedziała jak to 
zrobić. 

To są szczątki wiadomości, bo nie 
tylko wtedy nie chcieli opowiadać, 
później także nie mówili. Pewnego 
dnia spotkałam się z kolegą Taty - pa-
nem Januszem Puternickim, było to  
w 1991 r. i zapowiedział, że jak przyjadę 

w czerwcu, to pójdziemy w porzeczki  
i on mi trochę opowie. Niestety, kolej-
na osoba odeszła przed czasem i nie 
było spotkania.

Wojna się skończyła, Rodzice 
otworzyli małą restauracyjkę w Gąbi-
nie przy Starym Rynku. Ojciec konty-
nuował swoją działalność podziemną 
i włączył się do ROAK. Na pewno brał 
udział w wielu akcjach, gdyż zapamię-
tałam różne spotkania. Kiedyś usłysza-
łam: o idzie rotmistrz. Do restauracji 
przychodzili różni koledzy, którzy byli 
członkami ROAKu – o czym znacznie 
później się dowiedziałam. 

I wtedy, bardzo smutnym wyda-
rzeniem, dla mnie małej dziewczynki, 
zapamiętanym był dzień 16 listopada 
1946 r. Ciemno było, gdy do drzwi na-
szego mieszkania ktoś zaczął walić. Na 
pytanie kto to, padło: otwierać, mili-
cja. Do mieszkania wpadło kilku mili-
cjantów w mundurach i po cywilnemu. 
Była to na pewno godzina 5 rano, gdyż 
z głośnika popłynął polonez „Poże-
gnanie Ojczyzny” Ogińskiego. Do dziś, 
gdy go słyszę, przywołuje on tamte 
godziny lęku, strachu i niepokoju. Nas 
powyrzucano z łóżek, nie wolno było 
się ruszać z miejsca, a oni plądrowali 
cały dom. Pozabierali wszystko co było 
zaopatrzeniem dla restauracji i nie 
tylko to. Broni nie znaleźli, a ona była 
w pokoju ukryta. I wtedy zabrali Tatę. 
Najpierw na UB w Gostyninie, a po-
tem do więzienia w Płocku. W Ruchu 
Oporu Armii Krajowej nosił pseudonim  
„Szczerba”. 

Przesłuchania w Płocku trwały  
10 miesięcy. Proces odbył się dopiero 
pod koniec sierpnia 1947 r. Oskarżo-
nych siedzących na ławach było pięt-
nastu, wśród nich mój Ojciec. Dziś, 
gdy czytam gazetę wydawaną w tam-
tych czasach w Płocku pt. „Jedność 
Mazowiecka”, opisującą ten proces, 
ogarnia mnie wściekłość czytając: „Na 
podstawie przewodu sądowego dało 
się bezsprzecznie ustalić, że wszyscy 
członkowie Ruchu Oporu Armii Krajo-
wej, bo przynależność do tej organiza-
cji zarzuca oskarżonym akt oskarżenia,  
w przestępczej swej karierze tym się 
różnili od zwykłych band, że oprócz 
działalności o charakterze rabunko-
wym dążyli przez działalność terrory-
styczną do obalenia siłą obecnego, de-
mokratycznego ustroju państwa”. Tyle 
cytat z gazety.
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Po okrutnych torturach, które 
znosił z wytrzymałością graniczącą 
z cudem, o których Ojciec nigdy nie 
wspominał, / wiem trochę od Jego ko-
legi pana Janusza Puternickiego, który  
w 1991 r. tylko uchylił mi rąbka tajem-
nicy, jakie tortury stosowano/, proces 
zakończył się srogimi wyrokami. Mój 
Ojciec nie przyznał się w śledztwie do 
zarzucanych Mu „przestępstw”, nikogo 
nie wydał, a wiem od Mamy, że tą po-
stawą uratował wielu członków. Ponie-
waż, jak wspomniałam, był łącznikiem, 
więc miał wiele kontaktów. 

 Na procesie, już po przemówie-
niach obrońców, sąd zezwolił oskar-
żonym na „ostatnie słowo” i znów 
czytam: /.../ oskarżony Żółtowski Józef 
– proszę o uniewinnienie”. Tylko tyle 
powiedział a jak wiele! Dalej w tej-
że gazecie piszą: Żółtowskiego Józefa 
Sąd z braku dowodów przestępstwa 
uniewinnił. Przeciwko wyrokowi Sądu 
odnośnie do oskarżonego Żółtowskie-
go Józefa prokurator wniósł protest, 
motywując go tym, że po zamknięciu 
przewodu znalazły się dowody jego 
winy. Sprawa Żółtowskiego będzie 
więc rozpatrywana ponownie prawdo-
podobnie w Warszawie”. Tak zakończył 
się pierwszy proces mego Taty. Wrócił 
do domu we wrześniu 1947 r. 

I rzeczywiście, wkrótce wznowiono 
proces. Do Najwyższego Sądu Woj-
skowego wniesiono skargę rewizyjną 
Wojskowego Prokuratora Rejonowego 
w Warszawie. Na posiedzeniu niejaw-
nym Sąd postanowił uchylić wyroki 
i sprawę skierować do ponownego 
rozpatrzenia, a w stosunku do Żół-
towskiego Józefa zastosować areszt 
tymczasowy. Ktoś dał znać o tym i Tata 
zaczął się ukrywać pamiętny tamtych 
10 miesięcy więzienia w Płocku i tych 
tortur. Mama jeździła na potajemne 
spotkania z Tatą. Na jedno z takich 
spotkań zabrała mnie. To było  w Mila-
nówku: łąka, mały stawek, pasąca się 
krowa – a po drugiej stronie zabudo-
wania  gospodarzy, u których mieszkał 
– taki obraz zachowałam w pamięci. 
Rodzice kazali mi nazbierać kwiatków. 
Oddaliłam się, a Oni mogli bez świadka 
porozmawiać. Nam, dzieciom nie wol-
no było na te tematy z kimkolwiek roz-
mawiać i respektowałyśmy to bardzo. 

Za Ojcem został rozesłany list goń-
czy z datą 7.04.1947 r.  przez Wojsko-
wy Sąd Rejonowy w Warszawie /infor-
macja z akt IPN, do których dotarłam 
w 2005 r./

Pewnego zimowego dnia w 1949 r. 
Tata zbliżał się w okolice Gąbina na 
spotkanie z Mamą w umówione miej-
sce. Po drodze zatrzymał się u znajo-
mego gospodarza na wsi. Pech chciał, 
ze przyszedł sąsiad – ormowiec –  

o czym gospodarz nie wiedział. Gdy 
Tata poszedł spać, sąsiedzi trochę wy-
pili i gospodarz sąsiadowi w „tajem-
nicy” powiedział , że Tata się ukrywa 
przed UB. „Gość” sąsiad wyszedł na 
chwilę/ z relacji pana Gontarka – go-
spodarza- otrzymanej po wyjściu Taty 
z więzienia/ i wtedy doniósł na Ojca do 
milicji. Niewiele czasu trwało, jak przy-
jechali ubowcy i wywlekli Go w czasie 
snu ze stodoły, gdzie spał. Przewiezio-
no Go najpierw do UB w Gostyninie. 
Dni kilkanaście był tam przesłuchiwa-
ny, do więzienia w Warszawie trafił do-
piero 19 stycznia 1950 r. Zatrzymany 
był w noc sylwestrową 1949/1950 r.

Mama dowiedziała się szybko od 
kogoś. Mama zaczęła szukać Ojca, 
jednak mówiono Jej, ze taki nie został 
zatrzymany. Dopiero po pół roku pro-
kurator w Warszawie zezwolił na wi-
dzenia. Okres ukrywania się Taty i już 
po ponownym uwięzieniu to okres cią-
głych rewizji. Pory na ogół nocne, nad 
ranem, rzadko w dzień. Po jednej z ta-
kich rewizji aresztowano Mamę. Było 
to jeszcze w czasie ukrywania się Taty. 
Siostra Krystyna mająca wtedy może 
11-12 lat biegła za nimi aż do poste-
runku i krzyczała: oddajcie mi Mamę. 
Jeden z nich chciał Ją przekupić czeko-
ladą, by powiedziała, gdzie jest tatuś. 
Na brak odpowiedzi usłyszała, ze jak 
skończy 18 lat, to będą wiedzieli co  
z nią zrobić. Mamę przewieźli na UB 
do Gostynina. Była przesłuchiwana 
dzień i noc a że siedziała w piwnicy  
/była zima/ zachorowała tam na zapa-
lenie płuc, będąc prawie nieprzytomna  
z wysoką temperaturą. I jak mówiła: tyl-
ko dzięki dr Sadownikowi wypuścili Ją, 
bo podobno doktor powiedział, że jak 
nie wypuszczą, to umrze w tej piwnicy. 

Nigdy nie mówiła o tym pobycie 
więcej, pewnie gdyby żyła dłużej, ale 
zmarła w 1969 r. kiedy wszyscy jeszcze 
bali się mówić na te tematy. 

Wracając do Taty, 19 stycznia 
1950 r. odbyła się „rozprawa główna” 
w sprawie Ojca. Wyrok został ogłoszo-
ny 23 stycznia – 6 lat więzienia. Lecz na 
tym się nie skończyło, bo 10 sierpnia 
1950 r. znów Najwyższy Sąd Wojskowy 
w Warszawie uchylił wyrok i sprawę 
przekazał do ponownego rozpatrzenia.  
9 października 1950 r. jest kolejny wy-
rok, tym razem jak to orzekł Wojskowy 
Sąd Rejonowy w Warszawie - oskarżo-
ny Żółtowski Józef winien jest „że miał 
na celu zmianę przemocą ustroju Pań-
stwa Polskiego tj. popełnienie prze-
stępstwa z art. 86 paragraf 2 KKWP...” 
Za to skazany został na 10 lat. W sumie 
siedział 5 lat w związku z amnestią. 

W tym czasie moja Mama nie mo-
gła dostać żadnej pracy. My byłyśmy w 
szkole - córkami bandyty. Ktoś Mamie 

doradził, by się zapisała do Ligi Kobiet, 
zrobiła to, by na zebraniu pewna pani 
P.  wstała i powiedziała: Żółtowską wy-
rzucić, bo to jest żona bandyty. Nikt 
nie odezwał się i wyrzucono Mamę. 
Mama bez pracy, ale sobie radziła. 
Ojciec miał w Stanach dwóch przy-
rodnich braci i Mama do jednego na-
pisała list o naszej sytuacji. Wujek za-
czął przysyłać koperty z pończochami 
i apaszkami, miały duży zbyt. To nam 
pomogło przetrwać. 

Wreszcie nadszedł dzień wyjścia Taty 
z więzienia, był to 26 marzec 1954 r. 
Mama pojechała do Warszawy sama 
po Tatę. Nie mogłam się doczekać. Cze-
kałam przed domem, wychodziłam 
na ulicę, w końcu zobaczyłam ICH. Szli  
w otoczeniu grupki ludzi – to wierni Ojcu 
koledzy i znajomi. Radości było wiele  
i łez, Tata wyglądał dobrze, jak się miało 
wkrótce okazać, były to pozory. Niedłu-
go trwał entuzjazm, już w czerwcu tegoż 
roku trafił do szpitala – wylew krwi do 
mózgu. I tak pobyty szpitalne powta-
rzały się aż do 16 maja 1956 r. kiedy to 
zakończył życie w szpitalu w Gostyninie. 
Tortury dały znać o sobie, mówiło się – 
wszystko poodbijane. 

