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W numerze:

Budowa żłobka w Nowym Grabiu

18 kwietnia 2017 roku podpisana 
została umowa na przebudowę wraz  
z rozbudową szkoły podstawowej oraz 
budowę żłobka wraz z przedszkolem  
w Nowym Grabiu. Prace budowlane  
ruszyły w maju.

Pierwszym etapem opiewającej na 
ponad 3,5 mln złotych inwestycji jest bu-
dowa i wyposażenie żłobka. Nowoczesny 
budynek o powierzchni użytkowej pra-

wie 370 m2 zapewni opiekę 21 dzieciom 
do lat trzech. Budowa obiektu kosztować 
będzie ponad 1 mln zł. 

Inwestycja dofinansowana będzie  
z resortowego programu rozwoju insty-
tucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 
trzech – MALUCH PLUS. Kwota dofinan-
sowania wyniesie ponad 268 tys. zł. 

Dni Gąbina 2017
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Budowa żłobka w Nowym Grabiu 
wpisuje się w szerszy plan rozwojowy 
Miasta i Gminy Gąbin. Dbałość o po-
trzeby edukacyjne i rozwojowe naj-
młodszego pokolenia mieszkańców  
jest jednym z priorytetów lokalnego 
samorządu. Rozbudowa infrastruktury 
oświatowej przyczynia się do zwięk-

Budowa żłobka w Nowym Grabiu

Absolutorium dla burmistrza

Dokończenie ze str. 1
szenia atrakcyjności ziemi gąbińskiej 
i jest znaczącym wsparciem dla mło-
dych małżeństw, chętnie osiedlających 
się na terenie Miasta i Gminy Gąbin. 
Nowe Grabie jest najdynamiczniej roz-
wijającą się miejscowością w regionie. 
W ostatnich latach podwoiło swoją 
liczbę mieszkańców. 

Żłobek w Nowym Grabiu będzie 
drugim tego typu obiektem na tere-
nie miasta i gminy. W roku 2014 swoją 
działalność rozpoczął Żłobek Samorzą-
dowy w Gąbinie, który po rozbudowie 
zapewnia opiekę 35 dzieciom do lat 
trzech. 

Opracowanie: W. Olszewski

17 maja 2017 r. w gąbińskim ratu-
szu odbyła się XXVII sesja Rady Miasta  
i Gminy Gąbin. Na posiedzeniu dyskuto-
wano m.in. na temat absolutorium dla 
burmistrza za działalność w 2016 roku. 

Burmistrz Krzysztof Jadczak abso-
lutorium otrzymał jednogłośnie. Po-
zytywną opinię na temat przygotowa-
nego i wykonanego przez burmistrza 
budżetu wydała również Regionalna 
Izba Obrachunkowa. 

Budżet w 2016 roku zamknął się  
z nadwyżką finansową. Wyniosła ona 
prawie 2,5 mln złotych. Dodatkowo  
w budżecie zostały wolne środki w kwo-
cie prawie 300 tys. zł. Wspomniane kwo-
ty pozwoliły jeszcze lepszej zbalansować 
plany inwestycyjne na rok 2017.

Budżet w 2016 roku, nastawiony był 
na inwestycje i pozyskiwanie środków 
zewnętrznych. Dzięki temu rozbudowa-
no żłobek samorządowy, wybudowano 
nową drogę na ul. Pięknej oraz na ul. Mic-
kiewicza w Gąbinie, budowano kolejne 
odcinki dróg gminnych, wodociągi, sieci 
kanalizacyjne, przygotowano projekt na 
budowę żłobka, przedszkola i rozbudo-
wę szkoły podstawowej Nowym Grabiu,  
a także prowadzono szereg mniejszych 
inwestycji, swoim zasięgiem obejmują-
cych cały obszar Miasta i Gminy Gąbin. 
Zrównoważony rozwój przynosi wymier-
ne korzyści. Na ziemi gąbińskiej powsta-
ją nowe osiedla mieszkaniowe i przed-
siębiorstwa, zaś miejscowość Nowe Gra-
bie jest najszybciej rozwijającą się pod 

względem demograficznym obszarem  
w całym powiecie płockim. 

Istotnym punktem budżetu był rów-
nież rozwój kultury. Przez cały rok na 
ziemi gąbińskiej organizowane były licz-
ne wydarzenia i eventy okolicznościo-
we, zaś współpraca burmistrza ze sto-
warzyszeniami i zrzeszeniami sprzyjała 
aktywizacji społecznej mieszkańców.

Absolutorium jest akceptacją wy-
konania budżetu. W przypadku Mia-
sta i Gminy Gąbin udzielane jest Bur-
mistrzowi przez Radę Miasta i Gminy. 
Sprawozdanie budżetowe opiniowane 
jest przez członków rady, a także Re-
gionalną Izbę Obrachunkową. 

Opracowanie: W. Olszewski
fot. A. Świerzyński
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Nominacja dla burmistrza  
Krzysztofa Jadczaka

Strażacy nagrodzeni

W piątek 7 kwietnia 2017 roku  
w Domu Technika w Płocku odbyła się 
uroczysta gala, podsumowująca X jubi-
leuszową edycję plebiscytu Z Tumskiego 
Wzgórza (organizowaną przez Tygodnik 
Płocki). Obecny na wydarzeniu Bur-
mistrz Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof 
Jadczak otrzymał nominację do nagrody 
w kategorii W regionie. Dotyczyła ona in-
westycji – urządzenie placu zabaw przy 
Przedszkolu Samorządowym w Gąbinie. 
Kapituła konkursu uzasadniła swój wy-
bór tym, iż kolorowy plac zabaw służy 
również do beztroskiego przeżywania 
dzieciństwa najmłodszym mieszkańcom 
nowo powstałego osiedla mieszkalnego, 
znajdującego się w bliskim sąsiedztwie 
przedszkola jak i całego miasta.

Tegoroczna nominacja jest kolej-
nym wyróżnieniem, jakie za działania 
inwestycyjne otrzymał w ostatnich 
latach Burmistrz Krzysztof Jadczak.  
W 2014 roku nagrodę główną plebi-
scytu zdobyła inwestycja budowy żłob-
ka w Gąbinie. Wyróżnienia przypadły 
również takim działaniom jak przebu-
dowa i modernizacja stacji uzdatniania 

wody w Górkach czy utworzenie Szko-
ły Muzycznej I Stopnia w Gąbinie. 

Burmistrz Krzysztof Jadczak jest naj-
częściej nominowanym przedstawicie-
lem władz samorządowych biorących 
udział w plebiscycie. Prowadzone na 
terenie Miasta i Gminy Gąbin inwestycje 
co roku (praktycznie od samego począt-

ku istnienia plebiscytu) zdobywają uzna-
nie głosujących oraz kapituły konkursu. 

Jubileuszowa edycja plebiscytu  
Z Tumskiego Wzgórza, połączona była 
z obchodami 45-lecia istnienia Tygo-
dnika Płockiego. 

Opracowanie: W. Olszewski
fot. A. Świerzyński

3 maja na Starym Rynku w Gąbinie 
odbyła się uroczysta zbiórka z okazji 
Dnia Strażaka.

Uczestniczący w wydarzeniu stra-
żacy z OSP w Gąbinie OSP Kamień 
i OSP Lipińskie zostali odznaczeni me-
dalami za 70 lat służby (Feliks Jankow-
ski, Marian Kujawski). Odznaczenia 
otrzymali również członkowie Mło-

dzieżowej Drużyny Pożarniczej w Gą-
binie oraz strażacy z OSP w Nowym 
Kamieniu. Wielkim wydarzeniem było 
udekorowanie Michała Jankowskiego 
– druha z Gąbina, medalem  „Za za-
sługi dla Pożarnictwa”. Dzielny strażak, 
w marcu b.r. sprawnie przeprowadza-
jąc czynności ratownicze, uratował  
życie mężczyźnie.

Na uroczystej zbiórce obecny był 
Burmistrz Krzysztof Jadczak. Wziął 
on udział w odznaczeniu strażaków. 
W krótkim przemówieniu podzięko-
wał jednostkom OSP za poświęcenie 
i trwanie na straży bezpieczeństwa 
mieszkańców Miasta i Gminy Gąbin. 

opracowanie: W. Olszewski 
fot. H. Grzelak
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Prace remontowe przeprowadzo-
no na drogach powiatowych nr 2987W 
oraz 2989W. Wyremontowano odcinki 
na trasie Gąbin-Lipińskie oraz Lipińskie 
-Topólno. W obu przypadkach sfre-
zowana została stara, zniszczona na-
wierzchnia i położona nowa warstwa 
mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych. 

Stan nawierzchni remontowanych 
odcinków pozostawiał wiele do życze-
nia. Liczne dziury i spękania uniemoż-
liwiały płynną i komfortową jazdę oraz 
stanowiły duże zagrożenie dla poru-
szających się pojazdów i pieszych.

Miasto i Gmina Gąbin zabezpie-
czyło 330 tys. zł  w formie dotacji na 
remont drogi powiatowej nr 2983W 
Gąbin-Wymyśle Polskie. Naprawiony 
odcinek obejmuje 800 m ul. Aleja Jana 

Remont dróg powiatowych
Na początku lipca rozpoczęły się remonty dróg powiatowych na ziemi gąbińskiej. Część 
środków przeznaczona na wykonywane prace pochodzi z budżetu Miasta i Gminy Gąbin. 

Pawła II w Gąbinie. W ramach prac 
budowlanych sfrezowano starą na-
wierzchnię asfaltową, położono war-
-stwę wiążącą asfaltową o grubości  
4 cm a także warstwę ścieralną asfalto-
wą, grubą na 3 cm. Uregulowano rów-
nież pobocza i pasy zieleni.

W ramach remontu naprawiono 
pęknięcia i szczeliny w asfalcie na dal-
szych odcinkach drogi.

W budżecie Miasta i Gminy Gąbin 
zabezpieczone są również środki na re-
mont drogi powiatowej Gąbin – Nowy 
Kamień (330 tys. zł) a także na budowę 
drogi powiatowej Gąbin – Strzemesz-
no (50 tys. zł). Łączna kwota dotacji dla 
Powiatu Płockiego, wynosi pół miliona 
złotych. 

opracowanie i zdjęcia:  
W. Olszewski
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Droga w Strzemesznie

Nowopowstały odcinek drogi ma 
długość ok 850 m. Jest to jedna z więk-
szych inwestycji drogowych, realizowa-
nych na terenie Miasta i Gminy Gąbin 
w 2017 roku. Prace budowlane wyko-
nywała firma DROG-BET z Sochaczewa.

W ramach inwestycji utwardzono  
i zagęszczono dotychczasowe, wzmoc-
nione wcześniej podłoże, położono 
10 cm warstwę z kruszyw łamanych  
a także 5 cm podbudowę z tłucznia ka-
miennego. W dalszej kolejności poło-
żona została nawierzchnia z mieszanek 
mineralno-bitumicznych asfaltowych. 

Nowy odcinek łączy m. Strzemesz-
no z drogą gminną przebiegająca 
od Czermna do drogi wojewódzkiej  

W drugiej dekadzie czerwca prowadzone były prace przy 
budowie odcinka drogi gminnej w m. Strzemeszno. Inwe-
stycja, której koszt wyniósł 107 tys. zł, realizowana była  
z budżetu Miasta i Gminy Gąbin. 

nr 575. Inwestycja w znaczący spo-
sób poprawia komunikację w regionie  
a także stanowi doskonałą trasę wi-
dokową z piękną panoramą na dolinę 
Wisły w tle. Ponadto ułatwia okolicz-
nym mieszkańcom dojazd do posesji 
oraz pól, ograniczany przez piaszczyste  
a w okresie intensywnych opadów, 
błotniste podłoże. 

Wybudowany odcinek drogi jest 
jedną z piętnastu zaplanowanych in-
westycji drogowych, realizowanych 
na terenie gminy w 2017 roku. Dalsze 
prace prowadzone będą w okresie wa-
kacyjnym i we wrześniu br. 

opracowanie: W. Olszewski
fot: A. Świerzyński
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W lutym i marcu 2017 roku stra-
żacy z lokalnych jednostek OSP wzięli 
udział w serii szkoleń związanych z sze-
roko pojętą tematyką ratowniczo-ga-
śniczą. Zajęcia teoretyczno-praktyczne 
dotyczyły takich zagadnień jak: gasze-
nie pożarów; obsługa hydraulicznego 
sprzętu ratowniczego, pomp, sprzętu 
tnącego, a także działania z zakresu 
ratownictwa drogowego i ratownictwa 
lodowego. Strażacy z Miasta i Gminy 
Gąbin ćwiczyli także musztrę oraz bra-
li udział w egzaminach praktycznych  
i teoretycznych, potwierdzających na-
byte umiejętności. 

Cykl szkoleń przebiegał w kilku 
terminach. Zasięgiem objął wszystkie 
jednostki OSP z Miasta i Gminy Gąbin. 
Swoje umiejętności podnosili strażacy 
z: OSP Czermno, OSP Dobrzyków, OSP 
Gąbin, OSP Grabie Polskie, OSP Ka-
mień Stary, OSP Lipińskie, OSP Strze-
meszno, OSP Topólno, OSP Troszyn. 

Podczas zajęć, strażacy ćwiczyli 
umiejętności praktycznego i bezpiecz-
nego obchodzenia się ze sprzętem ra-
towniczo-gaśniczym, rozwijali zdolności  
w zakresie działań ratowniczych i prze-
ciwpożarowych a także poszerzali wie-
dzę na temat bezpieczeństwa w czasie 
akcji bojowych. Szkolenie umożliwiło 
także nabycie doświadczenia nowym 
członkom lokalnych struktur OSP  
i przygotowało ich do pracy w swoich 
jednostkach.

Uroczyste wręczenie dyplomów, 
potwierdzających nabyte umiejętności, 
odbyło się 8 kwietnia 2017 roku w Do-
brzykowie. Dyplomy wręczył Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak. 

Ochotnicze Straże Pożarne działa-
ją w Polsce jako organizacje społecz-
ne. Ich uczestnicy biorą udział m.in.  
w działaniach antypożarowych, anty-
powodziowych i ratowniczych. We-
dług danych ZOSRP, w kraju funkcjo-
nuje 16 403 jednostki OSP zrzeszające 
678 214 członków. 

Opracowanie: W. Olszewski
fot. Jednostki OSP z ziemi gąbińskiej

Szkolenia strażaków
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Pierwszego dnia wizyty, goście  
z regionu Loary spotkali się z miesz-
kańcami Domu Pomocy Społecznej 
w Koszelewie. W trakcie zwiedza-
nia wzięli udział w zajęciach prowa-
dzone dla pensjonariuszy. Kolejnym 
miejscem odwiedzin był Zespół Szkół 
Ogólnokształcących Specjalnych nr 7  
w Płocku. Polsko-francuska grupa, 
oprowadzona przez dyrekcję, zapozna-
ła się z realiami pracy z dziećmi niepeł-
nosprawnymi. Warunki oraz poziom 
funkcjonowania placówki, zrobiły na 
Francuzach duże wrażenie. Pierwszy 
dzień wizyty zakończył się wspólną ko-
lacją, podczas której z zagranicznymi 
gośćmi spotkał się Burmistrz Miasta i 
Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak.

W piątek, 26 maja, Francuzi wraz 
z mieszkańcami Miasta i Gminy Gą-
bin udali się na wycieczkę do kopalni 
soli w Kłodawie. Wspólne, całodnio-
we zwiedzanie obiektu, zakończyło się 
wieczornym grillem.

Sobotnie przedpołudnie upłynęło 
pod znakiem zakupów i czasu wolne-
go, który francuska delegacja wykorzy-
stała na zwiedzanie okolicy i odpoczy-
nek. W godzinach popołudniowych, 
zagraniczni goście odwiedzili pałac  
w  Sannikach, gdzie obejrzeli  film do-
kumentalny o pobycie Fryderyka Cho-
pina na Mazowszu a także wysłuchali 
koncertu na fortepian w wykonaniu 
Pawła Łapucia. Wieczorem mieszkańcy 
Saint Barthelemy D’Anjou spędzili czas 
na zabawie podczas Dni Gąbina.

Niedziela rozpoczęła się wizytą  
w gąbińskim gimnazjum. Młodzież 
szkolna, zrzeszona w teatrze uczniow-
skim „Maska” przygotowała z tej okazji 
krótkie przedstawienie. Francuzi obej-
rzeli fragment sztuki Moliera, częścio-
wo zaprezentowany w ich ojczystym 
języku. W godzinach popołudniowych 
goście z Saint Barthelemy D’Anjou bra-
li udział w uroczystościach z okazji Dni 
Gąbina. Miłym akcentem był występ 
Heleny Płochockiej, Francuzki polskie-
go pochodzenia, która zaśpiewała dla 
mieszkańców Miasta i Gminy Gąbin. 

Wizyta francuskiej delegacji zakoń-
czyła się w poniedziałek rano. 

W czasie wspólnych spotkań pol-
sko-francuska grupa uzgodniła dalsze 
plany współdziałania, a także rozma-

Wizyta  
delegacji francuskiej

W dniach 24-29 maja 2017 r. 
Miasto i Gminę Gąbin od-
wiedziła 9 osobowa dele-
gacja mieszkańców francu-
skiej gminy Saint Barthele-
my D’Anjou. 

wiała o przyszłych przedsięwzięciach. 
Na rok 2019 zaplanowano wyjazd pol-
skiej delegacji z rewizytą u francuskich 
przyjaciół.

Grupa, która odwiedziła Polskę, 
odbyła wyprawę do ziemi swoich przo-
dów. Część gości pochodzi bowiem  
z kraju nad Wisłą. Świadczą o tym pol-
sko brzmiące nazwiska – Bruno Pło-
chocki, Helena Płochocka czy wielolet-
ni prezes francuskiego stowarzyszenia, 
Lucjan Makowski.

Zachęcamy do współpracy osoby 
interesujące się Francją i mające ocho-
tę na pracę w  Stowarzyszeniu Współ-
pracy Mieszkańców Miasta i Gminy 
Gąbin z Mieszkańcami Francuskiej 
Gminy Saint Barthelemy D’Anjou – tel. 
kontaktowy 607 657 176

Zarząd Stowarzyszenia składa 
wielkie podziękowania dla wszystkich 
instytucji, które nas gościły a także 
wszystkim osobom, które przyczyni-
ły się do sprawnej organizacji poby-
tu Francuzów w Polsce. Dziękujemy 
bardzo panu Krzysztofowi Jadczakowi 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Gąbin  
za wsparcie dla naszych działań.

Opracowanie W. Olszewski  
na podstawie relacji z wizyty,  

sporządzonej przez Zarząd Stowarzy-
szenia Współpracy Mieszkańców  

Miasta i Gminy Gąbin  
z mieszkańcami Francuskiej Gminy 

Saint Barthelemy D‘Anjou
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Dokładnie siedem 
lat po tragedii, 
23 maja 2017 r., 
w dobrzykowskim  
kompleksie szkol-
nym odbyła się 
konferencja nau- 
kowa poświęcona  
Królowej Polskich 

Rzek pt. Wisła – rzeka piękna i groźna.
W spotkaniu połączonemu z wy-

stawą fotograficzną, wzięli udział: Bur-
mistrz Krzysztof Jadczak, radni miasta 
i gminy,  dyrektorzy gąbińskich szkół, 
przedstawiciele OSP z ziemi gąbińskiej, 
duchowni, reprezentanci lokalnych 
stowarzyszeń, służb porządkowych, 
starostwa powiatowego, a także osoby 
prywatne i młodzież szkolna.

Wśród zaproszonych był również 
Jan Waćkowski – autor zdjęć z powodzi 
2010 roku oraz Stanisław Maciejewski 
– były Dyrektor Oddziału Wojewódz-
kiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Warszawie, który w 2010 
brał udział w akcji przeciwpowodzio-
wej na terenie Miasta i Gminy Gąbin.

Konferencja naukowa

Konferencja rozpoczęła się od pre-
zentacji dr Bogumiły Zalewskiej-Opa-
sińskiej. Poprzedziły ją słowa Burmi-
strza Krzysztofa Jadczaka. Podziękował 
on za poświęcenie w trudnych dniach 
majowych 2010 roku i podkreślił fakt, 
iż dzięki wspólnym wysiłkom podczas 
ówczesnej powodzi nikt nie było ofiar 
śmiertelnych.

Prezentacja dr Zalewskiej- Opasiń-
skiej przybliżyła słuchaczom wpływ 
rzeki Wisły na losy narodu polskiego. 
Zaprezentowane fakty historyczne do-
tyczyły również okolicznych terenów. 
Poruszono m.in. tematykę żeglugi 
wiślanej w Dobrzykowie i Troszynie, 
osadnictwa olęderskiego, działań wo-
jennych podczas II wojny światowej 
oraz powodzi z 1982 i 2010 roku.

