
W sobotê na mi³oœników malarstwa, rzeŸby, oraz ludo-
wych, materialnych wyrobów kultury czeka³a niespodzianka 
w postaci Miêdzynarodowego Jarmarku Sztuki. Mo¿na by³o 
nabyæ lub po prostu podziwiaæ dzie³a artystów czy skoszto-
waæ charakterystycznych potraw takich jak góralskie oscypki. 
Zarówno bardziej utalentowani jak i mniej utalentowani mu-
zycznie mieli mo¿liwoœæ spróbowania swoich si³ w karaoke 
pieœni folklorystycznych, prowadzonym przez artystów z zes-
po³ów wystêpuj¹cych na sierpeckim festiwalu. Jak siê okaza-
³o, niezale¿nie od preferencji muzycznych ka¿dy móg³ znaleŸæ 
coœ dla siebie, co potwierdza fakt, i¿ wieczorem odby³ siê 
koncert formacji K.A.S.A. Znany wykonawca Krzysztof Kaso-
wski ju¿ jako dziecko mia³ predyspozycje by zostaæ muzy-
kiem. Dopiero jednak w wieku 20 lat zosta³ liderem rapowej 
grupy „Zespó³ Downa”. Niestety kariera zespo³u nie trwa³a 
d³ugo, gdy¿ na festiwalu w Jarocinie nie poznano siê na teks-
tach zespo³u, uznaj¹c je za nieodpowiednie. Ambitny cz³o-
wiek siê mimo wszystko nie za³ama³. W 1996  roku rozpocz¹³ 
karierê jako K.A.S.A. Jak wspomina³ na festiwalu Krzysztof 
Kasowski jego pierwszym nagranym utworem by³a „Rekla-
ma”. Obecnie sam stwierdza otwarcie, ¿e ma na koncie lepsze 
hity i woli byæ identyfikowany z innymi singlami ni¿ ten. 
Publicznoœæ wspaniale bawi³a siê podczas wystêpu. Sam 
artysta co jakiœ czas upomina³ swoich fanów. Widaæ, ¿e 
organizatorzy imprezy nie zaprosili byle kogo. K.A.S.A. 
bowiem w tym roku dosta³ nominacjê w kategorii Artysta 
Roku do Eska Music Awards 2009.

W niedzielê zespo³y ludowe uczestniczy³y ku uciesze ksiê-
dza dziekana w g³ównej Mszy œwiêtej. Mieliœmy mo¿liwoœæ 
pos³uchaæ piêknej obstawy w jêzyku polskim i nie tylko. Jed-
nymi z ostatnich koncertów plenerowych by³ koncert grupy z 
Rosji. Ludzie bawili siê zarówno przed scen¹ jak i nieco dalej. 
Szczególnie gdy zagrano popularny tak¿e w naszym kraju 
utwór pt.: „Kalinka”. Z ¿alem rozstawaliœmy siê tak¿e z zespo-
³em ze S³owacji. Gor¹co dziêkowali za zaproszenie, co znaczy, 
¿e idea takich spotkañ muzycznych jest wci¹¿ ¿ywa. Sierpecka 
grupa „Kasztelanka” mia³a zaszczyt zatañczyæ fina³owy obe-
rek. Og³oszono tak¿e wyniki Miss Festiwalu, Najsympatycz-
niejszej Pary i Nagrody Publicznoœci. Wspania³e nagrody Miss 
Festiwalu otrzyma³a tancerka ze S³owacji a v-ce miss z sierpe-
ckiej „Kasztelanki”. Nale¿¹ im siê szczere gratulacje. Najsym-
patyczniejsza para pochodzi³a z Boœni i Hercegowiny oraz 
Portugalii natomiast nagrodê publicznoœci – po raz pierwszy 
przyznawan¹ w historii festiwalu otrzymali artyœci z Rosji.

Szczególne uznanie nale¿y siê pani Jadwidze Chojnackiej, 
prowadz¹cej grupê „Kasztelanka”, która w³o¿y³a w to wyda-
rzenie mnóstwo pracy, co zaowocowa³o sukcesem oraz prze-
wodnikom poszczególnych grup, którzy poœwiêcili swój 
wolny czas, aby poprzez opiekê nad zespo³ami z Polski i spoza 
granicy pog³êbiaæ swoj¹ wiedzê o innych kulturach. Pozostaje 
nam tylko czekaæ na nastêpny Miêdzynarodowy Festiwal 
Folklorystyczny, który bêdzie XV– jubileuszowym festiwalem.

Olga Byliñska



Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008

Uroczystoœæ XVI. ju¿ edycji plebiscytu na Sierpcza-
nina Roku odby³a siê 21 maja w sali widowiskowej 
Domu Kultury. Imprezê przygotowa³ Sierpecki Oddzia³ 
Towarzystwa Naukowego P³ockiego i Kapitu³a Komi-
tetu Honorowego Wyboru Sierpczanina Roku. S³owa 
powitania skierowali do licznie przyby³ych na uroczys-
toœæ goœci dr Henryka Piekarska - prezes Sierpeckiego 
Oddzia³u TNP, Ewa Wysocka - dyrektor Domu Kultury 
i Marek Zgliñski - pomys³odawca plebiscytu, który 

zreszt¹ s³owami rymowanki w³asnego autorstwa 
opo-wiedzia³ o pomyœle nagradzania wyró¿niaj¹cych 
siê sw¹ postaw¹ sierpczan.

Idea honorowania presti¿owym wyró¿nieniem 
narodzi³a siê w 1993 roku. Marek Zgliñski chcia³ w ten 
sposób uhonorowaæ ludzi, którzy swoj¹ aktywnoœci¹ w 
poszczególnych latach wybijali siê w sferze material-
nej, spo³ecznej i kulturowej. Od piêciu lat, na mocy 
umowy licencyjnej organizatorem plebiscytu jest 
sierpecki Zarz¹d TNP.

Zdzis³aw Dumowski kolejnym laureatem medalu
Zas³u¿ony dla Miasta Sierpca.
Praca na rzecz regionalizmu doceniona przez w³adze miejskie 

W sali œlubów Urzêdu Stanu Cywilnego, w pi¹tkowe 
popo³udnie 5 czerwca, mia³a miejsce uroczystoœæ 
przyznania kolejnego medalu Zas³u¿ony dla Miasta 
Sierpca. Zacne wyró¿nienie otrzyma³ Zdzis³aw 
Dumowski – w latach 1991-1995 burmistrz Sierpca, 
aktualnie urzêdnik Starostwa Powiatowego, spo³ecznik 
zaanga¿owany w dzia³alnoœæ wydawnicz¹ i pracê na 

rzecz lokalnego regionalizmu. W ceremonii 
uczestni-czy³y sierpeckie w³adze z burmistrzem i 
przewodnicz¹-cym Rady Miejskiej na czele, a tak¿e 
radni miejscy, najbli¿sza rodzina odznaczonego oraz 
grono przyjació³ i wspó³pracowników.



licznie przyby³ych na uroczystoœæ goœci dr Henryka 
Piekarska - prezes Sierpeckiego Oddzia³u TNP, Ewa 
Wysocka - dyrektor Domu Kultury i Marek Zgliñski - 
pomys³odawca plebiscytu, który zreszt¹ s³owami 
rymowanki w³asnego autorstwa opowiedzia³ o pomyœle 
nagradzania wyró¿niaj¹cych siê sw¹ postaw¹ 
sierpczan.

Tegoroczna impreza fina³owa plebiscytu rozpoczê³a 
siê od koncertu instrumentalnego, przygotowanego 
przez nauczycieli i uczniów Pañstwowej Szko³y Muzy-
cznej I stopnia im. Marcina Kamiñskiego w Sierpcu. Po 
prezentacji artystycznej o tegorocznej decyzji Komitetu 
Honorowego Wyboru Sierpczanina Roku 2008 poinfor-
mowa³a jego cz³onkini i sekretarz TNP Krystyna 
Szczepek. Spoœród otrzymanych zg³oszeñ (kandydatu-
ry do plebiscytu wraz z uzasadnieniem zg³osiæ móg³ 
ka¿dy mieszkaniec Sierpca), w wyniku g³osowania, 
Kapitu³a zdecydowa³a przyznaæ nominacje szeœciu 
osobom: Józefowi Bieñkowskiemu - za organizowanie 
czasu wolnego i wszechstronn¹ pomoc emerytom, ren-
cistom i inwalidom oraz zorganizowanie XI Przegl¹du 
Twórczoœci Emeryckich Zespo³ów Artystycznych, 
Janinie Bilickiej za pomoc medyczn¹ i psychologiczn¹ 
nieuleczalnie chorym i ich rodzinom, Zdzis³awowi 
Dumowskiemu - za dzia³alnoœæ wydawnicz¹ na rzecz 
utrwalania historii miasta, a przede wszystkim wydanie 
w 2008 roku monumentalnego „Herbarza szlachty po-
wiatu sierpeckiego” prof. Jerzego £empickiego, 

Barbarze Gil - za opracowanie projektów wykorzystu-
j¹cych dotacje na rzecz osób niepe³nosprawnych, 
dzia³alnoœæ charytatywn¹ na rzecz dzieci i osób doro-
s³ych z wadami s³uchu i mowy oraz promocjê miasta 
przez udzia³ w biegach maratoñskich w kraju i zagra-
nic¹, Adamowi Andrzejowi Konieczkowskiemu za 
objêcie patronatem 21 osób niepe³nosprawnych ze 
stowarzyszenia „Szansa na ¿ycie” oraz stworzenie 250 
miejsc pracy w Sierpcu w firmie handlowo-us³ugowej 
„Hollywood” i Annie Jagodziñskiej - modelce z Sierp-
ca, za rozs³awianie naszego miasta w œwiecie mody i 
status top modelki o œwiatowej s³awie.

Po prezentacji sylwetek nominowanych przyszed³ 
najbardziej oczekiwany moment uroczystoœci, czyli 
werdykt Kapitu³y. O wyniku corocznych plebiscytów 
decyduj¹ w tajnym g³osowaniu laureaci tytu³u z lat 
ubieg³ych, Zarz¹d Sierpeckiego Oddzia³u TNP oraz 
piêciu sta³ych cz³onków Kapitu³y. Decyzj¹ powy¿szego 
gremium tytu³ Sierpczanina Roku, a w³aœciwie Sierp-
czanki Roku 2008 oraz okolicznoœciowa rzeŸba 
Sierpeckiego Kasztelana d³uta Edmunda Szpanowskie-
go przypad³y Barbarze Gil.

Wzruszona laureatka plebiscytu otrzyma³a burzê 
braw od publicznoœci, po czym zasiad³a na krzeœle usta-
wionym na scenie, by wys³uchaæ na swój temat 
laudacji. Chwilê póŸniej ju¿ sama Sierpczanka Roku 
zabra³a g³os, ale warto zaznaczyæ, ¿e zrobi³a to w spo-

Podnios³¹ uroczystoœæ rozpocz¹³ przewodnicz¹cy 
Rady Miejskiej Marek Chrzanowski, który po s³owach 
powitania, przytoczy³ szereg faktów z ¿ycia i pracy 
Zdzis³awa Dumowskiego, œwiadcz¹cych o zasadnoœci 
przyznania medalu. Donios³y moment wrêczenia wy-
ró¿nienia przez burmistrza Marka Koœmidra, wicebur-
mistrza Zbigniewa Leszczyñskiego, przewodnicz¹cego 
Rady Miejskiej Marka Chrzanowskiego oraz jego zas-
têpcê Zbigniewa Mroczkowskiego, potwierdzi³y grom-
kie brawa uczestników uroczystoœci, bêd¹ce wyrazem 
ogromnego uznania dla bohatera ceremonii.

Zdzis³aw Dumowski nie kry³ wzruszenia, które 
towarzyszy³o mu w tak wa¿nym dniu, gdy wreszcie 
jego wieloletnia praca zosta³a doceniona i przypieczêto-
wana wrêczeniem Medalu. W rzeczowej i zawieraj¹cej 
s³owa podziêkowania przemowie przypomnia³ o dwóch 
etapach swojej aktywnoœci na rzecz Sierpca - jako 
lokalnego polityka i jako animatora ¿ycia kulturalnego 
miasta. Podziêkowa³ wielu osobom, które pomaga³y mu 
realizowaæ kolejne przedsiêwziêcia, zarówno jako bur-
mistrza, a tak¿e póŸniej, gdy swoj¹ aktywnoœæ ukierun-
kowa³ na utrwalanie dorobku literackiego miasta Sierp-
ca. Podkreœli³ równie¿ ogromne wsparcie, które zawsze 
otrzymywa³ od rodziny, a zw³aszcza ¿ony Bogumi³y i 
trójki dzieci.

Niespodziank¹ dla odznaczonego by³ monta¿ 
s³owno-muzyczny w wykonaniu uczniów sierpeckiego 

Liceum Ogólnokszta³c¹cego, na który oprócz piosenek 
sk³ada³y siê pisane w okresie studiów wiersze Zdzis³a-
wa Dumowskiego. Fakt ujawnienia kolejnego, skrywa-
nego talentu bohatera uroczystoœci wywo³a³ gromki 
aplauz i s³owa uznania wœród goœci.

Po wymianie serdecznoœci i wyrazów szacunku, 
goœcie wznieœli toast za najm³odszego w tej chwili 
laureata tytu³u i medalu Zas³u¿ony dla Miasta Sierpca.

Zdzis³aw Dumowski urodzi³ siê 17 paŸdziernika 
1953 roku w Sierpcu. Ukoñczy³ polonistyczne studia 
wy¿sze na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toru-
niu. W 1981 roku by³ redaktorem biuletynu informacyj-
nego „Wolne S³owo”, wydawanego przez Zarz¹d Re-
gionu Toruñskiego NSZZ „Solidarnoœæ” w Toruniu. W 
stanie wojennym internowany w Potulicach i Strzebie-
linku. W latach 1984-85 bra³ udzia³ w kilku przedsiê-
wziêciach wydawniczych toruñskiej podziemnej 
„Solidarnoœci”. Po powrocie do Sierpca w 1986 roku 
rozpocz¹³ pracê jako nauczyciel jêzyka polskiego w 
Szkole Podstawowej nr 1. W 1991 r. zosta³ dyrektorem 
Szko³y Podstawowej nr 2. W tym samym roku wybrany 
zosta³ na burmistrza miasta. Jako burmistrz przeprowa-
dzi³ skutecznie kilka istotnych dla Sierpca inwestycji, 
takich jak budowa cmentarza komunalnego, budowa 
nawierzchni rynku koszykowego przy ulicy Prusa, 
dokoñczenie budowy hali sportowej przy Szkole Pods-
tawowej nr 3, rozbudowa Ciep³owni Miejskiej, budowa 
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sób niezwykle oryginalny. Z plecakiem (z którym, jak 
powiedzia³a, nigdy siê nie rozstaje) i godnym podziwu 
wigorem wkroczy³a na scenê i odczyta³a specjalnie 
napisane z okazji uroczystoœci rymowane podziêkowa-
nia i refleksje odnoœnie bycia sierpczank¹. W swojej 
przemowie szczególne s³owa podziêkowania skierowa-
³a do obecnej na sali mamy, która nauczy³a j¹ „twar-
doœci”, synów £ukasza i Dominika, a tak¿e wszystkich 
przyjació³, wspó³pracowników i ¿yczliwych osób.

Oficjaln¹ czêœæ imprezy zakoñczy³ wspólny toast 
wszystkich uczestników. Du¿¹ niespodziank¹ dla 
Sierpczanki Roku 2008 by³o pojawienie siê na ban-
kiecie koñcz¹cym uroczystoœæ, mistrza olimpijskiego z 
1972 roku, sztangisty Zygmunta Smalcerza, który nie 
kry³ podziwu dla sportowego ducha Barbary Gil.

Barbara Gil - sierpczanka, logopeda, nauczyciel 
dyplomowany, sportsmenka, radna Rady Miejskiej. Jest 
absolwentk¹ Uniwersytetu Warszawskiego, z zawodem 
nauczycielskim zwi¹zana od ponad czterdziestu lat. Na 
co dzieñ pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Sierpcu, gdzie jako logopeda od 27 lat diag-
nozuje wady wymowy oraz prowadzi terapiê logopedy-
czn¹ dla dzieci i m³odzie¿y. Z pe³nym profesjonaliz-
mem podchodzi do pracy zawodowej, w ramach dzia³añ 
profilaktycznych spotyka siê z nauczycielami i rodzica-
mi, ma te¿ pod swoj¹ opiek¹ wiele dzieci z rozmaitymi 
niepe³nosprawnoœciami. Nieustannie uzupe³nia wiedzê 

ulicy Farnej, Jagie³³y i Targowej, wykup od Gminy 
Sierpc gruntu pod wysypisko œmieci w Rachocinie i po-
cz¹tek rozbudowy tego¿ wysypiska. Wiele spoœród jego 
poczynañ mia³o charakter ponadlokalny, m.in. jako 
inicjator powo³ania w 1992 roku Zwi¹zku Gmin Pó³-
nocnego Mazowsza, przyczyni³ siê do przyspieszenia 
gazyfikacji przewodowej 27 gmin z czterech woje-
wództw. W efekcie tych dzia³añ w kwietniu 1996 roku 
do Sierpca doprowadzono gaz (rok póŸniej tak¿e do 
Mochowa i Gozdowa). By³ równie¿ inicjatorem 
powstania w Sierpcu krytej p³ywalni przy Liceum 
Ogólnokszta³c¹cym, której budowê zakoñczono w 
1997 roku. Dziêki zaanga¿owaniu Zdzis³awa Dumow-
skiego jako burmistrza, w S¹dzie Rejonowym w 
Sierpcu otwarto Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych, a miasto 
zyska³o prawo do otwarcia drugiego notariatu.

Aktywne ¿ycie publiczne Zdzis³awa Dumowskiego 
nie ogranicza³o siê jedynie do piastowania w latach 
1991-1995 funkcji burmistrza. W latach 1990-1998 i 
2002-2006 dzia³a³ jako radny miejski, zaœ w latach 
2002-2006 jako radny powiatowy. By³ równie¿ dele-
gatem na Sejmik Samorz¹dowy Województwa P³oc-
kiego (1992-1994). W 2003 roku obj¹³ stanowisko 
dyrektora szpitala powiatowego w Sierpcu, zaœ od 
paŸdziernika 2004 roku pracuje w Starostwie Powia-
towym, gdzie odpowiada za zamówienia publiczne i 
prowadzenie inwestycji. Do wszystkich zajmowanych 

stanowisk podchodzi³ z profesjonalnym przygotowa-
niem teoretycznym - jako absolwent podyplomowych 
studiów w dziedzinie samorz¹du terytorialnego i roz-
woju lokalnego, regionalnych i szkolnych strategii 
rozwoju i zarz¹dzania w edukacji, organizacji i eko-
nomiki zdrowia oraz funduszy unijnych.

Zas³uguj¹c¹ na szczególne uznanie sfer¹ aktywnoœci 
Zdzis³awa Dumowskiego, przede wszystkim docenian¹ 
przez sierpeckie œrodowisko kulturalne jest jego dzia-
³alnoœæ wydawnicza i publicystyczna. W 1999 roku 
zainicjowa³ powstanie w Sierpcu Towarzystwa Przy-
jació³ Ziemi Sierpeckiej, którego g³ównymi celami 
by³o: rozbudzanie lokalnego patriotyzmu i poczucia 
dumy z przynale¿noœci do spo³ecznoœci ziemi sierpec-
kiej, kszta³towanie œwiadomoœci historycznej i kultu-
ralnej odrêbnoœci ziemi sierpeckiej, integracja 
spo³eczno-kulturalna mieszkañców ziemi sierpeckiej. 
Jednym z przejawów dzia³alnoœci Towarzystwa sta³o 
siê wydawanie ksi¹¿ek. Pod prezesur¹ Zdzis³awa Du-
mowskiego ukaza³y siê, jak do tej pory 22. publikacje 
ksi¹¿kowe tematycznie zwi¹zane z Sierpcem i ziemi¹ 
sierpeck¹, autorstwa lokalnych pisarzy i publicystów. 
Dzia³alnoœæ wydawnicza Towarzystwa jest mo¿liwa 
dziêki wielkiemu zaanga¿owaniu i pasji Zdzis³awa 
Dumowskiego, który s³ynie ze swojego uporu i kon-
sekwencji w d¹¿eniu do upragnionego celu. Jako wyda-
wca podejmuje siê trudnego i czêsto niewdziêcznego 

na kursach i szkoleniach. Aktywnie wspó³pracuje z licz-
nymi lokalnymi stowarzyszeniami i organizacjami 
charytatywnymi. Za sw¹ pracê wielokrotnie odznacza-
na i premiowana, zarówno w œrodowisku lokalnym, jak 
i przez prezydenta RP, który przyzna³ jej Z³oty Krzy¿ 
Zas³ugi. Barbara Gil s³ynie z doskona³ej kondycji 
fizycznej, któr¹ potwierdza udzia³ami w maratonach i 
supermaratonach. W czerwcu 2008 roku pokona³a swój 
200 maraton (w sumie w samym tylko 2008 roku - 
uczestniczy³a w 39 maratonach w Polsce i zagranic¹, na 
chwilê obecn¹ ma na swoim koncie pokonanych ponad 
230 maratonów). Nie nale¿y do ¿adnego klubu sporto-
wego i udzia³ w ka¿dym maratonie finansuje z w³asnej 
kieszeni. Trofea, które w ci¹gu lat uda³o siê sportsmen-
ce uzyskaæ, mo¿na by³o obejrzeæ w dniu plebiscytu, w 
korytarzu pierwszego od lewej wejœcia do Domu 
Kultury. Liczba kilkuset pucharów i medali, a tak¿e 
pami¹tkowe koszulki z biegów krajowych i zagranicz-
nych wzbudzi³y wœród wielu osób ogromny szacunek 
dla dokonañ sportowych Barbary Gil. Sumiennoœæ i 
profesjonalizm w pracy, zarówno nauczycielskiej, jak i 
radnej miejskiej to cechy, które nale¿y podziwiaæ i na-
œladowaæ. Barbara Gil posiada tak¿e liczne talenty 
manualne (wykonuje m. in. przepiêkne, misterne ko-
ronkowe serwetki) i poetyckie (wiersze autorstwa 
Sierpczanki Roku uœwietni³y niejedn¹ sierpeck¹ 
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zadania poszukiwania sponsorów przysz³ych 
publikacji. Otacza trosk¹ swoich autorów, do-
pinguje ich w trakcie powstawania kolejnych 
ksi¹¿ek, jest ich pierwszym recenzentem, 
s³u¿y swoim wieloletnim doœwiadczeniem, 
podsuwaj¹c uwagi i merytoryczne rozwi¹za-
nia. Uczestniczy w ca³oœciowym procesie 
edytorskim ksi¹¿ki, od rêkopisu, po pierwszy 
wydruk drukarski. Dba tak¿e o odpowiedni¹ 
reklamê nowego wydawnictwa, organizuj¹c 
we wspó³pracy z Miejsk¹ Bibliotek¹ Publicz-
n¹ w Sierpcu, s³yn¹ce z mi³ej atmosfery 
promocje kolejnych ksi¹¿ek.

Za swoj¹ dzia³alnoœæ wydawnicz¹ nomi-
nowany by³ ju¿ dwukrotnie (w 2008 i 2009 
roku) do zaszczytnego tytu³u „Sierpczanin 
Roku” i choæ nie zdoby³ wyró¿nienia, publi-
kacje o których wydawanie od lat zabiega, s¹ 
najlepszym dowodem na wielk¹ pracê, któr¹ 
wykonuje na rzecz sierpeckiej historii i kul-
tury.

Równie¿ z inicjatywy Zdzis³awa Dumow-
skiego przyznawany jest w Sierpcu medal 
„Pro Domo Sua” im. Feliksa i Prokopa 
Sieprskich, promuj¹cy ludzi z pasj¹, zaanga-
¿owanych w pracê na rzecz lokalnej spo-
³ecznoœci. W bie¿¹cym roku odbêdzie siê 
czwarta edycja przyznawania medalu.

Zdzis³aw Dumowski jest autorem publika-
cji ksi¹¿kowej „Jedna noc” (Sierpc 2003), 
gdzie utrwali³ doœwiadczenia i przemyœlenia 
z okresu, gdy by³ aktywnym dzia³aczem 
„Solidarnoœci”. Zebra³ i opracowa³ równie¿ 
materia³y do tomu „Obwód sierpecki Armii 
Krajowej: œwiadectwa i dokumenty” (Sierpc 
2003). W latach 1997-1998 by³ jednym z po-
mys³odawców i realizatorów wydania dwóch 
tomów „Almanachu Sierpeckiego”, w któ-
rych zawarto œwiadectwa sierpczan - uczest-
ników najwa¿niejszych wydarzeñ historycz-
nych. Jest tak¿e jednym ze wspó³autorów 
najwiêkszego sierpeckiego sukcesu wydaw-
niczego ostatnich lat - ksi¹¿ki „Ziemia 
sierpecka znana i nieznana. Informator 
historyczno-krajoznawczy” (Sierpc 2007).

Praca, któr¹ Zdzis³aw Dumowski wykona³ 
na rzecz Sierpca, zw³aszcza w dziedzinie 
dzia³alnoœci wydawniczej jest wprost nieoce-
niona. Jego ci¹g³e d¹¿enie do utrwalania 
dziejów Sierpca na kartach ksi¹¿ek to 
wartoœæ, któr¹ podziwiaj¹ wspó³czeœni, ale 
szczególnie doceni¹ przysz³e pokolenia 
sierpczan, które z nich czerpaæ bêd¹ wiedzê o 
przodkach i dziedzictwie kulturowym na-
szego miasta.

