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Uroczyste przekazanie pojazdu 
ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gąbin

Dni Gąbina 2018

Gąbińska 
rewitalizacja

Wydarzenie rozpoczęło się od Mszy 
Świętej w intencji strażaków. Odprawił ją 
ks. Andrzej Zakrzewski, Diecezjalny Ka-
pelan Strażaków. Towarzyszyli mu księża  

W niedzielę 6 maja na gąbińskiej starówce odbyły się uroczy-
stości Dnia Strażaka, połączone z przekazaniem do użytku  
nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gąbin.  

z gąbińskiej parafii. W liturgii uczestniczyły 
pododdziały strażackie z powiatów: płoc-
kiego i gostynińskiego, poczet flagowy  
i sztandarowy oraz orkiestra OSP Gąbin. 
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Po Mszy Świętej nastąpił prze-
marsz na gąbińską starówkę, gdzie roz-
począł się przegląd pododdziału OSP 
Gąbin. Dokonał go Naczelnik Leszek 
Fortuński.  Na maszt wciągnięto flagę 
państwową oraz odśpiewano Mazurka 
Dąbrowskiego. Punktem kulminacyj-
nym było przekazanie kluczyków do 
nowego pojazdu oraz jego poświęce-
nie przez ks. Andrzeja Zakrzewskiego 
oraz Proboszcza Andrzeja Świderskie-
go i ks. Kanonika Jerzego Drozdowskie-
go. Kluczyki z rąk Burmistrza Krzysztofa 
Jadczaka odebrał Grzegorz Puternicki 
– Z-ca Naczelnika OSP Gąbin.

Wśród zaproszonych gości byli po-
nadto: Minister Wojciech Jasiński, Wi-
cestarosta Płocki Iwona Sierocka,  Wi-
ceprzewodniczący Rady Powiatu Adam 
Sierocki, Karol Podleśny - członek Komi-
sji Rewizyjnej Zarządu Głównego OSP, 

Jacek Starczewski - Zastępca Komendan-
ta Miejskiego Państwowej Straży Pożar-
nej w Płocku, przedstawiciele lokalnego 
samorządu, księża, funkcjonariusze poli-
cji, OSP, PSP oraz mieszkańcy i przyjezdni 
goście. Na uroczystości przybył również 
Mistrz Alojzy Balcerzak, który przekazał 
gąbińskim strażakom jeden ze swoich 
obrazów, przedstawiający pożar galerii 
w Koszelówce. Ojcem chrzestnym wozu 
bojowego został Marszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego Adam Struzik.

W dalszej części uroczystości doko-
nano wręczenia odznaczeń. Otrzymali 
je zarówno przedstawiciele OSP jak 
i osoby silnie wspierające tego typu 
jednostki w całym regionie. Meda-
lem „Pro Mazovia” odznaczony został 
Burmistrz Krzysztof Jadczak, który od 
lat aktywnie współpracuje z Urzędem 
Marszałkowskim w pozyskiwaniu środ-

Uroczyste przekazanie pojazdu  
ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gąbin

Burmistrz Krzysztof Jadczak w czasie przekazania pojazdu OSP Gąbin  
Naczelnikowi Grzegorzowi Puternickiemu

Uroczysta Msza Święta w gąbińskim 
kościele

Mistrz Alojzy Balcerzak z małżonką 
oraz minister Wojciech Jasiński
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Na zdjęciu ks. Kanonik Jerzy  
Drozdowski, malarz Alojzy Balcerzak 
oraz Burmistrz Krzysztof Jadczak

Przedstawiciele samorządów: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam  
Struzik, Wicestarosta Płocki Iwona Sierocka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Adam Sierocki oraz druhowie, strażacy OSP i PSP 

ków zewnętrznych oraz przy realizacji 
wspólnych projektów inwestycyjnych 
w tym zakupu wspomnianego wozu 
bojowego dla OSP Gąbin. Odznacze-
nia otrzymali także strażacy: Prezes 
Waldemar Zawadzki, Z-ca. Naczelnika, 
Grzegorz Puternicki oraz druh Damian 
Zawadzki. Na koniec uroczystości, na-
stąpiła prezentacja nowego pojazdu. 

Nowy nabytek gąbińskich straża-
ków to potężna 460 konna maszyna, 
zbudowana na podwoziu MAN z napę-
dem 8x8. Samochód może przewieźć 
12 ton środka gaśniczego. Posiada 
bardzo wydajną pompę oraz system 
zraszaczy. Unikatowa jest kabina bry-
gadowa, niespotykana w pojazdach 
tej długości i manewrowości. Pojazd 

może brać udział w najtrudniejszych 
akcjach bojowych i operować  w naj-
mniej sprzyjających warunkach tere-
nowych. Jest to egzemplarz unikato-
wy, jedyny taki w kraju. 

Warto wspomnieć iż OSP Gąbin 
będzie w tym roku obchodzić 120-le-
cie istnienia oraz służby mieszkańcom. 

Opracowanie i fot: W. Olszewski

Prezes Waldemar Zawadzki z przed-
stawicielkami drużyny młodzieżowej

Przegląd pododdziału OSP Gąbin



4

www.gabin.pl

Gąbińska rewitalizacja

Umowa na budowę drogi gminnej 
Czermno - Kępina podpisana

Trwają prace budowlane przy rewitalizacji gąbińskich zabytków. Najstarsze i najbardziej cen-
ne budynki miasta znajdują się w zaawansowanej fazie prac remontowych i restauracyjnych. 

Kamienica przy Starym Rynku 6 jest 
obecnie (stan na koniec maja 2018) na 
etapie wymiany dachu oraz odbudo-
wy  attyk, które w ramach prac przy 
poszyciu dachowym dla bezpieczeń-
stwa, zostały rozebrane. Dobudowany 
został szyb windowy i klatka schodo-
wa. Wylano posadzki, a także zdemon-
towano starą i zamontowaną nową 
instalację elektryczną i sanitarną. Po-

nadto osuszono piwnice oraz wykona-
no przyłącze gazowe i wodociągowe  
do budynku. 

W dawnym sądzie grodzkim, prze-
prowadzono prace  demontażowe  
a także zainstalowano nowe poszycie 
dachowe.  Wymienione zostały wszyst-
kie okna w budynku, pobudowano 
pomieszczenie na kotłownię gazową  
a także zewnętrzny szyb windowy wraz 

z klatką schodową. Zmodernizowana 
została istniejąca winda, zlokalizowa-
na wewnątrz obiektu. Wymieniono in-
stalacje sanitarne i elektryczne. Trwają 
już pierwsze prace wykończeniowe. 
Na zewnątrz budynek wzbogacił się  
o nową, odświeżoną elewację. 

Kamienica przy Starym Rynku, to naj-
starszy budynek w mieście i jednocze-
śnie, obok ratusza, najcenniejszy zabytek 
Gąbina. To w niej  urodził się ostatni pre-
mier II RP, Sławoj Felicjan Składkowski. 

Budynek przy ul. Kościuszki zo-
stał wybudowany na przełomie XIX 
i XX wieku. Był on m.in. siedzibą sądu 
grodzkiego, zaś po II wojnie światowej, 
szkoły podstawowej,  gimnazjum i li-
ceum ogólnokształcącego. W później-
szych latach na jego obszarze zlokali-
zowany był zakład produkcyjny. Od kil-
kunastu lat budynek stał opustoszały.

Uroczyste otwarcie odrestaurowa-
nych obiektów zaplanowane jest na 
wczesną jesień 2018 roku. 

Opracowanie: W. Olszewski 
fot. A. Świerzyński

W dniu 30 kwietnia w sali konfe-
rencyjnej Wojewódzkiego Szpitala Ze-
spolonego w Płocku odbyło się uroczy-
ste podpisanie umów na zadania zwią-
zane z budową i modernizacją dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych. 

W imieniu Samorządu Miasta i Gminy 
Gąbin umowę podpisał Burmistrz Krzysz-
tof Jadczak przy kontrasygnacie Skarb-
nika Gminy Joanny Stańczak, natomiast 
Zarząd Województwa Mazowieckiego 
reprezentował Marszałek Adam Struzik.

Miasto i Gmina Gąbin była jedną 
z gmin, która otrzymała dofinansowa-
nie w wysokości 100.000,00zł, zgodnie 
z Opracowanieowanym wnioskiem 
przeznaczy je na kontynuacje budowy 
drogi gminnej łączącej miejscowości 
Kępina – Czermno.

Samorząd z własnych środków wy-
konał część tej drogi (ostatni fragment 
wykonany został drugiej połowie ubie-
głego roku). W chwili obecnej przygo-
towywana jest specyfikacja techniczna 

do przeprowadzenia procedury zamó-
wień publicznych.

Miasto i Gmina Gąbin regularnie 
wnioskuje o dofinansowanie zadań 
określonych w ustawie o ochronie 
gruntów rolnych i co roku skutecznie 
pozyskuje środki, realizuje zadania 
drogowe z dofinansowaniem z Fundu-
szu Ochrony Gruntów Rolnych.

Opracowanie: A. Świerzyński 
fot. Tomasz Nowacki  

- Starostwo Powiatowe w Płocku

Budynek Sądu Grodzkiego przy ul. Kościuszki w Gąbinie
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XI Gala  
Tygodnika Płockiego

Gala Z Tumskiego Wzgórza to wyda-
rzenie podsumowujące najważniejsze 
działania i inwestycje, przeprowadzone 
w roku 2017 w zachodniej części Ma-
zowsza. W kategorii W Regionie znalazło 
się Uruchomienie żłobka samorządowe-
go w Nowym Grabiu i to za tę inicjaty-
wę Burmistrz Krzysztof Jadczak i Miasto  
i Gmina Gąbin,  otrzymało nominację. 

Żłobek samorządowy powstał w nie- 
spełna rok. Zapewnia opiekę dla 21 dzie-
ci. Koszt budowy wyniósł 1 mln 300 tys. 
zł. Część środków pochodziła z dofinan-
sowania zewnętrznego – rządowego 
programu Maluch+. Kwota jaką wsparto 
realizację zadania, wyniosła ok. 0,5 mln 
zł. Żłobek Samorządowy w Nowym Gra-
biu to pierwsza (w całym Mazowszu)  pla-
cówka opiekuńczo-wychowawcza, zloka- 
lizowana na terenie wiejskim, poza obsza-
rem siedziby gminy. Jest to zarazem druga 
tego typu jednostka w Mieście i Gminie 
Gąbin. Warto dodać, iż w powiecie dzia-
łają trzy żłobki z czego dwa zlokalizowane 
są w Mieście i Gminie Gąbin.

Tegoroczna nominacja to kolej-
ne tego typu wyróżnienie, przyznane 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Gąbin. 
W ubiegłych latach nominowane były 
m.in. budowa placu zabaw przy przed-
szkolu samorządowym, otwarcie Szko-

6 kwietnia w Płocku odbyła się XI edycja Gali Z Tumskiego Wzgórza. Wśród nominowa-
nych kolejny rok z rzędu znalazł się Burmistrz Krzysztof Jadczak, reprezentujący Miasto 
i Gminę Gąbin. Dołączył do niego również Michał Szymajda ze stowarzyszenia Przystań 
624 z Jordanowa. 

ły Muzycznej I Stopnia czy  budowa 
żłobka w Gąbinie. 

Burmistrz Krzysztof Jadczak to 
najczęściej nominowany przedstawi-
ciel władz samorządowych biorących 
udział w plebiscycie. Inwestycje, pro-
wadzone na terenie Miasta i Gminy 
Gąbin, co roku zdobywają uznanie gło-
sujących oraz kapituły konkursu.

Wśród nominowanych było także 
Stowarzyszenie Przystań 624. W tym 
wypadku wyróżniony został remont 
krzyża wodniackiego w Jordanowie. 
Inicjatywa lokalnych miłośników Wisły, 
była ważnym działaniem, służącym za-
chowaniu lokalnej spuścizny i kultury 
wodniackiej, nadwiślańskich miejsco-
wości: Jordanowa, Dobrzykowa, Tro-
szyna Polskiego i Nowego Troszyna. 

Opracowanie: W. Olszewski
fot: Tygodnik Płocki

Tegoroczni laureaci
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Butelki, opony, materiały budowla-
ne a nawet stary telewizor, takie rzeczy 
znajdowali uczestnicy sobotniej akcji. 
Worki zapełniały się błyskawicznie zaś 
do pomocy ściągnięto ciężki sprzęt  
w postaci małej koparki. Po pracy lo-
kalna społeczność oraz miłośnicy Wi-
sły z jordanowskiego stowarzyszenia, 
zasłużenie odpoczęli w cieniu drzew. 
Uprzątnięto dzikie wysypiska oraz 
uporządkowano zaniedbane tereny 
nadrzeczne. 

Cała akcja zrodziła się w głowach 
członków Przystani 624 w okresie zi-
mowym. Chcąc włączyć się w ogól-
nopolskie sprzątanie w ramach Dnia 
Ziemi, postanowili zorganizować po-
rządkowanie brzegu Wisły w okolicy 
Jordanowa. Sprzątanie, odbyło się  
w porozumieniu i we współpracy  
z Miastem i Gminą Gąbin oraz straża-
kami z OSP Dobrzyków.

Dzień Ziemi  
w Mieście i Gminie 
Gąbin
21 kwietnia członkowie Stowarzyszenia Przystań 624 po-
sprzątali brzeg Wisły w okolicy Jordanowa. Wszystko w ra-
mach obchodów Dnia Ziemi 2018

Tereny wokół rzeki od lat nie są 
porządkowane w należyty sposób. 
Wisła straciła znaczenie, zarówno jako 
środek transportu ale też element kra-
jowej gospodarki i turystyki. Sobotnie 
sprzątanie było kolejnym działaniem, 
mającym odbudować, przynajmniej 
w zakresie lokalnym, znaczenie rzeki  
i umożliwić mieszkańcom, lepsze wy-
korzystanie jej atutów. 

W sprzątanie w ramach Dnia Zie-
mi zaangażowali się również człon-
kowie gąbińskiego klubu rowerowe-
go „Gąbin Team”. Łącząc przyjemne  
z pożytecznym, wybrali się na krótką 
przejażdżkę drogą powiatową Gąbin-
-Okolusz-Strzemeszno, zbierając przy-
drożne śmieci i porządkując pobocza. 

Na terenie gminy nie zabrakło rów-
nież akcji szkolnych oraz pomniejszych 
wydarzeń, prowadzonych przez osoby 
prywatne i stowarzyszenia. Wszystko 

t o 
p o k a -
zuje, że 
ś w i a d o m o ś ć 
ekologiczna społe-
czeństwa rośnie zaś zalega-
jące w lasach śmieci, nie stanowią już 
takiego problemu jak dawniej. Kon-
sekwentna kampania proekologiczna 
oraz rozwiązania rządowe i samorzą-
dowe zmieniają przyzwyczajenia Pola-
ków. Prowadzenie selektywnej zbiórki 
odpadów, realizowanej przez Związek 
Gmin Regionu Płockiego, przynosi co-
raz lepsze rezultaty zaś uniezależnie-
nie cen za wywóz odpadów od ilości 
wytwarzanych śmieci powoduje, iż 
wyrzucanie ich do lasów staje się po 
prostu nieopłacalne. 

Opracował: W. Olszewski
Fot: Przystań 624, Gąbin Team

Zasłużony odpoczynekGąbin Team w akcji

Stary telewizor nad Wisłą? Czemu nie
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Uroczystości 3 maja w Gąbinie
227 lat temu uchwalona została pierwsza w Europie i druga na świecie konstytucja regu-
lująca stosunek prawny w państwie i wprowadzająca w Rzeczpospolitej nowy porządek 
ustrojowy, reformujący skostniałą i niewydajną demokrację szlachecką. 

W rocznicę tego wydarzenia,  
3 maja 2018 roku, mieszkańcy Miasta  
i Gminy Gąbin wzięli udział w uroczy-
stej Mszy Świętej za ojczyznę. Odpra-
wił ją ks. Kanonik dr Andrzej Świderski 
- proboszcz parafii Gąbin. Uczestniczyli 
również w obchodach  okolicznościo-
wych przy Pomniku Głazie Marszałka 
Piłsudskiego w miejskim parku.

W uroczystościach udział wziął 
Burmistrz Krzysztof Jaczak, przedsta-
wiciele lokalnego samorządu, członko-
wie stowarzyszeń i organizacji pozarzą-
dowych z terenu MiG Gąbin, młodzież 
szkolna, poczty sztandarowe, strażacy 
z OSP Gąbin oraz mieszkańcy ziemi 
gąbińskiej i przyjezdni goście. 

Nad częścią artystyczną czuwa-
li harcerze z 58. Drużyny harcerskiej  
z Gąbina, śpiewający pieśni patrio-
tyczne oraz Amatorski Teatr Niewielki  
z Gąbina, który przygotował okoliczno-
ściowe wiersze. 

Cały program uroczystości przy-
gotowali i koordynowali członkowie 
Związku Piłsudczyków oddział Gąbin  
z Panią Prezes Elżbietą Kamińską. 

Hasłem tegorocznych obchodów 
było umiłowanie ojczyzny. Zwrot ten 
często powtarzał się zarówno w ho-
milii wygłoszonej przez proboszcza 
Świderskiego jaki i w czasie obchodów 
pod pomnikiem. 

Opracowanie: W. Olszewski
fot: A. Świerzyński

Przemarsz pocztów sztandarowych
i delegacji

Złożenie kwiatów pod pomnikiem - głazem Józefa Piłsudskiego
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11 maja 2018 roku, w przededniu 
rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego, 
mieszkańcy Miasta i Gminy Gąbin spo-
tkali się przy Pomniku Głazie Marszał-
ka by uczcić pamięć Wielkiego Polaka 
a jednocześnie patrona szkoły podsta-
wowej w Nowym Grabiu. 

W wydarzeniu udział wzięli Bur-
mistrz Krzysztof Jadczak, ks. Kanonik 
Jerzy Drozdowski, przedstawiciele 
szkół i lokalnych jednostek samorzą-
dowych, poczty sztandarowe, dzieci  
i młodzież oraz mieszkańcy MiG Gąbin. 

Część artystyczną przygotowali na-
uczyciele i uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej w Nowym Grabiu. Warto do-
dać, iż wspomniana szkoła rok do roku 
organizuje podobne wydarzenia zaś jej  
uczniowie wraz z dyrektor Barbarą Ar-
tiomow aktywnie działają na rzecz kulty-
wowania pamięci zarówno o Piłsudskim 
jak i lokalnej historii ziemi gąbińskiej.

83. rocznica śmierci 
Józefa Piłsudskiego

W czasie uroczystości złożono kwia-
ty przez delegacje mieszkańców MiG 
Gąbin. Pod pomnik udał się Burmistrz 
Krzysztof Jadczak wraz z ks. Kanoni-
kiem Jerzym Drozdowskim, dyrektorzy 
i uczniowie z lokalnych szkół a także 
przedstawiciele stowarzyszeń z ziemi 
gąbińskiej (m.in. Związek Piłsudczyków 
– oddział Gąbin, oraz  Towarzystwo Mi-
łośników Ziemi Gąbińskiej).

Burmistrz Krzystof Jadczak podzię-
kował wszystkim za obecność, zwłasz-
cza najmłodszym uczestnikom wyda-
rzenia. Wspomniał również w kilku 
zdaniach osobę Marszałka Piłsudskie-
go oraz przywołał tematykę postaw 
patriotycznych i umiłowania ojczyzny, 
zarówno w kontekście historycznym, 
odwołując się do czynów Marszałka 
jak i teraźniejszym, przywołując współ-
czesne zachowania i właściwe postawy 
społeczne. 

Organizatorem wydarzenia była 
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu.

Józef Piłsudski jest jedną z najwybit-
niejszych i najbardziej wyrazistych po-
staci w całej historii Polski. Jeden z fila-
rów niepodległości, polityk i wojskowy, 
odbudował kraj i nakreślał kierunki jego 
rozwoju przez większy czas XX-lecia 
międzywojennego. Będąc honorowym 
mieszkańcem Gąbina, blisko współ-
pracował z jednym z synów tej ziemi 
– Sławojem Felicjanem Składkowskim, 
ostatnim Premierem II RP. Józef Piłsud-
ski zmarł 12 maja 1935 r. Zaledwie 4,5 
roku później Polska znowu straciła nie-
podległość a osobę Marszałka próbo-
wano wymazać z pamięci historycznej 
Polaków zarówno w czasie niemieckiej 
okupacji jak i w latach późniejszych  
w okresie tzw. Polski Ludowej. 