Po wykładzie młodzież szkolna 
zaprezentowała utwór poetycki, na-
pisany przez nauczyciela, działacza 
społecznego i harcerza, Henryka Jad-
czaka, dotyczący walk z Niemcami 
pod Dobrzykowem w czasie Kampanii 
Wrześniowej 39’.  Odśpiewana zosta-
ła również pieśń Mieczysława Skuro-

sza O śpijcie żołnierze, będąca jedno-
cześnie hymnem szkoły podstawowej 
w Dobrzykowie.

W dalszej części konferencji Stani-
sław Maciejewski przedstawił prezen-
tację multimedialną dotyczącą działań 
przeciwpowodziowych w 1982 i 2010 
roku, która zakończyła pierwszą część 
spotkania.

Po krótkiej przerwie uczestnicy 
konferencji zwiedzili wystawę foto-
graficzną, ukazującą dwie strony Wi-
sły – rzeki groźnej (zdjęcia Jana Wać-
kowskiego) oraz pięknej (fotografie 
Andrzeja Świerzyńskiego). Zdjęcia 
z powodzi, często wykonywane z na-
rażeniem zdrowia i życia ukazywały 
pracę mieszkańców Miasta i Gminy 
Gąbin oraz służb z całej Polski, walczą-
cych z niszczycielskim żywiołem. Z ko-
lei fotografie Andrzeja Świerzyńskiego, 
z pięknymi zachodami słońca i krajo-
brazami nadwiślańskimi stanowiły szo-
kujący kontrast i dobitnie ukazywały, iż 
Królowa Polskich Rzek bywa tak samo 
piękna jak i niebezpieczna.

23 maja 2010 roku w godzinach porannych wezbrane wody Wisły przerwały wał przeciw-
powodziowy w Świniarach (Gmina Słubice). Spowodowało to zalanie wielkich połaci tere-
nu, również na obszarze Miasta i Gminy Gąbin. Najbardziej poszkodowanymi miejscowo-
ściami były: Nowy Troszyn, Troszyn Polski, Dobrzyków, Borki, Stara Korzeniówka, Nowe 
Wymyśle. Heroiczna walka z żywiołem oraz poświęcenie mieszkańców i służb z całego 
kraju, zapobiegły większej tragedii. Skutki tego wydarzenia są jednak odczuwalne do dziś.
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Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych

O godzinie 14.00 w Szkole Podsta-
wowej im. Kornela Makuszyńskiego 
w Borkach odbyło się uroczyste wrę-
czenie nagród laureatom miejsko-
-gminnego konkursu Wisła – rzeka 
piękna i groźna. Konkurs podzielony 
był na trzy kategorie: literacką, foto-
graficzną i plastyczną. Komisje oce-

niające nadesłane prace miały ciężkie 
zadanie, gdyż zainteresowanie miesz-
kańców okazało się bardzo duże.

Fundatorem nagród był Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin, który osobiście 
dokonał ich wręczenia przybyłym na 
wydarzenie laureatom. Spotkanie za-
kończyło się występem młodzieżowe-

go zespołu artystycznego Folk Dance, 
prowadzonego przez Panią Ewę Gieras 
z Gąbina.

W Szkole Podstawowej w Borkach 
obejrzeć można było wystawę pt. Bo-
bry Pana Boga, dotyczącej osadnic-
twa olęderskiego na ziemi gąbińskiej 
w XVIII i XIX wieku.

opracowanie: W. Olszewski 
fot. W. Olszewski, A. Świerzyński

Dzień pierwszy
konferencja naukowa

W piątek 3 marca 2017 roku Szkoła 
Podstawowa im. Obrońców Dobrzy-
kowa z 1939, pełniła swoją eduka-
cyjną rolę aż do późnych godzin wie-
czornych. W obrębie jej murów oraz  
w dobrzykowskim gimnazjum odbyła 
się konferencja naukowa poświęco-
na działalności antykomunistycznego 
podziemia po II wojnie światowej. Wy-
darzenie było częścią obchodów Naro-
dowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych na ziemi gąbińskiej. Konferencja 
połączona z przyznaniem odznaczeń 
la żyjących kombatantów niepodległo-
ściowego podziemia, pokazem filmu 
dokumentalnego a także prelekcja-
mi zaproszonych gości rozpoczęła się  
o godzinie 17:30. 

Organizatorami wydarzenia byli: 
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 
Krzysztof Jadczak, Stowarzyszenie Pro 
Patria z Dobrzykowa, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Dobrzykowie – dr Bo-
gumiła Zalewska-Opasińska oraz Zwią-
zek Piłsudczyków oddział Gąbin. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli 
się: Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu 
do spraw Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych (w randze ministra), płk. 
Mariusz Tomalski; kombatanci anty-
komunistycznego podziemia, działa-
jącego na ziemi gąbińskiej – Henry-
ka Borkowska oraz Tadeusz Karasek  
(reprezentowany przez syna Jerzego 
Karaska); ksiądz Jerzy Drozdowski – 
kapelan Związku Piłsudczyków oddział 
Gąbin; ksiądz Grzegorz Mierzejewski, 
Alojzy Balcerzak, Przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Gąbin Edward Wilgocki 
wraz z radnymi a także delegacje lokal-
nych władz samorządowych i stowa-
rzyszeń m.in. Pro Patria (prezes Łukasz 

W dniach 3-5 marca 2017 r. w Dobrzykowie spotkali się pasjonaci historii a także Ci, dla 
których wydarzenia sprzed ponad 70 lat nie pozostają obojętne. Uczestniczyli oni w wyda-
rzeniach związanych z obchodami  Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

Strzelecki) oraz Związku Piłsudczyków 
(prezes Elżbieta Kamińska). 

Jednym z głównych punktów kon-
ferencji, było odznaczenie medalem 
Pro Patria, żyjących, lokalnych kom-
batantów walk niepodległościowych 
–  Tadeusza Karaska oraz Henryki 
Borkowskiej (żony żołnierza AK). Po  
prelekcji dotyczącej życiorysów wspo-
mnianych postaci (prowadziła Elżbieta 
Kamińska), uroczystego nadania me-
dalu dokonał minister Jan Józef Ka-
sprzyk. 

Medal Pro Patria to odznaczenie 
ustanowione w 2011 roku i przyzna-
wane przez kierownika Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych za szczególne zasługi  
w kultywowaniu pamięci o walce  
o niepodległość Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Wśród odznaczonych znajdują 
się m.in. były prezes Zarządu Głów-
nego Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej – Stanisław Oleksiak, 
a także gen. Zbigniew Ścibor-Rylski – 
Prezes Głównego Zarządu Związku Po-
wstańców Warszawskich. 

Z okazji przyznania medali głos 
zabrał m.in. minister Kasprzyk oraz 
Burmistrz Krzysztof Jadczak. W swoich 
wystąpieniach podkreślili znaczenie 
patriotycznego wychowania a także 
istoty budowania przyszłości w oparciu  
o dorobek poprzednich pokoleń. Aby 
myśleć o przyszłości trzeba pamiętać  
o przeszłości – mówił minister Ka-
sprzyk. Wzorem do naśladowania 
niech będą zwłaszcza  urodzeni  i wy-
chowani w czasach II RP. Ich postawa, 
zachowanie Henryki Borkowskiej czy 
żołnierza AK – Tadeusza Karaska, po-
święcających się ojczyźnie w czasie 
wojny i w latach powojennych, winny 
być źródłem szacunku i pamięci. 
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Uczestnicy konferencji wysłuchali 
także prelekcji dotyczącej życia i dzia-
łalności Władysława Dubielaka. Ta 
barwna, pochodząca z Dobrzykowa 
postać zapisała się na kartach historii 
jako patriota, przywódca ROAK Ry-
bitwa a także ostatnia w kraju ofiara 
Stalinowskich represji. Dzięki wykła-
dowi prowadzonemu przez dr Zalew-
ską-Opasińską, słuchacze dowiedzieli 
się m.in. o działalności lokalnego pod-
ziemia niepodległościowego, organi-
zowanego przez Dubielaka (ROAK Ry-
bitwa), jego akcjach wywiadowczych  
w Niemczech i Polsce a także o aresz-
towaniu w Berlinie Wschodnim, wię-
zieniu na Rakowieckiej i straceniu  
w roku 1955. Życie tego człowieka  
z powodzeniem mogłoby uchodzić  
za scenariusz  filmowy.

W czasie konferencji zaprezento-
wany został film dokumentalny Histo-
ria o Was już nie milczy.  Jego Autorem 
jest ksiądz Grzegorz Mierzejewski. 
Przygotowany dokument, uzupełnio-
ny licznymi inscenizacjami i wywiada-

mi, ukazuje działania  oddziału ROAK 
Rybitwa. Przedstawiona jest w nim 
m.in. historia akcji zbrojnej pod Gąbi-
nem (gdzie zginął jeden z dowódców 
oddziałów partyzanckich – Henryk 
Jóźwiak). W filmie zamieszczono także 
wywiad z ostatnim żyjącym żołnierzem 
zgrupowania Rybitwa – Wiktorem Su-
mińskim. Całość komentowana była 
przez dr. Jacka Pawłowicza – dyrektora 
Muzeum Żołnierzy Wyklętych w War-
szawie oraz dr Bogumiłę Zalewską-
-Opasińską. 

Po projekcji filmu głos zabrał Bur-
mistrz Krzysztof Jadczak. Podziękował 
wszystkim przybyłym gościom ( warto 
dodać iż w wydarzeniu uczestniczyło 
ponad 150 osób) a także wyraził po-
dziw dla młodzieży (m.in. stowarzysze-
nia Pro Patria), mocno zaangażowanej 
w działania na rzecz propagowania 
lokalnej historii. Wspomniał również 
o szkole podstawowej w Dobrzykowie, 
która ma wielkie tradycje w krzewie-
niu postaw patriotycznych i organizo-
waniu tego typu wydarzeń. 

Dzień drugi
uroczysta msza i obchody  
w Dobrzykowie

5 marca w kościele parafialnym 
w Dobrzykowie odbyła się uroczysta 
msza święta, będąca kontynuacją ob-
chodów pamięci żołnierzy wyklętych. 
Wzięli w niej udział Burmistrz Mia-
sta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak, 
przedstawiciele lokalnych placówek 
oświatowych, Stowarzyszenia Pro Pa-
tria a także strażacy wraz z pocztem 
sztandarowym OSP Dobrzyków. Obec-
na była również grupa rekonstrukcyjna 
w mundurach oddziałów niepodległo-
ściowego podziemia. Oczywiście nie 
zabrakło licznie przybyłych wiernych, 
ściśle wypełniających  piękny drewnia-
ny kościół o barokowym wystroju. 

Podczas kazania, wygłoszonego  
przez proboszcza Jarosława Ferenca 
przywołane zostały wydarzenia histo-
ryczne, będące tłem dla działalności 
żołnierzy wyklętych. Podjęta została 
także próba odpowiedzi na pytanie – 
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czy wszystko to w obliczu powojennej 
sytuacji politycznej miało sens? Pro-
boszcz Ferenc przytoczył przy tej okazji 
słowa Stanisława Cata-Mackiewicza, 
mówiące o tym, iż naród po wojnie 
wystawiony został na wielką próbę. 

W kościele głos zabrała także  
dr Bogumiła Zalewska-Opasińska, 
która raz jeszcze przywołała postać  

Stanisława Dubielaka i nakreśliła słu-
chaczom jego działalność i życiorys. 

Po mszy świętej nastąpiło złożenie 
kwiatów pod figurą – pomnikiem Matki 
Boskiej, poświęconej żołnierzom pod-
ziemia niepodległościowego. Uroczy-
stość prowadziło stowarzyszenie Pro 
Patria. Kwiaty złożyli Burmistrz Krzysz-
tof Jadczak oraz delegacje szkolne i lo-

kalne stowarzyszenia. W kilku słowach 
burmistrz rozwinął poruszaną wcześniej 
kwestię wychowania patriotycznego, 
pamięci oraz licznego zaangażowania 
młodzieży w kultywowanie tradycji na-
rodowych i niepodległościowych.  

Opracowanie: W. Olszewski
fot. W. Olszewski

Pierwszą, nieformalną jeszcze 
inicjatywą założyciela stowarzysze-
nia – Michała Szymajdy, był wywiad 
z podróżnikiem Maciejem Boinskim, 
przemierzającym trasę wzdłuż rzeki 
Wisły. Obecnie Przystań 624 pręż-
nie działa w mediach społecznościo-
wych a także rozwija współprace z or-
ganizacjami powiązanymi z szeroko 
pojętą tematyką wiślaną.

Stowarzyszenie za swój pierwszy 
większy cel,  obrało  remont marynar-

W marcu 2017 swoją działalność rozpoczęło stowarzyszenie 
Przystań 624. Jest to grupa zrzeszająca lokalnych pasjona-
tów, chcących promować historię i kulturę żeglugi na Wiśle. 
Cel stowarzyszenia to także przywrócenie rekreacyjnego 
charakteru terenom nadwiślańskim w okolicach Dobrzyko-
wa, Jordanowa i Nowego Troszyna.

Przystań 624

skiego krzyża w Jordanowie. Został on 
wzniesiony przez „ludzi Wisły” w 1933 
roku.  Wiślany Krzyż to symbol powią-
zania dawnych mieszkańców Jorda-
nowa i Dobrzykowa z Wisłą i żeglugą 
wiślaną. Dziś chcemy ponownie oddać 
hołd Wiśle i przywrócić krzyż lokalnej 
społeczności – komentują inicjatywę 
organizatorzy akcji.

Wydarzenie to spotkało się z du- 
żym entuzjazmem lokalnej społecz-ności 
– Tyle lat przechodzę, przejeż-dżam i nie 

zobaczyłam tych wszystkich szczegółów... 
wstyd mi... super inicjatywa panowie, 
jak potrzebne ręce do pracy to chętnie 
pomogę – pisze jeden z użytkowników 
portalu społecznościowego.

Sama renowacja krzyża została wy-
soko oceniona przez ogólnopolską fun-
dację Rok Rzeki Wisły 2017 i wygrała 
konkurs na jedną z najlepszych inicjatyw 
społecznych. Warto dodać, iż projekt 
modernizacji krzyża rywalizował z ponad 
dwudziestoma innymi wnioskami.

Inicjatywa lokalnego stowarzysze-
nia przedstawiona została Burmistrzo-
wi Krzysztofowi Jadczakowi, który od 
początku wpierał powstanie grupy 
oraz zadeklarował współpracę przy 
realizowanych projektach służących 
mieszkańcom, lokalnemu środowisku 
i rozwojowi nadwiślańskiej turystyki.

opracowanie: W. Olszewski 
fot. Michał Szymajda
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Wspieranie rozwoju czytelnictwa 
jest ważnym zadaniem współczesnej 
edukacji. W bibliotece SP w Gąbinie 
przez cały rok realizowaliśmy autorski 
Program Edukacji Czytelniczej: KTO 
CZYTA, NIE BŁĄDZI!, którego głów-
nym założeniem było wprowadzenie 
uczniów w świat literatury w spo-
sób atrakcyjny i przystępny. Środki 
masowego przekazu lansują komercyj-
ne wzory – nietrwałe i często niepraw-
dziwe. Staraliśmy się pokazać dzieciom 
bohaterów literackich, którzy fascynu-
ją niezwykłością losów i podejmowa-
nych decyzji, a przede wszystkim wy-
wołują refleksje, prezentując zarówno 
pozytywne, jak i negatywne wzorce 
postępowania. Dzięki pozyskanym  
w ramach programu MEN Książki na-
szych marzeń funduszom wzbogacili-
śmy księgozbiór o niemal 800 pozycji  
z zakresu literatury dziecięcej, mło-
dzieżowej i popularnonaukowej. Stara-
liśmy się wyjść z ofertą czytelniczą do 
dzieci i dorosłych. Stwarzaliśmy okazje 
do wspólnego czytania (Wielki Mara-
ton Czytania, Zima z kryminałem, Noc 
w bibliotece), angażowaliśmy w na-
sze akcje rodziców i nauczycieli (Cała 
Polska czyta dzieciom, Zacznij dzień 
wierszem, Potyczki z ekonomią), przy-
gotowaliśmy szereg wystaw i spotkań 
tematycznych (w tym dla dzieci z gą-
bińskiego przedszkola). Nasze działa-
nia skutecznie podniosły poziom świa-
domości literackiej (znaczący wzrost 
czytelnictwa w stosunku do lat ubie-
głych) oraz wzmocniły rolę biblioteki 
jako miejsca wyjątkowej przestrzeni 
kontaktu z książką.

Monika Rzepecka

Kto czyta
NIE   ŁĄDZI
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Droga krzyzowa.

Cztery lata temu w Gąbinie po-
wstał Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
Od początku znaczącą grupę stanowią 
plastycy, którzy przez malarstwo, rysu-
nek czy rękodzieło rozwijają wrodzo-
ne, często przez lata ukrywane umie-

WIELKANOCNE PREZENTACJE
jętności. To wyjątkowi ludzie, którzy 
postanowili swój wolny czas spędzić 
twórczo i niebanalnie. Tworzą przed-
mioty piękne, które cieszą oglądają-
cych, ale największą radość sprawiają 
samym autorom.

W galerii prezentujemy ostatnie 
prace o tematyce wielkanocnej.

Więcej na facebook-u: Uniwersytet 
Trzeciego Wieku Gąbin - Plastyka.

Opracowanie i zdjęcia:  
Uniwersytet III Wieku w Gąbinie

W piątkowy wieczór, 7 kwietnia, mieszkańcy Gąbina i okolic wzięli udział w drodze krzy-
żowej ulicami miasta. Odtwarzając mękę pańską, przemaszerowali przez Stary Rynek,  
ul. Kilińskiego, Poprzeczną oraz Aleję Jana Pawła II.
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Drogę krzyżową poprzedziło nabo-
żeństwo w kościele parafialnym. Msza 
święta rozpoczęła się o godzinie 18.00. 
W wydarzeniu, mimo deszczowej aury, 
wzięło udział kilkaset osób. Przedsta-
wiciele różnych grup społecznych i za-
wodowych, nieśli pomiędzy stacjami 
drewniany krzyż, przypominający o tak 
ważnych dla chrześcijan wydarzeniach 
sprzed dwóch tysięcy lat. 

Tradycja dróg krzyżowych ma  
w Gąbinie długą historię. Organizo-
wane od wielu lat, zawsze na tydzień 
przed Wielkim Piątkiem, przyciągają 
rzesze wiernych. W tym roku drogę 
krzyżową poprowadziło Stowarzysze-
nie Rodzin Katolickich z Gąbina.

Opracowanie: W. Olszewski
Fot. W. Olszewski
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Fragment znanej pieśni patriotycz-
nej doskonale oddaje klimat przełomu 
lat 80 i 90 XVIII wieku. Polska osłabio-
na licznymi wojnami, oddana na łaskę 
i niełaskę zaborców, dokonała rzeczy 
niemożliwej. Oto z pozoru rozdar-
ty i rozbity naród zjednoczył się pod 
skrzydłem pierwszej w Europie i dru-
giej na świecie konstytucji, reformu-
jącej państwo i zrównującej obywateli 
wobec prawa. Było to ostatnie wielkie 
polskie zwycięstwo, które do dziś ja-
śnieje w mroku końcowych lat istnie-
nia Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Obchody uchwalenia Konstytucji  
3 maja rozpoczęły się od uroczy-
stej mszy świętej w intencji Ojczyzny  
(w kościele parafialnym w Gąbinie). 
Kazanie, wygłoszone w czasie nabo-
żeństwa przez księdza Dariusza Par-
gulskiego, przybliżyło wiernym wyda-
rzenia sprzed 226 lat. Nawiązywało 
również do Święta Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski oraz współcze-
snego patriotyzmu i jedności narodo-
wej. Oprawę mszy świętej uświetniła 
Miejska Orkiestra Dęta OSP Gąbin

We mszy świętej, oprócz miesz-
kańców i gości, udział wzięli m.in. 
Burmistrz Krzysztof Jadczak, Sekretarz 
MiG Gąbin Stanisław Guziak, radni, 
strażacy z ziemi gąbińskiej oraz szkol-
ne poczty sztandarowe. Obecni byli 

Święto Konstytucji 3 maja
W 226 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, mieszkańcy Miasta i Gminy Gąbin,  
jak co roku uczcili pamięć tego wielkiego dla narodu i świata wydarzenia.

również przedstawiciele lokalnych sto-
warzyszeń. Po nabożeństwie wszyscy 
obecni przemaszerowali pod pomnik-
-głaz Józefa Piłsudskiego gdzie odbyły 
się dalsze uroczystości.

Po złożeniu kwiatów przez po-
szczególne delegacje głos zabrał Bur-
mistrz Miasta i Gminy Gąbin. Nawiązał 
on do lokalnych wydarzeń historycz-
nych z okresu uchwalenia Konstytucji  
3 maja. Wspomniał obrady sejmików 
z ziemi gąbińskiej oraz ich patriotycz-
ne działania w czasie obrad Sejmu 
Czteroletniego. Poruszył także tematy 
bardziej współczesne, dotyczące przy-
wiązania do wolności, patriotyzmu Po-
laków i poświęcenia dla ojczyzny.