Magdalena Staniszewska
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PANI¥   BARBARÊ  GIL

Uzasadnienie:

Pani Barbara Gil posiada 42 letni sta¿ pracy pedagogicznej. Jest 
nauczycielem dyplomowanym, specjalist¹ IIo w zakresie logopedii, posiada 
odznakê "Przyjaciel Dziecka" oraz Z³oty Krzy¿ Zas³ugi. Od 2002 roku - 
nauczyciel dyplomowany. Radna miasta Sierpca. Jako logopeda poradni od 27 
lat diagnozuje wady wymowy oraz prowadzi terapiê logopedyczn¹ dzieci i 
m³odzie¿y.  Œwietny fachowiec w swojej dziedzinie, prezentuj¹cy bardzo wysoki 
poziom wiedzy specjalistycznej, umiejêtnoœci terapeutyczne oraz ¿yczliwe 
podejœcie do dziecka. Wszystko to gwarantuje skutecznoœæ oddzia³ywañ. Pani 
Gil w ramach dzia³añ profilaktycznych spotyka siê z nauczycielami i rodzicami i 
bardzo dok³adnie omawia wystêpuj¹ce u dzieci nieprawid³owoœci w mówieniu, 
wady wymowy oraz ich przyczyny. Pod Jej opiek¹ s¹ dzieci z ró¿nymi niepe³no-
sprawnoœciami: upoœledzone umys³owo, niedos³ysz¹ce, maj¹ce mowê bez-
dŸwiêczn¹, z rozszczepem podniebienia itp. Pracuje równie¿ z uczniami starszy-
mi, którzy wczeœniej nie korzystali z pomocy logopedy, a chc¹ korygowaæ 
nieprawid³owoœci w mówieniu. Pani Gil odnosi widoczne sukcesy w pracy z 
m³odzie¿¹ j¹kaj¹c¹ siê oraz z dzieæmi niedos³ysz¹cymi. Jest to niezmiernie 
trudne wyzwanie, któremu stara siê w pe³ni sprostaæ. Chêtnie uczestniczy w 
ró¿nych szkoleniach specjalistycznych w celu pog³êbienia swojej wiedzy.

Jest osob¹ intensywnie wspó³pracuj¹c¹ z instytucjami i organizacjami 
dzia³aj¹cymi w œrodowisku lokalnym na rzecz dzieci i m³odzie¿y. Inicjatorka i 
wspó³za³o¿ycielka Stowarzyszenia Osób z Uszkodzonym S³uchem i Wadami 
Wymowy oraz ich Przyjació³ z siedzib¹ w Sierpcu " S³yszê i Mówiê". Jest równie¿ 
prezesem tego Stowarzyszenia. Usilnie zabiega³a o œrodki finansowe na opera-
cjê dziewczynki z g³êbokim  niedos³uchem. Ponadto w swoim wolnym czasie, 
spo³ecznie udziela³a siê w pracy Parafialnej Poradni Rodzinnej w Sierpcu. 
Podczas dy¿urów pomaga³a rodzicom w pracy z dzieæmi z wadami mowy. 
Aktywnie uczestniczy³a w organizacji Powiatowej Konferencji na rzecz osób 
niepe³nosprawnych w 2003r, organizowanej przez nasz¹ poradniê. Opracowa³a 
i przedstawi³a wartoœciowy referat dotycz¹cy sytuacji osób niepe³nosprawnych 
na terenie Powiatu Sierpeckiego.

Pani B. Gil jest pracownikiem wykonuj¹cym rzetelnie powierzone jej obo-
wi¹zki, d¹¿¹cym z uporem do wyznaczonego sobie celu.

Za swoje osi¹gniêcia w pracy zawodowej by³a wielokrotnie nagradzana:
- Nagrod¹ Kuratora:1974r, 1995r., nagrod¹ Dyrektora: 1986r., 1990r., 

1993r., 1998r., nagrod¹ Starosty: 2002r.
Barbara Gil jest maratonk¹. Pokonuje maratony 42,195 km oraz superma-

ratony. W czerwcu 2008 roku pokona³a swój 200 maraton  z Poznania do 
Lednicy, gdzie odbywa³o siê " Spotkanie  M³odych " - organizowane przez  Ks. 
Górê. Barbara Gil w 2008 roku pokona³a 39 maratonów w Polsce i za granic¹. 
Nie nale¿y do klubów sportowych w Sierpcu. Wszystkie wyjazdy na maratony s¹ 
na Jej koszt.

Pracownicy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sierpcu uwa¿aj¹, ¿e 
pokonanie maratonu jest dla twardzieli,  a  pokonanie 228 maratonów do chwili 
obecnej przez Barbarê Gil - jest genialne. W Polsce Barbara Gil ma trzecie 
miejsce wœród kobiet - w iloœci pokonanych maratonów.

Rada Pedagogiczna Poradni wie o dwusetnym maratonie kole¿anki - o tym 
wa¿nym wydarzeniu dla Sierpca i Polski - szanuje je w sposób wyj¹tkowy i 
docenia. Barbara Gil ma dwóch doros³ych synów, którzy maj¹ wykszta³cenie 
wy¿sze - nie mieszkaj¹ w Sierpcu. Uwa¿amy, ¿e Barbara Gil - to bardzo dobry 
wzorzec i przyk³ad do naœladowania przez starszych i m³odzie¿. Rodzina, praca, 
dzia³alnoœæ charytatywna i maratony - to ¿ycie Barbary Gil.
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Czworono¿ny symbol sierpeckiego PKS,
czyli pies prawie jak cz³owiek

Dworzec sierpeckiego PKS na pewno nie nale¿y do naj-
lepszych wizytówek naszego miasta. Budynek w gorszym wy-
daniu „architektury barakowej”, obszerny plac otoczony ³adny-
mi drzewami, ale od zawsze ze zniszczon¹ nawierzchni¹. 
£awki dla podró¿nych te¿ „od zawsze” stare, brak estetyczne-
go k¹ta gastronomicznego dla konsumentów korzystaj¹cych z 
kiosku funkcjonuj¹cego w poczekalni. Mimo tych niezachêca-
j¹cych realiów, wielu mieszkañców Sierpca, a tak¿e „tranzyto-
wych” pasa¿erów odczuwa³o dla dworca sympatiê. Jej 
Ÿród³em by³ du¿y br¹zowo czarny pies „dy¿uruj¹cy” na dwor-
cu. Niemal ka¿dy pasa¿er mia³ okazjê natkn¹æ siê na niego. W 
lecie przebywa³ przewa¿nie na dworze wyleguj¹c siê na s³o-
neczku, a w zbyt upalne dni szuka³ cienia. Zim¹ przebywa³ 
g³ównie w poczekalni dworca lub w dy¿urce kontrolerów ruchu 
z którymi by³ bardzo z¿yty. Czêsto zalega³ po prostu w przejœ-
ciu, w g³ównych drzwiach i nale¿a³o go omin¹æ, lub przekro-
czyæ, co dla podró¿nego czêsto z du¿¹ torb¹ by³o k³opotliwe. 
Nikt go jednak nie tr¹ca³, ani nie ruga³, nikt nie wyra¿a³ nieza-
dowolenia. Nie bez powodu. Jego wielkoœæ, a jeszcze bardziej 
stoicki spokój i inteligentne spojrzenie budzi³y mimowolny 
szacunek. Jeœli ktoœ przechodz¹c 
przypadkiem zawadzi³ go nog¹ lub tor-
b¹, spojrza³ tylko z pewnym zdziwie-
niem i lekkim wyrzutem. Nikogo nigdy 
nie ugryz³, nikt te¿ nie pamiêta by kie-
dykolwiek szczeka³ lub choæby war-
cza³.

Mo¿na go by³o spotkaæ w ró¿nych 
punktach miasta poruszaj¹cego siê 
niespiesznie pomiêdzy dworcem PKS 
na ul Konstytucji 3 Maja, a zajezdni¹ 
autobusów na ul. S³owackiego. Czês-
to te¿ pokonywa³ tê odleg³oœæ wsiada-
j¹c do autobusu, co kierowcy ¿yczliwie 
tolerowali. W tych punktach mia³ swo-
ich przyjació³ i opiekunów. Pani z kon-
troli ruchu i kasjerki dba³y o to, by by³ 
nakarmiony. Rano wychodzi³ na ulicê 
Konstytucji 3 Maja, by na odcinku po-
miêdzy kioskiem Ruchu a sklepikiem miêsnym przywitaæ siê 
ze znajomymi. Spotyka³ siê tu z osobami, które robi¹c zaopa-
trzenie do domu, kupowa³y mu kawa³ek kie³basy lub miêsa. 
Jada³ niezbyt du¿o i nie wszystko, ale znajome panie wiedzia-
³y, jakie s¹ jego potrzeby i gusty. Na oferowany posi³ek nigdy 
nie rzuca³ siê ³apczywie, najpierw pow¹cha³ i obejrza³, a cza-
sami rezygnowa³ z konsumowania otrzymanego po¿ywienia. 
Bo, jak wspominaj¹ panie zatrudnione na dworcu, nie wszyst-
ko móg³ ju¿ w ostatnim okresie spo¿ywaæ. Szczególnie niepo-
¿¹dane by³y koœci, z którymi sobie nie radzi³. Miejsca jego 
bytowania, dworzec i zajezdnie s¹ oddalone od siebie o oko³o 
jeden kilometr. Zazwyczaj bezb³êdnie ocenia³, który autobus 
wraca do zajezdni, ale pomy³ki siê zdarza³y. Jeœli podchodzi³ 
do niew³aœciwego autobusu, kierowca nie musia³ go odpê-
dzaæ, wystarczy³o ¿e wykona³ gest rêk¹, lub przecz¹co pokrê-
ci³ g³ow¹. Pies czeka³ na gest zaproszenia i nie wsiada³, jeœli 
takiego gestu nie by³o.

Jego kontakt z ludŸmi by³ zadziwiaj¹cy. On siê tak zacho-
wywa³ jakby wszystko pojmowa³ co siê do niego mówi, a nawet 
przestrzega³ zasad dobrego wychowania przyswojonych z lu-
dzkiej spo³ecznoœci. Zdarzy³o nam siê kiedyœ spotkaæ go, gdy 
szliœmy ulic¹ Wiosny Ludów od Biblioteki w kierunku domu na 
ul Konstytucji. Zwracaj¹c siê w jego kierunku coœ powiedzia-
³am. On bli¿ej podszed³, pow¹cha³, spojrza³ z niespiesznym 

zainteresowaniem i zacz¹³ iœæ obok. Szliœmy wszak wszyscy 
razem do domu. Po chwili zatrzymaliœmy siê na moment przed 
wystaw¹ jakiegoœ sklepu, zapominaj¹c, ¿e mamy towarzysza. 
On te¿ siê zatrzyma³, bo skoro zosta³a miêdzy nami nawi¹za-
na „rozmowa” i idziemy w tym samym kierunku, to tak wypada-
³o mu uczyniæ. Z wyrozumia³oœci¹ dla ludzkich s³aboœci pocze-
ka³ chwilkê i znów szliœmy razem do domu. Wprawdzie on ca³y 
czas milcza³, ale by³o to bardzo wymowne milczenie i my z 
mê¿em go rozumieliœmy. W ten sposób doszliœmy razem do 
skrzy¿owania ulicy Wiosny Ludów z ulic¹ Armii Krajowej. Tu 
nasze drogi siê rozchodzi³y, co werbalnie mu przekazaliœmy, 
wiêc on przystan¹³ przed przejœciem dla pieszych przepuœci³ 
kilka samochodów, po czym spokojnie po pasach przeszed³ 
na drug¹ stronê jezdni i ju¿ by³ w bezpoœrednim s¹siedztwie 
swojego domu - dworca PKS.

Z dworcem by³ zwi¹zany od wielu lat i tu w³aœnie spotka³ 
osoby, które jego mi³oœæ do ludzi czyni¹ zrozumia³¹. Bo zwie-
rzê to przed laty niestety zosta³o okrutnie potraktowane przez 
swoich w³aœcicieli istoty bez serca, które w pewnym momen-
cie postanowi³y siê go pozbyæ. Pracownicy PKS znaleŸli psa 

na terenie zajezdni. Sk¹d tam siê wzi¹³ 
nie wiadomo, ale jego widok by³ 
wstrz¹saj¹cy. Mia³ rany na ca³ym ciele. 
Okaleczenia œwiadczy³y o tym ¿e zos-
ta³ pobity, a nie wykluczone ¿e i nawet 
podpalony. Jego stan by³ godny po¿a-
³owania. Tym razem spotka³ siê z ¿y-
czliwoœci¹ i pomoc¹, uzyska³ szansê 
na ¿ycie. By³ karmiony, w razie potrze-
by leczony i mia³ budê na terenie za-
jezdni. Oczywiœcie odt¹d zwi¹za³ siê z 
pracownikami PKS i pokocha³ ich tak, 
jak tylko pies potrafi. Wita³ ich jak 
starych znajomych i chodzi³ z nimi 
wszêdzie gdzie to by³o mo¿liwe. Jedna 
z pañ mówi, ¿e posz³a kiedyœ na cmen-
tarz a pies za ni¹ tam i z powrotem.

Ale i w tym etapie ¿ycia zdarza³y 
siê mu niemi³e przygody. By³ bardzo 

spokojny i ¿yczliwy dla ludzi co, pomimo du¿ych rozmiarów nie 
zniechêca³o do zaczepek ze strony chuliganów, ¿eby go kop-
n¹æ, albo uderzyæ. Kiedyœ zaatakowa³ go inny pies, du¿y agre-
sywny wilczur. D³ugo nosi³ na g³owie œlady walki i od tamtej 
pory przesta³ widzieæ na jedno oko. Najgorsz¹ traumê prze¿y³ 
podczas akcji wy³apywania bezpañskich psów zleconej przez 
burmistrza. Hycel – rakarz schwyta³ psa i wraz ze stadem in-
nych kundli odstawi³ do Grudzi¹dza. Na szczêœcie pracownicy 
PKS natychmiast siê o tym dowiedzieli i natychmiast wys³any 
zosta³ samochód dostawczy, by odzyskaæ psa ze schroniska. 
W Grudzi¹dzu swoje nieszczêœcie oznajmia³ pe³nym rozpaczy 
nieustannym wyciem. Swoich wybawicieli z Sierpca przywita³ 
wielk¹ spontaniczn¹ radoœci¹ i od tej pory poczu³ siê z nimi 
jeszcze bardziej zwi¹zany. W ostatnim okresie prze¿y³ wylew. 
Sierpeccy weterynarze nie szczêdzili starañ, by go wyleczyæ. 
Otrzymywa³ zastrzyki i starann¹ opiekê. Niestety, w koñcu ma-
ja bie¿¹cego roku znaleziono go na terenia dworca martwego. 
Jego kilkunastoletnie tutaj bytowanie skoñczy³o siê. Dworzec 
niby stoi tak jak sta³, ale teraz czegoœ mu brakuje, co zauwa-
¿aj¹ pracownicy, oraz stali u¿ytkownicy – podró¿ni, w tym ni¿ej 
podpisani - 

- Halina i Jan Burakowscy

Rys. Anna Mroczyñska
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Medal „Zas³u¿ony dla Miasta Sierpca”
dla Zdzis³awa Dumowskiego
Zdzis³aw Dumowski urodzi³ siê i wychowa³ w Sierpcu. W latach 1973-1986 mieszka³ w Toruniu. Do Sierpca wróci³ w 1986 roku. Jest 
polonist¹ po Uniwersytecie Miko³aja Kopernika i absolwentem kilku studiów podyplomowych: studium samorz¹du terytorialnego i 
rozwoju lokalnego, studium regionalnych i szkolnych strategii rozwoju i zarz¹dzania w edukacji, studium organizacji i ekonomiki 
zdrowia, studium  pozyskiwania  funduszy unijnych. 
W okresie toruñskim pracowa³ m.in. w "Spo³em "WSS" w dziale kulturalno-oœwiatowym, w Teatrze im. Wilama Horzycy jako wicedyrektor 
odpowiedzialny za organizacjê Festiwalu Teatrów Polski Pó³nocnej,  w Zarz¹dzie Regionu NSZZ "Solidarnoœæ" jako redaktor biuletynu 
"Wolne S³owo". W stanie wojennym zosta³ internowany za dzia³alnoœæ opozycyjn¹. Po opuszczeniu obozu dla internowanych w 
Strzebielinku pracowa³ kolejno jako malarz pokojowy, magazynier w klubie sportowym, uczeñ w zak³adzie fotograficznym.
W Sierpcu pracowa³ jako nauczyciel jêzyka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1 latach 1986-1990, dyrektor Szko³y Podstawowej Nr 2 w 
roku 1991, burmistrz Miasta Sierpca w latach 1991-1995, dyrektor biura Zwi¹zku Gmin Pó³nocnego Mazowsza w latach 1995-2003, 
dyrektor szpitala powiatowego w Sierpcu w roku 2003, urzêdnik w Starostwie Powiatowym w Sierpcu od paŸdziernika 2004 r. 
odpowiedzialny za zamówienia publiczne,  prowadzenie inwestycji i fundusze unijne. 

Ryszard Suty: Jak siê czujesz jako uhonorowany
                  medalem za zas³ugi dla miasta Sierpca?
Zdzis³aw Dumowski: Z pewnoœci¹ bogatszy o srebro zawar-
te w medalu i satysfakcjê. Nie zabiega³em o medal. By³a to 
inicjatywa radnego Jerzego Stachurskiego, który zebra³ pod-
pisy pod wnioskiem. W tej mierze popierali go obaj przewod-
nicz¹cy Rady – Marek Chrzanowski i Zbigniew Mroczkow-
ski. Wiem, ¿e radni przyjêli uchwa³ê o przyznaniu medalu 
bez sprzeciwu. Jestem zadowolony, poniewa¿ jest to du¿a 
sprawa, kiedy rodzinne miasto daje ci wyró¿nienie.
RS: Dosta³eœ medal za pracê samorz¹dow¹ oraz
       za dzia³alnoœæ wydawnicz¹. To s¹ doœæ odleg³e
       od siebie sfery aktywnoœci.
ZD: To prawda, ale dotycz¹ tej samej lokalnej spo³ecznoœci. 
Jak og³osi³ miejscowy klasyk: moj¹ parti¹ jest Sierpc. Do 
lokalnej polityki trafi³em w roku 1990 za namow¹ Mieczy-
s³awa Gruka – znanego sierpeckiego dzia³acza katolickiego 
oraz Stanis³awa Szablewskiego – skromnego kierowcy Po-
gotowia Ratunkowego. Do Sierpca wraz z rodzin¹ wróci³em 
z Torunia w 1986 roku, maj¹c w ¿yciorysie romantyczny, ale 
trudny rozdzia³ zwi¹zany z pierwsz¹ „Solidarnoœci¹”. Uczy-
³em w Szkole Podstawowej nr 1 jêzyka polskiego dziêki 
dobremu sercu miejscowych oficerów S³u¿by Bezpieczeñ-
stwa. Nie dowierza³em porozumieniu zawartemu miêdzy 
komunistami a czêœci¹ opozycji przy Okr¹g³ym Stole. Jed-
nak nurt tego, co nowe, porwa³ mnie jak wielu innych. Upod-
miotowienie gmin, wolne wybory do rad bez list stworzo-
nych przez Front Jednoœci Narodu, wizja prawdziwego 
decydowania o tym, który budynek pomalujemy i na której 
ulicy wylejemy asfalt. Dziœ mam do tej aury z I po³owy lat 
90-tych ubieg³ego wieku dystans, ale wtedy ros³y mi skrzy-
d³a u ramion.
RS: Mia³eœ skrzyd³a jako burmistrz czy jako radny?
ZD: Oczywiœcie, to bardzo wa¿ne rozró¿nienie. By³em 3-
krotnie wybieranym przez Radê burmistrzem od czerwca 
1991 r. do czerwca 1995 r.  Analiza wydarzeñ I po³owy lat 90-
tych prowadzi do nastêpuj¹cej oceny, któr¹ wyra¿ê przy 
u¿yciu obiegowych dziœ terminów. Wówczas dba³em bar-
dziej o public relations, ni¿ o human relations. To mnie zgu-
bi³o jako burmistrza. Wtedy burmistrz to przewodnicz¹cy 
Zarz¹du, czyli cia³a kolektywnego, którego zadaniem by³o 
wykonywanie uchwa³ Rady. Burmistrz zale¿a³ od radnych, 
jego pozycja nie by³a tak stabilna jak obecnie, kiedy miesz-
kañcy wybieraj¹ burmistrza bezpoœrednio. Powinienem 
wk³adaæ wiêcej wysi³ku, by radni „byli ze mn¹”, bo od rad-

nych zale¿a³a moja pozycja, a nie od  mieszkañców Sierpca, 
którzy ca³ego samorz¹dowego „dziania siê” nie widzieli i 
st¹d nie cenili, zajêci swoimi sprawami. Wszak w I po³owie 
lat 90-tych pojawi³o siê tak¿e w Sierpcu nieznane od zakoñ-
czenia II wojny zjawisko zamykania zak³adów pracy, zwol-
nieñ grupowych i bezrobocia. Do tego budowana wówczas 
infrastruktura nie by³a tak widoczna, bo to nie by³ czas na 
chodniki.
RS: Zatrzymaj siê na chwilê przy tym okresie. Jakie s¹
       dowody na wyj¹tkowoœæ  twoich rz¹dów w mieœcie?
ZD: To by³ okres zmian w³asnoœciowych w przedsiêbiorst-
wach komunalnych, okres odrabiania zapóŸnieñ infrastruk-
turalnych i podjêtych prób w³¹czenia siê w wyœcig z innymi 
gminami o inwestorów. Jako burmistrz przeprowadzi³em 
skutecznie kilka istotnych dla miasta inwestycji, takich jak 
budowa cmentarza komunalnego, budowa nawierzchni ryn-
ku koszykowego na ul. Prusa, dokoñczenie budowy hali 
sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3, rozbudowa Cie-
p³owni Miejskiej o 3. kocio³, budowa ulicy Farnej, Jagie³³y i 
Targowej, wykupi³em od Gminy Sierpc grunt pod wysypisko 
œmieci w Rachocinie i rozbudowa³em to wysypisko. Popar-
³em przekszta³cenie zak³adu komunalnego pn. Miejskie 
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w spó³kê skarbu miasta „Empegek” oraz Zak³ad Gospodarki 
Mieszkaniowej oraz doprowadzi³em do utworzenia na bazie 
czêœci maj¹tku Wojewódzkiego Przedsiêbiorstwa Energety-
ki Cieplnej spó³ki skarbu miasta pn. Ciep³ownia Sierpc. 
By³em inicjatorem powo³ania w 1992 roku Zwi¹zku Gmin 
Pó³nocnego Mazowsza, którego celem by³o przyœpieszenie 
gazyfikacji przewodowej 27 gmin z 4 województw. W efek-
cie podjêtych dzia³añ zosta³ do Sierpca doprowadzony gaz w 
kwietniu 1996 roku, a w roku nastêpnym do Mochowa i Goz-
dowa. Rozpocz¹³em budowê p³ywalni krytej przy Liceum 
Ogólnokszta³c¹cym, któr¹ zakoñczono w 1997 roku, przy 
wsparciu finansowym ze strony sierpeckiego browaru oraz 
Kuratorium Oœwiaty w P³ocku. Dziêki mojemu zaanga¿owa-
niu jako burmistrza w S¹dzie Rejonowym w Sierpcu  otwarto 
Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych, a miasto Sierpc zyska³o prawo 
do otwarcia drugiego notariatu. 
RS: Faktycznie, jest tego trochê.
ZD: Trochê? Inicjatywy z tamtego okresu wci¹¿ maj¹ dla 
miasta znaczenie. WeŸmy decyzje personalne dotycz¹ce obu 
wa¿nych spó³ek miejskich. Do dziœ dyrektorem „Empege-
ku”, z ewidentnymi sukcesami, jest Tadeusz Stelmañski i 
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dobrze sobie radzi dyrektor „Ciep³owni” Andrzej Waliszew-
ski. Nie utrzyma³ siê na stanowisku dyrektora ZGM 
Krzysztof Wiœniewski, bez którego odwagi i umiejêtnoœci 
nie by³oby mo¿liwych wiele przedsiêwziêæ tego czasu: dom 
przedpogrzebowy, adaptacja cegielni na Wojska Polskiego 
na mieszkania komunalne czy rozbiórka budynku przy ra-
tuszu. Mia³em istotny wp³yw na sprawy Sierpca przez 4 lata. 
Po mnie rz¹dz¹ ró¿ne ekipy z tym samym burmistrzem przez  
14 lat. Porównujê dorobek tego 14-lecia z moim 4-letnim i 
nie czujê siê przeœcigniêty. Myœlê, ¿e by³em w³aœciwym 
cz³owiekiem we w³aœciwym czasie na w³aœciwym miejscu. Z 
po¿ytkiem dla Sierpca.
RS: Radni, którzy ciê odwo³ali ze stanowiska,
       uwa¿ali inaczej.
ZD: Odwo³anie by³o przekrêtem i ci, którzy w tym uczestni-
czyli, dobrze to wiedz¹. W lokalnej polityce jako radny 
miejski i jedn¹ kadencjê radny powiatowy by³em obecny 
³¹cznie 16 lat, wiêc nie mo¿na powiedzieæ, ¿e zdanie radnych 
II kadencji podzielali mieszkañcy Sierpca. Niemniej jednak 
okres po „odwo³aniu” by³ dla mnie bardzo trudny. Najlepiej 
by³oby wyjechaæ z tego niewielkiego miasta, gdzie pe³ni³em  
najwy¿sze stanowisko publiczne, a potem nagle nie znajdo-
wa³em zbyt wielu, którzy chcieliby podaæ mi rêkê. Ostatecz-
nie jednak nie wyjecha³em i poradzi³em sobie z koniecz-
noœci¹ zarabiania na rodzinê. 
RS: Trzyma³eœ siê tej polityki, jak nie ma³ej, to tej du¿ej.
ZD: Polityka jest fascynuj¹cym obszarem aktywnoœci ludz-
kiej. Polityka z¿era emocje i rozum, jest jak choroba. Jest coœ 
niezwyk³ego w polityce, dziêki której wp³ywa siê na losy 
innych ludzi. To jest takie niebezpieczne czarodziejstwo: 
twoje s³owo mo¿e staæ siê chlebem albo kamieniem, ale ty 
tego nigdy nie wiesz. Faktycznie w II po³owie lat 90-tych 
anga¿owa³em siê w pracy dla Ruchu Odbudowy Polski, a 
póŸniej dla Zjednoczenia Chrzeœcijañsko-Narodowego ra-
zem ze Stanis³awem Solk¹ i Janem Stelmañskim. Oba ugru-
powania skazane by³y zreszt¹ na przegran¹ na arenie krajo-
wej, poniewa¿ by³ to czas wielkiego powrotu rz¹dów post-
komunistów. Prawdê mówi¹c, nie by³o mnie staæ na d³u¿sze 
finansowanie uczestnictwa w polityce ponadlokalnej.
RS: Chcia³eœ wróciæ do ma³ej polityki.
       Konkurowa³eœ w bezpoœrednich wyborach
       w 2002 roku z obecnym burmistrzem.
ZD: Uwa¿a³em, ¿e jestem sierpczanom potrzebny jako 
ojciec miasta. Zaoferowa³em swoje us³ugi. Pomog³o mi 
finansowo w kampanii kilku przedsiêbiorców, którzy potem 
znaleŸli siê w Sierpeckim Zwi¹zku Gospodarczym, a niektó-
rzy z nich s¹ dziœ czynni politycznie w mieœcie i w powiecie. 
Byli to m.in.: Stanis³aw Solka, Jerzy Stachurski, Waldemar 
Olejniczak, bracia Adam i Wojciech Lipiñscy oraz Hubert 
Góralski. Pojedynku z Markiem Koœmidrem nie wygra³em. 
Nie podejrzewa³em, ¿e sierpczanie tak bardzo go akceptuj¹ i 
dobrze oceniaj¹ jego 7 lat  rz¹dów.
RS: Zadam pytanie niepolityczne: czy okres walki
       o w³adzê w mieœcie uwa¿asz za zamkniêty?
ZD: Od 3 lat jestem poza lokaln¹ polityk¹. Zastanawiam siê, 
czy jest ona beze mnie przez to lepsza czy gorsza? Za rok 
zamknê ocenê i zdecydujê, czy chcê do niej wróciæ, je¿eli 
oczywiœcie mieszkañcy Sierpca pozwol¹. Przy tej okazji 
chcê podziêkowaæ tym wszystkim, którzy mnie dot¹d w pra-
cy dla miasta wspierali: obu przewodnicz¹cym Rady – 
Zygmuntowi Rasale i Janowi Piotrowskiemu oraz kilku 

osobom z Urzêdu Miasta – Adelheid T³uchowskiej i œp. Sta-
nis³awie Szablewskiej – skarbniczkom, Marzannie £abêdz-
kiej, Halinie Waszkiewicz, Krystynie Gajewskiej oraz Ma-
rzenie Sawickiej – pracownicom Urzêdu, których profesjo-
nalizm oraz ofiarnoœæ zachowa³em w dobrej pamiêci.

