
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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