KONCERT CHÓRU

„PUERI ET PUELLAE CANTORES PLOCENSES”
W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ SIERPECKIEJ
W Święto Niepodległości 11 listopada w sierpeckim
Klasztorze miał miejsce niezwykły koncert. Wystąpił chór
PUERI ET PUELLAE CANTORES PLOCENSES z Płocka.
Chór powstał w 1998 roku. Jego założycielami są Anna
i Wiktor Bramscy, którzy pochodzą z Łotwy. Do Polski
przyjechali w 1995 roku z Rygi. Do przyjazdu skłonił ich fakt,
iż pradziadkowie Wiktora pochodzą z Krakowa. Natomiast
na decyzji zamieszkania w Płocku, zaważyły... unikalne organy
w płockiej katedrze. Wiktor Bramski jest bowiem organistą.
Skończył studia w klasie organów i puzonu na Akademii
Muzycznej w Rydze. Aktualnie pełni rolę kierownika
artystycznego chóru, będąc jednocześnie organistą Bazyliki
Katedralnej w Płocku. Anna Bramska jest dyrygentem chóru.
Skończyła uniwersytet w Rydze i jest z wykształcenia
pedagogiem, jednak jej życiową pasją stała się muzyka.
Chór odniósł wiele sukcesów na ogólnopolskich
i międzynarodowych konkursach. Chórzyści wiele koncertują.
Byli już w Watykanie, na Ukrainie, we Francji, Szwajcarii,
Holandii, Belgii, na Litwie, w Czechach, na Słowacji, Łotwie,
w Niemczech, Hiszpanii, Anglii.

Na repertuar chóru składają się dzieła niemal wszystkich
epok, od średniowiecznych chorałów gregoriańskich
po najnowsze kompozycje, katolickie pieśni kościelne, utwory
muzyki klasycznej.
Dyrygent chóru, Anna Bramska, wprowadzała słuchaczy
w klimat utworów, o każdym z nich mówiąc ciekawie i z pasją.
W finale młodzi artyści, tym razem śpiewający
a cappella, wykonali poloneza Ogińskiego „Pożegnanie ojczyzny”
Koncert dostarczył sierpeckim melomanom wielu
wzruszeń i pięknych emocji, a niezwykłość Sanktuarium
Maryjnego, jak zawsze stworzyła niesamowity klimat.
Bożena Nowak

„WIECZÓR Z MADONNAMI”
- SPOTKANIE Z MALARZEM I POETĄ
DANIELEM RATZ
DANIEL RATZ jest w naszym Domu Kultury gościem częstym. Od bardzo wielu lat przyjeżdża
na Ogólnopolskie Plenery Plastyczne, bierze udział w konkursach, wystawach, spotkaniach. Do Sierpca
ma sentyment ogromny i z wieloma Sierpczanami się przyjaźni.
Jest malarzem, poetą, podróżnikiem. Laureatem wielu literackich nagród i plastycznych
konkursów. Człowiekiem niezwykle twórczym, ciepłym, życzliwym ludziom, ciekawym świata.
Każde z nim spotkanie przeradza się w miły wieczór, sympatyczny dialog, ciekawą opowieść.
Tym razem w „towarzystwie” swoich przecudnie i bogato zdobionych Madonn, opowiadał o ciekawych
spotkaniach w różnych zakątkach świata i o wzruszeniach, które im często towarzyszą.
Czytał fragmenty swoich opowiadań i wiersze niezwykle piękne w swojej prostocie.
Opowiadał także o malarskiej pasji, o twórczych inspiracjach i nieustającym poszukiwaniu
prawdy w sztuce, ludziach, życiu.
Przyglądały się temu Madonny pieczołowicie przez artystę przyozdobione koralikami,
łańcuszkami, brokatami. W złotych ramach zadumane, zasłuchane w te opowieści przy blasku świec,
w listopadowy wieczór.
Bożena Nowak

„SIERPECKIE MIKOŁAJKI”
W tym roku, po raz trzeci, Burmistrz Miasta Sierpc
oraz Dom Kultury zaprosili wszystkich mieszkańców
na „SIERPECKIE MIKOŁAJKI”, które odbyły się 3 grudnia.
W Świątecznym korowodzie ulicami miasta na
Plac Europejski poprowadzili nas aktorzy „Żywego Teatru”
z Bielawy. W paradzie świątecznej był Mikołaj, bałwanek,
diabeł, Królowa Śniegu, aniołki. Bałwanek wszystkich
rozśmieszał, diabeł psocił, anioły sypały srebrnym śniegiem.

Nad wszystkim pieczę sprawowała olbrzymia Królowa Śniegu.
Parada miała podniosły, nastrojowy charakter. Artyści
z „Żywego Teatru” przenieśli nas w magiczny świat
świątecznych bajek za pomocą ruchu, akrobatyki, efektów
specjalnych i pirotechnicznych. Było także mnóstwo wspólnej
zabawy, rozmów z Mikołajem, pysznych cukierków, prezentów.
Madzia Gapińska wystąpiła z mini recitalem, jak zawsze długo
oklaskiwana przez zachwyconą jej talentem publiczność.
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„Sierpeckie Mikołajki” to spotkanie z Mikołajem
i artystami. Impreza, która wspaniale integruje mieszkańców
miasta i cieszy się ogromnym powodzeniem. Pielęgnuje tradycje
i łączy pokolenia we wspólnej zabawie.

Tradycyjnie został rozstrzygnięty konkurs plastyczny
„Ozdoba choinkowa” adresowany do sierpeckich rodzin.
Jego głównym celem jest zainteresowanie sierpczan tradycją
związaną ze świętami Bożego Narodzenia. Na konkurs
napłynęło 368 prac, wykonanych najczęściej przez wszystkich
członków rodziny. Nagrodzeni otrzymali nagrody i wyróżnienia,
a cudne choinkowe świecidełka ozdobią świąteczne drzewko
w Urzędzie Miasta.

Bożena Nowak

„BARWY JESIENI”
- IV KONKURS PLASTYCZNY DLA PRZEDSZKOLAKÓW
„Twórcza praca dziecka jest językiem
wypowiadania się tylko jemu właściwym,
jest wyrazem nie tylko jego przeżyć uczuciowych,
jest czynnikiem harmonii między sercem i rozumem”.
Z. Słobodzian
Edukacja plastyczna, która jest częścią wychowania
estetycznego, należy do najbardziej twórczych działań programu
wychowania dzieci. Stwarza ogromne pole dla wyrażania
dziecięcej ekspresji, nauki twórczego myślenia, samodzielnego
odkrywania własnych możliwości.
W trakcie tworzenia pozwalamy dziecku na swobodne
skojarzenia, własne odczucia i samodzielne odkrywanie
artystycznych możliwości. Rysunek jest przecież obok mowy,
jedną z pierwszych form ekspresji dziecka, bezpośrednim
i prostym środkiem jakim dziecko może określić siebie i swój
własny świat.
Głównym celem Konkursu Plastycznego „BARWY
JESIENI” jest uwrażliwienie dzieci na bardzo różne zjawiska
wizualne, jak barwa, kształt, światło, kompozycja, proporcje.
Kształtowanie zdolności emocjonalnego przeżywania wartości
plastycznych, eksperymentowanie z narzędziem oraz swobodne,
indywidualne wyrażanie przeżyć i doświadczeń w twórczości
plastycznej. Dzieci chętnie biorą udział w naszym konkursie,
który organizujemy w Domu Kultury od czterech lat.
Na tegoroczny napłynęły 243 prace z Sierpca, Płocka, Bieżunia,
Żuromina, Mochowa, Gójska, Borkowa Kościelnego.
Jury powołane przez organizatora miało niezwykle trudne
zadanie, gdyż prace były pięknie wykonane, często ciekawymi
technikami plastycznymi, a malarski sposób przedstawienia
tematu świadczył o ogromnej wyobraźni i fantazji małych
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artystów. Podczas uroczystego wręczania nagród w dniu
27 października jury również wysoko oceniło pracę pedagogów
pracujących z dziećmi, wręczając im pisemne podziękowania.
Mali laureaci otrzymali dyplomy i nagrody. Były również
pamiątkowe zdjęcia, wywiady dla prasy oraz podziwianie
nagrodzonych prac na wystawie, którą można było oglądać
do 25 listopada.
Przewodnicząca jury Maria Weber dziękując wszystkim
nagrodzonym maluszkom życzyła im dalszych niesamowitych
wrażeń w obcowaniu z plastyką oraz nieustającej malarskiej
szczerości i prostoty, która urzeka w ich pracach.
Bożena Nowak
LISTA OSÓB NAGRODZONYCH:
W kategorii wiekowej 3-4 latki: I miejsce - Szymon Sulżycki,
II miejsce - Borys Pawłowski, Asia Kobylińska, Zosia
Kaźmierczak, Maja Kaniecka, III miejsce - Oliwia Szczerbiak,
Kuba Kostun
Wyróżnienia: Paula Gołębiewska, Ola Belniak, Dominik
Lewandowski, Filip Okonkowski, Alicja Romanowska,
Wiktoria Kowalska, Zuzanna Gurda, Hubert Grudziński
Kategoria wiekowa 5-6 latki: I miejsce - Wiktoria Sulżycka,
II miejsce - Maja Reńska, Julia Jaworska, III miejsce
- Filip Pilewski
Wyróżnienia: Zuzanna Zasadzka, Aleksandra Rosińska,
Daria Staniszewska, Daria Stańczyk, Olga Krysiak,
Aleksandra Kondzielewska, Julia Ślęzak, Zuzanna Bogacka,
Sylwia Nadwadowska, Ula Chojnacka, Natalia Banaszek,
Oliwia Kamińska, Konrad Wieteska, Weronika Sołtysiak

