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Sierpczanina. Jednak koñczy siê to przewa¿nie rozmo-
w¹ wspominaj¹c¹ i poszukiwaniem w pamiêci wspól-
nych znajomych z Sierpca. Ju¿ od kilka lat myœleliœmy o 
zmianie tej sytuacji. 

Podczas spotkañ dzia³aj¹cego od 1993 roku Byd-
goskiego Towarzystwa Heraldyczno-Genealogicznego 
by³y co jakiœ czas prezentowane tematy dotycz¹ce 
Mazowsza P³ockiego, w tym szczególnie okolic Sierp-
ca („Z genealogii Piastów Mazowieckich. W 500. rocz-
nicê œmierci Janusza II, ostatniego ksiêcia p³ockiego.”; 
„Kszta³towanie siê nazwisk ch³opskich w XVII-XIX w. 
w parafii roœciszewskiej na Mazowszu.”; „Rozradzanie 
siê drobnej szlachty na przyk³adzie rodzin mazowiec-
kich i podlaskich.”). By³y organizowane pokazy przeŸ-
roczy pokazuj¹cych walory Sierpca i okolic. W trakcie 
wyjazdów turystyczno-krajoznawczych penetrowaliœ-
my powiat sierpecki. Jednoczeœnie staraliœmy siê 
znajdowaæ ludzi maj¹cych pochodzenie, korzenie czy 
inne powi¹zania z Sierpecczyzn¹. Wœród nich byli tacy, 
którzy autentycznie interesowali siê Sierpcem. Wyko-
nywaliœmy pewne dzia³ania pokazuj¹ce nasze miasto i 
jego okolice jako ciekawy kawa³ek œwiata. 

W koñcu dojrza³ pomys³, by powo³aæ stowarzy-
szenie skupiaj¹ce takich ludzi. Decyzja zapad³a w 2005 
roku. Na pocz¹tku 2006 roku stowarzyszenie zosta³o 
zarejestrowane. Przyjê³o nazwê chyba niebanaln¹ 
„Konfraternia Sierpecka w Bydgoszczy”.

Celem Konfraterni jest prezentowanie Sierpca i 
jego okolic we w³aœciwym œwietle. Wiedza wiêkszoœci 
spo³ecznoœci bydgoskiej sprowadza siê tylko do tego, 
co widz¹ z okien samochodu, gdy jad¹ na przyk³ad w 
kierunku Warszawy. Mówi¹, ¿e jest tam taki koœció³, 
niekiedy wiedz¹, ¿e to jest Sanktuarium Maryjne i 
klasztor. Szkoda, ¿e niewielu spoœród nich zatrzyma³o 
siê na kilkadziesi¹t minut, by ten obiekt obejrzeæ. Nie-
którzy wiedz¹ o istnieniu skansenu, ale nie zawsze zna-
leŸli czas i potrzebê, by go zwiedziæ. Oczywiœcie s¹ 
tacy, którym Sierpc kojarzy siê przede wszystkim z bro-
warem. To te¿ jest wa¿ny element promocji naszego 

miasta. S¹ jednak nawet tacy, którzy maj¹ problem z 
nazw¹ miasta – zamiast „Sierpc” próbuj¹ mówiæ 
„Sierpiec”. Trzeba im wyjaœniaæ, ¿e tak by³o za cara 
(? åðïåöú), a oni przecieý nie wygl¹daj¹ na to, by mieli 
100 lat. Zatem, mamy co robiæ w zakresie przekazywa-
nia wiedzy o mieœcie.   

Cz³onkowie Konfraterni zbieraj¹ wszelkie mate-
ria³y dotycz¹ce Sierpca i okolic. Staramy siê gromadziæ 
publikacje, zdjêcia, pami¹tki. Zbieramy te¿ informacje 
o ludziach pochodz¹cych z Sierpca, którzy mieszkaj¹ 
b¹dŸ niegdyœ mieszkali w Bydgoszczy. Nas tu interesu-
j¹ wszelkie zwi¹zki miêdzy tymi miastami. Nasza orga-
nizacja nie jest wielka, skupia kilkanaœcie osób. Mo¿na 
do niej tylko wst¹piæ poprzez zaproszenie. Staramy siê 
znaleŸæ takie osoby, które maj¹ podobny stosunek do 
Sierpca i jego okolic. Wœród nich s¹ nasi przyszli cz³on-
kowie. Staramy siê powiêkszaæ stopniowo i rozwa¿nie 
nasz¹ organizacjê skupiaj¹c¹ „braæ sierpeck¹”.

Do Sierpca przyje¿d¿amy przy ró¿nych okazjach, 
takich jak promocje ksi¹¿ek, wystawy. Tradycj¹ staj¹ 
siê organizowane wiosenne wycieczki („Mazowieckie 
Wêdrowanie”) pokazuj¹ce Sierpc i jego ciekawe okoli-
ce. W wycieczkach bior¹ udzia³ nie tylko „konfratrzy” 
ale i nasi znajomi. Mo¿emy im pokazaæ to, co dla nas 

jest ciekawe, a innym te¿ mo¿e siê spodobaæ. Sierpcza-
nie maj¹ prawo i podstawy by czuæ siê dumnymi ze 
swojego miasta ze wzglêdu na jego odleg³¹ metrykê 
(1065, 1322), niebanalna przesz³oœæ, piêkne po³o¿enie 
geograficzne i walory krajoznawcze. 

W tym miejscu chcemy podziêkowaæ tym wszyst-
kim, którzy okazuj¹ nam wiele serdecznoœci. Wymieñ-
my tu burmistrzów miasta Sierpca, pracowników 
Biblioteki Miejskiej i Domu Kultury oraz redakcjê 
„Sierpeckich Rozmaitoœci”.
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