Gdy odwiedziłam Go na początku 
maja 1956 w szpitalu, powiedział do 
mnie: Kiedy poczuję się lepiej, to Ka-
lunia przyjedziesz i zacznę ci dyktować 
książkę o moim życiu”. Byłam dobrą 
uczennicą, może dlatego się do mnie 
zwrócił choć miałam 15 lat. Niestety, 
nie było MU to dane, zmarł 2 tygodnie 
później 16 maja 1956 r. Jest pochowa-
ny na cmentarzu w Gąbinie. Z pogrze-
bu pamiętam orkiestrę grającą  W mo-
gile ciemnej śpisz na wieki...” i naszą 
rozpacz. 

Kiedy w latach dziewięćdziesiątych 
starałam się o unieważnienie wyroku, 
odwiedziłam  szpital w Gostyninie, 
by dotrzeć do historii chorób. Nieste-
ty, nie zachowała się dokumentacja  
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z tamtych lat, ale znaleziono księgi 
wpisów i wypisów chorych. Policzyłam 
dni spędzone przez Tatę w szpitalach 
po wyjściu z więzień w Polsce Ludowej 
– były to 424 dni na dwa lata życia!!!

Dla wielu ludzi 49 lat to pełnia ży-
cia, dla Niego to był koniec tragicznego 
życia!

Dziś, gdy jestem już dużo starsza 
niż trwało Ojca życie, mam te satysfak-
cję, że kiedy nadeszły czasy przemian  
w Polsce doprowadziłam do unieważ-
nienia wyroku. Odbyło się to 23 czerwca 
1992 r. w Sądzie Wojewódzkim w Płocku, 
który na mój wniosek stwierdził nieważ-
ność wyroków wydanych wobec mojego 
Ojca Józefa Żółtowskiego, represjonowa-
nego za działalność na rzecz niepodległe-
go bytu Państwa Polskiego.

Kiedy pierwszy raz spotkałam 
dowódcę AK z okręgu Ojca, pana 

Stańczaka na spotkaniu opłatkowym  
w Gąbinie w styczniu 1996 r., spytałam 
czy pamięta pseudonim Ojca. Wte-
dy nie mógł sobie przypomnieć, ale 
obiecał, że sprawdzi i mi go poda. Na 
tym spotkaniu były trzy córki Józefa 
Żółtowskiego: Sabina, Kalina, Zofia.  
Hernryka, Sabina i Zosia juz nie żyją/. 
Z tego spotkania wysłałam p. Stańcza-
kowi zdjęcia. Wkrótce dostałam od p. 
Antoniego Stańczaka list, list, którego 
fragment chciałabym dołączyć do tych 
wspomnień, bo to jest niezaprzeczalne 
świadectwo o moim Ojcu. A wymie-
niona w liście Kalina Hepke to moja 
chrzestna. To ona w zagajniku za Gąbi-
nem - jak mi mówiła - odbierała przy-
sięgę akowską od Taty. 

  Fragment listu, który dostałam  
w lutym 1996 r. od pana Stańczaka:

.....”Pozostanie mi długo w pamię-

ci spotkanie z Panią i Siostrą(....) ujęła 
mnie Pani szczególnie swoją głęboką, 
serdeczną miłością, przywiązaniem do 
swojego Ojca, którego i ja tak bardzo 
i mocno cenię. Ojciec P. zachował sie 
godnie jak prawdziwy Polak, patriota. 
Zdał wielki, najtrudniejszy egzamin 
swego zycia. Pozostał wierny przysię-
dze żołnierskiej i akowskiej do końca 
swego niezłomnego tragicznego życia. 
To był prawdziwy bohater. 

Zasłużył sobie na najwyższe uzna-
nie, szacunek, cześć. Może być Pani  
z Niego dumna, a On z Pani ...To są te 
wielkie, głebokie, cenne wartości mo-
ralne, nieprzemijające,” .....

Ten list od Pana A. Stańczaka prze-
chowuję jako najcenniejszy skarb.  
I choć mój Tata jest zapomniany, ja kul-
tywuję pamięc o Nim.         

       Wanda Kalina Nowacka                                                                                     
/ z d. Żóltowska/

Z pewnością niecodziennym  wyda-
rzeniem w życiu Amatorskiego Teatru 
Niewielkiego było zagranie spektaklu 
,,Powróćmy jak za dawnych  lat‘’ w Za-
kładzie Karnym w Płocku, które miało 
miejsce 8 grudnia 2018 r. Przyjęliśmy 
chętnie  zaproszenie dyrekcji i przeka-
zaliśmy swoje emocje teatralne tym 
widzom, którzy na co dzień nie mają 
możliwości obcowania z tego rodzaju 
wydarzeniami. Nawet jeśli na chwilę 
pojawiła się niepewność, szybko za-
mieniła się w swobodę prezentowa-
nia tekstów z pełną otwartością i bra-
kiem dystansu. Więźniowie życzliwie 
przyjęli spektakl; po jego zakończeniu 
był czas na rozmowę, a nawet rozda-
wanie autografów. Wszyscy mamy 
poczucie, że zanieśliśmy do więzienia  
uśmiech, może skłoniliśmy do reflek-
sji… Na pewno to wydarzenie wzbo-
gaciło nasze doświadczenia teatralne 
i świadczy o tym, że Amatorski Teatr 
Niewielki otwiera się na różne miejsca  
i środowiska.

A. Wichrowska

Z życia Amatorskiego Teatru 
Niewielkiego
,,Teatr  
jest aktywną refleksją  
nad samym sobą 

Novalis



23

www.gabin.pl

To była czwarta sztuka przygotowana przez Amatorski Teatr Niewielki -  jakże odmienna 
od poprzednich a jednocześnie spójna z dotychczasowym dorobkiem. 30 marca w Sali OSP 
Gąbin swoją premierę miały „Dziady cz. II” A. Mickiewicza.

Przygotowania rozpoczęły się już w li-
stopadzie 2018 r. Amatorski Teatr Niewielki, 
znany z doskonałych pokazów i wbrew na-
zwie - profesjonalnego podejścia do sztuki, 
poszedł tym razem w stronę zdecydowanie 
poważniejszej i głębszej tematyki. Po bajce 
dla dzieci, komedii i historycznym scenariu-
szu, przyszła pora na jedno z najbardziej zna-
nych dzieł naszego narodowego Wieszcza.

Dziady cz. II są pierwszą częścią cyklu 
dramatów, które Adam Mickiewicz tworzył 
w latach dwudziestych i trzydziestych XIX 
wieku. Przedstawiają one ludowy obrzęd 
przywoływania dusz zmarłych i próby ulże-
nia im w cierpieniu. Dziady - mające swoje 
korzenie w czasach przedchrześcijańskich, 
mocno rozpowszechnione na obszarze 
wschodniej Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy, 
stanowiły ważny element lokalnego folklo-
ru i kultury. Mickiewicz, zafascynowany tą 
tematyką, udokumentował przebieg obrzę-
du, dodając nutę mistycyzmu i wplatając 
w rzeczywistość, nadnaturalne wydarzenia. 
Stosunek lokalnej ludności do śmierci oraz 
moralizatorskie prawdy przedstawione 
w utworze, stanowią o ponadczasowości 
tego dzieła oraz dokumentują zaginiony, 
dawny świat wschodnich rubieży Rzeczpo-
spolitej, który dziś jest już raczej ideą niż rze-
czywistością.

Agnieszka Wichrowska – odpowiedzial-
na za reżyserię, przygotowując spektakl sta-
nęła przed arcytrudnym zadaniem  ukazania 
tej klasycznej bądź co bądź sztuki tak, by 
utrzymana była w specyficznym, nieco mi-
stycznym klimacie, przy jednoczesnym za-
chowaniu atrakcyjności treści i jej odbioru. 
Do tej pory ATN spisywał się doskonale, jed-
nak dramat Mickiewicza, wymagał wejścia 
na ścieżki dotąd przez lokalnych aktorów 
nie eksplorowane. Istotną rolę odgrywała 
scenografia. To doznania wizualne miały za-
interesować widza, tak by uwaga – skupiona 
początkowo na pięknych i bogatych dekora-
cjach - płynnie przeszła na treść – stanowią-
cą meritum spektaklu.

Przyswojeniu klimatu dziadów zdecydo-
wanie pomogła gra aktorska. Specyfika dra-
matu wymagała odpowiedniego wyczucia 
roli. Gąbińscy aktorzy poradzili sobie z tym 
doskonale. Na pierwszy plan wysuwali się 
guślarze, w role których wcielili się: Dorota 
Bardyszewska oraz Piotr Pietracho. Towarzy-
szyli im: starzec (Adam Lewandowski) oraz 
chór (Katarzyna Bogiel, Beata Jasińska, Anna 
Kiełbasa, Maria Olszewska oraz Magdalena 
Piątek). Rolę recytatora – wprowadzającego 
w klimat spektaklu zagrała Anna Kiełbasa. 
Czym byłyby jednak dziady bez przywoła-

nych, zbłąkanych duszyczek. Dziecięce aniołki 
z wdziękiem zagrały: Monika Przyborowska 
oraz Monika Wichrowska. Zaraz po nich 
pojawiło się widmo (Andrzej Wichrowski), 
którego wrzaski i krzyki z pewnością przera-
ziły tego wieczoru niejednego oglądającego 
sztukę. Upiorowi towarzyszyły nocne ptaki: 
Maria Lewandowska, Danuta Chodorowska-
-Kuś, Anna Pietracho, Anna Lendzion. Zwłasz-
cza ostatnia aktorka, w przejmujący sposób, 
wygłaszając żale pod adresem widma, zrobi-
ła ogromne – autentyczne wrażenie. W rolę 
dziewczyny, która nie dotknęła ziemi ni razu, 
wcieliła się z kolei Karolina Guziak zaś ostat-
nią zjawę, która przybyła z zaświatów zagrała 
Katarzyna Bogel. Aktorom towarzyszyli po-
mocnicy techniczni: Andrzej Lendzion oraz 
Mariusz Kuś. Charakteryzację postaci przygo-
towała zaś Katarzyna Zasiewska, której praca 
znacząco przyczyniła się do zbudowania od-
powiedniej atmosfery widowiska.

Na osobny akapit zasługuje muzyka 
i nagłośnienie. Wspaniale dobrana ścieżka 
dźwiękowa zrobiła naprawdę dobrą robotę, 
odpowiednio wpisując się w klimat dziadów 
i tworząc nastrojową muzykę – czasem gro-
zy, czasem chwilowej idylli. Dopełnieniem 
było również doskonale dobrane oświe-
tlenie i scenografia – przygotowana przy 
wsparciu Iwony Motylewskiej-Białek; uzu-
pełniająca luki, których sam dźwięk i gra ak-
torska nie byłyby w stanie wypełnić. W tym 

miejscu warto wspomnieć o firmie – OPTIS 
pana Piotra Kunikowskiego, która za każdym 
razem wspomaga występy gąbińskiego te-
atru.

Współorganizatorem wydarzenia był 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gąbi-
nie, przy którym Amatorski Teatr Niewielki 
prowadzi swoją działalność.

Spektakl odbył się w dwóch turach: 
pierwszej o godzinie 16:30 oraz drugiej – 
wieczornej o 19:00. Za każdym razem sala 
OSP Gąbin wypełniona była po brzegi. Dzia-
dy obejrzeli zarówno mieszkańcy jak i wielu 
przyjezdnych gości. Burmistrz Krzysztof Jad-
czak, dziękując aktorom na zakończenie wy-
stępu, przywołał bogate tradycje gąbińskiej 
sceny teatralnej, która z przerwami od lat 
dwudziestych XX wieku aktywnie działa na 
rzecz rozwoju lokalnej kultury i sztuki. Gą-
biński teatr, choć z nazwy niewielki, jest jed-
nak wielki i swoją pracą daje przykład innym 
miejscowościom – mówił burmistrz.