Opracowanie i fot.: W. Olszewski

Delegacja dzieci z gąbińskiego przed-
szkola

Uczniowie Szkoły Podstawowej  
z Nowego Grabia
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V Festiwal Piosenki Papieskiej
W tym roku wystąpiło około 30 

uczestników, głównie z centralnej Pol-
ski. Na scenie pojawili się młodzi artyści  
z Płocka, Sierakówka, Nowej Góry, Sannik, 
Słubic, Wyszyny, Szczawina Kościelnego, 
Łącka i oczywiście Miasta i Gminy Gąbin.

Występujących oceniało jury 
w składzie: Ewelina Nowakowska 
(muzyk i pedagog, Beata Jasińska (wo-
kalistka zespołu Bayer Full); Łukasz 
Stefański (muzyk, organista w parafii 
Czermno) oraz Witold Figurski (muzyk, 
perkusista, instruktor muzyki w Ży-
chlińskim Domu Kultury).

Festiwal otworzyła dyrektor Be-
nedykta Wachowicz oraz Proboszcz 
Parafii Gąbin, Andrzej Świderski. Po-
ziom był w tym roku równie wysoki jak 
w latach ubiegłych. Duże zaangażowa-
nie młodych artystów oraz doskonała 
atmosfera, wynikały  nie tylko z indy-
widualnego podejścia poszczególnych 
muzyków ale także doskonałej orga-
nizacji festiwalu. Za przygotowanie 
wydarzenia odpowiedzialni byli na-
uczyciele Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Gąbinie m.in. Anna Brodowska, 
Bogumiła Wierzbicka oraz Barbara 
Szulborska.

12 maja w hali sportowej przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie odbył się V Festi-
wal Piosenki Papieskiej.

Młodzi artyści rywalizowali 
w trzech kategoriach wiekowych, pre-
zentując głównie pieśni religijne i pa-
triotyczne. Myślą przewodnią tego-
rocznego festiwalu było 100-lecie od-
zyskania przez Polskę niepodległości, 
co niejako determinowało charakte-
rystykę przedstawianych utworów. Ze 
sceny można było usłyszeć m.in. Bar-
kę, Wieżę Modlitwy, Dziś idę walczyć 
mamo, Ave Maria Jasnogórska, Ojciec 
Świętych Marzeń, Moja Ojczyzna itp.

Wręczenia nagród dokonał współ-
organizator wydarzenia,  Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin, Krzysztof Jad-
czak. W tym roku wyniki prezentowały 
się w następujący sposób:

Nagroda Grand Prix festiwalu - 
Amelia Zielińska - Szkoła Podstawowa 
w Gąbinie

Kategoria: szkoła podstawowa I-III
• I miejsce – Zespół Wokalny Brzdąc – 

Szkoła Podstawowa w Gąbinie
• II miejsce- Zespół Wokalno- Instru-

mentalny Bractwo Leśnie – Szkołą 
Podstawowa Sanniki

• III miejsce – Trio: Anna Halama, Ali-
cja Tyszkiewicz, Klaudia Kurkowska 
– Szkoła Podstawowa Sierakówek

Wyróżnienie - Zofia Bucko - Szkoła 
Podstawowa Sanniki

Kategoria: szkoła podstawowa  IV 
– VI
• I miejsce – Weronika Smoczyńska – 

Szkoła Podstawowa Gąbin
• II miejsce – Duet: Maciej Igneczek, 

Julia Igneczek – Szkołą Podstawowa 
Łąck

• III miejsce – Wiktoria Obidowska – 
Szkoła Podstawowa Nowe Grabie
Wyróżnienie: Oskar Bosek - Szkoła 

Podstawowa w Łącku
Kategoria – Klasa VII – Gimnazjum

• I miejsce – Aleksandra Rogozińska – 
Szkołą Podstawowa nr 13 Płock

• II miejsce – Michalina Leonarcik – 
Gimnazjum Sanniki

• III miejsce- Michalina Dobaczewska 
– Gimnazjum Sanniki
Wyróżnienie: Wiktoria Wronka - 

Szkoła Podstawowa w Nowej Górze
Za nagłośnienie odpowiedzialna 

była firma OPTIS z Gąbina.

Opracowanie i fot. W. Olszewski

Występuje Szkoła Podstawowa w Gąbinie

Wspólne zdjęcie uczestników festiwalu
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10 czerwca mieszkanka Gór Ma-
łych, Pani Katarzyna Dubielak obcho-
dziła swoje setne urodziny.

Jubilatka urodziła się tuż przed od-
zyskaniem przez Polskę Niepodległo-
ści. Przeżyła okres II Rzeczypospolitej 
oraz trudne czasy wojny światowej. 
Przez ponad 40 lat żyła w PRL-u zaś po 
1989 roku ponownie w wolnej i nie-
podległej Polsce. Na jej oczach zmie-
niał świat, tak samo jak zmieniała się 
ziemia gąbińska i dobrzykowska. Pani 
Katarzyna jest jednym z nielicznych 
żyjący świadków, pamiętających mi-
nione czasy bez elektryczności, mass 
mediów i samochodów. Rzecz niepoję-
ta dla młodych pokoleń.

Jubilatka  mimo swojego wieku jest 
w bardzo dobrej kondycji. W ostatnim 
czasie brała udział w nabożeństwach 
majowych w pobliskiej kaplicy. Panią 

Setne urodziny Pani  
Katarzyny Dubielak z Gór Małych

Katarzyną na co dzień opiekuje się  
rodzina, córka, syn oraz wnuczki.

Z okazji jubileuszu, Panią Katarzynę 
odwiedził Burmistrz Miasta i Gminy 
Gąbin, Krzysztof Jadczak oraz Prze-
wodniczący Rady Miasta i Gminy Gą-
bin Edward Wilgocki. Razem z Panią 
Marleną Mazurską, Kierownik Delega-
tury Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, 
oraz Kierownikiem USC w Gąbinie, 
Wandą Żabką-Nowicką, życzyli jubilat-
ce kolejnych stu lat życia oraz wręczyli 
kwiaty i upominki. Odczytany został 
również list od Prezesa Rady Mini-
strów, Mateusza Morawieckiego. Z rąk 
burmistrza Pani Katarzyna otrzymała 
okazały album dotyczący 100-lat pol-
skiej niepodległości.

Uroczystość odbyła się w domu  
rodzinnym Pani Katarzyny.

Opracowanie W. Olszewski 
fot. A. Świerzyński

Wspólne zdjęcie z jubilatką
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Wiślani goście
W dniach 12-25 maja 2018 roku dwój-

ka studentów Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy z kierunku „Re-
witalizacja dróg wodnych”, małżeństwo 
Jacek i Monika Paris, płynęło Wisłą trady-
cyjną drewnianą łódką od „0” km Wisły 
aż do śluzy Przegalina na 936 km. W trak-
cie rejsu studenci na całym tym dystansie 
przeprowadzali badania wody FNU jak 

również pobierali próbki piasku z łach. 
Pobrane materiały posłużą do badania 
stanu wody oraz składu rumowiska 
transportowanego przez rzekę na od-
cinku prawie tysiąca kilometrów Wisły.

19 maja 2018 Jacek i Monika prze-
pływali przez Jordanów, co postanowił 
wykorzystać Prezes stowarzyszenia 
PRZYSTAŃ 624 Michał Szymajda, któ-
ry zaprosił wiślanych podróżnych na 
spotkanie przy figurze Św. Jana Nepomu-
cena. Przy pączkach i kawie dyskutowano  
o stanie Wisły, warunkach pod przyszłą 
żeglugę oraz lokalnej, wodniackiej historii. 
Goście odwiedzili także kościół w Dobrzy-
kowie i Krzyż Wodniaków w Jordanowie.

„Znamy się z Jackiem z racji zamiło-
wania do pływania. Ja na razie pływam 
tylko po Wiśle ale Jacek z Moniką dopły-
nęli już nawet do Paryża i to dmuchanym 
kajakiem. Wcale mnie to nie dziwi biorąc 
pod uwagę to, że Jacek jest na co dzień 
górnikiem i pracuje na kopalni więc od-
wagi mu nie brakuje. Państwo Paris na 
pokładzie swojej łódki, poza naukowy-

mi próbkami, transportowali do Płocka 
figurę Św. Barbary wykutą ze śląskiego 
węgla. Figura ta została uroczyście prze-
kazana Bractwu Świętej Barbary z Płocka 
podczas specjalnej mszy w katedrze. 

Podczas wizyty pod naszym Krzyżem 
Wodniaków w Jordanowie, Jacek obie-
cał, że w przyszłym roku przywiezie także 
nam małą, węglową figurkę Św. Barbary 
i umieścimy ją przy krzyżu. Myślę, że bę-
dzie to piękna uroczystość, która ponow-
nie przypomni mieszkańcom gminy Gąbin 
o wodniackich korzeniach tego regionu.”

Opracowanie i fot: M. Szymajda

REKLAMA
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W dniu 16 maja w Dobrzykowie od-
była się uroczystość upamiętniająca po-
trójną rocznicę – 8-lecie renowacji mo-
giły Powstańców Styczniowych na do-
brzykowskim cmentarzu oraz 155-lecie 
bitwy pod Kunkami (15 maja 1863 r.)  
i Ciechomicami (20 lipca 1863 r.).

W dobrzykowskiej mogile spo-
czywają polegli powstańcy, walczący  
z rosyjskim zaborcą w czasie Powsta-
nia Styczniowego 1863-1864. Są to 
uczestnicy wspomnianych wyżej bitew.

Uroczystości rozpoczęły się o go-
dzinie 10:00. Otworzyła je Dyrektor 
Gimnazjum w Dobrzykowie, Danu-
ta Jakubowska. W dalszej kolejności 
miały miejsce występy artystyczne. 
Przygotowali je uczniowie z dobrzy-
kowskiego gimnazjum. Zaprezentowali  
pieśni patriotyczne a także przedsta-
wili krótki rys historyczny, przybliżają-
cy losy powstańców styczniowych na 

Rocznica  
bitwy pod Kunkami

ziemi dobrzykowskiej i gąbińskiej. Po-
ruszone zostały także losy powstańczej 
mogiły, zniszczonej w czasie okupacji, 
pielęgnowanej po wojnie przez lokalną 
społeczność i ostatecznie zrewitalizo-
wanej 8 lat temu. 

Ważnym punktem wydarzenia była 
modlitwa za powstańców, prowadzo-
na przez Proboszcza Parafii Dobrzyków 
Jarosława Ferenca. Po niej nastąpiło 
złożenie kwiatów przez przedstawicieli 
lokalnych placówek oświatowych – 
Gimnazjum w Dobrzykowie (Dyrektor 
Danuta Jakubowska wraz z delegacją 
młodzieży); Szkoły Podstawowej m. 
Obrońców Dobrzykowa z 1939 r. (Dy-
rektor Bogumiła Zalewska-Opasińska 
i młodzież szkolna) oraz Przedszkola 
Samorządowego w Dobrzykowie (Dy-
rektor Iwona Włodarczyk).

Na koniec głos zabrał ks. Grzegorz 
Mierzejewski, lokalny działacz społecz-

Uroczystości przy mogile powstańczej na dobrzykowskim cmentarzu
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Zbrodnia Katyńska to temat szcze-
gólnie trudny, zwłaszcza dla ludzi bar-
dzo młodych. Uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Czermnie opowiedzie-
li o tragicznych wydarzeniach wiosny 
1940 roku podczas uroczystego ape-
lu. Wspomnieli o tysiącach obywateli 
polskich, wśród których byli oficero-
wie Wojska Polskiego – wybitni do-
wódcy i stratedzy, policjanci, urzęd-
nicy, uczeni, profesorowie wyższych 
uczelni, artyści, lekarze, nauczyciele, 
prawnicy - elita narodu, jego potencjał 
obronny, intelektualny i twórczy. 

„…tylko guziki nieugięte  
potężny głos 
zamilkłych chórów  
tylko guziki nieugięte  
guziki z płaszczy 
i mundurów.”

Wspomnienie  
o zbrodni katyńskiej

Pani Dyrektor Marzena Ledzion 
otworzyła wystawę „Katyń 1940”, po-
święconą dziewięciu oficerom, którzy 
pochodzili z Gąbina lub okolic. Byli 
to:  mjr dypl. Zygmunt Wołowski, kpt 
Aleksander Żebrowski, ppor. art. Ta-
deusz Jankowski, ppor. rez. Jan Orłow-
ski, ppor. rez. Leon Dawidczyk, ppor. 
Franciszek Zydel, ppor. rez. Edward To-
polnicki, ppor. rez. Tadeusz Kozłowski  
i ppor. rez. Walenty K. Jankowski. 

Młodzież z zainteresowaniem oglą-
dała zdjęcia, listy, oryginalne nieśmier-
telniki, czy wreszcie orzełki i guzik, 

znalezione w Katyniu. Lekcja historii 
– niezapomniana.

ny i pasjonat historii ziemi gąbińskiej  
i dobrzykowskiej. W swojej wypowie-
dzi odniósł się zarówno do lokalnej 
społeczności, żywo interesującej się 
swoją spuścizną dziejową ale też osób, 
które przelewały krew za wolność Rze-
czypospolitej - Ich szczątki spoczywają 
tu w tej mogile, lecz ich dusze są wśród 
nas. To wielka radość iż trwa ta sztafe-
ta pamięci, nie z obowiązku a z potrze-

by serca. Cieszymy się bardzo i cieszą 
się Ci którzy oddali swe życie za ojczy-
znę, gdyż w takich momentach jak ten, 
widzą iż nie oddali życia na próżno – 
powiedział ks. Grzegorz. 

Bitwa pod Kunkami była jedną naj-
większych potyczek wojsk powstań-
czych z Rosjanami w czasie Powstania 
Styczniowego. Wojska carskie, składa-
jące się z 7 rot piechoty oraz 150 koza-

ków zaatakowały 260-osobowy odział 
kapitana Orłowskiego. Polacy, wobec 
dużej przewagi wroga, musieli się wy-
cofać. W czasie walk życie straciło 12 
osób. Z kolei bitwa pod Ciechomicami 
zakończyła się pomyślnie dla strony 
polskiej. Kozacy, pewni zwycięstwa za-
atakowali powstańców, zostali jednak 
odparci i musieli cofnąć się do Gąbina.

Opracowanie i fot: W. Olszewski

Ks. Ferenc i ks. Grzegorz Miejrzejewski Zapalenie znicza przez dyr. Jakubowską 

Modlitwa przy mogile Powstańców 
Styczniowych
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XVI Gminny Przegląd  
Piosenki Ludowej

15 maja 2018 roku w Szkole Pod-
stawowej im. Władysława Stanisława 
Reymonta w Czermnie odbyła się XVI 
edycja Gminnego Przeglądu Piosenki 
Ludowej. Podczas uroczystości swoje 
umiejętności wokalne zaprezentowa-
ły zespoły uczniów ze wszystkich szkół 
podstawowych naszej gminy. Cieszymy 
się, że piosenki i pieśni ludowe związa-
ne z historią wsi są wciąż żywe, chęt-
nie śpiewane i popularyzowane przez 
dzieci i młodzież. Uroczystość przebie-
gła w miłym, wesołym nastroju i była 
okazją do integracji uczniów i nauczy-

cieli. Wszyscy uczestnicy za wspaniałe 
występy otrzymali dyplomy i pamiąt-
kowe statuetki, a opiekunowie po-
dziękowania za zaangażowanie i wkład 
pracy włożony w przygotowanie dzieci 
do występów. Organizatorzy składają 
także serdeczne podziękowania Radzie 
Rodziców przy Szkole Podstawowej  
w Czermnie za wsparcie finansowe 
tego przedsięwzięcia. Nad przygoto-
waniem i przebiegiem uroczystości 
czuwały panie: Barbara Brzózka i Han-
na Olejniczak. oprac: 

Szkoła Podstawowa w Czermnie
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W piątek, pierwszego czerwca, 
w gąbińskiej świątyni parafialnej odbył 
się Wieczór Kultury Chrześcijańskiej.

Wydarzenie rozpoczęło się od Mszy 
Świętej. Po nabożeństwie przyszła 
pora na część artystyczną. W tegorocz-
nej edycji wystąpili: Schola Promyczki, 
Chór Miasta i Gminy Gąbin, Chór Szko-
ły Muzycznej I Stopnia w Gąbinie, Ze-
spół Nadzieja, Zespół Zielińskich oraz 
grupa The Four.

W tym roku, z okazji 100-lecia nie-
podległości prezentowano utwory od-
noszące się do tematyki narodowej. 
Obecna była również poezja patrio-
tyczna, deklamowana przez młodzież 

Wieczór Kultury Chrześcijańskiej 
w ramach obchodów DNI GĄBINA 2018

między występami muzycznymi. Wiel-
kie poruszenie wywołali uczniowie 
Szkoły Muzycznej, którzy pod batutą 
Pani Iwony Niemyjskiej, fenomenalnie 
wyśpiewali Hymn III Tysiąclecia. Utwór 
został przyjęty gromkimi oklaskami. 
Równie wysoki poziom prezentowały 
pozostałe zespoły, potwierdzając wy-
sokie zaangażowanie i kwalifikacje ar-
tystyczne naszych lokalnych muzyków.

Ważnym punktem uroczystości 
było wręczenie Gąbińskich Aniołów – 
wyrzeźbionych w drewnie przez Woj-
ciecha Symołona. Otrzymali je przed-
stawiciele wszystkich, występujących 
tego wieczoru zespołów. Wręczenia 

aniołów dokonali: Proboszcz Andrzej 
Świderski, Burmistrz Krzysztof Jadczak 
oraz Dyrektor Wydziału d.s. Rodzin 
w płockiej kurii, ks. Wojciech Kućko.

Na koniec uczestnicy Wieczoru 
Kultury chrześcijańskiej udali się pod 
tablicę upamiętniającą Papieża Jana 
Pawła II. Krótką modlitwą uczczono 
tam pamięć Wielkiego Polaka.

Organizatorami wydarzenia byli: 
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
w Gąbinie, Parafia Rzymskokatolic-
ka w Gąbinie oraz Burmistrz Miasta 
i Gminy Gąbin. Nagłośnienie i oświe-
tlenie zapewniła firma OPTIS.

Opracowanie i fot.: W. Olszewski

Śpiewa Chór Miasta i Gminy Gąbin
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Pierwszy weekend czerwca upłynął pod znakiem  

Dni Gąbina 2018. 
Zapraszamy do przeczytania obszernej relacji z tego wydarzenia

Dni Gąbina to lokalne, miejskie święto, odbywające się raz 
w roku, zazwyczaj na przełomie maja i czerwca. Wydarzenie orga-
nizowane jest już od 27 lat. Dni Gąbina mają charakter rodzinne-
go, trzydniowego festynu połączonego z pokazami artystycznymi 
i występami muzycznymi. Wydarzenie odbywa się na gąbińskiej 
starówce, która w tym czasie zamienia się w plac pełen stoisk 
z zabawkami, pamiątkami i wyrobami regionalnymi. Funkcjonuje 
także wesołe miasteczko, dmuchańce, pokazy sportowe dla dzieci, 
wystawy. Centralnym punktem, trwających trzy dni obchodów jest 
duża, nowoczesna scena, usytuowana w pobliżu ratusza. To tam 
swoje koncerty dają wielkie gwiazdy (m.in: Zbigniew Wodecki, 
VOX, IRA, Skaldowie, Krzysztof Krawczyk, Ewelina Lisowska, Pec-
tus, Kobranocka, Sylwia Grzeszczak, Enej).