RS: Zawodowo jednak nie pracujesz dla miasta.
ZD: Nie pracujê w instytucjach miejskich. Zreszt¹, jak sobie 
to wyobra¿asz? Od 2003 roku dziêki ¿yczliwoœci kolejnych 
starostów, tj. Paw³a Ambora, S³awomira Fu³ka i obecnie 
Paw³a KaŸmierczaka pracujê dla powiatu. Ale np. w  Lokal-
nej Organizacji Turystycznej „Nad Skrw¹ i Sierpienic¹” 
obejmuj¹cej teren powiatu reprezentujê Sierpc z woli Rady 
Miejskiej IV kadencji.
RS: Kiedy zainteresowa³eœ siê sprawami kultury?
ZD: Mam wykszta³cenie filologiczne, a poniewa¿ nie wybra-
³em studiów przypadkowo, wiêc sprawy kultury zawsze by³y 
mi bliskie. Niemniej jednak w mojej postawie, aby z lo-
kalnego polityka przeobraziæ siê w dzia³acza kultury, musia³ 
dokonaæ siê prze³om. Nie by³o to ³atwe. Stymuluj¹co na ten 
proces wp³yn¹³ in¿ynier budownictwa l¹dowego, dróg i 
mostów - Jerzy Babecki, mi³oœnik literatury, badacz dziejów 
wojskowoœci oraz znawca tajemnic przesz³oœci miasta i 
okolic. Otó¿, ten dobrze siê czuj¹cy w œwiecie betonowego 
biznesu humanista zwróci³ w roku 1996 moj¹ uwagê na 
ogrom zaniedbañ, jaki istnieje w lokalnej historiografii. Po 
prostu by³o brak opracowañ dotycz¹cych przesz³oœci Sierpca 
i Ziemi Sierpeckiej. Z inspiracji, a tak¿e dziêki wsparciu 
finansowemu  Jerzego Babeckiego powsta³y oba „Almana-
chy Sierpeckie” z 1997 i 1998 roku. Jeden poœwiêcony stano-
wi wojennemu w Sierpcu, a drugi ruchom poakowskim na 
terenie dawnego powiatu sierpeckiego.
RS: To s¹ sprawy mniej znane. Zaznaczy³eœ siê natomiast
    jako prezes Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Sierpeckiej,
    które wyda³o ponad 20 ksi¹¿ek w ci¹gu 10 lat istnienia.
ZD: Brak w Sierpcu stowarzyszenia o charakterze 
spo³eczno-kulturalnym zauwa¿y³ Jan Burakowski. Organi-
zacja pozarz¹dowa pod nazw¹ Towarzystwo Przyjació³ Zie-
mi Sierpeckiej powsta³a w 1999 roku, a jego prezesem przez 
rok by³ Jan Rzeszotarski. Po tym, jak stwierdzi³, ¿e dzia-
³alnoœæ Towarzystwa koliduje z jego prac¹ jako dyrektora 
Muzeum Wsi Mazowieckiej, przej¹³em przewodniczenie. 
Doœæ szybko wyklarowala siê misja Towarzystwa jako 
lokalnej oficyny wydaj¹cej materia³y dotycz¹ce spraw lokal-
nych, ale tak¿e umo¿liwiaj¹cej w ogóle publikacjê autorom 
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miejscowym. Towarzystwo, maj¹ce siedzibê w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej im. Zofii Na³kowskiej w minionym 
10-leciu wyda³o  m.in. nastêpuj¹ce publikacje: debiutancki 
tomik wierszy Jerzego Milewskiego pt. „Mochowskie 
dzieci”, „Kronikê Sierpca i Ziemi Sierpeckiej” Jana Bura-
kowskiego (2 wydania), ksi¹¿kê wspomnieniow¹ „Ten od 
Zawiszy” Andrzeja Olechowskiego, album „Sierpecka 
szko³a w starej fotografii” autorstwa Teresy Paw³owskiej 
oraz jej tomik wierszy pt. „Poezja ¿yciem pisana”, 2 tomy 
opowiadañ Ryszarda Sutego pt. „Dzik na rowerze” oraz „£oœ 
w kapeluszu”. W Towarzystwie wyda³a swoj¹ medyczn¹ 
ksi¹¿kê pt. „Medycyna miêdzy Wschodem a Zachodem” dr 
Wies³awa Stopiñska. Do czasów wojny, okupacji hitlerow-
skiej i czasów powojennych nast¹pi³ powrót w 2 ksi¹¿kach, 
tj. w „Obwodzie Sierpeckim Armii Krajowej. Œwiadectwa i 
dokumenty” w moim opracowaniu oraz we wspomnieniowej 
ksi¹¿ce Mieczys³awa Chojnackiego „Opowiadanie "M³odzi-
ka"”. Towarzystwo wyda³o wiersze okolicznoœciowe Stare-
go Sierpczanina – Antoniego Jankowskiego pt. „Sierpeckich 
wróbelków æwierkanie”. Wydano w grafii wspó³czesnej w 
moim opracowaniu pierwsz¹ ksi¹¿kê o Sierpcu opublikowa-
n¹ w 1652 roku pt. „£aski cudowne przy koœciele siepr-
skim...”  ks. £ukasza Paprockiego. Wydano tak¿e owoc 
wieloletnich studiów Paw³a G¹siorowskiego nad cmenta-
rzami z terenu powiatu pt. „Nekropolie Ziemi Sierpeckiej” 
oraz zbiór 56 not biograficznych pt. „Sierpczanie Tysi¹c-
lecia” Haliny i Jana Burakowskich. Sukcesem wydawni-
czym okaza³a siê „Ziemia Sierpecka znana i nieznana”. 
„Informator historyczno-krajoznawczy” w opracowaniu Ha-
liny i Jana Burakowskich, Paw³a B. G¹siorowskiego, Hen-
ryki Piekarskiej, Ryszarda Sutego i moim. Towarzystwo 
wyda³o debiutancki tomik wierszy „Urodzi³am siê dla nieba” 
Izy Byliñskiej, a tak¿e wyj¹tkow¹  autobiografiê  „Panna z 
Wilczogóry” Haliny Burakowskiej – Gi¿yñskiej. Wydaliœmy 
tak¿e interesuj¹ce studium historyczne pt. „Wojciech Jaru-
zelski. Podmiot i przedmiot historii” Jana Burakowskiego. 
W koñcu 2008 roku dziêki moim staraniom wydany zosta³ 
„Herbarz szlachty powiatu sierpeckiego” prof. Jerzego 
£empickiego, ocalaj¹c w ten sposób czêœæ dorobku tego 
badacza dziejów szlachty mazowieckiej. Promocje wyda-
nych przez Towarzystwo ksi¹¿ek organizowane by³y we 
wspó³pracy z Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ dziêki ofiarnoœci 
dyrektor Biblioteki – Marii Wiœniewskiej i ca³ej za³ogi tej 
instytucji. Ca³a dzia³alnoœæ wydawnicza Towarzystwa ma 
pomóc w wychowaniu regionalnym, w budowaniu lokalnej 
to¿samoœci mieszkañców Sierpca i Ziemi Sierpeckiej.
RS: A zatem zosta³eœ jako prezes Towarzystwa wydawc¹
       ksi¹¿ek.
ZD: To prawda, wydawanie ksi¹¿ek dominuje w dzia³alnoœci 
Towarzystwa. Towarzystwo jednak nie jest sekt¹. Jego Za-
rz¹d, do którego wchodz¹ oprócz mnie Jan Rzeszotarski, Jan 
Burakowski, Ewa Nowakowska i Wies³awa  Stopiñska, jest 
otwarty na inicjatywy. W 2001 roku zorganizowaliœmy 
forum gospodarcze pn. „Na ratunek ma³emu miastu”, w 2003 
roku wydaliœmy p³ytê z piosenkami Magdaleny Mysery, od 
10 lat rok rocznie pod egid¹ Towarzystwa Ryszard Suty 
organizuje w czerwcu  „Wieczory poezji w Starym M³ynie” 
w Borkowie. Jest to impreza niszowa, ale wa¿na i ci¹gle 
zmieniaj¹ca formu³ê. N pierwszy „Wieczór” poeta z Mocho-
wa Jerzy Milewski przyjecha³ traktorem, na tegorocznym 

„Wieczorze” eksperymentalnie wyst¹pili rockmeni œpiewa-
j¹cy wiersze Broniewskiego. Dalej: z mojej inicjatywy 
Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Sierpeckiej od 2006  roku 
przyznaje medal „ProDomoSua” im. Feliksa i Prokopa 
Sieprskich – budowniczych Sierpca z prze³omu XV i XVI 
wieku - za osi¹gniêcia gospodarcze, twórcze i dzia³alnoœæ 
spo³eczn¹ na rzecz Ziemi Sierpeckiej przy wykorzystaniu 
miejscowego potencja³u ludzkiego. Dotychczas wyró¿nieni 
medalem zostali Zbigniew Charzyñski za rozbudowê mle-
czarni, Ireneusz Wielimborek za zbudowanie fabryki 
czekolady i S³awomir Malanowski za dzia³alnoœæ na rzecz 
sportu w œrodowisku wiejskim.
RS: W tym roku Towarzystwo Przyjació³ Ziemi
       Sierpeckiej obchodzi 10 lat istnienia.
       Czy w zwi¹zku z tym  coœ siê wydarzy?
ZD:  Po¿egnamy Halinê i Jana Burakowskich, którzy opusz-
czaj¹ Sierpc i przenosz¹ siê do Olsztyna. A 10 – lecie 
Towarzystwa to poprostu publiczne podsumowanie tego, co 
zosta³o zrobione. A co dalej? Dopóki nie poczujê siê wypalo-
ny, bêdê siê mieszkañcom Sierpca w takiej czy innej formie 
przypomina³.
RS: Jednym s³owem, zrobisz wszystko,
       ¿eby sierpczanie siê z tob¹ nie nudzili. 
ZD:  Sugerujesz, ¿e siê bawiê? Z pewnoœci¹ jest we mnie 
potrzeba ekspresji i jak ka¿dy cz³owiek chcia³bym byæ po-
trzebny i akceptowany przez otoczenie, czyli mieæ te tak 
zwane swoje miejsce w ¿yciu. Dziœ wiem, ¿e znalezienie 
tego w³aœciwego miejsca jest nie koñcz¹cym siê procesem 
bez wyraŸnego fina³u. W ¿yciu doœwiadcza³em wielokrotnie 
zmiennych sytuacji wywracaj¹cych do góry nogami bieg 
zdarzeñ: raz na plus, raz na minus. Na pewno by³o tak, ¿e 
wiele z tych niedobrych sytuacji sprowokowa³em, ale kon-
sekwencje spada³y nie tylko na mnie, ale i na rodzinê: ¿onê, 
dzieci i moje rodzeñstwo. I moi najbli¿si wszystko wytrzy-
mali. Zawsze z ich strony mia³em zrozumienie i wsparcie.  
Mojej ¿onie zawdziêczam najwiêcej. Dziêkujê za jej dobroæ i 
cierpliwoœæ. Wiem, ¿e bez tej silnej emocjonalnej kotwicy, 
jak¹ stanowi dla mnie nasz wspólny dom, nie móg³bym 
funkcjonowaæ.
RS: Powiedz coœ jeszcze o swoim domu?
ZD: Ten dom to my dwoje i trójka dzieci. ̄ ona Bogumi³a ma 
doktorat z pedagogiki, a jej ksi¹¿ki o klasach autorskich w 
polskiej szkole lat 1989-1999 wydanej przez krakowsk¹ 
oficynê „Impuls” nie mo¿na od dawna dostaæ. W³aœnie zam-
knê³a okres pracy w Liceum Ogólnokszta³c¹cym i od wrzeœ-
nia bêdzie pracowaæ w prywatnej szkole w Toruniu z jed-
noczesnymi zajêciami na UMK. Z trójki dzieci syn Micha³ 
jest po stosunkach miêdzynarodowych, ale pracuje w handlu, 
czyli moi rodzice, gdyby ¿yli,  byliby z niego bardzo dumni. 
Córki Urszula i Emilia jeszcze studiuj¹ na UMK: Urszula na 
tzw. MISH-u socjologiê i filozofiê, a Emilia etnologiê. ̄ adne 
z dzieci nie wi¹¿e swej przysz³oœci z Sierpcem.
RS: Czy interesuje ciê coœ poza tym, o czym mówiliœmy?
ZD: Je¿eli pytasz o tak zwane hobby, to dobrze siê czujê przy 
obróbce drewna. Uprawiam dzia³kê pracownicz¹ na Mickie-
wicza. Praca w ziemi uczy mnie pokory. Mam wieloletnie 
doœwiadczenie w wytwarzaniu domowego wina. Wci¹¿ je-
dzenie jest dla mnie przyjemnoœci¹. Poza tym bardzo inte-
resujê siê swoim zdrowiem. Du¿o te¿ zdrowia ¿yczê 
zmartwychwsta³ym „Rozmaitoœciom”.
RS: Dziêkujê za ¿yczenia i za rozmowê.
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Z przera¿eniem obserwujê z jak¹ niekompetencj¹  i z 
poczuciem winy polemizuje siê z g³oœnym artyku³em „Der 
Spiegel” i roszczeniami „wypêdzonych”, który dotyka te¿ 
tych spraw. Od lat NIKT nie potrafi, albo nie chce raz na zaw-
sze przekonaæ Niemców, ¿e ich roszczenia s¹ pozbawione 
podstaw. Poniewa¿ trzeba dzia³aæ szybko, tak¿e na forum 
Europarlamentu  proszê o niezw³oczne zapoznanie siê z 
ksi¹¿k¹ Niemca Egberta Kiesera pt.  „Zatoka  Gdañska 
1945. Dokumentacja dramatu”.  Autor zada³ sobie wiele 
trudu aby dotrzeæ do rodzin z Prus Wschodnich i Sambii, 
które prze¿y³y II Wojnê Œwiatow¹. Ich relacje i przyta-
czane fakty i dokumenty jednoznacznie œwiadcz¹, ¿e nie 
by³o to „Wypêdzenie”, ale „Wielka Ucieczka”.!!!  Co o 
tym œwiadczy
1. Niemcy opuszczali te tereny na wyraŸny  rozkaz swoich 
w³adz. Wielu z nich nie chcia³o opuszczaæ miast i gospo-
darstw, a ci którzy nie podporz¹dkowali siê rozkazom byli 
rozstrzeliwani na miejscu.
2. W tekœcie autora, ani w ¿adnej z wypowiedzi pytanych 
Niemców nigdy nie pada okreœlenie: wypêdzenie, wypêdzo-
ny, itd.…
3. Najczêœciej padaj¹ s³owa: „uchodŸcy”, „ucieczka”, „ewa-
kuacja”, „rozkazy ewakuacji”, „droga ucieczki”, „opuszcza-
nie”, „wymykanie siê …” ale nigdy „wypêdzenie”.  Wiêk-
szoœæ Niemców doskonale wiedzia³a o zbrodniach SS, 
Wermachtu  i o tym, jak sami traktowali wiêŸniów, jeñców i 
robotników polowych w swoich gospodarstwach rolnych w 
czasie II Wojny Œwiatowej. Uciekali wiêc przed KAR¥,  
któr¹ wyolbrzymiali nazistowscy dygnitarze. Pos³uch i œlepa 
wiara do koñca „stadnego” narodu jakim s¹ Niemcy 
powodowa³, ¿e sami wspaniale byli zorganizowani do ewa-
kuacji i skrupulatnie, jak zawsze bez sprzeciwu wype³niali 
polecenia lokalnych w³adz.

4. Ucieczka z tych terenów œwiadczy³a, ¿e Niemcy nie s¹ z 
nimi rdzennie zwi¹zani jak np. Polacy na polskiej ziemi. 
Polacy we wrzeœniu 39r. w znakomitej wiêkszoœci  pozosta-
wali na miejscu.
5. Sowieci nikogo nie wypêdzali, bo gdy zajêli jakieœ miasto 
lub wieœ, to nikogo tam nie by³o gdy¿ wszyscy ju¿ uciekli. 
Jak mo¿na wypêdziæ kogoœ, kogo nie ma… walczyli jedynie 
z oddzia³ami niemieckimi, które os³ania³y uciekaj¹c¹ lud-
noœæ. Najczêœciej widzieli, jak pisze autor, „wymykaj¹ce”  
siê statki prze³adowane rannymi i ludŸmi, do granic mo¿li-
woœci.
Wniosek: brak jest podstaw do roszczeñ z tytu³u „wypê-
dzenia”. Ziemie te po prostu porzucili i w pop³ochu ucie-
kli jak szczury z ton¹cego okrêtu. Odszkodowania mate-
rialne mog¹ Niemcy dochodziæ jedynie od w³asnych firm 
ubezpieczeniowych i banków, których dokumentacja wg 
autora ksi¹¿ki by³a wczeœniej wywo¿ona do Berlina.

Symulacja historyczna: teza - „Niemcy nie opusz-
czaj¹ terenów Prus Wschodnich, Pomorza i Œl¹ska i zostaj¹ 
na „swojej ziemi”: Sowieci nie s¹ w stanie wzi¹æ do niewoli  
od 6 – 8 mln Niemców w tym rannych i zgwa³ciæ kilku 
milionów Niemek, parali¿uje to ich dzia³ania wojenne, a ich 
marsz na Berlin mo¿e siê opóŸniæ. ¯o³nierz sowiecki kar-
miony i pojony przez Niemców (zak³ady przetwórcze i gorzel-
nie pracowa³y do koñca) -  demoralizuje siê. Stalin szybko 
tworzy now¹ administracjê niemieck¹ z ¿o³nierzami Paulusa 
na czele – Stalin, który ju¿ wiedzia³, ¿e ze swojej czêœci Rzeszy  
stworzy NRD, dochodzi do wniosku, ¿e i te tereny bêdzie 
mo¿na w³¹czyæ do NRD. „Polaczkom” zostawi siê 
priwisliñskij kraj i przekonuje o tym Churchilla i Roosvelta.  
Powstaje „korekta” Ja³ty. Stalin ponawia marsz na Berlin i 
ca³a „Wielka trójka” jest znowu zadowolona.

Dobrze, ¿e tak siê nie sta³o, bo gdzie ja bym teraz 
mieszka³ i czy w ogóle przyszed³bym na ten œwiat? Liczê 
bardzo na to, ¿e te informacje pomog¹ wszystkim, którzy 
zajmuj¹ siê tym tematem na przestawienie toku myœlenia, 
który pomo¿e w obalaniu argumentów strony niemieckiej.  
Nikt ich nie wypêdza³, sami siê wypêdzili, a my na te 
tereny te¿ siê nie prosiliœmy… 

S³awomir Czerniak
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Sierpczanie ogl¹daæ mogli w galerii im. Stefana Tamowskiego w Domu Kultury wystawê, na któr¹ sk³ada³y siê 
prace plastyczne osób nale¿¹cych do dzia³aj¹cej przy Domu Kultury grupy artystów "Impresja". Grupa sierpeckich 
pasjonatów sztuki powsta³a w grudniu 2003 r., jej pomys³odawczyni¹ by³a Bo¿ena Nowak, instruktor plastyki w 
DK. Cotygodniowe spotkania grupy to œwietna okazja, by spêdziæ mi³o czas, wymieniæ doœwiadczenia i rozmawiaæ 
o wielkiej pasji tworzenia i rozpowszechniania sztuki. Do "Impresji" nale¿¹ zarówno plastycy ze znacznym 
dorobkiem artystycznym, jak i osoby, które swoje zdolnoœci odkry³y zupe³nie przypadkowo, a rozwinê³y je pod 
czujnym okiem instruktorów. Cz³onkowie grupy s¹ w ró¿nym wieku, na co dzieñ wykonuj¹ rozmaite zawody. 
Kwietniowa ekspozycja prezentowa³a obrazy olejne, rzeŸby, batiki. Inspiracj¹ dla wiêkszoœci artystów by³ 
mazowiecki krajobraz i piêkna ziemia sierpecka. Na obrazach podziwiaæ mo¿na by³o architekturê, widoki, martw¹ 
naturê i kwiaty. Pokazano te¿ kilka portretów. Wœród artystów, którzy pokazali swoje dzie³a byli: Halina 
Nasi³owska-Sza³ecka, Hanna Miklaszewska (nazywana "Hann¹ od anio³ów" - ze wzglêdu na charakterystyczne 
rzeŸby przedstawiaj¹ce kolorowe anio³y), Jolanta Smykowska, Gra¿yna Górzyñska, Bo¿ena Zió³kowska, Iwona 
Zdrojewska, Klaudiusz Kotarski, Wojciech Witkowski, Wojciech Weber, Krzysztof Adamski, Jerzy Go³êbiewski, 
Mariusz Kowalski, Bogumi³ Burdalski, Anna Górecka i Bo¿ena Nowak.

Magdalena Staniszewska
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HIST         RIA ZEGARA NA RATUSZU W SIERPCU
Nasze miasto od kilku lat posiada w³asny hejna³. Jego 

melodie s³ychaæ z wie¿y zegarowej dawnego ratusza, 
gdzie dzisiaj swoj¹ siedzibê ma Muzeum Wsi Mazo-
wieckiej.

Prawie ka¿de polskie miasto posiada ratusz. Sierpec-
ki zbudowany zosta³ w latach 1837-1841, za rz¹dów bur-
mistrza Walentego Kelcha. Ratusz by³ siedzib¹ w³adz 
miejskich przez 137 lat (z trzyletni¹ przerw¹ w latach 
wojny 1942-1945), do roku 1978, w którym w³adze miej-
skie przenios³y siê do 2-piêtrowego budynku przy ul. 
Piastowskiej.

Pierwotny projekt ratusza w Sierpcu, ze wzglêdu na 
ograniczone mo¿liwoœci finanso-
we miasta, nie przewidywa³ wie-
¿y zegarowej. Dopiero po ukoñ-
czeniu budowy obiektu w roku 
1841, Komisja Rz¹dowa Spraw 
Wewnêtrznych i Duchownych, 
dokumentem z 17-29 maja, 
1841r. przedstawi³a projekt, a w 
dniach 13-25 wrzeœnia zatwier-
dzi³a „Projekt na Urz¹dzenie 
Wie¿y Zegarowej na Ratuszu w 
Mieœcie Sierpcu”. W roku 1843 
do dwuspadowego dachu krytego 
blach¹ dobudowano wie¿yczkê 
zegarow¹.