WIECZÓR WSPOMNIEŃ
PRZY OKAZJI PROMOCJI NOWEJ SIERPECKIEJ PUBLIKACJI
W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ – 27.10.2011 R.
Spotkanie autorskie w Czytelni Biblioteki Miejskiej
zaplanowane jako promocja nowej sierpeckiej publikacji miało
nietypowy przebieg. Stało się wieczorem wzruszających
wspomnień, lekcją patriotyzmu i prawdziwej, szczerej miłości
do miasta narodzin i młodości.

Bohaterem wieczoru był Tadeusz Kazimierz Kunkowski,
który urodził się w Sierpcu w 1939 roku, tutaj uczęszczał
do szkół, ale swoje życie zawodowe związał z innymi miastami,
by wreszcie osiąść na stałe w Swarzędzu. Na spotkanie
do Biblioteki Miejskiej przybył z okazji wydania przez
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej książki „Formacje
przymiotnikowe od nazw miejscowości w byłym Powiecie
Sierpeckim”. Była to jego praca magisterska napisana
pod kierunkiem profesora Jerzego Podrackiego, obroniona w
1999 roku na Uniwersytecie Warszawskim.

okoliczności sprawiły, że związał się na 30 lat z Technikum
Rolniczym w Sobieszynie. Ze swych marzeń naukowych nigdy
nie zrezygnował, a pracę magisterską, która stała się podstawą
wydanej właśnie w Sierpcu książki obronił już jako 60-latek.
Wydawca, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej Zdzisław Dumowski dowiedział się o K. T. Kunkowskim
od Tadeusza Stelmańskiego (dyrektor Empegeku, unikalne źródło
wiedzy o dawnym Sierpcu i jego mieszkańcach). To on po
lekturze naukowego opracowania pomyślał, że jest to doskonały
materiał na publikację. TPZS pośród swoich wydanych już prawie
30 książek niewiele ma opracowań stricte naukowych, a jeśli
takowe są (jak np. książka dr Wiesławy Stopińskiej „Medycyna
między Wschodem a Zachodem”) to ich nakład już dawno został
wyczerpany. Inicjatywę wydania książki wsparli lokalni
sponsorzy: Tadeusz Stelmański a także starosta i burmistrz.
Książka jest kompendium wiedzy dla wielbicieli zagadek
językowych. Zawiera pieczołowicie zebrany materiał dotyczący
etymologii nazw miejscowości w byłym powiecie sierpeckim,
także ich pisowni fonetycznej, postaci gwarowej, zapisy nazwy
miejscowości i przymiotnika pochodnego, począwszy
od najstarszego z uwzględnieniem zmian i odmianek. Nie jest to
książka, którą można przeczytać do poduszki, ale z pewnością,
ze względu na zebrany materiał i walory naukowe usatysfakcjonuje każdego kolekcjonera Sierpcianów.
K. T. Kunkowski rzadko wraca do Sierpca, choć jest to
miasto, do którego żywi niezwykłe uczucia. Dyrektor Biblioteki
Maria Wiśniewska zadbała, by wśród zaproszonych na spotkanie
gości nie zabrakło osób, które przypomną Autorowi jego
sierpeckie dzieciństwo i młodość. Ileż wzruszeń malowało się
na twarzy bohatera wieczoru, gdy wśród zaproszonych
rozpoznawał swoich dawnych przyjaciół, profesorów, sąsiadów,
a nawet uczniów. Alicja Lemier-Mroczyńska, Lech Żmijewski,
ksiądz Stefan Prusiński, Jerzy Kokoszczyński, Tadeusz
Stelmański, Elżbieta Gąsiorowska, Józef Malewski to tylko
niektóre z obecnych na spotkaniu osób, które przywołały
u Kazimierza Kunkowskiego wspomnienia o dawnym Sierpcu.
Kazimierz Kunkowski posiada niezwykłą pamięć
do nazwisk, dat, faktów. Bez zająknięcia wymieniał nazwiska
i osiągnięcia sportowe swoich kolegów, nazwiska dawnych
sierpeckich piekarzy, zegarmistrzów, lekarzy i wielu innych.

Swoje zainteresowania językoznawcze K. T. Kunkowski
rozwijał studiując polonistykę na UW. Przebywał wśród
grona najwybitniejszych polskich językoznawców, do których
należeli profesorowie: Witold Doroszewski, Stanisław Skorupka,
Mieczysław Szymczak, Jan Tokarski. Pracował w Zakładzie
Językoznawstwa PAN, a także w PWN przy wydaniu „Słownika
Biograficznego Teatru Polskiego” pod red. Zbigniewa
Raszewskiego. Marzył o karierze naukowej, jednak różne

Już dawno wieczór autorski w bibliotece nie był
okraszony taką dawka pozytywnej energii, łez wzruszeń
i radości. Kazimierz Kunkowski wielokrotnie powtarzał,
że właśnie przeżył jeden z najpiękniejszych dni w swoim życiu.
Złożyły się na to: możliwość rozmowy o ukochanym mieście,
spotkanie dawnych przyjaciół i wreszcie książkowe wydanie
i promocja dzieła jego życia.
Autor otrzymał podczas spotkania szereg upominków.
Dyrektor Biblioteki Maria Wiśniewska wręczyła mu album
fotograficzny o Sierpcu, dr Henryka Piekarska reprint grafik
Goyi, Paweł B. Gąsiorowski swoją publikację „Nekropolie ziemi
sierpeckiej”, zaś wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz
Czermiński zestaw upominków z logo miasta.
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Tadeusz Kunkowski jeszcze długo po oficjalnej części
spotkania rozmawiał z dawnymi przyjaciółmi. Rozdawał też
autografy, a każdej osobie wpisywał indywidualne dedykacje
i życzenia.

swego urodzenia i młodości. Gość dał tym samym w Bibliotece
Miejskiej lekcję prawdziwego lokalnego patriotyzmu.
Magdalena Staniszewska

Niewiele jest osób, które podobnie jak Tadeusz
Kunkowski, z taką pasją, miłością i szczerością mówią o miejscu

PODZIĘKOWANIE
Korzystam z uprzejmości
redakcji „Naszego Sierpca” i pragnę
na łamach biuletynu z serca
podziękować wszystkim, którzy
przyczynili się do wydania mojej
książki pt. „Formacje przymiotnikowe od nazw miejscowości
b. Powiatu Sierpeckiego”.
Jestem wdzięczny mojemu
szkolnemu koledze, a obecnie
Dyrektorowi Spółki „Empegek”
za jego otwartość, dzięki której
po latach niewidzenia bardzo
szybko mogliśmy się porozumieć. Dziękuję Tadeuszowi za to,
że zainteresował się moją pracą, znalazł wydawcę i pomógł
finansowo przy jej wydaniu.
Słowa uznania i wdzięczności kieruję pod adresem
Pana Zdzisława Dumowskiego, Prezesa Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Sierpeckiej za profesjonalne, na wysokim poziomie
edytorskim wydanie książki.