W piątek odbywają się uliczne biegi i turnieje sportowe (tenis, 
koszykówka, siatkówka, piłka nożna m.in.) oraz wieczór kultury 
chrześcijańskiej. W spotkaniu biorą udział mieszkańcy ziemi gąbiń-
skiej oraz przyjezdni goście, chcący wspólnie spotkać się, pomodlić 
i wysłuchać koncertów zespołów muzycznych, grających muzykę 
o tematyce chrześcijańskiej.  Sobota, to pierwszy dzień głównych 
obchodów Dni Gąbina. W tym czasie mają miejsce występy lokal-
nych grup artystycznych. Wieczorem przychodzi czas na zespoły 
dużego formatu oraz zabawę taneczną do późnych godzin wie-
czornych. Niedziela upływa pod znakiem kolejnych pokazów arty-
stycznych w tym teatralnych. W godzinach wieczornych na scenie 
pojawiają się kolejne duże zespoły. Zwieńczeniem gąbińskiego 
święta są występy gwiazdy wieczoru – zazwyczaj sławnego artysty, 
koncertującego w kraju i za granicą. Sobotni koncert kończy się 
wspólną zabawą taneczną.

Stoisko Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gąbinie
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Pierwszy weekend czerwca upłynął pod znakiem  

Dni Gąbina 2018. 
Zapraszamy do przeczytania obszernej relacji z tego wydarzenia

Stoiska regionalne
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WYSTĘPY MUZYCZNE
Pokazy muzyczne, to żelazny 

element każdej edycji Dni Gąbi-
na. W tym roku na słuchaczy cze-
kał szereg atrakcji. Przyjrzyjmy się 
wszystkim występującym zespołom.

Gwiazdami Dni Gąbina 2018 
były legendy polskiej sceny muzycznej 
– zespoły BOYS oraz DE MONO. Pierw-
szy, reprezentujący gatunek disco polo, 
ma na swoim koncie 6 platynowych 
płyt, dwie złote i szereg występów 
na największych polskich festiwalach 
muzycznych. BOYS pojawił się na sce-
nie w sobotę, tuż po godzinie 23:00. 
Kapela wywołała ogromne poruszenie 
wśród licznie przybyłej publiczności. 

Gąbińska starówka była w tym czasie 
świadkiem jednego z większych kon-
certów w historii. BOYS zaprezento-
wał swoje największe hity. Muzyka, 
wykonana została w zupełnie nowej 
aranżacji, bardziej w klimatach iast 
niż disco polo. Zabieg ten przypadł do 
gustu słuchaczom i stanowił ciekawą, 
artystyczną odskocznię od tradycyjne-
go repertuaru grupy. Koncert skończył 
się około godziny pierwszej. Po nim 
nastąpiła zabawa taneczna. W nie-
dzielę przyszła pora na DE MONO 
-  klasyk polskiej sceny rockowej lat 
80. Zespół wylansował takie hity jak 
Zostańmy sami, Jak statki na niebie 

czy Kochać inaczej. W Gąbinie zagrał 
większość swoich najważniejszych 
utworów, udowadniając, iż mimo 30 
lat istnienia, nadal potrafi zachwycić 
publiczność i poderwać do zabawy tak 
starych fanów jak i młodsze pokolenia, 
nie znające ich dorobku artystycznego. 
DE MONO doskonale czuło się na 
gąbińskiej starówce. Profesjonalnie 
wykonane piosenki uzupełniały żarty 
i spontaniczność iastaana – Andrzeja 
Krzywego. Nie zawiodła również pu-
bliczność, doskonale znająca teksty 
utworów jak i dorobek zespołu; żywio-
łowo reagująca na to co działo się na 
scenie. 



19

www.gabin.pl

W Gąbinie wystąpił również ze-
spół Baby Full – młoda kapela, 
istniejąca od grudnia 2016 roku. Zało- 
żona przez Nikolę Damiana i Sebastia- 
na Świerzyńskich, w swoim repertu-
arze nawiązuje zarówno do dorobku 
zespołu Bayer Full, z którym członko-
wie zespołu są związani, jak i zupełnie 
nowych klimatów muzycznych, two-
rząc interesujący, muzyczny projekt 
z ogromnym, artystycznym potencja-
łem.  Baby Full przypadł do gustu na-
szym słuchaczom i cieszył się dużym 
zainteresowaniem publiczności. Pod-
czas koncertu starówka wypełniona 
była po brzegi. Prezentowana muzy-

ka zachęcała do tańca, z czego wiele 
osób ochoczo skorzystało. Ze sceny 
wybrzmiały znane i lubiane kawałki:  
Moja mała Blondyneczka, Wszyscy Po-
lacy, Majteczki w kropeczki m.in.

Kolejnym zespołem, występującym 
podczas Dni Gąbina 2018 było Reggesi-
de. Grupa powstała w 2012 roku. Tworzy 
muzykę z pogranicza gatunków reggae, 
funk, rocka i popu. W 2017 wydała swoją 
pierwszą płytę studyjną. Reggeside za-
chwyciło artystycznym zaangażowaniem. 
Ekspresja wokalisty spodobała się zwłasz-
cza młodszym słuchaczom. Grupa zapre-
zentowała takie utwory jak: Za dużo za 
mało, Bracie żyj, Czas, Czekam i wołam.

Wokalistka Baby Full na scenie

Frontman zespołu Boys

Pokazy Sakura Judo
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W niedzielę przed publicznością  
zagrała grupa Wędrowne Gitary. 
Zespół za swój cel stawia sobie pro-
pagowanie klasycznego brzmienia  
Czerwonych Gitar, odgrywając ich 
największe, klasyczne przeboje. Nie 
inaczej było w Gąbinie. W blasku 
zachodzącego słońca, artyści zagra-
li Kwiaty we włosach, Ciągle pada, Nie 
zadzieraj nosa, przywołując klimaty, 
znane zwłaszcza starszym słuchaczom. 
Ciekawostką jest fakt, iż Wędrowne 

Gitary otrzymały licencję Fundacji im. 
Seweryna Krajewskiego na publiczne 
wykonywanie utworów z repertuaru 
tegoż  artysty.

Niedzielny wieczór wypełniły 
utwory zespołu Zdążyć Przed Półno-
cą. Prezentował on muzykę z nurtu 
twórczości poetyckiej i lirycznej, od- 
wołując się m.in. do poezji Karola 
Wojtyły. Spokojne, czasem nostalgicz- 
ne i pełne refleksji utwory, były inte-
resującą odskocznią od występu- 

jących wcześniej zespołów rozrywko-
wych. Zdążyć Przed Północą wydał do 
tej pory dwie płyty długogrające.

Na scenie wystąpił również nasz 
rodzimy zespół Czarna Pantera. Pro-
jekt muzyczny powstał w 2008 roku. 
Współtworzą go młodzi mieszkańcy 
Miasta i Gminy Gąbin, grający mu-
zykę w stylu rocka, punku, ska, z ele-
mentami folkowymi. Czarna Pantera 
rozwija swoją działalność, koncentru-
jąc zarówno lokalnie w kraju jak i za 

Zespół Zdążyć Przed Północą
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granicą. Gąbińscy artyści występowali 
m.in. z Eweliną Flintą czy zespołem Ja-
mal. Na Dniach Gąbina zaprezentowali 
swoje największe autorskie przeboje.

Nowością wśród lokalnych zespo-
łów była grupa Pasją Połączeni. Mają-
ca debiut wczesną wiosną 2018 roku, 
zrzesza w swoich szeregach muzycz-
nych pasjonatów, którzy grają tak dla 
pożytku jak i dla zabawy. W marcu br. 
Pasją Połączeni wzięli udział w koncer-
cie charytatywnym Dla Ciebie, podczas 

którego zbierano pieniądze na lecze-
nie chorego mieszkańca Miasta i Gmi-
ny Gąbin. W swoim repertuarze mają 
piosenki takich wykonawców jak Anna 
Jantar, Czerwone Gitary, Piotr Szczepa-
niak.

Najmłodszym zespołem Dni Gą-
bina 2018 był gąbiński projekt mu-
zyczny No Name. Grupa powstała 
w kwietniu 2018 roku. Trzy młode ar-
tystki, zaprezentowały na scenie takie 
utwory jak: Czy ten Pan i Pani (Anna 

Wyszkoni); Shut up and iast (Walk the 
Moon);Isee Fire (Ed Sheeran).

Atrakcją dla słuchaczy był również 
mini koncert Orkiestry OSP Gąbin. Jeśli 
najmłodszym zespołem Dni Gąbina 
była grupa No Name, tak wspomnia-
na orkiestra może zostać uznana za 
grupę najstarszą. Jej początki się-
gają bowiem roku 1904. Strażacy 
zaprezentowali takie utwory jak:  
W zielonym gaju, Marsz Europa, 
Podmoskiewski wieczór.

Zespół De Mono
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WYSTĘPY SZKOLNE
Dni Gąbina to nie tylko zabawa przy 

muzyce. Na scenie swoje umiejętności arty-
styczne prezentują dzieci i młodzież szkolna.

W weekend na scenie pojawiły się gru-
py reprezentujące lokalne szkoły gminne: 
Zespół Brzdąc, ze Szkoły Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Gąbinie zapre-
zentował trzy utwory: Bo co może mały 
człowiek, Na drugi brzeg oraz Sportowe 
marzenia. Po nim wystąpił Chór Szkoły 
Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
„MariKon”. Istniejący od 2003 roku, liczy 
obecnie 42 osoby. Razem ze szkolnym 
zespołem Kantata, młodzi muzycy za-
śpiewali piosenki: Lubię wracać, Powró-
cisz tu czy  Póki Polska żyje w nas. Gąbiń-
ską szkołę podstawową reprezentowała 
także Amelia Zielińska – zdobywczyni 
nagrody Grand Prix podczas V Festiwalu 
Piosenki Papieskiej w Gąbinie. Zaśpiewa-
ła ona utwór Zostań z nami.

Szkoła Podstawowa im. Władysława 
Stanisława Reymonta w Czermnie miała 
swoje przedstawicielstwo w postaci gru-
py Małe Czermno, który z okazji 100-le-
cia niepodległości zatańczył Poloneza, 
Walca oraz wykonał Taniec z szarfami. 
Młodsza część zespołu zaprezentowa-
ła Taniec piracki oraz układ do Marsza 
Radetzky’ego.

Kamieniaki były kolejnym zespołem 
szkolnym, który pokazał swoje umiejęt-
ności taneczno-wokalne podczas Dni 
Gąbina. Reprezentujący Szkołę Podsta-
wową im. Marii Kownackiej w Nowym 
Kamieniu, przedstawili barwny i dyna-
miczny  program pt. Z biegiem polskiej 
rzeki Wisły…

Utworami Hallelujah, Żyj, Hava-
na i Nie zmieniajmy nic, rozpoczęli mło-
dzi artyści ze Szkoły podstawowej im. 
Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu.  

W ramach występów zaprezentowała się 
również Grupa Przedszkolna z Nowego 
Grabia, przedstawiając pokaz pt. Zielona 
Bajka.

W niedzielę scena stała się miejscem 
pokazów przedszkolaków. Pierwsze wy-
stąpiło Przedszkole Samorządowe im.  
Króla Maciusia Pierwszego w Gąbinie.  
Dzieci zaprezentowały pokaz sceniczny  
O Warsie i Sawie; zatańczyły także Po-
leczkę Warszawską oraz Poloneza. Wy-
konanie tego skomplikowanego bądź 
co bądź tańca (przez 6-latki), wzbudziło 
wśród widowni wiele emocji.

Przedszkole Samorządowe w Do- 
brzykowie przygotowało kilka występów 
tanecznych i muzycznych. Był Ta- 
niec z chustkami, Taniec ża-
bek czy improwizacja 
ruchowa do utwo-
ru Klap, klap 

Pokazy artystyczne młodzieży z MGOK
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song. Ponadto przedszkolaki prezentowa-
ły scenki tematyczne m.in. Taniec kwiatów 
w doniczkach. Pewność siebie i doskonałe 
przygotowanie skutkowały gromkimi okla-
skami widzów.

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Do-
brzykowa z 1939 r, zaprezentowała montaż 
słowno-muzyczny pt. „Chrońmy przyrodę”. 
W ramach występu uczniowie przedstawili 
utwory Jana Brzechwy, Juliana Tuwima oraz 
piosenki Majki Jeżowskiej.

Zespół Happy Girls reprezentował 
Szkołę Podstawową im. Kornela Maku-
szyńskiego w Borkach. Uczennice z klas  

V-VII zaśpiewały cztery utwo-
ry: Perfect (Ed Sheeran); Mamma mia  
(ABBA); Sunny (Boney M) oraz Lemon 
Tree (Fool’s Garden). Wszystkie pio-
senki wykonane zostały po angielsku.

Niedzielnym popołudniem wystą-
pili uczniowie z Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Gąbinie. Zespół URANOS, 
nieprzerwanie istniejący od 2002 
roku to prawdziwy weteran wśród 
lokalnych zespołów szkolnych. Ma na 
swoim koncie dziesiątki występów 
tak gminnych i powiatowych jak 
i ogólnopolskich oraz wiele zwycięstw 

na festiwalach i przeglądach krajowych.
Młodzież z dobrzykowskiego 

Gimnazjum zaprezentowała w tym 
roku utwory z repertuaru Agnieszki 
Osieckiej – Wariatka tańczy”, Damą 
Być i Sing Sing.

Oddzielny mini koncert zagrali 
uczniowie Szkoły Muzycznej I Stopnia 
w Gąbinie. Szeroki repertuar, swoim 
zakresem objął zarówno utwory kla-
syczne, jak i największe przeboje mu- 
zyki filmowej, latynoskiej oraz rozryw-
kowej. Był więc Hit the ias Jack, Raya 
Charlesa, Over the rainbow, Harolda 
Arlena czy twórczość Sergieja Proko-
fiewa.

WYSTĘPY TANECZNE
Po krótkiej przerwie znowu działa-

ją zespoły taneczne z Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Gąbinie. Do 
występów dzieci przygotowały: Pani 
Ewa Gieras i Tola Olszewska.

Podczas tegorocznych Dni Gąbi-
na zaprezentowały się trzy projek-
ty artystycznie: Folk Dance, Hokus 
Pokus oraz Huba Buba. Wieczorne 
pokazy ukazały niesamowite przygo-
towanie i zmysł artystyczny, godny 
profesjonalnych zespołów tanecznych. 
Zarówno dziecięcy Huba Buba jak 
i starsze tancerki z Hokus Pokus i Folk 
Dance, pokazały jak tańczy się na zie-
mi gąbińskiej. Żywiołowe, pełne kolo-
rowych strojów i efektów świetlnych 
widowisko, zachwyciło publiczność tak 
przygotowaniem technicznym jak i za-
angażowaniem wszystkich tancerek.

Młodzi artyści na scenie
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INNE ATRAKCJE
Oprócz pokazów muzycznych i ar-

tystycznych, na uczestników Dni Gą-
bina 2018 czekał szereg innych atrak-
cji. W sobotę swoje pokazy sportowe 
zaprezentowali judocy z SAKURA 
JUDO. Klub sportowy, do którego na-
leży wielu mieszkańców iasta i iast, 
przeprowadził na scenie widowiskowy 
pokaz walki. Pełna dynamizmu prezen-
tacja ukazała duże umiejętności tech-
niczne naszych judoków i potwierdzi-
ła, iż medale i zwycięstwa, które człon-
kowie klubu zdobywają na zawodach 
ogólnopolskich są dla nich jak najbar-
dziej zasłużone.

Dużą atrakcją była  słowiańska gru-
pa rekonstrukcyjna, która rozstawiła 
swoje średniowieczne stoisko w miej-
skim parku przy Pomniku – Głazie Józefa 
Piłsudskiego. Rekonstruktorzy odtwa- 
rzali czasy Mieszka I, prezentując stroje,  

uzbrojenie i zwyczaje, charakterystyczne  
dla początków państwa Polskiego. Wio-
ska słowiańska składała się z dwóch 
namiotów, gdzie prezentowane były 
zwyczaje mieszkańców dawnych ziem  
polskich. Na starówce wojowie prze- 
pro-wadzili pokazową walkę. Wszystko 
odbywało się za pomocą prawdziwej 
broni białej – mieczy i to-porów. 
Wieczorem rekonstruktorzy zapreze- 
ntowali widowiskowy taniec ognia. War-
to dodać iż w tym roku Gąbin obchodzi 
696-lecie lokacji iasta. Średniowieczna 
grupa rekonstrukcyjna doskonale wpisu-
je się w tę prawie okrągłą rocznicę.

W niedzielę dla najmłodszych za-
planowane były występy na scenie 
– MINI DISCO. Zabawy ruchowe i ta-
neczne przypadły do gustu słucha-
czom, którzy ochoczo zgłaszali się do 
poszczególnych występów.

Jedną z dodatkowych atrakcji 

była gąbińska parada motocyklowa.  
Przygotowana przez GGFM Gąbin, za-
pewniła niesamowitą atrakcję w po-
staci kilkudziesięciu jednośladów i po-
jazdów zabytkowych, przemierzają-
cych ulice Gąbina oraz okolic.

W czasie Dni Gąbina, miejską sta-
rówkę przemierzały chodzące maskot-
ki Myszki Miki. Zabawiały one dzieci 
i zapewniały atrakcje w postaci wspól-
nych zdjęć.

W niedzielę pod miejską altanką 
funkcjonowało stoisko do malowania 
buziek i twarzy. Było to wymarzone 
miejsce, zwłaszcza dla najmłodszych 
uczestników Dni Gąbina, którzy  mogli 
podejść i przemalować swoją twarz na 
super bohatera, tygrysa czy ulubioną 
postać z kreskówki.

Przy scenie znajdowało się urzą-
dzenie do produkcji baniek mydla-
nych, uprzyjemniające pokazy tanecz-

Parada motocyklowa
Parada motocyklowa
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ne na scenie.  Bańki można było także 
puszczać w tradycyjny sposób, za po-
mocą specjalnego sznura.

W miejskim parku rozłożone 
były dmuchańce i karuzela dla dzie-
ci. Na odwiedzających czekał m.in. 
dmuchany zamek, zjeżdżalnia, piłki 
wodne czy euro bungee. Na placu przy 
ul. Browarnej rozłożyło się z kolei We-
sołe miasteczko. Wśród atrakcji były: 
wirujący SKAT, karuzele parasolki, ka-
ruzele łabędzie, ciuchcia Alladyn, ka-
ruzela pojazdy orazdmuchany zamek.

W tym roku odbyto się rów-
nież uroczyste odsłonięcie pierwsze-
go gąbińskiego muralu. Wydarzenie 
odbyło się w sobotę w godzinach po-
południowych.

STOISKA HANDLOWE, REGIONALNE 
I PROMOCYJNE

W czasie Dni Gąbina nie może 
zabraknąć różnorodnych stoisk – ga-
stronomicznych, handlowych, regio-
nalnych, promocyjnych czy z rękodzie-
łem. Najbardziej lubiane przez dzieci 
są oczywiście te zabawkami oraz prze-
kąskami na ciepło i zimno. W tym roku 

na odwiedzających czekali sprzedawcy 
gofrów, lodów, waty cukrowej, sprę-
żynek ziemniaczanych i innych przy-
smaków. Ponadto nabyć można było 
gadżety, upominki i zabawki. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się oczywi-
ście balony z helem oraz świecidełka, 
tak chętnie kupowane przez najmłod-
szych uczestników Dni Gąbina.

Swoje produkty wystawiły także lo-
kalne stowarzyszenia i koła gospodyń 
wiejskich. Pyszne pierogi, chleby wiej-
skie, smalec, ogórki, ciasta drożdżowe 
i inne regionalne przekąski; wszystko 
to można było znaleźć na gąbińskiej 
starówce. Dużą popularnością cieszyły 
się wyroby Stowarzyszenia Lipińskie, 
zwłaszcza  tradycyjne chleby na zakwa-
sie. Ponadto swoje produkty prezento-
wali lokalni artyści. Paweł Jędrzejczak z 
Łącka promował rękodzieło z drewna 
zaś Pani Marianna Pietrzak piękne 
hafty łowickie. Stoiska promocyjne 
wystawiły z kolei Stowarzyszenie LGD 
Aktywni Razem, ZS Gąbin oraz szkoła 
podstawowa, żłobek i przedszkole 
z Gąbina. Nie mogło zabraknąć wy-
stawy plastycznej przygotowanej 
przez Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
Prace plastyczne wykonano pod kie-
runkiem pani Iwony Motylewskiej- 
Białek, która działając przy UTW, udo-
wadnia iż w każdym drzemie ogromny 
artystyczny potencjał. Prezentowane 
prace zachwycały starannością wyko-

nania ale też, co najważniejsze, głęb-
szą wizją – skłaniającą do refleksji, co 
w sztuce jest akurat bardzo ważne.