Przez wiele lat zegar nie spe³-
nia³ swej roli, by³ nieczynny. 
Dziêki staraniom dyrektora Jana 
Rzeszotarskiego uruchomiony 
zosta³ 14 sierpnia 1997 roku o 
godz. 14.50. Ratuszowy zegar 
jest niezwyk³y. Charakteryzuje 
go wiele cech, o których wspom-
nieæ nale¿y. A wiêc: zegar cechuje 
ca³kowita bezobs³ugowoœæ, nie wymaga on nastawiania, 
np.; przy zmianie czasu z letniego na zimowy, cechuje go 
wysoka dok³adnoœæ wskazañ czasu, jest synchronizowa-
ny wzorcem atomowym, posiada zasilanie awaryjne 
UPS. D³ug¹ ¿ywotnoœæ zegara gwarantuj¹ zastosowane 
materia³y, jakie u¿yto do jego powstania. S¹ to br¹z, stal 
nierdzewna, poliamidy. Materia³y te gwarantuj¹ pracê ze-
gara w ka¿dych warunkach klimatycznych. Œrednica 
tarczy zegarowej wynosi 103 cm, wysokoœæ cyfr 13 cm, 
zaœ d³ugoœci wskazówek wynosz¹: krótkiej 33 cm, a 
d³ugiej 46 cm. Podobne zegary mo¿na spotkaæ m.in. w 
Muzeum Historii Miasta Gdañska, Rejonowym Urzêdzie 
Pocztowym w Legnicy, Muzeum Rybo³óstwa Morskiego 
w Œwinoujœciu, na Starym Rynku w Wa³brzychu, Akade-
mii Rolniczej we Wroc³awiu, na Ratuszu w K³odzku, 
Ratuszu oraz Muzeum Historycznym we Wroc³awiu i 
wielu innych miejscach.

Zegar, oprócz swojej podstawowej funkcji wskazy-
wania czasu, spe³nia rolê elementu dekoracyjnego. Har-
monijnie wpisuje siê w architekturê budynku a jego orygi-
nalnym dodatkiem jest cyklicznie wygrywany hejna³.

Hejna³ sierpecki skomponowa³ Bogus³aw Klimsa, 
kompozytor o ogromnym dorobku artystycznym. Muzyk 
urodzi³ siê w roku 1946 roku w Zabrzu. Jest absolwentem 
Uniwersytetu Wroc³awskiego. Bogus³aw Klimsa jest 
równie¿ dziennikarzem, re¿yserem, autorem muzyki do 
wielu spektakli teatralnych, muzyki do filmów dokumen-
talnych, muzycznych oraz reporta¿y, s³uchowisk muzy-
cznych oraz ponad 200 piosenek wykonywanych przez 

znanych polskich piosenkarzy, 
aktorów oraz przez kabaret 
„Elita”. Skomponowa³ melodie 
hejna³ów miejskich m.in. miast 
K³odzko, Sianowo i Sierpc. Po 
raz pierwszy sierpecki hejna³ 
rozleg³ siê w Sylwestrow¹ Noc 
1999 roku. Zarówno prze³omowa 
data, jak i melodia hejna³u by³y 
wielkim prze¿yciem dla miesz-
kañców Sierpca. Przed ratuszem 
(Muzeum Wsi Mazowieckiej) 
zgromadzi³y siê tysi¹ce miesz-
kañców, by po raz pierwszy us³y-
szeæ sierpecki hejna³ i przywitaæ 
nowy 2000 rok. Od pierwszych 
sekund prze³omowego roku hej-
na³ rozbrzmiewa z ratuszowej 
wie¿y w dzieñ o ka¿dej pe³nej 
godzinie. Jest on dum¹ naszego 
miasta i jego mieszkañców. 

Na tym nie koñczy siê historia 
zwi¹zana z ratuszowym zegarem 
i wygrywanym z niego hejna³em. 
Melodia hejna³u na tyle zaintere-

sowa³a sierpeckiego historyka Paw³a B. G¹siorowskiego, 
¿e postanowi³ on u³o¿yæ do niej s³owa. Hejna³ sierpecki 
ilustruj¹ trzy zwrotki, które w poetyckich s³owach nawi¹-
zuj¹ do historii naszego grodu. Nadmieniê tylko, ¿e 20 
czerwca o godz. 17.00 na placu przed ratuszem odby³a siê 
osobliwa prapremiera. Hymn ze s³owami Paw³a B. 
G¹siorowskiego przy akompaniamencie tr¹bki zosta³ 
odœpiewany przez chór z³o¿ony z mi³oœników Sierpca. 
Wiêcej na ten temat przeczytacie Pañstwo w osobnym 
artykule tego numeru „Sierpeckich Rozmaitoœci”.

           Maria Wiœniewska

/Autorka dziêkuje
Archiwum Muzeum Wsi Mazowieckiej

za pomoc w uzyskaniu materia³ów/
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do ¿yciorysu Henryka Gutowskiego umieszczonego w 
ksi¹¿ce pt. „Ziemia Sierpecka znana i nieznana”. 
Informator historyczno-krajoznawczy, a wydanej przez 
Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Sierpeckiej-Sierpc 2007 r.

Strona 304, wiersze 18-21:
W punkcie kontaktowym, fabryce cukierków I³owieckiego z 
Borkowa-spotyka kolegów z sierpeckiego POZ, miêdzy in-
nymi: Zbyszka Sikorskiego, Leona Domagalskiego, Miecia 
Chojnackiego, Julka Jeziórskiego i Stasia Gumiñskiego.
Otó¿ wyjaœniam, ¿e od wrzeœnia 1939 r., tj. od pocz¹tku oku-
pacji niemieckiej ca³a moja rodzina i ja mieszkaliœmy w Ra-
dzyminie, a mój Ojciec pracowa³ w Urzêdzie Skarbowym na 
stanowisku kierownika Dzia³u Egzekucyjnego. Dopiero w 
pierwszej po³owie sierpnia 1944 r. opuœciliœmy Radzymin. 
Pana I³owieckiego nie zna³em i nie by³em nigdy w wytwórni 
cukierków wspomnianego p. I³owieckiego w Warszawie. Nie 
nale¿a³em równie¿ do POZ.

Strona505, wiersz 3 od góry:
...skuteczny zamach na komendanta niemieckiej policji w 
Klembowie, ...
Wyjaœniam, ¿e w listopadzie 1945 r. by³ uczestnikiem zama-
chu na komendanta posterunku policji polskiej (tzw. granato-
wej) w Klembowie Ko³odziejeczyka, który poniós³ œmieræ z 
wyroku Polskiego Pañstwa Podziemnego.

Strona 505, wiersz 7 od góry:
w marcu 1945 r., w Brañszczyku (na trasie Wyszków-Ostrów 
Mazowiecka) zasadzka zbrojna na ¿andarmeriê niemieck¹.
Podajê wyjaœnienie, ¿e w dniu 28,02.1944 r, na szosie pro-
wadz¹cej z Wyszkowa do Ostrowi Mazowieckiej,w okolicy 
miejscowoœci Turzyn uczestniczy³ w zasadzce zorganizowa-
nej wspólnie oddzia³u ogn. „Wyboja” z oddzia³em pchor. 
Tadeusza Abramskiego ps. „Szaruga” na jad¹cych samo-
chodem Niemców, kierownika Arbeitsamtu w Ostrowi Maz. 
Lorenza Klingenfelda, kierownika „arbeitsamtu” w Wyszko-
wie Hermanna Kreitlova i kierowcê auta Emila Reicherta. 
Wszyscy trzej zostali zabici, samochód zniszczono,  zdobyto 
dwa pistolety maszynowe z amunicj¹.

Strona 305, wiersze 8-9:
atak na ¿andarmeriê posterunku w Klembowie zginê³o 22 
¿andarmów, a AK-owcy zdobyli du¿o amunicji i trzy wozy 
pancerne (!).
Wyjaœnienie:  W nocy z 14 na 15 lipca 1944 r. bra³ udzia³ w 
akcji na posterunek ochrony kolei w Ostrówku ko³o Klembo-
wa obsadzony przez Niemców i w³asowców w sile 22 ludzi. 
Niemcy zginêli na miejscu, a 17 w³asowców zlikwidowano w 
okolicy Cygowa. Zdobyto 2 rkm-y, 2 karabiny szturmowe, 20 
karabinów, 5 pistolety, rakietnicê, kilkadziesi¹t granatów, kil-
ka tysiêcy sztuk amunicji, kompletne wyposa¿enie dla 22 ¿o³-
nierzy (maski przeciwgazowe, he³my, ³opatki, plecaki i inne). 
Zdobycz za³adowano na trzy podwody tzw. Gumowce. Z ca³¹ 
pewnoœci¹ nie by³o 3 samochodów pancernych. Uderzenie 
na posterunek niemiecko-w³asowski wykona³ oddzia³ BCh 
ppor. Mariana Gotowca ps. „Antek Szczur” przy wsparciu od-
dzia³u AK dowodzonym przez Józefa Marcinkowskiego ps. 
„Wybój”.

do redakcji W y j a œ n i e n i e
Strona 305, wiersz 11:
w lipcu 1944 r. - w okolicy Cygowa-zasadzka na oddzia³ 
w³asowców, Ukraiñcy stracili 30 ¿o³nierzy (!).
Wyjaœniam, ¿e dnia 23 lipca 1944 roku wieczorem w okolicy 
Cygowa uczestniczy³ w zasadzce na oddzia³ w³asowców w 
sile 22-23 ¿o³nierzy. W wyniku starcia ogniowego zostano 
zabitych trzech z nich, a wiêkszoœæ zbieg³a w zaroœla. Niskie 
stosunkowo straty nieprzyjaciela wynika³y z faktu, ¿e pozos-
tawa³ on przez krótki czas pod ogniem oddzia³u „Wyboja”. 
Poniewa¿ nieprzyjaciel liczy³ 22-23 ludzi, w ¿adnym wypad-
ku nie mog³o ich zgin¹æ trzydziestu (!).
Dane powy¿sze pozyska³em od Henryka Gutowskiego 
„Olgierda” 9 sierpnia 1990 r., a tak¿e od Eugeniusza Zaj¹ca 
ps. „Z¹bkowski”, Augustyna Zaj¹ca ps. „Ko³o”, Mieczys³awa 
Salwina ps. „Krawczyk”, Eugenii Zieliñskiej zam. Kunikows-
ka ps. „Anka” i Janiny Zaj¹c zam. Arkuszewska ps. „Zoœka”, 
gdy ca³¹ pomorsk¹ grupê odwiedzi³em w Ryjewie ko³o 
Sztumu 9 kwietnia 1991 r.

Sprawdza³em dane w oparciu o pracê J. Gozdawy- 
Go³êbiowskiego pt. „Obszar Warszawski AK”, pracê W³. 
Wa¿niewskiego pt. „Na przedpolach Warszawy”.
Napisa³em moje uwagi z wiar¹, ¿e w przysz³oœci zostan¹ one 
uwzglêdnione przy wznowieniu pracy, do której siê odnoszê.
Przesy³am wiele najlepszych ¿yczeñ i pozdrowieñ

Mieczys³aw Chojnacki
Radzymin, 19.07.2009 r.

Jako wydawca „Ziemi Sierpeckiej” czujê siê w obowi¹zku 
upubliczniæ list Pana Mieczys³awa i w tym celu korzystam z 
uprzejmoœci „Rozmaitoœci Sierpeckich”.

                                                                                                
Prezes TPZS – Zdzis³aw Dumowski
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„Szeregi katów”

Widzia³em jak id¹
Ciemnym sznurem koszmarów
Ogieñ w ich twarzach nie gas³
Czarne szeregi katów

Widzia³em jak byli blisko
Gol¹c im g³owy i ³ami¹c palce
Krzyk palonych dzieci
Na zawsze zostanie w czaszce!

Widzia³em, widzia³em!
Spalone cia³a kobiet
Widzia³em szaleñstwo w oczach
W oknach domów ogieñ!

                              £ukasz Tabisz
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Do skreœlenia tych kilku s³?w, co uczyni³em z przyjemnoœci¹,namüwi³a mnie 
Halinka Gi¿ynska-Burakowska,

dziêki ktürej czytam Sierpeckie Rozmaitoœci.
Zdajê sobie sprawê, ¿e tylko dotkn¹³em niektürych tematüw,

bo chc¹c byæ szczeg?³owym i zag³êbiæ siê w tych problemach, trzeba by napisaæ wiele artyku³üw lub ksi¹¿kê. 
Mam nadziejê, ¿e choæ trochê przybli¿y³em Kanadê i jej mieszkañcüw. Stronê internetow¹ Sierpca odwiedzam 

regularnie.
Serdecznie pozdrawiam redakcjê, mieszkañc?w Sierpca i powiatu.

Odwiedziny kraju bez odwiedzin Sierpca by³yby niepe³ne.

Sierpczanin z Kanady

Moja przygoda z Kanad¹ zaczê³a siê w 1987 roku, 
kiedy to wyl¹dowa³em z ¿on¹ i dwüjk¹ dzieci w Mon-
trealu. O przyjeŸdzie zdecydowa³y wzglêdy polityczne, 
i co z tym œciœle zwi¹zane, przysz³oœæ dzieci, poniewaý 
ekonomicznie w Polsce dawaliúmy sobie dobrze radæ. 
Ýeby lepiej zrozumieã ten kraj, trzeba poznaã jego 
ogrom i historiæ. Kanada jest 32 razy wiæksza od Polski i 
zajmuje powierzchniæ 9,971,000 km². Ýeby przejechaã 
samochodem miædzy najdalej po³o¿onymi miejscami 
od Pacyfiku do Atlantyku, to dystans 7,5 tysi¹ca kilo-
metrüw.

Kanada ma siedem regionüw fizyczno-geograficz-
nych, panuje tu klimat od umiarkowanego na poludniu 
do polarnego na pülnocy. Lasy zajmuj¹ 65% powierzch-
ni kraju, a bogata fauna obfituje w liczne gatunki ssaküw 
i ptaküw. Kanada jest panstwem federacyjnym, 

monarchi¹ konstytucyjn¹ o parlamentowo-gabineto-
wym systemie rz¹düw. Kanada liczy 34 milionüw 
mieszkancüw; zaludnienie wynosi trzy osoby na kilo-
metr kwadratowy. Posiada nowoczesny przemys³ i rol-
nictwo oraz ogromne zasoby naturalne.

Decyduj¹cy wp³yw na kulturê kanadyjsk¹ mia³y 
kultury Anglii, Francji, a rüwnie¿ USA i w mniejszym 
stopniu kultura i tradycje rdzennych mieszkañc?w, 
Indian. Kanada szczyci siê wieloma miejscami o szcze-
gülnej urodzie przyrody, np. Güry Skaliste. Zwrücilo to 

uwagê spo³ecznoœci miêdzynarodowej i dla podkreœ-
lenia tej wartoœci, wiele miejsc zosta³o wpisanych na 
listê œwiatowego dziedzictwa. W porüwnaniu do Euro-
py jest to m³oda kultura i dlatego nowo przyby³ego 
mo¿e raziæ to, ¿e rzadko spotyka siê wiekowe zabytki.

Przedwojenni polscy imigranci przybywali do Ka-
nady g³?wnie z przyczyn ekonomicznych. Powojenna 
fala to mieszanina imigracji politycznej i ekonomicz-
nej. Zw³aszcza przedwojenna imigracja czêsto mia³a 
bardzo ciê¿kie ¿ycie w Kanadzie, jednak nie tak ciê¿kie 
jak w Polsce i z wiêksz¹ perspektyw¹ poprawê swojego 
bytu. Imigranci byli i zawsze bêd¹ potrzebni Kanadzie 
dla jej dynamicznego rozwoju. Myœlê, ¿e rozw?j ten 
by³by wrêcz niemo¿liwy bez imigrant?w.

W historii Kanady decyduj¹c¹ rolê odegrali imi-
granci z Europy, w tym tysi¹ce z Europy Wschodniej. 
Pierwsi polscy imigranci przybyli tu oko³o 1752 roku. 
Jednak fale masowej emigracji zapocz¹tkowali 
Kaszubi w 1858 roku. W tej chwili ocenia siê, ¿e tych, 
kt?rzy przyznaj¹ siê do polskoœci jest w Kanadzie oko³o 
985 tysiêcy os?b. Jednym z najwybitniejszych Polaküw 
w dziejach Kanady byl wielce zas³u¿ony dla rozwoju 
techniki i gospodarki tego kraju Kazimierz Stanis³aw 
Gzowski (1813-1898).

Gdyby ktoœ zada³ mi pytanie, jak trudny czy ³atwy 
jest start od zera w Kanadzie, sprawi³by mi k³opot z 
odpowiedzi¹, poniewa¿ nie mo¿na jednoznacznie na 
nie odpowiedzieæ. Postaram siê przybli¿yæ w telegra-
ficznym skrücie ¿ycie w Kanadzie z perspektywy 22 lat 
zamieszkania tutaj. Bêdzie to jednak moje subiektywne 
spojrzenie i w ¿aden spos?b nie mo¿e byæ kojarzone ze 
wszystkimi imigrantami, kt?rzy Kanadê wybrali na 
miejsce swojego osiedlenia, poniewa¿ co podoba siê 
jednym, dla drugich bêdzie nie do zaakceptowania.

Ja nie osi¹gn¹³em w Kanadzie osza³amiaj¹cych 
sukces?w, ale ¿yjê na przyzwoitym poziomie. Kanada 
jest podzielona na dziesiêæ prowincji i trzy terytoria i w 
zale¿noœci gdzie zamieszkamy, taki mamy start ¿ycio-
wy. Ka¿da prowincja czy terytorium to mini-pañstwo, 
ze swoim premierem i rz¹dem, gdzie s¹ inne prawa, wy-
sokoœæ podatk?w, klimat, rynek pracy, zaludnienie, 
kultura, kuchnia, a czasami jêzyk (w prowincji Quebec, 

Autor z wnukiem Julianem
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oficjalnym jêzykiem jest francuski, w innych prowin-
cjach angielski, a w terytoriach oficjalnymi jêzykami, 
opr?cz angielskiego i francuskiego s¹ te¿ r?¿ne jêzyki 
indiañskie). Praca w instytucjach rz¹dowych i du¿ych 
zak³adach pracy gwarantuje wy¿sze zarobki i lepsze 
warunki socjalne, czego ma³e firmy nie mog¹ zagwa-
rantowaæ. Jednolita dla ca³ej Kanady jest bezp³atna, 
dobrze wyposa¿ona s³u¿ba zdrowia. Uniwersytety 
kanadyjskie maj¹ dobr¹ renomê na œwiecie i co warto 
podkreœliæ, Kanada, wed³ug ONZ, jest krajem kt?rego 
mieszkañcy ciesz¹ siê jednym z najwy¿szych stan-
dard?w ¿ycia na œwiecie.

Ja pierwsze kroki postawi³em w prowincji Manito-
ba w mieœcie Winnipeg. Jest to prowincja rolnicza, 
po³o¿ona w œrodkowej czêœci kraju, na prerii, przyjazna 
imigrantom i posiada 50-cio tysiêczn¹ Poloniê. Miesz-
kaliœmy tam 18 miesiêcy. W ca³ej Kanadzie s¹ œwietne 
warunki do polowania, wêdkowania i zbierania owo-
cüw lasu, a w Manitobie to raj dla amatorüw tych zajeæ. 
Pierwszy kontakt z t¹ prowincj¹ to widok czarnej, t³us-
tej ziemi i nisko, ostro œwiec¹cego s³oñca. Pierwsze 
tygodnie i miesi¹ce by³y trudne dla nas wszystkich. 
Stanêliœmy przed pytaniem, budujemy nasz¹ przysz³oœæ 
– ja 40 lat, ¿ona 38  – czy przysz³oœæ dzieci – 13 i 9 lat. 
OdpowiedŸ by³a oczywista, dzieci. Z perspektywy cza-
su i dzisiejszego doœwiadczenia, myœlê ¿e post¹piliœmy 
zbyt pochopnie. Mogliœmy pogodziæ obydwie te przy-
sz³oœci, z po³o¿eniem wiêkszego nacisku na przysz³oœæ 
dzieci. Dnie spêdzaliœmy w pracy, wieczorami chodzi-
liœmy do szko³y uczyæ siê jêzyka angielskiego, pomaga-
liœmy dzieciom w odrabianiu lekcji, czy rozmawiaj¹c z 
nimi. One by³y rüwnie¿ zagubione i tych rozm?w 
potrzebowa³y.

Ja pomimo, ¿e by³em motorem tego wyjazdu, bar-
dzo têskni³em za Polsk¹. Wczeœniej nie zdawa³em sobie 
sprawy jak g³êboko w Polsce tkwi¹ moje korzenie. 
By³em wrêcz trudny. Wtapialiœmy siê wolno w œrodo-
wisko polskie, jak r?wnie¿ kanadyjskie, kiedy nasz 
jêzyk angielski pozwala³ nam na to. Poznaliœmy du¿o 
¿yczliwych i pomocnych ludzi z r?¿nych œrodowisk. 
Wolno, czasami w b?lach, stawaliœmy na nogi. Doku-
cza³a nam jednak du¿a odleg³oœæ do Polski i czuliœmy 
siê odciêci od œwiata. Wszêdzie by³o daleko. R?wnie¿ 
dokucza³ wybitnie kontynentalny klimat z kr?tkimi, 
gor¹cymi latami i d³ugimi, ostrymi zimami, bez wiosny 
i jesieni. Postanowiliœmy coœ zmieniæ.

W maju, kiedy zdarzaj¹ siê jeszcze w Winnipegu 
przymrozki, wyjecha³em samochodem do s¹siedniej 
prowincji Ontario, do stolicy Kanady, Ottawy, oddalo-
nej o 2,3 tysi¹ce kilometr?w. ¯ona z dzieæmi zostali i 
oczekiwali na sygna³ ode mnie. Ja by³em spokojny po-
niewa¿ szef z pracy po mojej decyzji odejœcia, wyg³osi³ 
pod moim adresem hymn pochwalny i zapewni³, ¿e w 
razie niepowodzenia w Ottawie on zawsze ma dla mnie 
pracê. W Ottawie przywita³o mnie piêkne s³oñce i 

festiwal tulipan?w, ktüry w maju corocznie sie odbywa. 
Ontario roœlinnoœci¹ i klimatem przypomina³o mi Pol-
skê. Nie chcia³em wracaæ do Winnipegu. W ci¹gu 
dwüch tygodni znalaz³em pracê i rodzina przyjecha³a 
do mnie. ̄ ona r?wnie¿ d³ugo nie szuka³a pracy i wkr?t-
ce zdecydowaliœmy siê kupiæ nasz pierwszy dom. 
Poczuliœmy, ¿e zn?w mamy nasze rodzinne gniazdo. 
Wrücilo zadowolenie i zaakceptowaliœmy, ¿e Kanada to 
nasz nowy dom. Poczuliœmy, ¿e jesteœmy nie tylko bli-
¿ej Polski i Europy, ale rüwnie¿ bli¿ej kosmopolitar-
nych miast takich jak Montreal, Toronto, Boston, Nowy 
Jork, Chicago, a wiêc œwiat jest w zasiêgu kilku do 
kilkunastu godzin samochodem. Ottawa to 850-cio 
tysiêczne miasto z 26-cio tysieczn¹ Poloni¹, po³o¿one 
nad dwiema rzekami, spokojne i bezpieczne miasto, jak 
ca³a Kanada. Z du¿¹ iloœci¹ park?w i rüznych rekreacyj-
nych miejsc jak lodowiska, p³ywalnie, œcie¿ki rowero-
we, szlaki turystyczne i inne. Zim¹ w promieniu dzie-
siêciu do stu kilometr?w, s¹ liczne wyci¹gi narciarskie i 
narciarskie trasy biegowe, a w samym mieœcie jest 
œlizgawka dla ³y¿wiarzy d³ugoœci oœmiu kilometr?w. 
Du¿o jeŸdziliœmy i zwiedzaliœmy bli¿sze i dalsze oko-
lice i zawsze z przyjemnosci¹ wracaliœmy do Ottawy. 
Najwiêksze wra¿enie wywar³ na nas ogrom Rzeki Œw. 
Wawrzyñca, z tysi¹cem wysp zamieszka³ych przez lu-
dzi, kt?rzy samolotami lub ³odziami na nie przybywaj¹. 
Zwiedziliœmy Niagarê, urocze miejsce, choæ myœla³em, 
¿e sam wodospad jest wy¿szy. Dzieci w szkole i w ¿yciu 
generalnie nie sprawia³y trudnoœci. Cürka skonczy³a 
uniwersytet i mieszka w Montrealu, syn college i miesz-
ka w Ottawie. S¹ ¿onaci i na swoim.