Nierząd braci naszych cisnął, 
Gnuśność w ręku króla spała, 
A wtem trzeci maj zabłysnął 
-I nasza Polska powstała.

Część artystyczną wydarzenia po-
prowadzili członkowie Amatorskiego 
Teatru Niewielkiego oraz uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Nowym Kamie-
niu. Nad całością obchodów czuwali 
z kolei harcerze z 58 Gąbińskiej Dru-
żyny Harcerskiej. Jednym z punktów 
wydarzenia było ślubowanie zuchów 
z gąbińskiego harcerstwa. Zwieńcze-
niem tegorocznych obchodów był mini 
koncert Miejskiej Orkiestry Dętej OSP 
Gąbin.

Za organizację obchodów odpo-
wiedzialny był Związek Piłsudczyków 
– Oddział Gąbin. 

opracowanie: W. Olszewski 
fot. A. Świerzyński
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Zebranie Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Gąbińskiej

82. rocznica śmierci Piłsudskiego

11 maja członkowie Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Gąbińskiej spotkali się na 
corocznym walnym zebraniu, podsumo-
wującym działalność TMZG w ostatnich 
12 miesiącach. Spotkanie poprowadziła 
prezes Anna Ostrowska. Oprócz człon-
ków gąbińskiego stowarzyszenia obecny 
był także Burmistrz Krzysztof Jadczak.

Członkowie TMZG podsumowa-
li swoje działania w ostatnim roku. 
Wspomniano m.in. wystawy ekspona-
tów w Turku i Toruniu a także  lokalne 
działania promujące i upamiętniające 
dziedzictwo ziemi gąbińskiej.

W czasie zebrania poruszono te-
mat lokalu zastępczego dla ekspona-
tów TMZG.  Ich dotychczasowa siedzi-
ba – kamienica przy ul. Stary Rynek 6, 
wkrótce będzie gruntownie remon-
towana. W trakcie konstruktywnej 

dyskusji z burmistrzem, padło wiele 
propozycji. Zostaną one wkrótce 
wdrożone w życie. Członkowie to-
warzystwa, zwrócili się również o za-

bezpieczenie środków na remont Grobu 
Nieznanego Żołnierza przy ul. Płockiej. 
Również i w tej sprawie poczyniono od-
powiednie ustalenia. 

opracowanie i fot. W. Olszewski

 12 maja 2017 roku minęły 82 lata 
od śmierci jednego z twórców nie-
podległości Polski 1918 roku, hono-
rowego mieszkańca Gąbina – Józefa 
Piłsudskiego. W godzinach porannych, 
w słoneczny, chłodny dzień, miesz-
kańcy Miasta i Gminy  spotkali się by 
wspomnieć osobę Marszałka. Uroczy-
stości odbyły się pod pomnikiem-gła-
zem w gąbińskim parku.

Był to wieczór, słońce zachodziło. Od ulicy osłaniały Belweder kasztany, które sadził 
jeszcze Stanisław August(…) Cisza była naokoło. Z lewej strony schodów stanął wy-
prostowany Śmigły-Rydz, zasuwając rękę koło guzików munduru, osobno od genera-
łów, którzy w dwuszeregu stali z innej strony pałacu…

Stanisław Cat-Mackiewicz Historia Polski 
od 11 listopada 1918 do 17 września 1939 

Uroczystości żałobne po śmierci Józefa Piłsudskiego
Pod pomnik przybyli m.in. Bur-

mistrz Krzysztof Jadczak, Przewod-
niczący Rady Miasta i Gminy Gąbin 
Edward Wilgocki, przedstawiciele lo-
kalnych jednostek samorządowych, 
i oświatowych, poczty sztandarowe, 
dzieci i młodzież oraz mieszkańcy ziemi 
gąbińskiej. Uczestniczyli oni w krótkim 
przedstawieniu artystycznym, przy-
gotowanym przez uczniów ze Szkoły 

Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego w Nowym Grabiu (Eryk Podkowski, 
Nikodem Zawadzki, Zuzanna Zalewska, 
Daniel Łasiak, Szymon Ledzion, Mateusz 
Florkiewicz). Warto dodać, iż wspomniana 
szkoła co roku organizuje podobne wyda-
rzenia zaś uczniowie wraz z dyrektor Bar-
barą Artiomow aktywnie działają na rzecz 
kultywowania pamięci zarówno o Piłsud-
skim jak i lokalnej historii ziemi gąbińskiej.
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Przedstawienie nakreśliło historię 
życia Marszałka a także przybliżyło słu-
chaczom jego sylwetkę; zarówno jako 
męża stanu i wojskowego jak i osoby 
prywatnj. W trakcie pokazu, odśpie-
wano m.in. Hymn Polski. Za program 
obchodów odpowiedzialna była Eu-
genia Ziółkowska, nauczyciel ze szkoły 
w Nowym Grabiu.

Ważnym punktem wydarzenia 
było złożenie kwiatów przez poszcze-
gólne delegacje. Pod pomnik udali się 
m.in. przedstawiciele władz samorzą-
dowych (Burmistrz K. Jadczak, Prze-
wodniczący E. Wilgocki), dyrektorzy 

i uczniowie z lokalnych szkół a także 
przedstawiciele stowarzyszeń z ziemi 
gąbińskiej (m.in. Związek Piłsudczy-
ków – oddział Gąbin oraz Amatorski 
Teatr Niewielki z Gąbina).

W czasie obchodów, głos zabrali 
m.in. Burmistrz Krzysztof Jadczak oraz 
dyr. Barbara Artiomow. Przytoczyli oni 
wiele interesujących faktów na te-
mat Marszałka, a także podziękowali 
wszystkim za przybycie i przygotowa-
nie uroczystości.

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

Postać Piłsudskiego jest bez wąt-
pienia jedną najważniejszych w XX-
-wiecznej historii Polski. Jeden z fila-
rów niepodległości, wybitny polityk 
i wojskowy,  dokonał dla kraju tego 
co niemożliwe. Beznadziejną sytu-
ację geopolityczną potrafił obrócić na 
naszą korzyść i ugruntować wolność, 
uciskanemu przez 123 lata narodowi. 
Współpracował z nim blisko Gąbinia-
nin, ostatni Premier II RP Sławoj-Fe-
licjan Składkowski. Śmierć Marszałka 
była dla narodu wielkim ciosem, który 
zwiastował nieszczęścia lat 1939-1945.  

opracowanie i fot.: W. Olszewski
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154. rocznica bitwy pod Kunkami
Uroczystość odbyła się na Dobrzy-

kowskim cmentarzu. Młodzież oraz 
przybyli goście, zgromadzeni pod po-
wstańczą mogiłą, wzięli udział w krót-
kim pokazie artystycznym, przygotowa-
nym przez uczniów z gimnazjum w Do-
brzykowie. Obecni na cmentarzu byli 
m.in. Burmistrz Krzysztof Jadczak, Dy-
rektor Danuta Jakubowska (Gimnazjum 
w Dobrzykowie), Dyrektor Bogumił Za-
lewska-Opasińska (Szkoła Podstawowa 
im. Obrońców Dobrzykowa z 1939 r.) 
Dyrektor Iwona Włodarczyk (Przed-
szkole Samorządowe w Dobrzykowie), 
Prezes Łukasz Strzelecki (Stowarzysze-
nie Pro Patria) a także Proboszcz Para-
fii Dobrzyków, Jarosław Ferenc. Licznie 
przybyły także osoby prywatne, w tym 
mieszkańcy Kunek, chcący uczcić ważne 
dla swojej miejscowości wydarzenie.

Ksiądz Ferenc odmówił krótką mo-
dlitwę w intencji poległych powstań-
ców. Przywołał również rys historyczny 
polskich walk narodowo-wyzwoleń-
czych oraz podziękował wszystkim 
tym, którzy oddali życie za wolną  
ojczyznę.

Po złożeniu kwiatów i apelu pole-
głych, prowadzonym przez młodzież 
gimnazjalną, głos zabrał Burmistrz 
Krzysztof Jadczak. Wspomniał on o ini-
cjatywie renowacji mogiły powstań-
ców styczniowych a także zaangażo-
waniu w ten projekt wielu osób, w tym 
członków Stowarzyszenia Tradytor  
z Płocka, Stowarzyszenia Pro Patria 
z Dobrzykowa oraz księdza Grzegorza 
Mierzejewskiego. Podkreślił także 
znaczenie zaangażowania młodzieży 
w tego typu inicjatywy oraz wyzwania, 
które mają przed sobą – pielęgnowania 
pamięci o przeszłości.

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 
wycofać. W czasie walk życie straciło  
12 osób. Z kolei bitwa pod Ciechomica-
mi zakończyła się pomyślnie dla strony 
polskiej. Kozacy, pewni zwycięstwa za-
atakowali powstańców, zostali jednak 
odparci i musieli cofnąć się do Gąbina.

Uroczystości w Dobrzykowie są ko-
lejnym upamiętnionym wydarzeniem, 
związanym z bogatymi historycznie, 
dziejami ziemi gąbińskiej.

opracowanie i fot. W. Olszewski

15 maja na cmentarzu parafialnym 
w Dobrzykowie odbyły się uroczysto-
ści upamiętniające 154 rocznicę bitwy 
pod Kunkami (15 maja 1863) oraz bi-
twy pod Ciechomicami (20 lipca 1863), 
połączone z 7-leciem renowacji mogły 

powstańców styczniowych. W zbioro-
wym grobie na dobrzykowskim cmen-
tarzu, pochowani są uczestnicy wspo-
mnianych batalii.

Organizatorem wydarzenia było 
Gimnazjum w Dobrzykowie.
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Koncert wirtuozów klarnetu

Szczypta Afryki

W słoneczne popołudnie, 4 kwietnia 
2017 roku w sali kameralnej Szkoły Mu-
zycznej w Gąbinie odbył się kolejny kon-
cert muzyczny. Tym razem przed pu-
blicznością wystąpił grający na klar-
necie prof. Andrzej Wojciechowski. 

Koncert rozpoczął się od wystę-
pu uczniów szkoły muzycznej. Grają-
cym na klarnecie, młodym muzykom 
akompaniował na fortepianie dr Zbi-
gniew Merecki. W dalszej kolejności 
swoje umiejętności zaprezentował 
Andrzej Wojciechowski. Razem  
z nauczycielem ze szkoły muzycznej 
Mariuszem Hejnickim zagrał na klar-
necie kilka utworów, m.in. Mozarta. 
W dalszej kolejności wystąpił przed 
publicznością solo.

W ramach spotkania w Gąbinie, 
klarnecista wziął udział w warszta-
tach tematycznych w szkole mu-
zycznej. Zajęcia skierowane były dla 
uczniów oraz nauczycieli wspomnia-
nej placówki. 

Andrzej Wojciechowski jest znanym 
polskim muzykiem, współpracującym 
z Filharmonią Bałtycką (w której pełni 

funkcję pierwszego klarnecisty) oraz Fil-
harmonią Sopocką. Ukończył Akademię 
Muzyczną im. St. Moniuszki w Gdań-

sku. Szkolił się na kursach m.in. 
u Andrew Marrinera. Uczestnik  
i laureat wielu konkursów artystycz-
nych w całym kraju a także współ-
twórca formacji muzycznej Inspiro 
Duo. Koncertuje po całym świecie. 
Występował m.in. w RPA, Chinach, 
Stanach Zjednoczonych, Monako, 
Szwecji, Włoszech, Niemczech, 
Kanadzie, Hiszpanii. Jest dwukrot-
nym stypendystą Ministra Kultury 
a także, od 2014 roku wykładowcą  
w Akademii Muzycznej im. Stanisła-
wa Moniuszki w Gdańsku. 

Spotkanie z klarnecistą było ko-
lejnym dużym wydarzeniem mu-
zycznym na ziemi gąbińskiej. Tydzień 
wcześniej, w ramach IX Forum Kul-
tury,  koncert dał pianista Andrzej 
Tatarski. Organizatorami wydarzenia 

była Szkoła Muzyczna I Stopnia w Gąbi-
nie oraz MGOK w Gąbinie.

 Opracowanie: W. Olszewski
Fot. W. Olszewski

16 maja Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Gąbinie odwiedził znany 
polski podróżnik Robert Gondek. Na 
spotkaniu z mieszkańcami opowiedział 
o swoich wyprawach do Afryki, zdoby-
waniu jej najwyższych szczytów, przy-
rodzie i mieszkańcach czarnego lądu.

Dzięki przygotowanej prezentacji 
multimedialnej, widzowie mogli zoba-
czyć piękno afrykańskiego kontynen-
tu uwiecznione na zdjęciach Roberta, 

a także dowiedzieć się wielu ciekawo-
stek i historii z jego licznych podróży.

Podróżnik opowiedział o swoich 
wypraw do pięciu krajów: Tanzanii, Ke-
nii, Ugandy, Rwandy i Burundi. Słucha-
cze dowiedzieli się m.in. że wejście na 
Kilimandżaro zajęło Robertowi „tylko” 
6 dni, zaś afrykańskie plemię Masajów 
wierzy, iż należy im się całe bydło za-
mieszkujące naszą planetę.

Robert Gondek jest podróżnikiem, 
fotografem oraz pasjonatem sportu. 
W swoich licznych wyprawach szcze-
gólnie upodobał sobie kontynent Afry-
kański. Prowadzi projekt W drodze na 
najwyższe szczyty Afryki. Podróżnik 
wyznaczył sobie za cel zdobycie najwyż-
szych szczytów i wzniesień w każdym 
afrykańskim kraju. Ponadto pisze artyku-
ły do polskich czasopism podróżniczych 
m.in. Witaj w podróży, Poznaj Świat. Wy-
stępuje także w telewizji. Bierze również 
udział w maratonach. W wolnym cza-
sie prowadzi blog podróżniczy https://
szczytyafryki.wordpress.com/

opracowanie i fot. W. Olszewski
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Motto gąbińskiego festiwalu „Kto 
kocha ten śpiewa” przez cały czas to-
warzyszyło muzykom na scenie. Poziom 
był w tym roku bardzo wysoki. Podob-
nie frekwencja. Na scenę weszło 23 wy-
konawców (solo oraz grupy muzyczne). 
Młodzi artyści z dużym zaangażowa-
niem wykonali zaaranżowane utwory. 
Dowodem tego były ogromne owacje 
ze strony publiczności. Muzyków okla-
skiwali także patroni i organizatorzy wy-
darzenia – Burmistrz Krzysztof Jadczak, 
Proboszcz Józef Szczeciński oraz Dyrek-
tor Benedykta Wachowicz i gościnnie 
Zdzisław Fortuna.

Nad przebiegiem IV Festiwalu Pio-
senki Papieskiej czuwali nauczyciele 
z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gą-
binie, m.in. Anna Brodowska, Barbara 
Szulborska oraz Bogumiła Wierzbic-
ka. W rolę konferansjerów wcielili się 
z kolei uczniowie: Julia Jasińska oraz 
Michał Brodowski, którzy doskonale 
poprowadzili całe wydarzenie, zaba-
wiając publiczność i zachęcając do 
wspólnego śpiewania.

Umiejętności młodych muzyków 
oceniało jury w składzie: Ewelina No-
wakowska (muzyk i pedagog, prowa-
dząca klasę akordeonu w Szkole mu-
zycznej I Stopnia w Gąbinie); Beata 
Jasińska (wokalistka zespołu Bayer 
Full); Łukasz Stefański (muzyk, orga-
nista w parafii Czermno) oraz Witold 
Figurski (muzyk, perkusista, instruktor 
muzyki w Żychlińskim Domu Kultury).

Artyści wystąpili w trzech kate-
goriach wiekowych – szkoły podsta-
wowe, klasy I-III; szkoły podstawowe, 
klasy IV-VI oraz szkoły gimnazjalne. 
Uczniowie Gimnazjum z Gąbina nie 
brali udziału w części konkursowej. 
Wystąpili za to poza kategoriami i bez 
oceniania przez jury.

Lista uczestników i przedstawio-
nych utworów:
Kategoria wiekowa:  
klasy I-III
• Amelia Zielińska – Szkoła Podsta-

wowa w Gąbinie, Wieża modlitwy
• Marta Rosa – Szkoła Podstawowa 

w Łącku, Skarby Jana Pawła II
• Zespół Brzdąc – Szkoła Podstawowa 

w Gąbinie, Abba Ojcze

IV Festiwal  
Piosenki Papieskiej

• Karolina Sarzała i Jakub Szablew-
ski – Szkoła Podstawowa w Nowym 
Kamieniu, Mój Mistrzu

 
Kategoria wiekowa:  
klasy IV-VI
• Zespół Kantata – Szkoła Podstawowa 

w Gąbinie, Błogosławieni miłosierni
• Julia Kiszelewska – Studio Dobrej 

Piosenki z Sochaczewa, Wieża Mo-
dlitwy

• Natalia Klarzynska i Wiktoria Słup-
ska – Szkoła Podstawowa w Gą-
binie, Pieśń o Janie Pawle II – Dziel-
my się miłością

• Zespół wokalny – Szkoła Podsta-
wowa w Czermnie, Kochamy cię Ja-
nie Pawle II

• Magdalena Cichosz – Szkoła Podsta-
wowa w Słubicach Strumień

• Julia Duda – Szkoła Podstawowa 
w Nowym Grabiu, Błogosławieni

• Julia Jędrzejewska – Szkoła Podsta-
wowa w Łącku, Nigdy nie lękaj się

• Maciej Bohdan – Szkoła Podstawowa 
w Radzanowie, Poza czas

• Zespół Sanniczanki – Szkoła Podsta-
wowa w Sannikach, Tłumy serc

 
Kategoria wiekowa:  
szkoły gimnazjalne
• Aleksandra Rogozińska – Gimna-

zjum nr 13 z Płocka, Niech będzie 
imię Twe Błogosławione

• Zespół wokalny – Gimnazjum 
w Szczawinie Kościelnym, Mario czy 
ty wiesz

• Paulina Dolina/Grupa Śpiewaj 
i Walcz – Młodzieżowy Ośrodek Wy-
chowawczy w Załuskowie, Patrz na 
twarz świętego

• Sylwia Kogucińska – Gimnazjum 
w Sierakówku, Poza czas

• Natalia Trawczyńska i Adrian Ko- 
guciński – Gimnazjum w Siera-
kówku, Do Wadowic wróć

• Zespół wokalny – Gimnazjum w Do-
brzykowie, Tłumy serc

• Schola Parafialna Aniołki z Zagro-
by,  Żywa fotografia

• Karina Pasikowska – Gimnazjum 
w Sierakówku, Wieża modlitwy

• Zespół wokalny ze Słubic, Błogosła-
wieni miłosierni

• Poza konkursem Zespół Uranos – 
Gimnazjum w Gąbinie, Powierz matce

Po części konkursowej jury udało 
się na narady zaś słuchacze i młodzi 
artyści przy kawie, herbacie i pysznym 
cieście, mogli odpocząć i zregenero-
wać siły przed ogłoszeniem wyników. 
Komisja konkursowa obradowała oko-
ło 2 godzin. W tym czasie na scenie 
trwał spontaniczny i improwizowa-
ny występ, w którym artyści śpiewali 
dowolne piosenki. Na zakończenie tej 
części festiwalu, zanim komisja wróci-
ła z obrad, Burmistrz Krzysztof Jadczak 

W pierwszy majowy weekend (6 maja), hala sportowa przy Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Gąbinie gościła wielu młodych artystów z centralnej Polski. Spotkali się, by w ramach 
IV Festiwalu Piosenki Papieskiej zaprezentować pieśni związane z wielkim Polakiem 
– Świętym Janem Pawłem II.
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IV Festiwal  
Piosenki Papieskiej

rozbawił oczekujących pozdrowieniem 
wszystkich gości od Gąbinian oraz 
Gąbinian od wszystkich gości, two-
rząc swoistą „akustyczną falę meksy-
kańską”. Mottem przewodnim było 
zaproszenie do odwiedzania a może 
także zamieszkania na stałe na ziemi 
gąbińskiej (z czego do tej pory,  bardzo 
dużo osób już skorzystało). Zaprosze-
nie zostało przyjęte w sposób bardzo 
radosny.