Dziękuję Panu Burmistrzowi Markowi Kośmidrowi
za udzielone finansowe wsparcie niezbędne przy realizacji
zamierzenia.
Przy tej okazji dziękuję także Staroście Sierpeckiemu
Janowi Laskowskiemu.
Podczas promocji książki w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Sierpcu 27.10.2011 r. spotkałem się z ogromną
życzliwością ze strony Pani Dyrektor Marii Wiśniewskiej, dzięki
czemu atmosfera spotkania nabrała dla mnie i dla mojej Żony
wyjątkowego charakteru.
Bardzo dziękuję wszystkim przyjaciołom z dzieciństwa
i znajomym, którzy przyszli na spotkanie ze mną, a szczególnie
Panu Kazimierzowi Czermińskiemu – Wiceprzewodniczącemu
Rady Miasta, Panu Markowi Gąsiorowskiemu – Wicestaroście
Sierpeckiemu, Pani Henryce Piekarskiej – Prezesowi Oddziału
TNP w Sierpcu. Dziękuję za podarowane książki od Sierpcu,
które w moim mieszkaniu w Swarzędzu zawsze będą
przypominać mi o mieście mojego dzieciństwa i młodości.
Dziękuję wszystkim za okazaną mi dobroć.
Swarzędz, w listopadzie 2011 r.

Kazimierz T. Kunkowski

WYSTAWA PRAC JAKUBA KUCIŃSKIEGO
W ODDZIALE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ
– 18.11.2011 R.
Jakub Kuciński pochodzi z Lelic, jest uczniem płockiej
Małachowianki, najstarszej z istniejących szkół w Polsce,
jak również jednej z najstarszych w Europie. Jakub w małej
galerii Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej zaprezentował
czternaście prac plastycznych.

Jego kreska jest bardzo delikatna i subtelna. Jednocześnie
przedstawiane przez niego postacie są pełne wyrazu, a na ich
twarzach malują się prawdziwe emocje. Jakub poza rysunkiem
interesuje się muzyką jazzową, folkową, a sam gra
na harmonijce ustnej. Lubi koszykówkę i chemię. Pasjonuje się
również literaturą, a w szczególności twórczością Andrzeja
Sapkowskiego i Tolkiena. Nie stroni także od książek popularnonaukowych z interesujących go dziedzin. Swoją przyszłość
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wiąże z medycyną. Pomimo wielu obowiązków szkolnych
znajduje czas na realizację pasji i spotkania z przyjaciółmi.
W uroczystym dniu otwarcia wystawy - 18 listopada
- młodemu artyście towarzyszyła dumna z osiągnięć syna mama,
jak również koledzy i koleżanki z klasy z Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego z Płocka wraz
z opiekunami: nauczycielką języka niemieckiego Moniką
Malewską, Anną Siulborską - nauczycielką geografii i Grażyną
Witkowską - nauczycielką fizyki. Wzruszony młody artysta
podziękował za zorganizowanie wystawy w sierpeckiej Bibliotece, a gościom za przybycie. Opowiedział też o swoich pracach,
które powstały w latach 2007-2008 i twórczych inspiracjach.
Goście z Płocka mieli również okazję obejrzeć
w Czytelni dla dorosłych wystawę poświęconą polskim

noblistom zatytułowaną: „Świat wiele im zawdzięcza. Rok 2011
rokiem Marii Skłodowskiej-Curie i Czesława Miłosza”.
Cieszy fakt, że w tak ważnym dla młodego twórcy dniu
licznie towarzyszyli mu najbliżsi oraz koledzy z Małachowianki.
Wystawa rysunków Jakuba Kucińskiego włącza się w cykl
imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej pod hasłem „Promocja
Twórczości Artystycznej Młodych Twórców Miasta i Powiatu”.
Prace Jakuba Kucińskiego prezentowane w Oddziale dla
Dzieci i Młodzieży oglądać można każdego dnia w godzinach
pracy Biblioteki Miejskiej.
Izabela Churska

WALDEMAR SMASZCZ O POEZJI I WIELKIEJ MIŁOŚCI
KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO
Z WĄTKIEM SIERPECKIM W TLE – 24.11.2011 R.
Czwartkowe wieczory autorskie w Bibliotece Miejskiej
na trwałe wpisały się w sierpecki kalendarz wydarzeń
kulturalnych. Podczas niedawnego spotkania, które miejsce
miało 24 listopada swoją najnowszą książkę przedstawił
czytelnikom znawca literatury i erudyta dr Waldemar Smaszcz.
Waldemar Smaszcz jest gościem Biblioteki Miejskiej raz
do roku. Ta regularność Jego wizyt wynika z faktu, że posiadł
niezwykły dar pięknego, a przede wszystkim interesującego
mówienia o literaturze i jej twórcach. Tym razem zaprezentował
swoje najnowsze dzieło, książkę „Krzysztof i Barbara… podobni
jak dwie krople łez”, poświęconą pięknej i naznaczonej
tragizmem miłości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Barbary
Stanisławy Drapczyńskiej. Był jeszcze jeden szczególny powód,
dla którego Autor zaprezentował swoją książkę przed sierpecką
publicznością. Waldemar Smaszcz opisał w niej zdarzenia,
w których brał udział ceniony i do dziś darzony w Sierpcu
wielkim szacunkiem ksiądz Ludomir Lissowski. Duchowny
oddał w czasie wojny ślub Krzysztofowi i Barbarze. Epizod ten
nie był do tej pory szeroko rozpowszechniany, a przecież
dotyczy naszego regionu i jest dla badaczy sierpeckiej historii
nie lada gratką. Właśnie z myślą o sierpeckich czytelnikach
Waldemar Smaszcz starał się dokładnie zbadać ów wątek.
W trakcie spotkania wyraził przy okazji swoją wdzięczność dla
Biblioteki Miejskiej, która udostępniła mu fotografię księdza
Lissowskiego, którą opublikowano w książce.
Erudyta swoją opowieść dla sierpeckich gości podzielił
na kilka wątków. Na początku wyjaśnił, motywy, które
kierowały nim przy wyborze tematu książki. Chcąc trafić
szczególnie do młodych czytelników, którzy niestety dziś nie
zaczytują się w poezji Baczyńskiego, napisał o czymś, co dla
młodych bywa najważniejsze – o miłości. Twórczością poety
interesował się od czasów swoich studiów polonistycznych na
UMK w Toruniu. Waldemar Smaszcz podkreślał, że K.K.
Baczyński jest poetą trudnym. Jego rozbudowane metafory
świadczą o tym, iż nie dane było mu dorosnąć do poetyckiej
prostoty (poeta zginął w Powstaniu Warszawskim mając
zaledwie 23 lata). Krytyk nie skupił się jedynie na interpretacji
poezji Krzysztofa Kamila. Opowiadał także o jego życiu:
niezwykle troskliwej i nieco nadopiekuńczej matce, o potrzebie
wyrwania się spod matczynych skrzydeł, co przejawiało się
nieustanną młodzieńczą potrzebą ożenku, o stosunku poety

do walki, o niebagatelnym wpływie na jego twórczość dwóch
wyjazdów do pięknej Dalmacji i wreszcie o kobietach, które
stały się dla poety muzami.
W życiu Krzysztofa były trzy kobiety, które wywarły
ogromny wpływ na jego życie, wrażliwość i wreszcie twórczość.
Poza matką były to Anna Żelazny, dzięki której dojrzał poetycko
(wiersze, które napisał wynikały z bólu odrzucenia), Zuzanna
Chuweń i wreszcie Barbara Stanisława Drapczyńska, z którą
ożenił się 3 czerwca 1942 roku.

