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Tradycyjnie w ostatni weekend 
maja świętowaliśmy obchody DNI 
GĄBINA 2009. W tym roku mogliśmy 
usłyszeć takie zespoły jak Ira, Grupa 
Operacyjna, Orkiestra Dni Naszych, 
Babylon czy An-Dreo&Karina. Impre-
za trwająca trzy dni pomimo niesprzy-

jającej pogody, cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem. Wysoką frekwen-
cję zawdzięczamy bogatemu progra-
mowi artystycznemu i zaproszonym 
gwiazdom, których występ okazał się 
strzałem w dziesiątkę.

DNI Gąbina za nami

Moje kapłaństwo
Wspomnienia o kapłaństwie ks. Jerzego Drozdowskiego

Proboszcza i Dziekana w Gąbinie 
z okazji jego jubileuszu 50-lecia kapłaństwa 

przypadającego na 14.06.2009.

Ks. Andrzej Zych – Księże Pro-
boszczu, z tego co mi wiadomo, w pa-
rafii Gąbin nie znany jest fakt obcho-
dzenia jubileuszu 50-lecia kapłaństwa 
od ponad 100 lat. Jak się ksiądz czuje 
i jak zamierza przeżyć ten wyjątko-
wy jubileusz, który przypadać będzie  
w przeddzień Roku Kapłańskiego? 

Ks. Jerzy Drozdowski – 50 lat 
życia to sporo czasu, a 50 lat pracy  
w kapłaństwie i to czynnej do końca, 
to jest bardzo długi odcinek życia.  
I choć te lata przebiegły mi szybko, 

to wciąż miałem w ser-
cu przede wszystkim 
służbę Chrystu-
sowi, Kościołowi 
oraz mojej Ojczyź-
nie. Była to praca 
prefekta i wikariusza 
a przede wszystkim 
proboszcza, gospo-
darza i administra-
tora zarządzające-
go dobrem parafii. 

Przecięcie wstęgi 
w kompeksie 

szkolnym
W dniu 14 maja 2009 roku nastą-

piło uroczyste otwarcie Gąbińskie-
go Kompleksu Szkolnego. Budowa 
przedszkola, rozbudowa szkoły 
podstawowej i gimnazjum w Gą-
binie jest największą inwestycją 
oświatową prowadzoną przez Mia-
sto i Gminę Gąbin. Cala inwestycja 
kosztowała ponad 8,5 miliona zło-
tych. To dla samorządu ogromna 
suma, ale –  jak zaznaczył Burmistrz  
Krzysztof Jadczak w swoim prze-
mówieniu – udało się je pozyskać 
dzięki sprawności i zaangażowaniu 
wielu ludzi.
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29 kwietnia nastąpiło oficjalne otwarcie 
Komisariatu Policji w Gąbinie przy Starym 
Rynku 17. W uroczystości, obok zaproszo-
nych gości, licznie uczestniczyli mieszkań-
cy Gąbina. Organizatorzy zadbali o odpo-
wiednią oprawę. Była defilada kompanii 
honorowej płockiego garnizonu, orkiestry 
dętej z OSP w Gąbinie i mażoretek. Po ofi-
cjalnych przemówieniach przyszedł czas 
na zwiedzanie jednego z najnowocześniej-
szych policyjnych obiektów w kraju. 

- Ten komisariat jest przede wszystkim 
dla mieszkańców miasta i gminy Gąbin. 
Wszystko, co robi policja, jest po to, by 
społeczeństwu żyło się bezpiecznie - po-
wiedział podczas otwarcia komisariatu 
p.o. mazowieckiego komendanta policji 
podinsp. Rafał Batkowski.

Nowy komisariat poświęcił proboszcz 
gąbińskiej parafii ks. dziekan Jerzy Droz-
dowski. Wstęgę przed wejściem do bu-
dynku przecięli: szef płockiej policji insp. 
Jarosław Brach, komendant gąbińskiego 
komisariatu nadkom. Ryszard Cieślak, 
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof 
Jadczak i Przewodniczący Rady Edward 
Wilgocki.

Nowy  
komisariat

Przypominamy adres i telefony:
Komisariatu Policji w Gąbinie

ul. Stary Rynek 17, 09-530 Gąbin, tel. 024 277 10 07 lub 997. 
Numery alarmowe z telefonu komórkowego: 112.
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Uroczystość przekazania nowego samochodu ratowniczo-
gaśniczego dla OSP w Gąbinie odbyła się w dniu 3 maja 2009 
roku. Samochód został dofinansowany przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Komendanta 
Głównego PSP, Zarząd Główny OSP oraz w największej kwo-
cie przez Burmistrza i Radę Miasta i Gminy Gąbin. Całkowity 
koszt samochodu wyniósł 650 tys. zł. Uroczystego przekaza-
nia dokonali m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego, 
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak, Przewod-
niczący Rady Miasta i Gminy Edward Wilgocki, który został 
ojcem chrzestnym tego wozu bojowego. Pojazd poświęcił ks.  
Roman Bagiński.

Przekazanie samochodu
OSP w Gąbinie

Zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-ga-
śniczego znacząco poprawi bezpieczeństwo mieszkań-
ców naszej gminy, jak również gmin sąsiednich. Jest to 
drugi samochód kupiony w ostatnim czasie (mercedes 
sprinter 2008 r.) do celów ratowniczych.
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           dniu 3 maja, jak co roku, 
mieszkańcy obchodzili uroczyście 
Święto Konstytucji. W tym roku 
minęła 218. rocznica jej uchwa-
lenia. Po mszy św. w intencji Oj-
czyzny uformowała się defilada 
prowadzona przez OSP w Gąbinie 
i dwie grupy mażoretek z Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury.  
W uroczystości uczestniczyły wła-
dze samorządowe, delegacje szkół, 

Witaj Maj! 3 Maj!