Jury konkursowe ogłosiło wyniki 
około godziny 14.00. Przedstawiały się 
one następująco:

Klasy I-III
• I miejsce – Amelia Zielińska – Szkoła 

Podstawowa w Gąbinie
• II miejsce – Zespół Brzdąc – Szkoła 

Podstawowa w Gąbinie
• III miejsce – Karolina Sarzała/Jakub 

Szablewski – Szkoła Podstawowa  
w  Nowym Kamieniu

Klasy IV-VI
• I miejsce – Magdalena Cichosz – 

Szkoła Podstawowa w Słubicach
• II miejsce – Zespół Kantata – Szkoła 

Podstawowa w Gąbinie
• III Miejsce Maciej Bohdan – Szkoła 

Podstawowa w Radzanowie
• Wyróżnienie: Julia Jędrzejewska – 

Szkoła Podstawowa Łąck

Gimnazja
• I miejsce – Aleksandra Rogozińska – 

Gimnazjum nr 13 w Płocku
• II miejsce – Duet Sylwia Koguciń-

ska/Adrian Koguciński – Gimnazjum 
w Sierakówku

• III miejsce – Sylwia Kogucińska – 
Gimnazjum w Sierakówku

• Wyróżnienie – Zespół wokalny 
z Młodzieżowego Ośrodka Wycho-
wawczego w Załuskowie

 
Uroczystego wręczenia nagród do-

konał Burmistrz Krzysztof Jadczak, Dy-
rektor Benedykta Wachowicz oraz Zdzi-
sław Fortuna. Młodzi muzycy otrzymali 
artystyczne statuetki ze szkła, wykona-
ne przez Barbarę Szulborską; dyplomy 
oraz upominki. Zwieńczeniem wyda-
rzenia były wspólne zdjęcia. Festiwal 
zakończył się około godziny 15.00.

W podsumowaniu Burmistrz wy-
raził nadzieję, że ten piękny festiwal 
będzie kontynuowany w następnych 
latach.

Organizatorami i sponsorami wy-
darzenia byli: Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Gąbin, Proboszcz Józef Szczeciński, 
Gimnazjum in. Jana Pawla II w Gąbi-
nie, Sklep Muzyczny Jacek Kamiński 
z Płocka. 

Za nagłośnienie odpowiedzialna 
była firma OPTIS. 

  opracowanie i fot. W. Olszewski
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26 maja 2017 roku odbył się Wieczór 
Kultury Chrześcijańskiej. Wydarzenie 
organizowane w ramach Dni Gąbina, 
spotkało się z dużym zainteresowanie 
mieszkańców, którzy licznie przybyli na 
godzinę 18.00 do gąbińskiego kościoła, 
aby wspólnie słuchać i śpiewać pieśni 
o tematyce chrześcijańskiej.

W ławach kościelnych zasiedli  
mieszkańcy ziemi gąbińskiej, przybyli  
goście a także Burmistrz Krzysztof  
Jadczak, radni MiG Gąbin, przedstawi- 
ciele Stowarzyszenia Rodzin Katolic- 

DNI GĄBINA 2017

kich i Duszpasterstwa Rodzin diecezji 
Płockiej oraz gospodarz gąbińskiego 
kościoła, Proboszcz Józef Szczeciński 
wraz z wikariuszami Parafii Gąbin.

Wydarzenie połączone było z setną 
rocznicą objawień fatimskich.

Wieczór Kultury Chrześcijańskiej roz-
począł się mszą świętą. Jej oprawę uświet-
nił Chór Miasta i Gminy Gąbin pod batutą 
Sławomira Gałczyńskiego. W dalszej kolej-
ności miały miejsce występy zespołów. Za-
grali m.in.: Schola Promyczki z Gąbina; Ro-
dzinny Zespół Zielińskich; dzieci i młodzież 

ze Szkoły Muzycznej I st. W Gąbinie (pod opie-
ką Iwony Niemyjskiej); Zespoły Nadzieja oraz 
młodzieżowy H-7, a także przybyły z kościoła  
Św. Krzyża z Płocka zespół Solo Dio Basta pod 
kierownictwem Jakuba Jabłońskiego.

Spotkanie w gąbińskim kościele zakończy-
ło się Apelem Jasnogórskim oraz złożeniem 
kwiatów i zapaleniem zniczy pod tablicą Jana 
Pawła II.

Występujący artyści otrzymali z rąk bur-
mistrza drewniane Gąbińskie Anioły, będące 
pamiątką tegorocznej edycji Wieczoru Kultury 
Chrześcijańskiej w Gąbinie.

opracowanie i fot. W. Olszewski
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Drugi dzień Dni Gąbina 2017 rozpoczął się piękną słonecz-
ną pogodą i wysokimi jak na maj temperaturami. Już od so-
botniego poranka ruch na gąbińskiej starówce był niezwykle 
duży. Przybywający do miasta artyści, sprzedawcy, obsługa 
techniczna, a także pracownicy urzędu miasta pracowali cięż-
ko, by w godzinach popołudniowych, gdy rozpoczną się wystę-
py, wszystko było odpowiednio przygotowane.

O godzinie 14.00 Burmistrz Krzysztof Jadczak, krótką prze-
mową rozpoczął tegoroczną edycję gąbińskiego święta, życząc 
wszystkim udanej zabawy i wielu wspaniałych chwil spędzo-
nych w Gąbinie. Zaznaczył również, że tegoroczne Dni Gąbina 
są szczególne, gdyż łączą się z 695 rocznicą lokacji miasta.

Coraz liczniej przybywający na starówkę mieszkańcy, bły-
skawicznie zapełnili uliczki ze stoiskami oraz plac przy ratu-
szu. Czekało na nich wiele atrakcji m.in. wesołe miasteczko, 
dmuchane zjeżdżalnie, wodne piłki, stoiska gastronomiczne 
z przekąskami oraz stanowiska regionalne, gdzie można było 
spróbować domowej kuchni czy podziwiać lokalne rękodzieło. 
Tymczasem na scenie pojawili się pierwsi artyści.
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Występy rozpoczęły dzieci z placówek oświatowo-
-wychowawczych i kulturalnych ziemi gąbińskiej. Młodzi 
artyści pięknie zaprezentowali się przed publicznością, 
zarówno od strony muzycznej jak i wizualnej. Śpiewając 
i ukazując często wyszukane artystycznie pokazy, wzru-
szyli serca nie tylko przybyłych na występy rodziców, 
babć i wujków ale także pozostałej części publiczności 
gromko oklaskującej widowisko. Swój debiut na scenie 
miały gąbińskie grupy mażoretek, reaktywowane po kil-
kuletniej przerwie, dzięki inicjatywie burmistrza oraz Toli 
Olszewskiej

Tego dnia na scenie wystąpiły dzieci z:
• Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gąbinie
• Szkoły Podstawowej im. Stanisława Władysława Rey-

monta w Czermnie
• Przedszkola Samorządowego w Nowym Grabiu
• Szkoły Podstawowej im. marsz. J. Piłsudskiego w No-

wym Grabiu
• Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Nowym 

Kamieniu

• Zespół Taneczny MGOK
• Zespół Taneczny Folk Dance
• Gąbińskie grupy mażoretek
• Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gąbinie

Wieczorem na scenie pojawił się Kabaret Trójka  
z Bydgoszczy. Zaraz po nim zaprezentowała się orkiestra 
OSP Gąbin. Jeden ze strażaków, druh Michał Jankowski, 
który w marcu uratował ludzkie życie i otrzymał tytuł 
strażaka miesiąca oraz nominację na strażaka roku, 
dostał z rąk burmistrza nagrodę oraz dyplom za wzorową 
służbę. O godzinie 20.00 przybyli na rynek słuchacze 
mogli z kolei posłuchać zespołu  Restauracja, grającego 
szeroko pojętą muzykę rozrywkową.

W trakcie sobotniej zabawy, rozstrzygnięty został 
także konkurs fotograficzny, zorganizowany przez Zwią-
zek Gmin Regionu Płockiego, Pokaż jak segregujesz. Na 
zwycięzców czekały rower turystyczny oraz tablet mul-
timedialny. Zwycięzcy odebrali swoje nagrody na scenie 
muzycznej. Wręczał je Burmistrz Krzysztof Jadczak oraz 
przedstawiciele ZGRP.
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Pierwszą  wielką gwiazdą so-
botniego wieczoru była kulto-
wa grupa muzyczna, Vox. Zespół 
powstał w 1978 roku. Jednym 
z jego założycieli był Ryszard 
Rynkowski. Znany z takich prze-
bojów jak Bananowy song, A ty 
kochaj mnie, Szczęśliwej drogi 
już czas, Rycz mała rycz, najwięk-
szą popularność zdobył w latach 
osiemdziesiątych, tuż po wydaniu 
płyty Monte Carlo is great. Krżąek 
sprzedał się w ponad 400 tys. eg-
zemplarzy. Nazywany polskim Bee 
gees, występuje obecnie w skła-
dzie: Witold Paszt, Jerzy Słota, 
Dariusz Tokarzewski. W 2017 roku 
zespół obchodzi 38-lecie istnienia.

VOX z marszu porwał gąbińską 
publiczność do wspólnej zabawy 
i zapewnił słuchaczom wiele emo-
cji i radości. Muzycy dali z siebie 
wszystko, prezentując wspaniałe 
artystycznie widowisko. Tego wie-
czoru ciężko było odgadnąć czy to 
VOX grający w Gąbinie, czy na fe-
stiwalu w Sopocie.

Po muzyce w klimatach pop, 
przyszedł czas na popularne disco 
polo. O godzinie 23.00 na scenie 
pojawił się zespół Jorrgus, będący 
kolejną wielką gwiazdą tegorocz-
nej edycji Dni Gąbina. Pochodząca 
z Białegostoku grupa, rozpoczęła 
działalność 9 lat temu. Od tego 
czasu na stałe wpisuje się w pol-
ską scenę muzyczną disco polo, 
ciesząc słuchaczy wpadającymi 
w ucho piosenkami i zdobywając 
szereg nagród i wyróżnień. Jorrgus 
ma na swoim koncie takie przeboje 
jak  Niebezpieczna, Będziesz moja 
na zawsze, Piękna nieznajoma. 
Część z nich i wiele więcej, mo-
gli oczywiście usłyszeć słuchacze, 
zgromadzeni na gąbińskim rynku. 
Zwieńczeniem sobotnich występów 
była zabawa taneczna, która trwała 
do późnych godzin nocnych. 
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W niedzielę błękitne, poranne nie-
bo zwiastowało kolejny dzień wspa-
niałej zabawy…

Podobnie jak w sobotę, wystę-
py rozpoczęły się od pokazów arty-
stycznych dzieci i młodzieży z ziemi 
gąbińskiej. Pierwsze na scenie poja-
wiły się przedszkolaki z Przedszkola 
Samorządowego im. Króla Maciusia 
Pierwszego w Gąbinie oraz Przedszko-
la Samorządowego w Dobrzykowie. 
Mali wykonawcy zachwycili widownię 
doskonałym przygotowaniem oraz 
zaangażowaniem artystycznym, za co 
słusznie nagrodzeni zostali ogromny-
mi brawami. Po występach czekały 
na nich słodkie przekąski, wręczane 
przez burmistrza. Otrzymywali je naj-
młodsi uczestnicy sobotnich i nie-
dzielnych pokazów artystycznych. Po 
przedszkolakach na scenie pojawili się 
uczniowie z Gimnazjum im. Jana Paw-
ła II w Gąbinie oraz Gimnazjum w Do-
brzykowie. Zaprezentowali dojrzałe 
muzycznie utwory, wysoko ocenione 
przez publiczność. W bardziej bajko-
we i ludowe klimaty przenieśli słucha-
czy, artyści ze Szkoły Podstawowej im. 
Kornela Makuszyńskiego w Borkach 
oraz Szkoły Podstawowej im. Obroń-
ców Dobrzykowa z 1939 r. Na wyróż-
nienie zasługiwały piękne, kolorowe 
stroje  doskonale wpasowane w śpie-
wane przez dzieci utwory.

Cykl występów artystycznych za-
mknęły pokazy taneczne zespołu 
działającego przy Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury w Gąbinie oraz mu-
zyków ze Szkoły Muzycznej I Stopnia 
w Gąbinie. Publiczność mogła posłu-
chać takich przebojów jak Waterme-
lon man, Herbiego Hancocka czy zna-
nego na całym świecie I feel good Ja-
mesa Browna.

Dodatkową atrakcję stanowiła  
V Gąbińska Parada Motocyklowa. Fani 
dwóch kółek spotkali się przy budynku 

OSP Gąbin, by po mszy świętej, około 
godziny 13.00 wspólnie przejechać uli-
cami Gąbina i okolicznych miejscowości. 
Ryk silników kilkudziesięciu motocykli 
robił wielkie wrażenie. Uczestnicy para-
dy, po przejechaniu wyznaczonej trasy 
zatrzymali się na ul. Browarnej gdzie 
każdy zainteresowany w spokoju mógł 
podziwiać przybyłe na zlot jednoślady.

Gdy słońce powoli zbliżało się ku 
zachodowi, na gąbińską scenę wszedł 
zespół The Beatlmen. Czwórka muzy-
ków, grająca piosenki Beatlesów, za-
chwyciła zarówno młodszych jak i star-
szych słuchaczy. Zaprezentowali takie 
utwory jak Yellow Submarine; Ob-La-
-Di, Ob-La-Da; Can’t buy me love czy 
zaśpiewany wspólnie z Maćkiem Do-
magałą, utwór Help. The Beatlmen nie 
tylko dał wspaniały koncert, ale rów-
nież doskonale zabawiał publiczność.

Kolejną gwiazdą wieczoru był Woj-
ciech Gąssowski. Muzyk ten znany jest 
z takich przebojów jak  Gdzie się po-
działy tamte prywatki czy Zielone wzgó-
rza nad Soliną. Nagrał również utwory 
do seriali Wojna Domowa oraz M jak 
Miłość. W Gąbinie zaśpiewał najwięk-
sze szlagiery ze swojej, ponad 50-letniej 
działalności muzycznej.

Po występach Gąssowskiego przy-
byli na starówkę słuchacze uczcili pa-
mięć Zbigniewa Wodeckiego (który 
zmarł 22 maja), oglądając w milcze-
niu, puszczony na telebimie klip wideo 
z piosenką Zacznij od Bacha. Zbigniew 
Wodecki był jedną z gwiazd występują-
cych podczas Dni Gąbina w 2016 roku.

O godzinie 21.00 przed publiczno-
ścią zaprezentowała się Natalia Szro-
eder. Swoją działalność artystyczną 
rozpoczęła w 2011 roku. Brała udział 
w  eliminacjach do Eurowizji a także 
w szeregu innych festiwali i wydarzeń 
artystycznych, odnosząc duże sukcesy. 
W maju 2017 roku wygrała dwudziestą 
edycję Tańca z Gwiazdami.

Piosenkarka przybyła do Gąbina 
prosto z festiwalu Polsat SuperHit Fe-
stiwa 2017, który odbył się poprzed-
niego dnia w Sopocie.

Młoda artystka zaśpiewała najwięk-
sze hity ze swojego repertuaru, m.in. 
piosenki Wszystkiego na raz, Zamienię 
Cię, porywając do wspólnej zabawy 
bardzo licznie przybyłych na starówkę 
fanów. Natalia czuła się na gąbińskiej 
scenie doskonale, integrując  publicz-
ność i tworząc wspaniałą atmosferę. 
Wieczorne widowisko było wspaniałym 
zwieńczeniem trzydniowych obchodów 
Dni Gąbina 2017.

Po występie Natalii Szroeder na sce-
nie pojawił się Burmistrz Krzysztof Jad-
czak, który wręczył artystce kwiaty i po-
dziękował za wspaniały koncert. Wraz 
z charyzmatycznym i przebojowym 
prowadzącym, Mariuszem Pogonow-
skim, zwrócił się również do wszystkich 
uczestników Dni Gąbina, dziękując za 
obecność, wspólną zabawę i doskona-
łą atmosferę, towarzyszącą  wszystkim 
przez ostatnie trzy dni. Podziękowania 
i podsumowanie były zwieńczeniem te-
gorocznej, z pewnością bardzo udanej 
edycji gąbińskiego święta.

Na gąbińskie święto przyjechali 
także mieszkańcy Saint-Barthélemy-
-d’Anjou, partnerskiej miejscowości Gą-
bina, leżącej w departamencie Maine  
i Loary we Francji. Przybyli goście zwie-
dzali miasto i okolice a także aktywnie 
uczestniczyli w obchodach Dni Gąbina. 
Jedna z mieszkanek Saint-Barthélemy-
-d’Anjou, z pochodzenia Polka, Helena 
Płochocka, wyszła na scenę, pozdra-
wiając wszystkich mieszkańców ziemi 
gąbińskiej i dedykując im piosenkę, za-
śpiewaną rzecz jasna po francusku. 

opracowanie: W. Olszewski 
fot. W. Olszewski, A. Świerzyński
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• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
• FEL-CAR Rafał Feliniak
• RSC Recycling Service – Paweł Szewczyk
• Fructoplant Sp. Z o.o.
• Bank Spółdzielczy w Gąbinie
• Masarnia DANKO – Danuta i Lech Puterniccy
• PPHU Rol-Remont Jolanta i Krzysztof Baranowscy
• ZPHUT Export Import Żawakol Andrzej Żabka
• Zyg-Pol Zygmunt Puternicki
• Sklep spożywczy  U Dany – Jerzy i Danuta Paczkowscy
• Global-LAN – Remigiusz Zalewski i Marcin Kunikowski
• PPHU IVISTA s.c. Stanisław Zwierzchowski
• Bank Spółdzielczy w Gostyninie
• PHU JAWIS – Jacek Wojtalewicz
• FHUP Stecki Oil Władysław Steckiewicz, Maria Krośnicka-Steckiewicz 

sp.j. Jordanów
• BANGO Sp. J. Banaszczak Zdzisław, Goszczycki Sławomir, Nowicki Woj-

ciech
• Zakład Handlowo-Usługowy – Sylwester Stawicki
• Zajazd nad Wisłą – Aneta Kajak- Kołodziejska
• INTER-MAR – Marian Gil
• PPHU DAREN SERVICE – Wulkanizacja – Dariusz Szewczyk
• FLOTERM – Marek Florkiewicz
• KODAR – Dariusz Krajewski
• Restauracja PIANO – Agata Gronkiewicz
• Zakład Piekarniczo-Cukierniczy – Wiesław Jasiński
• AQUAMAR – Mariusz Pawluk

• Pizzeria MANHATTAN – Sylwia Jażdrzyk
• TEW Grupa Toensmeier Eko Service Sp. Z o.o.
• ORION Ochrona – Mirosław Liberacki
• Drukarnia AGPRESS
• ZUH Tech-Bud Sklep Obuwniczy – Teresa Kwiatkowska
• BUDROX Sp. Z o.o. Maciej Tadeusz Budny, Krzysztof Stanisław Piwonii
• ARCHIS Projekt – Joanna Kwiatkowska-Kacprzak
• Pizzeria FOLK – Wojciech Ziarkowski
• OSK Autodrive – Łukasz Domżałowicz
• SKLEP PRZEMYSOWY – Piotr Jażdrzyk
• Sklep Chemiczno-przemysłowy Marek Chrząszczewski
• SKLEP PAPIERNICZY ŻAK – Ewa Bliźniak
• Auto Handel – Michał Puternicki
• Produkcja Nagrobków – Grażyna i Stanisław Zwierzchowscy
• Boxplay.pl Budownictwo Modułowe – Dariusz Jędrzejczak
• PAXIS – Materiały Biurowe – Mateusz Olejnik
• HURTOWNIA ROWERÓW – Aleksander Dutkowski
• Sklep Wielobranżowy – Danuta Kowalska
• Diagnostyka Pojazdowa – Stacja Kontroli Pojazdów – Helena Olszewska
• OSK Autokurs – Mariusz Szymański
• Międzynarodowy Przewóz Osób LINK – Lewandowska Iwona
• BUSY BEES Angielski dla dzieci – Magdalena Król-Karpińska
• Usługi Transportowe BEST TRANS Warszawa – Adam Gik
• YASUMI  Instytut Zdrowia i Urody w Płocku
• ART.-COM – Tomasz Gralewski
• NSC – Naprawa Sprzętu Ciężkiego – Rafał Bedyk
• Bank Credit Agricole – Dawid Pestkowski

Sponsorzy Dni Gąbina
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Amatorski Teatr Niewielki rozpo-
czął swoją działalność we wrześniu 
2015 r. Na spotkania przychodzą 22 
osoby w różnym wieku, które z dużym 
zaangażowaniem uczestniczą w  zaję-
ciach, rozwijając swój talent, niejed-
nokrotnie głęboko ukryty. Działalność 
koła jest kontynuacją tradycji ,,gąbiń-
skiej sceny”. Już w okresie międzywo-
jennym w Gąbinie istniało bowiem 
Kółko Dramatyczne, którego działal-
ność została wznowiona w czasach po-
wojennych. 

Amatorski Teatr Niewielki 
dzieciom

Daliśmy się poznać w ostatnim cza-
sie w komediowym repertuarze. Sztuka 
,,Mąż zmarł, ale już mu lepiej” spotkała 
się z bardzo życzliwym przyjęciem.