Sierpeckich słuchaczy opowieści mistrza Waldemara
Smaszcza szczególnie zaciekawił i jednocześnie wzruszył wątek
miłości Krzysztofa i Barbary. Miłości niezwykłej, która swą
intensywność zawdzięczała niepewności jutra, spowodowanej
okrucieństwem wojny. Młodzi dwudziestoletni, a tak dojrzali,
tak czerpiący z życia każdy drobiazg, jakby przeczuwali, że nie
dane będzie im długo cieszyć się szczęściem. Krzysztof zginął
raniony kulą snajpera, zaś Barbara (spodziewająca się wówczas
dziecka) zmarła kilka dni później raniona w głowę odłamkiem
szkła, po wybuchu bomby.
Waldemar Smaszcz po zakończonej prelekcji otrzymał
gromkie brawa, a także, co stało się już tradycją, upominki od
radnego seniora, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej –
Kazimierza Czermińskiego. Były to: album fotograficzny
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o Sierpcu, a także sierpeckie czasopisma, w których znalazły się
relacje z wizyt erudyty w Bibliotece Miejskiej.
Podczas spotkania istniała możliwość kupna książki
„Krzysztof i Barbara…” a przy okazji otrzymania dedykacię
od Autora.

Waldemar Smaszcz w wielu uczestnikach wieczoru
autorskiego w sierpeckiej Bibliotece rozbudził chęć ponownego
odkrywania piękna miłosnej liryki K.K. Baczyńskiego a przy
okazji zastanowienia się nad ulotnością ludzkiego szczęścia.
Magdalena Staniszewska

„ŚWIAT WIELE IM ZAWDZIĘCZA…
ROK 2011 ROKIEM MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE I CZESŁAWA MIŁOSZA”
– NOWA WYSTAWA W CZYTELNI BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu dorobku twórczego Marii Skłodowskiej Curie
i Czesława Miłosza dla dziedzictwa narodowego i światowego,
ogłosił rok 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie i Czesława
Miłosza. Hołd tym dwojgu wybitnym Polakom oddaje cały
świat. Jest to też okazja do powstania ciekawych opracowań
książkowych, wystaw, konferencji, filmów czy przedstawień
teatralnych. W Sierpcu w obchody związane z Rokiem
tradycyjnie włącza się Biblioteka Miejska, gdzie właśnie oglądać
można wystawę obrazującą życie i twórczość Skłodowskiej
i Miłosza. Wystawa oprócz walorów estetycznych posiada też
przekaz edukacyjny, dlatego szczególnie kierowana jest
do sierpeckiej młodzieży.
Ekspozycja nieprzypadkowo otwarta została w październiku. Jest to miesiąc, w którym świat nauki i kultury
z niecierpliwością oczekuje werdyktu dotyczącego przyznania
Nagrody Nobla. Zarówno Maria Skłodowska, jak i Czesław
Miłosz byli laureatami tego najbardziej prestiżowego w dziejach
nauki i literatury wyróżnienia. Skłodowska była nawet
dwukrotną laureatką Nagrody w 1903 r. w dziedzinie fizyki
i w roku 1911 w dziedzinie chemii. Opracowała teorię
promieniotwórczości i technikę rozdzielania izotopów
promieniotwórczych. Dzięki Jej odkryciom powstała
radiochemia – nowa gałąź chemii. Pod Jej osobistym kierunkiem
prowadzono pierwsze badania nad leczeniem raka za pomocą
promieniowania
jonizującego.
Niezwykle
ambitna
i zdeterminowana w dążeniu do celu Maria Skłodowska urodziła
się 7 listopada 1867 roku w Warszawie. Pochodziła z rodziny,
w której kultywowano tradycje patriotyczne. Była osobą
wszechstronnie uzdolnioną: znała pięć języków, interesowała się
socjologią, psychologią oraz naukami ścisłymi.
Czesław Miłosz, poeta, prozaik, eseista, tłumacz, uznany
na świecie za najlepszego poetę drugiej połowy XX wieku,
urodził się 30 czerwca 1911 r. w Szetejniach na Litwie.
Jego twórczość doceniła Szwedzka Akademia Literatury
w 1980 roku, przyznając mu Literacką Nagrodę Nobla.
Wystawa w Czytelni jest okazją do przypomnienia poety
i jego dzieła, a także szansą głębszej refleksji na temat związków
jego życia i literatury w zagmatwanym XX wieku.
Ukazanie na jednej wystawie dorobku życia dwojga tak
zasłużonych ludzi wydaje się rzeczą bardzo trudną, ale nie
niemożliwą. Oprócz szeregu interesujących fotografii z różnych
okresów życia, biblioteczna ekspozycja prezentuje także fakty
z biografii, szereg ciekawostek, wydarzeń z życia i pracy
Skłodowskiej i Miłosza do tej pory mniej znanych, ale za to
sprawiających, że postaci z panteonu sław stają się nam bliższe,
łatwiej nam zrozumieć ich decyzje, motywy postępowania.
Biblioteczne plansze uzupełnia ekspozycja dostępnych
w Bibliotece publikacji poświęconych bohaterom wystawy.
Oprócz dzieł wydanych w ciągu kilkunastu ostatnich lat, znalazły
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się też nowości, powstałe z okazji rocznic - 100-lecia urodzin
Miłosza i 100-lecia otrzymania przez Marię Skłodowską-Curie
Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Wśród nich znalazła się
biografia Miłosza napisana przez Andrzeja Franaszka, za którą
autor otrzymał Nagrodę Fundacji im. Kościelskich. W tym roku
ukazała się również biografia Marii Skłodowskiej-Curie,
pt. „Spacerownik. Śladami Marii Skłodowskiej-Curie” autorstwa
Piotra Cieślińskiego i Jerzego S. Majewskiego. Dwujęzyczna,
bogato ilustrowana, przypomina postać wielkiej uczonej,
a jednocześnie zachęca czytelników do spacerów po Warszawie
śladami wybitnej Polki.
Grupy zorganizowane liczyć mogą na fachowy komentarz
do wystawy.
Magdalena Staniszewska

ULICA SIERPECKA W BYDGOSZCZY
BYDGOSZCZY
Bydgoszcz to kolejne miasto, które jednej z ulic nadało
nazwę związaną z naszym miastem – ULICA SIERPECKA. Ulice
o tej nazwie są już w Warszawie, Płocku, Bieżuniu, Drobinie,
Raciążu i kilku mniejszych miejscowościach. O nadaniu jednej
z ulic nazwy ulica Sierpecka zdecydowali radni Rady Miejskiej
w Bydgoszczy podjętą uchwałą w dn. 29.06.2011 r. Gratulacje
i słowa uznania należą się pomysłodawcy tegoż przedsięwzięcia
Pawłowi Gąsiorowskiemu – Sierpczaninowi z krwi i kości
– „za upór i chęci w rozsławianiu” naszej Małej Ojczyzny
– Sierpca w Kujawskiej Bydgoszczy. Gorące słowa
podziękowania przesyłamy Panu Pawłowi za okazywany
patriotyzm lokalny, promowanie i rozpowszechnianie wiedzy
o naszym mieście i Ziemi Sierpeckiej.
Uroczyste odsłonięcie tabliczki z nazwą ulicy odbyło się
w dniu 20.10.2011 r. W uroczystości udział wzięła delegacja
z Sierpca w osobach: Kazimierza Czermińskiego – viceprzewodniczącego Rady Miasta Sierpca, Zdzisława Dumowskiego
– przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej
i Ryszard Suty – redaktor naczelny Sierpeckich Rozmaitości.
Warto wiedzieć:

