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Historia Sierpeckiego Oddzia³u Towarzystwa Naukowego P³ockiego
w latach 1969-2009. Powo³anie oddzia³u

Pomys³odawc¹ i inicjatorem dzia³añ prowadz¹cych do 
powstania, a w³aœciwie reaktywowania dzia³alnoœci  Sierpec-
kiego Oddzia³u TNP by³ jego ówczesny Prezes  dr in¿. Jakub 
Chojnacki. Cz³owiek uczuciowo zwi¹zany z Sierpcem, gor¹-
cy przyjaciel spo³ecznoœci sierpeckiej. Na ulicy Piastowskiej 
w Sierpcu mieszkali rodzice Prezesa Chojnackiego, których 
bardzo czêsto odwiedza³. Historiê 100-letniej  dzia³alnoœci 
Sierpeckiego Oddzia³u TNP ju¿ wkrótce bêdzie mo¿na 
szczegó³owo poznaæ. Sierpecki Oddzia³ Towarzystwa 
przygotowuje publikacjê ksi¹¿kow¹ opisuj¹c¹ losy oddzia³u.

Tak pocz¹tki powo³ania Sierpeckiego Oddzia³u TNP 
wspomina mgr W³adys³aw G¹siorowski – Honorowy Prezes 
Sierpeckiego Oddzia³u TNP. Dr Jakub Chojnacki, piastowa³  
stanowisko prezesa TNP od sierpnia1968 roku. Przygotowy-
wa³ obchody 150-lecia powstania Towarzystwa. Chcia³  mieæ  
osi¹gniêcia w swojej pracy w TNP w postaci powo³ania 
nowych oddzia³ów (Wyszogród, Sierpc). Na jednym ze 
spotkañ w P³ocku, we wrzeœniu 1969 roku,  nie zwi¹zanych z 
Towarzystwem o idei powo³ania Oddzia³u w Sierpcu niezo-
bowi¹zuj¹co rozmawia³ z mgr Franciszkiem Midur¹, który w 
roku 1969 pracowa³ na stanowisku inspektora ds. kultury 
przy Inspektoracie Oœwiaty w Sierpcu. Ziarno zosta³o zasia-
ne.  Franciszek Midura  pracowa³ po s¹siedzku, ze mn¹ w 
jednym budynku obecnie przy ulicy Armii Krajowej-Budynek 
Szko³y Muzycznej, i powiadomi³ mnie o tym pomyœle. W roku 
1969 by³em pracownikiem poradni wychowawczo-zawodo-
wej w Sierpcu. Zaczêliœmy zastanawiaæ siê jak to urzeczy-
wistniæ. Rok 1969 by³ rokiem dziwnym, minê³o w³aœnie 
osiemnaœcie miesiêcy od wydarzeñ marcowych 1968 roku. 
Emocje opad³y a ówczesne w³adze polityczne niechêtnie 
patrzy³y na inicjatywy spo³eczne w zakresie powstawania 
organizacji spo³ecznych ale dotyczy³o to g³ównie organizacji 
m³odzie¿owych. Mo¿na wiêc by³o mieæ nadziejê, ¿e oddzia³ 
Towarzystwa Naukowego nie bêdzie Ÿle postrzegany. 
Zaczêliœmy informowaæ o pomyœle miejscow¹ inteligencjê, z 
racji naszych kontaktów g³ównie z sierpeckimi nauczyciela-
mi, ale nie tylko. Du¿¹ pomoc¹ s³u¿y³ nam mgr Ryszard 
Wachowicz – znakomity humanista, otwarty, ¿yczliwy  cz³o-
wiek – trzeci sekretarz miejscowej organizacji partyjnej. 
Informacja o inicjatywie powo³ania Oddzia³u TNP by³a 
przekazywana ustnie do potencjalnie zainteresowanych 
osób. W listopadzie 1969 roku w Kurierze Mazowieckim 
ukaza³o siê og³oszenie o spotkaniu z wybitnym naukowcem 
– historykiem prof. Stanis³awem Herbstem w budynku 
sierpeckiego domu kultury. Nie by³o w treœci informacji o 
chêci za³o¿enia Sierpeckiego Oddzia³u TNP, a to z braku 
pewnoœci co do wielkoœci zainteresowania tego typu 
dzia³aniami i realnymi szansami na powodzenie tej inicjaty-
wy, w niedu¿ym miasteczku pó³nocnego Mazowsza.