PODSUMOWANIE
Kolejna Edycja Dni Gąbina już za 

nami -  trzy dni uroczystości zarówno 
dla ciała jak i dla ducha. Różnorodny 
repertuar, dostosowany tak dla star-
szego jak i dla młodszego uczestnika 
oraz mnogość pobocznych atrakcji to 
chyba największe atuty odbywających 
się ponad ćwierć wieku obchodów 
święta iasta.  Pogoda w tym roku dopi-
sała, tak samo jak frekwencja. Były bie-
gi i turnieje sportowe, był Wieczór Kul-
tury Chrześcijańskiej, występy, pokazy 
i inne pomniejsze atrakcje. Wszystko 
to przeszło już do historii. Przed nami 
kolejne wydarzenia, na które serdecz-
nie zapraszamy. Do zobaczenia za rok 
na kolejnych Dniach Gąbina!

 
Serdecznie dziękujemy Piotrowi  

Kunikowskiemu oraz wszystkim pra-
cownikom firmy OPTIS, za  obsługę 
techniczną DNI GĄBINA 2018  
a w szczególności: scenę, nagłośnienie, 
oświetlenie, obsługę multimedialną. 
Praca i zaangażowanie, jakie firma 
OPTIS włożyła w przygotowanie nasze-
go lokalnego święta jest nieoceniona.           

Dziękujemy wszystkim sponsorom, 
którzy zaangażowali się w przygotowa-
nia i wsparcie finansowe tegorocznej 
edycji Dni Gąbina. Bez Państwa pomo-
cy realizacja tego przedsięwzięcia była 
by mocno utrudniona lub wręcz nie-
możliwa do zrealizowania.

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 
serdecznie dziękuje wszystkim zaanga-
żowanym osobom, przygotowującym 
trzydniowe obchody Dni Gąbina 2018: 
Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury 
w Gąbinie, Stowarzyszeniu Rodzin Ka-
tolickich, OSP Dobrzyków, OSP Gąbin, 
Stowarzyszeniom i organizacjom poza-
rządowym z terenu Miasta i Gminy Gą-
bin, Jednostkom oświatowym i wycho-
wawczym Miasta i Gminy Gąbin oraz 
pracownikom lokalnego samorządu.

Opracowanie: W. Olszewski
fot. W. Olszewski i A. Świerzyński

Bieg o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin
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Sponsorzy Dni Gąbina 2018
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Sponsorzy Dni Gąbina 2018
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• Jerzy Paczkowski Sklep Spożywczy 
U Dany

• Rafał Berliński RBC - myjnia bezdoty-
kowa

• Piotr Jażdrzyk Sklep przemysłowy
• Teresa Kwiatkowska Z.U.H TECH BUD
• Elżbieta Machała Usługi Geodezyjne
• Wojciech Rojewski Usługi Geodezyjne
• Przemysław Żabka i Piotr Buła Fructo-

plant Sp. z o.o
• Agata Gronkiewicz Restauracja Piano 

w Gąbinie
• Łukasz Domżałowicz OSK Auto Drive
• Katarzyna Zasiewska Kącik Urody
• Piotr Łopiński Auto-Centrum Jorda-

nów
• Marian Puternicki Marput Export-

-Import
• Danuta Puternicka DANKO
• Marek Florkiewicz Floterm
• Rafał Feliniak FEL-CAR
• Dawid Pestkowski Credit Agricole
• Janusz Gołębiewski F.H.U JANPOL
• Remigiusz Zalewski i Marcin Kunikow-

ski, Global-Lan
• Przemysław Chojnacki - Usługi Geode-

zyjne Level
• Sławomir Goszczycki Bango Sp.J.
• Jadwiga Garstka Bank Spółdzielczy 

w Gąbnie

• Jacek Wojtalewicz JAWIS Eksport-
-Import

• Zygmunt Puternicki ZYG-POL
• Franciszek Rytwiński  

USŁUGI PROJEKTOWE SC drogi, ulice, 
organizacja ruchu

• Jolanta Baranowska PPHU Rol-Remont
• Dariusz Szewczyk PHU Daren Servis 
• Helena Olszewska  

Diagnostyka Pojazdowa - Stacjia Kon-
troli Pojazdów

• Paweł Szewczyk RSC Recycling Service
• Andrzej Szewczyk Myjnia Samocho-

dowa
• Sylwester Stawicki Zakład Handlowo 

Usługowy
• Sylwia Jażdrzyk Pizzeria Manhattan
• Marek Rutkowski  ZHUP Marko
• Milewska Jadwiga, Bardyszewski To-

masz  Sklep Spożywczo-Przemysłowy
• Jerzy Lodziński Pasze dla koni
• Mirosław Liberadzki ORION Ochrona
• Marian Gil  Inter-Mar
• Andrzej Żabka Żawakol Eksport Import
• Jacek Szymczak  Autokaryplock
• Paweł Gil Gil- Trans
• Drukarnia AGPRESS
• Rafał Bedyk NSC Naprawa Sprzętu 

Ciężkiego
• Barbara Panek  

Centrum Wypoczynkowo-Szkoleniowe 
MAGDALENA w Koszelówce 

• Piotr Andrzejewski PRD S.A
• Halina Kajak, Aneta Kajak-Kołodziejska 

Zajazd Nad Wisłą S.C.
• Danuta Kowalska Sklep Wielobran-

żowy
• Mariusz Pawluk AQUAMAR Sklep 

Hydrauliczny
• Ewa Bliźniak Sklep papierniczy ŻAK
• Witold Szabliński Prywatny Gabinet 

Weterynaryjny
• Aleksander Dutkowski Hurtownia 

Rowerów
• Wojciech Ziarkowski Pizzeria Folk 
• Emil Cholewiński Auto Echo
• Mariusz Szymański OSK Autokurs
• Anna Kowalczyk  

STACJA KONTROLI POJAZDÓW
• Magdalena Król-Karpińska BUSY BEES 

- Angielski dla dzieci
• Katzrzyna Stańczak-Głowacka Agencja 

Ubezpieczeniowa
• Krystyna Stańczak Agencja Ubezpie-

czeniowa
• Joanna Kwiatkowska-Kacprzak  

Pracownia Architektoniczna  
ARCHISPROJEKT

• Iwona i Krzysztof Lewandowscy LINKK 
Przewóz osób
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Tymoteusz Jóźwiak z Jordanowa 
zwyciężył cały cykl Ogólnopolskich  
Zawodów Pływackich „Od Młodzika do 
Olimpijczyka” zajmując I Miejsce w Kla-
syfikacji Generalnej Chłopców rocznika 
2008. To pierwsze zwycięstwo w cyklu 
OMDO zawodnika z regionu płockiego.

Przypominamy, że cały cykl zawo-
dów trwał od października 2017 do 
czerwca 2018, na których zawodnicy 
byli klasyfikowani według punktacji 
FINA. To jedna z większych imprez  
w Polsce dla młodych zawodników, na 
której liczy się wysoka dyspozycja pły-
wacka w całym sezonie.

Pływak z Jordanowa
Tymek, startując w Wielkim Finale 

na basenie Olimpijskim w Warszawie 
został multimedalistką zdobywając 
trzy medale. Medal brązowy za 50 m 
stylem dowolnym, medal srebrny za 
50 m stylem grzbietowym i medal 
srebrny za 50 m stylem motylkowym. 

Młody pływak oraz jego równie 
utalentowany w pływaniu brat spotka-
li się 22 czerwca z Burmistrzem Krzysz-
tofem Jadczakiem, który pogratulował  
sportowcom wspaniałych rezultatów 
w zawodach.

Opracowanie: Grzegorz Jóźwiak, 
W. Olszewski

Spotkanie z burmistrzem
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Zakończenie roku szkolnego
22 czerwca dla dzieci i młodzieży 

szkolnej z całej Polski rozpoczęły się 
upragnione wakacje. Poprzedziły je 
uroczystości, wieńczące kolejny rok 
szkolny – 2017/2018.

W mieście i Gminie Gąbin działa 
6 szkół podstawowych, dwa gimnazja 
oraz Zespół Szkół im. Stanisława Sta-
szica.  Rok szkolny 2018/2019 będzie 
ostatnim, w którym funkcjonować 
będą Gimnazjum im. Jana Pawła II  
w Gąbinie oraz Gimnazjum w Dobrzy-
kowie. Wynika to z przeprowadzanej 
reformy oświaty. Rolę edukacyjną 
wspomnianych placówek przejmą 
szkoły podstawowe, w tym wypadku 
Szkoła Podstawowa im. Marii Konop-
nickiej w Gąbinie oraz Szkołą Pod-
stawowa im. Obrońców Dobrzykowa  
z 1939r. w Dobrzykowie 

Zakończenie roku to upragniony 
czas zarówno dla uczniów jak i nauczy-
cieli. Pożegnaniom towarzyszy wrę-
czenie świadectw, wyróżnień i nagród.  
W uroczystościach gminnych co roku 
bierze udział Burmistrz Krzysztof Jad-
czak. W tym roku odwiedził szkołę pod-
stawową oraz gimnazjum w Gąbinie. 

Wszystkim tym, którzy od piątku, 
22 czerwca zaczynają swój czas wy-
poczynku, życzymy wielu radosnych 
chwil; wspaniałych, udanych wakacji 
oraz jak najlepszego wykorzystania 
czasu wolnego, tak aby we wrześniu 
z  uśmiechem na twarzy zasiąść, czy to 
w ławce uczniowskiej czy za biurkiem 
nauczyciela

Oprac. i fot: W. Olszewski
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Pamiętajmy o bezpieczeń-
stwie. Dbajmy o właściwe zacho-
wania w różnych sytuacjach: nad 
wodą, w lesie, na rowerze itd. Po-
niżej krótka informacja, pochodzą-
ca ze strony internetowej: http://
zyjbezpiecznie.policja.pl/

• Rozważnie korzystajcie ze 
wszystkich przyjemności, jakich 
dostarczają wakacje!

• Zawsze informujcie swoich 
rodziców o tym - gdzie i z kim 
przebywacie!

• Na zabawy wybierajcie jedynie 
bezpieczne miejsca – z dala od jezd-
ni, torów kolejowych, wykopów...

• Jeżdżąc na rowerze, rolkach, 
hulajnodze czy desce – nie traktuj-
cie jezdni jak placu zabaw!

• Kąpcie się jedynie w miej-
scach do tego wyznaczonych – 
strzeżonych kąpieliskach pod opie-
ką ratowników lub osób dorosłych!

• Bądźcie ostrożni wobec zwie-
rząt – nawet najbardziej łagodne 
bywają niebezpieczne!

• Nie korzystajcie z propozycji prze-
jażdżki lub spaceru z nieznajomym!

• Pozostając samodzielnie  
w mieszkaniu – ostrożnie obchodźcie 
się z urządzeniami elektrycznymi i ga-
zowymi!

• Nigdy nie bawcie się ogniem – 
ogniska rozpalajcie w miejscach wy-
znaczonych, zawsze w obecności osób 
dorosłych!

• Zawsze mówcie „NIE” gdy nie 
zgadzacie się z szalonymi pomysłami  
i propozycjami swoich kolegów!

• Uczestnicząc w pracach polo-
wych – zachowajcie szczególną ostroż-
ność nie dotykajcie maszyn i urządzeń 
będących w ruchu i pod napięciem!

• Zawsze dbajcie o środowisko na-
turalne - nie niszczcie i nie zaśmiecaj-
cie otoczenia, w którym przebywacie!

• Zawsze pamiętajcie, że pewność 
siebie i lekkomyślność nie wróżą nic 
dobrego!

Zarówno kiedy poczujemy się za-
grożeni, jak i w razie popełniania prze-
stępstwa, nie wahajmy się zwrócić  
o pomoc. Taki przypadek należy zgłosić 
znajdującemu się w pobliżu policjanto-
wi, do najbliższej jednostki Policji lub 
telefonicznie pod numer 997 lub 112.
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W gąbińskich alejach szkolne życie 
toczy się od 1927 roku – wtedy pierwsi 
uczniowie rozpoczęli naukę w 7 – kla-
sowej szkole powszechnej. Niestety, 
budynek uległ zniszczeniu już we wrze-
śniu 1939 roku i trzeba było czekać dłu-
gich osiemnaście lat, by po raz kolejny 
usłyszeć dzwonek… 20 kwietnia 2018 r. 
społeczność szkolna obchodziła jubi-
leusz 60-lecia edukacji  w odbudowa-
nym ze zniszczeń wojennych gmachu. 
Uroczystość  zaszczycili swą obecnością: 
posłowie na Sejm RP Anna Cicholska  
i Maciej Małecki, przedstawiciele Urzę-
du Marszałkowskiego i Wojewódzkie-
go, Wicestarosta Płocki Iwona Sierocka, 
Dyrektor Delegatury Mazowieckiego 
Kuratorium Oświaty w Płocku Krzysz-
tof Wiśniewski, Burmistrz MiG Gąbin 
Krzysztof Jadczak oraz Przewodniczą-
cy Rady MiG Gąbin Edward Wilgocki, 
proboszcz gąbińskiej parafii ks. kanonik  
dr Andrzej Świderski, dyrektorzy oko-
licznych szkół, przedszkoli i żłobków, 

Wielkie święto  
Szkoły Podstawowej w Gąbinie
1957/58 – 2017/2018

przedstawiciele zaprzyjaźnionych ze 
szkołą instytucji oraz członkowie Rady 
Rodziców, w tym przewodniczące  
z ubiegłych lat.  Nie zabrakło także gości 
szczególnych – nauczycieli emerytów, 
którzy przez lata pisali historię gąbiń-
skiej podstawówki.  

60 lat to całe dorosłe życie człowie-
ka – 60 lat w historii szkoły to tysiące 
zdarzeń, faktów i przeżyć. W pełnej 
uśmiechu i nostalgii podróży w czasie 
wybrzmiał chór uczniów  i absolwen-
tów. Wzruszenie wywołały zdjęcia pre-
zentujące szkolne życie na przestrzeni 
ponad półwiecza oraz życzenia, które 
w imieniu uczniów wygłosił przewod-
niczący SU Jan Dubielak:

Kochana szkoło! W dniu twego 
jubileuszu życzymy Ci, byś zawsze 
zasługiwała na ciepłe wspomnienia 
uczniów i rodziców, by nauczyciele ni-
gdy nie żałowali, że podjęli się trudnej 
sztuki przekazania nam konkretnej 
wiedzy oraz tego, że pod Twym da-

chem życzliwość można znaleźć nawet 
w najciemniejsze dni.

W okolicznościowym przemówie-
niu dyrektor szkoły Anna Gołdyn, dzię-
kując wszystkim za przybycie i ciepłe 
słowa, podkreśliła, że przeżyte chwile 
nie giną nigdy i nigdy nie wiemy, kiedy 
wypłyną z dalekiej przeszłości, by nało-
żyć się na to, co przeżywamy obecnie. 
A to co mamy, to radość najpiękniej-
szych szkolnych lat…

Wśród życzeń i wspomnień znalazł 
się niezwykły prezent od samorządu. 
Burmistrz Krzysztof Jadczak oficjalnie 
przekazał szkole nowe zaplecze sali 
gimnastycznej. Warto nadmienić, że to 
już kolejny etap rozbudowy kompleksu 
przy Alei Jana Pawła II. 

22 kwietnia w kościele parafialnym  
w Gąbinie odbyła się uroczysta Msza św. 
w intencji nauczycieli, pracowników admi-
nistracji i obsługi, uczniów i absolwentów.

Opracowanie: Monika Rzepecka
fot: W. Olszewski
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Społeczność Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gąbinie 
składa serdeczne podziękowania Uczniom, Nauczycielom, Rodzicom, Absolwentom, Burmistrzowi 

i Radzie Miasta i Gminy Gąbin, a także wszystkim Darczyńcom za współpracę przy organizacji uroczystości jubileuszowych.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gąbin Edward 
Wilgocki, Skarbnik MiG Joanna Stańczak oraz Burmistrz 
Krzysztof Jadczak – zwiedzają wystawę okolicznościową
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8 czerwca 2018 r. uczniowie i na-
uczyciele Szkoły Podstawowej w Gą-
binie włączyli się w akcję bicia rekordu  
w czytaniu w jednym momencie, 
której patronuje Biblioteka Narodo-
wa. Punktualnie o godzinie 1000  278 
osób w pięknych okolicznościach  
przyrody  (na trawniku przed szkołą) 
oraz w klasopracowniach (ukryci przed 
upałem) czytało wybrane wcześniej 
powieści przygodowe, kryminalne  
i szkolne lektury. 

W ubiegłym roku w akcji udział 
wzięło 459 409 uczniów. Jej cel jest 
niezmienny i oczywisty: dać każdemu 
uczniowi okazję, by miło sobie poczy-
tał w gronie koleżanek i kolegów. Każ-
dy to, na co ma ochotę, dla rozrywki, 
bez dorabiania wielkiej filozofii. Niech 
książki przestaną się wreszcie kojarzyć 
z obowiązkowymi lekturami i kara-
mi za ich nieprzeczytanie. Niech mło-
dzież zobaczy, że czyta najlepszy uczeń  
w klasie i ten najbardziej niegrzeczny; 
wychowawca klasy, dyrektor i obsługa 
szkoły. Niech czytanie kojarzy się pozy-
tywnie – jako relaks, czas wolny, roz-
rywka. (www.czytamy.org)

 Warto podkreślić, że nikogo do 
czytania nie zmuszaliśmy. Wyszliśmy   
z prostego założenia – widok dobrze 
bawiących się uczestników sprawi, że 
za rok będzie nas jeszcze więcej!

Monika Rzepecka

Dnia 17. 05. 2018 r. w Przedszko-
lu Samorządowym im. Króla Maciusia 
Pierwszego w Gąbinie odbyła się impre-
za o charakterze patriotycznym z okazji 
100 – lecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości „Mały Przedszkolak Wiel-
kim Patriotą”. Na imprezie dzieci z koła 
tanecznego zaprezentowały dwa tańce 
związane z naszym krajem – Poloneza 
i Polkę Warszawską. Natomiast dzieci 
uczęszczające na koło teatralne „Ma-
ska” wystawiły spektakl pt. „Wars  
i Sawa”. W przedstawieniu wzięły udział 

Mały przedszkolak
wielkim patriotą

dzieci 5 i 6 – letnie. Ponadto nastąpi-
ło rozstrzygnięcie dwóch konkursów  
i wręczenie nagród. Pierwszy konkurs 
literacki dotyczył naszego miasta – Gą-
bina. Zadaniem dzieci i rodziców było 
napisanie bajki lub wiersza o Gąbinie. 
Łącznie wpłynęło 10 utworów. Komisja 
wyłoniła 3 pierwsze miejsce, pozostałe 
prace zostały wyróżnione. Kolejny kon-
kurs plastyczny związany był z legendą 
warszawską „Wars i Sawa”. Dzieci wraz 
z rodzicami tworzyli piękne plakaty ob-
razujące legendę. Wpłynęło 17 pięk-

nych, wykonanych różną techniką prac. 
Komisja również wyłoniła 3 pierwsze 
miejsca, pozostałe prace zostały wy-
różnione. Dziękujemy pięknie dzieciom 
i rodzicom za zaangażowanie i chęć 
uczestnictwa w konkursach. A wszyst-
kim gościom, że byli z nami w tak waż-
nej dla nas chwili. 