Nazwę ulicy wypromowała Konfraternia Sierpecka
w Bydgoszczy, czyli kolonia sierpczan nad Brdą i Wisłą
dowodzona przez Pawła Bogdana Gąsiorowskiego – dziękujemy.
Czerkaz

XIV PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI EMERYCKICH
ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH – SIERPC 2011
W dniu 17 września br. w gościnnej Szkole podstawowej
Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu odbył się XIV
Przegląd Twórczości Emeryckich Zespołów Artystycznych.
Zespół Sierpczanie piosenką o Sierpcu rozpoczął tą wspaniałą
imprezę. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Kazimierz
Czermiński – viceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sierpcu.
Prowadzącymi przegląd byli: Józef Bieńkowski – Przewodniczący
PZERiI i Ewa Wysocka – Dyrektor Domu Kultury w Sierpcu.
Wśród zaproszonych gości byli: Jan Laskowski – Starosta
Sierpecki, Jadwiga Korneszczuk – Przewodnicząca Zarządu
Okręgowego w Płocku, Maria Wiśniewska – Dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Sierpcu, Grażyna Krawczyńska –
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego
w Sierpcu. Niezmiennie od kilkunastu lat Przegląd cieszy się
dużym zainteresowaniem o czym świadczy liczba zespołów
uczestniczących. Zaproszenie przyjęło aż 21 wykonawców
z województwa mazowieckiego oraz województw ościennych.
Niewątpliwie Przegląd Twórczości Emeryckich Zespołów
Artystycznych pięknie wpisał się w kulturalny kalendarz naszego
miasta, powiatu i województwa, wspaniale promuje Sierpc, daleko
poza jego granicami. Impreza ta jest okazją do integracji,
poznawania twórczości artystycznej zespołów emeryckich,
nawiązywania nowych znajomości a przede wszystkim
znakomitej zabawy, która towarzyszy wszystkim uczestnikom
i zaproszonym gościom. Występy są niesamowitym przeżyciem,
pełnym wzruszeń i radości. Są także ogromną satysfakcją płynącą
z podziękowań i gratulacji od organizatorów oraz gromkich braw
od życzliwej publiczności. Na podkreślenie zasługuje występ dwu
zespołów z Sierpca: Chóru „Sierpczanie” oraz „Weseli Seniorzy”
oraz zespołów z powiatu sierpeckiego: Zespół wokalny
„Weseli Gójszczanie”, Chóru „Złota Jesień” z Mochowa.

Wszyscy wykonawcy otrzymali pamiątkowe dyplomy,
puchary oraz kalendarze na 2012 rok. Organizowanie corocznych
Przeglądów jest możliwe dzięki zaangażowaniu wielu osób,
instytucji i sponsorów. Główne zadanie przejął Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd rejonowy w Sierpcu,
któremu przewodniczy p. Józef Bieńkowski oraz Dom Kultury
w Sierpcu. Od trzech lat partnerem jest Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Twardowskiego w Sierpcu. Pomocy finansowej przy
organizacji przeglądu udzielili: Burmistrz i Rada Miejska
w Sierpcu, Starostwo Powiatowe w Sierpcu, „Empegek” Spółka
z o.o. w Sierpcu, Spółdzielnia Mieszkaniowa LokatorskoWłasnościowa w Sierpcu, PPH Drukarnia Sp. z o.o. w Sierpcu,
Kwiaciarnia Agnieszka Brodzińska oraz ZGM w Sierpcu. Kolejny
Jubileuszowy Przegląd odbędzie się w Centrum Kultury i Sztuki
w Sierpcu, na który już dziś serdecznie zapraszamy.
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Oprac. CZERKAZ

PODRÓ¯E SIERPECKICH EMERYTÓW
Sierpeccy emeryci udowadniają, że „jesień życia” może
być przyjemna, pełna ciekawych wrażeń i niezapomnianych
chwil. Staje się to za przyczyną bardzo dobrze pracującego
Zarządu Rejonowego Emerytów Rencistów i Inwalidów,
na czele z jego przewodniczącym Józefem Bieńkowskim.
W dniach 24.09-04.10.2011 r., 43-osobowa grupa
emerytów skorzystała z wypoczynku w Piwnicznej Zdrój. Był to
już kolejny pobyt Sierpczan w tej uroczej, górskiej miejscowości.
Program pobytu był bardzo bogaty i urozmaicony,
z uwzględnieniem wielu wycieczek autokarowych na południu
Polski ale i Słowacji – m.in. Krakowa, Częstochowy, Krynicy,
Szczawnicy, Zakopanego, Bukowiny Tatrzańskiej, Nowego
i Starego Sącza, Lubowni, wrażenia pozostaną na długo.
Z przyjemnością wspominać będziemy przejazd kolejką
krzesełkową na Pustą Wielką, z przejściem do Bacówki
nad Wierchomie - jeden z najpiękniejszych widoków
w Beskidzie Sądeckim. Dużą atrakcją był, dla nas, zielony kulig
- z degustacją regionalnych pierogów. zakwaterowani byliśmy
w ośrodku wypoczynkowym w pensjonacie „Zamek” - 500 m
od granicy ze Słowacją.
Uczestniczący w wycieczce radny Kazimierz Czermiński
– członek Związku, po raz kolejny odwiedził ratusz
w Piwnicznej Zdrój, przeprowadzając „przyjacielskie” rozmowy
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z samorządowcami z tej miejscowości na czele z burmistrzem
Edwardem Bogaczykiem.

Szczególne słowa uznania należą się opiekunowi turnusu
ze strony organizatora pobytu firmy turystycznej ze Szczecina
- Łukaszowi Polakiewiczowi, który przekazał nam dużą wiedzę
dotyczącą zwiedzanych przez nas miejscowości – dziękujemy.
Póki co – sierpeccy emeryci realizują się wspaniale - czują się
nadal młodymi, przecież przed nami jeszcze tyle ciekawych
zdarzeń.

Opracował Czerkaz

III BIEG PAMIĘCI NARODOWEJ
im. gen. Władysława Andersa
W dniu 18 września w pięknej scenerii parku
im. gen. Władysława Andersa rozegrani III Bieg Pamięci
Narodowej. Około 350 dzieci i młodzieży szkolnej wzięło udział
w 13 biegach po parkowych alejkach. Na zawody przybyli radni
Rady Miejskiej: Kazimierz Czermiński – v-ce przewodniczący,
inicjator imprezy, Wojciech Jaworowski, Dariusz Malanowski,
Adam Malinowski, dyrektor SP 2 im. Armii Krajowej Hanna
Kurta oraz liczne grono rodziców i dziadków startujących dzieci.
Zwycięzcy nagrodzeni byli okolicznościowymi medalami,
pucharami, statuetkami, dyplomami: wyniki – patrz strona
MOSiRu – www.mosirsierpc.hpu.pl.
Opracował: Czerkaz
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POSZUKIWANIE PRZYJACIÓŁ
Sierpecki samorządowiec Kazimierz Czermiński –
viceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sierpcu prywatny pobyt
w nadmorskiej miejscowości wykorzystał w celu nawiązania
przyjaźni z miejscowymi władzami miasta.
Kazimierz Czermiński spotkał się w tym celu z wójtem
Gminy Mielno, Olgą Roszak-Pezałą oraz sekretarzem Henrykiem
Bieńkowskim.

Rozmowa z wójtem Mielna była okazją do wymiany
doświadczeń oraz przedstawienia planów na przyszłość.
Zarówno sierpecki radny jak i wójt Mielna byli zgodni, że z
przemian gospodarczych, rozwoju kultury, sportu oraz poprawę
bazy oświatowej inwestycji sfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej najbardziej skorzysta młode pokolenie Polaków.

