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Tajne nauczanie  
w Obwodzie AK Gąbin

28 listopada 2008 r. w hali gąbiń-
skiego gimnazjum miała miejsce uro-
czysta promocja książki Zdzisława 
Nowakowskiego „Tajne nauczanie  
w Obwodzie Armii Krajowej Gąbin”. 

Oficjalnie powitaliśmy kalen-
darzową zimę, niedługo powita-
my Nowy Rok, zatem najwyższy 
czas na podsumowania. W sezonie 
letnim gąbińska starówka tętniła 
życiem – bywało wesoło, bywało 
rockowo, jazzowo i lirycznie. Miesz-

A mnie jest szkoda lata…
kańcy naszego miasta z ochotą za-
siadali w ławkach, aby podziwiać 
występy grup teatralnych i zespołów 
muzycznych koncertujących w „al-
tanie”. Na dużej scenie zagrali dla 
nas m.in. Krzysztof  KASA Kasowski 
oraz Czerwone Gitary, które rozko-

łysały publiczność takimi szlagie-
rami, jak „Niebo z moich stron” 
czy „Hej, za rok matura!”. Na naj-
większe brawa mogli jednak liczyć 
miejscowi artyści z orkiestry OSP 
Gąbin, zespołów działających przy 
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kul-
tury (m.in. rewelacyjne mażoretki) 
oraz grupy ze szkół z terenu mia-
sta i gminy. Pozostaje jedynie cier-
pliwie wypatrywać wiosny, kiedy 
to na Starym Rynku znów zabrzmi 
muzyka.

Świąteczny konkurs 
rozstrzygnięty

8.XII.2008 r. w Miejsko – Gminnym 
Ośrodku Kultury nastąpiło podsumo-
wanie  Konkursu na Ozdobę Choinko-
wą. W Konkursie brały udział dzieci  
i młodzież ze wszystkich szkół i przed-
szkoli naszego miasta i gminy. M. Rz. 

Radosnych, spokojnych, 
pełnych rodzinnego ciepła 
Świąt Bożego Narodzenia

oraz  szczęścia i wewnętrznego spokoju 
w każdym dniu nadchodzącego Roku

życzą
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, 

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gąbin
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Tegoroczny program obejmo-
wał m.in. dodatkowe zajęcia z języ-
ka angielskiego, informatyki, logo-
pedii, edukacji czytelniczo-medial-
nej oraz zajęcia sportowe (także na 
basenie), muzyczne i plastyczne. 
Ponadto dzieci poznawały kulturę i 
historię regionu, zwiedzały muzea, 
wielokrotnie gościły w teatrze.

 Program miał na celu przede 
wszystkim rozwijanie uczniow-
skich zainteresowań – doskonałym 
tego przykładem były warsztaty 
fotograficzne, które pozwoliły na 
zgłębianie podstaw fotografii, a 
jednocześnie „zapisywanie” pięk-
na nadwiślańskiego krajobrazu. 
Dużym zainteresowaniem wśród 

uczniów cieszyły, się, jak zwykle, 
zajęcia informatyczne oraz zaję-
cia ekologiczne (dzięki „Warsz-
tatom Tropicieli Odpadów” oraz 
wycieczkom do zielonych szkół, 
rezerwatów krajobrazowych czy 
ZOO uczniowie pogłębiali wiedzę 
z przyrody i ochrony środowiska 
naturalnego).

Miasto i Gmina Gąbin realizowała w mija-
jącym roku programy w zakresie wyrów-

nywania szans edukacyjnych dzieci i młodzie-
ży - „Kolorowy świat dziecka” (dzieci w wieku 
przedszkolnym) oraz „Uczeń – poszukiwacz  
i odkrywca” (uczniowie szkół podstawowych). 
Były one kontynuacją rozpoczętego w 2005 r. pro-
gramu prozdrowotnego „Ruch receptą na zdro-
wie - zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie 
dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy 
Gąbin’’, w ramach którego udało się zorganizo-
wać lekcje nauki pływania oraz dodatkowe zaję-
cia z kultury fizycznej dla ponad 1200 uczniów  
z gminnych szkół.