Dziady, choć swym klimatem nawiązu-
jące do jesiennych obrzędów święta zmar-
łych, doskonale wpisały się w aktualny, 
wielkopostny czas - poruszając temat życia 
i śmierci oraz ludzkiej moralności. Była to 
niewątpliwie dobra odskocznia od obranej 
przez teatr tematyki, stanowiąca ciekawe 
urozmaicenie artystycznego dorobku gąbiń-
skich aktorów.  

Opracowanie i fot.:  W. Olszewski

DZIADY CZ. II
w wykonaniu  
Amatorskiego Teatru Niewielkiego
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16 grudnia w hali sportowej przy gąbińskim gimna-
zjum odbył się koncert bożonarodzeniowy dla miesz-
kańców Miasta i Gminy Gąbin. W tym roku wystąpiła 
rekordowa liczba zespołów. Rekordowa była również 
frekwencja.

Szeroki repertuar artystyczny był bez wątpienia naj-
większym atutem tegorocznych występów bożonarodze-
niowych. Przed publicznością zaprezentowało się około 
dwadzieścia zespołów. 

Koncert otworzył burmistrz Krzysztof Jadczak, któ-
ry wraz z proboszczem Andrzejem Świderskim życzył 
wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Gąbin spokoj-
nych i wesołych świąt. 

Scena koncertowa gościła w tym roku zarówno 
stałych bywalców tego świątecznego wydarzenia, jak  
i nowe zespoły – nieznane jeszcze lokalnym słuchaczom. 
Pierwsze wystąpiły dzieci i młodzież – przedszkolaki  
z przedszkola samorządowego w Gąbinie, uczniowie szkół 
podstawowych z Borek i Dobrzykowa, Schola Parafialna 
„Promyczki”, zespół „Brzdąc” oraz solistki z zespołu „Kan-
tata” z gąbińskiej szkoły podstawowej. Przed publiczno-
ścią zaprezentowała się także grupa ze Szkoły Muzycznej 
im. Stanisława Moniuszki w Gąbinie- grająca suitę z naj-
większymi świątecznymi przebojami. Następnie przyszła 
pora na starszych artystów. Kolędy i piosenki bożonaro-
dzeniowe zaprezentował zespół „Nadzieja” z kolei „Pasją 
Połączeni”, zagrali świąteczne utwory w klimacie żeglar-
skim. Urozmaiceniem koncertu była krótka scena teatral-
na - przygotowana przez młodzieżowy zespół artystyczny 
„Theatrum”. Nie zabrakło również pokazów tanecznych. 
Wystąpiły grupy: „Folk Dance”, „Hokus Pokus” i „Huba 
Buba” a także zespoły taneczne działające przy Miejsko-
-Gminnym Ośrodku Kultury w Gabinie – „Bajlanda” oraz 
„No Name.” Zwieńczeniem koncertu był wspólny występ 
Chóru Miasta i Gminy Gąbin oraz Orkiestry Dętej OSP 
Gąbin. Grający pod batutą Sławomira Gałczyńskiego  
i Pawła Baca, w przebojowy i żywiołowy sposób przed-
stawili najbardziej znane pieśni i kolędy świąteczne. 
Chór i orkiestra wystąpiły również w pokazach solowych.  
W dwóch utworach - Jakub Ziółkowski na trąbce oraz 
Paulina Kwiatkowska na flecie poprzecznym – zaprezen-
towali swoje indywidualne umiejętności muzyczne.  

Podczas koncertu bożonarodzeniowego, jak co roku, 
można było zaopatrzyć się w drobne upominki na sto-
iskach świątecznych. Swoje prace plastyczne prezento-
wał Uniwersytetu III Wieku zaś Dom Pomocy Społecznej 
w Koszelewie wystawił szopki bożonarodzeniowe - przy-
gotowane przez mieszkańców DPS. Nie zabrakło również 
stoiska artystycznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultu-
ry oraz punktu promocyjnego Miasta i Gminy Gąbin.

Koncert Bożonarodzeniowy, jak co roku, cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem. Frekwencja była jednak 
w tym roku wyjątkowa. Występy artystyczne obejrzało 
kilkaset osób, szczelnie wypełniając gąbińską halę spor-
tową. Całe wydarzenie odbyło się w nastrojowej, świą-
tecznej atmosferze, wzbogaconej klimatycznym oświe-
tleniem oraz bożonarodzeniową dekoracją - przygotowa-
ną przez MGOK w Gąbinie.

W rolę konferansjerów wcieliła się młodzież: Maja 
Kapturowska i Kacper Koncki.

Organizatorami byli: Burmistrz Miasta i Gminy Gą-
bin oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Od strony 
technicznej Koncert Bożonarodzeniowy obsługiwała 
firma OPTIS, która jak co roku, zapewniała oświetlenie, 
nagłośnienie i ogólną obsługę multi-medialną wydarzenia 
na najwyższym poziomie.

Oprac: W. Olszewski
Fot: A. Świerzyński, W. Olszewski

KONCERT BOŻONARODZENIOWY
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KONCERT BOŻONARODZENIOWY

Kiermasz stroików bożonarodzeniowych
Świąteczne stroiki
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Orszak Trzech Króli
6 stycznia już po raz trzeci ulicami Gąbina przeszedł Orszak 
Trzech Króli. W tym roku święto miało wyjątkowo bogatą 
i barwną oprawę.

Orszak rozpoczął się na miejskim 
placu targowym. Mimo dużego mrozu 
frekwencja była bardzo dobra. W wy-
darzeniu wzięło udział kilkaset osób. 

Na przybyłych mieszkańców cze-
kali trzej królowie, Święta Rodzina 

Nieco inaczej, niż kojarzone za-
zwyczaj, bo patriotycznie – tak zostały 
przedstawione jasełka organizowane 
przez uczniów z Szkoły Podstawowej 
im. M. Kownackiej w Nowym Kamie-
niu w dniu 22 grudnia 2018r.  Znana 
wszystkim forma przedstawienia Bo-
żonarodzeniowego nabrała wyjątko-
wego znaczenia w kontekście historii 
naszego narodu. 

Na scenie można było zobaczyć  
i posłuchać prócz najważniejszych ak-
torów jak Maryja i Józef również Jana 
Pawła II, św. Stanisława Kostkę, Józefa 

Jasełka w Nowym Kamieniu

Piłsudskiego, Tadeusza Kościuszkę oraz 
rodowitych polaków: górnika, góra-
la, mazowszankę i rycerza. Uczennice  
w strojach aniołów i dziewczynki  
w strojach łowickich śpiewały znane 
wszystkim polskie kolędy .  

Wśród zaproszonych gości obec-
ni byli: Ks. kan. Jerzy Drozdowski,  
Ks. Proboszcz Andrzej Świderski oraz 
ks. Prefekt Patryk Zawadzki, byli rów-
nież radni sołtysi rodzice uczniów.  

Opr. E. Dębczyńska 

oraz grupa rekonstrukcyjna Stowa-
rzyszenia Jeździeckiego im. 4 Pułku 
Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej. 
Każdy z uczestników orszaku otrzymał 
koronę – symbolizującą trzech mędr-
ców: Kacpra, Melchiora i Baltazara. 

Wręczali je organizatorzy wydarzenia: 
proboszcz Andrzej Świderski oraz bur-
mistrz Krzysztof Jadczak.

W role mędrców  wcielili się: ks. 
kan. Krzysztof Jaroszewski – Proboszcz 
Parafii Sońsk, Andrzej Żabka – przed-
siębiorca z Gąbina oraz Leszek Brzeski 
– działacz społeczny z Płocka. Świętą 
Rodzinę odegrali z kolei Państwo Obi-
dowscy z Gąbina.

Trasa przemarszu przebiegała uli-
cami Gąbina. Z Nowego Rynku, orszak 
przeszedł ulicą  Kutnowską na ulicę 
Składkowskiego a z niej do kościoła 
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parafialnego, w którym o godzinie 16 
odbyła się msza święta. Oprawę nabo-
żeństwa zapewnił Chór Miasta i Gminy 
Gąbin.

Wsparcia logistycznego udzieli-
ły: gąbińska policja, OSP Gąbin, OSP 
Topólno oraz gąbińskich harcerzy. Za 
sprawy organizacyjne i przygotowanie 
wydarzenia odpowiedzialny był ks. Pa-
tryk Zawadzki – wikariusz gąbińskiej 
parafii.

Idea orszaków z okazji Objawienia 
Pańskiego - bo tak brzmi oficjalna na-
zwa święta -  jest w Polsce stosunkowo 
nowa i wiąże się ze zmianami, jakie 

od kilku lat dotyczą tego ważnego dla 
chrześcijan wydarzenia. W 2011 roku 
– po 51 latach, Trzech Króli ponow-
nie stało się dniem wolnym od pracy. 
Dzięki temu wierni mogą swobodnie 
uczestniczyć w nabożeństwach oraz 
towarzyszących świętu obrzędach re-
ligijnych. W Gąbinie pierwszy orszak 
odbył się w 2017 roku. Pomysłodawcą 
tego wydarzenia był ówczesny pro-
boszcz Józef Szczeciński.  Z roku na rok, 
gąbińskie orszaki przybierają coraz 
bardziej okazałą i atrakcyjną formę.

Święto Trzech Króli obchodzone jest 
na pamiątkę objawienia się Boga Czło-

wiekowi. Trzej mędrcy: Melchior, Bal-
tazar i Kacper, symbolizują mieszkań-
ców różnych wyznać, ras i religii, którzy 
oddali hołd narodzonemu Dzieciątku. 
W historii kościoła, święto zaistniało 
w IV wieku i początkowo łączone było 
z obchodami Bożego Narodzenia. Ob-
jawieniu Pańskiemu towarzyszą liczne 
obrzędy: orszaki, jasełka czy  święcenie 
kadzidła i kredy, którą wierni znaczą 
swoje domy. Święto Trzech Króli wyzna-
cza początek karnawału.

Opracowanie: W. Olszewski 
Fot: Parafia Rzymskokatolicka  

w Gąbinie
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Uczniowie Szkoły Muzycznej  
I stopnia im. S. Moniuszki w Gąbi-
nie wystąpili w dniu 5 marca 2019 r.  
w Pałacu Chopinowskim w Sannikach.  
W Europejskim Centrum Artystycz-
nym im. Fryderyka Chopina zaprezen-
towali koncert pt. „W hołdzie Chopi-
nowi”. Widownię stanowili uczniowie 
ze szkół ogólnokształcących regionu. 
W świat muzyki klasycznej wprowa-
dziła słuchaczy Katarzyna Domagała, 
nauczycielka fortepianu. Pedagog 
gąbińskiej szkoły muzycznej, dr Zbi-
gniew Merecki akompaniował mło-
dym muzykom i zagrał na fortepianie 
utwory F. Chopina.

Zaprezentowali się następujący 
uczniowie: Zuzanna Kordalewska (for-

tepian), Julia Wypysińska (skrzypce), 
Marta Majewska (saksofon), Jan Zie-
liński (akordeon), Błażej Lenarcik (klar-
net), Julia Kalińska (skrzypce), Jan Sza-
rota (saksofon), Julia Cichosz (forte-
pian), Michalina Dobaczewska (śpiew 
solowy), Arkadiusz Gajewski (akorde-

Świąteczne koncerty  
Chóru Miasta i Gminy Gąbin

Koncert W hołdzie Chopinowi

W trzecią niedzielę stycznia 2019 
roku odbył się wyjątkowy koncert 
dzięki gościnności Księdza Kanonika 
Stanisława Kaźmierczaka – Probosz-
cza Parafii pw. św. Jadwigi Królowej  
w Płocku. W płockiej świątyni wystą-
pił Chór Miasta i Gminy Gąbin pod dy-
rekcją Pana Sławomira Gałczyńskiego, 
Chór Minstrel Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Marszałka Stanisła-
wa Małachowskiego w Płocku 
również pod dyrekcją Pana 
Sławomira Gałczyńskiego  
i Kwartet smyczkowy przygo-
towany przez Pana Bogdana 
Marciniaka. Obydwa chóry 
współprowadzi Pani Eliza Ło-
chowska. 