Olga Roszak-Pezała, która urząd piastuje po raz pierwszy
z wielką życzliwością przyjęła gościa z Sierpca, wymieniono
pamiątki. Za pośrednictwem radnego złożyła burmistrzom,
przewodniczącym rady, radnym oraz wszystkim Sierpczanom
życzenia realizacji postawionych zamierzeń, zarówno
gospodarczych i społecznych jak też osobistych. Przyjęła
zaproszenie przyjazdu do Sierpca, odwiedzenia Muzeum Wsi
Mazowieckiej i okolicznych urokliwych zakątków Ziemi
Sierpeckiej.

Sierpecki samorządowiec po raz kolejny udowodnił, iż na
każdym miejscu promuje swoje miasto. Jest osobą aktywną
i osobiste kontakty wykorzystuje w celu nawiązania wzajemnej
współpracy.
Czerkaz

SPRAWOZDANIE Z WYMIANY ZAGRANICZNEJ
PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST.
IM. MARCINA KAMIŃSKIEGO W SIERPCU W 2011 R.
W roku 2011 wymiana zagraniczna PSM I st. w Sierpcu
obejmowała dwa spotkania trzech zaprzyjaźnionych szkół
artystycznych z Sierpca, Zlatych Moravców (Słowacja) i Hulina
(Czechy).
Pierwsze spotkanie odbyło się na Słowacji w dniach:
24-26 maja 2011r. Na zaproszenie dyrektora Gejzy Hlavatego,
do Zlatych Moravców przyjechali reprezentanci trzech
zaprzyjaźnionych szkół ze Słowacji, Czech i Polski. Tegoroczne
spotkanie w Zlatych Moravcach było wyjątkowo uroczyste,
albowiem uczestniczyli w nim także włodarze trzech miast:
primator gospodarzy – Peter Lednar, starosta Hulina z Czech
– Roman Hoza, burmistrz Sierpca – Marek Kośmider
oraz wicestarosta powiatu sierpeckiego – Marek Gąsiorowski.
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. z Sierpca reprezentowana była przez: dyrektor Barbarę Bońkowską, nauczycieli:
Grzegorza Domańskiego i Andrzeja Wojtasa oraz uczniów:
Annę Wojtas, Leszka Gizińskiego, Nikodema Jaworskiego,
Konrada Nowakowskiego i Szymona Bońkowskiego.
Chwilą, na którą wszyscy czekali, był wspólny koncert
trzech zaprzyjaźnionych szkół z: Sierpca, Hulina i Zlatych
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Moravców. Koncert odbył się 25 maja w sali Domu Kultury.
Sierpeccy młodzi muzycy zaprezentowali na nim utwory:
Cwojdzińskiego, Namysłowskiego, Dimlera, Rzajewa i słowackiego kompozytora Kosnara. Uroczysty koncert dostarczył
zarówno wykonawcom jak i słuchaczom wielu wspaniałych
przeżyć i emocji.
Dzięki gościnności gospodarzy mieliśmy także czas
na zwiedzanie: klasztoru zakonu Pocieszycieli z Getsemani
(po którym oprowadził nas Polak – ojciec Józef), muzeum
w Zlatych Moravcach oraz stadniny koni i pałacu w Topol’čankach
– dawnej letniej rezydencji prezydentów czechosłowackich.
Dyrektor ZUŠ w Hulinie – Emilie Simordova, podczas
pobytu na Słowacji, zaprosiła zaprzyjaźnione szkoły
do spotkania we wrześniu w Czechach i zagrania tam wspólnie
dwóch koncertów.
Drugie spotkanie miało miejsce w dniach 26-29 września
2011 r. w Hulinie. Na zaproszenie dyrektora tamtejszej szkoły
artystycznej (Zakladna Umelecka Škola) - Emilii Šimorodovej,
do Czech wyjechali: Barbara Bońkowska - dyrektor PSM I st.
w Sierpcu, nauczyciele - Andrzej Wojtas i Katarzyna Kudlińska

oraz uczniowie: Klaudia Żukowska, Marta Topolewska,
Justyna Kopczyńska, Piotr Wojda, Kamil Watkowski,
Mateusz Hoffman, Bartosz Hoffman.

Po przyjeździe do zaprzyjaźnionego miasta goście
z Polski i Słowacji zostali powitani na uroczystym obiedzie
przez starostę Hulina - Romana Hozę.
W programie wizyty głównym punktem był wspólny
koncert trzech zaprzyjaźnionych szkół z: Hulina, Zlatych
Moravców i Sierpca oraz uroczyste obchody dnia św. Wacława
– patrona Republiki Czeskiej oraz Hulina. Na koncercie, który

odbył się 27 września 2011 r. w hulińskim Domu Kultury
sierpeccy młodzi muzycy zaprezentowali utwory m.in.:
F. Chopina, T. Stachak, W. Burinskasa, M. Clementiego.
W dniu św. Wacława – 28 września, po uroczystej Mszy
św. i przemarszu przez Hulin do amfiteatru – letniego kina,
przedstawiciele trzech szkół artystycznych zagrali kolejny
wspólny koncert. Był on włączony do obchodów czeskiego
święta narodowego, jakim jest dzień św. Wacława.
Dzięki gościnności gospodarzy, uczestnicy wymiany
mieli możliwość odwiedzić położony niedaleko Hulina Svaty
Hostyn oraz zwiedzić piękną starówkę i ogrody zamkowe
w mieście Kroměžíž.
Tegoroczne spotkania na Słowacji i w Czechach były
świetną okazją do zaprezentowania działalności szkół,
promowania swoich miast i krajów, poznania kultury naszych
południowych sąsiadów. Dały również możliwość wymiany
doświadczeń, repertuaru, nawiązania nowych przyjaźni.
Wymiana międzynarodowa szkół nie byłaby możliwa
bez wsparcia finansowego wielu instytucji. Ze strony polskiej
tegoroczne spotkania młodych muzyków wspierał Departament
Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej oraz Burmistrz
Miasta Sierpca i Starosta Sierpecki. Za okazaną pomoc
organizatorzy oraz uczestnicy wymiany serdecznie dziękują.
Barbara Bońkowska

IX FESTIWAL ZESPOŁÓW KAMERALNYCH
SZKÓŁ MUZYCZNYCH I i II ST. REGIONU MAZOWIECKIEGO SIERPC ‘2011
IX Festiwal Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych
I i II st. odbył się w dniach 23-25 października 2011 r.
w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Głównym
organizatorem Festiwalu była Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
im. Marcina Kamińskiego w Sierpcu, współorganizatorami:
Centrum Edukacji Artystycznej – Region Mazowiecki oraz
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Honorowy patronat objęli: Marszałek Województwa
Mazowieckiego Adam Struzik, Starosta Sierpecki Jan
Laskowski i Burmistrz Miasta Sierpca Marek Kośmider.
Medialnie festiwalowi patronowali: Telewizja kablowa Sierpc,
Kurier sierpecki i Tygodnik płocki.
Festiwal zainaugurował koncert muzyki W. A. Mozarta
w wykonaniu jurorów Festiwalu: Magdaleny Szczepanowskiej,
Romualda Gołębiowskiego, Ryszarda Bałauszko oraz kwintetu
Quintessenza MB. Koncert odbył się 23 października o godz.
16:00 w sali konferencyjnej Muzeum Wsi Mazowieckiej
w Sierpcu. Poprowadziła go pani Małgorzata Kwiatkowska.
W czasie przesłuchań festiwalowych, które trwały
w dniach 24 i 25 października 2011r., Komisja wysłuchała
33 zespołów. Dnia 24.10.2011 r. - w grupie B (szkół
muzycznych II st.) - 13 zespołów. Dnia 25.10.2011 r. – w grupie
A (szkół muzycznych I st.) - 21 zespołów.
Jury Festiwalu stanowili: prof. Andrzej Zieliński - przewodniczący, prof. Magdalena Szczepanowska, prof. Katarzyna
Jankowska-Borzykowska, dr hab. Romuald Gołębiowski, starszy
wykł. Ryszard Bałauszko. Sekretarzem Jury była Barbara
Bońkowska – dyr PSM I st. w Sierpcu. Jury przyznało wyróżnienia
i nagrody poniższym zespołom kameralnym:

