
iedługo minie 10 lat od powstania Stowa-
rzyszenia pod nazwą Towarzystwo Przyjaciół N

Ziemi Sierpeckiej. Zebranie założycielskie odbyło 
się 11 marca 1998 roku w Czytelni Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Sierpcu. Wzięło w nim 
udział 34 uczestników reprezentujących władze 
samorządowe miasta i powiatu oraz przedstawicieli 
sierpeckich instytucji. Podczas pierwszego zebra-
nia uczestnicy przyjęli statut Stowarzyszenia i upo-
ważnili trzyosobowy zespół założycielski do 
zarejestrowania Towarzystwa w Sądzie Okręgo-
wym w Płocku. W skład zespołu założycielskiego 
weszli wówczas: Jan Burakowski, Zdzisław 
Dumowski oraz Jan Rzeszotarski. Głównymi 
celami TPZS stało się: rozbudzanie lokalnego 
patriotyzmu i poczucia dumy z przynależności do 
społeczności ziemi sierpeckiej, kształtowanie 
świadomości historycznej i kulturalnej odrębności 
ziemi sierpeckiej oraz integracja społeczno-
kulturalna mieszkańców ziemi sierpeckiej. Reali-
zacja tychże celów miała następować m.in.: 
poprzez współpracę z instytucjami kultury, oświaty 
i nauki, działalność prelegentką i wydawniczą. 

o rejestracji Stowarzyszenia wybrano pięcio-Posobowy Zarząd z prezesem Janem Rzeszo-
tarskim na czele, ale już 27 listopada 1999 roku 
podczas II Zgromadzenia Towarzystwa przyjęto 
jego rezygnację. Nowym prezesem Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej został Zdzisław Du-
mowski, dotychczasowy sekretarz Zarządu. Nowy 
skład Zarządu stanowili: Jan Burakowski - 
wiceprezes, Ewa Nowakowska - wiceprezes, Wie-
sława Stopińska - skarbnik, Jan Rzeszotarski - 
sekretarz, Bożena Wysocka - przewodnicząca Ko-
misji Rewizyjnej.

ziesięć lat to niby mało w wymiarze chrono-Dlogicznym, ale biorąc pod uwagę realizację 
założonych celów od chwili powstania, Towa-
rzystwu można wystawić ocenę bardzo pozytywną. 
Złożyła się na to ilość tytułów wydanych publikacji 
książkowych i innych wydawnictw sygnowanych 
logo Towarzystwa. Jest ich już dwadzieścia jeden. 
Wszystkie publikacje TPZS związane są tema-
tycznie z ziemią sierpecką, promują lokalnych 
twórców i literatów. Są to opracowania dotyczące 
historii najnowszej, kroniki, kalendaria, biografie, 
wspomnienia oraz utwory poetyckie i prozatorskie. 

szystkie inicjatywy Towarzystwa to przede Wwszystkim zasługa prezesa Zdzisława Du-
mowskiego, który z determinacją i uporem zabiega 
o środki finansowe niezbędne w działalności wy-
dawniczej. Duże znaczenie dla prac Towarzystwa 
ma przychylność samorządów gminnych z terenu 
powiatu sierpeckiego, samorządu miasta Sierpca, 
samorządu powiatowego, samorządu wojewódz-
kiego oraz wielu firm i osób prywatnych, które 
wsparły finansowo kulturalną i wydawniczą dzia-
łalność TPZS.

owarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej Twspólnie z Ryszardem Sutym od lat jest 
współorganizatorem corocznych spotkań poetyc-
kich w Starym Młynie w Borkowie. Przyczyniło się 
do wydania debiutanckiej płyty Magdaleny Ma-
sery, było współorganizatorem Forum Gospodar-
czego: „Na ratunek małemu miastu” oraz wielu 
promocji książek sygnowanych swoim logo. Spot-
kania promocyjne organizowane wspólnie z Miej-
ską Biblioteką Publiczną cieszą się szczególnym 
uznaniem sierpczan.

2 stycznia 2006 roku Zarząd Towarzystwa 1ustanowił nadawanie Medalu „Pro Domo Sua” 
im. Prokopa i Feliksa Sieprskich. Odznaczeniem 
tym Towarzystwo honoruje osoby, „które dla pom-
nożenia dobra wspólnego naszej małej ojczyzny 
opierają się w swojej działalności przede wszyst-
kim na siłach lokalnego środowiska. Wykorzystu-
jąc miejscowy potencjał ludzki pokazują światu, że 
są u nas, na Ziemi Sierpeckiej wartościowi ludzie. 
„Pro Domo Sua” to po łacinie „Dla własnego 
domu”, czyli dla Sierpca, dla Ziemi Sierpeckiej, dla 
miejsca, w którym żyjemy”./Z.D./. Dotychczaso-
wymi laureatami honorowej nagrody byli sierp-
czanie: Zbigniew Charzyński (2006 r.), Ireneusz 
Wielimborek (2007 r.), Sławomir Malanowski 
(2008 r.).

owarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej jest Tstowarzyszeniem społeczno-kulturalnym, 
które ze względu na swoje osiągnięcia popularyzu-
jące naszą małą ojczyznę cieszy się uznaniem i za-
sługuje na szacunek. Dnia 28 maja Towarzystwo 
planuje uroczyste obchody swego jubileuszu 
połączone z wręczeniem medalu „Pro Domo Sua” 
godnym sierpczanom, którzy przyczynili się do 
popularyzacji Sierpca i ziemi sierpeckiej.
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