Po Mszy św. o godz. 11 
jako pierwszy zaprezentował 
się Chór Miasta i Gminy Gą-
bin, który wykonał pierwszą 
kolędę „Niechaj będzie głośno 
wszędzie” a cappella. Potem publicz-
ność wysłuchała kolejne kolędy: „Nuż 
my wszyscy zaśpiewajmy”, „Niebo wy-
krzykuj”, „Narodził się Jezus Chrystus, 
bądźmy weseli”, „Joy to the World”  
i „Jezus malusieńki”. Do tej ostatniej 
Pani Joanna Sapińska (sopran) wyko-
nała zwrotki solo. Gąbińskiemu chó-
rowi towarzyszył Kwartet Smyczkowy  
w składzie: Pani Justyna Golus (I skrzyp-

Styczniowe niedziele były pracowite dla Chóru Miasta i Gminy Gąbin: oprawa Mszy św. 
i koncert kolęd w kościele w Gąbinie (06.01.2019), w Korzeniu (13.01.2019). Podczas tych 
występów akompaniował Pan Dariusz Petera. 

ce), Pani Anna Ochocińska (II skrzyp-
ce), Pani Anna Marciniak (III skrzypce) 
i Pani Alicja Szydłowska (wiolonczela). 
Kolędy przepięknie zaaranżował Pan 
Bogdan Marciniak. Chór Miasta i Gmi-
ny Gąbin zakończył pierwszą część kon-
certu, po czym skrzypaczka Płockiej 
Orkiestry Symfonicznej i trzy studentki 
Akademii Muzycznej w Warszawie wy-

konały „Wśród nocnej ciszy”, a na sce-
nie ustawił się Chór Minstrel, który za-
śpiewał „Tryumfy Króla Niebieskiego” 
i „Lulajże Jezuniu”. Wreszcie przyszedł 
czas na trzecią część, czyli połączone 
chóry wraz z Kwartetem Smyczkowym. 
Zebrani usłyszeli następujące kolędy: 
„Przybieżeli do Betlejem”, „Wesołą no-
winę bracia słuchajcie”, „Nad Betlejem 
w ciemną noc”, „Dzisiaj w Betlejem”, 

„Dzieciątko się narodziło” i „Bracia 
patrzcie jeno”. Pan Dyrygent tak przy-
gotował koncert by pokazać różnorod-
ność wykonań: od śpiewu czterogłoso-
wego z akompanianemtem skrzypiec  
i wiolonczeli, rozpoczynanie przez silne 
głosy męskie, czy też delikatne soprany 
i alty, aż po a cappella.  Na zakończenie 
wszyscy zaśpiewali „Bóg się rodzi”. 

Pan Dyrygent Sławomir Gał-
czyński podziękował wszystkim, 
a szczególnie Księdzu Probosz-
czowi Stanisławowi Kaźmier-
czakowi. Słowa podziękowania 
zostały skierowane zarówno 
do Pana Bogdana Marciniaka 
i Kwartetu Smyczkowego, Pani 
Elizy Łochowskiej, Pani Joanny 
Sapińskiej, obydwu Chórów jak 
i wszystkich, którzy przyczynili 
się do organizacji tego zimowe-
go koncertu.   

Udział w takim koncercie 
to niesamowite przeżycie dla każdej 
chórzystki i każdego chórzysty. Na 
długo pozostanie wszystkim w pamię-
ci wyjątkowa atmosfera, szlachetne 
brzmienie instrumentów smyczko-
wych i życzliwa reakcja publiczności.

Każdy występ był ciepło przyjęty 
przez publiczność w Gabinie, Korzeniu 
i Płocku. Serdecznie dziękujemy i za-
praszamy na kolejne koncerty.

Chór Miasta i Gminy Gąbin

on), Klaudia Żuchowska (saksofon),  
Liliana Michalak (flet poprzeczny).

W programie znalazły się kompo-
zycje: F. Chopina, S. Moniuszki, A. Pia-
zolli, F. Rybickiego, M. Szymanowskiej,  
A. Cofalika, K. Naklickiego i innych.

Jarosław Domagała
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Wieczór muzyczny

Zapisy do Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława 
Moniuszki w Gąbinie na rok szkolny 2019/2020

Szkoła Muzyczna I stopnia im. S. Moniusz-
ki w Gąbinie ogłasza nabór na rok szkolny 
2019/2020. Szczegółowe informacje, oraz druki 
podania o przyjęcie do szkoły dostępne w se-
kretariacie szkoły. Termin składania dokumen-
tów upływa 17 maja 2019 r.

• Rozwijamy wrażliwość na piękno, w szczególności na świat dźwięków.
• Dzięki edukacji muzycznej i artystycznej rozwijamy myślenie przestrzenne 

i abstrakcyjne.
• Wprowadzamy w świat sztuki, dając możliwość aktywnego uczestnictwa 

w życiu kulturalnym.
• Kształcimy w oparciu o nowoczesne programy nauczania
• Posiadamy wykwalifikowaną i kompetentną kadrę dydaktyczną.
• Proponujemy atrakcyjne zajęcia i niepowtarzalną atmosferę.
• Przygotowujemy do dalszego kształcenia muzycznego na wyższym szczeblu.
• Umożliwiamy uczniom uczestnictwo w koncertach i konkursach muzycznych.
• Uczymy systematyczności, wytrwałości oraz sumienności.

Szkoła Muzyczna w Gąbinie umożliwia naukę gry na następujących instru-
mentach: fortepian, skrzypce, gitara, akordeon, klarnet, saksofon, flet po-
przeczny, perkusja. Kształcimy również w zakresie śpiewu solowego.

Nauka odbywa się w cyklu sześcioletnim i czteroletnim. Przyjmowane są 
dzieci i młodzież na naukę na instrumencie w wieku od 7 do 16 lat. Natomiast 
do klasy śpiewu solowego przyjmowana jest młodzież, która ukończyła 15 lat.

Kwalifikacja kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Gąbinie odby-
wa się na podstawie badania przydatności, polegającego na: zaśpiewaniu bez 
akompaniamentu przygotowanej samodzielnie piosenki, zbadaniu predyspo-
zycji słuchowych, rytmicznych, pamięciowych w formie testu, sprawdzeniu 
predyspozycji fizycznych do wybranego instrumentu.

Koncert otworzyła Ewa Murzynow-
ska – sopranistka i nauczyciel Szkoły 
Muzycznej I Stopnia im. Stanisława 
Moniuszki w Gąbinie. Wcielając się 
w rolę konferansjera, poprowadziła 
słuchaczy przez bogaty świat polskiej 
muzyki okresu powstań narodowowy-
zwoleńczych. Towarzyszyli jej młodzi 
artyści – uczniowie gąbińskiej szkoły 
muzycznej. Zaprezentowali oni bogaty 
repertuar - głównie dorobek polskich 
kompozytorów XIX wieku – Stanisła-
wa Moniuszki, Fryderyka Chopina czy 
Jana Kleczyńskiego. Na scenie zapre-
zentowały się takie instrumenty jak:  
skrzypce, akordeon, klarnet, flet, gita-
ra, saksofon.  Nie zabrakło również so-
lowych występów śpiewu – zarówno 
w wykonaniu uczniów jak i prowadzą-
cej. Artystom akompaniował Zbigniew 
Merecki – nauczyciel gry na fortepia-
nie w gąbińskiej szkole muzycznej.

Wydarzenie było pierwszym spotka-
niem w ramach tzw. „Wieczorów Mu-
zycznych.” Pokazom artystycznym  to-
warzyszyła wystawa prac plastycznych 
uczniów szkoły muzycznej o profilu ar-
tystycznym, pod kierunkiem Pani Iwo-
ny Motylewskiej-Białek. Wspomniany 
profil łączy naukę gry na instrumencie 
z edukacją z innych dziedzin sztuki – 
m.in. szeroko pojętą plastyką.

Opracowanie i fot: W. Olszewski

26 marca w budynku sądu grodzkiego odbył się koncert muzyczny połączony z wystawą 
prac plastycznych Pani Iwony Motylewskiej-Białek. Wydarzenie odbyło się w ramach 
„Wieczorów Muzycznych” i było przygotowane przez szkołę muzyczną w Gąbinie.
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Wydarzenie miało miejsce  
w sali koncertowej  budynku dawnego 
sądu grodzkiego – odrestaurowanego  
w ostatnim czasie, oddanego do użytku 
w październiku 2018 roku. Wieczór po-
etycki był pierwszą uroczystością, która 
odbyła się w murach tejże placówki. 

Andrzej Wichrowski i Celina Lewan-
dowska prezentowali głównie swoją 
autorską twórczość.  Przeplatały ją  ele-
menty poezji śpiewanej.  Momentami 
można się było poczuć jak na koncercie 
Leonarda Cohena – największego chy-
ba poety, przedstawiającego świat liryki 
przy pomocy muzyki. W rolę literackie-
go barda wcielił się oczywiście Andrzej 
Wichrowski. Towarzyszyli mu muzycy: 
Marek i Jan Sapińscy oraz Jarosław i Ja-
kub Czajkowscy.

Tematyka utworów oscylowała wo-
kół szeroko pojętego sentymentu do 
ziemi gąbińskiej. Nie brakowało jednak 
i bardziej uniwersalnej tematyki – prze-
myśleń na temat życia, relatywizmu 
czasu czy przemijania. Pojawił się rów-

nież komentarz do najnowszych wy-
darzeń – przywrócenia mieszkańcom 
dwóch zabytków Gąbina. Padły więc 
słowa o sędziwych murach sądu grodz-

Gąbińska poezja od lat ma szereg ambasadorów - słowem obrazujących lokalne życie, tro-
ski i radości. Dawniej Jan Borysiak, obecnie Celina Lewandowska i Andrzej Wichrowski 
-  tworzą utwory o naszej małej ojczyźnie i na kartki papieru przelewają własne spostrze-
żenia, obserwacje i myśli. W niedzielę wystąpili w autorskim wieczorze poetyckim, odby-
wającym się w ramach X Gąbińskiego Forum Kultury.

X Gąbińskie Forum Kultury

kiego i stromych schodkach kamienicy 
na starym rynku. 

W wieczorze  poetyckim  wzięło 
również  udział najmłodsze pokolenie 
artystów – młodzież gimnazjalna, która 
śpiewem i muzyką, poruszyła serca pu-
bliczności nie gorzej niż główni bohate-
rowie niedzielnego wydarzenia.

Całość dopełniała wystawa prac 
plastycznych Uniwersytetu III Wieku  
w Gąbinie. Przygotowana pod nadzo-
rem Pani Iwony Motylewskiej-Białek   
i wystawiona w holu przed salą koncer-
tową, swoją tematyką dobrze wpisała 
się w klimat niedzielnego wydarzenia.

Wieczór poetycki zaczął się wpraw-
dzie recytacją, zakończył jednak wspól-
nym śpiewem i słowami wdzięczności, 
które  do artystów skierowała dyrektor 
MGOK Benedykta Wachowicz. Dzięku-
jąc za ponad dwie godziny obcowania 
z kulturą, zaprosiła na kolejne wyda-
rzenia, które już niedługo odbędą się 
w murach dawnego sądu grodzkiego  
w Gąbinie. 