Dużo miejsca w swojej działal-
ności Amatorski Teatr Niewielki po-
święca najmłodszej części widowni.
To  głównie dla dzieci  wystawiona zo-
stała baśń  braci Grimm pt. ,,Królewna 
Śnieżka i siedmiu krasnoludków”, od 
której zaczęła się przygoda z teatrem. 
W  baśniowe role wcielili się wówczas 
dorośli, którzy spędzili wiele godzin na 
przygotowaniach do spektaklu. Pode-
szli do swoich kreacji niezwykle pro-
fesjonalnie. Dowodem na to jest cho-
ciażby przygotowanie adekwatnych 
do swoich ról strojów. Gościnnie grały 
dzieci osób należących do koła; piękne 
jest to, że na scenie  były całe rodziny.

Przez cały miniony sezon teatral-
ny realizowaliśmy pomysł, jakim były 
spotkania czytelnicze w Przedszko-
lu w Gąbinie. Odwiedzaliśmy dzieci  
w różnych grupach, by w adekwat-
nych do okoliczności strojach prze-
czytać im baśnie i wiersze. Wśród 
gości był myśliwy, myszka, kwiatowe 
wróżki, Pani Wiosna, a nawet Alan 
Aleksander Milne. Szkołę Podsta-
wową w Gąbinie odwiedził kret.  
W te zaszczytne role wcielały się 
różne osoby, zawsze w miarę swoich 

możliwości czasowych chętne i zaan-
gażowane.

W ostatnim czasie podjęliśmy się 
teatralnej interpretacji  słynnych wier-
szy dla dzieci, idąc za przykładem auto-
rytetów w tej dziedzinie takich jak Ire-
na Kwiatkowska, Piotr Fronczewski czy 
Jan Kobuszewski. Wybraliśmy dziesięć 
utworów, których nie sposób nie znać  
z dzieciństwa.  Zaczęliśmy nieśmiertel-
ną ,,Lokomotywą”, by przejść  do wier-
szy Jana Brzechwy: ,,Samochwała”, 
,,Leń”, Ptasie plotki” ,,Katar” ,,Żuk” , 
Juliana Tuwima: ,,Ptasie radio”, ,,Spóź-
niony słowik”, ,,Okulary, ,,O Grzesiu 
kłamczuchu i jego cioci” oraz ponad-
czasowego wiersza patronki gąbińskiej 
szkoły pt. ,,Stefek Burczymucha”.

Recytowane z ogromnym entuzja-
zmem, właściwa intonacją i radością 
utwory przeplataliśmy piosenkami 
z tekstami Brzechwy ,,Na wyspach 
Bergamutach” i ,,Kaczka dziwaczka”. 
Puentą spektaklu stała się piosenka 
Majki Jeżowskiej ,,Wszystkie dzieci na-
sze są”, która podkreślała naszą ideę, 
że warto poświecić czas wszystkim 
dzieciom, by wywołać na ich twarzy 
radość. Było też miejsce na konkurs 
nawiązujący prezentowanych wierszy 
i piosenek. 1 czerwca bawiliśmy dzieci 
w Gąbinie z okazji Dnia Dziecka. Ko-
lejny nasz występ był z okazji Festynu 
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Rodzinnego w  Szkole Podstawowej  
w Borkach. Obydwie prezentacje po-
kazały, że aktorzy Amatorskiego Teatru 
Niewielkiego potrafią się odnaleźć  
w każdej sytuacji, a co najważniejsze  
i najpiękniejsze czerpać radość  
z każdej wspólnej inicjatywy. Dodać 
należy, że wystąpiliśmy po raz pierwszy 
w ,,teatralnych „koszulkach, specjalnie 
na tę okazję zakupionych. Jak zawsze 
mogliśmy liczyć na osoby, które pomo-
gły  nam utrwalić wspomnienia. Naszą 
teatralną inicjatywę wspierał Portal 
,,Teraz Gąbin”.

Za tę radość wspólnego tworzenia, 
życzliwość i kreatywność z całego serca 
Wam, moi drodzy aktorzy, dziękuję!!!

Agnieszka Wichrowska

MASKA na maksa
 Z osobą Agnieszki Wichrowskiej związane jest koło teatralne ,,Maska”, 

działające od szesnastu lat w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie. 
W ostatnim czasie udziałem grupy był ogromny teatralny sukces. Koło 

teatralne ,,Maska” trzeci raz wzięło udział w Festiwalu Teatrów Młodzieżo-
wych na Mazowszu organizowanym przez Samorząd Województwa Ma-
zowieckiego i Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. W tym 
roku motywem przewodnim była twórczość  francuskiego komediopisarza  
w myśl  tytułu festiwalu ,,Molier. Śmiech i łzy”. Spektakl ,,W zwierciadle Molie-
ra” zrealizowany został w oparciu o komedię ,,Pocieszne wykwintnisie” oraz 
fr. sztuki ,,Szkoła żon”. Grupa znalazła się w II etapie konkursu, tym samym 
przechodząc do finału. Zgodnie z założeniami festiwalu, spektakl oglądała 
w gimnazjum Komisja Konkursowa w składzie: p. Andrzej Seweryn – aktor  
i dyrektor Teatru Polskiego, p.Ewa Makomaska – aktorka, p. Joanna Halinow-
ska – aktorka, p. Piotr Bajtlik – aktor, p. Dorota Wojda reprezentująca Urząd 
Marszałkowski oraz p. Magdalena Mróz – koordynator festiwalu. Przedstawie-
nie grane będzie przez młodzież w Teatrze Polskim 14 grudnia br.

W pierwszy dzień czerwca Amator-
ski Teatr Niewielki po raz kolejny wystąpił 
przed publicznością. Tym razem na widowi 
zasiedli głównie najmłodsi mieszkańcy Mia-
sta i Gminy Gąbin. 

Z okazji Dnia Dziecka, aktorzy zaprosili 
najmłodszych mieszkańców na wyprawę do 
świata bajek i wierszy. Recytując i odgrywając 
najpopularniejsze utwory literatury dziecię-
cej, rozbawili widownię i zapewnili słucha-
czom doskonały nastrój przez cały występ. Ze 
sceny usłyszeć można było m.in. twórczość 
Jana Brzechwy czy Juliana Tuwima.

Do recytacji często włączały się dzieci, za-
chwycone pięknymi dekoracjami, zaangażo-
waniem i charyzmą występujących członków 
Amatorskiego Teatru Niewielkiego. A okazji 
było ku temu wiele. 45 minutowy program 
zawierał szereg najbardziej popularnych 
wśród dzieci utworów m.in. Kaczka dziwacz-
ka, Na wyspach Bergamutach, Okulary, Lo-
komotywa, Ptasie radio, Leń.

Na koniec przedstawienia, mali słuchacze 
wzięli udział w konkursie z pytaniami, spraw-
dzającymi ich wiedzę na temat bajkowego 
świata. Uczestnicy quizu zostali nagrodzeni 
słodkimi upominkami.

opracowanie i fot. W. Olszewski

Dzień Dziecka z Teatrem Niewielkim



32

www.gabin.pl

Koncert cieszył się dużym zainteresowaniem 
publiczności. Sala Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul-
tury wypełniona była po brzegi. Wydarzenie zgro-
madziło około 50 słuchaczy. Julita Kożuszek-Borsuk 
doskonale zabawiała przybyłych gości, angażu-
jąc ich do wspólnego śpiewania oraz aktywnego 
udziału w występie. Wokalistka zaprezentowała 
zarówno znane jak i niszowe piosenki z czasów  
II Rzeczpospolitej. W repertuarze były utwory: Po-
wróćmy jak za dawnych lat, Zawołaj mnie, Mam 
chłopczyka, Nikt tylko ty, Przyjaciółka.

Charyzma oraz doskonałe przygotowanie kon-
certu pozwoliły słuchaczom przenieść się w czasie 
i na żywo doświadczyć epoki, która skończyła się 
przeszło 70 lat temu. Warto nadmienić, iż lista 
piosenek zaprezentowanych przez artystkę była 
wyjątkowo długa. Julita Kożuszek-Borsuk zaśpie-
wała tego popołudnia 21 utworów.

KONCERT PIOSENKI
z okazji xx-lecia międzywojennego

25 kwietnia szkoła muzyczna w Gąbinie gościła znaną polską artystkę Ju-
litę Kożuszek-Borsuk. Tym razem zaprezentowany został repertuar pol-
skich piosenek z okresu XX-lecia międzywojennego.

Julita Kożuszek-Borsuk jest absolwentką 
Akademii Muzycznej w Warszawie, Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia w Poznaniu a także 
Studium Wokalno-Aktorskiego im. Badusz-
kowej w Gdyni. Jako artystka znana jest ze 
swojej działalności aktorskiej. Występowała 
m.in. w programie Dziennik Telewizyjny Jac-
ka Fedorowicza oraz serialach (Ojciec Mate-
usz, Na Wspólnej, Kasia i Tomek). Jest także 
choreografem, tancerką oraz wokalistką.

Organizatorami wydarzenia byli: Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie oraz 
Szkoła Muzyczna I Stopnia w Gąbinie.

opracowanie i fot. W. Olszewski
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4 czerwca w Gostyninie odbył się 
III Powiatowy Festiwal Tańca. Na miej-
skim rynku spotkało się 18 zespołów 
z Powiatu Gostynińskiego i Płockiego. 
Artyści wystąpili w kilku kategoriach 
prezentując m.in. taniec folklorystycz-
ny (4 zespoły) i nowoczesny (14 zespo-
łów). W festiwalu wzięło udział 350 
artystów. 

W kategorii taniec nowoczesny 
najlepszy okazał się gąbiński zespół 
FOLK DANCE. Jury przyznało również 
ex aequo pierwsze miejsce zespołowi 
Ananaski. 

Gąbiński zespół, prowadzony przez 
Ewę Gieras, funkcjonuje od końca 
2016 roku. Biorąc pod uwagę, iż grupa 
ćwiczy od pół roku, wygrana w Gosty-
ninie stanowi ogromny sukces. FOLK 
DANCE wrócił do Gąbina z wielkim pu-
charem i medalami.

7 czerwca gąbińskie artystki spo-
tkały się z Burmistrzem Krzysztofem 
Jadczakiem, który pogratulował zwy-
cięstwa na scenie i życzył dalszych suk-
cesów całemu zespołowi FOLK DANCE.

Opracowanie: W. Olszewski
Zdjęcia:  W. Olszewski, 

Portal Gostynin.info, 
TerazGostynin.pl

Festiwal tańca
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Konkurs otworzyła Pani Ewa Le-
wandowska – Starszy Kustosz Biblio-
tekarz Miejsko-Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Gąbinie

Rok 2017 to dla biblioteki w Gąbi-
nie czas szczególny. Placówka będzie 
obchodzić 70-lecie swojej działalno-
ści. W roku jubileuszowym chcemy 
zwrócić uwagę zarówno na rolę książki 
w życiu człowieka jak też rolę bibliote-
ki/bibliotekarzy i ich wpływ na społe-
czeństwo na przestrzeni wieków.

Jedni mówią, że „założyć bibliote-
kę, to jak stworzyć życie” (Carlos Maria 
Dominquez Dom z papieru). Inni pod-
kreślają wielką rolę książek i bibliote-
karzy w życiu: prezydent USA Barack 
Obama stwierdził, że książki pozwoliły 
mu przetrwać trudne chwile w Białym 
Domu, natomiast Bill Gates, założyciel 
Microsoftu często opowiada o Blan-
che Caffiere, bibliotekarce, która zmie-
niła jego życie i sprawiła, że stał się 
tym, kim jest.

W tym szczególnym dla nas roku 
jubileuszowym, pragniemy poprzez 
popularyzacje naszego konkursu zwró-
cić uwagę na książki, które niezależnie 
od wichrów historii wciąż trwają, od-
bijają się echem w ludziach, pomagają 
przetrwać, dają siłę. Spójrzcie też na 
biblioteki/bibliotekarzy jako tych, któ-
rzy są strażnikami owych „wszechświa-
tów”, dyskretnie przed Wami uchyla-
jąc drzwi do innej rzeczywistości.

Konkurs recytatorski
W dniu 27.04.2017. roku odbyły się czwarte rejonowe eliminacje konkursu recytator-
skiego dla dzieci i młodzieży im. Janusza Korczaka  „Pięknie być człowiekiem”, którego  
XXXIX edycję zorganizowała Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie.

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa 
jaką sobie ludzkość wymyśliła 
Wisława Szymborska

Konkurs z założenia ma populary-
zować książki i czytelnictwo. Umożliwia 
on także realizację marzeń i pomaga 
w odkrywaniu zdolności i umiejętności.

Poprzez piękno słowa mówionego, 
uczestnicy popularyzują książki zachę-
cają innych do czytania, rozbudzają 
wrażliwość i poczucie estetyki, a także 
uczą i zachęcają do aktywnego uczest-
nictwa w kulturze.

Nas, organizatorów cieszy to, że 
w czasach, kiedy coraz więcej osób 
zafascynowanych jest kulturą obrazko-
wą i mediami elektronicznymi, kiedy 
wyrokowano kres książce, umiłowanie 
słowa pisanego i mówionego przez 
młodych ludzi jest tak duże. Liczny 
udział dzieci i młodzieży w konkursie  
jest potwierdzeniem słuszności tego 
przedsięwzięcia. Sukces konkursu, to 
praca i zaangażowanie wielu nauczy-
cieli, rodziców i bibliotekarzy. Wszyscy 
oni nie szczędzili swego czasu i zapału, 
by zwracać uwagę na piękno języka, 
zapoznawać z tajnikami dobrej recy-
tacji oraz wydobywać piękno zawarte 
w książkach .      

Do udziału w konkursie zgłosiło się 
57 uczestników, uczniów  ze szkół pod-
stawowych i gimnazjów z terenu Mia-
sta i Gminy Gąbin, oraz z  Gminy Łąck 
a także Gminy Słubice.
Komisja w składzie:
• Pan Guziak Stanisław Przewodni-

czący      

• Pani Adamczyk Iwona
• Pani Cichońska Monika
• Pani Golus Barbara
• Pani Olszewska Maria
przyznała następujące nagrody  
w I grupie wiekowej tj. w klasach I-III:
• Miejsce I Żmudowska Maria  – Szko-

ła Podstawowa w Łącku
• Miejsce II Żakieta Angelika – Szkoła 

Podstawowa w Gąbinie
• Miejsce III Ziółkowska Oliwia – 

Szkoła Podstawowa w Dobrzykowie
Komisja w składzie:
• Pan Mąka Jacek – Przewodniczący
• Pani Barańska Olga
• Pan Bedyk Artur
• Pani Werecka-Gryć Anna
przyznała w II grupie wiekowej, tj. 
w klasach IV - VI  następujące nagrody 
i wyróżnienia
• Miejsce I  Szczypawka Aleksandra – 

Szkoła Podstawowa w Gąbinie
• Miejsce II Cichosz Magdalena –

Szkoła Podstawowa w Słubicach
• Miejsce III Kadłubaj Zuzanna – Szko-

ła Podstawowa w Gąbinie
Wyróżnienia:
•	 Pych Maja – Szkoła Podstawowa 

w Słubicach
•	 Lewandowska Natalia Szkoła 

Podstawowa w Gąbinie.
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Komisja w składzie:
•	 Pan Mąka Jacek – Przewodniczący  
•	 Pani Barańska Olga
•	 Pan Bedyk Artur
•	 Pani Werecka-Gryć Anna
przyznała nagrody i wyróżnienia w III 
grupie wiekowej tj. gimnazjum
Nagrody
•	 Obidowska Łucja – Gimnazjum 

w Gąbinie
•	 Rzepka Krystian – Gimnazjum 

w Gąbinie
 Wyróżnienia
•	 Cichosz Katarzyna – Gimnazjum 

w Słubicach
•	 Wernik Agata  – Gimnazjum 

w Gąbinie
Zdobywcy I i II miejsca w każdej 

grupie wiekowej w dniu 27 maja 2017 
roku wezmą udział w Finale konkursu 
w Książnicy Płockiej.

Recytatorom konkursu towarzy-
szyli nauczyciele i opiekunowie, którzy 
przygotowywali dzieci i młodzież do 
udziału w konkursie.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy za udział  
w drugich rejonowych eliminacjach 
konkursu. Dla dzieci i młodzieży oraz 
opiekunów pracownicy MGBP przygo-
towali słodki poczęstunek.

Miejsko-Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Gąbinie  składa podzięko-
wania dzieciom za udział w konkursie, 
nauczycielom i rodzicom  oraz  wszyst-
kim osobom, które były zaangażowane 
w prace nad konkursem.

opracowanie: E. Lewandowska, 
korekta W. Olszewski 

fot. W. Olszewski

Przedstawiamy Bratki
skim w październiku. Przybyło na nie  
25 kandydatów. Obiecali, że wrócą, kole-
żanka przyprowadziła koleżankę, kolega 
kolegę i tak przy 58 Gąbińskiej Druży-
nie Harcerskiej „Gradiam” powstała 85 

Pomysł założenia gromady pojawił 
się w ubiegłym roku harcerskim, rozwi-
nął zaś we wrześniu 2016 roku. Duże za-
interesowanie ze strony rodziców i dzie-
ci zaowocowało spotkaniem założyciel-

Gromada Zuchowa „Bratki”. Ostatecznie  
liczy ona 35 członków. Drużynową zosta-
ła Magdalena Walburg zaś wspierający-
mi przybocznymi: Ola Borkowska, Julia 
Łopińska, Magda Fus, Agnieszka Fus.

Gromada stara się łączyć ze sobą 
ideały i metodykę harcerską. Przez 
zabawę, chęć poznania świata i całe 
morze wyobraźni, każda zbiórka jest 
niepowtarzalną przygodą. Zuchy, dzię-
ki spotkaniom uczą się samodzielności 
i zdobywają nowe doświadczenia. Obo-
wiązują tylko dwa ograniczenia: ma być 
bezpiecznie i nikt nie może się nudzić!

Zuchy maja już za sobą pierwszą 
wyprawę: biwak z okazji Dnia Myśli 
Braterskiej w Łącku. Spisały się znako-
micie! Przed nimi kolejne wyzwania, 
te duże: udział w XL Rajdzie Wisła oraz 
w obozie harcerskim i te mniejsze… 
Ale to na razie tajemnica…

opracowanie i fot. Anna Brodowska 
kor. W.Olszewski
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Harcerstwo to nie tylko zabawa, 
przygoda i sposób na spędzanie czasu 
wolnego, ale przede wszystkim szko-
ła charakteru i obywatelskiego życia, 
przygotowanie do pełnienia różnych 
ról społecznych, kształtowanie umie-
jętności pracy w zespole i budzenie 
potrzeby pracy na rzecz innych – har-
cerskiej służby. 

Harcerska służba
Harcerki i harcerze z 58 GDH czyn-

nie uczestniczą we wszystkich uroczy-
stościach organizowanych w Gąbinie: 
1 listopada pełnili wartę przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza na cmentarzu, 
przygotowali i poprowadzili uroczy-
stość Święta Niepodległości, szli w asy-
ście krzyża podczas tegorocznej Drogi 
Krzyżowej w Wielki Piątek, a w Wielką 

Sobotę  czuwali przy Grobie Chrystusa. 
Nie zabrakło ich także podczas obcho-
dów 226 rocznicy uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja. Obietnicę złożyły wów-
czas gąbińskie zuchy „Bratki”. Stałym 
elementem aktywnej działalności dru-
żyny jest już od wielu lat świąteczna 
zbiórka żywności, organizowana przez 
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich.
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Dni Chorągwi Mazowieckiejej
Tradycją jest rozpoczynanie no-

wego roku harcerskiego w gronie 
zuchów, harcerzy i instruktorów 
z całej Chorągwi Mazowieckiej. 
Tym razem wszyscy, około 1000 
osób, spotkali się w dniach 9 - 11 
września 2016 r. podczas XXV Dni 
Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Cie-
chanowie. Nie zabrakło także har-
cerzy z 58 Gąbińskiej Drużyny Har-
cerskiej „Gradiam”. Wehikuł czasu 
przeniósł uczestników nawet wiek 
wstecz, pozwalając odkryć począt-
ki miejscowego hufca. Nietuzinko-
we atrakcje, wspaniała atmosfera 
oraz wzorowa organizacja i piękna, 
letnia pogoda stały się okazją do 
spotkań przyjaciół i bliższych lub 
dalszych znajomych z całego Ma-
zowsza.

Swój 25 jubileusz świętował w 2016 
roku Hufiec ZHP „Mazowsze” Płock.  
Z tej okazji drużyny i gromady spotkały 
się w weekend, 30.09. – 02.10.2016 r., na 
XI Rajdzie Mołtawa w Sikorzu i Brudzeniu. 
Piątkowe, wieczorne gotowanie, zabawy, 
sobotnia trasa – zupełnie inna niż wszyst-
kie, uroczyste świeczkowisko – harce-
rzom więcej nie trzeba. Był czas na wspo-
mnienia, śpiewanki i refleksje. Nocą… jak 
to na rajdzie, odbywały się długie debaty 
na różnorodne tematy. Wróciliśmy z na-
grodami i pięknymi wspomnieniami.