CDN

Marek Kisielewski

Jezioro Morraine w Górach Skalistych
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Chyba dobieg³ ju¿ koñca. Gdyby kiedykolwiek przysz³o 
komuœ do g³owy ufundowaæ Œwiatow¹ Ksiêgê Absurdów, 
honorowe miejsce rezerwuje latu na Zielonej Wyspie. Lato w 
Irlandii ma bowiem dwa oblicza. Pierwsze takie, jak przez 
ostatnie trzy lata - mokre, pochmurne i pe³ne psioczeñ na 
pogodê, drugie natomiast ciep³e i s³oneczne jak w tym roku, 
ale równiez pe³ne narzekañ - tym razem ¿e za gor¹co (nie 
myliæ z latem w kontynentalnej Europie!). Absurd polega na 
tym, ¿e kiedy podczas trwania tego pierwszego ca³a Wyspa 
têtni ¿yciem artystyczno-intelektualno-kukturalnym, ¿e z bó-
lem serca trzeba wybieraæ spoœród miejsc, w których chcia-
³oby siê byæ, tak kiedy œwieci s³oñce dylematów owych brak. 
Jedyna bowiem rozrywka narodu, tej starej jak i nowej Irlan-
dii, jest zimne piwo popijane w barowych ogródkach przy 
rozmowach o niczym. Oczywiœcie, ¿e przesadzam, ale tylko 
ten rozbudowany epitet mam na usprawiedliwienie swojej 
nieobecnoœci w poprzednim numerze. Kiedy wracam pamiê-
ci¹ przed kilku laty, jeszcze nawet do zesz³ego roku, to œmia³o 
mogê stwierdziæ, ¿e pod wzglêdem „dziania siê” emigracja 
polska w Irlandii na chwilê obecn¹ nie istnieje. Z polonijnych 
gazet pozosta³y juz tylko brukowce, a wieczorki literackie 
(choæby moje autorskie Rozmowy Va Banque), teatralne, 
filmowe, tudzie¿ te ze slajdami i egzotycznym jedzeniem po 
ka¿dej podró¿y któregoœ z polonijnych aktywistów, odesz³y w 
niepamiêæ. Ci którzy stracili pracê wyjechali na dobre, a tym 
szczêœciarzom, którzy j¹ jeszcze maj¹ zwyczajnie siê nie 

chce. Bo i dla kogo? Dziêki Bogu znów spad³ deszcz i wiatr 
smaga po uszach, znów mo¿na nosiæ kalosze zamiast san-
da³ów, znów Irlandia jest na powrót Irlandi¹. Znów mo¿e 
ludziom zachce siê chcieæ... Z drugiej strony, to te¿ nie do 
koñca tak, ¿e nie próbowa³am. Jeszcze wiosn¹ wymyœli³am 
sobie, i¿ tegoroczne dwa tygodnie urlopu poœwiêcê na udzia³ 
w organizowanej w Warszawie pod patronatem Marsza³ka 
Senatu RP, Szkole Liderów Polonijnych. Z³o¿y³am obszern¹ 
aplikacjê, podpart¹ rekomendacj¹ z Ambasady, Konsulatu i 
Banku oraz uzasadnieniem dlaczego chcê aktywnie uczest-
niczyæ w owych warsztatach maj¹cych na celu przygotowaæ 
do aktywnego i œwiadomego dzia³ania w œrodowiskach 
lokalnych na emigracji, bla, bla, bla. Naprawdê chcia³am. Po 
czym po pierwszej rundzie znalaz³am siê poza podium, czyli 

na liœcie rezerwowej. Wtedy zw¹tpi³am na dobre. Kupi³am 
bilet do Ameryki Po³udniowej i oddalam siê marazmowi, który 
nie ust¹pi³ nawet wraz z odebranym z Warszawy telefonem, 
ze w³aœciwie jest dla mnie miejsce. Postanowi³am spróbo-
waæ o w³asnych si³ach i za namow¹ Klementyny, kole¿anki, o 
której wspomnia³am w ostatnim artykule. Klementyna, do 
niedawna dziennikarka polskiego dodatku Evening Herald i 
organizatorka Festiwalu Kina Polskiego w Dublinie Kino-
polis, wyjecha³a z Irlandii kilka miesiêcy temu, po tym jak 

recesja zmiot³a z rynku wydawniczego polski tygodnik, a do 
pojawienia siê na œwiecie zmierza³a jej córka D¹brówka. 
Wiem, ¿e podjêta przez ni¹ decyzja zrodzi³a siê w bólach roz-
terek, w¹tpliwoœci i pytañ bez odpowiedzi, ale maj¹c rodzinê 
nie wystarczy ju¿ myœleæ wy³¹cznie o sobie. Tym bardziej o 
festiwalu, nawet gdy jego przygotowania trwaj¹ od miesiêcy. 
No ale w koñcu od czego s¹ kole¿anki pogr¹¿one w maraz-
mie? Tym oto sposobem zosta³am techniczn¹ koordynatork¹ 
tegorocznego festiwalu.

Myœl o czasie miêdzy 22 a 26 paŸdziernika wzbudza we 
mnie aktualnie tyle samo radoœci co i obaw. Z jednej strony 
siê cieszê, bo to ju¿ czwarty festiwal, bo bêdê czêœci¹ jego 
zakulisów, bo coœ siê w koñcu bêdzie w Dublinie dzia³o. Z tej 
drugiej, choæ zabrzmi to okropnie, przera¿a mnie jego ambit-
ny program. Ja wiem, ¿e w dwadzieœcia lat po odzyskaniu 
wolnoœci s¹ w nas Polakach wci¹¿ ¿ywe wspomnienia komu-
nistycznego zamordyzmu i ¿e nigdy nie wolno nam o tym 
czasie zapomnieæ. Ale czy polskie „kino prze³omu” znajdzie 
zrozumienie i po¿¹dany wydŸwiêk wœród przeciêtnego 
Irlandczyka, dla którego buty na kartki, ocet jako jedyny 
towar na sklepowej pó³ce, dodatkowe punkty na studiach za 
robotnicze pochodzenie, czy jakikolwiek inny absurd z tamtej 
Polski, jest wrêcz niemo¿liwym do wyobra¿enia? Ten naród 
te¿ wiele wycierpia³ przez stulecia, ale mam poczucie, ¿e aby 
zrozumieæ bohaterów Cz³owieka z ¿elaza, Trzystu mil do 
nieba, Ucieczki z kina Wolnoœæ, czy Dekalogu, trzeba siê 
urodziæ Polakiem. Znów pewnie przesadzam, bo sama znam 
Irlandczykow mówi¹cych z pasji biegle po polsku i zakocha-
nych w filmach Kieœlowskiego, poza tym „kino prze³omu” 
bêdzie dopiero ostatniego dnia. Nie ukrywam jednak, ¿e pre-
sja roli koordynatora, odpowiedzialnego za reklamê,  frek-
wencjê i ca³okszta³t organizacyjny, jest ogromna. Do kogo 
jednak nale¿y œwiat, jak nie do odwa¿nych? Rozpoczniemy 
w czwartek 22 paŸdziernika Ma³¹ Moskw¹ Waldemara 
Krzystka. W pi¹tek poka¿emy Drzazgi Macieja Pieprzycy 
oraz Cztery noce z Ann¹ Jerzego Skolimowskiego. Na 

Autorka korespondencji z Irlandii

Wakacyjny marazm
nad Liffey
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Widok cmentarza przed sprz¹taniem...

... i po zrobieniu porz¹dków

sobotê spojrzymy kobiecym okiem, 
czyli zaprosimy na wieczór z Agnieszk¹ 
Holland (Europa Europa, Ca³kowite 
Zaæmienie, Kopia mistrza), która oso-
biœcie bêdzie goœciæ w Dublinie. Nie-
dziela natomiast nale¿eæ bêdzie do 
Maæka Stuhra, który te¿ ju¿ potwierdzi³ 
swój przyjazd (Dekalog 10 Krzysztofa 
Kieœlowskiego, Wino truskawkowe Da-
riusza Jab³oñskiego, 33 sceny z ¿ycia 
Ma³gorzaty Szumowskiej). Zakoñczy-
my w poniedzia³ek wspomnianym ju¿ 
„kinem prze³omu³. Oczywiœcie w miê-
dzyczasie bêdzie wiele spotkañ, 
wywiadów i polskich opowieœci przy 
irlandzkim Guinnessie, a wszystko to w 
Cineworld przy Parnell Street. No 
dobra, przyznam siê, cieszê siê ju¿ 
bardziej ni¿ bojê. W koñcu nie pierwszy 
to i nie ostatni (mam nadziejê!) festiwal 
w Dublinie z ramienia Pomorskiej Fun-
dacji Filmowej w Gdyni, a ka¿da jedna 

z zaplanowanych projekcji i tak jest 
warta choæby garstki widzów. W ka¿-
dym razie, trzymajcie kciuki, a kto z 
Was mo¿e, niech zaszczyci nas swoj¹ 
obecnoœci¹.

A co wiêcej z polskiego akcentu 
nad Liffey? Na ostatnim Festiwalu 
Kultur Œwiata, który siê odby³ w Dun 
Laoghaire pod Dublinem, zagra³a i zaœ-
piewa³a dla kilkutysiêcznej widowni 
Kapela ze Wsi Warszawa. Jutro nato-
miast (8 wrzeœnia) Przewodnicz¹cy 
Parlamentu Irlandzkiego Jerzy Buzek 
bêdzie przekonywa³ Irlandczykow do 
Traktatu Lizbonskiego. 

Na wszelki wypadek te¿ trzymajcie 
kciuki! 

Paulina Ostrowska
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Warto dodaæ ¿e repertuar zespo³u by³ ró¿norodny. Oprócz pieœni 
kurpiowskich œpiewano pieœni o ró¿nym charakterze, stosownie do 
okolicznoœciowych wystêpów np.: – z okazji ró¿nych œwi¹t pañstwo-
wych itp. Zespó³ bra³ udzia³ w pochodach l - Majowych, ku uciesze w³adz 
–" znawców kultury".

Zespó³ by³ ju¿ znany nie tylko w Sierpcu. To bardzo mobilizo-
wa³o nie tylko m³odych ludzi z grupy tanecznej, ale równie¿ i starszych, 
którzy przychodzili aby nie tylko poœpiewaæ, ale i rozerwaæ siê choæ przez 
dwie godziny i zapomnieæ o codziennych zajêciach domowych. Trzeba 
by³o wykorzystaæ zaistnia³¹ sytuacjê, ¿e w zespole s¹ ludzie m³odzi i 
nieco starsi aby pokusiæ siê na wystawienie Wesela Kurpiowskiego. 
Znane s¹ ró¿ne opracowania  obrzêdów ludowych, pieœni kurpiowskich i 
zapisy obyczajów wystêpuj¹cych w tym regionie. �ród³em tych informa-
cji s¹ dzie³a Kolberga, a scenariusz napisa³ p. Wac³aw Milke z P³ocka. 
Razem z p. Wac³awem przyje¿d¿a³ do Sierpca p. Henryk Kadziñski- 
akordeonista. Zna³ wszystkie melodie kurpiowskie. Stroje kurpiowskie  
kupiono bez trudu w  CEPELI w Warszawie. Zdecydowano siê na ten 
repertuar, gdy¿ region ten s¹siaduje z pó³nocnym Mazowszem. Scena-
riusz Wesela Kurpiowskiego by³ bardzo prosty i wynika³ on g³ównie z 
treœci i opisów sytuacji zawartych w pieœniach i przyœpiewkach œpiewa-
nych w ró¿nych  okolicznoœciach na Kurpiach. Choreografia  by³a dzie-
³em Antoniego Korytka, który te¿ dwa razy w tygodniu przyje¿d¿a³ z 
P³ocka aby uczyæ uk³adów tanecznych. Jedynym miejscem na normalne 
prowadzenie zajêæ zespo³u by³ Sierpecki Dom Kultury z du¿¹ scen¹, choæ 
ma³¹ garderob¹, jak dla tak du¿ego zespo³u. Mimo wszystkich drobnych 
trudnoœci zespó³ funkcjonowa³ normalnie. 

Za wystawienie Wesela Kurpiowskiego w nagrodê ca³y zespó³ 
wyjecha³ na dwu tygodniowe wczasy do Wis³y, gdzie dla wczasowiczów 
da³ dwa przedstawienia: jedno we Wiœle, a drugie we Wiœle G³êbce. 
Obydwa przedstawienia zosta³y przyjête bardzo serdecznie. Koniecznie 
w tym miejscu nale¿y wspomnieæ o p. Antoniewiczu, cz³owieku niezwy-
kle inteligentnym, taktownym, który bezinteresownie opiekowa³ siê stro-
jami zespo³u i dba³ o to, by by³y zawsze przygotowane do kolejnego 
wystêpu.

W krótkim czasie pojawi³a siê sensacyjna wiadomoœæ. Na cmen-
tarzu katolickim w Zglenicach miejscowy koœcielny kopa³ grób w miejs-
cu dawno zapomnianego grobu ziemnego, którym od dziesi¹tków lat nikt 
siê nie opiekowa³. W suchym piasku natrafi³ na zachowane szcz¹tki  
kobiety, która by³a pochowana w stroju ludowym. Roztropny koœcielny 
zawiadomi³ o tym niezwyk³ym odkryciu miejscowego proboszcza, 
zebrano ocala³e fragmenty stroju a nastêpnie p. prof. Wanda Modze-
lewska – znana specjalistka  kostiumolog zespo³u "Mazowsze" badaj¹c 
ocala³¹ tkaninê oraz literaturê o strojach ludowych wystêpuj¹cych na 
Pó³nocnym Mazowszu odtworzy³a kostiumy z sierpeckiego rejonu. 
Rekonstrukcji strojów wed³ug projektu p. Wandy Modzelewskiej podjê³a 
siê Spó³dzielnia Pracy "COPIA" w Warszawie.  W tym czasie pojawi³o siê 
kilka artyku³ów w prasie p.t. "Odgrzebany Region". By³o to inspiracj¹ do 
napisania przez p. Jadwigê Gorzechowsk¹ scenariusza "Wesela Sierpec-
kiego" opartego równie¿ na treœciach wynikaj¹cych z pieœni, przyœpiewek 
i tañców  ludowych. C.d.n.

Józef Gutowski

Dwa wesela i pogrzeb ...
c.d. ze str. 30
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W majowym s³onku pod lasem na ³¹ce 
na sierpeckiej ziemi Kasztelañski Zajazd ich goœci.
Wiod³a tu historia, sentyment i uczucia gor¹ce.
Przyjechali z daleka rozsypani po Polsce i Œwiecie.
Bêd¹ pielêgnowaæ rodzinne tradycje i znajomoœci.
Dorodna m³odzie¿, rozeœmiane dzieci,
eleganckie kobiety, przystojni panowie
wszyscy spod znaku Lubicz jak wiecie.
Benedykt sieprskiego wojskiego urzêdu strzeg¹cy 
obiera³ na sejmie Augusta Poniatowskiego
w tysi¹c siedemset szeœædziesi¹tym czwartym roku,
by³ synem Franciszka i podkomorzanki z wieluñskiego.
Król zaœ to ostatni na polskim tronie bêd¹cy.
Bohaterskiego genera³a Józefa Bema krajanka 
Ta, co urodzi³a pi¹tkê dzieci i Zygmunta w Warzynie
nadobna Szarff, córka Ferenca, p³odna ¿ona Fortunata i kochanka,
teraz na zawsze spoczywa w pobliskim Goleszynie.
St¹d smag³e lico i temperament, postawa i buta
bo wêgierska krew w niektórych ¿y³ach p³ynie.
A w pieœni czasem zabrzmi czardasza nuta.
Od Cór Fortunata siê bior¹ Kokoszczyñscy i Zwierzchowscy
bo wysz³y za m¹¿ szczêœliwie i dobrze.
Mê¿ami innych te¿ byli Ligowscy i Brudniccy,
Wiêc dzieci i wnuki sypa³y siê szczodrze.
W sieprskiej okolicy nazwisko s³ynie.
Od Jaworowa Lipy i K³ódzi do Warzyna
dom Jaworowskich silnie rozrodzony. 
A w ziemi bielskiej, w Jaworówce,  
Najg³êbiej korzeñ osadzony.
A kiedy przysz³y  w XX wieku zawieruchy dziejowe
stan¹³ w szeregu Tadeusz,  broni¹c we wrzeœniu Warszawy.
Poszli te¿ inni do Armii Krajowej,
w³asn¹ krwi¹ OjczyŸnie i rodzinie przysparzaj¹c s³awy.
Adam zaœ Katyñ wpisa³ do historii rodowej.
Jan ju¿ æwieræ wieku temu lat
chcia³ zjazdy czyniæ Jaworowskich rodzinne.
Kwerendê odby³ w archiwach dawnych akt,
teraz idea siê ziszcza na dziadów ziemi goœcinnej.
Dziœ bêd¹ siê bawiæ i opowiadaæ jak co dwa lata,
o rodzinach, dzieciach, ¿yciu i pracy i trudzie 
I nic to, ¿e ¿ycie czasami figle p³ata.
Szanuj¹ przodków i seniorów siwe g³owy,
bo rzetelni, zdolni i normalni z nich ludzie.
Dziœ Cyryla i Aleksander s¹ seniorami rodu.

Teraz w przysz³oœæ wybiegnijmy
i z³ó¿my ¿yczenia:
Zdrowia, pomyœlnoœci,
wszelkich bo¿ych ³ask!
Dla tu obecnych i na
nastêpne pokolenia !
Niech wasze twarze
maj¹ uœmiechu blask!

Napisa³ Ryszard Suty
Na Zjazd Rodziny Jaworowskich

w dniu 30 maja 2009 r.

Seniorzy Rodu Jaworowskich

Pogoda dopisa³a, uœmiechy na twarzach

Karaoke to œwietna zabawa dla wszystkich

Autor z uczestnikami Zjazdu Rodu Jaworowskich

O rodzinie ballada niech p³ynie

Tradycyjna, zbiorowa fotografia uczestników Zjazdu
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Id¹c pod wiatr

Patriotyzm polski, a powstanie warszawskie
refleksje niepoprawne politycznie

Wytrawni historycy mawiaj¹, ¿e "historia jest dziœ tylko 
cokolwiek dalej". W³aœnie oddali³em siê od mojej 
ukochanej ojczyzny tak w czasie jak i w przestrzeni 
ponad 20 lat temu. I przyznam siê szczerze, ¿e musia³em 
zmieniæ moje pogl¹dy i os¹dy na niektóre aspekty 
naszej najnowszej historii w sposób nieraz diametralny.
Jedyne powstanie narodowe jakie wygraliœmy, to by³o 
powstanie wielkopolskie, ale pisze siê o tym niewiele. 
Ale o powstaniach tak tragicznie przegranych jak 
powstanie listopadowe, powstanie styczniowe czy 
najkrwawsze- powstanie warszawskie, które mia³o tak 
nieobliczalne skutki - bardzo du¿o. Szczególnie 
rocznica powstania warszawskiego w 2009 roku 
œwiêci³a swoje apogeum. Mówi siê, a szczególnie 
podkreœla to prezydent Lech Kaczyñski, ¿e powstanie 
warszawskie by³o bohaterskim zrywem ludu 
Warszawy, ¿e mieszkañcy wykazali wielkiego ducha 
patriotyzmu. Jednoczeœnie nie wspomina siê o tym, ¿e 
w powstaniu warszawskim bra³y udzia³ nie tylko 
formacje Armii Krajowej, ale tak¿e Armii Ludowej, 
Zwi¹zku Walki M³odych, czwartacy i jednostki 1 Armii 
Wojska Polskiego. Owszem, powstanie warszawskie 
by³o wspania³ym bohaterskim wyczynem, ale to nie 
by³a zwyk³a wojna to by³a po prostu rzeŸ zgotowana 
nam przez Niemców przy cichym chichocie Stalina. 
Czy ci którzy wywo³ali powstanie, czyli podziemne 
w³adze prolondyñskie i ich genera³owie byli dobrze 
wyszkolonymi dowódcami?
Wnioski s¹ raczej smutne.
Tadeusz Bór Komorowski- do swoich funkcji nie 
posiada³ odpowiednich kwalifikacji i przygotowania, 
doœwiadczenia ani nawet koniecznego wojskowego 
wykszta³cenia.
Tadeusz Pe³czyñski - jedyny z ca³ej trójki o znacznym 
sta¿u dowodzenia, wg jego prze³o¿onego gen. 
Stachiewicza pozbawiony by³ wystarczaj¹cej dozy 
energii i twardoœci, chwiejny i uciekaj¹cy od 
odpowiedzialnoœci.
Leopold Okulicki - spiritus movens powstañczej 
decyzji, by³ oficerem dzielnym ale porywczym i 
niezrównowa¿onym, fanatyst¹ i nadu¿ywaj¹cym 
alkoholu. Na pytania jednego z oficerów AK: "sk¹d 
mamy wzi¹æ broñ i amunicjê?" odpowiedzia³: "z 
niemieckich arsena³ów". By³o to niedorzecznoœci¹.
Tragedia stolicy w du¿ej mierze spowodowana by³a 
polityczn¹ i wojskow¹ nieudolnoœci¹ i nieusprawiedli-
wionym optymizmem w³adz obozu londyñskiego. 
Decyzja podjêcia walki o Warszawê 1-go sierpnia 1944 
roku by³a przedwczesna i ca³kowicie nieprzygotowana 
pod wzglêdem Politycznym i dyplomatycznym, 

militarnym, strategicznym i taktycznym. Jedynie 
aspekt moralny przemawia za tak jak i honor tylko za 
ma³o. ¯aden z aspektów politycznych powstania nie 
zosta³ osi¹gniêty. By³ to po prostu stracony heroizm. 
Warszawa zosta³a zburzona, a w czasie walk zginê³o 18 
tys. Powstañców 6 tyœ zosta³o rannych a 17 tyœ dosta³o 
Siudo niewoli. Dodajmy do tego 160 tyœ. ofiar cywilnej 
ludnoœci stolicy. Fina³ powstania Warszawskiego by³ 
rozpaczliwy.
Do dzisiejszego dnia podejmuj¹cy decyzjê o rozpo-
czêciu powstania warszawskiego nie zostali rozliczeni 
os¹dzeni b¹dŸ napiêtnowani. Oszukani mieszkañcy 
Warszawy, którzy na "stos oddali swój los" niepo-
trzebnie ginêli za ludzi ³akn¹cych w³adzy.
Przebywaj¹cy w Nowym Jorku w roku 2008 premier 
Donald Tusk mia³ spotkanie z czo³owymi dzia³aczami 
nowojorskiej polonii w Konsulacie Generalnym 
Rzeczypospolitej Polskiej na Manhattanie. Wtedy to 
dyrektor polskiego domu narodowego w Greenpoincie 
pan Antoni Chróœcielewski zada³ nastêpuj¹ce pytanie: 
"Panie premierze dlaczego pan nie uczy patriotyzmu?" 
Myœlê, ¿e panu Chróœcielewskiemu chodzi³o o 
nauczanie w szko³ach podstawowych, a mo¿e i œrednich 
dodatkowego przedmiotu np. Patriotyzm Polski. By³by 
to niew¹tpliwie dobry pomys³ poniewa¿ zastanawia 
mnie fakt, ¿e polska prawica uwielbia œwiêtowaæ z 
pomp¹ rocznice kiedy to Polska i Polacy ponosili klêski. 
Sta³o siê ju¿ tradycj¹ narodow¹, ¿e gloryfikujemy 
pora¿ki wrêcz zmuszaj¹c do tego myœl¹cych inaczej. 
Nawróci³ siê i sta³ siê entuzjast¹, mi³oœnikiem i chwalc¹ 
powstania warszawskiego nawet brytyjski historyk 
Norman Davies rozprawiaj¹cy o "moralnym 
zwyciêstwie powstañców”.
Czy na tradycjach klêsk panowie Kaczyñscy, Giertych i 
inni chc¹ budowaæ patriotyzm m³odych Polaków? 
Patriotyzm buduje siê na sukcesach- zarówno w czasie 
walki jak i czasie pokoju. Kiedy w 1971 roku w 
uczelnianej gazecie Dylematy wychodz¹cej na 
Akademii Rolniczo technicznej w Olsztynie zamieœ-
ci³em artyku³ programowy PTT. Patriotyzm nauki- 
patriotyzm pracy zosta³em przez kolegów wyœmiany. 
Nikt nie podj¹³ siê ze mn¹ dyskusji i dlatego to do dzisiaj 
pamiêtam i bardzo mnie to boli. Ceni siê m¹droœæ 
dowódcy na wojnie, ale tak¿e polityka i przywódcy w 
czasie pokoju. Nie uczy siê patriotyzmu na g³upocie i 
zbrodniczych decyzjach w wyniku których ginêli 
m³odzi Polacy, byli bici, wiêzieni i upodleni. Jestem 
przeciwny by wpajaæ m³odzie¿y patriotyzm poprzez 
gloryfikowanie przez w³adze klêsk narodowych.
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Wspó³czesny widok
koœcio³a w Sudragach

17 stycznia 1945 roku 1 armia wojska polskiego 
wyzwoli³a Warszawê bez licz¹cych siê strat. To na 
takich przes³ankach nale¿y budowaæ patriotyzm- na 
zwyciêstwach takich jak heroiczny atak na Monte 
Casino otwieraj¹cy drogê aliantom do Rzymu, a nie na 
nieprzemyœlanych decyzjach w¹tpliwych przywódców 
by z poœwiêceniem daæ siê zabiæ bez osi¹gniêcia 
¿adnego z zak³adanych celów. Uczestnicy walko o 
Warszawê w czasie powstania warszawskiego maj¹ 
wyrobiony pogl¹d na t¹ zbrodnie. Oddaj¹ ho³d 
walcz¹cym i poleg³ym ¿o³nierzom oraz powstañcom 
wszystkich formacji i walecznie gin¹cej m³odzie¿y. 
Hañba tym, dla których ¿ycie ludzkie nie przestawia 
¿adnej wartoœci! Polski ¿o³nierz zatkn¹³ flagê polsk¹ na 
Bramie Brandenburskiej. To s¹ zdobycze na których 
nale¿y budowaæ patriotyzm m³odzie¿y polskiej a nie na 
powstaniu warszawskim, gdzie zginê³o wiele tysiêcy 
¿o³nierzy i cywilów dla samego buntu i zniszczeñ, które 
przez d³ugi czas kosztem wielu wyrzeczeñ PRL 
odbudowywa³a. Czy zatem ten ogromny patriotyczny 
trud odbudowy stolicy poszed³ w zapomnienie ? Ja 
przynajmniej bêdê o tym pisa³, mówi³ i przypomina³.
El¿bieta Dzikowska, polska podró¿niczka i znawczyni 
kultur w jednym z wywiadów powiedzia³a: "jesteœmy z 
natury smutnym narodem. Mo¿na siê zaraziæ 
optymizmem podró¿uj¹c po œwiecie, ucz¹c siê od 
innych ludzi tolerancji pokory zrozumienia". Mam 
wra¿enie, ¿e lubimy cierpieæ, wspominaæ narodowe 
dramaty do których nale¿y powstanie warszawskie. 
Nasz wspania³y naród ci¹gle rozdrapuje rany i 
wskrzesza widma przesz³oœci. Lubuje siê przecie¿ w 

cierpieniu i pokucie a zachowanie nasze przypomina 
p³acz¹ce dzieci nad grobem ojca by za chwile pobiæ siê 
o spadek. 
Ksi¹dz Wac³aw Hryniewicz, jeden z najwybitniejszych 
wspó³czesnych teologów, w swej wspania³ej ksi¹¿ce 
"nad przepaœciami wiary" wskazuje drogê jak wyrwaæ 
siê z beznadziejnoœci i ci¹g³ej rozpaczy; jak byæ 
optymist¹ i cz³owiekiem radosnym co jest wyrazem 
najwiêkszej Opatrznoœci Bo¿ej. Niestety, droga po 
której kroczy ksi¹dz Wac³aw Hryniewicz jest w du¿ej 
mierze samotna zw³aszcza w Polskie. Ksi¹¿ka tego 
teologa powinna byæ literatur¹ obowi¹zkow¹, przynaj-
mniej w szko³ach œrednich. 
Pod koniec lat szeœædziesi¹tych ubieg³ego wieku 
czyta³em ksi¹¿kê jednego z waszyngtoñskich kores-
pondentów "trybuny ludu" PTT. "bóg kocha Amerykê". 
No w³aœnie, za co bóg kocha Amerykê? Za to, ¿e 
Amerykanie s¹ optymistami, s¹ radoœni s¹ przyjaŸni 
innym nacjom, których tutaj jest bardzo wiele. Za to, ¿e 
o wszystko musz¹ siê staraæ sami i ¿e wiedz¹ ¿e nic im 
siê nie nale¿y. Przyznam, ¿e widzia³em to równie¿ w 
Niemczech. I na zakoñczenie przypomnê znakomity 
aforyzm niedawno zmar³ego œwiatowej s³awy polskie-
go filozofa prof. Leszka Ko³akowskiego: "uczmy siê 
historii nie po to jak siê zachowywaæ albo odnosiæ 
sukcesy, ale po to, by poznaæ kim jesteœmy". A zatem 
kim jesteœmy naprawdê jako Polacy?