Można by rzecz, że początki są za-
wsze najtrudniejsze. Niedzielne spo-
tkanie z poezją, było jednak udanym 
startem, pozytywnie rokującym na 
przyszłość i dobrze wróżącym przygoto-
wywanej, nowej ofercie kulturalnej dla 
mieszkańców Miasta i Gminy Gąbin.

Oprac. i fot: W. Olszewski
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Ks. Prof. Andrzejowi Rojewskiemu
Drogiemu Jubilatowi
80 lat to  niemało i dużo
Przejść przez to życie
Omijając burze
Burze szybko przechodzą
Tobie niech świeci słońce
W każdy jasny poranek
I noce niezbyt gorące.
W życiu miłość się liczy
Szacunek drugiego człowieka
Miałeś to zawsze – wszędzie
- Czas  niech Ci wolno ucieka

Pamiętaj zawsze o Rodzinie
 Brat Ignaś

Do  Przyjaciół
Przyjaciel – to ktoś bliski
-  co pamięta
Nie zadaje zbędnych pytań
A gdy wszyscy się odwrócą
Pierwszy poda  dłoń otwartą
I nie pyta o przyczynę
Jest  zawsze tam - gdzie być powinien
To dla niego żyć jest warto!

 Ignaś- Igor Rojewski

Nie noszę spodni za dolary
Ani koszuli za ruble
Lecz to co widzisz dzisiaj na mnie
To buble, buble, buble.
Chyba ciekawe miałem życie
Przygody miałem dość liczne
Jedni woleli dacze budować
A ja dziewczyny śliczne
Dzisiaj nie jestem już młodzieniaszkiem
Nie myślę czy jutro umrę
Przed nikim nigdy się nie płaszczyłem
Dlatego mam oczy dumne.
Myślę, że w życiu miłość się liczy
Miłość i wiara w człowieka
Miałem to wszystko – więc
Nie żal patrzeć jak młodość ucieka.

Ignacy Rojewski

Gąbińska poezja:  
Ignacy Rojewski
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– Sztuka  ,,Biuro matrymonialne” 
to komedia, która zabawnie ukazu-
je spojrzenie na kojarzenie par przez 
pośredników, jakim są biura matry-
monialne. Zakończenie zaskakuje nie 
tylko bohaterów, ale i publiczność. 
Scenariusz opowiada historię Lucjana, 
który po rozwodzie szuka swojej dru-
giej połowy.  Mimo, że do biura zgła-
sza się wiele kandydatek, na spotkanie 
z bohaterem  pojawia się ta, której 
się z pewnością nie spodziewa – tak 
scharakteryzowała spektakl Agnieszka 
Wichrowska, która wraz z Anną Char-
łusz odpowiedzialna była za reżyserię 
widowiska. Scenariusz oparty był na 
komedii Andrzeja Dembończyka.

Najjaśniejszym punktem wydarze-
nia była bez wątpienia dojrzała gra 
aktorska. Młodzi artyści doskonale 
wyczuli klimat spektaklu i perfekcyjnie 
odegrali przygotowane role. Najwięcej 
pracy miała Weronika Lendzion, która 
wcieliła się w pracownika biura matry-
monialnego. Warto dodać, iż była to 
rola męska. Pozostali aktorzy, wystę-
pujący w poszczególnych scenach rów-
nież zasłużyli na najwyższe uznanie. 
Mikołaj Gralewski, Adrianna Dymow-
ska, Julia Jasińska, Maja Kapturowska, 
Piotr Baryła oraz gościnnie Andrzej 
Wichrowski pokazali się jako godni na-
stępcy starszych kolegów i koleżanek  
z Amatorskiego Teatru Niewielkiego. 

Młodzi artyści urozmaicili swoje 
występy utworami muzycznymi. Śpie-
wając piosenki, luźno nawiązujące do 
tematyki kobiecego święta z 8 marca, 
zaprezentowali takie przeboje jak Być 
kobietą, Gdzie Ci mężczyźni, Damą być 
czy Jesteś lekiem na całe zło.  Zapre-
zentowany został również układ cho-
reograficzny do piosenki z repertuaru 
Maryli Rodowicz ,,Jestem śliczna higie-
niczna.”

Członkowie grupy „Theatrum” 
mieli z artystycznego punktu widze-
nia niezwykle trudne zadanie. Sztuka 
– przewidziana dla osób dorosłych, 
wymagała od aktorów odpowiedniego 
wyczucia i znalezienia przysłowiowego 
„złotego środka”, tak by ich występ nie 
był zbyt sztywny lub  przerysowany  
i odgrywany na siłę. W piątkowy wie-
czór bez wątpienia udało się to osią-
gnąć. Kunszt aktorski doceniła licznie 
przybyła publiczność – i to nie byle jak 
– owacjami na stojąco. 

Spotkanie odbyło się w sali koncer-
towej budynku dawnego sądu grodz-
kiego w Gąbinie. Widowisko cieszyło 
się ogromną popularnością. Sala wy-
pełniona była po brzegi. 

Oprac i fot: W. Olszewski

8 marca obchodziliśmy Dzień Kobiet. Z tej okazji  młodzie-
żowa grupa teatralna ,,Theatrum” przygotowała dla naszych 
mieszkańców spektakl pt. Biuro matrymonialne.

Młodzi artyści na scenie
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Rzadko zdarza mi się pisać subiek-
tywne teksty i opinie o wydarzeniach, 
jednak tym razem nadeszła ku temu 
odpowiednia pora. W sobotę 2 marca 
w płockiej kawiarni Charlie odbył się 
wernisaż naszej lokalnej artystki Iwony 
Motylewskiej Białek.

Chłodny i słoneczny dzień. Razem 
G. jedziemy dobrze znaną nam drogą 

w kierunku Płocka. Rozmawiamy o ak-
tualnych wydarzeniach. G. martwi się 
czy będzie gdzie zaparkować. Kawiar-
nia Charlie znajduje się przy ul. Tum-
skiej, tuż obok kina.

Przyjeżdżamy chwilę wcześniej. 
Mamy jeszcze dwadzieścia minut żeby 
na spokojnie obejrzeć wystawę. Wej-
ście do kawiarni zlokalizowane jest 
w małym podwórku – trochę jak w Ne-
apolu, gdzie tego typu lokale rozsiane 
są w najmniej spodziewanych miej-
scach – jednym słowem urokliwie.

 Wernisaż rozpoczyna się o 17. Na 
otwarcie przybywa kilkadziesiąt osób. 
Mimo ścisku kameralny klimat tego 
miejsca zostaje jednak zachowany. 
Licznie stawiają się goście z Gąbina - 
wiele znajomych twarzy m.in. dyrektor 
Wachowicz oraz członkowie Amator-
skiego Teatru Niewielkiego.

A jak wypada sama wystawa?  
Zacznę może od jej oficjalnego opisu:

Kobiece ciało zawsze jest intrygują-
ce, często definiuje je spojrzenie osoby 
patrzącej. Tym razem kobieta patrzy 
na kobietę, a może tylko na kobiece 
ciało… Osoba czy obiekt? Poszukajmy 
odpowiedzi :)

Przechodzę od obrazu do obrazu 
i patrzę na nagie ciała – doskonałe 
w swej niedoskonałości. Same torsy - 
pozbawione głów, trochę zdehumani-
zowane ale bardzo ludzkie i naturalne 
jednocześnie. Brak tutaj przerysowa-
nia i ideałów. To nie są ciała plastiko-

wych modelek. Na obrazach widać 
matki rodzące dzieci, starzejące się 
w troskach i trudach dnia codziennego 
kobiety, które z determinacją stawia-
ją czoło całemu światu. Moją uwagę 
przykuła zwłaszcza jedna praca, trochę 
inna od pozostałych – przedstawiają-
ca siedzącą na schodach dziewczynę. 
W tle widać jakieś wejście i błękit nie-
ba. G. twierdzi, ze to wejście do raju – 
ja wręcz przeciwnie, że to raj utracony. 
Każdy ma swoją wizję i dobrze, bo pola 
do interpretacji jest w obrazach Iwony 
naprawdę dużo.

Na przybyłych gości czekają słodkie 
przekąski i lampka wina. I dobrze – bo 
wino i sztuka to wspaniałe połączenie. 
Dla mnie wielkim atutem jest kawa i to 
nie byle jaka - serwowana z porządnego, 
wielkiego jak stodoła ekspresu ciśnienio-
wego. Po prostu 9 atmosfer szczęścia.

Wystawa będzie dostępna w ka-
wiarni Charlie przez cały marzec. A czy 
zobaczymy ją również w Gąbinie? 
Z pewnością tak. Towarzystwo Miłośni-
ków Ziemi Gąbińskiej, kojarzone dotąd 
tylko z historią, planuje przygotować 
wystawę sztuki współczesnej, na której 
prace Iwony z pewnością się pojawią.

Z wernisażu wychodzimy około 
18:30. Słońca już nie ma, ale w głowie 
siedzą jeszcze minione wydarzenia 
i przeżycia, o których z G. rozmawiamy 
przez całe 30 minut drogi powrotnej 
do Gąbina…

Opracowanie:. W. Olszewski 
Fot: G. Szaliński

Wernisaż  
Iwony Motylewskiej-Białek
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Z życia harcerzy
Rajd Mołtawa

Na XIII Rajd Mołtawa zaprosili nas 
do Miszewa „Niezłomni”, którzy sta-
rannie zadbali o atrakcyjny program 
spotkania. Zuchy i harcerze uczestni-
czyli w różnorodnych zajęciach i zaba-
wach, mając do wyboru: koło fortuny, 
tańce integracyjne, język migowy, ma-
lowanie słoików, lepienie z masy solnej, 
ćwiczenia w technikach stosowanych 
przez teatr ognia, warsztaty teatralne, 
pierwszą pomoc czy festiwal piosenki. 
W sobotę pięć naszych patroli wyruszy-
ło w trasy. Piękna, choć rześka pogoda, 
sprzyjała wesołemu wędrowaniu i wy-
konywaniu zadań. Na mecie czekała 
wszak przepyszna grochówka i solidny 
kawałek kiełbasy. Sobotę zakończyli-
śmy obrzędowym świeczkowiskiem 
oraz wspólnym śpiewograniem. Inten-
sywna integracja trwała jednak dużo 
dłużej - pod hasłem „szkoda czasu na 
sen”. Rozmowy, zabawy i śpiew trwa-
ły niemalże do rana! Niedzielna msza 
św. i apel podsumowały trzy wspaniałe 
weekendowe dni. Podczas rajdu cztery 
druhny złożyły przyrzeczenie: Natalka, 
Oliwia, Zuzanna i Ania zostały przyjęte 
oficjalnie w szeregi ZHP - gratulujemy! 