Rajd Motława
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Harcerze mierzą się także z wyzwa-
niami artystycznymi! W tym roku dru-
żynę reprezentowała głównie druhna 
Natalia Klarzyńska. Debiut nie należał 
do najłatwiejszych: było to najzimniej-
sze (od wielu lat) Święto Niepodległo-
ści. Marzło wszystko: i struny gitary  

Artystycznie

Harcerski Festiwal Filmów

i struny głosowe. Ale później było już 
tylko lepiej: udany występ Natalki  
i Bartka w konkursie Piosenki Patrio-
tycznej w Szczawinie Kościelnym oraz 
nagrodzony „Srebrną Gwiazdą” udział 
w IX Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Ro-
gozinie. Na zakończenie sezonu Natalia 

zaśpiewała podczas I Ogólnopolskiego 
Festiwalu Piosenki Niemieckojęzycznej 
w Warszawie, kwalifikując się do grona 
finalistów. Nagrodą dla tej grupy było 
uczestnictwo w warsztatach muzycz-
nych, nagranie płyty i teledysku. 

Jak nakręcić film, 
który trwa 5 minut, 
a opowie o wydarze-
niach z kilku, kilkuna-
stu dni lub nawet lat?  

58 GDH „Gradiam” podjęła się udziału  
w powiatowym konkursie i … wygrała go!

Najpierw Maja Kapturowska napi-
sała scenariusz, później wybrano akto-
rów, wyszukano rekwizyty, zaplanowa-
no ścieżkę dźwiękową. Trzeci krok to 
nagranie ścieżki dialogowej i wreszcie 
kręcenie scen: w pomieszczeniach,  
w terenie – a wszystko dzięki życzli-
wości rodziców, dziadków, znajomych. 
Całość trzeba było jeszcze zmontować 
– to zasługa nieocenionego Łukasza 
Kanieckiego. I tak powstała „Gloria”.
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22 lutego każdego roku, 
w dzień urodzin założyciela 
ruchu skautowego sir Roberta 
Baden-Powella i jego żony – 
Lady Olave, naczelnej skautki 
świata, obchodzony jest Dzień 
Myśli Braterskiej. Z tej oka-
zji gąbińscy harcerze spotkali 
się najpierw w swoim gronie 
na świeczkowisku, a później 
uczestniczyli w złazie huf-
cowym w Łącku – bo „świat 
stworzony jest po to, by iść 
przez niego nie w pojedynkę, 
a w gronie przyjaciół”, nieza-
leżnie od koloru skóry, narodo-
wości, czy wieku.

Dzień Myśli Braterskiej

Najpierw  
przyszedł list...

Patrz szeroko. I nawet kiedy wydaje Ci się,  
że patrzysz szeroko – ciągle patrz jeszcze szerzej...

Historia zaczęła się zaraz po waka-
cjach, kiedy do gąbińskich harcerzy do-
tarł dziwny, ilustrowany list. Informacje 
w nim zawarte były wstrząsające. Pol-
ski misjonarz, ks. Jarosław Wiśniewski, 
opisał tragiczną sytuację dzieci z Pa-
pui Nowej Gwinei i poprosił o pomoc. 
Większość z nich żyje w skrajnej nędzy, 
nie mają ubrań, często jedzenia, o za-
bawkach nie wspominając. Połowa jest 
molestowana seksualnie. 

Ruszyła więc akcja „Szlachetna 
paczka dla Papui”. Harcerzom udało 

4 kwietnia klasy III ze Szkoły Pod-
stawowej w Dobrzykowie, w ramach  
poznawania zawodów, uczestniczy- 
ły w zajęciach warsztatowych w Ar- 
chwum w Płocku. Uczniowie spokali  
się tam z dwiema pracownicami, które 
opowiedziały na czym polega ich praca. 
Zwiedzili również magazyny pełne  
posegregowanych, starych dokumen-
tów. Na koniec każde dziecko mogło  
zostać archiwistą. W specjalnym stro-
ju ochronnym odkurzało księgi. Po 
otrzymaniu pamiątkowych dyplomów 
wróciliśmy do szkoły.                                                    

 Opracowała Dobrosława Chęcka

się uzbierać wiele rzeczy: ubrań, bu-
tów, zabawek oraz słodyczy. Do Kimbe, 
miasta i diecezji, w której działa ksiądz 
Jarek, wysłali trzy paczki. A należy nad-
mienić, że przesyłka o wadze 16 kg 
kosztuje około 180 zł. Te pieniądze też 
trzeba było „uskładać”!

Przedsięwzięcie trwa nadal. Pełni 
zapału i chęci niesienia pomocy harce-
rze mają nadzieję, że w przyszłym roku 
uda się nadać jeszcze więcej paczek do 
Kimbe.

Mali archiwiści  
z Dobrzykowa
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4 czerwca 2017r., w trakcie  obchodów 
Dni Chemika w Płocku, miał  miejsce  finał  
I Płockiego Festiwalu Talentów TALENTIA-
DA, zorganizowany przez PKN Orlen.  Wśród 
grona finalistów znalazła się uczennica 
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
w Gąbinie Amelia Zielińska z klasy III A.  
Już  od wczesnych  godzin  rannych  dziew-
czynka uczestniczyła w próbach do wystę-
pu, by na profesjonalnej scenie zmierzyć 
się na głosy z innymi finalistami w swojej 
kategorii wiekowej (od 6 do 10 lat). Wyko-
nała utwór Piotra Rubika pt. „Wieża modli-
twy”. Piękny występ zachwycił słuchaczy,  
a przede wszystkim jury. Przyznano Amelce 
tytuł DIAMENTOWEGO TALENTU! Oprócz 
statuetki otrzymała bon w wysokości 100 zł 
do zrealizowania w Empiku, udział w warsz-
tatach wokalnych i mnóstwo gadżetów…  
Gratulujemy Amelce sukcesu!

Tekst I foto. 
Dorota Urbańska

DIAMENTOWY TALENT  
Z KLASY III A
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W dniu 3 kwietnia 2017 roku w sali 
koncertowej Europejskiego Centrum 
Artystycznego im. Fryderyka Cho-
pina w Sannikach odbył się koncert  
z udziałem uczniów Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Gąbinie. Podczas koncertu 
zabrzmiały następujące instrumenty: 
fortepian, akordeon, skrzypce, sakso-
fon, flet poprzeczny, gitara oraz klar-
net. Zaprezentował się również Ze-

Koncert uczniów w Pałacu Chopinowskim 
w Sannikach – 3 IV 2017 r.

spół Kameralny. W programie znalazły 
się m.in. utwory H. Wieniawskiego,  
M. Matuszewskiego, J. Haydna, G. Ba-
cewicz, D. Obijalskiej, S. Krajewskiego, 
S. Hellera, D. Szostakowicza, N. Coste,  
A. Hundziaka, J. Kratochwilla. Koncert 
uczniów poprowadził Przemysław Ko-
walski – nauczyciel gitary, uczniom 
podczas gry akompaniowała Paulina 
Urbankowska – nauczyciel fortepianu. 

Słuchaczami koncertu były dzieci 
ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Słubicach, Szkoły Podstawowej im. 
Fryderyka Chopina w Sannikach oraz 
Gimnazjum im. Książąt Mazowieckich  
w Sannikach. Koncert cieszył się bar-
dzo dużym zainteresowaniem ze stro-
ny licznie zgromadzonej najmłodszej 
publiczności.

opracowanie: Szkoła Muzyczna  
I stopna w Gąbinie

W dniu 29 maja 2017 r. w Szkole 
Muzycznej I stopnia w Gąbinie odbył się  
III Szkolny Konkurs dla Pianistów „For-
tepian dla Wszystkich”. Celem konkursu 
była popularyzacja muzyki fortepiano-
wej oraz propagowanie kultury muzycz-
nej. W konkursie udział wzięli ucznio-
wie z klasy fortepianu ze Szkoły Mu-
zycznej I st. w Gąbinie. Każdy uczestnik 
wykonał dwa utwory. Wszyscy uczest-
nicy oceniani byli w trzech kategoriach: 
Kategoria I (uczniowie klas I-II cyklu 
6-letniego), Kategoria II (uczniowie klas 
III-IV cyklu 6-letniego) oraz Kategoria III 
(uczniowie klas V-VI cyklu 6-letniego).  
W skład jury weszli nauczyciele forte-
pianu Szkoły Muzycznej I st. w Gąbinie.

W kategorii I pierwszą nagrodę uzy-
skał Maciej Ziółkowski z klasy Katarzyny 
Domagały, który zagrał Kukułka – melo-
dię bawarską w opracowaniu M. Niemi-
ry oraz utwór Former Friends B. Barto-
ka. Drugą nagrodę uzyskały: Alicja Wi-
chrowska z klasy Pauliny Urbankowskiej 

III Szkolny Konkurs dla Pianistów „Fortepian  
dla Wszystkich”

oraz Iga Zarecka z klasy Katarzyny Doma-
gały. Trzecią nagrodę zdobyły uczennice 
Katarzyny Domagały – Julia Cichosz oraz 
Julia Kępa. Wyróżnienia przyznano: Zofii 
Pawluk z klasy Joanny Domagały i Zuzan-
nie Kordalewskiej oraz Antoninie Rogo-
wieckiej z klasy Katarzyny Domagały.

W kategorii II nie przyznano nagród.
W kategorii III przyznano wyróżnie-

nia następującym uczennicom: Michali-
nie Dobaczewskiej i Zuzannie Stępniak 
z klasy Joanny Domagały oraz Karolinie 
Wojno z klasy Katarzyny Domagały. 

Nagrodę główną w III Szkolnym 
Konkursie dla Pianistów „Fortepian dla 
Wszystkich” uzyskał Maciej Domagała, 
który wykonał utwór Kadryl M. Szy-
manowskiej oraz Małą suitę dziecięcą,  
cz. II, III, IV T. Baird. Ucznia przygoto-
wał do występu dr Jarosław Domagała.

Wszyscy laureaci otrzymali nagro-
dy i dyplomy. Każdy uczestnik kon-
kursu otrzymał dyplom uczestnictwa 
oraz upominek. Na zakończenie odbył 

się koncert laureatów, wystąpił rów-
nież dr Zbigniew Merecki.

opracowanie: Szkoła Muzyczna  
I stopna w Gąbinie



42

www.gabin.pl

Rajd Wisła
Maj tego roku był wyjątkowy. Po 

raz 40 na szlaki turystyczne Mazowsza 
wyruszyli uczestnicy Ogólnopolskiego 
Harcerskiego Rajdu „Wisła” - 946 zu-
chów, harcerzy i instruktorów. Wśród 
nich 6 patroli z Gąbina: wędrowniczy, 
harcerski, 2 starszoharcerskie i 2 zu-
chowe – w sumie ponad 60 osób. Na 
wszystkich ośmiu trasach wyznaczone 
były punkty, które sprawdzały harcer-
ską i turystyczną wiedzę i umiejętno-
ści, ucząc poprzez zabawę i bawiąc 
poprzez naukę.

W sobotni wieczór uczestnicy tras 
spotkali się najpierw na ogniskach we 
własnym gronie, a potem prowadzeni 
przez komendanta, idącego z zapalo-
ną pochodnią, przeszli na plac, gdzie 
dotarli wszyscy. Tu odbył się obrzęd 
ogniobrania połączony z montażem 
słowno-muzycznym, nawiązującym 
do roku rzeki Wisły. Była to opowieść 
o ośmiu siostrach, które zamieniły się 
w jej dopływy i na zawsze pozostały 
na mazowieckiej ziemi. 

Niedzielny apel, kończący jubile-
uszowe spotkanie, stanowił podsumo-
wanie rywalizacji. Były odznaczenia, 
podziękowania i oczywiście nagrody 
oraz puchary dla najlepszych. Wszyst-
kie patrole z Hufca ZHP „Mazowsze” 
Płock stanęły na wysokości zadania  
– I miejsce w rankingu i puchar Naczel-
nika ZHP.
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Teatralny weekend ,,Maski” 
z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie

Tegoroczne Dni Gąbina były oka-
zją, aby koło teatralne ,,Maska” mogło 
zagościć  na stoisku  promocyjnym na 
gąbińskim rynku.  Można było  nabyć 
,,coś dla ciała i dla ducha”. Dzięki po-
mocy rodziców odwiedzający mogli 
skosztować pysznego ciasta . Ucznio-
wie wraz   z opiekunami dzielili   się też 
zdjęciami, kartkami ze ,,złotymi myśla-
mi” o teatrze, a także specjalnie na tę 
okazję wykonanymi gipsowymi maska-
mi – symbolem teatru. Goście mogli 
też obejrzeć zdjęcia z ostatniego sezo-
nu teatralnego, który był dla uczniów  
wyjątkowy. Jego puentą był występ 
na deskach Teatru Polskiego i wizyta 
w Gąbinie samego p. Andrzeja Sewe-
ryna. Bardzo dziękujemy wszystkim, 
którzy pomogli nam w zorganizowaniu 
tego popołudnia. Usłyszeliśmy wiele 
ciepłych słów, odwiedzali nas rodzice 
i uczniowie należący do koła w minio-
nych latach. Prowadzący w tym roku 
Dni Gąbina p. Mariusz Pogonowski –  
aktor Teatru Dramatycznego również 
zainteresował się naszą działalnością.

Niedziela upłynęła pod znakiem 
niezwykłego spotkania. Kolejny raz  

Teatralny weekend ,,Maski” 
z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie

zagraliśmy spektakl ,,W zwierciadle 
Moliera” oparty o komedię  Moliera 
,,Pocieszne wykwintnisie” Okazja ku 
temu była wyjątkowa. Gabin odwiedzili 
goście z regionu Zamków nad Loarą we 
Francji oraz przedstawiciele stowarzy-
szenie współpracy między gminami Ga-
bin i Saint Barthélémy. Niektórzy z nich 
mają korzenie polskie. Z ogromnym 
sentymentem widzowie oglądali sztu-
kę francuskiego komediopisarza. Spe-
cjalnie dla nich uczniowie  wprowadzili 
do swoich kwestii mówionych senten-
cje w języku francuskim nawiązujące 
do treści komedii Taniec wad ludzkich 
również wzbogacały napisy w języku 
francuskim. Wywołaliśmy uśmiech na 
twarzach gości, którzy  mimo ,że nie 
rozumieli treści utworu, znakomicie 
odnaleźli się w konwencji sztuki dzięki 
choreografii i mimice naszych szkol-
nych aktorów. W tak wyjątkowy spo-
sób zakończyliśmy nasz sezon teatralny 
2016/2017. Dla uczniów trzecich klas 
był to ostatni występ w gimnazjum, 
który zdecydowanie zachowają w swo-
jej pamięci. Łzy wzruszenia  widzów to 
najlepszy tego dowód. 

Nagroda w II 
Przeglądzie Chórów 
Szkół Muzycznych 
Regionu Kujawsko- 
-Pomorskiego w Toruniu

3 czerwca 2017 r. odbył się II Prze-
gląd Chórów Szkół Muzycznych Regio-
nu Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. 
Organizatorem przeglądu było Cen-
trum Edukacji Artystycznej oraz Zespół 
Szkół Muzycznych im. K. Szymanow-
skiego w Toruniu. W konkursie udział 
wzięły zespoły wokalne oraz chóry 
szkół muzycznych I i II stopnia. 

Prezentacje muzyczne uczestników 
oceniało jury w składzie: prof. Krzysztof 
Szydzisz z Uniwersytetu im. A. Mickie-
wicza w Poznaniu, dr hab. Anna Ol-
szewska z Uniwersytetu Muzycznego 
im. F. Chopina w Warszawie, dr Alicja 
Szeluga – dyrektor artystyczny i dyry-
gent chóru dziewczęcego Skowronki 
w Poznaniu. Podczas przesłuchań jury 
zwracało uwagę na intonację i emisję 
głosu, walory brzmieniowe, interpreta-
cję, dobór i stopień trudności repertu-
aru, a także ogólny wyraz artystyczny. 

Bardzo duży sukces w konkursie 
odniósł Chór Szkolny Szkoły Muzycz-
nej I stopnia w Gąbinie pod kierun-
kiem Iwony Niemyjskiej, który zdobył 
srebrny dyplom. Chór wykonał Hallo 
Django U. Führe, Gronie nasze – melo-
dię ludową w opracowaniu F. Rylinga, 
Szła liseczka – melodię ludową w opra-
cowaniu F. Rylinga oraz Hernandos hi-
deaway R. Adlera i J. Rossa. Chórowi 
akompaniował na konkursie Włodzi-
mierz Sieczkowski.

W przeglądzie zaprezentowało 
się 19 chórów z: Bydgoszczy, Torunia, 
Włocławka, Mławy, Górska, Chełmży, 
Osieku nad Wisłą, Czernikowa, Chełm-
na, Golubia-Dobrzynia, Sierpca. 
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Nagroda w XVI  
Żyrardowskim 
Konkursie 
Młodych Pianistów

W dniach 26-27 maja 2017 r. odbył 
się XVI Żyrardowski Konkurs Młodych 
Pianistów. Organizatorem konkur-
su była Państwowa Szkoła Muzyczna  
I i II st. w Żyrardowie. Patronat hono-
rowy nad konkursem objął Prezydent 
Miasta. W konkursie udział wzięli 
uczniowie klas fortepianu Państwo-
wych Szkół Muzycznych I i II st. i Ogól-
nokształcących Szkół Muzycznych I i II  
st. Soliści zostali podzieleni na cztery 
grupy wiekowe.

Prezentacje muzyczne uczestników 
oceniało jury w składzie: prof. Andrzej 
Tatarski z Akademii Muzycznej im. I. J. 
Paderewskiego w Poznaniu, dr Alek-
sandra Kowalik-Burdzy z Uniwersytetu 
Muzycznego im. F. Chopina w Warsza-
wie, Joanna Kurpiowska z Państwowej 
Szkoły Muzycznej II st. im. F. Chopina 
w Warszawie. 

Bardzo duży sukces w konkursie 
odniósł uczeń Szkoły Muzycznej I stop-
nia w Gąbinie – Maciej Domagała, 
który zdobył I nagrodę w kategorii I. 
Uczeń wykonał Kadryla M. Szymanow-
skiej oraz Małą suitę dziecięcą cz. II, III 
i IV T. Bairda. Ucznia przygotował do 
konkursu dr Jarosław Domagała.

W kategorii I zaprezentowało się 
43 uczestników. W konkursie wzięli 
udział uczniowie szkół muzycznych z: 
Warszawy, Krakowa, Katowic, Rado-
mia, Siedlec, Płocka, Konina, Pabianic, 
Buska-Zdrój, Wielunia, Zduńskiej Woli, 
Ciechanowa, Piaseczna, Kutna, Legio-
nowa, Oławy, Grodziska Mazowieckie-
go, Żyrardowa, Gostynina, Wołomina.

opracowanie: Szkoła Muzyczna  
I stopna w Gąbinie

31 maja 2017 roku w Państwo-
wej Szkole Muzycznej I stopnia  
w Brzezinach odbyły się V Spotkania 
Młodych Akordeonistów w Brzezi-
nach. Organizatorem konkur-
su była Polska Fundacja 
Promocji Kultury 
Muzycznej oraz 
Państwowa Szkoła 
Muzyczna I stopnia 
w Brzezinach. Impreza 
skupiała najmłodszych 
adeptów sztuki gry na 
akordeonie z regionu łódz-
kiego. W konkursie udział wzięło  
22 akordeonistów ze szkół muzycz-
nych I stopnia.

Prezentacje muzyczne uczestni-
ków oceniało jury w składzie: dr Ene-
asz Kubit oraz dr Leszek Kołodziejski 
z Akademii Muzycznej im. Grażyny  
i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz 
mgr Maciej Ćwikliński z Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I i II stopnia  
w Pabianicach. 

Wyróżnienia  
w V Spotkaniach Młodych Akordeonistów  
w Brzezinach

Dobre osiągnięcia w konkursie 
uzyskali uczniowie Szkoły Muzycznej  
I stopnia w Gąbinie – Natalia Bieńkow-
ska i Arkadiusz Gajewski, którzy zdo-

byli wyróżnienia specjalne. 
Natalia Bieńkowska 

wykonała Preludium 
E. Hauga, Suita dzie-

cięca nr 4 cz. I W. Zo-
lotariowa oraz  Bajka 

muzyczna „Kopciuszek” 
cz. IV, V, VI K. Naklickie-

go. Arkadiusz Gajewski 
zagrał Allegretto G. H. Neffe, Suitę  
w świecie bajek  A. Łatyszewa, Podróż 
pociągiem K. Naklickiego oraz Zabawę 
na 5 M. Kałamuckiego. Uczniów przygo-
tował do przeglądu Maciej Kałamucki. 