Janusz Bernatowicz
 Nowy Jork, Brooklyn 18 sierpieñ 2009
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Przez prawie pó³ roku ogl¹daæ mogliœmy w sierpeckim Ratuszu niezwyk³¹... bo pachn¹c¹ wystawê pierników, 
przypraw korzennych oraz wszelkich innych eksponatów zwi¹zanych z wielowiekow¹ produkcj¹ i histori¹ 
smakowitych ³akoci. Ekspozycja „Œwiat toruñskiego piernika” pochodzi³a ze zbiorów Muzeum Okrêgowego w 
Toruniu, a jej uzupe³nienie stanowi³y zbiory z Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu i Muzeum Mazowieckiego w 
P³ocku. Prawdziw¹ „pere³k¹” ca³ej wystawy, a jednocze-œnie jej g³ównym elementem by³ eksponat, który 
wiêkszoœci widzów zapiera³ wprost dech w piersiach, mianowicie siedmiometrowy ¿aglowiec handlowy - koga - 
wystêpuj¹cy na morzach Pó³nocnym i Ba³tyckim do XVI wieku. W poszczególnych jego czêœciach (w postaci 
stylizowanych kramów) zaprezentowano dzieje dawnego rzemios³a i przemys³u piekarskiego. Oprócz kogi, 
obejrzeæ mo¿na by³o: kramy z przyprawami korzennymi, drewniane formy do pierników, masywne moŸdzierze do 
rozdrabniania przypraw i zió³, oryginalne XVII-wieczne formy do wypieków smako³yków, kramik z pocz¹tku XIX 
wieku z oryginaln¹ i nadal dzia³aj¹c¹ secesyjn¹ kas¹ i wag¹, rozmaitymi pude³eczkami, ozdobnymi puszkami na 
herbatê, kawê i pierniki, butelkami i wszelkimi innymi przedmiotami, które w XIX wieku stanowi³y wyposa¿enie 
dobrego sklepu ze s³odyczami, by³y te¿ wyroby toruñskiej fabryki cukierniczej "Kopernik" S.A., która kontynuuje 
tradycje najstarszej toruñskiej fabryki pierników Gustawa Weesego, powsta³ej w 1763 roku. W jednej z sal 
wystawowych pokazano te¿ zrekonstruowany salonik mieszczañski z XIX wieku. Twórcy wystawy chcieli w ten 
sposób zwróciæ uwagê widzów na fakt, ¿e kosztowne pierniki trafia³y równie¿ na salony mieszczan. W Sali ze 
zrekonstruowanym XVI-wiecznym piecem, pracownice Muzeum prowadzi³y niezwykle ciekawe lekcje muzealne, 
tzw. warsztaty z wypieku pierników, które polega³y na przekazywaniu historycznych ciekawostek, a tak¿e 
samodzielnym wyrobie ciasta, odciœniêciu jego formy i oczywiœcie wypieku pierników.

Magdalena Staniszewska

Piernikowa wystawa w Ratuszu
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Jarmark niejarmarczny
Ostatnie promienie zachodz¹cego s³oñca k¹pi¹ siê w bur-

sztynowej g³êbi ch³odnego piwa. Zapach grillowanych potraw 
przyjemnie dra¿ni nozdrza. Nad radosnym gwarem unosi siê 
równie szczêœliwa ludowa muzyka. Ch³onê to wszystko i czujê, 
¿e po sesyjnych trudach naprawdê wróci³em do domu. Jest 
sobota. W Sierpcu trwa Kasztelania...

Na miejsce dotar³em oko³o godziny 19. Jako pierwszy ele-
ment imprezy moj¹ uwagê zwróci³, odbywaj¹cy siê tego dnia 
przed Domem Kultury „Jarmark Sztuki”. Uderzy³o mnie to zes-
tawienie „jarmarcznoœci” ze Sztuk¹. Ten oksymoron natych-
miast niejako rozkaza³ mi przez chwilê siê nad nim zatrzymaæ. 
Pocz¹tkowy sceptycyzm ukry³ siê gdzieœ za rosn¹c¹ fascynacj¹. 
Zobaczy³em bowiem kulturê w czystej, ludowej postaci, nieza-
œmiecon¹ najró¿niejszymi ozdobnikami. I nie by³o w moim zain-
teresowaniu krzty m³odopolskiej ch³opomanii, raczej zachwyt 
nad tym kawa³kiem ma³ego dziedzictwa. Sztuka prosta, ale by-
najmniej nie prostacka, delikatna w formie, oczywista w treœci... 
piêkna. Jako „przedsionek” tegorocznej Kasztelanii ten jarmark 
sztuki niejarmarcznej nastroi³ mnie bardzo pozytywnie.

Zaj¹³em miejsce po „spo¿ywczej” stronie imprezy. Ze sceny 
dobiega³y weso³e odg³osy ludowych pieœni i bardzo zaanga¿o-
wany g³os prowadz¹cego. Otacza³y mnie gromadki rozdyskuto-
wanych piwoszy do których ca³ym sercem w tej chwili nale-
¿a³em. I poczu³em, jak bardzo tego typu festiwale s¹ potrzebne. 
Jako odskocznia od codziennoœci, jako forum, jako spotkanie z 
kultur¹, wreszcie choæby jako element narodowego narzekania 
dla samego narzekania, który mimo to nie traci na popular-
noœci. A nie traci dlatego bo takie cykliczne imprezy wrastaj¹ w 
nasz¹ œwiadomoœci i bez nich czulibyœmy siê puœci. Tak ko³o 
Kasztelanii, wprawione raz w ruch, nie zatrzyma siê ju¿ w nas 
samych. Czasem nie zdajemy sobie sprawy jak bardzo kszta³tuje 
to nasz¹ lokaln¹ odrêbnoœæ. Rozgl¹da³em siê, s³ucha³em, 
³yka³em chwilê, popijaj¹c lokalnym bursztynowym specja³em.

Na scenie tañczy³ dzieciêcy zespó³ ze S³owacji, nieopodal 
zauwa¿y³em artystów o po³udniowych rysach, bodaj¿e z Pó³-
wyspu Iberyjskiego, do moich uszu dotar³o echo zespo³u ze 
znanego mi Torunia. Wszyscy oni przywieŸli ze sob¹ cz¹stkê 
tego, co nazywamy „swojskoœci¹”. Zobaczy³em „lokalnoœæ” 
dalek¹ od infantylnoœci, ale ³atw¹ w odbiorze i, co najwa¿-
niejsze, radosn¹, pe³n¹ optymizmu i ufnoœci. Dziêki Kasztelanii 
te „ma³e ojczyzny” po³¹czy³y siê we wspólnym chórze g³osów, 
bliskich naszej codziennoœci, ale oderwanych od jej szarzyzny i 
„pospolitego skrzeczenia”. To te¿ wa¿na funkcja tej imprezy, 
która poza rozrywk¹ ma chyba pokazaæ nam, ¿e piêkno potrafi 
chowaæ siê w stogu siana, drewnianej cha³upie, prostocie ¿ycia, 
po prostu „za rogiem”.

Trochê to wszystko do przesady poetyckie i mo¿e zbyt ma³o 
krytyczne. Ale wra¿enia s¹ subiektywne, wiêc i ich opisy musz¹ 
takie byæ. Zostawiaj¹c suche relacje wszelkiego rodzaju annalis-
tom, przyznaæ muszê, ¿e mój zaledwie trzygodzinny pobyt na 
Kasztelanii zapamiêta³em mile. By³o coœ dla cia³a i coœ dla 
ducha, dziêki czemu zrzuci³em naros³e w ci¹gu roku pióra 
przesadnej „miejskoœci” i przypomnia³em sobie sk¹d jestem i ¿e 
jestem z tego dumny. Mo¿e to i jarmark, ale w³asny. I bynaj-
mniej nie jarmarczny.

Marcin Sumowski

Subiektywnie (p)o Toruniu
Promienie wiosennego s³oñca, przedzieraj¹ce siê przez 

garniec marcowej pogody sprawiaj¹, ¿e rozbudzone z zimo-
wego snu cia³o, wrêcz krzyczy o orzeŸwiaj¹cy spacer. A kiedy, 
w niedzielne popo³udnie, ma siê niejako „pod rêk¹” wspania³¹ 
toruñsk¹ starówkê, przechadzka staje siê przyjemn¹ koniecz-
noœci¹. Ostatnio, tak nieœmia³a dotychczas wiosna, chwyci³a 
mnie w swoje ramiona, a jej delikatny powiew zawiód³ mnie w 
stronê Rynku Staromiejskiego.

U wejœcia na ulicê Che³miñsk¹, lœni w promieniach s³oñca, 
charakterystycznie bia³y budynek Teatru im. Wilama Horzycy. 
Ta, wa¿na na toruñskiej scenie kulturalnej instytucja, powsta³a 
w roku 1904, jako wy³¹cznie niemiecka. Zaprojektowa³a go 
znana wówczas spó³ka wiedeñskich architektów Fellnera i 
Helmera. Od roku 1920 teatr nabra³ polskiego oblicza. Zmie-
niono zespó³ aktorski, a w repertuarze pojawili siê Fredro, 
Mickiewicz, Wyspiañski czy Krasiñski. W okresie wojny i oku-
pacji budynek s³u¿y³ jako niemiecka opera i operetka, by w 
czerwcu 1945 roku znów przejœæ w rêce polskie. W³aœnie w 
tym okresie w teatrze dzia³a³ jego dzisiejszy patron (od 1960), 
wybitny teatrolog i re¿yser, Wilam Horzyca, bêd¹cy jego dyrek-
torem w pierwszych latach powojennych. Dziœ teatr ten jest 
czo³ow¹ scen¹ województwa kujawsko-pomorskiego i praw-
dziw¹ wizytówk¹ kulturaln¹ miasta.

Pod¹¿am dalej ulic¹ Che³miñsk¹, niejako cofaj¹c siê w 
przesz³oœæ, gdzie „gotyk jest na dotyk”, jak g³osi has³o promu-
j¹ce miasto. Bo tutaj rzeczywiœcie historii da siê dotkn¹æ. 
Mijam barokowe kamienice i wkraczam na Rynek, nad którym 
dumnie góruje wie¿a Ratusza Staromiejskiego. To jedna z naj-
wiêkszych i najpiêkniejszych tego typu budowli w Europie. 
Najstarszym jej elementem jest w³aœnie wie¿a, wzniesiona w 
drugiej po³owie XIII wieku, a w sto lat póŸniej podwy¿szona do 
obecnej wysokoœci 40 metrów. W pierwszej po³owie XV w. 
uzyska³a ona spiczast¹ iglicê, dziœ niestety nieistniej¹c¹. 
Zwieñczono j¹ z³ot¹ koron¹, bêd¹c¹ symbolem niezale¿noœci 
mieszczañskiej i wyrazem niemieckiego powiedzenia 
„Stadtluft macht frei”, czyli „Miejskie powietrze czyni wolnym”. 
Wdycham to tchnienie wolnoœci z radoœci¹, i po raz kolejny 
przekonujê siê, ¿e tu, w Toruniu, œredniowieczna formu³a nie 
straci³a na aktualnoœci.

Przechodzê obok pomnika najbardziej znanego torunia-
nina. Tradycyjne miejsce spotkañ, jak co dzieñ jest oblegane 
przez t³umek spacerowiczów, oczekuj¹cych kogoœ, by wraz z 
nim w ten piêkny dzieñ ch³on¹æ uroki nadwiœlañskiego miasta. 

Pomnik Miko³aja Kopernika
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„Nicolaus Copernicus Thorunensis Terrae Motor Solis 
Caelique Stator”, tak g³osi napis na cokole. I ten „Torunianin, 
poruszyciel Ziemi, wstrzymywacz S³oñca i Nieba”, patron 
Uniwersytetu i sztandarowa „twarz” miasta, ju¿ od ponad 150 
lat niezmiennie, malowniczo wtapia siê w toruñski krajobraz. 
Jedynie w Juwenalia, na co dzieñ powa¿na postaæ, daje siê 
porwaæ wirowi studenckiego œwiêta i uniwersytecki patron, 
wraz z ¿akami postanawia zmieniæ nieco swoje oblicze. Z 
rozrzewnieniem wspominam pamiêtne Juwenalia 2008, kie-
dy mieliœmy okazjê ujrzeæ Miko³aja Kopernika jako zielonego 
smoka, zbieraj¹cego pieni¹dze na nowy most w Toruniu. 

Sama historia pomnika naszego czo³owego astronoma jest 
tak¿e bardzo ciekawa. Pierwszym inicjatorem jego powsta-
nia by³ w 1809 roku Stanis³aw Staszic, jednak projekt zosta³ 
doprowadzony do koñca dopiero przez w³adze pruskie w 
1853 roku. I w tym miejscu pojawia siê odwieczny spór na 
temat polskoœci lub niemieckoœci naszego astronoma. Umy-
œlnie u¿ywam s³owa „naszego”, ale nie w sensie narodowym, 
raczej toruñskim i uniwersyteckim. Bo do ludzi wielkich ka¿dy 
chcia³by siê przyznawaæ, ale myœlê, ¿e w tym wypadku 
pierwszeñstwo nale¿y siê w³aœnie miastu. Przecie¿ przydo-
mek „Thorunensis” coœ oznacza, zw³aszcza w czasach Ko-
pernikowi wspó³czesnych, zanim granice miêdzy narodami 
sta³y siê wyraŸne.

¯egnam wielkiego astronoma i powoli zd¹¿am ulic¹ 
Szerok¹, w stronê Placu Rapackiego. Mijam neogotycki 
Dwór Artusa z 1891 roku, nawi¹zuj¹cy do poprzedniego z 
drugiej po³owy XIV wieku. U szczytu widnieje herb Torunia z 
charakterystycznym anio³em, który symbolizowaæ mia³ opie-
kê nad miastem w czasie wojny trzynastoletniej. Skrêcam w 
ulicê Ducha Œwiêtego, mijaj¹c dawn¹ gospodê Pod Dzikim 
Mê¿em, gdzie dziœ, po przebudowie na pocz¹tku XX wieku, 
znajduje siê bar mleczny. Wchodzê w ulicê Miko³aja Koper-
nika, wszechobecnego jak widaæ w mieœcie, na której 
znajduje siê dom, gdzie rzekomo siê urodzi³.

Kolejnym punktem jest wspania³a katedra œœ. Janów. To 
jedna z najstarszych œwi¹tyñ dawnego pañstwa krzy¿ackie-
go i jeden z najwiêkszych koœcio³ów w Polsce. Budowê roz-
poczêto w po³owie XIII wieku, by nadawaæ jej obecny kszta³t 
przez ponad 200 lat. Wspania³e, bogate wnêtrze, pozwala 
naprawdê poczuæ religijny klimat epoki. W wa¿niejsze œwiêta 
rozbrzmiewa st¹d donoœny dŸwiêk wspania³ego „Tuba Dei”. 
Ta „Tr¹ba Bo¿a”, obecnie najwiêkszy œredniowieczny dzwon 
w Polsce, do dziœ zachwyca swoim brzmieniem. Jest bardzo 
czu³y, nawet przy tr¹ceniu palcem wydaje czysty dŸwiêk. 
Dwukrotnie by³ zagro¿ony. Po raz pierwszy w czasie wielkiej 
wojny pó³nocnej w 1703 r., kiedy Szwedzi zamierzali go wy-
wieœæ. Okup od Rady Miejskiej pozwoli³ mu jednak pozostaæ 
w Toruniu. Po raz kolejny niebezpieczeñstwo zawis³o nad 
nim w okresie II wojny œwiatowej, gdy mia³ zostaæ pociêty.

Zag³êbiam siê dalej w gotyku, zd¹¿aj¹c w stronê ruin 
zamku krzy¿ackiego. Budowany od XIII w. przetrwa³ do po-
cz¹tku wojny trzynastoletniej, kiedy rozebrali go tutejsi mie-
szczanie, oddaj¹cy siê pod opiekê króla polskiego. Przecha-
dzam siê po dawnym dziedziñcu, próbuj¹c w myœlach 
odtworzyæ œredniowieczne kszta³ty budowli. Dziœ mury maj¹ 
mo¿e oko³o dwóch metrów, podobnie jak resztki zamkowej 
wie¿y, niegdyœ siêgaj¹cej 36 do 40 metrów. Ocala³y za to nie-
zwykle klimatyczne podziemia, latem pozwalaj¹ce poczuæ 
orzeŸwiaj¹cy ch³ód, a tak¿e tzw. gdanisko, krzy¿acka toale-
ta, gdzie jeszcze niedawno mo¿na by³o podziwiaæ piêkn¹ 
rekonstrukcjê zamku. WyobraŸnia pozwala mi p³yn¹æ po wo-
dach wspania³ej epoki œwietnoœci budynku. Przechadzam 
siê po komnatach, kaplicy, odwiedzam w myœlach mieszka-
nie komtura. Szkoda, ¿e owo „miejskie powietrze” powia³o tu-
taj a¿ tak gwa³townie, a mieszczañska wolnoœæ pokaza³a 
tak¿e niszczycielskie oblicze. Wspominam dyskusjê, jaka 
rozgorza³a niedawno w sprawie projektu postawienia, w³aœ-
nie na zamkowym dziedziñcu, pomnika. Mia³ on przedsta-
wiaæ dwóch Krzy¿aków: Hermana von Salza i Hermana Balk, 
niejako „ojców-za³o¿ycieli” miasta. I choæ go nie zrealizowa-
no, by³o w tej inicjatywie coœ, co pobudza³o do zrzucenia 
sienkiewiczowskich okularów i spojrzenia na gospodarzy 
zamku nieco z innej strony. Bo przecie¿ to w³aœnie im Toruñ 
zawdziêcza swoje istnienie. A dywagacje na temat „dobrych” 
czy „z³ych” Krzy¿aków do z³udzenia przypominaj¹ polsko-
niemieckie „boje” o Kopernika. Nie wdaj¹c siê w takie dysku-
sje, stwierdziæ chyba wystarczy, ¿e przecie¿ epoka o której tu 
mowa nie operowa³a naszymi pojêciami i nie nale¿y póŸniej-
szych historycznie zadra¿nieñ przenosiæ niepotrzebnie w 
przesz³oœæ.

Wkraczam na Bulwar Filadelfijski. Wspaniale zagospo-
darowany brzeg rzeki tworzy krajobraz, którego inne nadwiœ-
lañskie miasta mog³yby pozazdroœciæ. Delikatny wiosenny 
wiatr owiewa mi twarz, a ja ch³onê z radoœci¹ spokój, który 
tak w tym mieœcie pokocha³em. Po kilku minutach st¹pam ju¿ 
po moœcie Józefa Pi³sudskiego. Tu wiatr jest silniejszy i robi 
siê nieco ch³odniej. Zatrzymujê siê na chwilê, by kontemplo-
waæ wspania³e widoki. Po lewej stronie rysuje siê panorama 
starówki. Naprawdê piêknie wygl¹da wieczorem, kiedy pod-
œwietlone zabytki zdaj¹ siê wy³aniaæ z mroków. S³yszê jak 
Wis³a szumi pod moimi stopami. Niebawem poziom wody 
opadnie, a na powierzchni pojawi¹ siê niewielkie „wysepki”. 
Idê dalej. Drzewa na drugim brzegu k³aniaj¹ siê niejako prze-
chodniom, tak i¿ czasem mo¿na zerwaæ kilka liœci.

Ostatnim  punktem mojej ma³ej wycieczki jest zamek Dy-
bów. Zbudowano go po polskiej stronie granicy, po pokoju z 
zakonem krzy¿ackim w 1422 roku. To tu rycerze Jagie³³y 
sprawowaæ mieli stra¿ na wypadek kolejnej wojny. Dziœ jego 
ruiny skrywaj¹ siê nieco za drzewami, ale w s³oneczny dzieñ, 
taki jak dziœ, zanim ga³êzie obsypi¹ siê zielonoœci¹ liœci, 
mo¿na zobaczyæ go ju¿ z daleka. Mury s¹ nadal wysokie, 
zachowane lepiej ni¿ zamku krzy¿ackiego. Przechodzê 
przez dziedziniec i docieram do, prowadz¹cych na nie, 
schodków. S¹ krête, ciasne i ciemne, ale znakomicie pozwa-
laj¹ poczuæ klimat warowni.

Spacer zakoñczy³em wieczorem, kiedy tarcza s³oneczna 
zanurza³a siê ju¿ w lasach po po³udniowej stronie Wis³y. 
Obejrza³em kilka interesuj¹cych miejsc, ale dobrze zdajê 
sobie sprawê, ¿e to jedynie kropla w morzu tego, co w 
Toruniu zobaczyæ warto. Wybra³em je subiektywnie, bo coœ 
dla mnie znacz¹ i subiektywnie te¿ g³osi³em ich piêkno. Ale 
oceniaæ trzeba samemu, dlatego wypada mi wszystkich 
zaprosiæ na ma³¹ lub wiêksz¹ przechadzkê po tym 
wspania³ym mieœcie. A jedno jest pewne: naprawdê warto!

tekst i fot. Marcin Sumowski

Zamek Dybowski
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Wakacje… Wakacje… Wakacje!!!
No to znowu mamy nieco ponad dwa miesi¹ce 

wymigiwania siê od wszelkich obowi¹zków i nie zaw-
sze racjonalnego wypoczynku. Te wakacje, to dopiero 
potrafi¹ nawydziwiaæ… Poprzewracaæ biednemu 
cz³owiekowi w g³owie. Pod warunkiem oczywiœcie, ¿e 
biedny cz³owiek mia³ tam w jakikolwiek sposób pou-
k³adane… Oczytanie osobno, fantazje osobno, oczeki-
wania osobno, emocje osobno, racjonalizmy osobno. 
Nie jest to taka prosta sprawa jak ka¿dy kto kiedy-
kolwiek próbowa³ wie. No dobra, ale cz³owiek wie 
mniej wiêcej gdzie le¿y telefon, gdzie po³o¿y³ klucze, 
co zrobiæ na obiad, któr¹ drog¹ do szko³y, jaka jest data i 
któr¹ mamy godzinê. I niechby oprócz tego nie wiedzia³ 
nic wiêcej. To musz¹ w koñcu nastaæ tak d³ugo wycze-
kiwane wakacje, wzi¹æ w rêce tê pouk³adan¹, ludzk¹ 
g³owê niczym roller coaster w weso³ym miasteczku i w 
rytm odg³osów tych wakacyjnych stworzeñ podrzuca, 
trzêsie, obraca, krêci, wiruje. A ¿eby by³o piêkniej, to w 
ogóle nie jest nieprzyjemne. A co wiêcej, wrêcz przeci-
wnie – to najwspanialsze uczucie pod s³oñcem. Cz³o-
wiek jest tylko troszkê… zakrêcony. To nic, ¿e ma w 
swojej g³owie „shake bardzoletni”. I to taki, z którym 
Lord Voldemort sobie nawet nie poradzi. Bo nie doœæ, ¿e 
jest wstrz¹œniêty to jeszcze zmieszany i z lodem…

Jak¿e daleka jest ta atmosfera niedawnym mie-
si¹com szkolnym. Przez prawie dziesiêæ miesiêcy bu-
dzê siê po kilka razy, kursujê miêdzy ³ó¿kiem a tele-
fonem, w którym co chwila (w tym stanie nie wiem 
nawet która godzina) dzwoni budzik. Wreszcie wstajê, 
ci¹gnê swoje cia³o do ³azienki, potem na œniadanie. 
Wreszcie jakoœ dostajê siê szkó³ki… I co?  Jako jedno z 
pierwszych pytañ przeciêtnego ucznia humanistycz-
nego profilu rozpaczliwie pada: Czy Ma Ktoœ Matê?! 
Odpowiada ten jak¿e wymowny uœmiech… nawet 
kujonek nie ma, wiêc co siê bêdê trudziæ, piernik z tym! 
Z trzydziestu paru przeciska siê tylko dwadzieœcia sztuk 
œwiadomego swej niedoli ludu przez w¹ski przesmyk 
beznadziei z pe³nym boleœci spojrzeniem. Oto wejœcie 
do piekie³, nad drzwiami napis: „Mathe macht frei! I nie 
rób se jaj!”, co równie dobrze mo¿na rozumieæ jako: 
„Wszyscy tu wchodz¹, niektórych wynosz¹”. Czas 
umieraæ… tak wiêc siedzimy, wieje ch³odem, fala nad-
chodzi. Ma oko³o metr szeœædziesi¹t piê… dobra, metr 
szeœædziesi¹t wzrostu i okulary. Jest ju¿ godzina 12:20.  
Pielêgniarka zabra³a ju¿ kilka osób. Do dziœ ich los 
pozostaje nieznany. Zza œciany dobiega ryk. To chyba 
jednak nie polowanie. To tylko pierwszoklasistki nie-
œwiadome niebezpieczeñstwa buszuj¹ po korytarzach. 
A¿ sobie g¹bki za mocno zmoczy³am… Wy¿ymam 
wiêc, wy¿ymam, wy¿ymam… K³adê g¹bki na tablicy 