Piosenka patriotyczna  
w Szczawinie

Pierwszy weekend października 
rozpoczęliśmy „śpiewająco”. Drużyno-
wy zespół w składzie: Ada, Zuza i Na-
talia (śpiew) oraz Weronika i Łuka-
sz(akompaniament) wystąpił podczas  
X Przeglądu Pieśni i Piosenki Patrio-
tycznej w Szczawinie Kościelnym. 
Dziewczyny zaśpiewały „Sen o Katy-
niu” oraz „Walczyk” i zajęły I miejsce

Cmentarz I wojny 
w Gąbinie

Jednym z niewielu śladów material-
nych I wojny światowej są cmentarze 
wojenne. W świadomości społecznej 
były one, a często nadal są, odbierane 
jako miejsca pochówku obcych – żoł-
nierzy armii zaborczych: Niemców  
i Rosjan. Warto jednak pamiętać, że  
w czasie Wielkiej Wojny pod obcą ko-
mendą walczyli i ginęli Polacy, powołani 
pod broń przez mobilizujące się mocar-
stwa. Jakże często mieli nieszczęście 
być w okopach po przeciwnych stro-
nach. I to oni ginęli na swojej ziemi, 
w obronie wrogich nam państw… Oni 
również spoczywają na tych cmenta-
rzach, często jako anonimowi żołnierze. 
Groby wojenne są nietykalne, otoczone 
humanitarnym szacunkiem wobec po-
ległych na równych prawach. My chcie-
libyśmy ocalić je od zapomnienia…

„Nasza Klasa”
W pewien sobotni wieczór gru-

pa wędrowników zawitała w Teatrze 
Dramatycznym w Warszawie, na spek-
taklu „Nasza Klasa”. Sztuka Tadeusza 
Słobodzianka, zdobywca literackiej na-
grody Nike, jest dziełem uniwersalnym 
i nietuzinkowym, idealnie wpisującym 
się w dzisiejszą rzeczywistość. Wraże-
nia niezapomniane...
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Dwa jubileusze w jednym 
roku…

Młodzi, utalentowani  
i z pasją powyżej 
średniej

Harcerska Wigilia  
przy Betlejemskim Ogniu

W Setną Rocznicę Odzyskania Nie-
podległości, 11 listopada 2018 r., har-
cerze i zuchy stanęli na warcie hono-
rowej: na cmentarzu przy grobie Alek-
sandra Rojewskiego i Edwarda Wierz-
bickiego, przy Głazie Józefa Piłsudskie-
go i przy Grobie Nieznanego Żołnierza.  
W tym wyjątkowym dniu Obietni-
cę Zuchową złożyły i Znaczek Zucha 
otrzymały dh Małgosia Kowalska i dh 

Gabrysia Kiełbasa. Serdecznie gratu-
lujemy! Pełnoprawnymi harcerzami, 
po uroczystym Przyrzeczeniu, zostali 
dh Adrianna Dymowska i dh Wojciech 
Dymowski. Radośnie świętowaliśmy 
100-lecie Niepodległości i 100-lecie 
utworzenia Związku Harcerstwa Pol-
skiego – dwa niezwykłe jubileusze  
w jednym, 2018 roku!

Pierwsza dla najmłodszych, do nie-
dawna jeszcze zuchów! Opłatek, ży-
czenia i gawęda druha Wojtek o wąt-
pliwościach... Przyrzeczenie druhny 
Natalii, przyznanie stopni, sprawności, 
mianowania, pochwały i podziękowa-
nia. Wspólne kolędowanie, Mikołaj 
- Mikołaj z upominkami, a na koniec 
same pyszności: pierogi, krokiety, sa-
łatki, rogaliki, pierniki, babeczki i inne 
smakołyki. 

Na zakończenie nocna wyprawa 
ze Światłem do naszej „słodkiej jak 
czekoladka, dziedziczki Gąbina, blond 
perełki…”

Fundacja „Orlen - Dar Serca” przy-
znała 124 stypendia w roku szkolnym 
2018/2019 w ramach programu „Mam 
pasję powyżej średniej” dla Płocka i po-
wiatu płockiego. Młodzież regionu zo-
stała doceniona po raz pierwszy w trzech 
kategoriach: za ponadprzeciętne wyniki 
w nauce, osiągnięcia sportowe lub pracę 
na rzecz społeczności lokalnych. Uroczy-
sta gala, którą prowadził Maciej Musiał, 
odbyła się 23 stycznia w Orlen Arenie.  
Nasi harcerze to osoby pracowite i am-
bitne, wiedzą czego chcą i wysoko sta-
wiają sobie poprzeczkę. Patrycja – trzeci 
raz nagrodzona za wyniki, zaangażowa-
na w działalność drużyny, Ola – drugi raz 
nagrodzona, tym razem za pracę spo-
łeczną, ale wyniki również imponujące 
i Piotrek – pierwsze stypendium, bardzo 
wysokie wyniki, ale wybrał kategorię 
społeczną. Pogodzić wszystko ze sobą, 
znaleźć czas i chęci – tylko pozazdrościć. 
Jedno jest pewne, kto ma pasję, ten zu-
pełnie inaczej podchodzi do życia, a ich 
pasją jest także harcerstwo!

Zdobywamy 
doświadczenia

Naramiennik wędrowniczy jest 
symbolem wejścia do grupy wędrow-
ników, świadectwem pracy nad sobą  
i harcerskiej dojrzałości. Przed Kapitu-
łą Stopni Wędrowniczych pozytywnie 
swoje próby zamknęli nasze harcerki 
i nasi harcerze. Niech okrąg światła 
prowadzi Was zawsze w stronę dosko-
nałości!
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Z Tumskiego Wzgórza

W wydarzeniu wzięli udział aż trzej 
nominowani przedstawiciele ziemi gą-
bińskiej: Burmistrz Krzysztof Jadczak, 
Wiceprezes Tomasz Nowacki ze Stowa-
rzyszenia Lokalna Grupa Działania „Roz-
woju Północnego Mazowsza” z Nowe-
go Grabia oraz Prezes Stowarzyszenia 
Pro Patria Łukasz Strzelecki. 

Nominację w kategorii „W Regio-
nie” otrzymał mural, poświęcony żoł-
nierzom września 1939 roku. Powstały 
w Dobrzykowie, odwołuje się do bo-
gatej, wojenne historii tej miejscowo-
ści. To tutaj, w dniach 12-15 września 
1939 roku rozegrała się bitwa o znisz-

czenie niemieckiego przyczółka, zagra-
żającego przygotowywanej kontrofen-
sywie wojsk polskich nad Bzurą. Mural 
miał za zadanie upamiętnić te ważne 
wydarzenia. Odsłonięty we wrześniu 
2018 roku, powstał z inicjatywy sto-
warzyszenia Po Patria, które działa na 
rzecz kultywowania lokalnej historii  
i tradycji. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Rozwoju Północnego Ma-
zowsza” z Nowego Grabia wyróżnione 
zostało za zorganizowanie bezpłatnych 
kolonii w Stegnie dla 30 dzieci z terenu 
powiatu płockiego.

W plebiscycie wyróżniony został 
również Burmistrz Krzysztof Jadczak. 
Realizując dwie wielkie inwestycje – 
rewitalizację zabytkowej kamienicy  
z 1809 roku oraz dawnego sądu grodz-
kiego, przywrócił społeczności Miasta 
i Gminy Gąbin część bogatej, lokalnej 
historii, której niemymi świadkami są 
dwa wspomniane obiekty. Rewitaliza-
cja zabytków była jedną z większych 
gminnych inwestycji.

Oprac.: W. Olszewski
Fot: TerazGąbin.pl

5 kwietnia w płockim  Domu Technika odbyła się gala XII Plebiscytu Z Tumskiego Wzgó-
rza” – Wydarzenie Roku 2018. 
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Wiosenny Turniej Judo
W sobotę 13 kwietnia w hali sportowej przy gąbińskim gimnazjum odbył się Wiosenny 
Turniej Judo Dzieci o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin. W zawodach wystartowa-
ło 108 zawodników z całego regionu.

Organizator wydarzenia – klub 
sportowy Sakura Judo stanął na wy-
sokości zadania, przygotowując wspa-
niałe widowisko, zarówno dla spor-
towców jak i wszystkich przybyłych  
gości. 108 zawodników zrzeszonych 
w sześciu drużynach (UKS 7 Socha-
czew, Eljot Płock, Sakura Judo z Gą-
bina, Płocka, Szczawina Kościelnego, 
Słupna) rywalizowało w trzech kon-
kurencjach: siłowej, technicznej oraz 
walce judo. Wielogodzinne zmagania 
otworzył Burmistrz Krzysztof Jadczak, 
który życząc wszystkim uczestnikom 
sukcesów i powodzenia, wspomniał 
również o istocie sportu oraz jego roli 
w budowaniu nie tylko kondycji fizycz-
nej, ale również silnego charakteru. 
Zwieńczeniem turnieju było uroczyste 
wręczenie medali i nagród.

Sportowa atmosfera towarzyszy-
ła tego dnia wszystkim uczestnikom 
wiosennego turnieju. Wydarzenie, 
dofinansowane ze środków Miasta 
i  Gminy Gąbin w ramach Programu 
Upowszechniania Kultury Fizycznej 
i Sportu w 2019 roku było wysoko 
oceniane, zarówno pod względem or-
ganizacyjnym jak i całej oprawy. Wiel-
kie brawa należą się tutaj Benedykcie 
Wachowicz dyrektor MGOK Gąbin, 
Kierownikowi Hali Wiesławowi Przy-
bylińskiemu, a zwłaszcza  Krzysztofowi 
Masztakowskiemu – Prezesowi Sakura 
Judo, który czuwał nad całym turnie-
jem i był odpowiedzialny za jego przy-
gotowanie.

Zarząd Sakury Judo (Paweł Pianow-
ski, Krzysztof Masztakowski) na oficjal-
nym otwarciu wyróżnił pamiątkowymi 
statuetkami Burmistrza Krzysztofa Jad-
czaka oraz Dyrektor MGOK Benedyktę 
Wachowicz – za wkład i działania na 
rzecz rozwoju klubu na terenie Miasta 
i Gminy Gąbin. Warto dodać, iż wspo-
mniany zespół zdobył w ostatnich 
latach aż 5 medali Mistrzostw Polski 
oraz 16 medali pucharowych (w zawo-
dach o charakterze ogólnopolskim).

Ostateczne wyniki Wiosennego 
Turniej Judo Dzieci o Puchar Burmi-
strza Miasta i Gminy Gąbin wyglądały 
następująco:
Gąbin
I miejsce
• Wiktor Jagielski, Kacper Bieńkow-

ski, Natalia Radecka
II miejsce
• Kuba Karolewski, Filip Ostrowski, 

Kajetan Piechocki, Alan Głażewski, 
Wojciech Podel, Marika Piechocka, 
Fabian Przybysz, Oskar Gościniak, 
Oliwia Kadłubaj, Magda Łoska

III miejsce
• Jaś Jagielski, Adam Wojtalewicz, 

W swoich kategoriach wiekowych 
oraz wagowych pierwsze miejsca wy-
walczyli: 
Sakura Szczawin Kościelny
• Katarzyna Adamska, Sandra Bor-

kowska, Amelia Adamska
Sakura Płock

• Antoni Koper, Łukasz Cieślik, Gucio 
Jarecki-Pawlikowski, Kacper Na-
tkowski, Tymon Jarecki-Pawlikow-

ski, Wiktor Bieńkowski, Karolina 
Natkowska, Krzysztof Natkowski, 
Jakub Maciejewski

Eljot Płock
• Jankowski Jakub, Muzyka Adam, 

Gawiński Marcel, Łapczyński Domi-
nik, Olszewski Aleksander, Berner 
Dominika

Siódemka Sochaczew
• Jan Orliński, Lena Mielczarek,  

Joanna Kisielewska, Marcel Cybul-
ski, Franciszek Sylwestrzak, Prze-
mysław Mazurski, Oskar Woźniak, 
Maja Dachowska, Mikołaj Kacprzak, 
Tomasz Papuga, Piotr Ścigocki.