Podsumowanie programu 
w zakresie 

wyrównywania szans edukacyjnych 
dzieci i młodzieży
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290.000 zł. Samorząd Gąbina od 
wielu lat współpracuje z WSPRiTS 
w Płocku, realizując wspólnie wie-
le przedsięwzięć. Jednym z najbliż-
szych zadań jest budowa w naszym 
mieście nowej siedziby podstacji 
pogotowia ratunkowego. Miasto  
i Gmina Gąbin zleciło już - w 
uzgodnieniu z WSPRiTS  - opraco-
wanie dokumentacji technicznej. Uroczystość przekazania nowej 

karetki specjalistycznej dla Pod-
stacji Pogotowia Ratunkowego  
w Gąbinie odbyła się 28 paździer-
nika 2008 r. Ambulans zakupiony 
został przez Wojewódzką Stację 
Pogotowia Ratunkowego i Trans-
portu Sanitarnego w Płocku ze 
środków Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Bazą nowej 
karetki jest specjalistyczny Volks-
wagen Crafter z silnikiem o mocy 
163 KM spełniający wymogi nor-
my EURO 4. Wyposażony został 

w podstawę noszy 
głównych o amortyzacji 
hydropneumatycznej, 
defibrylator, respirator, 
pompę infuzyjną, nieza-
leżne ogrzewanie części 
medycznej, klimatyza-
cję, podgrzewacz pły-
nów infuzyjnych. Koszt 
samochodu to ponad 

Gąbin ma nowy 

ambulans ratowniczy

Podczas dodatkowych zajęć w oddziałach przed-
szkolnych realizowano m.in. zajęcia z gimnastyki ko-
rekcyjnej, w czasie których dzieci wykonywały różnego 
rodzaju ćwiczenia ogólnorozwojowe i specjalistyczne.

Bogata ofer-
ta zajęć oraz wy-

cieczek okazała się 
wspaniałym antido-

tum na jesienną 
nudę!

M. Rz.

W ramach podnoszenia bezpie-
czeństwa uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Gąbinie podczas wakacji 
została wykonana oraz zamon-
towana brama oddzielająca teren 
szkoły od bardzo ruchliwej ulicy. 
Wykonanie zadania było możliwe 
dzięki dofinansowaniu z fundu-
szu prewencyjnego PZU SA

Nowa brama w szkole podstawowej
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Na spotkanie, przebiega-
jące pod hasłem ,,Jan Paweł 
II – Wychowawca Młodzie-
ży”, udali się też uczniowie 
i nauczyciele Gimnazjum w 
Gąbinie. Uczestniczyli we 
Mszy Świętej z udziałem 
pocztów sztandarowych, 
wysłuchali aktu zawierze-
nia szkół Matce Bożej Kró-

lowej Polski oraz li-
stu do Ojca Świętego 
Benedykta XVI. Do 
Gąbina przywieźli 
pamiątkowe różań-
ce, jeszcze większą 
świadomość wyjąt-
kowości swego pa-
trona oraz myśl za-
wartą w homilii bpa 
radomskiego Zyg-
munta Zimowskiego 
,,odpowiedzialność 
za siebie, (…) za Ko-
ściół, za naszą Ojczy-
znę”.

linka

W październiku do częstochowskiego 
sanktuarium pojechali przedstawiciele po-
nad 500 szkół z całej Polski. VIII Ogólno-
polska Pielgrzymka była okazją do świę-
towania dwóch jubileuszy: 10-lecia dzia-
łalności Rodziny Szkół im. Jana Pawła II 
i 30. rocznicy od rozpoczęcia pontyfikatu 
papieża- Polaka. 

Uczniowie ze szkół im. Jana Pawła II 
na Jasnej Górze
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Nauczyciele Gimnazjum w Gą-
binie od początku istnienia swojej 
placówki realizują program pod 
hasłem ,,Bliżej sztuki”. Skiero-
wali go do młodzieży, ale także 
rodziców. Cykl obejmuje  przede 
wszystkim wyjazdy do teatrów 
warszawskich, wyjazdy do kina 
na premiery polskie i zagraniczne 
oraz spotkania z ludźmi kultury 
naszego regionu a także organizo-
wanie wystaw, wyjazdy na kon-

certy, na wystawy czy do muzeów. 
Z bogatej listy warto wyróżnić 

np. spotkania z Wandą Gołębiew-
ską, Grażyną Zielińską, przed-
stawienia: ,,Kolacja dla głupca”  
w Ateneum, ,,Tartuffe” w Teatrze 
Narodowym, wystawy prac Barbary 
Terlikowskiej, Teresy Wojno, Jerze-
go Żandarowskiego. 