 - Święto Konstytucji

instytucji, organizacji społecznych 
i politycznych.  Po krótkiej części 
artystycznej przy pomniku – gła-
zie poświęconemu Marszałkowi 
Józefowi Piłsudskiemu złożono 
wiązanki kwiatów. Tradycyjnie już 
oprawę mszy świętej, jak i część ar-
tystyczną, przygotowały: orkiestra 
OSP w Gąbinie, harcerze i Związek 
Piłsudczyków Oddział Gąbin.

W
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Uroczystość odbyła się w Gąbi-
nie przy pomniku – głazie. Wzię-
ły w niej udział delegacje szkół 
ze swoimi sztandarami, przedsta-
wiciele samorządu, członkowie 
Związku Piłsudczyków z Od-
działu Gąbin i mieszkańcy miasta  
i gminy. Po odśpiewaniu hym-
nu państwowego, zaintonowa-
nego przez uczniów, proboszcz 
gąbińskiej parafii Jerzy Droz-
dowski odmówił modlitwę w in-

tencji Marszałka Józefa Piłsudskiego. O wielkich czynach 
żołnierzy mówił Tadeusz Karasek, jeden z sześciu żyjących 
żołnierzy AK powiatu płockiego. Jan Borysiak, kronikarz 
dziejów Gąbina i wiceprezes Związku Piłsudczyków, mówił  
o wielkich Polakach, bohaterach i ich niezapomnianych czy-
nach. Po przemówieniach delegacje złożyły kwiaty, dyrektor 
Barbara Artiomow, przewodnicząca Samorządu Uczniow-
skiego Magdalena Zaleska i Tadeusz Karasek zapalili znicze.

Następnie Kuba Ziółkowski, uczeń Zespołu Szkół im. St. 
Staszica, odegrał „Ciszę”.

74. rocznica śmierci  
Marszałka  

Józefa Piłsudskiego
Dnia 12 maja 2009 r.  uczniowie Szkoły Podstawowej  

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu ob-
chodzili 74. rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego. 
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Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:
• ćwiczenie bojowe,
• sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami.

Punktacja generalna zawodów w poszczególnych kon-
kurencjach przedstawia się następująco:

Zawody

1 maja 2009 r. odbyły się coroczne  Zawo-
dy Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży 
Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych - Gąbin 2009, w których wzięło udział 18 
drużyn (w tym 7 MDP).

Drużyny dorosłe męskie
1 miejsce OSP Dobrzyków z wynikiem 103,97 pkt.
2 miejsce OSP Czermno z wynikiem 111,73 pkt.
3 miejsce OSP Gąbin I z wynikiem 114,70 pkt.
4 miejsce OSP Troszyn z wynikiem 115,33 pkt.
5 miejsce OSP Grabie Polskie z wynikiem 115,42 pkt.
6 miejsce OSP Lipińskie z wynikiem 116,77 pkt.
7 miejsce OSP Topólno z wynikiem 122,50 pkt.
8 miejsce OSP Kamień z wynikiem 124,19 pkt.
9 miejsce OSP Strzemeszno z wynikiem 134,62 pkt.
10 miejsce OSP Gąbin z wynikiem -------- pkt.

Dorosłe żeńskie gr. „C”
1 miejsce OSP Dobrzyków z wynikiem 135,26 pkt.

MDP dziewczęta
1 miejsce OSP Dobrzyków z wynikiem 1020 pkt.
2 miejsce OSP Grabie Polskie z wynikiem 970 pkt.
3 miejsce OSP Czermno z wynikiem 968 pkt.

MDP chłopcy
1 miejsce OSP Grabie Polskie z wynikiem 1030 pkt.
2 miejsce OSP Dobrzyków z wynikiem 1011 pkt.
3 miejsce OSP Dobrzyków 2 z wynikiem 989 pkt.
4 miejsce OSP Czermno z wynikiem 959 pkt.

Sportowo-Pożarnicze
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Zuchy z klasy Ia  Gromada ”Asy” 
odbyły swój pierwszy biwak w bazie 
harcerskiej w Soczewce .

Poznawały obrzędowość harcer-
ską, podstawy samarytanki, znaki to-
pograficzne, szyfry i odbyły zwiad te-
renowy. Zuchy uczestniczyły w pierw-

Zuchowy biwak
szym harcerskim ognisku. W biwaku 
uczestniczyły również mamy niektó-
rych zuszków. Były bardzo dzielne  
i wykazały się ogromną sprawnością 
w czasie zajęć zorganizowanych przez 
harcerzy.  Wszystkie mamy uzyskały 
sprawność ”mama na 5+”.

Dh.w
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Do Gąbina sztafetę prowadziła Pani Anna Paw-
łowska – Pojawa – maratonka, której od granic miasta 
towarzyszyła młodzież, nauczyciele i mieszkańcy z te-
renu naszej gminy. 

Na starówce powitanie uczestników przygo-
towały dwie grupy mażoretek oraz orkiestra dęta  
z kapelmistrzem Tadeuszem Zalewskim. Dzieci i mło-
dzież zaprezentowały widowiskowe układy taneczne. 
Wszystkiemu towarzyszyła niesamowita atmosfera. 
Uczestnicy Sztafety chętnie rozdawali autografy, po-
zowali do zdjęć, wymieniali się wrażeniami z biegu. 
Burmistrz gorąco przywitał biegaczy. Następnie mie-
liśmy możliwość usłyszeć kilka słów od Macieja Ku-
rzajewskiego, znanego dziennikarza sportowego TVP 
– kapitana sztafety. Ten festyn sportowy zmotywował 
mieszkańców do udziału w  kolejnych biegach (prze-
łajowym oraz ulicznym o puchar Burmistrza podczas 
Dni Gabina).