W grupie A (szkoły muzyczne I st.)
Wyróżnienia otrzymały zespoły:
• Trio z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Marcina
Kamińskiego. Skład zespołu: Marta Topolewska, Maciej
Jabłoński, Anna Wojtas. Zespół przygotowały:
Agnieszka Kadłubowska i Monika Kobayashi.
• Duet fortepianowy z Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
im. Fryderyka Chopina w Brodnicy. Skład duetu: Anna
Bartoszewska, Mateusz Bojanowski. Duet przygotowały:
Agnieszka Zdziarska i Ilona Jakubowska.
• Duet z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Płońsku.
Skład duetu: Magdalena Włodarska, Krzysztof Kwiatkowski. Duet przygotowali: Joanna Kupczyk, Michał
Głowacki.
• Zespół „Sonitus” starszy z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Tadeusza Bairda w Grodzisku Mazowieckim.
Skład zespołu: Katarzyna Krzyczkowska, Anna
Starnawska, Witold Wąsowski, Krystian Markosyan.
Przygotowanie zespołu - Anna Wierzchowska.
• Duet fletowy z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im.
Tadeusza Bairda w Grodzisku Mazowieckim. Skład
zespołu: Zofia Dutkiewicz i Aleksandra Kowalska.
Duet przygotowała Ewa Liebchen.
III miejsce ex aequo otrzymały zespoły:
• Duet fortepianowy z Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
im. Marcina Kamińskiego. Skład duetu: Wiktor Hoffman
i Radosław Żuchiński. Duet przygotowała Izabela
Jezierska.
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• Duet z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. nr 1 im.
Oskara Kolberga w Warszawie. Skład duetu: Kacper
i Kajetan Puczko. Duet przygotowali: Jan Kochut i Jan
Harasimowicz.
• Trio fletowe z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych
nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie. Skład
zespołu: Klara Kopiczyńska, Emilia Marchlińska, Joanna
Paraniak. Duet przygotowała Joanna Przewoźniczuk.
• Kwartet z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. nr 4 im.
Karola Kurpińskiego w Warszawie. Skład zespołu:
Zuzanna Florczak, Karolina Jędrasik, Grzegorz Klimiuk,
Mikołaj
Żołnierczuk.
Przygotowanie
kwartetu:
Małgorzata Morawska, Jolanta Siwik.
II miejsce przyznano zespołom:
• Duetowi akordeonowemu z Państwowej Szkoły
Muzycznej I st. im. Marcina Kamińskiego. Skład
zespołu: Klaudia Żukowska i Nikodem Jaworski. Duet
przygotował Grzegorz Domański.
• Duetowi fortepianowemu z Państwowej Szkoły
Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina w Brodnicy. Skład
duetu: Karolina Wiśniewska, Paulina Warachowska. Duet
przygotowały: Agnieszka Zdziarska i Ilona Jakubowska.
I miejsce ex aequo otrzymały:
• Trio z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im.
Karola Szymanowskiego w Warszawie. Skład zespołu:
Magdalena Jaroszewicz, Marianna Żołnacz, Maurycy
Hartman. Przygotowanie zespołu - Dorota BoruchŻołnacz.
• Kwartet perkusyjny z Państwowej Szkoły Muzycznej
I st. nr 4 im. Karola Kurpińskiego w Warszawie. Skład
zespołu: Patrycja Wybrańczyk, Kaja Włostowska,
Karol Rupp, Mikołaj Żołnierczuk. Kwartet przygotowała
Małgorzata Zebura.
W grupie B (szkoły muzyczne II st.) wyróżnienia otrzymały
zespoły:
• Duet akordeonowy z Państwowej Szkoły Muzycznej
I i II st. im. A. Krzanowskiego w Mławie. Skład zespołu:
Inga Piwowarska, Korol Janik. Duet przygotował
Maksymilian Janik.
• Trio z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im.
A. Krzanowskiego w Mławie. Skład zespołu: Urszula
Skowrońska, Inez Hinczewska, Mateusz Skiba.
Trio przygotował Piotr Nowakowski.
• Zespół „Le Grand Trio” z Zespołu Państwowych Szkół
Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie. Skład zespołu: Daniela Ozdarska, Łukasz
Jankowski, Karol Wachnik. Przygotowanie zespołu
- Grzegorz Skrobiński.
• Zespół z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im.
Fryderyka Chopina w Sochaczewie. Skład zespołu:
Adam Przybyłek, Artur Siejka, Bartłomiej Hołdak.
Zespół przygotował Mariusz Sowa.
III miejsce ex aequo przyznano zespołom:
• Zespołowi smyczkowemu z Państwowej szkoły
Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego
w Płocku. Skład zespołu: Monika Mycroft, Aleksandra
Kelm, Małgorzata Kramarz, Karolina Załęska, Jakub
Małkowski, Gabriela Lewandowska, Anna Banaszczak,
Ewa Ożga. Zespół przygotował Piotr Kelm.
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• Duetowi z Państwowej Ogólnokształcącej Eksperymentalnej Szkoły Muzycznej w ZPSM nr 1 w Warszawie.
Skład duetu: Julia Monkiewicz i Julia Tondera. Duet
przygotowały: Alina Baranowska i J. Maciejewska.
• Kwintetowi „Nadęty” z Zespołu Państwowych Szkół
Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie Skład zespołu: Natalia Karaszewska,
Dominik Karaszewski, Mikołaj Wieremiejczuk, Julia
Guzińska, Magda Budejko. Kwintet przygotował
Bogumił Gadawski.
II miejsce ex aequo otrzymały:
• Trio gitarowe z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie. Skład zespołu:
Katarzyna Smolarek, Wojciech Chomicz , Jan Kundera.
Trio przygotował Ryszard Bałauszko.
• Trio smyczkowe „Quorum” z Zespołu Państwowych
Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie. Skład zespołu: Jan
Pietkiewicz, Damian Kułakowski, Andrzej Kwieciński.
Trio przygotowała Magdalena Szczepanowska.
I miejsce przyznano:
• Oktetowi smyczkowemu z Zespołu Państwowych Szkół
Muzycznych nr 1 w Warszawie. Skład oktetu: Katarzyna
Seremak , Aleksandra Bucholc , Jan Pietkiewicz ,
Aleksandra Buczna, Damian Kułakowski , Agnieszka
Podłucka, Karolina Drewnik , Andrzej Kwieciński . Oktet
przygotowała Magdalena Szczepanowska.
Nagrodę Przewodniczącego Rady Miasta Sierpca otrzymał
• Duet akordeonowy: Klaudia Żukowska i Nikodem
Jaworski z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im.
Marcina Kamińskiego w Sierpcu. Duet przygotował
Grzegorz Domański.
Nagrodę Grand Prix IX Festiwalu Zespołów Kameralnych Szkół
Muzycznych I i II st. Regionu Mazowieckiego ufundowaną przez
państwa Alicję i Edmunda Szpanowskich przyznano
• Zespołowi „Estintore” z Zespołu Państwowych Szkół
Muzycznych nr 1, Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
II st. im. Z. Brzewskiego, Państwowej Szkoły Muzycznej
II st. im. J. Elsnera w Warszawie. Skład zespołu: Roksana
Kwaśnikowska, Aleksandra Szlaga, Agnieszka Podłucka,
Katarzyna Stasiewicz. Zespół przygotował Piotr Reichert.
Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom i fundatorom nagród:
Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, Burmistrzowi
Miasta Sierpca, Staroście Sierpeckiemu, Przewodniczącemu
Rady Miasta Sierpc, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej
w Sierpcu, „Xeroserwis” Ireneuszowi Golatowskiemu
z Płocka, Radzie Rodziców PSM I st. w Sierpcu, Wójtom
Gmin: Mochowo, Sierpc, Gozdowo, Rościszewo, Szczutowo,
Zawidz, Hannie i Jerzemu Nadratowskim z Bielska,
P.H.U. ADWA – Annie Smykowskiej z Sierpca, Zakładowi
Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu, Firmie Transportowej
– Mariusz i Jarosław Zimnawoda z Sierpca, Z. P.C. i A.C
„WIEPOL” Ireneuszowi Wielimborkowi z Sierpca, Alicji
i Edmundowi Szpanowskim z Sierpca, „COMPAN”
Wojciechowi Watkowskiemu z Sierpca, Sklepowi
Muzycznemu Jacka Kamińskiego w Płocku, Agnieszce
Brodzińskiej z Sierpca, P.H-U. i T. „MARTER” z Sierpca,
Karczmie „Pohulanka”, Sklepowi „Twój dom” Krzysztofa
Falkiewicza z Sierpca, Fundacji „Sierpc 2000”.
Barbara Bońkowska