W dniu 27 listopada 1969 roku w Powiatowym Domu 
Kultury zorganizowano sesjê naukow¹. Na sesjê przyby³o 
oko³o 50 osób. Zaproszeni zamiejscowi  goœcie to:  prof. 
Stanis³aw Herbst, Prezes TNP dr in¿. Jakub Chojnacki, 
wiceprezes TNP mecenas Kazimierz Askanas, dyrektor 
Biblioteki im. Zieliñskich w P³ocku mgr Stanis³aw Kostanecki. 
Profesor Stanis³aw Herbst wyg³osi³ wyk³ad na temat: „Losy 
wojenne Mazowsza Pó³nocnego na prze³omie XVIII i XIX 
wiek”. Po wys³uchaniu wyk³adu i dyskusji, Prezes TNP dr in¿. 
Jakub Chojnacki zg³osi³ wniosek za³o¿enia w Sierpcu 
Oddzia³u TNP. Wniosek zosta³ przyjêty z ogromn¹ radoœci¹ 
przez obecnych na sesji uczestników, jak równie¿ w³adze 
powiatowe.

Chêæ zapisania siê do tworzonego Sierpeckiego 
Oddzia³u  zg³osi³o 21 osób.

Pierwszymi cz³onkami zostali: mgr Ryszard Bramczew-
ski, mgr W³adys³aw G¹siorowski, Zygmunt Grabowski , mgr 
Wiktor Gromada, mgr Ireneusz Jab³oñski, lek. wet. Antoni 
Jankowski, mgr Mieczys³aw Jaroszewski, lek. med. Barbara 
Korcz, Tadeusz Krydziñski, mgr Zbigniew Lubacz, mgr 
Stanis³aw Majchrzak, mgr Ryszard Malinowski, mgr 
Franciszek Midura, Andrzej Olechowski, Tadeusz Olkucki, 
mgr Mieczys³aw Piecychna, mgr Józef S³abkowski, mgr 
Janusz Szatkowski, artysta malarz Stefan Tamowski, mgr 
Ryszard  Wachowicz, mgr Wojciech  Wilkowski.

Wybrany Zarz¹d Sierpeckiego Oddzia³u tworzyli: prze-
wodnicz¹cy mgr Franciszek Midura, sekretarz mgr 
W³adys³aw G¹siorowski, skarbnik mgr Wiktor Gromada, 
cz³onkowie: mgr Lubacz Zbigniew, mgr Ryszard Wachowicz.
G³ówne zamierzenia Sierpeckiego Oddzia³u TNP w pierw-
szych latach dzia³alnoœci zosta³y okreœlone na:
1.Przygotowanie uroczystej sesji naukowej na obchody 650-
lecia nadania praw miejskich dla miasta Sierpca, w 1972 
roku.
2.Przygotowanie i wydanie wydawnictwa pt. „Sierpc-Studia i 
materia³y”.
3.Bie¿¹ce przygotowywanie sesji, odczytów i spotkañ cz³on-
ków Sierpeckiego Oddzia³u TNP oraz pozyskiwanie nowych 
cz³onków i sympatyków."

Aktywnoœæ spo³eczna ludzi przejawia siê w ró¿ny 
sposób. Towarzystwa naukowe, jako stowarzyszenia osób 
uprawiaj¹cych niezawodowo dzia³alnoœæ naukow¹ maj¹c¹ 
na celu propagowanie wiedzy, przygotowywanie i wydawa-
nie ksi¹¿ek, wydawnictw, prezentowanie pogl¹dów i syl-
wetek naukowców na forum spo³ecznoœci lokalnych, s¹ 
niezwykle wa¿nym elementem ¿ycia ma³ych spo³ecznoœci 
miejskich, takich jak Sierpc.
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