„Wars posmutniał na swej twarzy. 
Cud dziewczyna mu się marzy. Lecz 
Syrena się schowała, w jego oczach 
łzy dojrzała. Tuż przy łodzi się zjawiła, 
dłoń młodzieńca pochwyciła”.
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Dzień 25.05.2018 roku był dniem 
szczególnym dla Przedszkola Samorzą-
dowego im. Króla Maciusia Pierwszego 
w Gąbinie, ponieważ właśnie tego dnia 
został zorganizowany Festyn Rodzinny. 
W festynie uczestniczyły  przedszkolaki 
ze swoimi rodzicami i rodzeństwem. 
Na początku uroczystości Pani Dyrek-
tor – Joanna Jasińska powitała wszyst-

Przedszkolny festyn rodzinny 
w Gąbinie

kich gości i rozpoczęła cały festyn.  
W wydarzeniu uczestniczyło prawie 
600 osób, było mnóstwo atrakcji. Dzie-
ci mogły spróbować swoich sił w olim-
piadzie sportowej zorganizowanej we 
współpracy z nauczycielami wychowa-
nia fizycznego z gąbińskiego gimna-
zjum. W trakcie festynu duże emocje 
budził pokaz baniek mydlanych, jed-

nak największą atrakcją był przejazd 
ciuchcią ulicami Gąbina. Po wszystkich 
atrakcjach uczestnicy festynu mogli 
odpocząć przy słodkim poczęstunku 
zorganizowanym przez Radę Rodzi-
ców.  Zabawom nie było końca! 

Opracowanie: 
Przedszkole Samorządowe w Gąbinie

fot: W. Olszewski

Zawody sportowe dla dzieci i rodziców
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Nagroda w XVI Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym

W dniu 23 marca 2018 r. w Urzędzie 
Miasta w Płocku odbyło się uroczyste wrę-
czenie nagród laureatom XVI Ogólnopol-
skiego Konkursu Plastycznego „Tradycje 
Wielkanocne”. Organizatorem Konkursu 
był Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki. Autorzy 
prac, które zostały zakwalifikowane na wy-
stawę pokonkursową, otrzymali dyplomy. 

Celem konkursu była popularyzacja 
wiedzy o tradycjach, zwyczajach i ob-
rzędach związanych z obchodami Świąt 
Wielkanocnych. Prace oceniane były  

W dniu 24 marca 2018 r. odbyły się 
III Warszawskie Spotkania Pianistycz-
ne z Feliksem Rybickim. Organizato-
rem konkursu był Zespół Państwowych 
Ogólnokształcących Szkół Muzycznych 
I i II stopnia nr 3 im. Grażyny Bace-
wicz w Warszawie. W konkursie udział 
wzięli uczniowie klas fortepianu szkół 
muzycznych I stopnia. Uczestnicy zo-

Nagroda w III Warszawskich Spotkaniach 
Pianistycznych 

stali podzieleni na trzy grupy wiekowe.
Prezentacje muzyczne uczestników 

konkursu oceniało jury w składzie:  
dr Aleksandra Kowalik-Burdzy z Uni-
wersytetu Muzycznego im. F. Chopina 
w Warszawie oraz Marzena Bieńkuń-
ska i Krzysztof Rynkiewicz.

I Nagrodę w Kategorii II uzyskał 
uczeń klasy fortepianu Szkoły Muzycz-

w czterech kategoriach wiekowych. 
Duży sukces w konkursie odniosła 

uczennica klasy II profilu artystycznego. 
Iga Zarecka uzyskała II nagrodę. Praca 
konkursowa została przygotowana pod 
kierunkiem Iwony Motylewskiej-Białek.

Na tegoroczną edycję zostało zgło-
szonych 1821 prac plastycznych ze 152 
placówek oświatowych, kulturalnych  
i wychowawczych z całego kraju. Nie 
zabrakło prac rysunkowych, malar-
skich, graficznych i przestrzennych. 

Opracowanie: Jarosław Domagała

nej I stopnia w Gąbinie Maciej Domaga-
ła. Podczas przesłuchań konkursowych 
zagrał Gigue z Suity fis-moll Ch. Rittera, 
Capriccio nr 5 R. Twardowskiego i Ma-
zurka F. Rybickiego. Ucznia przygotował 
do konkursu dr Jarosław Domagała.

Maciej Domagała otrzymał rów-
nież specjalną nagrodę za najlepsze 
wykonanie utworu Feliksa Rybickiego.

Opracowanie Jarosław Domagała
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W dniu 5 kwietnia 2018 r. ucznio-
wie Szkoły Muzycznej I stopnia w Gąbi-
nie uczestniczyli w wycieczce do Łodzi. 
Mieli okazję i obejrzeć balet pt. „Kop-
ciuszek”. Inscenizacja została przygo-
towana przez Giorgio Madie. Muzykę 

W dniu 21 marca 2018 r. Rada Mia-
sta i Gminy Gąbin podjęła uchwałę nr 
281/XXXVII/2018 w sprawie nadania 
Szkole Muzycznej I st. imienia Stani-
sława Moniuszki. Wspólny wniosek 
skierowali w tej sprawie Rada Peda-
gogiczna, Rada Rodziców i Samorząd 
Uczniowski.

Stanisław Moniuszko to obok 
Fryderyka Chopina najwybitniejszy 
kompozytor polskiego romantyzmu. 
Urodził się 5 maja 1819 r. w Ubielu  
k/Mińska, pochodził z rodziny szla-
checkiej. W latach 1827-1830 przeby-
wał w Warszawie, gdzie uczył się gry 
na fortepianie pod kierunkiem zna-
komitego muzyka Augusta Freyera.  
W 1830 r. rozpoczął naukę w gimna-
zjum w Mińsku, równocześnie kształcił 

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Gąbinie  
będzie miała patrona

się w zakresie muzyki pod kierunkiem 
Dominika Stefanowicza. W latach 
1837-1840 kształcił się w Konserwa-
torium Muzycznym w Berlinie pod 
kierunkiem znanego pedagoga Carla 
Friedricha Rungenhagena. 

W latach 1840-1858 mieszkał  
w Wilnie, gdzie był dyrygentem w te-
atrze, a także organistą w kościele św. 
Jana. W latach 1958-1972 mieszkał  
w Warszawie, gdzie był pierwszym 
dyrygentem w Teatrze Wielkim oraz 
pedagogiem w Instytucie Muzycznym. 
Odbywał podróże artystyczne do Pary-
ża, Pragi, Petersburga, gdzie nawiązał 
kontakty z wybitnymi kompozytorami 
epoki. Zmarł 4 czerwca w 1872 r., zo-
stał pochowany na Cmentarzu Powąz-
kowskim. 

S. Moniuszko jest twórcą polskiej 
opery narodowej i najwybitniejszym 
kompozytorem muzyki operowej  
w historii naszego kraju. Inspirację dla 
jego twórczości stanowiła kultura lu-
dowa. Potrafił umiejętnie łączyć folk-
lor z elementami opery europejskiej 
(włoskiej, francuskiej i niemieckiej).  
W dziełach dramatycznych podejmo-
wał najczęściej problematykę histo-
ryczną i społeczną. Ważną rolę odgry-
wają w operach S. Moniuszki polskie 
tańce narodowe (polonez, mazur, 
krakowiak). Jego wielkie dzieła opero-
we zostały skomponowane do librett 
znanych polskich poetów Włodzimie-
rza Wolskiego i Jana Chęcińskiego.  
Do najbardziej znanych dzieł opero-
wych należą: Straszny dwór, Halka, 
Flis, Verbum nobile, Hrabina, Paria. 

Oprócz oper kompozytor tworzył 
również polskie pieśni wydane jako 
wielki cykl „Śpiewnik domowy”, skła-
dający się z 12 części. S. Moniuszko 
uznawany jest za najwybitniejszego 
twórcę polskiej pieśni artystycznej. 
Jest autorem przeszło 300 pieśni. 
Utwory te posiadają charakter naro-
dowy, autorami tekstów byli wybitni 
polscy poeci, m.in.: A. Mickiewicz,  
S. Witwicki, J.I. Kraszewski, W. Sy-
rokomla. Najbardziej znane pieśni 
to: Prząśniczka, Znaszli ten kraj, Dziad 
i baba, Pieśń wieczorna, Złota rybka, 
Kozak. 

Moniuszko jest autorem kantat: 
Sonety krymskie, Milda, Nijoła, Wid-
ma, są to wielkie formy muzyczne wo-
kalno-instrumentalne. Ważne miejsce 
w jego twórczości zajmuje muzyka re-
ligijna, skomponował 4 Litanie Ostro-
bramskie oraz kilkanaście Mszy. Jest 
również autorem utworów fortepia-
nowych.

Stanisław Moniuszko jest wyjątko-
wą postacią w historii naszego kraju. 
Reprezentował w swoim życiu i twór-
czości uniwersalne wartości, przyczynił 
się do rozwijania tożsamości narodo-
wej. Wykazywał niezwykłą troskę o za-
chowanie i upowszechnianie polskich 
tradycji, obyczajów, języka. Należy za-
znaczyć, iż jego talent wnosi twórcze 
wartości do współczesnych koncepcji 
muzycznych. Nadanie Szkole Muzycz-
nej I st. w Gąbinie imienia Stanisława 
Moniuszki jest wielkim zaszczytem.

Opracowanie: Jarosław Domagała

Wycieczka uczniów do Teatru Wielkiego  
i Centrum Nauki EKSPERYMENTARIUM w Łodzi

do spektaklu skomponował Gioacchi-
no Rossini. W głównej roli Kopciuszka 
wystąpiły Monika Maciejewska-Potoc-
kas i Julia Sadowska. 

Uczniowie Szkoły ponadto bra-
li udział w zajęciach prowadzonych  

w Centrum Nauki EKSPERYMENTA-
RIUM w Łodzi. Wykonywali interesu-
jące doświadczenia. Obejrzeli interak-
tywną wystawę, umożliwiającą samo-
dzielne poznawanie zagadnień z wielu 
dziedzin nauki, techniki oraz kultury. 

Opracowanie: Jarosław Domagała



38

www.gabin.pl

 21 czerwca odbył się koncert  
z okazji nadania imienia Szkole Mu-
zycznej I Stopnia w Gąbinie. 

Uroczystości odbyły się w hali spor-
towej przy gąbińskim gimnazjum. Pod-
czas koncertu wystąpiły takie sławy jak 
Natalia Kovalenko (absolwentka Naro-
dowej Akademii Muzycznej w Kijowie), 
Aleksander Ładysz(solista Teatru Wiel-
kiego w Warszawie), Prof. Dr hab. Anna 
Jeremus-Lewandowska (solistka Teatru 
Wielkiego w Łodzi), Wiktor Kowalski-
(absolwent Uniwersytetu Muzyczne-
go Fryderyka Chopina w Warszawie), 
Marta Książek (solistka Teatru Muzycz-
nego w Lublinie) i Ewa Murzynowska 
(absolwentka Akademii Muzycznej  
w Poznaniu). Ponadto występy uświet-
nił Chór Szkoły Muzycznej pod kierun-

Koncert z okazji nadania imienia  
Szkole Muzycznej I Stopnia w Gąbinie

Wręczenie symbolicznego Aktu  
Nadania Imienia przez Burmistrza 
Krzysztofa Jadczaka

Śpiewa solistka Ewa Murzynowska
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Koncert z okazji nadania imienia  
Szkole Muzycznej I Stopnia w Gąbinie

konał go Burmistrz Krzysztof Jadczak, 
który dodatkowo przyznał stypendia 
dla uczniów odnoszących sukcesy  
w konkursach regionalnych i ogólno-
polskich. 

Ważnym punktem uroczystości 
było wręczenie Aktu Nadania Imie-
nia dla szkoły muzycznej. Dokument 
przekazał na ręce dyrektora Domagały, 
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin. 

Koncert odbył się pod patrona-
tem Społecznego Komitetu Obcho-
dów 200-rocznicy urodzin Stanisława 
Moniuszki w Warszawie. Wsparcia  
finansowego udzielił Burmistrz Miasta 
i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak oraz 
Samorząd Województwa Mazowiec-
kiego. Za nagłośnienie i oświetlenie 
odpowiedzialna była firma OPTIS. 

Opracowanie i fot: W. Olszewski

kiem Pani Iwony Niemyjskiej oraz na-
uczyciele gąbińskiej szkoły muzycznej. 
Solistom towarzyszył kwartet smycz-
kowy Akademii Muzycznej w Łodzi. 
Artystom akompaniował na fortepianie 
Dyrektor Jarosław Domagała. 

W programie znalazły się utwory 
Stanisława Moniuszki. Poloneza Es-
-dur, wspaniale zagrał Maciej Doma-
gała. Nie zabrakło fragmentów opery 
Straszny Dwór. Prezentowano również 
inne mniej lub bardziej znane utwory: 
Starość, Złota Rybka, Matko Już Cię nie 
ma, Polna różyczka itp. 

Wydarzeniu towarzyszyła uroczy-
sta oprawa. Koncert połączony był  
z zakończeniem roku w Szkole Muzycz-
nej. Tuż przed występami nastąpiło 
wręczenie nagród i dyplomów. Do-

Moment wręczania stypendiów  
naukowych przez burmistrza

Chór Szkoły Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gąbinie
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W dniach 13-14 kwietnia 2018 r. 
odbył się Ogólnopolski Konkurs Pia-
nistyczny „Roztańczony fortepian”  
w Inowrocławiu. Organizatorem kon-
kursu było Centrum Edukacji Artystycz-
nej oraz Państwowa Szkoła Muzyczna 
I i II stopnia im. Juliusza Zarębskiego 
w Inowrocławiu. Honorowy patronat 
nad konkursem objęło Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Prezydent Miasta Inowrocławia  
i Inowrocławskie Towarzystwo Mu-
zyczne PRO ARTE. 

W konkursie udział wzięli ucznio-
wie klas fortepianu szkół muzycznych  
I i II stopnia. Uczestnicy zostali podzie-
leni na cztery grupy wiekowe.

Prezentacje muzyczne uczestników 
konkursu oceniało jury w składzie: 
prof. Katarzyna Popowa-Zydroń z Aka-
demii Muzycznej w Bydgoszczy, prof. 
Andrzej Tatarski z Akademii Muzycz-
nej w Poznaniu, dr hab. Małgorzata 
Furche-Jurczyk i dr Marcin Kopczyński  
z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

I Nagrodę w Kategorii I uzyskał 

uczeń klasy fortepianu Szkoły Muzycz-
nej I stopnia w Gąbinie Maciej Domaga-
ła. Podczas przesłuchań konkursowych 
zagrał Gigue z Suity fis-moll Ch. Rittera, 
Etiudę g-moll op. 45 nr 18 S. Hellera  
i Poloneza Es-dur S. Moniuszki. Maciej 
Domagała otrzymał również Nagrodę 
Specjalną za najlepsze wykonanie naro-
dowego tańca polskiego kompozytora.

Nauczyciel dr Jarosław Domagała 
otrzymał wyróżnienie za wyróżniające 
przygotowanie ucznia do konkursu.

Opracowanie: Jarosław Domagała

W dniach 17-18 maja 2018 r. odbył 
się I Trzebnicki Ogólnopolski Konkurs 
Akordeonowy „Harmonia Viva” dla 
uczniów szkół muzycznych I i II stopnia 
oraz studentów wyższych szkół mu-
zycznych. Organizatorem konkursu byli 
Gmina Trzebnica, a współorganizatora-
mi – Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Trzebnicy oraz Gminna Szkoła Mu-
zyczna I stopnia im. Prof. Edmunda Kaj-
dasza w Trzebnicy. Patronat nad kon-
kursem objęli: Akademia Muzyczna 
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 
i Panorama Trzebnicka. W konkursie 
udział wzięli uczniowie klas akordeonu 
szkół muzycznych I i II stopnia i studen-
ci akordeonu. Soliści zostali podzieleni 
na pięć grup wiekowych.

Duży sukces w konkursie uzyskała 
uczennica Szkoły Muzycznej I stop-
nia w Gąbinie – Natalia Bieńkowska, 
która zdobyła wyróżnienie w katego-
rii II. Uczennica wykonała Preludium  
E. Chauga, Tarantellę A. Gullianiego, 
Suitę kosmiczną cz. II i III P. Makkonena  

i Swing A. Korobiejnikowa. Podczas 
konkursu zaprezentował się także uczeń  
Arkadiusz Gajewski. Uczniów przygoto-
wał do konkursu Maciej Kałamucki.

Prezentacje muzyczne uczestników 
oceniało jury w składzie: prof. zw. dr 
hab. Joachim Pichura z Akademii Mu-
zycznej im. K. Szymanowskiego w Ka-
towicach (przewodniczący), dr Marce-
la Kysova-Halmova z Konserwatorium 
im. L. Janáčka w Ostrawie, prof. zw. dr 
hab. Bogdan Dowlasz z Akademii Mu-
zycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, 
prof. zw. dr hab. Jerzy Mądrawski z In-
stytutu Edukacji Muzycznej Uniwersy-
tetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
dr hab. Zbigniew Łuc z Akademii Mu-
zycznej im. K. Lipińskiego we Wrocła-
wiu, Paweł Czochara. 

W konkursie zaprezentowali się 
uczniowie szkół muzycznych z: Wrocła-
wia, Zielonej Góry, Poznania, Ostrowa 
Wielkopolskiego, Radomia, Bytomia, 
Pabianic, Zgierza Oławy, Wieliczki, 
Bielska-Białej, Wałbrzycha, Legnicy, 

Oleśnicy, Bystrzycy Kłodzkiej, Trzebni-
cy, Kłodzka, Nowego Tomyśla, Kępna, 
Krosna Odrzańskiego, Nowej Soli, Wa-
dowic oraz Czech.   

Opracowanie: Jarosław Domagała
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W dniach 14-15 maja 2018 r. w Pa-
łacu Chopinowskim w Sannikach od-
był się I Festiwal Pianistyczny Dźwięki 
Mazowsza w Sannikach. Organizato-
rem Festiwalu było Europejskie Cen-
trum Artystyczne im. Fryderyka Chopi-
na w Sannikach oraz Szkoła Muzyczna 
I stopnia im. Stanisława Moniuszki  
w Gąbinie.

Celem konkursu była popularyza-
cja literatury polskich kompozytorów, 
rozbudzanie zainteresowania muzyką 
polską wśród uczniów klas fortepianu 
szkół muzycznych I stopnia oraz wy-
miana doświadczeń pedagogicznych 
i repertuarowych. W konkursie udział 
wzięli uczniowie szkół muzycznych  
I stopnia. Każdy uczestnik wykonał 
dwa utwory kompozytorów polskich. 
Wszyscy uczestnicy oceniani byli  
w trzech grupach: Grupa I (ucznio-
wie klas I-II cyklu 6-letniego), Grupa II 
(uczniowie klas III-IV cyklu 6-letniego i 
klas I-II cyklu 4-letniego) oraz Grupa III 
(uczniowie klas V-VI cyklu 6-letniego  
i klas III-IV cyklu 4-letniego).

W skład jury weszli: prof. Andrzej 
Tatarski (przewodniczący) z Akademii 
Muzycznej im. Ignacego Jana Pade-
rewskiego w Poznaniu, prof. dr hab. 
Anna Wesołowska-Firlej z Akademii 
Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta  
Bacewiczów w Łodzi, dr hab. Paweł 
Zawadzki z Akademii Muzycznej im. 
Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

W konkursie udział wzięli ucznio-
wie szkół muzycznych z: Warszawy, 
Bydgoszczy, Wrocławia, Konina, Łom-
ży, Kutna, Białogardu, Chrzanowa, 
Nysy, Włocławka, Wieliczki, Zambro-
wa, Iławy, Łowicza, Wrześni, Gąbina.