W V Spotkaniach Młodych Akor-
deonistów w Brzezinach zaprezento-
wali się uczniowie szkół muzycznych 
z: Łodzi, Tomaszowa Mazowieckiego, 
Sieradza, Zduńskiej Woli, Wielunia, 
Pabianic, Kutna, Uniejowa, Brzezin.

opracowanie: Szkoła Muzyczna  
I stopna w Gąbinie



46

www.gabin.pl

Uczniowie Szkoły Muzycznej  
I Stopnia w Gąbinie biorą udział w wie-
lu konkursach i wydarzeniach muzycz-
nych, zarówno lokalnych jak i ogól-
nopolskich. Odnoszą przy tym duże 
sukcesy, zdobywając liczne nagrody  
i wyróżnienia.

4 kwietnia 2017 roku w Państwo-
wej Szkole Muzycznej I i II stopnia 
im. Karola Kurpńskiego w Kutnie od-
był się Międzywojewódzki Festiwal 
Wykonawstwa Utworu Kompozytora 
Polskiego. W wydarzeniu wzięli udział 
artyści z Łodzi, Kutna, Sieradza, Łodzi, 
Pabianic, Brzezin. Obecni byli także 
uczniowie gąbińskiej szkoły muzycz-
nej. Oliwia Borkowska z klasy skrzy-
piec Filipa Marciniaka zdobyła II na-
grodę w jednej z kategorii, wykonując 
Obertasa, Henryka Wieniawskiego. 
Wyróżnienia otrzymali z kolei: Liliana 
Michalak z klasy fletu poprzecznego 
Jolanty Andrysiak, Małgorzata Strze-
lecka z klasy śpiewu solowego Anny 
Wereckiej-Gryć oraz Mateuz Kobierec-
ki z klasy Eweliny Nowakowskiej. 

7 i 8 kwietnia 2017 roku w Pań-
stwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia 
w Grudziądzu miał miejsce XV Gru-
dziądzki Konkurs Akordeonowy. 
Wystąpiło w nim 62 
uczestników, 
p r z y -

Sukcesy uczniów 
szkoły muzycznej

byłych z całego kraju (m.in. Kraków, 
Poznań, Bydgoszcz, Bydgoszcz, Toruń, 
Gdańsk, Kalisz). Uczennica gąbińskiej 
szkoły muzycznej, Natalia Bieńkowska 
wykonała Preludium E. Hauga, Sona-
tinę Piccola cz. I-III Bogdana Dowla-
sza oraz Bajkę muzyczną Kopciuszek 
cz. IV, V i IX Krzysztofa Naklickiego, za 
które otrzymała wyróżnienie. Natalia 
przygotowywała się do festiwalu pod 
kierunkiem Macieja Kałamuckiego – 
nauczyciela akordeonu w Szkole Mu-
zycznej I stopnia w Gąbinie.

11 kwietnia 2017 roku Państwo-
wa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. 
Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu 
gościła 26 zespołów muzycznych(m.
in. z Bydgoszczy, Grudziądza, Inowro-
cławia, Włocławka, Mławy itd.), bio-
rących udział w Wiosennej Konfron-
tacji Zespołów Kameralnych. Artyści  
z Gąbina w składzie: Oliwia Borkowska 
(skrzypce), Liliana Michalak (flet po-
przeczny), Karolina Wojno (fortepian) 
zdobyli wyróżnienie za wykonanie Tań-
ca i Couranta Paula Peuerla oraz Polki 
Dimitrija Szostakowicza. Do występu, 
uczennice przygotowała Katarzyna  
Domagała.

Opracowanie: J. Domagała
Korekta W. Olszewski
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Pochodzący z Gąbina Składkowski 
jest patronem szkoły w Pomiechówku 
od 2002 roku. Okrągła rocznica ob-
chodzona była bardzo uroczyście. Do 
Pomiechówka pojechali m.in. prezes 
TMZG Anna Ostrowska, Lech łuka-
szewski, Henryk Grzelak oraz Dyrektor 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbi-

Towarzystwo Miłośników  
Ziemi Gąbińskiej w Pomiechówku

nie, Benedykta Wachowicz. Na miej-
scu, uczestnicy wzięli udział w prelek-
cjach oraz wystawie o Składkowskim. 
Mieli także możliwość zwiedzenia za-
bytkowej cerkwi pod Pomiechówkiem.

Z okazji jubileuszu gimnazjum 
w Pomiechówku, Burmistrz Krzysztof 
Jadczak przekazał szkole 6 egzempla-

rzy unikatowego, bogato ilustrowane-
go opracowania Sławoj Felicjan Skład-
kowski (1885 Gąbin - 1962 Londyn) 
lekarz, generał, premier, a także życze-
nia i podziękowania za kultywowanie 
pamięci o ostatnim Premierze II RP. 

opracowanie: W. Olszewski 
fot. H. Grzelak

13 maja 2017 roku Gimnazjum im. Sławoja Felicjana Składkowskiego obchodziło 15-lecie 
swojego istnienia. W uroczystościach wzięła  udział delegacja Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Gąbińskiej.

Prezentując utwory ludowe popu-
laryzujemy sztukę i muzykę, ukazując 
jej różnorodność i piękno. Cieszymy 
się, że dzieci potrafią ten folklor pięk-
nie odtwarzać, pielęgnując w ten spo-
sób nasze dziedzictwo ściśle związane 
z historią wsi.                                                                           

9 maja 2017 roku spotkaliśmy się 
po raz piętnasty, aby razem śpiewać 
i bawić przy piosenkach ludowych. Na 
uroczystość przybyły zespoły ze wszyst-
kich szkół podstawowych naszej gminy 
wraz z opiekunami, rodzice uczniów 
oraz przedstawiciele Rady Rodziców.

Uczestnicy ubrani w ludowe stroje, 
pięknie zaprezentowali utwory wokal-
ne z różnych regionów Polski. Wszyscy 
wykonawcy zostali nagrodzeni dyplo-
mami i pamiątkowymi statuetkami.  
Na zakończenie uroczystości młodzi 
artyści zostali zaproszeni do pamiątko-
wego zdjęcia i na słodki poczęstunek.

Nad przygotowaniem i przebie-
giem Gminnego Przeglądu Piosenki Lu-
dowej czuwały panie: Barbara Brzózka, 
Agnieszka Sarzała, Hanna Olejniczak.  

Organizatorzy składają serdeczne  
podziękowania wszystkim opiekunom 
za wkład pracy i przygotowanie swoich 

XV Gminny Przeglad Piosenki

,

Od wielu lat w działalności dydaktyczno- wychowawczej naszej szkoły realizowane są za-
gadnienia związane z krzewieniem kultury ludowej. Jednym z jej przejawów jest organi-
zowany w szkole Gminny Przegląd Piosenki Ludowej.

podopiecznych do występów oraz Ra-
dzie Rodziców przy Szkole Podstawo-
wej w Czermnie za wsparcie finanso-

we w organizacji tego przedsięwzięcia.  
Barbara Brzózka,  

Agnieszka Sarzała, Hanna Olejniczak
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Piknik rodzinny
Jak co roku, w pierwszym tygodniu 

czerwca Przedszkole Samorządowe 
im. Króla Maciusia Pierwszego w Gą-
binie było świadkiem pięknego wy-
darzenia. Na zorganizowanym przez 
placówkę pikniku, spotkali się rodzice, 
dzieci, nauczyciele i pracownicy, by 
wspólnie, w miłej atmosferze, integro-
wać się i wypoczywać na świe-
żym powietrzu.

Organizacja pikniku, 
tradycyjnie już, stała na 
najwyższym poziomie. 
Gąbińskie przedszko-
le co roku organizuje 
wspaniałe wydarze-
nia, pełne atrakcji, do-
brej zabawy i wspania-
łej rodzinnej atmosfery.

W tym roku na przy-
byłych gości czekały m.in. 
dmuchane zjeżdżalnie, stoiska 
artystyczne, wata cukrowa, wysta-
wa motocykli, zawody sportowe, grill  
i szwedzki stół. Dostępne były także pla-
ce zabaw, zapewniające najmłodszym 
szereg wspaniałych atrakcji. Nad dobrym 
samopoczuciem przybyłych czuwali z ko-
lei animatorzy oraz obsługa dźwiękowa 
odpowiedzialna za nagłośnienie.

W wydarzeniu uczestniczyło kilka-
set osób, prawie w całości zapełniając 

piknikową łąkę przy gąbińskim przed-
szkolu. Obecny był również Burmistrz 
Krzysztof Jadczak, który wspólnie  
z Joanną Jasińską – dyrektor przed-
szkola w Gąbinie, życzył wszystkim 
wspaniałej zabawy. Wziął również 
udział w uroczystym wręczeniu nagród 
w gminnym konkursie plastycznym. 

Piknikowe spotkanie trwało 
do godzin wieczornych.

Przedszkole Samorzą-
dowe im. Króla Maciusia 

Pierwszego w Gąbinie  
jest największą tego 
typu jednostką w re-
gionie. Zapewnia opie-
kę 203 dzieciom. Do-

skonale wyposażona, 
nowoczesna placówka, 

cieszy się bardzo dobrą re-
nomą. Świadczy o tym duże 

zainteresowanie ze strony rodzi-
ców  z ościennych gmin, chcących zapisać 
swoje dziecko do gąbińskiego przedszko-
la. Od 2012 roku, dyrektorem placówki 
jest Joanna Jasińska. 

Organizatorami wydarzenia byli: 
Przedszkole Samorządowe im. Króla 
Maciusia Pierwszego w Gąbinie, Rada 
Rodziców, Burmistrz Miasta i Gminy 
Gąbin.

opracowanie i fot. W. Olszewski



49

www.gabin.pl

W piątek 28 kwietnia Zespół Szkół 
im. Stanisława Staszica w Gąbinie po-
żegnał swoich uczniów, kończących 
liceum ogólnokształcące oraz techni-
kum. Na uroczystym zakończeniu nauki, 
obecna była młodzież szkolna, rodzice, 
kadra pedagogiczna a także zaproszeni 
goście – Burmistrz Krzysztof Jadczak, 
przedstawiciele władz powiatowych 
oraz rady rodziców i osoby prywatne.

Ze szkolnymi murami pożegnało 
się ponad 60 uczniów. Życzenia i gra-
tulacje złożyli im m.in. dyrekcja zespo-
łu szkół, Wicestarosta Iwona Sierocka 

Wakacje, wakacje!
oraz Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 
Krzysztof Jadczak. Byłym już uczniom, 
życzył wielu sukcesów w dalszej nauce 
i karierze zawodowej. Zachęcił także 
do pracy na rzecz rozwoju ziemi gąbiń-
skiej zarówno w stowarzyszeniach jak 
i z wykorzystaniem własnego, nabyte-
go doświadczenia.

Odchodzący absolwenci osiągnęli 
wiele sukcesów w nauce. Najlepsi otrzy-
mali nagrody. Uczennica klasy III LO – Zu-
zanna Bogdzińska, za średnią 5.0 dostała 
z rąk Burmistrza pamiątkowy upominek.

opracowanie i fot. W. Olszewski
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23 maja 2017 roku w ramach kon-
ferencji naukowej poświęconej rzece 
Wiśle, odbyło się uroczyste rozstrzy-
gnięcie konkursu miejsko-gminne-
go, Wisła – rzeka piękna i groźna. Wy-
darzenie miało miejsce w Szkole Pod-
stawowej im. Kornela Makuszyńskiego 
w Borkach.

Na przygotowaną przez Dyrektor 
Irenę Mofinę oraz nauczycieli ze szkoły 
podstawowej w Borkach uroczystość 
przybyli laureaci konkursu, rodzice 
a także nauczyciele i dyrektorzy szkół 
z ziemi gąbińskiej. Wręczenia nagród 
dokonał Burmistrz Krzysztof Jadczak,  
główny organizator konkursu.

Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali 
m.in. zestawy plastyczne, pióra, książki 
czy akcesoria fotograficzne.

Ogłoszony wczesną wiosną, kon-
kurs cieszył się dużym zainteresowa-
niem mieszkańców Miasta i Gminy 
Gąbin. Do ostatniego dnia kwietnia 
nadeszło prawie 200 prac, w trzech ka-
tegoriach – literackiej, fotograficznej 
i plastycznej. Swoją twórczością chcieli 
się podzielić zarówno młodzi jak i star-
si mieszkańcy ziemi gąbińskiej.

Konkurs Wisła – rzeka piękna 
i groźna, jak sama nazwa wskazuje do-
tyczył tematyki wiślanej. Miał ukazać 
różne oblicza Królowej Polskich Rzek, 
poprzez wyrażenie swoich uczuć, emo-
cji i wspomnień na wiele różnych 
sposobów. W części literackiej do-
minowały wiersze i krótkie opowia-
dania w formie legend. Bogactwo 
słownictwa oraz wielka wyobraźnia 
młodych twórców, zaowocowały 

Wisła – rzeka  piękna i groźna
rozstrzygnięcie konkursu

szeregiem arcyciekawych prac. 
Komisja konkursowa przyznała 
dwa drugie oraz dwa trzecie miej-
sca:

Konkurs literacki - grupa wiekowa, 
dzieci (szkoła podstawowa – klasy IV-
-VI, gimnazjum)
• I miejsce – Magdalena Witkowska
• II miejsce – Aleksandra Milewska
• II miejsce – Piotr Dolman
• III miejsce – Iga Polińska
• III miejsce – Zuzanna Dziergowska
• Wyróżnienie – Laura Igielska
• Wyróżnienie – Oliwia Wilgocka
• Wyróżnienie – Katarzyna Jasińska
• Wyróżnienie – Wiktoria Kinga Wa-

siak
• Wyróżnienie – Kacper Ziółkowski

Konkurs literacki - grupa wiekowa, 
dorośli (szkoły ponadgimnazjalne, do-
rośli)
• Małgorzata Olczak

Część plastyczna cieszyła się naj-
większym zainteresowaniem. Zgłoszo-
no prawie 90 prac, zarówno w formie 
rysunków, obrazów jak i dzieł prze-
strzennych. Dzieci, młodzież i dorośli 
wykazali się dużą pomysłowością oraz 
rozwiniętym zmysłem estetycznym, 
prezentując wielobarwne dzieła, uka-
zujące rzekę Wisłę na wiele sposobów. 
Wybór zwycięzców był bardzo trudny, 
dlatego w konkursie plastycznym przy-
znano większą liczbę wyróżnień.

Konkurs plastyczny - grupa wieko-
wa 6-9 lat
• I miejsce – Zuzanna Stańczak
• II miejsce – Maciej Domagała

• III miejsce – Zosia Jażdrzyk
• Wyróżnienie – Martyna Żabka
• Wyróżnienie – Roksana Orlik
• Wyróżnienie – Piotr Dołęgowski
• Wyróżnienie – Alicja Lemanowicz
• Wyróżnienie – Alicja Wichrowska

Konkurs plastyczny – grupa wieko-
wa 10-13 lat
• I miejsce – Stańczak Martyna
• II miejsce – Ula Tarka
• III miejsce – Jakub Zalewski
• Wyróżnienie – Martyna Chrząsz-

czewska
• Wyróżnienie – Justyna Macek
• Wyróżnienie – Natalia Ziółkowska
• Wyróżnienie – Eryk Podkowski
• Wyróżnienie – Dawid Gieras
• Wyróżnienie – Paulina Przybyszewska

Konkurs plastyczny - grupa wieko-
wa od 13 lat

• I miejsce – Zuzanna Kret
• II miejsce – Zuzanna Artiomow
• III miejsce – Izabela Stasiak

Specjalne wyróżnienie otrzy-
mała praca zbiorowa ze Żłobka 
Samorządowego w Gąbinie.

Konkurs fotograficzny wzbudził 
równie duże zainteresowanie jak dwie 
pozostałe kategorie. Zdjęcia młodych 
jak i starszych amatorów fotografii 
cieszyły pięknymi ujęciami przyrody, 
uchwyceniem ciekawych momentów 
i klimatycznym nastrojem. Jury kon-
kursowe i w tym przypadku miało dużo 
pracy, gdyż poziom nadesłanych zdjęć 
był niezwykle wysoki. Dopisali głównie 
młodzi, prace w kategorii osób doro-
słych nie wpłynęły.
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Magdalena Witkowska  
Troszyńska Wisła

Płynie Wisła płynie 
Nawet tu w Troszynie 
Z gór do morza spieszy 
Oczy nasze cieszy.

Piękna jest błękitna, 
Wisła aksamitna 
Tu jest płytka – tam głęboka, 
Tu jest wąska tam szeroka.

Zimą lubi się zamrozić. 
Czasem mieszkańcom zagrozić, 
Wszyscy respekt do niej czują, 
Za to rzekę tę szanują.

Kiedy cztery lata miałam. 
Wisłę w domu swym widziałam. 
Tak nas wszystkich zaskoczyła, 
Całe mienie mi zniszczyła.

Trzy tygodnie tu gościła, 
Zanim dom mój opuściła, 
Teraz płynie znów w korycie, 
Więc spokojnie płynie życie.

Aleksandra Milewska

Aromaty niosą kwieciste, 
Oddech Edenu….

Widzę ją, 
Jej ruchy aksamitne, 
Płomienne fale, 
Odbite w tafli oczy. 
Sercu ku uciesze lżej…..

Wartość wolności? 
Płynie z nią nurtem… 
Utęsknienie łka. 
Miłych wspomnień żal – 
krótko.

Dziś żegnam, bywaj Wisło, 
Marzeń moich łódko…

Konkurs fotograficzny kategoria 
- dzieci (szkoła podstawowa i gimna-
zjum)
• I miejsce - Piotr Dubielak
• II miejsce - Julia Rzepnikowska
• II miejsce -  Iga Polińska
• III miejsce - Dawid Kwiasiborski
• Wyróżnienie - Piotr Dolman
• Wyróżnienie - Martyna Chrząsz-

czewska
• Wyróżnienie -Mateusz Dubielak

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 
dziękuje wszystkim członkom komisji 
konkursowych za zaangażowanie, po-
święcenie i ciężką pracę w czasie trwa-
nia konkursu.

Konkurs plastyczny
• Ewa Gieras
• Iwona Motylewska-Białek
• Jan Balcerzak

Konkurs fotograficzny
• Andrzej Świerzyński
• Jan Waćkowski
• Zdzisław Fortuna
• Iwona Cybulska
Konkurs literacki
• Wojciech Olszewski
• Celina Cecylia Lewandowska
• Bogumiła Zalewska-Opasińska
• Andrzej Wichrowski

 opracowanie: W. Olszewski 
fot. A. Świerzyński, W. Olszewski

Oto twórczość laureatów  w kategorii literackiej
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Mieszkająca w Czermnie Monika 
Olczyk rozpoczęła tueniej wygrywa-
jąc dwa pojedynki eliminacyjne przed 
czasem. Trzecia walka była jednak  
bardziej zacięta. W regulaminowym 
czasie żadna z zawdoniczek nie poka-
zała swojej supremacji na macie, przez 
co konieczna okazała się dogrywka.  
Decydujący o zwycięstwie, pierwszy 
punktowany atak wykonała przeciw-
niczka – Anna Olejnik. Mieszkanka 
Miasta i Gminy Gąbin wyszła więc  
z grupy z drugiego miejsca. Warto nad-
mienić iż Anna Olejnik trzy tygodnie 
wcześniej, biorąc udział w zawodach 

Brąz Moniki Olczyk z Czermna  
na Mistrzostwach Polski Juniorów w Judo

Miejsko-Gminne Zawody
Sportowo-Pożarnicze

Pucharu Polski, przegrała z Moniką 
przed czasem. 

W walce o finał Monika Olczyk 
zmierzyła się z Olivią Piechotą z Aka-
demii Judo Poznań. Zawodniczka  
z Poznania, będąc w szczytowej for-
mie, okazała się być poza zasięgiem ry-
walek. Monika zajęła ostatecznie trze-
cie miejsce i otrzymała brązowy medal 
Mistrzostw Polski Juniorów. 

Trener judoków z Sakura Judo tak 
skomentował wystep swoich zawod-
ników:  Jestem bardzo zadowolony ze 
startu naszych podopiecznych, gdyż 
był to nasz debiut na Mistrzostwach 

Polski w kategorii wiekowej Junior. 
Wcześniejsze medale z Mistrzostw 
Polski zdobywaliśmy w kategorii Junio-
ra młodszego oraz Młodzika. Kacper  
i Monika mają jeszcze przed sobą dwa 
lata startów w zawodach Juniorskich, 
więc będzie jeszcze nie raz okazja by 
pochwalić się wyczynami naszych pod-
opiecznych. 

Dzięki występom na ostatnim tur-
nieju Monika Olczyk zajmuje pierwsze 
miejsce w rankingu Polskiego Związku 
Judo. 