Jak widać, grono pedagogiczne 
znalazło dobry pomysł na poszerze-
nie oferty edukacyjnej , ale przede 

Bliżej sztuki

wszystkim rozwija zainteresowania 
i zdolności swoich uczniów. Efek-
ty w postaci wielu przedstawień, 
przygotowanych dla społeczności 
gąbińskiej, oglądaliśmy niejedno-
krotnie.

linka

Organizatorami imprezy byli: 
Towarzystwo Naukowe Płockie, 
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 
oraz rodzina Autora.. Jej wydanie 
było możliwe dzięki zaangażo-
waniu i współpracy Zarządu To-
warzystwa Naukowego Płockie-
go oraz sponsorów: Burmistrza 
Miasta i Gminy Gąbin, Alojzego 
Balcerzaka, Zarządu Stowarzy-
szenia Popierania Galerii „Ko-
szelówka”, Zarządu Polskiego 
Towarzystwa Numizmatycznego 
Oddział Płock, Zarządu Związ-
ku Piłsudczyków Oddział Gą-
bin. Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się: Rodzina zmarłego 
niedawno Autora, przedstawicie-
le władz Miasta i Gminy Gąbin, 
przedstawiciele Towarzystwa 
Naukowego Płockiego (wydaw-
cy), uczniowie „tajnych komple-
tów” wraz z rodzinami, przed-
stawiciele działających na tere-
nie Miasta i Gminy organizacji 
oraz liczni mieszkańcy. Gościem 
honorowym była prowadzą-

ca w czasie okupacji tajne 
nauczanie – nauczycielka 
- Pani Janina Lewandow-
ska, która odebrała z rąk 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Gąbin Krzysztofa Jadczaka 
medal „VII wieków trady-
cji – Miasto i Gmina Gąbin, 
Sławoj Felicjan Składkow-
ski” przyznawany osobom 
wybitnie zasłużonym. 

Ks. prof. dr hab. Michał 
Grzybowski, recenzent 
książki, w krótkiej prelekcji 

przypomniał, że jedna z dyrektyw 
nazizmu jasno mówiła, iż należy 
zniszczyć warstwę kierowniczą  
w Polsce, zgładzić inteligencję. Jan 
Borysiak – wieloletni przyjaciel  
Z. Nowakowskiego – stwierdził, że 
lektura z pewnością przywoła mnó-
stwo wspomnień. Nie mylił się. Po 
wzruszającym przemówieniu żony 
Autora Pani Teresy Nowakowskiej 
oraz części artystycznej przygoto-
wanej przez uczniów Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Gąbinie mikro-
fon przejęli uczestnicy opisanych 
zdarzeń, którzy poczuli się niejako 
wywołani do odpowiedzi. Rozmo-
wom, anegdotom nie było końca, 
tym bardziej, że zebrani przenie-
śli się do Szkoły Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej, gdzie czekał 
na nich poczęstunek. 

Dzięki tej książce starsze poko-
lenie ma szansę powrotu do czasu 
dzieciństwa, niełatwego, ale wspo-
minanego przecież z rozrzewnie-
niem, młode zaś – jak pisze w posło-

wiu Jan Borysiak – dowie się, że w tych 
nieludzkich, beznadziejnych czasach, 
nie bacząc na drakońskie konsekwencje 
ze strony hitlerowców, niemała grupa 
rodaków (…) wnosiła światło wiedzy  
i zaszczepiała patriotyzm. 

  Warto dodać, że promocji to-
warzyszyła wystawa prac histo-
rycznych Barbary i Krzysztofy 
Wrzesińskich (powstały one dzię-
ki materiałom pozyskanym od 
Zdzisława Nowakowskiego) oraz 
stoisko handlowe przygotowane 
przez Miejsko-Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Gąbinie. 

M.Rz.

Tajne nauczanie  
w Obwodzie Armii Krajowej Gąbin

Dokończenie ze str. 1.
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A mnie jest szkoda lata…
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Obchody Narodowego Święta 
Niepodległości