SZTAFETA „POLSKA BIEGA 2009”  
w Gąbinie

5 maja na Starym Rynku w Gąbinie zainaugurowaliśmy kolejną 
edycję Sztafety Polska Biega. Dzięki sukcesom ubiegłorocznej sztafety  
z mistrzem olimpijskim Robertem Korzeniowskim, po raz kolejny po-
biegliśmy z całą Polską
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W sobotę, tj. 9 maja na Starym Rynku w Gąbinie spotkali się wszy-
scy chętni do udziału w kolejnej edycji akcji Polska Biega. Uczestni-
ków biegu było ok. 150 osób. Trasa biegu prowadziła traktem leśnym 
w kierunku Koszelówki – ok. 3 km z finałem na stadionie leśnym 
w Gąbinie. Na mecie czekały na biegaczy napoje i słodycze. Pomię-
dzy uczestników zostały rozlosowane nagrody. Organizatorzy za-
pewnili sportowcom upominki. Wszystkim udzielił się dobry humor  
i entuzjazm, z roku na rok przybywa chętnych, coraz więcej mieszkańców 
przekonuje się do czynnego uprawiania sportu.

Polska Biega – Gąbin Biega 2009
bieg przełajowy



DNI GĄBINA 2009

Uroczystości rozpoczęły się piątkowym Wieczo-
rem Kultury Chrześcijańskiej, podczas którego wy-
stąpiły zespoły: schola „Promyczki” z Gąbina, „Ve-
ritas” z Sannik, „Radośni w Panu” z Czermna, „H7”  
z Gabina, „Pascha 34” z Płocka oraz gwiazda wieczoru 
Magda Anioł wraz z zespołem. Organizacją wieczoru 
zajęło się Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Wszyst-
kie zespoły były entuzjastycznie odbierane przez pu-
bliczność, która chętnie śpiewała z artystami. 

W sobotę mieliśmy okazję oglądać przemarsz or-
kiestr dętych wraz z malowniczo prezentującymi się 
mażoretkami w ramach Powiatowego Przeglądu Or-
kiestr Dętych. Następnie w rockowo-folkowe klimaty 
wprowadziła wszystkich Orkiestra Dni Naszych oraz 
zespół IRA. Na zakończenie można było zaszaleć przy 
znanych i lubianych przebojach. 



DNI GĄBINA 2009

W niedzielę impreza rozpoczęła się od „Mazowiec-
kich Tradycji Chopinowskich” adresowanych przede 
wszystkim do dzieci, ale prezentowały także dorobek 
artystyczny regionu gąbińsko-sannickiego. Wystąpił 
dziecięcy zespół z przedszkola w Gąbinie oraz finali-
ści Gminnego Festiwalu Piosenki Ludowej. Ze Szkoły 
Podstawowej w Gąbinie zaprezentowały się zespo-
ły wokalne – Kantata i Brzdąc, z Nowego Kamienia 
– zespół taneczny „Kamyczki”, a z Czermna zespół 
ludowy „Małe Czermno”. Z MGOK wystąpiły „Gąbi-
nianki” i „Kamienianki”. podczas trzydniowej impre-
zy grały również lokalne zespoły rockowe – „Projekt 
9&DD Truck” oraz „Czarna Pantera”.  

Na scenie zaprezentowały sie także: dziecięcy ze-
spół z przedszkola w Dobrzykowie, grupa wokalna  
z Zespołu Szkół im. ST. Staszica w Gąbinie oraz wo-
kalny zespół z MGOK w Gąbinie „Gąbinianki”.

W sobotę zainteresowaniem cieszyła się wysta-
wa fotograficzna przedstawiająca 60 lat szkolnictwa 
zawodowego w Gąbinie, a w niedzielę – wioska 
słowiańska. Oprócz tego mogliśmy uczestniczyć  
w wystawie malarstwa, rzeźby i szkła artystycznego 
przygotowanej przez Towarzystwo Miłośników Zie-
mi Gąbińskiej oraz Związek Piłsudczyków – Oddział 
Gąbin, kiermasz sztuki ludowej, stoiska handlowe, 
atrakcje dla dzieci, ogródki gastronomiczne oraz 
wiele innych atrakcji. Na zakończenie DNI GABINA  
w niedzielę zaprezentowano bardzo widowiskowy 
pokaz laserowy.

Jak co roku, nie obyło się bez konkurencji spor-
towych. Wszyscy chętni mogli wziąć udział w biegu 
ulicznym o puchar burmistrza. Powodzeniem cieszył 
się także turniej tenisa stołowego.
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Spotkanie zorganizowano w ra-
mach projektu „Mieszkam na wsi  
i chcę być bezpieczny”. Współorgani-
zatorami projektu są Urząd Marszał-
kowski Województwa Mazowieckiego, 
Europejskie Stowarzyszenie Poszko-
dowanych w Kolizjach i Wypadkach 
Drogowych – „Diament”, Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin. Celem projek-
tu jest utrwalenie szeroko pojętych 
zasad bezpieczeństwa oraz uświado-
mienie dzieciom i młodzieży zagro-
żeń, na jakie są narażone, szczególnie  
w miejscu ich zamieszkania, pod-
czas prac w gospodarstwie, dro-
gi do i ze szkoły, w czasie zabawy  
w miejscach do tego niedostosowa-
nych. 

W trakcie niecodziennego spo-
tkania uczniowie ze Szkoły w Bor-
kach obejrzeli filmy edukacyjne, te-
matycznie związane z projektem, 
wysłuchali pouczeń i przestróg za-
proszonych gości, aktywnie włą-
czając się w dyskusję. Uczniowie 
otrzymali materiały informacyjne  
o czyhających na nich zagrożeniach 
oraz drobne upominki poprawiające 
bezpieczeństwo uczniów.