Tekst: zespół Sakura Judo
Korekta: W.Olszewski

Wydarzenie to ma na ziemi gą-
bińskiej długą tradycję i co roku roz-
budza emocje zarówno wśród stra-
żaków jak i okolicznych mieszkań-
ców. Poprzedzające czwartomajowy 
Dzień Strażaka, jest doskonałym 
sprawdzianem umiejętności i kon-
dycji poszczególnych jednostek. Sta-
nowi także (a może przede wszyst-
kim) okazję do wspólnych spotkań 
i dobrej zabawy.

W tym roku, zawody odbyły się 
30 kwietnia. Tradycyjnie już, straża-
cy spotkali się na stadionie miejskim 
w Gąbinie. Mimo niskiej tempera-
tury, ochoczo stanęli w szeregu, by 
o godzinie 9.00 uroczyście zainau-
gurować tegoroczne zmagania.

Zastępy męskie i żeńskie z OSP 
Gąbin, OSP Dobrzyków, OSP Lipiń-
skie, OSP Troszyn Polski, OSP Strze-
meszno, OSP Topólno, OSP Grabie 
Polskie, OSP Czermno, OSP Kamień, 
MDP Gąbin, MDP Dobrzyków oraz 

Przełom kwietnia i maja to wyczekiwany przez wszystkich 
długi weekend, ważne dla Polaków rocznice, zaś w Gąbinie 
także wielkie święto strażaków – coroczne gminne zawody 
sportowo-pożarnicze OSP.
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juniorów z OSP Gąbin (dzieci w wieku 
3-9 lat) powitały regionalne i lokalne 
władze Ochotniczej Straży Pożarnej, 
Burmistrz Krzysztof Jadczak oraz licznie 
przybyli widzowie, dzielnie kibicujący 
strażakom, mimo porannego chłodu.

Zmagania rozpoczęły się od sztafety 
pożarniczej. Konkurencja ta weryfiko-
wała zgranie i sprawność kondycyjną 
poszczególnych drużyn. Rywalizacja 
była zacięta, zaś o wynikach a przez to 
miejscach na podium decydowały czę-
sto ułamki sekund. Rozstawione prze-
szkody wymagały doskonałego wyczu-
cia i kondycji. Najmniejszy błąd skutko-
wał bolesnym upadkiem i utratą cenne-
go czasu dla drużyny. W biegu dookoła 
stadionu, wzięli także udział najmniejsi 
strażacy z grupy juniorów OSP Gąbin.

Dla młodzieżowych drużyn pożar-
niczych oraz juniorów OSP Gąbin, przy-
gotowany był również tor przeszkód. 
Dzielne zmagania przyszłych straża-
ków były równie zacięte jak rywaliza-
cja dorosłych.

Drugą konkurencją były ćwiczenia 
bojowe. Strażacy mieli za zadanie jak 
najszybciej rozłożyć sprzęt gaśniczy, 
połączyć go ze zbiornikiem wodnym, 
uruchomić i przewrócić ustawione pa-
chołki. W tym wypadku liczyła się pre-
cyzja ruchów, zgranie zespołowe oraz 
umiejętności techniczne poszczegól-
nych strażaków.

Wszystkie drużyny podeszły do za-
wodów poważnie i wykazały wielkie 
zaangażowanie. Dużo było nerwów, 
mniejszych lub większych niepowo-
dzeń ale też radości, zdrowej rywaliza-
cji, uśmiechów i sukcesów. Czyli tak jak 
w sporcie być powinno.

Zmagania trwały do godziny 14.00. 
Gdy ostatnia drużyna żeńska ukończy-
ła swoje zadanie, komisja sędziowska 
rozpoczęła obrady. Po kilkudziesięciu 
minutach przedstawiła pełną klasyfi-
kację generalną.

Najlepsze drużyny pojadą na za-
wody powiatowe, gdzie z pewnością 
godnie reprezentować będą Miasto 
i Gminę Gąbin.

Uroczystego wręczenia nagród  do-
konał Burmistrz Krzysztof Jadczak wraz 
z Komendantem Miejsko-Gminnym 
OSP Grzegorzem Brochockim oraz 
Prezesem oddziału Miejsko-Gminne-
go ZOSP Bogdanem Stemplewskim. 
Nagrodami w tym roku były puchary 
i dyplomy (dla zwycięzców), a także 
mundur bojowy dla każdej drużyny, 
biorącej udział w zawodach. Druży-
ny MDP otrzymały oprócz dyplomów 
i pucharów zestawy koszulek. Naj-
młodsi uczestnicy nagrodzeni zosta-
li przez burmistrza oraz macierzystą 
jednostkę OSP Gąbin, upominkami.  
Zachwyt juniorów wzbudziły podusz-

ki oraz przytulanki w kształcie wozu 
strażackiego.

Organizatorzy wydarzenia: Bur-
mistrz Miasta i Gminy Gąbin, Komen-

dant Miejsko-Gminy OSP Grzegorz 
Brochocki oraz Zarząd Oddziału Miej-
sko-Gminnego ZOSP RP w Gąbinie.

opracowanie i fot. W. Olszewski

Drużyny OSP żeńskie:
I miejsce – OSP Kamień
II miejsce – OSP Czermno
III miejsce – OSP Dobrzyków
IV miejsce – OSP Troszyn Polski
V miejsce – OSP Gąbin

Drużyny OSP męskie
I miejsce – OSP Troszyn Polski
II miejsce – OSP Strzemeszno
III miejsce – OSP Dobrzyków
IV miejsce – OSP Grabie Polskie
V miejsce – OSP Gąbin I

KLASYFIKACJA GENERALNA
VI miejsce – OSP Kamień
VII miejsce – OSP Gąbin II
VIII miejsce – OSP Czermno
IX miejsce – OSP Topólno
X miejsce – OSP Lipińskie

MDP dziewcząt
I miejsce – OSP Dobrzyków
II miejsce – OSP Gąbin

MDP Chłopców
I miejsce – OSP Dobrzyków
II miejsce – OSP Gąbin
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Majowe poranki  były 
w Starym Kamieniu jak każde inne. 
Wiosenne słońce przygrzewało coraz 
mocniej, zaś panującą dookoła ciszę 
mącił jedynie rechot żab i pohukiwa-
nie wodnego ptactwa, dobiegające 
z trzcin nad stawem. Sobota 20 maja 
okazała się jednak wyjątkowa. Nie-
opodal zbiornika wodnego postawio-
no namioty z napisem Miasto i Gmina 
Gąbin, do których zaczęli przybywać 

Piknik wędkarski

mieszkańcy i przyjezdni goście. Wszy-
scy oni, uśmiechnięci i zadowoleni,  
chętni wziąć udział w kolejnej edycji 
Pikniku Rekreacyjno-Wędkarskiego.

Wydarzenie, zorganizowane przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin, Szko-
łę Podstawową im. Marii Kownackiej 
w Nowym Kamieniu, OSP w Kamieniu, 
Radnego Miasta i Gminy Gąbin Krzysz-
tofa Ledziona a także Stowarzyszenie 
Lipińskie, Koło 106 „ESOX” PZW 

w Gąbinie, Proboszcza Parafii Gąbin, 
Józefa Szczecińskiego i sołtysów 
z Kamienia, przyciągnęło wielu ama-
torów spokojnego wędkowania. 
Na piknik przybyły również osoby 
nie mające z łowieniem ryb wiele 
wspólnego. Wszak spotkanie miało 
charakter rodzinny i rekreacyjny.

Zawody zainaugurował Burmistrz 
Krzysztof Jadczak, który życzył wszyst-
kim zawodnikom udanego połowu. 
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Zawody trwa-
ły do godziny 

11.00. Uczestnicy 
łowili w specjalnie 
oznaczonych sekto-
rach, pod czujnym 
okiem członków 
koła 106 „ESOX” 

z Gąbina. W tym samym czasie trwał 
konkurs plastyczny dla najmłodszych 
uczestników pikniku, zatytułowa-
ny Wędkarstwo moje hobby.

Błękitne niebo i wysokie tempera-
tura sprzyjały w tym roku wysokiej fre-
kwencji. Panowała radosna i rodzinna 
atmosfera. Pod namiotami można 
było napić się wody mineralnej, kawy, 
herbaty, zjeść coś słodkiego bądź posi-
lić się kiełbaskami z grilla (obsługiwa-
nym przez strażaków z OSP w Kamie-
niu), ufundowanych przez proboszcza 
Szczecińskiego.

Doskonała atmosfera udzieliła się 
również rybom. Uczestnicy zawodów 
mieli problemy z połowem i ostatecz-
nie konieczna była dogrywka o drugie 
i trzecie miejsce. Przeprowadzono 
więc konkurs wędkarski.  

Złowiony piękny karaś, nie był 
co prawda złotą rybką, spełniającą 

wszystkie życzenia, jednak w tym przy-
padku zapewnił zwycięstwo Bartkowi 
Stasiakowi, który w nagrodę wypuścił 
go z powrotem do stawu.
• I miejsce – Bartosz Stasiak
• II miejsce – Paweł Borkowski
• III miejsce – Kacper Mękarski
Najdłuższa ryba – Bartosz Stasiak

Kolejne nagrody: Piotr Kowalczyk, 
Mikołaj Borkowski, Przemysław Ryfa, 
Kacper Mękarski, Paweł Borkowski, Fi-
lip Olszewski, Maciej Sobiecki.

Uroczystego wręczenia pucharów 
i nagród dokonał Burmistrz Krzysztof 
Jadczak, wraz z pozostałymi organiza-
torami pikniku. Nagrodzeni zostali rów-

nież zwycięzcy konkursu plastycznego.
•	 I miejsce – Natalia Lewandowska
•	 II miejsce – Zuzanna Stańczak
•	 III miejsce – Kinga Chrząszczewska

Piknik rekreacyjno-Wędkarski or-
ganizowany jest w Starym Kamieniu 
od kilku lat. Dzięki staraniom burmi-
strza, udało się wykupić tereny wokół 
stawu i częściowo zrewitalizować tak, 
by służyły mieszkańcom jako miejsce 
wypoczynku i rekreacji. Walory este-
tyczne i turystyczne tego miejsca są 
niezaprzeczalne i stawiają Stary i Nowy 
Kamień w czołówce najpiękniejszych 
miejsc w regionie.

opracowanie i fot.: W.Olszewski
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POLSKA 
BIEGA

W słoneczny poranek 19 maja miesz-
kańcy Miasta i Gminy Gąbin spotkali się 
na miejskim placu targowym przy ul. 
Wspólnej, aby razem przebiec dystans 
1560 m w ramach akcji Polska Biega.

Punktualnie o godzinie 10.00 Burmistrz Krzysztof Jad-
czak wraz z gąbińskim maratończykiem, Darkiem Kiełba-
są oraz członkami stowarzyszenia Gąbin Biega rozpoczął 
wspólną rozgrzewkę. Na rekreacyjny bieg przybyło ponad 
250 osób, zarówno młodych jak i starszych.
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Uczestnicy wydarzenia mieli za 
zadanie przebiec półtorakilometrową 
leśną trasę i wrócić na miejsce star-
tu. Wśród biegających byli m.in. Bur-
mistrz, maratończyk Darek Kiełbasa, 
nauczyciele, uczniowie a także miesz-
kańcy miasta i gminy. Grupę biegaczy 
otwierał wspomniany już Gąbin Bie-
ga. Bieg miał charakter rekreacyjny.

Na mecie, wszyscy uczestnicy 
otrzymali wodę oraz jabłka. Dla naj-
młodszych przewidziane były medale 

upamiętniające gąbiński bieg. Pozostali 
uczestnicy otrzymali z kolei drobne upo-
minki.

Imprezę zabezpieczali strażacy 
z OSP Dobrzyków oraz OSP Gąbin. 
Obecni byli także ratownicy medyczni.

Przygotowaniem biegu zajęli się 
pracownicy Urzędu Miasta i gminy Gą-
bin, nauczyciele ze szkół z ziemi gąbiń-
skiej oraz Stowarzyszenie Gąbin Biega.

Rekreacyjny bieg w ramach ak-
cji Polska Biega odbywa się w Gąbinie 

od kilku lat, co roku ciesząc się du-
żym zainteresowaniem. Wydarzenie, 
wspierane m.in. przez burmistrza 
oraz Darka Kiełbasę, propaguje zdro-
wy, aktywny tryb życia oraz zachęca 
do biegania wszystkich mieszkańców. 
W ostatnim roku zaowocowało to po-
wstaniem stowarzyszenia Gąbin Bie-
ga, które notuje coraz większą liczbę 
członków i szybko się rozwija. 

opracowanie: W. Olszewski 
fot. W. Olszewski, A. Świerzyński

BIEG O PUCHAR BURMISTRZA
MIASTA I GMINY GABIN

W słoneczne przedpołudnie 26 
maja 2017 roku mieszkańcy Miasta 
i Gminy Gąbin spotkali się na gąbiń-
skiej starówce by wziąć udział w ko-
lejnym już biegu o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Gąbin. Pogoda dopi-
sała zaś błękitne niebo, późnomajowa 
aura oraz zdrowa sportowa rywaliza-
cja, były gwarantem dobrego humoru 
uczestników. Na Starym Rynku amato-
rów biegania, zarówno starszych jak 
i młodszych powitał Burmistrz Krzysz-
tof Jadczak.

Zawodnicy przemaszerowali przez 
miasto, docierając do punktu star-
towego, usytuowanego w pobliżu 
skrzyżowania z ul. Szopena. Ponad 70 
uczestników biegu, sklasyfikowanych 
w sześciu kategoriach, miało do po-
konania zróżnicowaną pod względem 
trudności trasę. Biegła ona przez las, 
kończąc się na Stadionie Miejskim przy 
ul. Dobrzykowskiej.

Tegoroczny Bieg o Puchar Burmi-
strza Miasta i Gminy Gąbin cieszył się 
dużym zainteresowaniem, zarówno ze 
strony młodzieży szkolnej jak i osób 
dorosłych. W kategorii open wystar-
towało kilkunastu zawodników m.in. 
członkowie stowarzyszenia Gąbin Bie-
ga oraz maratończyk Darek Kiełbasa.

Wysoka temperatura oraz duża wil-
gotność powietrza z pewnością nie uła-
twiała biegaczom zadania. Dotarcie do 
mety, niezależnie od pozycji, było dużym 
sukcesem. Każdy więc mógł uznać się za 
zwycięzcę. Dowodem tego były pamiąt-
kowe medale, które otrzymali wszyscy 
uczestnicy tegorocznego biegu.

Gdy ostatni zawodnicy dotarli do 
mety, a komisja sędziowska ustaliła 
zwycięzców nadeszła pora na wręcze-
nie nagród. Odbyło się ono na płycie 
boiska gąbińskiego stadionu. Puchary 
oraz upominki za tegoroczny bieg wrę-
czał  Burmistrz Krzysztof Jadczak.
Klasyfikacja w kategorii szkoły 
podstawowe dziewczęta:
•	 I miejsce – Wiktoria Słupska – 

Gąbin
•	 II miejsce – Kinga Świątkowska – 

Nowe Grabie
•	 III miejsce Martyna Sumińska – 

Nowe Grabie
Klasyfikacja w kategorii szkoły 
podstawowe chłopcy:
•	 I miejsce – Bartek Kolankiewicz – 

Dobrzyków
•	 II miejsce – Miłosz Korpowski – 

Dobrzyków
•	 III miejsce – Kamil Borkowski – 

Nowe Grabie

 Klasyfikacja w kategorii gimnazjum 
dziewczęta:
•	 I miejsce – Julia Stępień – 

Dobrzyków
•	 II miejsce – Agata Buła – Gąbin
•	 III miejsce – Paulina Baranowska 

– Gąb
Klasyfikacja w kategorii gimnazjum 
chłopcy:
•	 I miejsce – Szymon Kowalski – 

Gąbin
•	 II miejsce – Maciej Olewniczak – 

Dobrzyków
•	 III miejsce – Kamil Kozakiewicz – 

Dobrzyków
Klasyfikacja OPEN kobiet:
•	 I miejsce – Sylwia Sikora
•	 II miejsce – Justyna Józwik
•	 III miejsce – Andżelika Kalinowska/

Ilona Wojtalewicz
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Klasyfikacja OPEN mężczyzn:
•	 I miejsce – Michał Ciarkowski
•	 II miejsce – Tomasz Kamiński
•	 III miejsce – Tomasz Rutkowski

Ponadto wręczono nagrody i pu-
chary zwycięzcom pozostałych turnie-
jów sportowych o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Gąbin. Odbyły się 
one w  przedostatnim tygodniu maja. 
Uczestniczyła w nich młodzież szkolna.
Klasyfikacja w kategorii szkoły 
podstawowe, chłopcy – piłka nożna:
•	 I miejsce – Szkoła Podstawowa im. 

Obrońców Dobrzykowa z 1939r.
•	 II miejsce – Szkoła Podstawowa im. 

Stanisława Władysława Reymonta 
w Czermnie

•	 III miejsce – Szkoła Podstawowa 
im. Marii Konopnickiej w Gąbinie

•	 IV miejsce – Szkoła Podstawowa 
im. marsz. J. Piłsudskiego 
w Nowym Grabiu

•	 V miejsce  -  Szkoła Podstawowa 
im. Marii Kownackiej w Nowym 
Kamieniu

•	 VI miejsce - Szkoła Podstawowa 
im. Kornela Makuszyńskiego 
w Borkach 

Klasyfikacja w kategorii gimnazjum, 
chłopcy – piłka nożna:
• I miejsce – Gimnazjum w Dobrzykowie 
• II miejsce – Gimnazjum im. Jana 

Pawła II w Gąbinie

Klasyfikacja w kategorii szkoły pod-
stawowe dziewczęta – piłka siatkowa:
• I miejsce – Szkoła Podstawowa im. 

Obrońców Dobrzykowa z 1939r.
• II miejsce – Szkoła Podstawowa im. 

Marii Konopnickiej w Gąbinie
• III miejsce - Szkoła Podstawowa im. 

Stanisława Władysława Reymonta 
w Czermnie

• IV miejsce – Szkoła Podstawowa 
im. marsz. J. Piłsudskiego w Nowym 
Grabiu

Klasyfikacja w kategorii gimnazjum, 
dziewczęta – piłka siatkowa:
• I miejsce – Gimnazjum w Dobrzykowie 
• II miejsce – Gimnazjum im. Jana 

Pawła II w Gąbinie
Organizatorem wydarzenia był Bur-

mistrz Miasta i Gminy Gąbin oraz na-
uczyciele gąbińskich placówek oświato-
wych. Nad bezpieczeństwem uczestni-
ków czuwali strażacy z OSP Gąbin.

opracowanie i fot. W. Olszewski
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10 czerw-
ca 2017 roku 
w Szkole Pod-
stawowej im. 
Kornela Ma-
kuszyńskiego 

w Borkach odbył się 
piknik rodzinny dla uczniów, rodziców 
oraz okolicznych mieszkańców ziemi 
gąbińskiej. Weekendowa, spokojna at-
mosfera i liczne, przygotowane przez 
organizatorów atrakcje, sprzyjały inte-
growaniu się i wypoczynkowi. 

Na pikniku wystąpił Amatorski Teatr 
Niewielki z Gąbina, recytując i przed-
stawiając najpopularniejsze bajki dla 
dzieci. W części artystycznej, zaprezen-
towały się również uczennice klas III-VI  
z Borek, które przed licznie zgroma-
dzoną widownią, śpiewały piosenki 
zespołu Bratanki. Nie zabrakło także 
utworów instrumentalnych. Uczenni-
ce gąbińskiej szkoły muzycznej – Kasia 
Jasińska (saksofon) oraz Magda Wit-
kowska (flet), zagrały solowe utwory 
muzyczne. 

Po występach przyszedł czas na 
wspólna zabawę i grilla. Na świeżym 
powietrzu można było wziąć udział 
m.in. w zawodach w przeciąganiu liny 
czy torze przeszkód. Dostępne były 
także atrakcje dla mniejszych uczestni-
ków pikniku. 

Na pikniku w Borkach obecny był 
Burmistrz Krzysztof Jadczak, współ-

Piknik w Borkach

organizator wydarzenia. Wziął udział  
w konkursie przygotowanym przez 
Amatorski Teatr Niewielki. Z zadaniem, 
polegającym na wymienieniu pięciu 
członków gąbińskiego teatru, poradził 
sobie bezproblemowo. 

Piknik cieszył się dużym zaintere-
sowaniem, zarówno wśród dzieci jak  
i rodziców. Przyjemna, czerwcowa 
aura, sprzyjała wspólnej zabawie zaś 
doskonała organizacja wydarzenia, 
była gwarantem dobrego samopoczu-
cia przez cały dzień spędzony na tere-
nie szkoły w Borkach. 

Organizatorami wydarzenia byli: 
Szkoła Podstawowa im. Kornela Maku-
szyńskiego w Borkach (Dyrektor Irena 
Mofina, kadra pedagogiczna, Rada Ro-

dziców) oraz Burmistrz Miasta i Gminy 
Gąbin, Krzysztof Jadczak. 

oprac. W. Olszewski,
 zdj. A. Lewandowski
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