90 lat temu Polska po ponad stu latach niewoli 
ponownie znalazła się na mapie Europy. Okrągła 
rocznica odzyskania niepodległości obchodzona 
była w całym kraju niezwykle hucz-
nie. W Gąbinie obchody rozpoczę-
ły się już 7 listopada – tego dnia  
w siedzibie Związku Piłsudczyków 
Oddział Gąbin otwarto wystawę 
„Kroki do Wolności” przygotowa-
ną przez Jana Orłowskiego – człon-
ka Zarządu ZP Oddział Gąbin.  
10 listopada mieszkańcy miasta  
i gminy wzięli udział w Biegu 
Niepodległości zorganizowanym 
przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Gąbin. Na mecie czekały nagrody, 
upominki oraz pyszna grochówka, 
którą zafundowała sportowcom gą-
bińska podstawówka.  11 listopada 
uroczystości rozpoczęła msza świę-
ta w kościele parafialnym w Gąbi-
nie. Po niej nastąpił przemarsz do 
Pomnika-Głazu Józefa Piłsudskie-
go, gdzie delegacje złożyły kwiaty. 
Następnie uroczystości przeniosły się na ulicę Woj-
ska Polskiego. Przy Grobie Nieznanego Żołnierza 
wspólnie zmówiono modlitwę, odbył się także apel 
poległych przygotowany przez Szkołę Podstawo-
wą w Nowym Kamieniu. Delegacje organizacji spo-
łecznych i zakładów pracy złożyły kwiaty, harcerze 
zapalili symboliczny znicz, na koniec zaś odegrano 
uroczysty sygnał. Obchody 90. rocznicy odzyska-
nia niepodległości zakończyły się w środę 12 listo-
pada koncertem „Z Polski rodem” w wykonaniu 
artystów operetki warszawskiej. Licznie przybyła 
publiczność wysłuchała najpiękniejszych pieśni  
w sali widowiskowej OSP. M. Rz.
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28 września 2008 r. we wsi 
Czermno odbyły się dożynki para-
fialne. Święto plonów rozpoczęła 
msza święta w miejscowym ko-
ściele. Po niej nastąpił przemarsz z 
tradycyjnymi wieńcami i płodami 
rolnymi na plac przed Szkołę Pod-
stawową im. Władysława Stanisła-
wa Reymonta, gdzie - zgodnie ze 
zwyczajem - odbyły się obrzędy 

Dożynki parafialneCzermno 2008

dożynkowe: obtańcowanie wieńca, 
symboliczne polanie wieńca wodą, 
oraz dzielenie się chlebem. Uro-
czystości uświetniły występy lo-
kalnych zespołów, odbyła się także 
loteria fantowa. Specjalne stoisko 
przygotował ODR, na najmłod-
szych zaś czekały dmuchane zam-
ki. Zabawa trwała kilka godzin.

M. Rz.
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Cztery zespoły reprezentowały 
Miasto i Gminę Gąbin na trzecim 
już Powiatowym Festiwalu Zespo-
łów Ludowych, który odbył się w 
Nowej Górze 26 października 2008 
r.: Zespół Czermno, Gąbiniaki, Kamie-
niaki i Gąbinianki (czyli Dziewiątka).

Wszystkie zespoły biorące 
udział w konkursie podzielone 
zostały na trzykategorie wiekowe: 
dzieci, młodzież i dorośli. Pro-
fesjonalne jury przyznało tylko 
pierwsze miejsca w każdej z nich. 
Nasi reprezentanci zwyciężyli aż 
w dwóch kategoriach. Gąbinian-

Festiwal Zespoów Ludowych
w Nowej Górze

ki z Miejsko - Gminnego Ośrodka 
Kultury w Gąbinie zdeklasowały 
rówieśników w kategorii młodzie-
żowej, natomiast wśród dorosłych 
po laur zwycięstwa sięgnął zespół  
z Czermna. Tym wynikiem po-
twierdziliśmy opinię, że w dziedzi-
nie kultury gmina Gąbin „muzyką 
i tańcem stoi”. Dziękujemy człon-
kom wszystkich zespołów za udział 
w festiwalu, a przede wszystkim za 
wysoki poziom zaprezentowanych 
programów artystycznych.

Ewa Gieras

5 listopada 2008 roku w sali wi-
dowiskowej OSP odbyła się uroczy-
stość jubileuszu 50-lecia zawarcia 
związku małżeńskiego zorganizo-
wana przez Urząd Stanu Cywilne-
go w Gąbinie. Złote Gody święto-
wały następujące pary małżeńskie: 
Czesława i Jan Bedykowie, Anna i 
Jan Górzyńscy, Janina i Feliks Jan-
kowscy, Zofia i Józef Kunikowscy, 
Henryka i Franciszek Mazurkiewi-
czowie, Teresa i Józef Olczakowie, 
Janina i Czesław Ostrowscy, Roma-
na i Klemens Stanisławscy,  Stanisła-
wa i Stanisław Szewczykowie, Ma-
rianna i Henryk Tarkowie, Jadwiga  
i Stanisław Trzcińscy.  Prezydent 
RP odznaczył jubilatów „Medalami 
za długoletnie pożycie małżeńskie”. 
Aktu dekoracji dokonał Burmistrz 

Złote gody
Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jad-
czak. Jubilatom, wraz z życzeniami 
długich lat życia w dobrym zdrowiu 
oraz doczekania następnych jubi-
leuszy, wręczone zostały bukiety 
kwiatów, listy gratulacyjne oraz pa-
miątkowe książki. 