Mieszkam na wsi 
i chcę być bezpieczny 

Dnia 28 kwietnia 2009 roku w Szkole Podstawowej  
im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach, odbyło się 
spotkanie uczniów z przedstawicielami Komendy Miej-
skiej Policji w Płocku, Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Płocku, Energa - Operator S.A., Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim współorganizatorom, 
tj. Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich,  

Związkowi Piłsudczyków, Stowarzyszeniu Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego,  
Fundacji „Aktywni Razem”, Towarzystwu Miłośników Ziemi Gąbińskiej,  

Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej oraz wszystkim szkołom 
z terenu miasta i gminy. Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej i NZOZ Remedium w Gąbinie  

za czuwanie nad bezpieczeństwem i zdrowiem mieszkańców oraz wszystkim,  
którzy pomagali w organizacji tej imprezy.

Dziękuję wszystkim wykonawcom, w szczególności tym najmłodszym, 
orkiestrze OSP, wokalnym i tanecznym zespołom z terenu Miasta i Gminy Gąbin.

Bardzo dziękuję licznym sponsorom. Dzięki Państwa wsparciu udało nam się  
uatrakcyjnić program Dni Gąbina 2009. Mimo nie najlepszych warunków atmosferycznych,  

wszystkie zaplanowane koncerty i występy artystów zostały ciepło przyjęte.
Chcę również podziękować Panu Piotrowi Kunikowskiemu  

i całej obsłudze technicznej - dzięki waszej pracy - profesjonalnemu nagłośnieniu  
i oświetleniu przyczyniliście się do niesamowitej atmosfery podczas koncertów. 

Za wszelką pomoc serdecznie dziękuję i już dziś zapraszam 
do współudziału przy kolejnych przedsięwzięciach.

Podziękowania

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin  
Krzysztof Jadczak
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Podczas mszy św. 
odprawionej przez ks. 
proboszcza Tadeusza 
Żerdziewskiego z piękną 
oprawą muzyczno-wo-
kalną zespołu młodzie-
żowego oraz orkiestry 

dętej OSP w Gąbinie nastą-
piło poświęcenie sztandaru. 

Następnie, już na placu przed 
szkołą, sztandar został przekazany na 
ręce Pani Dyrektor Marzeny Ledzion, 
uczniowie złożyli ślubowanie i rozpo-

częła się część artystyczna, w której 
udział brały zespoły folklorystycz-
ne z terenu naszej gminy, mażo-
retki, orkiestra dęta, oraz zaprzy-
jaźniony ze szkołą zespół z Solca. 
Była również chwila do wyrażenia  
podziękowań  za liczne osiągnięcia  
Szkoły i jej wychowanków w wie-
lu różnych działaniach. Burmistrz 
Miasta i Gminy przekazał na ręce 
Pani Dyrektor upominek, (kompu-
ter przenośny - notebook). Życzy-
my Wam, drodzy uczniowie, aby-

7 maja 2009 r. odbyła się uroczystość poświęce-
nia i nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. 
Władysława Stanisława  Reymonta w Czermnie.

Święto Szkoły w Czermnie

ście osiągnęli wymarzone cele, a wszystko, co będzie 
dla Was przeszkodą, niech Was umacnia w dalszej wę-
drówce. Dyrekcji oraz Radzie Pedagogicznej składamy 
życzenia sukcesów i wszelkiej pomyślności w dalszym 
służeniu dla dobra i pożytku następnych pokoleń Po-
laków.
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Uroczystość rozpoczęła się 
mszą św. odprawioną w kościele 
parafialnym prowadzoną przez 
biskupa płockiego Piotra Liberę, 
który następnie dokonał poświę-
cenia wszystkich trzech jednostek. 
Wspólnego, symbolicznego prze-
cięcia wstęgi dokonali dyrektorzy 
przedszkola - Anna Olszewska, 
szkoły podstawowej -  Anna Goł-
dyn, gimnazjum - Zdzisław Fortu-
na, Burmistrz Miasta i Gminy Gą-

Otwarcie nowego kompleksu szkolnegoOtwarcie nowego kompleksu szkolnego

bin – Krzysztof Jadczak, Przewod-
niczący Rady Miasta i Gminy Gą-
bin – Edward Wilgocki, Dyrektor 
Kuratorium Oświaty w Warszawie 
Delegatura w Płocku  - Joanna Ba-
nasiak oraz Poseł RP Wojciech Ja-
siński. 

Dzięki realizacji kilkumiliono-
wego projektu, współfinansowa-
nego ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwo-
ju Regionalnego, powstał jeden  
z największych i najnowocze-
śniejszych obiektów oświatowych  
w regionie. Dzieci i młodzież mają 
teraz możliwość nauki w nowych 
salach lekcyjnych i korzystania ze 
stołówki. W nowopowstałym bu-
dynku funkcjonują: szkoła podsta-
wowa, gimnazjum i przedszkole, 
które podczas uroczystości zyskało 

imię „Króla Maciusia Pierwsze-
go”. Gimnazjum im. Jana Pawła II 
wzbogaciło się o obraz, przedsta-
wiający swojego wielkiego patro-
na. Autorem portretu jest artysta 
malarz Alojzy Balcerzak.

Obecny na uroczystości poseł 
Wojciech Jasiński, wspominając 
lata swojej nauki w Szkole Pod-
stawowej im. Marii Konopnickiej  
w Gąbinie, powiedział m.in.: - Cie-
szę się, że warunki nauki są tutaj na 
dobrym, europejskim poziomie. Gratu-
lacje dla wszystkich, którzy przyczynili 
się do realizacji inwestycji, ale najważ-
niejsze, aby to uczniowie skorzystali  
z tych doskonałych warunków kształ-
cenia, jakie zostały im stworzone.

Przedszkolaki, uczniowie szkoły 
podstawowej i gimnazjaliści zapre-
zentowali przedstawienia nawiązu-
jące do patronów swoich placówek.