(w myœl ch³opskiego przys³owia: „od³ó¿ dziecko tê 
g¹bkê, bo nie twoja”). Padaj¹ w koñcu wyczekiwane 
s³owa: „Mam dziesiêæ z³otych, a ty dziecko masz dwa 
razy wiêcej… ile masz piniêdzy?” Klasa humanistycz-
na, wiêc odpowiedŸ: „piêæ”… Próbujê narysowaæ 
wykres emocji… Ciœnienie wali jak wulkan. Samo 
skacze… Dooooo góry iiiiiii na dó³… Prze¿yliœmy…  
I oto po roku wiem ju¿ ¿e „spokój mo¿e nas uratowaæ” i 
¿e „najwa¿niejsza w matematyce jest dziedzina, dzie-
dzina, dziedzina”. W szkole siê wszystko bardzo przy-
daje. Nawet jeœli coœ siê nie przydaje, to na pewno 
sprawimy, ¿e siê jednak przyda… Geografia dajmy na 
to. Najbardziej potrzebny przedmiot. Uczy ¿ycia. 
Oprócz procesów glacjalnych czy fluwialnych, rzeŸby 
krasowej i dzia³añ glebotwórczych fina³ pucharu pi³ki 
no¿nej, mapy u¿ywane w Studzieñcu nie maj¹ przed 
nami tajemnic. A historia to ju¿ w ogóle równa siê noc 
zarwana… Ka¿da dynastia siê z ka¿d¹ myli, ale zawsze 
wiadomo w konsekwencji czym siê ró¿ni staro¿ytna 
libacja od wspó³czesnej i co na tronie piszczy. 
Wszelkie relacje uczniów z nauczycielami mo¿na 
piêknie skwitowaæ s³owami znanej piosenki: „Trudno 
tak razem byæ nam ze sob¹, bez siebie” pozwolê sobie 
na ma³¹, kosmetyczn¹ poprawkê – bez siebie jednak 
l¿ej. I nie. Nie jestem z³oœliwa. Jednak Jawny Atak 
Terroru – potocznie belfer nie jest zjawiskiem nie do 
okie³znania. Wystarczy pamiêtaæ o kilku wskazów-
kach i od razu œwiat jakby puszcza³ oko… Przede 
wszystkim nie wolno wywo³ywaæ Buczka z lasu! 
Nale¿y walczyæ „si³om i godnoœciom osobistom”. 
Czekoladki s¹ dobre na wszystko. Jaka tam korupcja? 
To tylko akt dobrego, uczniowskiego serca. Nigdy nie 
wolno uciekaæ z lekcji! Lepiej siê zwalniaæ. Je¿eli  
nauczyciel opuœci klasê wypada zaopiekowaæ siê 
dziennikiem, o ile oczywiœcie nie zabra³ go ze sob¹ 
wedle zasady: „Nie ze mn¹ te numery, Brunner”. 
Kiedy nie mo¿esz zasn¹æ na PO, najlepiej licz barany. 
Nigdy nie œci¹gaj! Konsultuj odpowiedzi. Ten system 
redukowania nieporozumieñ polecam wszystkim, co 
wybieraj¹ siê aktualnie do sierpeckiego liceum. Pa-
miêtaj. Co Ciê nie zabije to Cie wzmocni. W przy-
padku szko³y jednak nie ryzykowa³abym…

Tymczasem mamy wakacje. Jeszcze trochê czasu 
na zebranie si³ i zachwianie szkolnej równowagi. Niby 
nic, budzimy siê póŸno, oddajemy siê wypoczynkowi. 
Ale jak siê bli¿ej przyjrzeæ to jedyna tak ekscytuj¹ca 
pora roku, kiedy myœli kr¹¿¹ gdzieœ indziej, a cz³owiek 
czuje, ¿e mo¿e wszystko. Takie ca³kowicie abstrak-
cyjne uczucie. I mo¿emy tylko prosiæ: Wakacje, nie 
mijajcie! wasza O.B.
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Ostatni koncert rockowy w starym Domu Kultury
Dnia 20 czerwca 2009 roku odby³ siê ostatni 

koncert rockowy w sierpeckim Domu kultury. Praw-
dopodobnie na pocz¹tku wrzeœnia budynek zostanie 
przeznaczony do remontu, a zarazem przebudowy. Ten 
dzieñ ma historyczn¹ wartoœæ dla wielu osób. Podczas 
koncertu zagra³y zespo³y takie jak: Silent Rave, Radical 
Front oraz Agonia. Koncert mia³ rozpocz¹æ siê o go-
dzinie 16:00. Przesuniêto jednak rozpoczêcie o go-
dzinê póŸniej, dostosowuj¹c porê do wymagañ 
wiêkszoœci zainteresowanych. Wstêp kosztowa³ 5 z³o-
tych, czyli moim zdaniem tylko symbolicznie, bior¹c 
pod uwagê poziom zespo³ów, które wystêpowa³y.

W pocz¹tkowych za³o¿eniach podczas koncertu 
mia³ wyst¹piæ zespó³ Dekalog z Rypina graj¹cy trash i 
death metal, jednak na kilka dni przed koncertem 
okaza³o siê, ¿e nie mog¹ zagraæ. Ich miejsce zajê³a 
grupa Silent Rave, która równie¿ pochodzi z Rypina. I 
zarówno jeden jak i drugi zespó³ ma tego samego 
gitarzystê – Marcina Goœlickiego.

Koncert rozpocz¹³ wystêp Silent Rave. Jest to zes-
pó³, który zajmuje siê muzyk¹ rock i metal. Pocz¹tkowa 
nazwa grupy brzmia³a: The Wonders. Grali w pierw-
szym okresie swojego istnienia soft rock. Zespó³ istnie-
je od koñca 2005 roku. Zadebiutowali podczas fina³u 
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy w 2006 roku. 
Od tamtego czasu zagrali sporo koncertów obok takich 
wykonawców jak: Kobranocka, Nocna Zmiana Bluesa, 
Harlem, DSL oraz Manchester. W tym samym roku 
zarejestrowali swoje pierwsze koncertowe demo. W 
2007 roku kapela zmieni³a nieco swój styl i zaczê³a graæ 
progresywny rock. Zespó³ zmieni³ nazwê na Silent 
Rave w lipcu 2007 roku, gdy zarejestrowali swoje 
pierwsze demo w studiu w Toruniu. W planach maj¹ 
wydanie swojej debiutanckiej p³yty. W sk³ad zespo³u 
wchodz¹: Sandra Brzeska – vocal, Marcin Goœlicki – 
gitara elektryczna, Filip Kaszubowski – gitara elekt-
ryczna, Piotr Latopolski – gitara basowa, Micha³ Chrza-
nowski – perkusja.

Sala widowiskowa w Domu Kultury by³a prawie 
zape³niona, m³odzie¿ wspaniale bawi³a siê pod scen¹. 
Ogromne wra¿enie szczególnie na mêskiej czêœci pu-
blicznoœci zrobi³a wokalistka. Grupa zaprezentowa³a 
kilka swoich najlepszych utworów. Widzów z godziny 
na godzinê przybywa³o zarówno na widowni, jak i przy 
kasie.

Po wystêpie Silent Rave na scenê wszed³ sierpecki 
zespó³ – Radical Front. Obecnie w sk³ad zespo³u wcho-
dz¹: Tomek Krukowski – vocal, gitara basowa; Jarek 
Ho³ota – vocal, Maciej Krawczyk – gitara elektryczna, 
Dominik Szablewski – tr¹bka, flet; £ukasz Górzyñski – 
perkusja. Jak sami mówi¹, ich zespó³ to mieszanka 
kilku stylów. Graj¹ g³ównie HC/Crossover, ale ich styl 
kwalifikuje siê tak¿e na SKA. Wielu ma³o doœwiad-
czonych w rozpoznawani subtelnych ró¿nic miêdzy 
stylami muzycznymi s³uchaczy ¿yje w przeœwiadcze-
niu, ¿e Radical Front identyfikuje siê z gatunkiem 
Oi/Punk. Zespó³ jednak „rêkami i butami wzbrania siê 

przed tym okreœleniem”. Co ciekawe, na swoim koncie 
ma interpretacje dwóch wierszy W³adys³awa Broniew-
skiego – „Bagnet na broñ” oraz „Ballady i Romanse”. 
Niestety na koncercie nie móg³ siê pojawiæ Jarek 
Ho³ota, wiêc Radical Front nie wyst¹pi³ w pe³nym sk³a-
dzie. Przedstawili kilka starych utworów, choæ zagrano 
te¿ nowe, które zosta³y bardzo entuzjastycznie przyjête 
przez publicznoœæ. W ostatnim utworze na s³uchaczy 
czeka³a niema³a niespodzianka. Jeden z cz³onków 
zespo³u - Dominik Szablewski od³o¿y³ tr¹bkê, wzi¹³ do 

rêki flet i zagra³ na nim ostatni¹ piosenkê. Nikt siê tego 
nie spodziewa³. By³o to znakomite po³¹czenie. Flet 
doskonale zast¹pi³ tr¹bkê i wspaniale brzmia³ z gitar¹ 
basow¹, elektryczn¹ i perkusj¹ w tle. Takich innowacji 
jest ju¿ coraz mniej niestety. Szkoda, poniewa¿ to 
wspania³y pomys³ aby ³¹czyæ takie elementy ze sob¹. 
Zespó³ wypad³ znakomicie. Publicznoœci uda³o siê wy-
prosiæ bis, wiêc zagrali jeszcze jeden utwór po czym 
zostawili scenê dla drugiego stosunkowo m³odego, 
lecz ju¿ doœæ poznanego przez m³odych mi³oœników 
muzyki rockowej sierpeckiego zespo³u – Agonia.

Zespó³ ten istnieje od stycznia 2009 roku. Swój 
debiut mieli 6 czerwca, podczas X Wieczoru Poezji w 
Starym M³ynie (Borkowo). Koncert w M³ynie by³ ich 
pierwszym ma³ym sukcesem. Dziêki niemu byli ju¿ 

Silant Rave - zespó³ rockowy z Rypina
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przygotowani na wystêp przed bardziej 
liczn¹ publicznoœci¹. Zagrali tak samo po-
rywaj¹co jak poprzednie zespo³y. W sk³ad 
Agonii wchodz¹: Micha³ Szadkowski – 
gitara prowadz¹ca, Rados³aw Suty – gitara 
rytmiczna, Jakub Tabisz – vocal, Krzysztof 
Butaj³o – gitara basowa, Maciej Radka – 
perkusja. Teksty oscyluj¹ w tematyce smut-
ku i przemocy. W ich muzyce s³ychaæ wp³y-
wy runge, progresywnego metalu oraz 
hardcore. Nie wzbraniaj¹ siê tak¿e przed 
grindcore. Tak samo jak Silent Rave i Ra-
dical Front, Agonii uda³o siê poderwaæ 
masê ludzi do zabawy pod scen¹. Pomimo 
to, ¿e zespó³ nie ma du¿ego doœwiadczenia 
w tego typu koncertach, radz¹ sobie na 
nich doskonale. Dobry pocz¹tek zapowia-
da bardzo dobr¹ karierê.

Koncert wszystkich trzech zespo³ów by³ 
mo¿na powiedzieæ udanym przedsiêwziê-
ciem Domu Kultury. 5 z³otych za wejœcie to 
naprawdê bardzo ma³o w porównaniu z 
poziomem na jakim graj¹ te trzy wspania³e 
zespo³y. Warto by³o chocia¿ przyjœæ i po-
s³uchaæ, nawet jeœli ktoœ nie jest entuzjast¹ 
charakterystycznej zabawy pod scen¹. 
Ostatni, koncert w sierpeckim Domu Kultu-
ry mo¿na uznaæ za bardzo udany. Nie 
mo¿emy narzekaæ na poziom sierpeckich 
zespo³ów. Mamy bardzo dobrych muzyków 
i powinniœmy byæ z tego dumni. Pozostaje 
tylko czekaæ, kiedy zespo³y bêd¹ mog³y 
cieszyæ siê w³asnymi wydanymi p³ytami. Ja 
osobiœcie z pewnoœci¹ je kupiê i nie bêdê 
tego ¿a³owa³. Nie mogê siê tak¿e docze-
kaæ, kiedy bêdzie nastêpny koncert w na-
szym sierpeckim Domu Kultury lub w oko-
licach Sierpca. Nie zostaje nic innego jak 
¿yczyæ Silent Rave, Radical Front i Agonii 
powodzenia i nastêpnych sukcesów.

tekst i fot. Jakub Leszczyñski

Obok fragmenty piosenek zespo³u „Agonia”

- autor £ukasz Tabisz

M³ody sierpecki zespó³ rockowy „Agonia”
w czasie wystêpu w Starym M³ynie w Borkowie

„PO¯EGNANIE”
Dziêkujê Ci bracie.. Za wspomnienia piêknych chwil
Dziêkujê za radoœæ, któr¹ mi da³eœ.. 
Za ka¿d¹ minutê spêdzon¹ przy Tobie.
Dziêkujê bracie za ca³y ten czas…
Teraz powiedz..
Powiedz dlaczego.
Odszed³eœ!

Powiedz gdzie mam szukaæ
By odnaleŸæ spokój
Powiedz gdzie mam iœæ.. 
By zabiæ strach i niepokój
Powiedz mi gdzie jesteœ, powiedz dok¹d iœæ
Jak mam Ciê odnaleŸæ.
Bracie.. Powiedz...

„Projektor snów”

Gdy wrócisz tu po latach, powiem Ci co siê zmieni³o
Poka¿ê nowe miejsca, poczujemy siê jak w filmie
Zapytasz co siê sta³o, z miejscami które by³y nasze
Cicho odpowiem szeptem, ¿e wros³y na nich inne wspomnienia

Gdy wrócimy do swoich marzeñ
Po latach tak wielu d³ugich
Zajrzymy w dawne miejsca, œcieraj¹c œlady innych
Zapytam wtedy przelotnie, czy pokaza³aœ je jemu?
Odpowiesz bardzo powoli..
Nie...

„Tchawica”

Widzia³em cz³owieka, le¿a³ na ulicy

Doko³a skaka³y dzieci!

Kopi¹c go w g³owê a¿ przesta³ oddychaæ

Zabra³y mu godnoœæ i imiê

Tak ³atwo zabiæ! Odebraæ ¿ycie!

Po³amaæ wszystkie koœci!

Gwa³t na dziecku!

Œmiech mordercy!

P³acz œwiata, ludzi!

Nie damy spokoju twoim snom

Nie damy spokoju twoim snom

Nie damy spokoju twoim snom

Ludzie przeszli nie widz¹c

Jak ktoœ szcza³ na ich groby!

Zabra³ im godnoœæ i naplu³ im w twarze

S³ysza³em jego œmiech...
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Felieton Na Tematy Codzienne

Felieton na temat

Pan Redaktor prosi³ a¿eby nasze teksty mia³y jakiœ cel, 
¿ebyœmy próbowali coœ przekazaæ przez nie œwiatu. Ja 
chcia³bym przekazaæ. Nie kupujcie skarpetek z podpisem 
Left Right. Nigdy nie wiadomo jak to wk³adaæ. Pó³ godziny 
szuka siê w fa³dach poliestru oznakowañ, wiêc teoretycz-
nie lepiej zdaæ siê na intuicjê. Z intuicj¹ jest tak, ¿e cz³owiek 
ma mimo wszystko wra¿enie, ¿e wk³ada Ÿle, wiêc chc¹æ 
byæ szczwanym lisem w ostatniej chwili zmienia intencjê i 
strony. I ZAWSZE, zawsze okazuje siê, ¿e Right jest na left i 
odwrotnie. Nienawidzê. Co to jest za narzucanie? Co oni, 
za debila mnie bior¹? To jest dzia³anie masowe, propagan-
da maj¹ca na celu wybudowanie têpego, zahamowanego 
spo³eczeñstwa, które pó³ dnia bêdzie siê zastanawiaæ, 
która noga jest right, zamiast myœleæ o rzeczach wa¿niej-
szych, na przyk³ad który jaros³aw jest right a który lech. Ale 
jest metoda. Jest. Wystarczy podpisaæ jeden poliester pis a 
drugi po i ¿adnych problemów porannych nie bêdzie. Tyle, 
¿e miast spo³eczeñstwa têpego bêdziemy mieli bose.

 MDS

Jak mo¿ecie blask barwniejszy dostrzec w rudach? 
Jak¿e mo¿ecie zachwyt zawrzeæ w zimnych klamrach?
Wielka Mi³oœæ œwiat osnuwa mg³¹ ob³oków
tak jest chmurna tak gor¹ca i tak parna

jeœli wola rymów z³otych sto napiszê
zsunê z³o¿ê i oprawiê w z³oty tytu³
ale inne na tym œwiecie skrz¹ siê rzeczy
które bardziej mog¹ uczyæ was zachwytu

Niech promieñ szczêœcia przeœwietli oczy, skrzy wasze 
twarze.
Niech Wielka Wiosna w dnie waszych duszy rozbucha 
w ¿arze.
Rozgrzejcie d³onie i iskr¹ ciep³a sp³yñcie w korpusie
Otwórzcie okna, œpiewajcie w parkach i w autobusie
Niech wasze g³osy rozdzwoni¹ gmachy i z³e o³tarze
Œpiewajmy ¿ycie, œpiewajmy jasne ¿ycie, ¯ó³wiarze!

MDS

Rys. Anna Mroczyñska

Sierpecki Hyde Park
Obecna we wszystkich obszarach ¿ycia komputeryzacja staje siê przy-

czyn¹ destabilizacji przyjêtych wczeœniej uniwersalnych wartoœci. Ten z 
kolei proces jest z ca³¹ pewnoœci¹ zjawiskiem pejoratywnym zmuszaj¹cym 
ludzkoœæ do zmiany sposobu myœlenia. Co gorsza, zmusza nas, ludzi wspó³-
czesnoœci do bycia uczestnikami ekstremalnych sytuacji. Czêstokroæ ekstre-
malnych na tyle, by ujawniaæ nasz¹ drug¹, nieznan¹ naukowcom naturê. 
Czemu o tym wszystkim? Coraz czêœciej s³yszê, ¿e œwiat jest z³y, a ludzie w 
nim tkwi¹cy bezczelni, bezbarwni, nierzadko zwyczajnie g³upi.

Jeœli przyjrzeæ siê bli¿ej tym oskar¿eniom i spróbowaæ je odnieœæ do 
naszego najbli¿szego otoczenia nie mo¿na oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e nie s¹ 
to tylko puste frazesy, twórcami których s¹ zgorzkniali samotnicy. Wystar-
czy bowiem odwiedziæ sierpeck¹ stronê internetow¹ i podstronê zatytu³o-
wan¹ Hyde Park. Nie umiem sobie wyobraziæ jakie¿ intencje przyœwieca³y 
twórcom owej interaktywnej ksiêgi Sierpca, ale wiem, ¿e zbytnio zaufali 
Sierpczanom. Dano nam prawo do pe³nej i niestety niekontrolowanej wol-
noœci s³owa pisanego. Sami publicznym przyzwoleniem wykreowaliœmy 
"internetowy potwory", którym warto by przytoczyæ definicjê wolnoœci. Ta 
bowiem posiada jedyn¹ zasadê - nie mo¿e naruszaæ wolnoœci drugiego 
cz³owieka. A czym¿e innym jest sierpecki Hyde Park, jeœli nie brutaln¹ 
ingerencj¹ w prywatnoœæ innej jednostki.

Czêsto sama bêd¹c goœciem tej¿e strony by³am œwiadkiem próby znisz-
czenia dobrego imienia innych. Czuj¹cy siê bezkarnymi nastolatkowie pe³ni 
kompleksów i nie mog¹cy pogodziæ siê z sukcesem innych obywatele 
naszego miasta wypisuj¹ obraŸliwe slogany podpisuj¹c siê wymyœlonymi 
na poczekaniu nick'ami. Anonimowi bohaterowie jednego wieczoru spe³-
niaj¹cy siê w niszczeniu cudzych marzeñ i szczêœcia. Przeœmiewcy szydz¹-
cy z innych w ciszy, boj¹cy siê g³oœnego œmiechu mog¹cego okazaæ siê 
drwin¹ z nich samych.

Sierpc to niewielkie miasto, jedno z tych, w którym ka¿dy wie wszyst-
ko o innych. Wystarczy jedna nieprawdziwa plotka, zwyk³a pog³oska bê-
d¹ca kolejnym gor¹cym tematem dla internautów, by wprawiæ w zak³o-
potanie, niekiedy nawet podwaliny depresji. Ka¿dy z nas inaczej bowiem 
reaguje na stres. Inaczej radzi sobie z problemami takimi, jak krytyka czy 
niechêæ innych. S¹ ludzie, którym ta niepotrzebna nikomu agresja s³owna 
wywo³a na twarzy uœmiech, ale s¹ te¿ tacy, którzy sobie z tym zwyczajnie 
nie poradz¹. Anonimowoœæ wszechobecna w Internecie przyzwala na pew-
ne bezczelne zachowania. Uczy tak¿e jak nie powinno siê postêpowaæ. 
Nawet jeœli nie darzymy kogoœ sympati¹ mo¿emy mu to powiedzieæ prosto 
w oczy, a nie uciekaæ siê do tak radykalnych i brutalnych zachowañ. Nie od 
dziœ bowiem wiadomo, ¿e s³owa potrafi¹ byæ o wiele boleœniejsze ni¿ 
czyny. A s³owa, które mog¹ napisaæ i przeczytaæ wszyscy tym bardziej. 
Ataki u¿ytkowników strony padaj¹ bowiem pod adresem wszystkich, nigdy 
nie wiadomo o kim przeczyta siê nastêpnego dnia. Nie warto zatem poni-
¿aæ w ten sposób innych, bo nigdy nie ma siê pewnoœci, czy nastêpnego 
dnia nie zostanie siê "gwiazd¹" sierpeckiego Hyde Parku.

Swoj¹ drog¹ to chyba tendencja wszystkich Polaków, nie tylko miesz-
kañców naszego miasta, ¿e paradoksalnie bardziej ciesz¹ nas pora¿ki 
innych, ni¿ ich sukcesy. Jedyn¹ rad¹ na t¹ bolesn¹ zazdroœæ jest 
zlekcewa¿enie takich zachowañ. Nasze ¿ycie jest bowiem zbyt krótkie, by 
choæ na chwilê pozwoliæ nim sterowaæ innym, a ju¿ na pewno za krótkie, by 
zaprzestawaæ realizacji swoich planów z powodu zwyk³ych krytykantów-
ignorantów chc¹cych zatuszowaæ w³asne problemy.

Liberalna

57

M£ODE WINO



Gmina ewangelicka w Sierpcu
Sierpc na przestrzeni wieków by³ miastem czterech kultur. 

Stanowili je: katolicy, ¯ydzi, prawos³awni oraz ewangelicy. O 
dwóch ostatnich zachowa³o siê niewiele historycznych Ÿróde³. 
Wiele z faktów ich ¿ycia nale¿y siê tylko domyœlaæ. Postanowi³em 
odtworzyæ dzieje ewangelików na terenie ziemi sierpeckiej od ich 
przybycia na prze³omie XVII i XVIII wieku, do exodusu w latach 40-
tych ubieg³ego stulecia.

Trudno jest dziœ precyzyjnie ustaliæ datê przybycia 
niemieckich kolonistów na tereny Sierpca i okolic. Fakt ten 
zapewne nale¿y wi¹zaæ z osiedlaniem wzd³u¿ Wis³y olêdrów 
sprowadzanych z terenów dzisiejszej Holandii, oraz z terenów 
Rzeszy Niemieckiej. By³a to specyficzna grupa ludnoœci. Polityka 
królów polskich XVIII wieku kierowana by³a g³ównie na rozwój 
gospodarczy. Na tereny Rzeczpospolitej w dwóch fazach 
sprowadzono osadników z terenów Niderlandów i Niemiec w celu 
zagospodarowywania przez nich nieu¿ytków rolnych, karczowania 

lasów oraz osuszania podmok³ych terenów. Miejscowoœci¹ typo-
wo osadnicz¹ s¹ Gozdy w gminie Mochowo. Uk³ad gospodarstw 
wskazuje na typ wsi rozproszonej, typowej dla osadnictwa 
niemieckiego, a co warto wspomnieæ w Gozdach, a¿ do po³owy XX 
wieku prê¿nie dzia³a³a szko³a ewangelicka wraz z domem 
modlitwy. Wraz z fal¹ nap³ywu osadników olêderskich, przybywali 
drobni rzemieœlnicy, kupcy, handlarze. Osiedlali siê w podsier-
peckich wsiach. Mo¿na tu wymieniæ kilka: Bia³asy, Szczechowo,  
Cisse, Czartownia, Osówka, czy wspominane ju¿ Gozdy. 

Miejscowoœci zamieszkiwane przez osadników zwykle 
zyskiwa³y w swych nazwach przedrostki takie jak: "holêdry", czy 
"kolonia". Ciekawe informacje podaje nam rosyjska mapa topo-
graficzna z pocz. XIX wieku. Otó¿ wymienia ona miejscowoœci takie 
jak: Holêdry Maluszyñskie (dzisiejszy Maluszyn, gm. Szczutowo), 
Holêdry Kapuœniki (Kapuœniki, gm. Szczutowo), Gozdy Holêdry 
(Gozdy, gm. Mochowo), Holêdry Strachacz (Paw³owo, gm. Sierpc), 
Holêdry Skiêpskie (zapewne Modrzewie, gm. Szczutowo), 
Czolownia Holêdry (Ca³ownia, gm. Szczutowo), Holêdry Gêszewo 
(nieistniej¹ca dziœ i trudna do precyzyjnej lokalizacji miejscowoœæ. 
Znajdowa³a siê zapewne w miejscu dzisiejszej drogi krajowej nr 10 
pomiêdzy Mieszczkiem a Karolewem), czy Ulaszki Holêdry 
(równie¿ nieistniej¹ca wieœ pomiêdzy Sudragami a Paw³owem w 
gm. Sierpc, byæ mo¿e wcielona do Edwardowa w gm. Mochowo). 