I Festiwal Pianistyczny Dźwięki Mazowsza
w Sannikach

W grupie I wystąpiło 10 uczestni-
ków, przyznano następujące nagrody  
i wyróżnienia:

III nagroda – Aleksandra Kaczma-
rek (PSM I i II st. w Kutnie, naucz. Jaro-
sław Domagała)

Wyróżnienie – Franciszek Tyszka 
(SM I st. w Gąbinie, naucz. Katarzyna 
Domagała)

Wyróżnienie – Agata Jabłońska 
(PSM I i II st. w Kutnie, naucz. Joanna 
Domagała)

Wyróżnienie – Maciej Ziółkowski 
(SM I st. w Gąbinie, naucz. Katarzyna 
Domagała)

W grupie II wystąpiło 15 uczestni-
ków, przyznano następujące nagrody  
i wyróżnienia:

I nagroda – Stanisław Kurowski 
(PSM I st. nr 2 w Warszawie, naucz. 
Agnieszka Hejduk-Domańska)

II nagroda – Olaf Ciba (PSM I st.  
w Białogardzie, naucz. Izabela Dziuba)

III nagroda – Maja Guzik (PSM I st. 
w Chrzanowie, naucz. Anna Kumanek)

III nagroda – Nadia Mendyk (PSM I  
i II st. w Nysie, naucz. Małgorzata Łysiak)

Wyróżnienie – Małgorzata Skow-
rońska (PSM I i II st. w Kutnie, naucz. 
Joanna Domagała)

Wyróżnienie – Julia Kuźmińska 
(PSM I i II st. w Kutnie, naucz. Joanna 
Domagała)

Wyróżnienie – Natalia Kapuściń-
ska (ZSM we Włocławku, naucz. Zbi-
gniew Merecki)

Wyróżnienie – Jakub Baczyński (PZSM 
w Bydgoszczy, naucz. Barbara Kania)

W grupie III wystąpiło 7 uczestni-
ków, przyznano następujące nagrody  
i wyróżnienia:

I nagroda – Filip Pacześny (PSM I i II 
st. w Koninie, naucz. Danuta Gościńska)

II nagroda – Anna Księżarczyk 
(PSM I st., naucz. Anna Kumanek)

Wyróżnienie – Naomi Hakim (SM I 
st. w Wieliczce, naucz. Izabela Grzybek)

Jury przyznało nagrodę główną  
w I Festiwalu Pianistycznym Dźwięki 
Mazowsza w Sannikach.

Grand Prix – Maciej Domagała 
(SM I st. w Gąbinie, naucz. Jarosław 
Domagała)

Maciej Domagała otrzymał nagro-
dę specjalną przewodniczącego Jury – 
prof. Andrzeja Tatarskiego.

Laureaci z najwyższymi punkta-
cjami otrzymali nagrodę specjalną 
w postaci występu podczas recitali 
„Wakacje na miarę Chopina”. Nagro-
dę specjalną otrzymali:  Maciej Doma-
gała, Filip Pacześny, Anna Księżarczyk, 
Stanisław Kurowski, Olaf Ciba.

Podczas festiwalu zabrzmiały utwo-
ry, m.in.: F. Chopina, M. K. Ogińskie-
go, W. Lutosławskiego, F. Rybickiego,  
S. Moniuszki, A. Różyckiego, R. Twar-
dowskiego, M.  Szymanowskiej, J. Garści, 
A. Cwojdzińskiego, M. Magina, L. Drusz-
kiewicza, S. Prószyńskiego, L. Miklaszew-
skiego, M. Moszkowskiego, B. K. Przybyl-
skiego, A. Kurylewicza, A. Koszewskiego, 
G. Miśkiewicza, K. Szymanowskiego,  
T. Bairda. Wszyscy laureaci otrzyma-
li nagrody i dyplomy. Każdy uczestnik 
konkursu otrzymał dyplom uczestnictwa 
oraz nagrodę uczestnictwa.

W dniu 15 maja 2018 r. uczestnicy 
Festiwalu brali udział w warsztatach 
pianistycznych prowadzonych przez 
prof. Andrzeja Tatarskiego oraz prof. dr 
hab. Annę Wesołowskę-Firlej.

Opracowanie: Jarosław Domagała



42

www.gabin.pl

W niedzielę 8 kwietnia, Gąbiński 
Klub Rowerowy Gąbin Team oficjalnie 
rozpoczął sezon rowerowy. Rekreacyj-
ny wyjazd obejmował trasą okoliczne 
miejscowości Gąbina oraz urokliwe 
jezioro Zdworskie. Objechaliśmy wie-
le wiosek i osad, i zakończyliśmy zwy-
czajowo ogniskiem i pieczeniem kieł-

10 czerwca cykliści z klubu Gąbin 
Team uczestniczyli w 3 etapie rajdu rowe-
rowego „Na Szlakach Niepodległości”.

W wydarzeniu łącznie wzięło udział 
38 rowerzystów. Trasa, licząca 65 kilo-
metrów rozpoczynała się pod muzeum 
łowickim i przebiegała historycznym 

Gąbin Team zainaugurował sezon

Gąbin Team na Szlakach Niepodległości

basek, podsumował wyprawę Adam 
Lewandowski, prezes stowarzyszenia. 
Pierwszy tegoroczny wyjazd był dla 
rowerzystów sprawdzianem zarówno 
kondycyji poszczególnych cyklistów jak 
i stanu technicznego ich sprzętu.

Opracowanie: W. Olszewski
Fot: Gąbin Team

szlakiem, przez miejsca walk Legionów 
Polskich i Powstańców Styczniowych. 
Cykliści odwiedzili również cmentarz 
żołnierzy niemieckich z I i II wojny 
światowej. Po rajdzie, wszyscy uczest-
nicy spotkali się przy ognisku, gdzie 
oprócz smacznych kiełbasek czekał 

również sprawdzian historyczny oraz 
gry i zabawy ruchowe. 

Był to kolejne wydarzenie rowe-
rowe, w którym wzięli udział cykliści  
z  klubu „Gąbin Team”.

Opracowanie: W. Olszewski
fot: Gąbin Team
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Gąbin Team w Mocarzewie
13 maja członkowie klubu „Gąbin 

Team” wzięli dział w rajdzie rowero-
wym po okolicznych szlakach turystycz-
nych. Trasa wiodła szlakami komunika-
cyjnymi w okolicy Słubic i Mocarzewa. 

W rajdzie wzięło udział około dwu-
nastu członków stowarzyszenia. Gąbin 
Team zaproponował wsparcie organi-
zatorom rajdu w zakresie zabezpiecze-
nia trasy i czuwania nad bezpiecznym 
przebiegiem całego wydarzenia.

Rowerzyści wyruszyli ze Specjalnego 
Ośrodka Wychowawczego w Mocarze-
wie. Łącznie mieli do pokonania około 
35-40 km. Przemierzając urokliwe te-
reny nadwiślańskie w gminach Słubice 
oraz Gąbin, członkowie klubu rowero-
wego mieli okazję wymienić swoje do-
świadczenia z lokalnymi pasjonatami 
turystki rowerowej oraz wesprzeć ich 
swoją wiedzą i umiejętnościami w zakre-
sie bezpiecznego organizowania rajdów 
rowerowych.

Wyprawa zakończyła się w Mocarze-
wie. Na uczestników rajdu czekała pyszna 
grochówka i ciasto. Zregenerowały one 
naszych lokalnych rowerzystów i dały im 
paliwo na trasę powrotną do Gąbina. 

Opracowanie: W. Olszewski
Fot: A. Lewandowski
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1maja
zawody sportowo-pożarnicze

1 maja, na stadionie miejskim  
w Gąbinie spotkały się drużyny lokal-
nych jednostek OSP z Miasta i Gminy 
Gąbin, by wziąć udział w gminnych za-
wodach sportowo-pożarniczych. 

Wydarzenie rozpoczęło się od 
uroczystej zbiórki, której przewodzili: 
główny sponsor wydarzenia – Bur-
mistrz Miasta i Gminy Gąbin, Krzysz-
tof Jadczak, Prezes oddziału Miejsko-
-Gminnego ZOSP Bogdan Stemplewski 
oraz Komendant Miejsko-Gminnych 
OSP, Grzegorz Brochocki.

Pierwszą konkurencją była sztafe-
ta pożarnicza. Zmagania były zacięte 
zaś o zwycięstwie decydowały ułamki 
sekund oraz ogólne zgranie całego ze-
społu. Wystarczyło lekkie potknięcie, 
by drużyna która biegła po zwycię-
stwo, bezpowrotnie  traciła podium  
i spadała w dół klasyfikacji. W sztafecie 
wzięli także udział najmłodsi gminni 
strażacy – juniorzy OSP Gąbin.

Dla młodzieżowych drużyn OSP 
przygotowany były tor przeszkód.  

Weryfikował on koordynację poszcze-
gólnych drużyn oraz ogólną sprawność 
techniczną młodych strażaków. 

Ćwiczenia bojowe polegały na roz-
łożeniu sprzętu gaśniczego, urucho-
mieniu pompy wodnej i obaleniu usta-
wionych pachołków za pomocą wody  
z węża strażackiego. 

Zawody przebiegały w radosnej i pik-
nikowej atmosferze. Pogoda dopisała, 
podobnie jak humory przybyłych drużyn 
i zainteresowanych pokazami widzów. 
Rywalizacja była zacięta, jednak nie ona 
determinowała przebieg wydarzenia. 
Chodziło o doskonalenie umiejętności 
strażackich, dobrą zabawę oraz spotka-
nie i wymianę doświadczeń osób,  które 
24 godziny na dobę dbają o bezpieczeń-
stwo na terenie Miasta i Gminy Gąbin.

W trakcie podsumowania zawo-
dów Burmistrz Krzysztof Jadczak, 
Komendant Miejsko-Gminnych OSP, 
Grzegorz Brochocki oraz Prezes Bog-
dan Stemplewski dokonali uroczyste-
go wręczenia nagród i upominków dla 

poszczególnych jednostek. W tym roku 
klasyfikacja generalna przedstawiała 
się w następujący sposób:

Klasyfikacja generalna zawodów:
Drużyny OSP żeńskie:

• I miejsce – OSP Gąbin
• II miejsce – OSP Troszyn
• III miejsce – OSP Dobrzyków
• IV miejsce - OSP Kamień
• IV miejsce - OSP Czermno

Drużyny OSP męskie 
• I miejsce – OSP Strzemeszno
• II miejsce – OSP Grabie Polskie
• III miejsce – OSP Dobrzyków
• IV miejsce – OSP Czermno
• IV miejsce – OSP Gąbin
• VI miejsce – OSP Kamień
• VII miejsce – OSP Troszyn Polski
• VIII miejsce – OSP Lipińskie
• IX miejsce – OSP Topólno

MDP dziewcząt
• I miejsce – OSP Gąbin
• II miejsce – OSP Dobrzyków
• III miejsce - OSP Czermno

Opracowanie i fot: W. Olszewski

Sztafeta pożarnicza

Najmłodsi uczestnicy zawodów
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W dniach 29.04 – 05.05.2018 r. od-
były się Mistrzostwa Polski Juniorów 
w najbardziej prestiżowej odmianie 
szachów – w szachach klasycznych  
w Sypniewie k/Piły. 

Na starcie stanęła czołowka pol-
skich  juniorów w dwóch grupach wie-
kowych - do lat 12 i 14, łącznie 208 
zawodników.  W tym elitarnym gronie 
wystąpiła również szachistka z Para-
fialnego Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego Mikołaj – Ola Szczypawka. 

Tempo gry wynosiło 90 min.  
+ 30 sek. na zawodnika, grano 9 rund.  
Na tle wielu dużo mocniejszych  rywa-
lek nasza zawodniczka zaprezentowa-
ła się z jak najlepszej strony, zdobyła  
4,5 pkt i ostatecznie zajęła 31 miejsce. 
Potwierdziła tym samym, że należy 
do czołowki polskich juniorek w swo-
jej grupie wiekowej. Najbliższe plany 
sportowe naszej szachistki to start 
finale Mistrzostw Płocka w szachach 
szybkich, gdzie będzie jedyną juniorką. 
Trzymamy za nią kciuki. Powodzenia!

Opracowanie i fot:  
PUKS Mikołaj Gąbin

Szachistka z Gąbina 
w finale Mistrzostw Polski
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Pierwsza Gąbińska 
Symultana Szachowa

W sobotę 26 maja na gąbińskiej 
starówce odbyła się pierwsza miejska 
symultana szachowa. Wydarzenie po-
łączone z VII Memoriałem Szachowym 
św. Jana Pawła II, poprowadził Arcy-
mistrz Mirosław Grabarczyk.

Rozgrywki rozpoczęły się w hali 
sportowej przy gąbińskim gimnazjum. 
Wzięło w nich udział kilkudziesięciu 
uczestników, reprezentujących zarówno 
lokalne środowisko szachowe jak i kluby 
i stowarzyszenia z całej Polski. W połu-
dnie zawodnicy przenieśli się na gąbiń-
ski rynek. W parku miejskim rozegrana 

została pokazowa symultana szachowa. 
Wzięło w niej udział dziesięciu zawodni-
ków. Arcymistrz Grabarczyk rozgrywał 
partie szachów ze wszystkimi uczestni-
kami jednocześnie, przechodząc od sto-
lika do stolika i wymierzając kolejne ru-
chy na poszczególnych szachownicach. 
Symultana trwała około godziny. Arcy-
mistrz pokazał swoje umiejętności i wy-
grał wszystkie partie, jedna po drugiej. 

Po poczęstunku na starówce, zawod-
nicy wrócili do dalszych rozgrywek w hali 
sportowej, które zakończyły się o go-
dzinie 17:00. Zwieńczeniem memoriału 

było wręczenie nagród i upominków 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin, 
Krzysztofa Jadczaka oraz Wiceprezesa 
PUKS Mikołaj Gąbin, Pawła Szczypawkę. 

Mirosław Grabarczyk to jedna  
z najważniejszych postaci na szachowej 
scenie Polski. Wielokrotny finalista mi-
strzostw krajowych, brał również udział 
w wielu turniejach międzynarodowych. 
Największe sukcesy odnosił w latach 90. 

Organizatorami wydarzenia byli: 
PUKS Mikołaj Gąbin oraz Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin.

Opracowanie i fot: W. Olszewski

Arcymistrz Grabarczyk w akcji
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PIKNIKwodniacki

nowa, Gąbina, Płocka i innych miejsco-
wości. Pogoda, mimo iż z początku ka-
pryśna, dała za wygraną, racząc wszyst-
kich słońcem i błękitnym niebem. 
Frekwencja bardzo dobra; atmosfera 
wyśmienita. Schodzącym i wchodzą-
cym na statek przygrywała Kapela Płoc-
ka, prezentując wesołe melodie w stylu 
Umówiłem się z nią na dziewiątą.

Oficjalne otwarcie pikniku odbyło 
się zaraz po pierwszym rejsie. Na scenie 
stanęli: Prezes Stowarzyszenia Przystań 
624, Michał Szymajda oraz współor-

ganizator wydarzenia, Burmistrz Mia-
sta i Gminy Gąbin, Krzysztof Jadczak.  
Po czterdziestu latach statki znowu cu-
mują nad Jordanowskim i Dobrzykow-
skim brzegiem Wisły, mówił burmistrz, 
dziękując jednocześnie za wszystko to 
co Przystań robi dla odbudowania lo-
kalnej kultury wodniackiej. 

Piknik zebrał pozytywne recenzje 
i wiele pochwał, zarówno ze strony 
odwiedzających jak i osób bezpo-
średnio zaangażowanych w jego prze-
bieg. O organizacji wydarzenia bardzo  

26 maja w Jordanowie odbył się 
pierwszy piknik wodniacki. Wydarze-
nie przygotowali miłośnicy Wisły ze 
Stowarzyszenia Przystań 624.

Miejsce pikniku, choć osłonięte wa-
łem, widać było już z daleka. Zacumo-
wany statek, duża liczba samochodów,  
goście zmierzający w stronę rzeki. 
Na dole scena, ognisko, pieczenie 
kiełbasek i mini wioska słowiańska. 

Pierwszy rejs statkiem rzecznym 
rozpoczął się o 15:00. Pokład po brzegi 
wypełnili goście z Dobrzykowa, Jorda-

Rejs statkiem po Wiśle

Pierwszy piknik wodniacki w Jordanowie

 w Jordanowie
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pochlebnie wypowiadała się załoga 
statku Marianna, który zacumował 
na 624 kilometrze Wisły. Wodniacy 
spodziewali się kamienistego brze-
gu, czekała zaś na nich profesjonal-
na, pływająca przystań. Brawa dla  
organizatorów!

Podczas rejsu udało mi się poroz-
mawiać z kilkoma osobami związany-
mi z Królową Polskich Rzek. Nie wyko-
rzystujemy potencjału ekonomicznego 
i turystycznego Wisły, słyszałem co 
chwila. Zaniedbane brzegi, brak dzia-

łań rekonstrukcyjnych, taka jest rze-
czywistość. Samorząd Miasta i Gminy 
Gąbin, dzięki współpracy z PGW Wody 
Polskie planuje rewitalizację terenów 
nadwiślańskich w gminie. Droga ku 
temu jest długa, jednak inicjatywy ta-
kie jak wodniacki piknik oraz duże za-
interesowanie mieszkańców sprawami 
Wisły pokazują, że jest o co walczyć. 
Rzeka znowu może stać się wspólnym 
dobrem, zarówno pod względem go-
spodarczym jak i turystycznym. 

Opracowanie i fot: W. Olszewski

Wysokie temperatury oraz bar-
dzo duże nasłonecznienie spowo-
dowały znaczny wzrost roślinności 
wodnej, uniemożliwiając terminowe 
przygotowanie zbiornika wodnego 
na nadchodzący piknik. Konieczne 
jest przeprowadzenie prac oczysz-
czających dno oraz brzegi stawu oraz 
jego zarybienie.

Przepraszamy za utrudnienia oraz 
zapraszamy na wrześniowy termin.

Szczegóły dotyczące wrześnio-
wego pikniku wędkarskiego, podane 
zostaną wkrótce.

Burmistrz Krzysztof Jadczak, wicepre-
zes Przystani 624, Jaosław Olewni-
czak oraz najmłodszy członek Przysta-
ni 624, Igor Szymajda
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1 czerwca odbyła się kolejna edy-
cja Biegu o Puchar Burmistrza Miasta  
i Gminy Gąbin. Wydarzenie było czę-
ścią Dni Gąbina 2018.

W biegach wzięła udział młodzież 
szkolna, członkowie stowarzyszenia 
Gąbin Biega oraz Pan Stefan Doba-
czewski, płocki tenisista grający na 
wózku inwalidzkim. Łącznie w zawo-
dach pobiegło kilkadziesiąt osób, po-
dzielonych na osiem kategorii. 

Biegi rozpoczęły się od rozgrzewki, 
którą poprowadził Darek Kiełbasa, gą-
biński maratończyk i prezes stowarzy-
szenia Gąbin Biega

Trasa o długości około 1,5 km  wio-
dła z placu targowego, leśnym trak-
tem, ulicą Poziomkową oraz dróżkami 
w okolicy Rogatek Żychlińskich. Upał 
i słońce niestraszne były uczestnikom 
biegu, którzy do ostatniego metra wal-
czyli o jak najwyższą pozycję na mecie. 
Dużo było sportowej rywalizacji ale to 
dobra zabawa stanowiła całą ideę za-
wodów.

W kategorii wiekowej Szkoła pod-
stawowa – klasy IV-V, najlepsi okaza-
li się: Wiktoria Wieczorek z Gąbina  
i Nikodem Zawadzki z Nowego Grabia. 
Wśród biegaczy z klas VI-VII do mety 
pierwsi dobiegli: Kasia Tarka z Czermna 
oraz Kamil Borkowski z Gąbina. Wśród 
gimnazjalistów pierwsze miejsca zaję-
li: Julia Stępień z Dobrzykowa i Kacper 
Zalewski z Gąbina. W kategorii OPEN 
najlepszy okazał się Tomek Kamiński 
zaś wśród kobiet Monika Wiśniewska.

Biego Puchar 
burmistrza

Gąbin Biega, Pan Stefan Dobaczewski 
oraz Burmistrz Krzysztof Jadczak

Młodzież podczas biegu

Rozgrzewkę pro-
wadzi maratończyk 
Darek Kiełbasa
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Wszyscy uczestnicy biegów otrzy-
mali z rąk Burmistrza Krzysztofa Jad-
czaka pamiątkowe medale oraz dy-
plomy. Ponadto najlepsze miejsca 
premiowane były pucharami oraz 
atrakcyjnymi nagrodami. W tym roku 
do wygrania był m.in. drukarki, głośni-
ki bezprzewodowe, słuchawki, kamery 
sportowe, grill, lodówka turystyczna, 
zestawy do gry w tenisa itd. 

Organizatorami wydarzenia byli: 
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin oraz 
Stowarzyszenie Gąbin Biega. Trasę za-
wodów nadzorowali nauczyciele wy-
chowania fizycznego z gminnych szkół.

Zdjęcia z wręczenia nagród gościn-
nie wykonał Pan Paweł Szaliński.