Dokończenie ze str. 1
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Przez 3 lata powyższa inwe-
stycja była priorytetowym działa-
niem naszego samorządu. Ponad 
60% budżetu inwestycyjnego było 
przeznaczane na realizację tego za-
dania. 

Otwarcie kompleksu i jednocze-
sna poprawa warunków wycho-
wawczo-edukacyjnych ma ogrom-
ne znaczenie nie tylko dla miesz-
kańców Miasta i Gminy Gąbin, ale 
również dla osób mieszkających  
w jej bezpośrednim sąsiedztwie.
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Dziękuję Bogu, że mogę obchodzić ten jubileusz w 
dobrym zdrowiu fizycznym i psychicznym - tym bar-
dziej, że w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa,  Patrona naszego Kościoła, 19 czerwca br. – Papież 
Benedykt XVI zainauguruje Rok Kapłański. Będzie on 
związany z 150 rocznicą śmierci Jana Marii Vianneya, 
który ogłoszony będzie patronem wszystkich kapła-
nów świata. Dlatego tym bardziej mój jubileusz będę 
przeżywał w wielkiej wdzięczności Bogu za tak wielki 
dar, który złożył w moje ręce. 

Ks. A.Z. – Wiem, że Rodzice Księdza planowali 
inne życie dla swojego syna Jerzego. Mówiąc prosto, 
jak to było z powołaniem? Czy pamięta Ksiądz ja-
kieś zdarzenie, które może uznać za początek myśli 
o kapłaństwie. 

Ks. J.D -   Urodziłem się w Przywitowie 23.09.1935 
roku w rodzinie religijnej. Szczególnie moja babcia,  

o której nieraz wspominałem w Gąbinie, mama mojej 
mamy, Anna Żbikowska, była bardzo religijna. Sama 
miała niełatwe życie, a jednak mimo to zawsze miała 
czas dla innych ludzi. Rodzina nigdy mi nie podsu-
wała myśli o kapłaństwie. Pamiętam jedno zdarzenie. 
Było to w ostatniej klasie Szkoły Podstawowej w Rypi-
nie w roku szkolnym 1948/49 (niższe zaś klasy pod-
stawówki kończyłem w rodzinnym Przywitowie), kie-
dy to na lekcji religii ks. Henryk Błażejewski – prefekt 
szkoły, podczas omawiania tematu o powołaniu czło-
wieka, rzucił mimo chodem pytanie do nas uczniów 
będących na zajęciach: Kto mnie zastąpi? Ja, pchnięty 
impulsem, zaraz po lekcji zgłosiłem się do niego z pro-
pozycją, że może ja będę tym zastępującym księdza. 
Katecheta widząc moje szczere pragnienie poradził 
mi, żebym najpierw skończył szkołę średnią w Rypi-
nie, a potem wstąpił do Wyższego Seminarium Du-

chownego w Płocku. Były to czasy socjalizmu i komu-
nizmu dlatego też w szkole miałem pewne trudności.  
Ks. Prefekt Marian Kocięcki, Pan Dyrektor Stanisław 
Korpalski i Wychowawczyni Pani Jadwiga Głowacka 
bardzo mnie wspierali w moich pobożnych pragnie-
niach. W ostatniej klasie szkoły średniej spotkałem się 
z kolegą z mojej parafii ze Skrwilna Józefem Kraszew-
skim (późniejszym księdzem, wykładowcą Katechety-
ki Seminarium Płockiego), który przyszedł do naszej 
szkoły po zamknięciu przez władze komunistyczne 
Niższego Seminarium Werbistów w Górnej Grupie. 

Ks. A.Z. – Księże Proboszczu dla mnie czas poby-
tu w Seminarium, był czasem szczególnym, zawsze 
z chęcią wracam do tych wspomnień z wykładów, 
studium, duchownych i czasu wolnego. A jak Ksiądz 
Proboszcz wspomina czas pobytu w Wyższym Semi-
narium Duchownym w Płocku? 

Ks. J.D. – W Semi-
narium przebywałem w 
latach 1953-1959. Razem  
z moim kolegą ze Skrwil-
na ks. Józefem Kraszew-
skim zgłosiliśmy się  
w tym samym roku na 
furtę seminaryjną i ra-
zem odbywaliśmy studia 
na tym samym roczniku 
alumnów WSD w Płoc-
ku. Tak jak ksiądz, wspo-
minam ten czas miło. 
Można było się tam dużo 
nauczyć i przez modli-
twę i kierownictwo Ojca 
Duchownego Kazimierza 
Dąbrowskiego, jezuity, 
a później ks. Jana Wo-
sińskiego (późniejszego 
Biskupa Sufragana) do-
brze przygotowując się  
do pracy w kapłaństwie. W Seminarium nie miałem 
żadnych trudności, chociaż w tamtych czasach wyma-

gało to od kleryków większego wysiłku w nauce niż to 
jest dzisiaj. Wiele książek, z których się uczyliśmy, były 

Moje kapłaństwo
Dokończenie ze str. 1

Rodzice – Janina i Stanisław Drozdowscy

Książeczka wojskowa z 1956 roku
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w obcych językach, dlatego trzeba było robić skrypty 
i streszczenia we własnym zakresie do wielu egzami-
nów. Wyżywienie w tamtych trudnych czasach było 
dość słabe, ale pamiętam za to przy tych trudnościach 
bardzo dobrą atmosferę wśród braci kleryckiej. Jako 
starszy kleryk poznawałem parafie w naszej diecezji 
poprzez wyjazdy na dni powołań. Przygotowywano 
nas też do pracy w warunkach Polski Ludowej. 

Ks. A.Z. – A jak to było z dniem święceń kapłań-
skich i nominacją na pierwszą parafię? 