Najlepszym zawodnikiem Turnieju 
w grupie początkującej Tomasz Papuga 
z Siódemki Sochaczew oraz zawodnicz-
ką Dominika Berner. Najlepszym za-
wodnikiem bez podziału na kategorie 
został Wiktor Bieńkowski z Sakury Judo 
Płock oraz zawodniczką Sandra Bor-
kowska z Sakury Szczawin Kościelny. 

Oprac: 
K. Masztakowski, W. Olszewski 

Fot.: A. Świerzyński
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Rajd Rowerowy  
w poszukiwaniu wiosny

24 marca rowerzyści  z MUKS Tan-
dem Gąbin wyruszyli w drugą w tym 
sezonie wyprawę rowerową – „W Po-
szukiwaniu Wiosny.” W wydarzeniu 
wzięło udział ponad 50 osób.

Rowerzyści wyruszyli z gąbińskiej 
starówki o godzinie 9 rano. Do Gąbina 
– specjalnie na rajd, przybyło wielu go-
ści w tym cykliści z grupy BeneqTeam, 
pasjonaci dwóch kółek z Łącka, Do-
brzykowa i Skierniewic oraz mieszkań-
cy Gąbina i okolic. Rajd miał charakter 
rodzinny i rekreacyjny. Liczyła się do-
bra zabawa i wspólne spędzanie czasu 
na świeżym powietrzu.

Trasa przebiegała przez Troszyn 
Polski, gdzie rowerzystów powitali  
i ugościli strażacy z lokalnej OSP. Kolej-
ny przystanek miał miejsce w skanse-
nie osadnictwa olęderskiego w Wią-
czeminie. Droga powrotna wiodła z ko-
lei przez Czermno. Tam też rowerzyści 
mieli swój ostatni postój. Jak zwykle 
gościnnie przywitali ich strażacy OSP 
Topólno. Do Gąbina cykliście przybyli 
tuż po godzinie 16. 

Organizacja i cała atmosfera rajdu 
stały na wysokim poziomie. Organiza-
torów zaskoczyła zwłaszcza wysoka fre-
kwencja. Świadczy to o coraz większej 
popularności sportów rowerowych  
i aktywnego spędzania czasu przez na-
szych mieszkańców.

Rajd rowerowy był kolejnym wyda-
rzeniem, zorganizowanym przez MUKS 
Tandem Gąbin w ramach zadania upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu 
w Gąbinie, na które stowarzyszenie 
otrzymało dofinansowanie z budżetu 
Miasta i Gminy Gąbin.

Oprac : W. Olszewski
Fot: MUKS Tandem Gąbin
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Inauguracyjny Rajd Rowerowy  
MUKS Tandem Gąbin

Na inauguracyjną wyprawę gąbiń-
scy rowerzyści wyruszyli na południe – 
w okolice Łęczycy. Korzystając z chwi-
lowej poprawy w kapryśnej, marcowej 
pogodzie, zwiedzili okolice o bogatej, 
sięgającej pierwszych Piastów histo-
rii. Żelaznym punktem wyprawy było 
odwiedzenie wsi Tum. Znajduje się 
tam zabytkowy kościół z XII wieku oraz 
wczesnosłowiański gród, którego po-
wstanie datuje się na VI-VII wiek n.e.

Trasa liczyła ponad 128 kilome-
trów. Do Gąbina rowerzyści wrócili 
późnym popołudniem. Inauguracyj-
ny rajd oraz pozostałe zaplanowane 
wydarzenia dofinansowany został ze 
środków Miasta i Gminy Gąbin w ra-
mach zadania „Upowszechnianie Kul-
tury Fizycznej i Sportu w roku 2019 na 
terenie Miasta i Gminy Gąbin.”

Oprac : W. Olszewski
Fot: MUKS Tandem Gąbin

17 marca na dobre rozpoczął się sezon rowerowy. Z Gąbina wyruszył pierwszy rajd organi-
zowany przez MUKS Tandem Gąbin.



40

www.gabin.pl

Silni i Zdrowi  
- wywiad z Tomkiem Jakubowskim

Witam, tradycyjnie już rozpocznę 
wywiad od podstawowego pytania. 
Kim jest Tomasz Jakubowski? Czym 
się zajmuje? Jakie są jego zaintereso-
wania?

Dzień dobry, nazywam się Tomasz 
Jakubowski, pochodzę z Dobrzykowa. 
Od najmłodszych lat zajmuję się spor-
tem. W wieku 8 lat zacząłem trenować 
judo i trwało to ok 15 lat. Aktualnie 
jestem wykwalifikowanym trenerem 
przygotowania motorycznego i siło-
wego. Prowadzę swój klub sportowy 
Kettlebell Force w Płocku gdzie zajmu-
ję się treningami indywidualnymi oraz 
grupowymi. Współpracuję z klubem 
UKS Judo Sensei i pomagam zawodni-
kom w przygotowaniach siłowych. Ak-
tualnie moim ulubionym zajęciem jest 
podnoszenie ciężarów. Specjalizuję się 
w treningu z odważnikami kulowymi 
kettlebells. W 2017 roku zostałem cer-
tyfikowanym instruktorem kettlebell 
amerykańskiej szkoły StrongFirst.

Imponujące, pamiętam jak pod-
czas dożynek w 2018 r. wystawiliście 
swoje stoisko promocyjne, wtedy 
jeszcze jako klub sportowy Kettlebell 
Force. Dużym zainteresowaniem cie-

szyły wasze odważniki. Pamiętam jak 
sam próbowałem zmierzyć się z jed-
nym i to wcale nie tym najcięższym. 
Wolę chyba jednak prowadzenie wy-
wiadów(śmiech). Wracając do trenin-
gów siłowych, czy mógłbyś przybliżyć 
czytelnikom tematykę kettlebelsów?

Odważniki zwane kettlebels to że-
liwne lub stalowe przyrządy przypomi-
nające kule armatnie z rączką. Od wie-
ków wykorzystywane są do ćwiczeń si-
łowych, a ich wszechstronność zdoby-
wa coraz większą rzeszę zwolenników. 
Odważniki, jakie znamy dzisiaj, wywo-
dzą się z Rosji, gdzie zwane są girya. 
Słowo to pochodzi z języka perskiego, 
w którym oznacza trudny. Natomiast 
w języku rosyjskim po raz pierwszy ofi-
cjalnie pojawiło się w słowniku z 1704 
roku. Kettlebells pierwotnie służyły ro-
syjskim chłopom jako przeciwwaga do 
ważenia m.in. zboża i ziarna. Stosowa-
ną wówczas jednostką wagi był pud, 
który odpowiadał 16,36 kg. Miara ta 
przetrwała do dzisiaj i jest wykorzy-
stywania do oznaczania tradycyjnych 
rosyjskich kettli. Targi, na których uży-
wano odważników, były również miej-
scem ulicznych festiwali i  jarmarków. 
Z czasem podczas tego typu wydarzeń 

zaczęto używać kettli jako elementu 
pokazów oraz konkurencji siłowych. 
Dopiero pod koniec XIX wieku stały 
się one pełnoprawnymi przyrządami 
wykorzystywanymi podczas treningu 
ówczesnych siłaczy, wrestlerów i cię-
żarowców. Za ich propagowanie odpo-
wiedzialny był carski lekarz, założyciel 
Koła Miłośników Atletyki – dr Włady-
sław Krajewski. W tamtych czasach 
korzystali z nich m.in. Eugen Sandow, 
George Hackenschmidt oraz Piotr Kry-
lof zwany „królem kettli”. W 1940 roku 
podnoszenie kettli zostało uznane za 
sport narodowy ZSRR, a w 1948 roku 
zorganizowano tam pierwsze zawo-
dy w których wzięło udział ponad  
200 tys. osób. Dopiero w 1985 roku 
określono oficjalne zasady i regulacje 
tzw. Girevoy Sport. Kettle obecnie prze-
żywają renesans, a ich największymi 
propagatorami są m.in. Pavel Tsatso-
uline (Strong First), Steve Cotter (IKFF) 
oraz Valery Fedorenko (World Kettle-
bell Club). Kettle są wszechstronnymi 
przyrządami, które oprócz siły rozwi-
jają także moc, dynamikę, koordyna-
cję ruchową, gibkość, wytrzymałość  
i  kondycje. Dzięki nim wykonasz zróż-
nicowany trening, wykorzystując do 
tego dziesiątki dostępnych ćwiczeń. 
Nieograniczone możliwości rozwoju 
zapewni ci dodatkowo manipulacja 
tempem, obciążeniem, sposobem 
trzymania oraz liczbą użytych kettli. 
Trening z odważnikami jest treningiem 
funkcjonalnym, czyli wykorzystującym 

O ćwiczeniach siłowych, zajęciach dla dzieci i młodzieży 
oraz nowym stowarzyszeniu Silni i Zdrowi, które od stycz-
ni br. działa na terenie Miasta i Gminy Gąbin porozmawia-
my z Tomaszem Jakubowskim – jego prezesem. Zaprasza-
my do lektury.



ruchy zaczerpnięte z naszego życia 
codziennego. Znakomicie rozwija sta-
bilizację centralną poprzez wzmoc-
nienie mięśni głębokich, co przekłada 
się na mniejsze bóle pleców w odcin-
ku lędźwiowym. Zwiększa mobilność 
dzięki poprawianiu zakresów ruchów 
w stawach. Pozwala szybciej zrzucić 
zbędne kilogramy przy użyciu ćwiczeń 
o charakterze aerobowym oraz dzięki 
zaangażowaniu w pracę prawie całego 
ciała. Brak izolacji w każdym powtórze-
niu wpływa na wzmocnienie ścięgien 
i stawów. Kettle znakomicie nadają się 
do treningu typu HIIT oraz jako trening 
wspomagający w innych dyscyplinach, 
zwłaszcza sztukach walki takich jak 
boks, MMA, BJJ. Trening tego typu do-
cenią wszystkie panie, które chcą wy-
smuklić i ujędrnić ciało bez nadmiernej 
rozbudowy sylwetki.

Dzięki za wyczerpującą wypo-
wiedź. Opowiedz jeszcze o swojej 
działalności na terenie gminy?

Od Marca 2019 prowadzę zajęcia 
grupowe dla dzieci w Gąbinie o na-
zwie Power Kids. Wszystko w ramach 
stowarzyszenia, które wraz z kolegą za-
łożyliśmy na początku tego roku.  Dzię-
ki dofinansowaniu ze środków budżetu 
Miasta i Gminy Gąbin treningi są dar-
mowe dla wszystkich dzieci z Miasta 
i Gminy Gąbin. Na zajęciach dzieci uczą 
się jak w prawidłowy sposób wykony-
wać ćwiczenia z własnym ciężarem. 
Pracujemy nad poprawą koordynacji 
ruchowej, eliminacją wad postawy, 
nauką podstawowych wzorców ru-
chowych, budowaniu siły i motoryki, 
kształtowaniu silnych cech charakteru.

Jakie masz plany na przyszłość?
Planuję dalej rozwijać się w tym 

kierunku ponieważ mogę łączyć swoją 
pasję z pracą. Bezustannie podnoszę 

swoje kwalifikacje jeżdżąc na kursy 
i szkolenia. W tym roku czeka mnie bar-
dzo ciężka recertyfikacja StrongFirst 
Girya Kettlebell Instructor Level I - od-
powiednik czarnego pasa w sztukach 
walki. Oczywiście dalej chcę rozwijać 
stowarzyszenie i działać dla lokalnej 
społeczności. Myślę już nad rozbudo-
waniem oferty dla mieszkańców gminy 
oraz przygotowaniu zajęć nie tylko dla 
dzieci ale i dorosłych. Czas i fundusze 
pokażą czy uda mi się to zrealizować.