Opracowanie i fot: W. Olszewski

Zbiórka, tuż przed wręczeniem nagród

Wspólne zdjęcie - Bieg o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin 2018
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Kwalifikacja Biegu o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin
lp. Szkoły Podstawowe, dziewczęta, kl. IV-V
1 Wiktoria Wieczorek SP Gąbin
2 Maja Lendzion SP Nowe Grabie
3 Gabriela Paradowska SP Nowe Grabie
4 Martyna Stańczak SP Dobrzyków
5 Maja Krajewska SP Gąbin
6 Amelia Fus SP Gąbin
7 Anna Łopińska SP Nowy Kamień
8 Agata Żabka SP Gąbin
9 Nikola Paczkowska SP Gąbin
10 Dorota Szalińska SP Gąbin

lp. Szkoły Podstawowe, chłopcy, kl. IV-V
1 Nikodem Zawadzki SP Nowe Grabie
2 Szymon Stępień SP Dobrzyków
3 Igor Marciniak SP Dobrzyków
4 Szymon Lendzion SP Nowe Grabie
5 Bartosz Maciaszek SP Nowe Grabie
6 Sebastian Macek SP Dobrzyków
7 Wiktor Gieras SP Czermno
8 Sebastian Kowalski SP Gąbin
9 Tomasz Goliszewski SP Nowe Grabie
10 Kuba Szmulewicz SP Gąbin

lp. Szkoły Podstawowe, dziewczęta, kl. VI-VII
1 Kasia Tarka SP Czermno
2 Marta Falkowska SP Dobrzyków
3 Karolina Dobrzyńska SP Gąbin
4 Kinga Pięta SP Dobrzyków
5 Marysia Zalewska SP Czermno
6 Aleksandra Ożdżyńska SP Gąbin
7 Zosia Szymborska  

lp. Szkoły Podstawowe, chłopcy, kl. VI-VII
1 Kamil Borkowski SP Gąbin
2 Kacper Szablewski SP Kamień
3 Krystian Wierzbicki SP Czermno
4 Jakub Szablewski SP Kamień
5 Kacper Koncki SP Nowe Grabie
6 Kamil Ambroziak SP Gąbin
7 Mateusz Żakieta SP Gąbin

lp. Gimnazjum, chłopcy
1 Kacper Zalewski Gąbin
2 Łukasz Chojnacki Gąbin
3 Wiktor Buczyński Gąbin
4 Paweł Wasiak Gąbin
5 Karol Olesiński Gąbin
6 Kacper Zieliński Gąbin
7 Sebastian Maciaszek Gąbin
8 Kacper Falkowski Dobrzyków
9 Eryk Skonieczny Gąbin
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lp. Gimnazjum, dziewczęta
1 Julia Stępień Dobrzyków
2 Agata Buła Gąbin
3 Paulina Baranowska Gąbin
4 Wiktoria Dutkowska Gąbin
5 Julia Łopińska Gąbin
6 Julia Cybart Gąbin
7 Magdalena Fus Gąbin
8 Ola Borkowska Gąbin
9 Agnieszka Fus Gąbin

lp. OPEN
1 Tomasz Kamiński Monika Wiśniewska
2 Dariusz Kiełbasa Ewa Ziółkowska
3 Łukasz Grzelak Anna Wypysińska
4 Kamil Borkowski Agata Wernik
5 Krzysztof Chodorowski  
6 Rafał Wypysiński  
7 Jakub Ziółkowski  

Turniej piłki siatkowej dziewcząt
1. Szkoła Podstawowa Dobrzyków 

- Julia Jasińska 
- Andżelika Jasińska 
- Alicja Kowalczyk 
- Aleksandra Żakieta 
- Zofia Szymborska 
- Marta Falkowska

2. Szkoła Podstawowa Gąbin 
- Aleksandra Szczypawka 
- Aleksandra Sochacka 
- Dominika Ziemińska 
- Weronika Waszkiewicz 

- Weronika Ostrowska 
- Julia Kaźmierczak

3. Szkoła Podstawowa Borki 
- Oliwia Wilgocka 
- Katarzyna Jasińska 
- Wiktoria Kwiatkowska 
- Justyna Macek 
- Magdalena Witkowska 
- Klaudia Jasińska

4. Gimnazjum Dobrzyków 
- Zuzanna Wojtalewicz 
- Zuzanna   Artiomow 

- Patrycja  Ujazda 
- Małgorzata Podleśna 
- Natalia Zalewska 
- Natalia Cieślak

5. Gimnazjum Gąbin 
- Kowalska Weronika 
- Dudkowska Wiktoria 
- Janiszewska Sara 
- Buła Agata 
- Robak Zuzanna 
- Chyra Gabriela

Turniej piłki nożnej chłopców
1. Szkoła Podstawowa Gąbin 

- Szymon Puternicki 
- Mateusz Puternicki 
- Piotr Szczypawka 
- Piotr Bąbrych 
- Jakub Marcinkowski 
- Michał Paczkowski

2. Szkoła Podstawowa Nowy Kamień 
- Sebastian Myśliwiec 
- Jakub Szablewski 
- Kacper Szablewski 
- Dawid Dutkiewicz 

- Andrzej Jankowski 
- Paweł Bedyk

3. Szkoła Podstawowa 
Dobrzyków 
- Gabriel Seklecki 
- Miłosz Korpowski 
- Tobiasz Karasiewicz 
- Kuba Adamczyk 
- Ksawier Maruszewski 
- Mateusz Dubielak

4. Gimnazjum Gąbin 
- Kowalski Szymon 
- Igielski Filip 

- Faryn Kuba 
- Płochocki Filip 
- Fus Kacper 
- Wasiak Paweł

5. Gimnazjum 
w Dobrzykowie 
- Kacper Igielski 
-  Jakub Marzec 
- Filip Seklecki 
-  Kacper Duda 
- Dawid  Dzierżawski 
- Kacper  Cierpikowski
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3 czerwca, niedziela. W Zgorzel-
cu zapowiada się całkiem przyjemny 
dzień. Temperatura około 20 stopni, 
umiarkowane nasłonecznienie, lekki 
wietrzyk. 8 biegaczy z Gąbin Biega wła-
śnie przybyło na miejsce. W busie za 
kółkiem Darek Kiełbasa, obok Tomek 
Kamiński, Kamil Baranowski, Krzysiek 
Chodorowski, Barbara i Julia Silko, Ada 
Kujawowicz oraz Łukasz Grzelak. Mają 
za sobą 500 kilometrów podróży. Tro-
chę zmęczeni, trochę niewyspani, za 
to pełni entuzjazmu - przyjechali na 
festiwal biegowy Europamarathon od-
bywający się  tego dnia po niemieckiej 
stronie granicy.

Wróćmy się jednak o jeden dzień 
do tyłu. 

Całą ósemkę spotkałem tuż przed 
wyjazdem. Zbiórka w Gąbinie, pako-
wanie bagaży, trochę śmiechu i luź-
nych rozmów; z Tomkiem lubimy dys-
kutować o włoskim kinie, rozmawiamy 
o Paolo Sorrentino i Michelangelo  
Antonionim  ale to tylko temat po-
boczny. Liczy się start w niedzielnym 
zawodach. Uśmiechy i dobry nastrój 
aż emanują od naszych biegaczy. Wie-
dzą, że jadą po wygraną. To się czuje. 
O tym co osiągnęli, mogą Państwo 
przeczytać w krótkim wywiadzie, który 
udało mi się przeprowadzić z dwoma 
uczestnikami weekendowej wyprawy 
- Tomkiem Kamińskim i Kamilem Bara-
nowskim. 

Cześć, to zacznijmy od pytania za-
sadniczego, kieruję je do Tomka. Co 
udało wam się jako stowarzyszeniu 
osiągnąć w niedzielnych zawodach?

Przede wszystkim po raz pierwszy 
pod szyldem GB (Gąbin Biega) wzięli-
śmy udział w szerszym gronie w zawo-
dach zagranicznych. Do tej pory jeździ-
liśmy jako drużyna (mówiąc drużyna 
mam na myśli przynajmniej 4 osoby) 
głównie tylko po lokalnych zawodach.

Gdy w marcu zeszłego roku Darek 
napomknął mi o pomyśle wystartowa-
nia w klasyfikacji zespołowej w mar-
cowym biegu Wilczym Tropem, nie 
przypuszczałem, że za rok będziemy ze-
społem wyjeżdżającym na bieg do Nie-
miec! Ba, nie postrzegałem nas nawet 
w kategorii zespołu, ponieważ formalnie 
Stowarzyszenie Gąbin Biega miało po-
wstać dopiero za miesiąc. To była wte-
dy raczej grupa osób z jednego miasta 
dzielących wspólną pasję. Wydarzenia 
potoczyły się jednak bardzo dynamicznie 
(głównie za sprawą Darka którego entu-
zjazm połączony z pragmatyzmem oka-
zały się paliwem napędzającym poczy-

Gąbin biega w Niemczech
nania Stowarzyszenia) ponieważ jeszcze 
w 2017 r. wystartowaliśmy w klasyfika-
cjach zespołowych w kliku biegach m.in. 
w Biegu na 10 km w Siemiątkowie oraz 
w Biegu Obrońców Płocka, z którego to 
przywieźliśmy nawet pierwsze trofeum. 
W efekcie pod koniec roku wiedzieliśmy 
już, że następnym krokiem w rozwoju 
będzie zorganizowanie jakiegoś dalsze-
go wypadu. Gdzieś słyszało się rozmowy 
o starcie poza Polską, ale snucie spekula-
cji a zebranie chętnych i organizacja lo-
gistyczna to dwie różne sprawy. Dlatego 
widząc spory odzew z jakim spotkał się 
pomysł wyjazdu na Europamarthon, by-
łem pozytywnie zaskoczony. Oczywiście 
nie popadałem w euforię ponieważ zda-
wałem sobie sprawę ze znaczenia tego 
wyjazdu dla ewentualnych przyszłych 
wojaży - przecież gdyby coś poszło nie po 
naszej myśli (np. po drodze mielibyśmy 
awarię) to negatywne odczucia wiążące 
się z tym biegiem rezonowałyby już na 
każdy późniejszy pomysł dalszej podró-
ży  i mogłyby go zbombardować jeszcze  
w zarodku. Wszytko musiało być na naj-
wyższym poziomie i takie się właśnie 
okazało.

Z tego punktu widzenia uważam, 
że kwestia wyników poszczególnych 
zawodników jest sprawą drugorzędną 
ponieważ ten wyjazd od początku był 
bardziej dla GB jako Stowarzyszenia 
niż dla poszczególnych biegaczy. Moż-
na by rzec (parafrazując prezydenta 
Kennedy’ego), że w tym przypadku 
wcieliliśmy w życie credo: Nie pytaj co 
GB może zrobić dla Ciebie, zapytaj co 
Ty możesz zrobić dla GB.

 A to co udało się części z nich uzy-
skać (wysokie miejsca w klasyfikacjach 
wiekowych) to już wartość dodana, coś 
ekstra za co należą im się gratulacje.

To skoro już wiemy jak wygląda-
ło to z perspektywy całego zespołu, 
chciałbym zadać wam pytanie, jakie 
są wasze osobiste odczucia związane 
ze startem w Europamarathon?

Tomek
Można prosić o następne pytanie... 

(śmiech). Dla mnie występ był nieuda-
ny, nie będę tego ukrywał – na czas re-
welacyjny się nie nastawiałem ponie-
waż znałem profil trasy i wiedziałem, 
że jest ona trudna. Jednak podobnie 
jak przed większością biegów wykona-
łem analizę rezultatów z lat ubiegłych 
i sądziłem, że miejsce premiowane 
wyróżnieniem (a więc pierwszą szóst-
kę) zdołam osiągnąć. Niestety, raz, że 
nie doceniłem jednak do końca pagór-
kowatości trasy (po drugim podbiegu 
mnie przycięło), dwa że konkurencja  
w tym roku była zdecydowanie silniej-
sza niż rok temu. No i co najgorsze – Da-
rek mnie wyprzedził! (śmiech) Nie zro-
zumcie mnie źle - oczywiście jesteśmy 
kolegami, ale po wyjściu na trasę za-
wsze ze sobą ostro rywalizujemy, dzięki 
czemu zresztą wzajemnie się z Darkiem 
i Krzyśkiem Kamińskim (akurat nieobec-
ny w Niemczech) napędzamy. 

Ale nie ma co płakać nad rozlanym 
mlekiem, podczas ostatniego biegu 
lepszy był Darek, ale okazji do rewanżu 
mi nie zabraknie...

Gąbin Biega w Zgorzelcu
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Kamil
Pozasportowo świetnie. Miasto 

jest bardzo malownicze, zarówno 
dniem jak i wieczorową porą. Udało 
nam się trochę pospacerować zaraz 
po przyjeździe w sobotę, bo niedziela 
tak naprawdę była już podporządko-
wana pod start. Pod względem spor-
towym duży niedosyt. Wyjazd zbiegł 
się z moim ogromnym dołkiem formy, 
ale też poziom zawodów był wyższy 
niż się spodziewaliśmy. Sprawdzali-
śmy wyniki z edycji z 2016 oraz 2017 
roku i wtedy około 21 minut wystar-
czało na podium w mojej kategorii 
wiekowej na dystansie 5 km. Tym 
razem trzeba było już zejść do czasu 
19 minut. Na tą chwilę to poza moim 
zasięgiem, ale przy ciężkiej pracy 
na pewno do zrealizowania, jak nie  
w tym, to w następnym roku. Zaryzy-
kowałem szybszy bieg, ale nie utrzy-
małem tempa. Będąc świadomym 
swojej aktualnej formy jestem zado-
wolony z podjęcia tego ryzyka, bo tak 
naprawdę nie ma znaczenia czy by-
łem 61 czy 10 miejsc wyżej. Inna spra-
wa, że gdybym to tempo utrzymał to 
do podium nadal brakowało. 

Jak wyglądał bieg od tzw. kuchni? 
Jak się do tego wszystkiego przygoto-
wywaliście, czy organizator sprostał 
zadaniu i zorganizował zawody na 
wysokim poziomie ?

Kamil
Jeśli chodzi o przygotowanie tre-

ningowe, to nie miałem jakiegoś 
szczególnego planu na te zawody. Nie 
była to dla mnie najważniejszy start. 
Do tego bieg na 5 km nie wymagał 
wcześniejszego ładowania węglowo-
danami, co zwykle przed startami na 
10 km lub dłuższymi już robię. Przy 
wyjeździe na półmaraton staram się 
bardziej na przygotowaniach sku-
pić, gdyż jest to już taki dystans, że 
warto się zatroszczyć o odpowiednie 
odżywianie na trasie (zwykle pas na 
bidony z izotonikiem oraz punkty od-
żywcze na trasie). Co do organizacji, 
to uważam że zawody były bardzo faj-
ne. Trochę mylące, ale jednocześnie 
ciekawe było finiszowanie z uczestni-
kami innych biegów, gdyż organizator 
przewidział jedną metę i kończyłem 
z uczestnikami półmaratonu, który 
startował około 2 godziny przed moim 
startem. Warunki noclegowe były tro-
chę prowizoryczne, ale wiedzieliśmy 
na co się piszemy. Często organiza-
tor zapewnia darmowy nocleg w hali 
sportowej czy tak jak tutaj w szkole. 
Pierwszy raz zdarzyło mi się coś takie-
go, ale miało to swój urok. Do tego 
fajnie, że było wiele różnych biegów 
oraz dyscyplin. Zorganizowanie tego, 

pewnie stanowiło wyzwanie. Można 
było nawet zobaczyć ludzi ścigających 
się na jednokołowych rowerach. 

Tomek
Przede wszystkim pomysł na trasę 

był świetny, bieg pomiędzy dwoma 
krajami naprawdę robi wrażenie (przy 
okazji w Stambule organizowany jest 
maraton pomiędzy dwoma kontynen-
tami, więc może skoro zaliczyliśmy już 
bieg między krajowy, to teraz byśmy 
spróbowali nad cieśniną Bosfor biegu 
Interkontynentalnego?). Również or-
ganizacyjnie wszystko przebiegło bez 
zarzutu, co godne podkreślenia, biorąc 
pod uwagę ile biegów rozgrywanych 
było równolegle.

 
A jak podróż? myślicie, że wpłynę-

ła ona na wasze wyniki w Gorltiz?
Tomek
Nie, podróż przebiegała w napraw-

dę dobrych warunkach więc nie sądzę 
by w jakikolwiek sposób wpłynęła ne-
gatywnie na nasze starty. 

Kamil
I tak, i nie. Wiadomo, że gdybyśmy 

startowali gdzieś bliżej to nie byłoby 
zmęczenia wynikającego z podróży 
samochodem i nocleg we własnym 
łóżku to większy komfort, ale na czas 
poza treningami wpływa bardzo wie-
le czynników: odpowiedni odpoczy-
nek, dieta, suplementacja, sprzęt, 
pora dnia czy pogoda. Na niektóre  
z nich mamy wpływ i tam zawsze moż-
na coś ugrać. Interesuję się dietetyką 
i fizjonomią człowieka, żeby czerpać 
maksymalne korzyści z odpowiedniego 
odżywiania się przed i po zawodach 
czy treningach. Jednak nie miało to dla 
mnie większego znaczenia. Gdyby za-
brakło mi powiedzmy 5-10 sekund do 
podium, to mógłbym spekulować, że 
może jednak to lekkie zmęczenie dało 
się we znaki. 

Jak ocenilibyście atmosferę w wa-
szym zespole w czasie przygotowań, 
w trasie i już na miejscu, po drugiej 
stronie granicy?
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Kamil
Atmosfera w zespole jest świetna, 

wszyscy są pomocni i życzliwi. Zachę-
cam w tym miejscu do przyjścia na 
trening naszej drużyny, o których in-
formacje znajdziecie na naszym fan-
pejdżu na Facebooku. Bieganie ma 
bardzo niski poziom wejścia, tak na-
prawdę wystarczą chęci oraz buty typu 
„adidasy”. Wszyscy w drużynie chętnie 
dzielą się wiedzą i doświadczeniami na 
treningach, ale nie potrzeba tak na-
prawdę niczego, żeby zacząć. Oprócz 
przygody sportowej ten wyjazd był też 
dobrą zabawą. Zresztą myślę, że cie-
płe słowa można powiedzieć o całym 
środowisku biegaczy. Znakomita więk-
szość jest uprzejma, wzajemne dopin-
gowanie się, gratulacje itp. Ważne 
jest jednak powiedzieć sobie prawdę,  
że coś jest źle gdy istnieje potrzeba.

Może coś o startach poszczegól-
nych zawodników ?

Kamil
Tak naprawdę można byłoby 

wszystkich wyróżnić. Nasza najmłod-
sza uczestniczka dała radę, otrzyma-
ła wyróżnienie. Darek i Tomek byli 
bardzo wysoko w biegu na 10 km,  
a trzeba przyznać, że pierwsza szóstka 
była naprawdę bardzo mocna. Łukasz 
poprawił czas względem ostatnich za-
wodów mimo tego, że trasa w Gorlitz 
stanowiła wyzwanie. Ada debiutowała 
w półmaratonie i od razu podium. Co 
do ekipy biegnącej na 5 km: Krzysiek 
ostatnio notuje regularny i co waż-
ne znaczny progres i na razie nie ma 
podstaw żeby sądzić, że się zatrzyma. 
Basia też na swoim poziomie, a pod-
kreślam jeszcze raz, że trasa łatwa nie 
była. Prawda jest taka, że właściwie to 
ten wyjazd miał pokazać, że potrafimy 
zorganizować zagraniczną wyprawę 
jako stowarzyszenie i drużyna. Poka-
zaliśmy się daleko od domu w między-

narodowym towarzystwie i to od do-
brej strony. To było jedno z głównych 
założeń wyjazdu, żeby o Gąbinie i na-
szej drużynie usłyszeli gdzieś dalej. To 
otwiera tak naprawdę możliwość, że 
skoro udało się to tutaj, to czemu nie 
na jakiś bardziej prestiżowy, wieloty-
sięczny bieg lub inny ciekawy ze wzglę-
du na np. interesującą trasę. 

Było warto jechać te 500 kilome-
trów?