Ks. J.D. – Święcenia Kapłańskie, ważny dzień  
w moim życiu, pamiętam jak dziś. Było to 14 czerw-
ca 1959 roku. W Katedrze Płockiej czuło się odświęt-
ny charakter tego co się miało za chwilę wydarzyć. 
Moje dłonie namaścił świętymi olejami ks. Bp Tade-
usz Paweł  Zakrzewski. Swoją pierwszą nominację do 
Nasielska otrzymałem podczas uroczystości święceń. 
Zaraz po uroczystości pojechaliśmy do Częstocho-
wy, podziękować za dar łaski święceń kapłańskich.  
W drodze powrotnej z Częstochowy pojechałem do 
Nasielska z zaproszeniem dla Proboszcza na moją Pry-
micję. Pamiętam był na niej obecny – jadąc z Nasielska 
do Skrwilna i Przywitowa motorem, takie to były cza-
sy. Uroczystości Prymicyjne w mojej Parafii były dość 
późno, bo 29 czerwca, ponieważ wcześniej były Misje 
Święte. 

Ks. A.Z. – Zatem po święceniach zaczęła się ocze-
kiwana praca kapłańska. Księże, w jakich parafiach 
pracował Ksiądz jako wikariusz?

Ks. J.D. – Wikariuszem byłem w 6 parafiach i pra-
cowałem tam z 6 Księżmi Proboszczami. Były to prze-
ważnie parafie większe, gdzie przeważnie pracowało 
się w zespole księży wikariuszy. Tylko na jednej pa-
rafii byłem sam z  Proboszczem. Wszystkie wikariaty 
bardzo mile wspominam. Gdy przychodziło pismo 
od Księdza Biskupa o zmianie parafii był smutek, ale 
te zmiany pomagały od nowa gorliwie zacząć swoją 
nową pracę, szczególnie przy organizacji nauczania 
religii i poszukiwania nowych punktów katechetycz-
nych. 

Ks. A.Z. – Czyli przygoda jako wikariusza zaczęła 
się dla Księdza od Nasielska? A potem jakie parafie 
były udziałem pracy duszpasterskiej? 

Ks. J.D. – Tak, historia zaczęła się od Nasielska. 
Pracowałem tam w latach 1959-1961. Pracowałem tam 

jeszcze w szkole jako etatowy nauczyciel, dopóki reli-
gia nie została wyrzucona ze szkół. Ks. Wincenty Wa-
lendziak, proboszcz i dziekan, był dobrym duszpaste-
rzem. Dawał nam dużo swobody w pracy. 

Następnym wikariatem była parafia Goworowo  
k/ Ostrołęki (1961-1963). Proboszczem wtedy był wiel-
kiej dobroci człowiek i kapłan, przebywający w czasie 
wojny przez 5 lat w obozie Dachau ks. Stanisław Dul-
czewski. Parafia położona była na terenach kurpiow-
skich dlatego było tam dużo pracy katechetycznej  
i bardzo wiele spowiedzi. 

Trzecią parafią był Zawidz k/Sierpca (1963-1966). 
To właśnie tutaj byłem tylko sam jako wikariusz  
w pracy z Proboszczem ks. Eugeniuszem Janikiem  
– góralem o specyficznym humorze i sposobie bycia. 
Pracowałem tam 3 lata i dziś kiedy wspominam ten 
czas, to zawsze miło mi się na sercu robi. 

Czwartą parafią był Płońsk (1966-1969). Na począt-
ku byliśmy jako wikariusze sami bez proboszcza, bo 
władze komunistyczne przez ponad pół roku nie chcia-
ły zatwierdzić wybranego przez władze kościelne kan-
dydata. Dopiero potem zatwierdzono na to stanowisko  
ks. Stanisława Kowalczyka. W Płońsku uczyłem mło-
dzież z technikum i liceum, a z małymi dziećmi za-
cząłem pracować dopiero gdy zostałem proboszczem. 
Musiałem się uczyć innego przemawiania i nauczania 
dzieci. 

Piątą parafią był Sierpc (1969-1973). Probosz-
czem był wtedy ks. Jan Krawczyński. W Sierpcu  
w tamtych latach była tylko jedna parafia (dziś jest 
ich 3) i kilka kościołów. Tutaj pracowałem też jako 
odpowiedzialny za opiekę nad chorymi w szpita-
lu.  Nie obca mi była taka forma pracy, ponieważ już  
w Płońsku opiekowałem się chorymi. Posługa w szpi-
talu dużo daje w poznaniu człowieka i wartości  życia. 
Dobrze, że jeszcze w tych szpitalach pomagały nam 
Siostry Pasjonistki, które przygotowywały często dro-
gę naszej sakramentalnej posługi. 

Ostatnim wikariatem był Płock w parafii Farnej 
(1973-1974). Księdzem Proboszczem był ks. prof. Se-
weryn Wyczałkowski. Moja praca trwała tam dość 
krótko. W grudniu 1974 roku otrzymałem samodziel-
ną placówkę już jako proboszcz w Parafii Zakrzewo  
z siedzibą w Kępie Polskiej.  

Ks. A.Z. – Czy pamięta Ksiądz jakieś ciekawe zda-
rzenie z pracy jako wikariusz? 

Ks. J.D. – Takich zdarzeń pewnie jest wiele, ale 
wspomnę choćby to jedno, kiedy szedłem na wikariat 

Pierwsza legitymacja pracownicza

Dokument potwierdzający przyjecie przeze mnie święceń 
kapłańskich
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nie mniej. Pomagali mi w tym dziele księża wikariu-
sze, a było ich 5 w ciągu pięciu i pół roku. Zmieniali 
się prawie co rok, bo byli potem kierowani na studia. 
Musiałem parafianom często to tłumaczyć. Mówiłem 
wtedy, że idą się uczyć na biskupa, bo rzeczywiście 
szli na studia. Takie argumenty przyjmowano już  
ze spokojem. W tej Parafii oprócz pracy duszpaster-
skiej i katechetycznej zbudowałem z parafianami ple-
banię i kaplicę katechetyczną w Marcjance.