W imieniu odznaczonych podzię-
kowania złożyli Państwo Romana  
i Klemens Stanisławscy oraz Pan Fe-
liks Jankowski. Po części oficjalnej 
odbyło się spotkanie Burmistrza Mia- 
sta i Gminy Gąbin Krzysztofa Jad- 
czaka i Przewodniczącego Rady  
Miasta i Gminy Gąbin  Edwarda Wil-
gockiego z jubilatami oraz ich rodzi-
nami. Uroczystość uświetnił  występ 
młodzieżowego zespołu „Dziewiąt-
ka” z Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Gąbinie. 

W sumie wykonano 92 ozdoby 
choinkowe. Jury miało nie lada za-
danie wyłonienia prac najlepszych 
– wykonanych zgodnie z wymo-
gami regulaminu. Nagrody  i dy-
plomy otrzymało 10-ro dzieci – ze 
wszystkich szkół biorących udział 
w Konkursie. 

W kategorii przedszkola nagro-
dy otrzymali:  
Zuzanna Dymek /Dobrzyków/,  
Daria Sicińska / Czermno/,  
Weronika Ostrowska /Gabin/   
Czarek Czachorowski / Dobrzy-
ków/.  
W kategorii szkoły podstawowe: 
Julia Macek i Katarzyna Jasińska /
Borki/,  
Natalia Szkopek / Czermno /, 
Milena Walendzińska / Nowe 
Grabie /,  
Magdalena Modliborska / Nowy 
Kamień/.  
W kategorii gimnazja – nagrodę 
otrzymała  
Izabela Rutkowska / Gąbin/.

Wszystkie dzieci biorące udział  
w Konkursie  obejrzały interaktyw-
ną bajkę pt „ Królowa Śniegu”, któ-
rą przedstawili profesjonalni  ak-
torzy z Teatru Małych Form  ART. 
– RE z Krakowa.

E.G.

Świąteczny 
konkurs 

rozstrzygnięty

Dokończenie ze str. 1.
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5 października 2008 r. w Szkole 
Podstawowej w Nowym Gra-
biu  odbył się piknik z oka-
zji Święta Pieczonego 
Ziemniaka. Dla licznie 
przybyłych gości był to 
dzień sportu, rekreacji  
i zabawy przy dobrej 
muzyce  oraz unoszącym 
się zapachu jesiennych 
potraw. Wszystko przebie-
gało pod znakiem ZIEMNIAKA 
…nawet w konkurencjach sporto-

Święto pieczonego ziemniaka 

– piknik w Nowym Grabiu

wych dominował popularny kartofel!  
W trakcie imprezy można było  podzi-

wiać wystawę prac malarskich 
Ewy Gieras, Dawida Wojtale-

wicza oraz Józefa i Wojcie-
cha Czajkowskich. Rodzin-
ny piknik  uświetnił ponad-
to występ orkiestry dętej  
z OSP Gąbin wraz z grupą 

mażoretek, a także zespo-
łów: Dziewiątka, H7, Czarna 

Pantera oraz zespołów ludowych 
prowadzonych przez p. Ninę Gościniak. 

Dzień Świętego Andrzeja stał 
pod znakiem dobrego humoru  
i wyśmienitej zabawy. W Gąbinie 
popularne ANDRZEJKI odby-
ły się w sali widowiskowej OSP 
i połączone były ze spotkaniem 
dla seniorów. Wróżby, występy 

Czas wróżb i magii

(m.in. orkiestry OSP, zespołów 
ludowych, zespołu MUCHA  
z DPS w Koszelewie) i tańce trwa-
ły kilka godzin. Impreza była 
wspólną inicjatywą  Burmistrza 
oraz Stowarzyszenia Rodzin Ka-
tolickich Oddział Gąbin.
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