Zdecydowanie twoje zajęcia cie-
szą się coraz większym zaintereso-
waniem. Pamiętam jak mówiłeś, że 
na pierwszym spotkaniu było sześciu 
uczestników. Podczas kolejnego, na 
którym miałem przyjemność być 
i robić fotorelację, było prawie dwu-
dziestu. Z tego co wiem liczba ta stale 
rośnie.

Tak jak już wspomniałem, coraz 
większe zainteresowanie zajęciami po-
jawia się ze strony dorosłych. Dopytują 

mnie czy zamierzam rozszerzyć ofertę. 
Przyprowadzając swoje pociechy na 
zajęcia, często obserwują jak prowa-
dzone są ćwiczenia. Poczta pantoflo-
wa działa, wieść o zajęciach zatacza 
coraz szersze koło. Ćwiczenia siłowe są 
atrakcyjne nie tylko dla dzieci ale i do-
rosłych. Mam nadzieję, iż moja praca 
pozytywnie wpłynie na zainteresowa-
nie kettlebelsami wśród mieszkańców 
Miasta i Gminy Gąbin.

Na koniec może jakieś rady dla 
czytelników?

Trenujcie umysł i ciało. Dzięki tre-
ningowi zyskujemy nie tylko lepszą 
wydolność i smukłą sylwetkę, ale także 
mocniejszą osobowość i hart ducha.

Serdecznie dziękuję za poświę-
cony czas. Życzę dalszych sukcesów 
w swojej działalności oraz rozwoju 
własnych pasji i zainteresowań.

Opracowanie i fot. W. Olszewski
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9 marca odbył się 12-godzinny 
Podziemny Bieg Sztafetowy w kopalni 
soli w Bochni. Wzięło w nim udział 65 
czteroosobowych zespołów a wśród 
nich grupa naszych lokalnych biegaczy 
z Gąbin Biega. Gąbińska drużyna zajęła 
4. miejsce.

Do Bochni nasi sportowcy pojecha-
li we czwórkę: Darek Kiełbasa, Tomek 
Kamiński, Krzysiek Kamiński i Dominik 
Milewski. Bieg miał charakter wytrzy-
małościowy. Liczyła się jak najwięk-
sza liczba przebytych kilometrów –  
w ciągu 12 godzin trwania wydarzenia.  
Z pozoru prosta sprawa, jednak biorąc 
pod uwagę, iż bieg odbywał się 212 
metrów pod ziemią – w szybach ko-
palni soli – wszystko nabiera zupełnie 
nowego znaczenia. 

Nasi biegacze wysoko postawili so-
bie poprzeczkę – jadąc do Bochni tylko 
po zwycięstwo i osiągnęli je, zajmując 
w klasyfikacji generalnej 4. miejsce. 
Weźmy pod uwagę, iż w podziem-
nym biegu sztafetowym brały udział 
zarówno zespoły amatorskie jak i pro-
fesjonalni biegacze. Konkurencja była 
bardzo duża, toteż czwarta pozycja 
jest absolutnym sukcesem, który po-
kazuje, że amatorskie stowarzyszenie 
może z powodzeniem konkurować  
z najlepszymi – liczą się chęci, zapał  
i determinacja. Tego naszym sportow-
com z pewnością nie brakuje.

Łącznie Gąbin Biega pokonał pra-
wie 179 kilometrów. Biegaczom zajęło 
to 11 h 51min 56 sek. Nasi sportowcy 
zrobili łącznie 73 okrążenia. Warto nad-
mienić, iż jedno okrążenie to 2420 m.

12-godzinny Podziemny Bieg Szta-
fetowy w kopalni soli w Bochni został 
zorganizowany po raz pierwszy w 2005 
roku. Wydarzenie powiązane było  
z Bocheńskim Dniem Kazimierza Wiel-
kiego, za którego panowania Bochnia 
znacząco się rozwinęła. Wydarzenie 
zorganizowane było po raz piętnasty. 
Biegacze, przemierzając zabytkowe 
kopalniane wyrobiska, mają nad sobą 
212 metrów ziemi i skał. Bieganie w ta-
kich warunkach to zupełnie inna spra-
wa niż zawody na powierzchni. Mniej-
sza ilość tlenu oraz wszechobecna sól  
z pewnością nie ułatwiają zadania 
sportowcom. Mimo tego podziemny 
bieg cieszy się ogromnym zaintere-
sowaniem. W tym roku wzięło w nim 
udział 260 zawodników.

Wydarzenie dofinansowano ze 
środków budżetu Miasta i Gminy Gą-
bin w ramach otwartego konkursu 
ofert pn. „Upowszechnianie Kultury 
Fizycznej i Sportu w roku 2019 na tere-
nie Miasta i Gminy Gąbin.”

Oprac: W. Olszewski
Fot: Gąbin Biega, TerazGąbin

Bieg w kopalni
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10 lutego 2019 roku hala sportowa przy gąbińskim gim-
nazjum, gościła 15 drużyn z całego zachodniego Ma-
zowsza. Wzięły one udział w Turnieju Halowej Piłki 
Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin. 
Wydarzenie miało charakter charytatywny.

Turniej halowy 
piłki nożnej

Turniej rozpoczął się w godzinach 
porannych. 15 drużyn - podzielonych 
na trzy grupy eliminacyjne, rozpoczęło 
zaciętą rywalizację o miano najlepszej 
drużyny halowej piłki nożnej. 
Składy grup:
• GRUPA I
1. UNIA CZERMNO I 
2. LWÓWIANKA LWÓWEK 
3. BŁĘKITNI GĄBIN 
4. ZORZA SZCZAWIN 
5. BIMBROWNICY

• GRUPA II
1. UNIA IŁÓW 
2. UNIA CZERMNO II 
3. TŁUCHOWIA TŁUCHOWO 
4. BŁYSKAWICA LUCIEŃ 
5. NOWE GRABIE

• GRUPA III
1. GKS BEDLNO 
2. DHL 
3. WISŁA SOBOWO 
4. TEAM GOSTYNIN 
5. OLIMPIA OPORÓW

Turniej odbył się według sche-
matu: faza grupowa->półfinał->fi-
nał. Zespoły musiały więc od samego 
początku grać na najwyższych obro-

tach. Awans z grupy zapewniało je-
dynie pierwsze miejsce. Do dalszych 
rozgrywek zakwalifikowały się: Unia 
Czermno, Olimpia Oporów oraz Unia 
Iłów. Czwarty zespół wyłoniony został 
w barażach między drużynami, które 
ukończyły rozgrywki grupowe na dru-
giej pozycji. Ostatecznie do grona pół-
finalistów dołączyli Bimbrownicy.

Unia Czermno gładko pokonała 
przeciwnika – Olimpię Oporów  
i z wynikiem 5:0 wywalczyła sobie grę 
w finale. Dużo bardziej emocjonujący 
był mecz między Unią Iłów a Bimbrow-
nikami. Zwycięski pochód tych drugich 
- prowadzących 2:0, został brutalnie 
zatrzymany w chwili gdy unioniści 
strzelili bramkę kontaktową. Efekt 
psychologiczny i nagła mobilizacja sił, 
dodały skrzydeł, przegrywającej dru-
żynie. Po wielu emocjonujących chwi-
lach i iście filmowych zwrotach aka-
cji, Unia Iłów najpierw doprowadziła 
do remisu, zaś w ostatnich sekundach 
meczu strzeliła zwycięskiego gola 
i wygrała całe spotkanie 3:2.

Finał potwierdził jednak suprema-
cję Unii Czermno, która po raz kolejny 
pokazała przeciwnikom  - jak powinna 
wyglądać gra w futbol. Zwycięstwo 
3:0 nad Unią Iłów, dało zawodnikom 

z Miasta i Gminy Gąbin pierwsze miej-
sce w turnieju i kolejny puchar do swo-
jej okazałej kolekcji.

W meczu o III miejsce zwycięzcami 
okazali się Bimbrownicy.

Po zakończeniu rozgrywek przyszła 
pora na podsumowania. Najlepszym 
zawodnikiem turnieju został Mateusz 
Struzik z Unii Iłów. Bramkarzem, któ-
ry najrzadziej wyjmował piłkę z siatki, 
okrzykniętą zaś Marka Wydrę z Unii 
Czermno.

Niedzielny Turniej Halowej Piłki 
Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta 
i Gminy Gąbin miał charakter chary-
tatywny. W czasie rozgrywek prowa-
dzono zbiórkę pieniędzy dla chorego 
Bruna Drozda, którego czeka kosztow-
na operacja serca. Organizatorzy wy-
darzenia – LKS Unia Czermno, zebrali 
łącznie 1000 zł.

Sponsorem nagrody głównej była 
firma Folk Pizza & Bistro.

Opracowanie: W. Olszewski 
Fot: TerazGąbin
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IX Memoriał szachowy

W dniu 3 marca 2019 r. w gościnnej hali spor-
towej gimnazjum w Gąbinie odbył się XXIX 
Memoriał szachowy im. bł abpa A.J Nowo-
wiejskiego. 

Na starcie stanęło 46 zawodników  z okolicznych klubów 
z Płocka, Sierpca, Gostynina a także z dalszych rejonów Pol-
ski – z Bydgoszczy, Łodzi, Ciechanowa.W tym gronie wystąpiło 
również  7 naszych szachistów z klubu PUKS Mikołaj Gąbin.

Grano na dystansie 7 rund w tempie 30 minut na zawodni-
ka. Poziom turnieju był dość wysoki. Grali tutaj czołowi zawod-
nicy z naszego regionu, a i przyjezdni zawodnicy prezentowali 
także prezentowali się bardzo dobrze.  

Zwyciężył numer 1 na liście startowej – arcymistrz Mirosław 
Grabarczyk z klubu KSz Hetman Płock zdobywając 6 punktów. 
Kolejne miejsca zajęli – Dominik Wypych z klubu SzUKS Go-
stmat 83 Gostynin, Mirosław Gawroński  z KSz Hetman Płock 
i Mariusz Duch z SZUKS Gostmat 83 Gostynin. Wszyscy zdoby-
li po 5,5 pkt na 7 możliwych. O kolejności miejsc decydowała 
punktacja pomocnicza.

Na tle tak silnej konkurencji bardzo dobrze wypadli nasi 
zawodnicy. Najlepiej z nich zaprezentowała się Aleksandra 
Szczypawka, która w ogólnej klasyfikacji zajęła 13 miejsce, nie-
znaczenie tylko ustępując znacznie wyżej notowanym zawod-
nikom. Nasza zawodniczka była najlepszą w kategorii juniorów, 
tj. rocznik 2001 i młodsi, a łącznie w turnieju startowało aż 18 
juniorów. Oprócz klasyfikacji ogólnej były również klasyfikacje 
dodatkowe na najlepszego seniora, najlepszego zawodnika z II, 
III, IV i V kategorią. Turniej przebiegał w miłej i przyjacielskiej 
atmosferze zgodnie z duchem fair play. Nad prawidłowym prze-
biegiem zawodów czuwał sędzia główny - Paweł Flak. Turniej 
zoorganizował Parafialny Uczniowski Klub Sportowy Mikołaj 
przy współpracy Urzędu Miasta i Gminy Gąbin. Jednocześnie 
trzeba nadmienić, że Urząd Miasta i Gminy Gąbin był głównym 
sponsorem. W zgodnej opinii uczestników i kibiców na pochwa-
łę zasługuje wzorowa organizacja turnieju i wszyscy mają na-
dzieję, na kontynuację  tego typu imprez szachowych w naszym 
mieście. Będzie to służyło popularyzacji sportu szachowego 
i ponoszeniu poziomu sportowego zawodników.

Opracowanie: P. Szczypawka 
Fot: W. Olszewski