Ks. A.Z. – Jak to się stało, że po 5 latach pięknej 
pracy w Wyszogrodzie przyszedł Ksiądz tu do Gą-
bina? 

Ks. J.D. – Z Wyszogrodu odchodziłem niechętnie. 
Spowodowane było to tym, że już pobudowałem wy-
godną plebanię, oddaną świeżo do użytku, zmęczenie 
kolejnymi pracami Kępa, Zakrzewo potem Wyszogród 
i tu na raz znów zmiana. Myślałem, że jeszcze zostanę 
w Wyszogrodzie jakiś czas. Ale wola Boża była inna. 

A jak było w Gąbinie wszyscy wiedzą  Parafię ob-
jąłem w październiku 1987 r. po ks. Stanisławie We-
lencu. Początkowo praca nie była łatwa i ja osobiście 
nie czułem się najlepiej. Ale po 22 latach pracy tutaj 
z moimi parafianami czuję się bardzo dobrze, dlatego 
też pragnąłbym spocząć na naszym pięknym cmenta-
rzu. Powoli z wielką cierpliwością i doświadczeniem 
zdobytym przez wiele lat pracy udało się bardzo wie-
le dokonać, przede wszystkim cieszę się, że udało się 
scalić parafię, która w pewnym czasie przeżywała 
trudne chwile. Mam za co dziękować Bogu i ludziom. 
Dziękuję więc Radzie Parafialnej i Duszpasterskiej, 
wszystkim Księżom Wikariuszom pracującym przez 
te 22 lata i obecnym – tobie księże Andrzeju i ks. Jaro-
sławowi – Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich, Kołom 
Różańcowym i Miłosierdzia, pięknej asyście procesyj-

do Zawidza. Pamiętam gdy przyjechałem się przed-
stawić nowemu proboszczowi powitał mnie następu-
jącymi słowami, które pamiętam do dzisiaj: „Proszę 
Księdza, ja do chorych nie będę jeździł, bo nie mogę 
wejść na wóz. Dzieci, nie będę uczył, bo jestem ner-
wowy. Kolędować też nie będę, bo się przeziębiam – 
ale rządzić jeszcze mogę!” Taki to był poczciwy góral 
- Proboszcz. I tak pracowałem tam prawie za dwóch. 

Ks. A.Z. – A może w pamięci Księdza jest jakieś 
szczególne wydarzenie, które tak mocno utkwiło  
w pamięci, poruszyło serce?

Ks. J.D. – Przeżyłem wiele pięknych i podniosłych 
uroczystości, ale były wśród nich i trudne, niełatwe, 
jak chociażby to z 16.10.1978 roku. Gdy wszyscy Po-
lacy radowali się z wyboru Kardynała Karola Wojtyły 
na papieża, to ja byłem smutny. W nocy z 15 na 16 paź-
dziernika okradziono kościół w Kępie Polskiej, zabra-
no wtedy wota, głównie korale. Złodziei po roku zła-
pano. Pamiętam byłem nawet w Warszawie na sprawie  
w sądzie. Złodziei osądzono, ale wota jednak nie wró-
ciły. Z innych takich wydarzeń, które głęboko przeży-
łem to nawiedzenie obrazu Matki Bożej Częstochow-
skiej w  Kępie Polskiej i Zakrzewie, a w Gąbinie na-
wiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego i figury Matki 
Bożej Fatimskiej. Tak wiele osób było w to dzieło zaan-
gażowanych i dawali o tym świadectwo swojej wiary  
i przywiązania do Jezusa i Maryi. 

Ks. A.Z. – A jak przeżył Ksiądz zmianę z wikaria-
tu na objęcie pierwszej samodzielnej placówki? 

Ks. J.D. – Rzeczywiście, to była ogromna zmia-
na, ale w tym wszystkim wiele osób mnie wspierało, 
dlatego było mi lżej. Przede mną Proboszczem był 
ksiądz, który tam pracował od 1945 r., był nim ks. Sta-
nisław Józefowski. Pięknie śpiewał, był dobrym litur-
gistą, ale miał kłopoty w prowadzeniu gospodarstwa  
i przeprowadzaniu remontów. Zmarł 2.11.1974 r. i po-
chowano go na cmentarzu w Płocku. Gdy ja objąłem 
parafię pracy było bardzo wiele. Duszpasterstwo, na-
uka w 4 punktach katechetycznych i przeciekające da-
chy na kościołach, bo były w tej parafii dwa kościoły:  
w Zakrzewie (drewniany kryty gontem) i Kępie Pol-
skiej (murowany). W pracy pomagali mi rodzice, Mama 
w domu była gospodynią, a Ojciec w gospodarstwie  
i kościele (miałem 4 krowy i trochę jałowizny). Ojciec 
świadczył też miejscowej ludności usługi kowalskie. 
Gdy przychodziło płacić parafianom za usługę u Ojca, 
często powtarzał: „Zapłatą waszą będzie pomoc moje-
mu synowi – Księdzu”. Żartowałem często, że jestem 
na utrzymaniu rodziców, bo skromne dochody w tej 
małej parafii były na drobne wydatki. Dzięki dobrej 
współpracy z parafianami, z którymi  żyło mi się jak 
w dobrej rodzinie, udało mi się wiele dokonać. Matka 
Boża Kępska i święci patronowie św. Piotr i św. Paweł 
bardzo mi pomagali. Mile wspominam czasy pracy  
w Kępie i Zakrzewie. 

Ks. A.Z. – Po Zakrzewie i Kępie, gdzie Ksiądz pra-
cował? 