Tomek
Jasne! W końcu tak jak wspomi-

nałem, nie same kwestie sportowe 
były tu najważniejsze ale przeżycie 
przygody. Z tego też względu gorąco 
zachęcam każdego członka GB do nie-
zastanawiania się dwa razy jeśli się po-
jawi kolejna okazja do takiego wypadu 
wspólną ekipą.

Kamil
Zdecydowanie tak. Pod prawie każ-

dym względem wyjazd był udany. Gdy 
Darek i Tomek wbiegali na metę w 
swoim biegu, spiker wyczytał najpierw 
nazwisko a potem nazwę drużyny. Faj-
nie było to usłyszeć. Dla mnie prywat-
nie ten wyjazd mocno przyczynił się 
do powrotu motywacji do treningów. 
Pobiegłem tyle ile dałem radę, ale ze 
względu, że to było o wiele poniżej tego, 
co np. mogłem osiągnąć na tym dystan-
sie zeszłej jesieni, pojawił się ten głód, 
że następnym razem chciałbym szyb-
ciej. Niektóre starty mają to do siebie,  
że dają potężnego kopa. 

Jakie są wasze plany na przyszłość, 
zarówno indywidualnie jak i całego  
stowarzyszenia? Wiem, że to pytanie 
częściowo powinienem kierować do 
prezesa, ale nie mam sumienia zamę-
czać go kolejnym wywiadem (śmiech) 
To byłby już nasz trzeci…

Tomek
Istotną kwestią, poruszaną pod-

czas ostatniego walnego zgromadze-
nia, jest dla zachęcenie nowych osób 
do wspólnego trenowania. W zeszłym 
roku pod względem kadrowym rozwi-
jaliśmy się naprawdę prężnie, nato-
miast w tym roku wpadliśmy w pewien 
marazm - na treningach w ogóle nie 
widać nowych twarzy. Dlatego w tym 
miejscu chciałbym zachęcić wszyst-
kich biegających w Gąbinie i okolicach  
(a tych nie brakuje, wiem co mówię) 
którzy biegają w pojedynkę do wpad-
nięcia na nasz trening (we wtorki  
i czwartki o 18:30). Nie jest to Broń 
Boże tożsame z jakimkolwiek zobo-
wiązaniem – nie każemy się nikomu 
zapisywać do GB ani nawet startować 
w zawodach, nie wymagamy również 
żadnych spektakularnych wyników. 
Chodzi mi tylko o to, żeby nie bać się  
i chociaż raz wpaść przebiec się wspól-
nie. Takie spotkanie bywa okazją do 
wymiany wspólnych doświadczeń, 
poznania nowych osób oraz daje 
motywację do treningów – bieganie  
w pojedynkę bywa satysfakcjonujące 
ale dużo łatwiej i przyjemniej biega się 
z kimś. Zachęcam by spróbować cho-
ciaż raz nawet jeśli jest się sceptycz-
nie nastawionym – chociażby po to 
by potem móc powiedzieć, że te nasze 
treningi są w gruncie rzeczy do nicze-
go… (śmiech) Zresztą nie będę ukrywał 
tego, że ja sam dosyć rzadko zjawiam 
się na tych treningach, godziny mi po 
prostu zawodowo nie odpowiadają. 
Jednakże właśnie dzięki zawartym 
tam znajomościom nie mam problemu 
by się ustawić na jakąś późniejszą 
godzinę z innym biegaczem, któremu 
akurat z jakichś względów również 
nie odpowiada godzina treningu. Co 
do samych startów to pod szyldem GB 
wystąpimy w najbliższym czasie na 
pewno w paru biegach lokalnych. A co 
z kolejnym wyjazdem zagranicznym? 
To pytanie należy już kierować do pre-
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zesa, ale znając jego podejście mogę 
przypuszczać, że nie powiedzieliśmy 
jeszcze ostatniego słowa w kwestii za-
granicznych wojaży. W tym roku razem 
z Kamilem mamy także do dokończenia 
Koronę Półmaratonów. A co dalej? Na 
pewno jakiś dalszy bieg, co do kierun-
ku ciężko mi teraz określić ponieważ  
w tych naprawdę dużych imprezach 
pakiety startowe są rozlosowywane 
więc trzeba liczyć na łut szczęścia. Po-
wiem tylko, że NIE WYOBRAŻAM sobie, 
by będąc biegaczem nigdy nie wystar-
tować np. w Maratonie Nowojorskim 
– uważam, że po to człowiek tyle biega 
by kiedyś wystartować w tym multi-
narodowościowym kilkudziesięcioty-
sięcznym tłumie po olbrzymim moście 
ze Staten Island na Brooklyn, pomiędzy 
drapaczami chmur na Manhattanie  
finiszując w samym Central Parku…

Kamil
W tym roku razem z Tomkiem  

i Krzyśkiem Kozłowskim kompletujemy 
Koronę Półmaratonów Polskich. Polega 
to na ukończeniu co najmniej 5 z listy 
11 półmaratonów. Nie będę przytaczał 
wszystkich biegów, bo można to łatwo 
odnaleźć w Internecie. Za chwilę mnie 
i Tomka czeka wyjazd do Wrocławia. 
Mamy już na koncie Gdynię, Warszawę 
i Białystok. Krzysiek do tego biegł w Po-
znaniu, zatem zaraz wszyscy będziemy 
mieć cztery na koncie i zostanie nam 
jeden bieg na jesieni do skompletowa-
nia korony. Pewnie będzie okazja o tym 
pogadać po zdobyciu tego trofeum, ale 
jeśli miałbym się już teraz podzielić ja-
kimiś spostrzeżeniami to jest to z jednej 
strony lekko zobowiązujące, czasem 
trzeba zrezygnować z jakiegoś cieka-
wego biegu, czasem z innych planów 
weekendowych, ale z drugiej strony to 
tylko 5 weekendów w roku. Stanowi to 
też fajną okazję do odwiedzenia i zoba-
czenia różnych miast. Byliśmy już nad 

Bałtykiem, na Podlasiu, a teraz jedzie-
my do Wrocławia. Biorąc za cel Kraków 
na jesieni, będziemy mogli powiedzieć, 
że wybraliśmy wszystkie z innego zaka-
marka Polski i te podróże to właśnie jest 
najfajniejsza okoliczność tego przed-
sięwzięcia. Do tego  oczywiście naj-
ważniejsza data w kalendarzu każdego 
biegacza, czyli Gąbińska Dziesiątka we 
wrześniu. Może jakiś maraton, może 
jakaś szybka atestowana trasa, żeby 
wyśrubować rekord życiowy. Na pewno 
uda się jeszcze pojechać i wystartować 
gdzieś w okolicy. Przy okazji tych lokal-
nych biegów zaletą jest, że nie trzeba 
jakoś wcześnie tego zaplanować, tylko 
można spontanicznie podjąć decyzję 
czasem nawet kilka dni przed wyda-
rzeniem. Co do celów stowarzyszenia 
to Tomek już się szeroko wypowiedział, 
więc tylko podkreślę, że najbardziej 
nam zależy na zobaczeniu nowych twa-
rzy na treningach.

Kamil wrzucił na facebooku zdję-
cie z palmami, podpisane Gąbin Bie-
ga Kostaryka, znam jego poczucie 
humoru, ale może wcale to nie taki 
głupi pomysł żeby ruszyć gdzieś dalej 
większą paczką?

Tomek
Tak jak mówiłem poprzednio ja 

zdecydowanie popieram taki pomysł. 
Myślę, że zwłaszcza start w naprawdę 
dużej imprezie byłby czymś niezwy-
kłym – do tej pory występowaliśmy 
głównie w biegach o charakterze pro-
wincjonalnym z nielicznymi wyjątkami. 
Duże eventy bywają naprawdę spekta-
kularne o czym przekonał się każdy, kto 
choć raz biegł w jednym z biegów przy 
okazji Orlen Warsaw Marathon. A bio-
rąc pod uwagę, że niecałe 100 km od 
naszej zachodniej granicy rozgrywany 
jest jeden z najbardziej znanych i pre-
stiżowych maratonów świata….

Kamil
Co do tych palm to krajobraz tro-

chę odbiega od tego, czego oczeki-
wałem po mieście na granicy polsko-
-niemieckiej. Co do dalszego wyjazdu, 
to trochę już się wątek przewinął parę 
razy. W 2018 ukończymy Koronę Pół-
maratonów Polskich. Można i trzeba 
wyjść z założenia, że należy poprzeczkę 
potem zawiesić wyżej. Jest też Korona 
Maratonów Polskich, ale to już tak mi 
nie imponuje. Po pierwsze chociażby 
Tomek, może powiedzieć coś o tym, 
że na jeden z biegów jest bardzo cięż-
ko się zapisać. Po drugie należałoby 
poświęcić przygotowania pod Koronę 
przez 2 lata (tyle czasu daje organiza-
tor na ukończenie 5 biegów wchodzą-
cych w skład KMP). Owszem chciałbym 
ukończyć maraton, bo to coś co fajnie 
wygląda w CV biegacza, ale może już 
w pojedynczych startach. Skoro nie 
Korona Maratonów Polskich to może 
Korona Maratonów Świata? To już do 
mnie przemawia. Królewski dystans 
na każdym z 7 kontynentów. Tu już nie 
ma kryterium czasu w jakim trzeba je 
ukończyć. Nie ma żadnej listy biegów, 
można przebierać dowoli z każdego 
biegu na dystansie 42 195 metrów 
na całym świecie. Mogę podać garść 
przykładów dla pobudzenia wyobraź-
ni: maraton po murze Chińskim, bieg 
na sawannie w Afryce, gdzie od dzikiej 
zwierzyny oddzielają zawodników tyl-
ko uzbrojeni panowie, maraton wśród 
sekwoi na Florydzie, nocny maraton 
po Tokio i Nowy Jork, o którym Tomek 
wspomniał.

Bardzo dziękuję za rozmowę, ży-
czę Wam dalszych sukcesów i nie 
schodzenia z podium co najmniej do 
2022 roku. Wszystkiego dobrego.

Opracowanie: W. Olszewski, 
fot: Gąbin Biega

Sprawdzanie trasy...
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Na przełomie maja i czerwca klub 
MUKS Tandem Gąbin wziął udział  
w rajdzie rowerowym po trasie Green 
Velo, biegnącej przez Mazury, Warmię 
oraz Zalew Wiślany.

Rowerzyści wyruszyli z Gąbina auto-
karem. Swoją główną wyprawę rozpo-
częli w Elblągu. Mieli do pokonania oko-

Rajd rowerowy
MUKS Tandem Gąbin

ło 350 kilometrów. Czternastu człon-
ków MUKS Tandem Gąbin zakończyło 
rajd po czterech dniach w Mikołajkach, 
skąd autobusem wrócili do domu. 

Trasa wycieczki z pewnością nie 
należała do najłatwiejszych. Jedne-
go dnia było do pokonania ponad  
100 kilometrów. Trudy wyprawy wy-

nagrodziły za to piękne warmińsko-
-mazurskie krajobrazy. 

Green Velo to wymagający szlak ro-
werowy, wiodący od Elbląga przez całą 
ścianę wschodnią Polski, wojewódz-
two Podkarpacie oraz Świętokrzyskie. 
Osoby chcące pokonać całą długość, 
muszą przejechać ponad 1800 km. 

Opracowanie: W. Olszewski
fot: MUKS Tandem Gąbin

Rowerzyści nad Bałtykiem
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... w sanktuarium w Świętej Lipce

MUKS Tandem Gąbin  – wspólne zdjęcie nad Zalewem Wiślanym
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Biegacze spotkali się na gąbińskiej 
starówce, gdzie odbyła się zbiórka oraz 
wspólne zdjęcie. Na start przy ul. Płoc-
kiej, uczestnicy biegu udali się pieszo, 
wspólnie przemierzając ulice Gąbina.

Trasa biegu o długości ok. 1,8 km 
wiodła ścieżkami pięknego, gąbińskie-
go kompleksu leśnego. Urozmaicona 
okazałym podbiegiem, miała swoje 
zwieńczenie na Stadionie Miejskim 
w Gąbinie, gdzie nastąpiło podsumo-
wanie wydarzenia. Bieg miał charakter 
rekreacyjny. Nie było pierwszych miejsc 

“Polska Biega - Gąbin Biega”
18 czerwca w Gąbinie odbył się rekreacyjny bieg  
w ramach akcji “Polska Biega - Gąbin Biega”

i typowej, sportowej rywalizacji. Liczyła 
się dobra zabawa i wspólne, aktywne 
spędzanie czasu. Na starcie stawiło się 
około 60 uczestników. Mimo wysokich 
temperatur i mocnego, czerwcowego 
słońca biegacze z łatwością poradzi-
li sobie na trasie. Dla kończących bieg 
przygotowana była woda oraz słodkie 
upominki (zasponsorowane przez Sto-
warzyszenie Gąbin Biega).

Rozgrzewkę poprowadzili – mara-
tończyk, Darek Kiełbasa oraz Burmistrz 
Krzysztof Jadczak.

Na podsumowaniu biegu nastąpiło 
losowanie upominków. Tym razem do 
zdobycia były szaliki, piłki, słuchawki, 
power banki, kubki oraz gadżety rowe-
rowe.

Wydarzenie odbyło się w ramach 
ogólnopolskiej akcji Polska Biega. Or-
ganizatorami byli: Stowarzyszenie Gą-
bin Biega oraz Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Gąbin.

Trasę biegu zabezpieczali harcerze 
z 58. Gąbińskiej Drużyny Harcerskiej 
oraz strażacy OSP Gąbin.

Opracowanie: W. Olszewski 
Fot: A. Świerzyński
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“Polska Biega - Gąbin Biega”

Losowanie nagród
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III Rajd Pieszy 
Szlakiem Pamięci Dziesięciu 
Straconych

W piątek 15 czerwca pod gąbiń-
skim pomnikiem przy kościele, odbyły 
się uroczystości 77. Rocznicy rozstrze-
lania 10-ciu mieszkańców ziemi gą-
bińskiej. Wydarzenie połączone było 
z III Pieszym Rajdem Szlakiem pamię-
ci Dziesięciu Straconych.

11 Czerwca 1941 roku, w odwecie 
za zabicie niemieckiego obywatela, 
okupant aresztował 86 mieszkańców 
Gąbina i okolic. Wszyscy oni zosta-
li zamknięci w gąbińskim kościele 
parafialnym i poddani fizycznym 
i psychicznym szykanom. 15 czerw-
ca Niemcy wybrali 10 więźniów, wy-
prowadzili ich na gąbińską starówkę 
i publicznie rozstrzelali pod kościel-
nym murem. Na egzekucję ściągnięto 
mieszkańców miasta, którzy musieli 
przyglądać się tej brutalnej kaźni. 
W miejscu rozstrzelania w 1945 roku 
stanął pomnik ku czci zamordowa-
nych. Co roku, na pamiątkę tragicz-
nych wydarzeń, mieszkańcy ziemi gą-
bińskiej składają tam kwiaty i modlą 
się za 10-ciu rozstrzelanych.
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również wojskowy namiot polowy z re-
plikami broni palnej oraz wyposażeniem 
medycznym z okresu II wojny światowej. 
Na uczestników czekał także pokaz hi-
storyczny, przygotowany przez Muzeum 
II Korpusu Polskiego w Józefowie, m.in. 
strzelanie z armatki górskiej. Ponadto 
każdy uczestnik wydarzenia mógł posilić 
się pyszną wojskową grochówką.

Obchody 77. Rocznicy egzekucji 
mieszkańców Gąbina i okolic były dosko-
nałym połączeniem pamięci o ludziach, 
których bezprawnie zamordowano, ze 
wspaniałą lekcją historii. Poprzez rajd pie-
szy, wiadomości o wydarzeniach sprzed 
kilkudziesięciu lat bez problemu dotarły 
do najmłodszych pokoleń. Całe wydarze-
nie, zorganizowane w atrakcyjny i różno-
rodny sposób było także  dowodem tego, 
jak bardzo współorganizator obchodów -  
Szkoła Podstawowa w Nowym Kamieniu 
dba o wartości patriotyczne i angażuje 
się w przekazywanie ważnej wiedzy hi-
storycznej, wszystkim młodym mieszkań-
com Miasta i Gminy Gąbin.

Darek Kiełbasa Mitrzem Polski  
w biegu na 3000 m

17 czerwca Prezes Stowarzy-
szenia Gąbin Biega, Darek Kiełbasa 
wziął udział V Płockiej Szybkiej Trój-
ce. W Mistrzostwach Polski na 3000 
m,  nasz maratończyk zajął 1. miej-
sce w kategorii M45. Obronił tym 
samym tytuł mistrzowski, zdobyty 
w ubiegłorocznej edycji zawodów. 
Zmagania o złoto trwały do same-
go końca. Darek w spektakularny 
sposób, tuż przed metą,  wyprzedził 
prowadzącego zawodnika – Andrze-
ja Brzezińskiego.

W  biegu na 100 m prezes Gąbin 
Biega zajął 2. miejsce. Ułamki se-
kund dzieliły go od podium. Zwycię-
żył Przemysław Giżyński.

Opracowanie: W. Olszewski
Fot: D. Kiełasa

Uroczystości rozpoczęły się od zacią-
gnięcia  harcerskiej warty przy pomniku. 
Punktualnie o 10:00 nastąpiło wprowa-
dzenie sztandarów oraz odśpiewanie 
hymnu. Burmistrz Krzysztof Jadczak, 
przypomniał zebranym o trudnych chwi-
lach okupacji oraz poszanowaniu historii 
i pamięci tych, którzy zginęli  z rąk oku-
panta  w czasie II wojny światowej. Na-
wiązał również, do dawanej, neogotyckiej 
świątyni, którą od kilku miesięcy możemy 
podziwiać na pierwszym gąbińskim mu-
ralu; będącej niemym świadkiem wspo-
mnianych wydarzeń. Pełny rys historycz-
ny nakreśliła z kolei Prezes TMZG, Anna 
Ostrowska. Odwołując się do zapisów 
Jana Borysiaka, odtworzyła klimat wyda-
rzeń sprzed 77 lat. Przed publicznością 
wystąpiła również Pani Halina Gil, na-
oczny świadek egzekucji. W publicznej 
rozmowie z Elżbieta Kamińska, Prezes 
Związku Piłsudczyków Oddział Gąbin 
opowiedziała ona o swoich przeżyciach 
i wspomnieniach z 15 czerwca 1941 roku. 
Modlitwę za pomordowanych odmówił 
Proboszcz Andrzej Świderski.

W uroczystościach wzięła udział 
młodzież szkolna, mieszkańcy ziemi gą-
bińskiej, przedstawiciele lokalnych grup 
działania 58. Gąbińska Drużyna Harcerska 
oraz Stowarzyszenie Jeździeckie 4. Pułku 
Konnego Strzelców Ziemi Łęczyckiej.

Po części artystycznej, przygotowa-
nej przez uczniów ze Szkoły Podstawo-
wej im. Marii Kownackiej w Nowym 
Kamieniu, nastąpiło uroczyste złożenie 
kwiatów oraz zapalenie znicza. W dal-
szej kolejności, przyszła pora na Rajd 
Pieszy Szlakiem pamięci Dziesięciu 
Straconych. Nawiązujący do 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości, 
miał na celu rozwijanie zainteresowania 
lokalną historią oraz promowanie ak-
tywnego spędzania wolnego czasu. Na 
uczestników rajdu, odbywającego się 
tak w mieście jak i pobliskich lasach (tra-
sa przebiegała m.in. koło dawnej mogiły 
pomordowanych); czekał szereg zadań 
historycznych i lingwistycznych. Finał od-
był się na stadionie miejskim w Gąbinie.

Podsumowanie rajdu połączone 
było z pokazami musztry paradnej, pro-
wadzonej przez grupę jeździecką 4 Pułku 
Strzelców Konnych. Wśród atrakcji był 

Organizatorami wydarzenia byli: 
Szkoła Podstawowa im. Marii Kownac-
kiej w Nowym Kamieniu, Burmistrz Mia-
sta i Gminy Gąbin.

Opracowanie i fot. W. Olszewski

Wspólne zdjęcie na podsumowaniu rajdu

Repliki broni były wielką 
atrakcją, zwłaszcza  
dla najmłodszych

4 Pułk Konny Strzelców Ziemi  
Łęczyckiej
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Gąbińska rewitalizacja
FOTOREPORTAŻ