Wszystkie te nazwy wskazuj¹ na rozwiniêt¹ sieæ osadnictwa 
niemieckiego na terenie ziemi sierpeckiej.

Koloniœci zamieszkiwali wsie i rozpoczyna³ siê powolny 
proces asymilacji z miejscow¹, katolick¹ ludnoœci¹. Osadnicy byli 
g³ównie wyznania ewangelicko-augsburskiego, choæ zdarzali siê 
równie¿ baptyœci czy menonici. W wiêkszych wsiach budowano 
szko³y ewangelickie wraz z miejscem przeznaczonym na salê 
modlitw (tzw. Bethaus). Tu¿ za miejscowoœci¹ lokowano cmentarz. 
Do dziœ dnia zachowa³o siê niewiele œladów po kolonistach. 
Cmentarze w Józefowie, Osówce i Bia³asach zachowa³y siê w 
op³akanym stanie. Jedynie cmentarz w Gozdach kilkanaœcie lat 
temu ogrodzono i ustawiono stosown¹ tablicê. 

W samym Sierpcu zamieszkiwa³a ludnoœæ nie rolnicza, lecz 
trudni¹ca siê handlem i rzemios³em. W 1817 r. na ogóln¹ liczbê 
3357 mieszkañców by³o 142 wyznawców koœcio³a ewangelicko-
augsburskiego. Pocz¹tkowo modlitwy odbywa³y siê w domach, 
jednak w pierwszej po³. XIX wieku zauwa¿ono potrzebê za³o¿enia 
pe³noprawnej gminy wyznaniowej. W 1837 roku za³o¿ono parafiê, 
na czele której stan¹³ pastor Gottlieb Rosenthal. Przez kilka lat 
funkcjonowa³ ma³y cmentarz usytuowany przy obecnej ulicy 
Benedyktyñskiej na nieistniej¹cym dziœ ma³ym wzniesieniu. 
Zamkniêto go jednak w latach 40-tych ze wzglêdu na wydzielenie 
kwatery ewangelickiej na cmentarzu parafialnym (dziœ œrodkowa 
brama). W 1847 roku kupiono plac przy ówczesnej ulicy Bielskiej 
(dziœ P³ocka) i zbudowano  szko³ê ewangelick¹ wraz z budynkami 
gospodarczymi i mieszkaniem dla pastora. By³ to ma³y drewniany 
budynek, który s³u¿y³ nie tylko celom edukacyjnym, lecz równie¿ 
by³ miejscem parafialnych spotkañ i modlitw. Stopniowo wspólno-
ta siê powiêksza³a i w 1858 r. w samym mieœcie mieszka³o ju¿ 335 
ewangelików na ogóln¹ liczbê 5015 mieszkañców. Po odejœciu 
pastora Rosenthala przez wiele lat zarz¹dza³o wspólnot¹ dzie-
siêciu ró¿nych administratorów, czyli pastorów z s¹siednich 
parafii. Przez ca³y czas ewangelicy nie mieli swojego koœcio³a, 
posiadali tylko szko³ê, w której nadal odbywa³y siê nabo¿eñstwa. 

W 1885 podjêto starania o dobudowê do budynku szko³y kaplicy z 
prawdziwego zdarzenia. Mia³a to byæ dobudowana sala modlitw.           
Zachowa³ siê dokument, który przedstawia plany rozbudowy 
szko³y. Efekt prac by³ nastêpuj¹cy - do budynku dostawiono 
kwadratow¹ salê modlitw przedzielon¹ oœmioma drewnianymi 
s³upami na 3 czêœci. Do wnêtrza prowadzi³y zdobione drewniane 
drzwi, kaplicê rozœwietla³o 10 okien. W œrodku znajdowa³y siê trzy 
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rzêdy ³awek oraz kazalnica. W 1894 przy szkole pobudowano 
drewnian¹ dzwonnicê. Dzwon odla³a firma Zwoliñskich z Warsza-
wy. 

W 1905 r. powziêto decyzjê o budowie w³asnego koœcio³a. 
Autorem projektu by³ architekt gubernialny Boles³aw Zienkiewicz, 
który nada³ budowli cechy stylu neogotyckiego. Kamieñ wêgielny 
po³o¿ono 16 maja 1911 roku. Koœció³ ulokowano w pobli¿u starej 
szko³y, kilkanaœcie metrów na pó³noc. Budowa trwa³a przez dwa 
lata i 15 maja 1913 roku odby³o siê uroczyste poœwiêcenie nowej 
œwi¹tyni. Budowa kosztowa³a 34 tysi¹ce rubli. G³ównym budow-
niczym by³ Emil Design z Dobrzynia nad Drwêc¹. Organist¹ w 
nowym koœciele zosta³ miejscowy nauczyciel Theodor Bachmann. 
W 1912 roku odlano dzwon. Sprowadzono go z miejscowoœci 
oddalonej od naszego miasta o przesz³o 900 km. W Bochum, 
le¿¹cym w pobli¿u granicy z Holandi¹, do dziœ dnia istnieje fabryka 
"Bochumer Verein", w której produkuje siê wyroby stalowe, ale i 
tak¿e spi¿owe dzwony. Jest to najs³ynniejsza ludwisarnia w za-
chodnich Niemczech. W wielu ewangelickich zborach w Polsce 
mo¿na us³yszeæ dŸwiêk dzwonów produkowanych w s³ynnej 
fabryce, z której wyszed³ tak¿e nasz sierpecki dzwon. Ciekawe s¹ 
inskrypcje na tym zabytku. Po jednej stronie znajdziemy 
informacje:

"Evangelishche-Augsburgische Kirche zu Sierpc
Grundsteinlegung Mai 1911

Einweihung Mai 1913"
                               Znaczy to tyle co:

"Ewangelicko-augsburski Koœció³ w Sierpcu
Po³o¿enie kamienia wêgielnego Maj 1911

Poœwiêcenie Maj 1913"
Po drugiej stronie, na czêœci dzwonu zwanej krawêdzi¹ 

górn¹, znajdujemy mocno ju¿ zatart¹ inskrypcjê: "Geig. V. 
Bochumer Verein I. Bochum 1912" Dziwne skróty, s¹ dziœ trudne 
do zrozumienia. Na pewno mowa jest tu o ludwisarni "Bochumer 
Verein" i dacie odlania dzwonu - 1912. Na œrodku p³aszcza znajduje 
siê tekst: "O LAND, LAND, LAND HÖRE DES HERRN WORT", co 
oznacza: "Ziemio, ziemio, ziemio - s³uchaj s³owa Pañskiego".  
Zdanie te pochodzi z Ksiêgi proroka Jeremiasza ze Starego Testa-
mentu. Jak wiadomo, ewangelicy, bardzo du¿¹ wagê przywi¹zy-
wali do studiowania Pisma Œwiêtego. Taki cytat na dzwonie, 
którego miarowe dŸwiêki zaprasza³y ich na nabo¿eñstwo, dawa³ im 
natchnienie do modlitwy.

Sam koœció³ jak ju¿ by³o wspomniane by³ budowl¹ 
neogotyck¹. Zbudowano go z ceg³y na planie prostok¹ta z 
trójbocznie zamkniêtym prezbiterium. Wnêtrze rozœwietla³o 12 
wysokich, ostro³ukowych okien.  Do œrodka prowadzi³o troje drzwi 

- g³ówne dwuskrzyd³owe, z ozdobn¹ wimperg¹, oraz dwoje 
bocznych równie¿ dwuskrzyd³owych prowadz¹cych do klatek 
schodowych na boczne empory oraz wie¿ê. Bry³ê koœcio³a 
wspiera³o 10 skarp, zaœ wie¿e - dwie. Sklepienie w koœciele by³o 
kolebkowe, nad prezbiterium - pozorna trójboczna koncha. 
Wnêtrze przedziela³ rz¹d s³upów, które by³y zarazem wsparciem 
dla znajduj¹cych siê po bokach empor, te zaœ przedziela³y czêœæ 
okien na pó³. Z zewn¹trz w miejscu przeciêcia wykonane by³y 
ceglane ozdobniki. Na empory wchodzi³o siê dwiema klatkami 
schodowymi pobudowanymi po obu stronach koœcio³a. Pomiêdzy 
emporami, nad wejœciem znajdowa³o siê specjalne pomieszcze-
nie, z którego schody prowadzi³y na wie¿ê. Wie¿a by³a cztero-
poziomowa. W najni¿szej partii umieszczono kruchtê g³ówn¹ 
prowadz¹c¹ do koœcio³a. Kruchta 
sklepiona by³a ostro³ukowo. Drugi 
poziom wie¿y rozpoczyna³ siê 
wejœciem na ni¹ z empor. Koñczy³ 
siê on widocznym z zewn¹trz gzym-
sem kordonowym. Kolejny poziom 
charakteryzowa³ siê du¿¹ okr¹g³¹ 
rozet¹. Po bokach znajdowa³y siê 
ma³e podwójne okienka z ¿aluzja-
mi. St¹d schody prowadzi³y na 
najwy¿szy poziom wie¿y. Ten cha-
rakteryzowa³ siê odmiennym 
kszta³tem - by³ bowiem zbudowany 
na planie oœmioboku. Na ka¿dej z 
bocznych œcian znajdowa³y siê 
smuk³e, ostro³ukowe okna. Na tej kondygnacji zamontowany by³ 
dzwon z 1912 roku. Wy¿ej znajdowa³ siê jedynie nieu¿ywany 
strych pod he³mem wie¿y. Dach na koœciele by³ dwuspadowy kryty 
dachówk¹. Nad naw¹ w dachu umieszczone by³y trójk¹tne lukarny 
- po 5 z ka¿dej strony. Nad prezbiterium dach by³ trójspadowy - 
analogicznie do kszta³tu œcian. Z ty³u, za prezbiterium od strony 
zachodniej dobudowana by³a kwadratowa zakrystia. 

    Koœció³ w o³tarzu g³ównym posiada³ sporej wielkoœci krucyfiks. 
£awki dla wiernych ustawione by³y w dwóch rzêdach. Budowla 
otoczona by³a drewnianym p³otem. Na przykoœcielnym terenie do 
lat 30-atych znajdowa³a siê stara, drewniana dzwonnica z 
poprzedniej budowli. W wyposa¿eniu koœcio³a wyró¿nia³y siê dwa 
krucyfiksy - pierwszy barokowy z XVIII wieku, drugi wykonany w 
stylu ludowym z prze³omu XIX i XX wieku. 

W 1921 r. liczna ewangelików w mieœcie zmala³a - w Sierpcu 
mieszka³o tylko 58 osób tego wyznania, co stanowi³o mniej ni¿ 1% 
ludnoœci. W 1925 r. proboszczem zosta³ Aleksander Paschke, 
zwolennik polonizacji ewangelików. Wówczas na terenie sierpec-
kiej wspólnoty istnia³o dziewiêæ szkó³ ewangelickich, w czterech 
nich uczono w jêzyku polskim, a w piêciu po niemiecku. Po œmierci 
pastora Paschke w 1938 r. parafiê obj¹³ A. Wittmajer. W 1939 r. w 
ca³ym powiecie by³o 2418 ewangelików, na tle s¹siednich 
powiatów – lipnowskiego i rypiñskiego – to raczej niewiele.

Po wkroczeniu wojsk niemieckich w 1939 r. postanowiono z 
miejscowych ewangelików utworzyæ oddzia³ pomocnicze, tzw. 
Selbstschutz. Ich cz³onkowie czêsto dzia³ali samowolnie dopusz-
czaj¹c siê rabunków na ludnoœci polskiej. Z koñcem listopada 
organizacja zosta³a rozwi¹zana, a jej dzia³acze w wiêkszoœci podjêli 
pracê w policji. 

Nie wszyscy Niemcy chcieli podpisaæ Volkslistê, niektórzy, 
uwa¿aj¹c siê za Polaków - odmawiali. Trzeba zauwa¿yæ, i¿ czêœæ 
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Niemców, mieszkaj¹cych w Sierpcu i okolicach, pomaga³a Polakom - ostrzegano ich przed aresztowaniami, ukrywano lub zatrudniano u 
siebie, aby nie zostali wywiezieni na roboty do Rzeszy. Niestety, zdarza³y siê równie¿ wypadki denuncjacji.

W styczniu 1945 r. nast¹pi³ exodus ludnoœci niemieckiej. Wkraczaj¹ce na teren ziemi sierpeckiej oddzia³y Armii Czerwonej 
przepêdzi³y niemieck¹ ludnoœæ. Du¿a czêœæ z nich nara¿ona by³a na wojskowe samos¹dy. Sta³o siê tak w pod koniec stycznia 1945 roku. 
Grupa ewangelików zosta³a wówczas rozstrzelana w murach koœcio³a ewangelickiego. Ci którzy postanowili uciec, czêsto ginêli podczas 
wêdrówki. Ludnoœæ, która zamieszkiwa³a te tereny od prawie 200 lat w ci¹gu jednego miesi¹ca zosta³a raz na zawsze wymazana z 
pamiêci. Ginie, ucieka, b¹dŸ ukrywa siê grupa blisko 2000 ludzi. Raz na zawsze przepadaj¹ mieszkañcy Gozdów, Bia³asów i Osówki. Do 
dziœ trudno jest ustaliæ co sta³o siê z wiêkszoœci¹ z nich. Represje jakie ich spotka³y ze strony komunistycznej w³adzy oraz od samych 
Polaków, którzy w ramach odwetu mœcili siê na ludnoœci ewangelickiej, s¹ trudne do precyzyjnego omówienia. Samos¹dy, 
rozstrzeliwania, zmuszanie do ucieczki, niszczenie mienia wykonywane by³y czêsto na ludziach w ogóle nie zwi¹zanych z nazizmem. 
Doskona³ym przyk³adem by³ zdewastowany koœció³ ewangelicki, czy zrujnowane i sukcesywnie niszczone ewangelickie nekropolie. 
Polacy, którzy osiedlali siê w opustosza³ych poniemieckich wioskach nie rozró¿niali osadników mieszkaj¹cych tu od wielu lat, od 
przyby³ych niedawno ¿o³nierzy hitlerowskich. Prawdê mówi¹c, trudno siê nie dziwiæ. W pamiêci zostawa³y obrazy z lat wojny. Jednak nie 
by³ to powód do bezmyœlnego niszczenia wszystkiego co "niepolskie". Szkoda, ¿e w ten sposób zaginê³a bezpowrotnie opowieœæ o 
wêdruj¹cych przed kilkuset laty kolonistach poszukuj¹cych lepszego miejsca na ziemi. Polskie ziemie by³y dla nich tym lepszym 
miejscem.

Tomasz Kowalski

Bibliografia:

Eduard Kneifel: "Die evangelisch-augsburgischen Gemeinden in Polen 1555-1939"

P. B. G¹siorowski: "Nekropolie Ziemi Sierpeckiej"
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Strona internetowa: sierpc.polska.pl

Archiwum parafii œw. Maksymiliana Kolbe

Zasoby Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc

Wiersz wieczorny 

W ka¿dej chodnikowej p³ytce
spa³y rymy do weso³ych wierszy
Co minutê skrzypia³y kawiarnie
r¿a³y podków o bruki pegazy

Œlad obcasów ze szk³a od karafek
zestukiwa³ rytmicznie fokstrota
Bia³e pary sz³y w œwietle lataren
wy³apywaæ garœæ s³ów w pozytywki

Fale spódnic i sukien amarant
zgubi³ kolor pozmienia³ riksz ramy
pory nocy wieczoru i tañca
domyka³y siê same w szpalerze

O pó³nocy znu¿eni ksiêgarze
wymyœlili po sto nowych imion
"Jaki piêkny œwiat" szepta³ z moc¹
kot o oczach zielonych jak trawa

                                       MDS

Wiersz o Mi³oœci

Przypominam wszystko znów i cztery jeszcze

œwiat wybucha wtóry raz i dr¿y powietrze

mia³ka myœl wci¹¿ rzuca wprzód siê, gnie od nowa:

pogorzelisk nie odstanie py³ i trwoga

œród gor¹czki jedna myœl siê skrzy zmarzniêta:

powiedzia³am pewnie wiêcej ni¿ pamiêtam

huk œródczaszem wdar³ siê, grzmi, ³opocze, krzyczy

nie ma nas i nie ma przyczyn, nie ma przyczyn...!

                                                             MDS
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SPORT KALENDARIUM
IV-VI 2009 r.

FOT. M.Turalski - XVII Memoria³ Lekkoatletyczny
im. Ryszarda Bramczewskiego

Kalendarium sportu sierpeckiego
w drugim kwartale 2009 roku 

Kontynuuj¹c cykl kronikarski w Sierpeckich 
Rozmaitoœciach przedstawiamy w trzecim 
numerze naszego periodyku przegl¹d najwa¿-
niejszych wydarzeñ sportowych drugiego 
kwarta³u 2009 roku. 

Kwiecieñ
Dobieg³y koñca rozgrywki V Edycji Miejskiej Ligi 
Pi³ki Siatkowej. Tytu³ mistrzowski zdoby³ zespó³ 
Mega Zawidz, wice mistrzowski dla ¯ycia 
Sierpca. Ostatnie miejsce na podium przypad³o 
siatkarzom Urzêdu Gminy Zawidz, a najbardziej 
nie lubiana przez sportowców czwarta lokata 
Urzêdowi Miasta Sierpc. Na pi¹tym miejscu 
finiszowali reprezentanci Zes-po³u Szkó³ nr1 w 
Sierpcu. Z kolei na pozycjach 6-9 uplasowali siê 
kolejno: Sierpc Online, Liceum Ogólnokszta³-
c¹ce Sierpc, Gimnazjum Gozdowo oraz Osiedle 
Niepodleg³oœci. Ju¿ po raz trzeci najlepsi sier-
peccy (i nie tylko) koszykarze amatorzy rywali-
zowali w Wiosennym Turnieju Pi³ki Koszykowej o 
Puchary Dy-rektora Liceum Ogólnokszta³c¹cego 
w Sierpcu, Dyrektora Miejskiego Oœrodka Sportu 
i Rekreacji w Sierpcu oraz Redakcji Sierpc 
Online. Na parkiecie hali przy sierpeckim Ogól-
niaku ogl¹daliœmy prawie piêædziesiêciu koszy-
karzy w barwach siedmiu ekip (szeœæ dru¿yn z 
Sierpca i jedn¹ z Bielska). Pi³karze Kasztelana 
Sierpc zanotowali dwa zwyciêstwa i trzy pora¿ki 
w pierwszych piêciu meczach rundy wiosennej 
P³ockiej Ligi Okrêgowej.

Maj
Sierpeccy oldboye najlepsi w Pi³karskim Tur-
nieju z okazji 218. Rocznicy Uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Zawodnicy Szkolnego Ludo-
wego Klubu Sportowego Olimpijczyk Je¿ewo 
odnieœli historyczny sukces, awansowali, jako 
dru¿yna do Fina³u Pucharu Polski M³odzików 
(Kraków). Je¿ewianie przeszli wczeœniej, jak 
burza przez eliminacje powiatowe i rejonowe. 
Cztery zwyciêstwa i jeden remis w kolejnych 
piêciu spotkaniach ligowych z udzia³em MKS 
Kasztelan Sierpc. W II Zawodach Fitness Klubu 
Step i Redakcji Sierpc Online w Wyciskaniu 
Sztangi Le¿¹c pad³o kilka wartoœciowych wyni-
ków, triumfatorem imprezy z wynikiem 115,311 

pkt. Wilksa zosta³ Sebastian So³tysiak. Prawie 
800 m³odych sportowców wziê³o udzia³ w XVII 
Memoriale Lekkoatletycznym im. Ryszarda 
Bramczewskiego.

Czerwiec
Dwa zwyciêstwa i trzy pora¿ki futbolistów Kasz-
telana Sierpc w ostatnich piêciu seriach spotkañ 
rundy rewan¿owej PLO. Ostatecznie pi³karze z 
Sierpca finiszowali na szóstym miejscu w tabeli 
ligi okrêgowej sezonu 2008/2009. Kryta P³y-
walnia w Sierpcu by³a gospodarzem zawodów na 
zakoñczenie sezonu szkó³ek p³ywackich. Celem 
zawodów by³o pokazanie rodzicom i opiekunom 
umiejêtnoœci, jakich dzieci naby³y w trakcie roku 
szkolnego 2008/2009. Ognisko TKKF "Kubuœ", 
Miejsko – Gminne Ko³o Diabetyków "Nadzieja" w 
Sierpcu oraz Stowarzyszenie U¿ytkowników 
Dzia³ek Letniskowych w Szczutowie zorganizo-
wali Rodzinny Festyn Sportowo-Rekreacyjny i 
Turniej Pi³ki Siatkowej Pla¿owej w Oœrodku Wy-
poczynkowym w Szczutowie. Tak¿e w Szczuto-
wie odby³ siê XXIX Ogólnopolski Maraton P³y-
wacki Szczutowo 2009 organizowany przez 
WOPR P³ock. W tym roku zawody odby³y siê na 
Jeziorze Urszulewskim, rywalizowano w piêciu 
kategoriach.

Mariusz Turalski
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Z ¯YCIA MIASTA

laureat “Gazeli Biznesu” 2008

grzejemy jak kawaleria

spó³ka z o.o.
Plac Chopina 26, Sierpc
tel/fax 24 275 62 30
biuro@budexpol.com.pl

PROJEKTY
WYKONAWSTWO

z listy referencyjnej...
w Sierpcu P£YWALNIA KRYTA , OSIEDLE Tow. Budownictwa Spo³ecznego,  BUDYNKI Sp. “Komfort”, 

 BLOK z mieszkaniami i przychodni¹, HALA  SEROWNI i OCZYSZCZALNIA w OSM, BUDYNEK Empegek,
 HALA hurtowni, MODERNIZACJA Browar Kasztelan, CIEP£OWNIA Sierpc, POMNIK Katyñski

w Juracie ZESPÓ£ APARTAMENTOWCÓW  “Cztery ¯ywio³y”, w Mielnie APARTAMENTOWIEC, 
w Szczecinie ZESPÓ£ MAGAZYNÓW, w Warszawie BUDYNEK Uniwersytetu Warszawskiego, 

 SZKO£A  WY¯SZA,  BLOK 12 piêtrowy Sp. Mieszkaniowej, w P³ocku SZKO£A PODSTAWOWA,
SALON SAMOCHODOWY Renault, w Skêpem KOŒCIÓ£ parafialny, w Bonis³awiu KOŒCIÓ£ parafialny©
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Dzieñ 11 paŸdziernika „Pulaski Day” to wielkie 
œwiêto w Stanach Zjednoczonych. Postaæ polskiego 
genera³a, jest za oceanem bardziej znana i czczona 
ni¿ w jego rodzinnym kraju Polsce. Przypomnijmy 
postaæ Kazimierza Pu³askiego.

Urodzi³ siê 6 marca 1745 roku. Jego ojcem by³ 
starosta Józef Pu³aski z Warki tam te¿ nasz bohater 
spêdzi³ dzieciñstwo i ukoñczy³ pierwsze szko³y. 
Uczestniczy³ w przygotowaniach do Konfederacji 
Barskiej, a potem maj¹c zaledwie 24 lata by³ czo³o-
wym dowódc¹ wojsk Konfederacji w latach 1768-
1772. W roku 1771 podj¹³ siê próby porwania króla 
Stanis³awa Augusta Poniatowskiego, akcja siê nie 
powid³a a Pu³aski zosta³ okrzykniêty g³ównym wi-
nowajc¹. Po upadku Konfederacji zaocznie wydano 
na niego wyrok œmierci, musia³ emigrowaæ z kraju. 
Poprzez Turcjê trafi³ do Francji i potem do Ameryki 
gdzie w³¹czy³ siê w walkê o oswobodzenie spod 
panowania Anglików i utworzenie Stanów Zjedno-
czonych.

Jest uwa¿any za twórcê amerykañskiej kawalerii. 
Walczy³ w armii Jerzego Waszyngtona w latach 
1777 –1779. Utworzony przez Pu³askiego legion 
kawalerii odniós³ zwyciêstwo nad Anglikami  pod 
Charlton w 1779 roku. W bitwie pod Savannach 
zosta³ wielokrotnie ranny wskutek czego zmar³ 11 
paŸdziernika 1779 roku. Mia³ wiêc zaledwie 34 lata.

Nie wiadomo gdzie jest pochowany, mówi siê ¿e 
cia³o z³o¿ono w oceanie, albo ¿e pochowano go tym-
czasowo w Greenwich, a nastêpnie przeniesiono na 
g³ówny plac w Sawannach.

Nie interesowa³y go kobiety, nie o¿eni³ siê nie 
mia³ dzieci. By³ bojownikiem, dowódc¹, genera³em.

Za³¹czone fotografie pokazuj¹ paradê Pu³askie-
go na ulicach Nowego Yorku, która odbywa siê zaw-
sze w pierwsz¹ niedzielê paŸdziernika.

Amerykañska Polonia jest bardzo dumna z faktu 
œwiêtowania „Pulaski Day” przez ca³¹ Amerykê.

Tekst i zdjêcia   Janusz Bernatowicz z NY



„Sierpeckie Rozmaitoœci” nr ISSN 1426-7853. Rok za³o¿enia 1991.
Kwartalnik, czasopismo-magazyn spo³eczy i historyczno-literacki. Sk³ad zespo³u redakcyjnego: Halina i Jan Burakowscy,
Bogumi³a Dumowska, Pawe³ Bogdan G¹siorowski, Tomasz Krukowski, Danuta Nawrocka-Nowak, Ryszard Suty - redaktor
naczelny, Magdalena Staniszewska, Maria Wiœniewska. Dzia³ m³odzie¿owy „M³ode Wino” - Janek Winiarek. Korespondeci:
Janusz Bernatowicz - Nowy Jork, Paulina Ostrowska, Marcin Szulc - Dublin, Marcin Sumowski. Adresy: siedziba redakcji
09-200 Sierpc, ul. P³ocka 30, tel. 609-312-988, e-mail:sr@sierpc.com.pl