Ks. J.D. – Z żalem w czerwcu 1982 roku odchodzi-
łem z Kępy Polskiej. Ks. Bp Bogdan Sikorski, który 
doceniał moje prace remontowe i troskę o Kościoły 
posłał mnie do Wyszogrodu na proboszcza i dzieka-
na oraz budowę plebanii. W Wyszogrodzie pracy było 

Po odznaczeniu godnością Kanonika Honorowego Kapituły 
Pułtuskiej
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Moja posługa kapłańska to także wiele spotkań i uroczy-
stości w plenerze

nej, Straży Honorowej Serca Jezusowego, innym gru-
pom parafialnym i modlitewnym, Chórowi z Panem 
Organistą, wszystkim mieszkańcom Domu w Kosze-
lewie i bardzo wielu osobom. Dziękuję wielu Dobro-
dziejom oraz władzom Miasta i Gminy Gąbin, Panu 
Burmistrzowi Krzysztofowi Jadczakowi i Przewodni-
czącemu Rady Miasta Panu Edwardowi Wilgockiemu 
oraz Dyrektorom Szkół. Dziękuję za miłe przyjmowa-
nie mnie po kolędzie i wszelką życzliwość. Gdyby ktoś 
doznał ode mnie przykrości, to bardzo przepraszam. 
Zapewniam o modlitwie i o modlitwę w mojej intencji 
proszę. 

Ks. A.Z. – W jakiej parafii Ksiądz Proboszcz czuł 
się najlepiej i którą parafię najmilej wspomina? 

Ks. J.D. – Czułem się dobrze we wszystkich para-
fiach (na sześciu wikariatach i na trzech parafiach). Mó-
wiłem przed laty, że najlepiej czułem się w Zawidzu, 
bo byłem tylko jedynym wikariuszem i w Kępie Pol-
skiej bo byłem tam w małej parafii z moimi Rodzicami. 
Teraz jednak muszę powiedzieć po ostatnich latach  

i po trudzie pobudowania plebanii oraz Kaplicy  
p.w. św. Józefa na cmentarzu, że najlepiej czuję się  
w Gąbinie. Tutaj też jak wspomniałem chciałbym spo-
cząć na pięknym cmentarzu, który jest podobny do 
cmentarza w parafii w Skrwilnie gdzie spoczywają moi 
Rodzice. Chcę spocząć obok Krzyża wotywnego po-
stawionego w 45 rocznicę moich święceń kapłańskich 
jako podziękowanie Bogu (Pan mój i Bóg mój) oraz  
za wdzięczność, której doznałem od tak wielu ludzi. 

Ks. A.Z. – Dziękuję serdecznie za te miłe wspo-
mnienia. Życzymy Księdzu Proboszczowi w kolej-
nym etapie życia wielu Łask Boga i w dalszym ciągu 
wielu życzliwych otwartych przyjaciół, którzy staną 
na drodze Księdza. Szczęść Boże!

Ks. J.D. – I ja dziękuję za rozmowę. Z Bogiem. 

Rozmowę przeprowadził ks. Andrzej Zych  
– wikariusz w parafii Gąbin. 

Chciałbym zaprosić wszystkich na swój Jubileusz 
do Parafialnego Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w Gąbinie 14 czerwca 2009 roku o godz. 12.00. 
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Organizatorami DNI GĄBINA 2009 
byli: Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gą-
binie, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
w Gąbinie, Związek Piłsudczyków – Od-
dział Gąbin, Stowarzyszenie Gmin Tu-
rystycznych Pojezierza Gostynińskiego, 
Fundacja „Aktywni Razem”, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Gąbinie, Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Gąbińskiej oraz przed-
szkola i szkoły z terenu miasta i gminy 
Gąbin.

Sponsorami naszego święta byli: 
Bank Spółdzielczy w Gąbinie, Wykonaw-
stwo Robót wodno-sanitarnych BANGO 
Sp. J. Sławomir Goszczycki, SPEC-KOP 

Roboty Ziemne Specjalistyczne Ryszard 
Bednarski, FOTO-WIDEO Jacek Machała, 
Zakład Wulkanizacyjny „DAREN” Dariusz 
Szewczyk, Zakład Cukierniczo-Piekarniczy 
– Wiesław Jasiński, ZPUH ROL-REMONT 
Baranowski Krzysztof, Zakład Usługowo-
Produkcyjno-Handlowy Inter-Mar- Marian 
Gil w Gąbin, Zyg-Pol PPHU Eksport - Im-
port Zygmunt Puternicki, Zakład Masarski 
Danko-  Puternicka Danuta, HPUT Jerzy 
Lodziński, Sklep Wielobranżowy – Gąbin 
– Danuta Kowalska, Hurtownia rowerów 
– Gąbin – Aleksander Dudkowski, „Żawa-
kol” Zakład Produkcyjno-Handlowy An-
drzej Żabka, Przedsiębiorstwo Produkcyj-
no-Handlowo-Usługowe HATREX Krzysz-

tof Chlewiński, Z.U.H. TECH-BUD  
T. i J. Kwiatkowscy, VIDEOFILMOWA-
NIE ArtMediaVideo, Studio Fotografii 
Cyfrowej Iwonna Cybulska, Stowarzy-
szenie Gmin Turystycznych Pojezie-
rza Gostynińskiego, fructoPLANT Sp.  
z o.o., Grzegorz Wańtuchowicz – Gosty-
nin, Bolek Bolmowski Arkadiusz, Firma 
FLOTERM Marek Forkiewicz , Przedsię-
biorstwo Robót Drogowo-Budowlanych 
Spółka Akcyjna Gostynin, ADEPT Szkoła 
Policealna w Płocku, Montobud sp. z o.o.

Wszystkim organizatorom  
i sponsorom serdecznie dzięku-
jemy.


