
Sierpecki Oddział Towarzystwa Naukowego Płockiego 
zainaugurował 22 stycznia kolejny rok swojej działalności. Spot-
kanie odbyło się w nowej sali konferencyjnej Muzeum Wsi 
Mazowieckiej w Sierpcu. Gośćmi honorowymi zebrania byli 
członkowie Klubu Zasłużonych dla Miasta Sierpca. Słowa 
powitania do licznie zgromadzonych osób skierowali wspólnie 
prezes Sierpeckiego Oddziału TNP dr Henryka Piekarska, 
gospodarz skansenu, dyrektor Jan Rzeszotarski a także dwójka 
reprezentujących Klub Zasłużonych – Halina Szałecka-
Nasiłowska i Teodor Wiśniewski.

Przed przystąpieniem do realizacji kolejnych punktów ob-
szernego programu spotkania, wszyscy goście wznieśli wraz z 
dyrektorem Muzeum Janem Rzeszotarskim toast za pomyśl-
ność w 2009 roku. Na zebraniu obecny był również ksiądz 
dziekan Andrzej Więckowski, który wyraził swoje uznanie dla 
działań Towarzystwa. Duchowny wrócił pamięcią do dnia 28 
września 2008 roku, kiedy to w dworku Fryderyka Chopina w 
Rościszewie uroczyście obchodzono 100. rocznicę założenia 
Sierpeckiego Oddziału Towarzystwa. Ta szczególna rocznica 
była wówczas okazją do wspomnień o sierpeckiej inteligencji, 
która, mimo przeciwności ze strony policyjnych władz rosyj-
skich, prowadziła w Sierpcu działalność oświatowo-wychowaw-
czą, walczyła o kulturę i język polski. Ksiądz proboszcz pod-
kreślił, że siłą napędzającą pozytywną działalność Towarzystwa 
jest inicjatywa i pomysłowość Zarządu i wszystkich członków, 
którym życzył szczęścia, satysfakcji z pracy i kolejnego udane-
go, obfitującego w ważne wydarzenia roku.

Niespodzianką dla gości był koncert w wykonaniu uczniów 
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sierpcu, którzy za-
prezentowali recital kolęd i piosenek świątecznych.

Z tematyką zimowych świąt wiązał się także wykład kie-
rownika działu etnografii sierpeckiego Muzeum Wsi Mazowiec-
kiej, Roberta Piotrowskiego. Doświadczony mówca, autor i 
współautor wielu artykułów i publikacji książkowych traktują-
cych o kulturze, tradycjach i obyczajach Północnego Mazow-
sza, przytoczył wiele ciekawostek dotyczących tradycyjnych 
obchodów Świąt Bożego Narodzenia i nowego roku w XIX i na 
początku XX wieku. Damską część publiczności szczególnie 
zainteresowały informacje o kulinariach przygotowywanych na 
wigilijną wieczerzę w domu ubogiego i bogatego chłopa, a także 
u szlachcica. Uzupełnieniem wykładu była prawie półgodzinna 
prezentacja multimedialna „Boże Narodzenie w Muzeum, czyli 
zwyczaje i obrzędy bożonaro-dzeniowe w ekspozycjach MWM” 
unaoczniająca bogactwo kulturowe Północnego Mazowsza.

Ostatnią częścią spotkania było przyjęcie sprawozdania z 
działalności Sierpeckiego Oddziału Towarzystwa w 2008 roku, 
omówienie kwestii finansowych w minionym roku, przedstawie-
nie inicjatyw w 2009 roku i głosowanie w sprawie absolutorium 
Zarządu. Prezes Sierpeckiego Oddziału Towarzystwa, dr Hen-
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ryka Piekarska, przypomniała o działaniach Towarzystwa w 
2008 roku. Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem roku był 
jubileusz setnej rocznicy założenia Sierpskiego Oddziału Towa-
rzystwa Naukowego Płockiego. Z tej okazji zorganizowano cykl 
sesji i odczytów naukowych popularyzujących dorobek nauko-
wy i osiągnięcia osób związanych z Towarzystwem. Impreza w 
Rościszewie zgromadziła grono zacnych gości z prezesem To-
warzystwa Naukowego Płockiego Zbigniewem Kruszewskim na 
czele. Innym dużym przedsięwzięciem zorganizowanym w mi-
nionym roku był XV już plebiscyt na Sierpczanina Roku. Lau-
reatami zaszczytnego miana zostali Wojciech Jaworowski i Woj-
ciech Rychter, od lat zaangażowani w bezinteresowną pomoc 
osobom chorym i niepełnosprawnym. Oddział TNP współ-
uczestniczył też w organizacji wybranych sierpeckich imprez 
kulturalnych.

Ciekawie pod względem działań kulturalnych zapowiada 
się też rok obecny. Najważniejszym przedsięwzięciem będzie 
wydanie obszernej publikacji, w której znajdą się biogramy 
członków Towarzystwa oraz zacniejszych sympatyków, opisane 
zostaną także najważniejsze sierpeckie wydarzenia ostatnich 
stu lat. Nad książką już od czerwca 2008 roku pracuje zespół 
autorów wywodzących się z kręgu członków TNP. Promocja pu-
blikacji, połączona z wystawą dokumentującą działalność Od-
działu w latach 1908-2008, przewidziana jest w drugim kwartale 
tego roku. Zarząd Towarzystwa zadeklarował również organiza-
cję i przygotowanie XVI już plebiscytu na Sierpczanina Roku. 
Zainicjowany w 1993 roku konkurs promuje osoby działające na 
rzecz miasta i społeczności sierpeckiej. O wyborze kandydata 
zdecyduje kapituła składająca się z laureatów dotychczaso-
wych plebiscytów. W Ratuszu MWM już składać można propo-
zycje kandydatur do zaszczytnego miana wraz z uzasad-
nieniem.

Sierpecki Oddział Towarzystwa zaprosi również w bieżą-
cym roku na odczyt „Martyrologia kapłanów diecezji płockiej w 
czasie II wojny światowej” oraz wraz z wójtem gminy Rościsze-
wo na kolejne przedstawienie z cyklu Rościszewskie Spotkania 
z Muzyką Fryderyka Chopina „Wśród kasztanowców na dzie-
dzińcu”.

Merytoryczną część spotkania w skansenie zakończyło 
głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 
Towarzystwa, który w niezmienionym składzie (przewodnicząca 
dr Henryka Piekarska, sekretarz Krystyna Szczepek, skarbnik 
Edward Kalinowski, członkowie Ewa Jeziórska, Grzegorz Wą-
siewski) działał będzie przez kolejny rok.

Naukowo-towarzyską sesję goście zakończyli z postano-
wieniem aktywnego uczestniczenia w kolejnych inicjatywach 
społeczno-kulturalnych Sierpeckiego Oddziału Towarzystwa 
Naukowego Płockiego.
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