NASZĄ DEWIZĄ 5XS
– SAMOREALIZACJA, SAMODYSCYPLINA, SATYSFAKCJA,
SUKCES I SAMOKONTROLA
Corocznie w gimnazjum i liceach ogólnokształcących
o profilu wojskowo-sportowym, z modułem policyjno-prawnym,
Płockiego Uniwersytetu Ludowego rozpoczyna naukę młodzież,
która za cel stawia sobie nie tylko zdobycie gruntownej wiedzy,
umiejętności, doskonałej sprawności fizycznej, ale także
działanie na rzecz lokalnego środowiska i kraju w duchu
odpowiedzialności, tradycji i patriotyzmu.

Tradycją szkół PUL jest uroczyste ślubowanie uczniów
klas pierwszych. W tym roku to podniosłe wydarzenie odbyło
się 13 października w Sierpcu. Uczestniczyła w nim młodzież
z liceów PUL z Płocka, Gostynina, Kutna i Sierpca
oraz gimnazjum PUL z Płocka. Uroczystość rozpoczęła się
w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu. Po mszy
św., koncelebrowanej przez ks. dziekana Andrzeja
Więckowskiego, poczty sztandarowe szkół i uczniowie
przemaszerowali na stadion miejski, gdzie nastąpił moment
uroczystego ślubowania. W trakcie uroczystości obecni byli
przedstawiciele władz miast i powiatów, na terenie których
działają placówki PUL, dyrektorzy i nauczyciele szkół Płockiego

Uniwersytetu Ludowego, rodzice uczniów, zaproszeni goście,
a także licznie przybyli mieszkańcy naszego miasta.
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego PUL w Sierpcu
mjr mgr Jarosław Chrobot otrzymał dyplom uznania
za wieloletnią pracę na rzecz młodzieży od marszałka
województwa mazowieckiego Adama Struzika. Nagrodę wręczył
wicestarosta sierpecki, Marek Gąsiorowski. Z rąk prezesa PUL
Pawła Kaczyńskiego nagrody otrzymali wyróżniający się
nauczyciele z I Liceum Ogólnokształcącego PUL w Sierpcu,
a dr inż. ppłk. Remigiusz Wiśniewski wręczył najlepszym
uczniom legitymacje „Sprawny jak żołnierz”.

Dopełnieniem uroczystości była defilada, pokaz
sportowo-gimnastyczny uczniów z Gostynina, pokaz walki
wręcz uczniów z Kutna, a także koncert pieśni patriotycznych
w wykonaniu młodzieży z Płocka. Nie zabrakło również,
jak przystało na żołnierskie spotkanie, wojskowej grochówki.
A.D.

HUFIEC ZHP SIERPC - RAPORTUJE
WRZESIEŃ - to „Harcerski Start 2011”
Czyli zbiórka funkcyjnych w Słupi i podsumowanie
„HAL 2011” oraz całorocznej działalności gromad i drużyn.
Później odbyła się „Jesienna wyprawa zuchów” do Bledzewa
i pod kierunkiem pwd. Anity Witkowskiej oraz dyrektor szkoły
phm. Anny Majorowskiej zdobywanie sprawności „Indianin”.
Harcerze w tym czasie brali udział w dwudniowym „Rajdzie
Pamięci”, przygotowanym i poprowadzonym przez funkcyjnych
4 DSH z im. Szarych Szeregów z Rościszewa. Reprezentacja
11 DSH „Sami Swoi” z Gimnazjum w Sierpcu brała jeszcze
udział w Dniach Chorągwi Mazowieckiej i zdobyła III miejsce
w harcerskiej grze specjalistycznej.
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PAŹDZIERNIK przebiegał pod kątem przygotowań do X Zjazdu Hufca
i wyborów nowych władz. Ustępujący Komendant Hufca
zdał sprawozdanie z czteroletniej kadencji własnej i członków
Komendy Hufca. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła
działalność Komendanta i innych członków władz Hufca,
a absolutorium w tej sytuacji było tylko formalnością.

GRUDZIEŃ to wierność tradycji

Nową komendantką Hufca Sierpc została wybrana
phm. Katarzyna Kordulasińska. Z nową Komendantką,
w atmosferze braterstwa, rozpoczął się nowy rozdział harcerskiej
służby. Od początku dziejów Harcerstwa w Polsce, czyli
na przestrzeni 100 lat, zawsze funkcyjni ZHP przyjmowali
z własnej woli obowiązek służby: Bogu, Polsce i Bliźnim.
Tak było, jest i będzie. Rzetelne pełnienie owej służby, to przede
wszystkim uczciwe wywiązywanie się z przyjętych przez każdego
funkcyjnego statutowych obowiązków, które na pierwszym
posiedzeniu władz Hufca zostały każdemu przypomniane, a ci,
którzy dopiero rozpoczynają swoją wędrówkę do szarż muszą
przejść stosowne przeszkolenie.

Stąd w LISTOPADZIE
Najpierw członkowie ZHP oddali hołd zmarłym i poległym, a reprezentacja Hufca wzięła udział w patriotycznych
uroczystościach środowiskowych. Po obywatelskich obowiązkach czołowi funkcyjni Hufca pilnie odświeżali wiedzę
i aktywnie uczestniczyli w dniach 17-19.11.br. w warsztatach
szkoleniowych w Płocku, zorganizowanych przez Komendę
Chorągwi Mazowieckiej dla czołowych funkcyjnych hufców.
W szkoleniu udział wzięły: komendantka - phm. Kasia
Kordulasińska, szef biura - pwd. Jola Wiśniewska, zastępca
ds. kształcenia - phm. Agata Urbańska oraz skarbnik
i kwatermistrz w jednej osobie - hm. Jadwiga Lisicka. Tego typu
szkolenia są obowiązkowe i odbywają się raz w kwartale.
Natomiast 26 listopada druh hm. Paweł Chmielewski nasz wychowanek – a obecnie pracownik GK ZHP, poprowadził
warsztaty szkoleniowe dla drużynowych i przybocznych
na temat realizacji tegorocznego zadania programowego pt „Rok
Regionów”. Podczas zajęć uczestnicy szczegółowo zapoznali się
z poszczególnymi blokami tematycznymi i doszli do wniosku,
że zadania powinny zainteresować członków drużyn, bowiem
pozwalają na poszerzenie wiedzy o wybranym regionie.

Konsekwentne stosowanie metody harcerskiej pozwala
zuchom uczyć się poprzez zabawę w „coś” lub „kogoś”.
Harcerzom uczciwie grać o palmę pierwszeństwa, harcerzom
starszym poszukiwać pola swojej przyszłej służby – czyli
wędrować po specjalnościach, no a wędrownikom i instruktorom
- pełnić służbę.
Wierni tej zasadzie każdego roku, w dniu nadania hufcowi
imienia Janusza Korczaka, czyli 6 grudnia, organizujemy
Turniejadę Mikołajkową, podczas której zuchy zawsze pięknie się
bawią, harcerze ścigają o palmę pierwszeństwa, no a gimnazjaliści
pokazują jakimi są świetnymi specjalistami w wybranej dziedzinie
sportowej lub innej zgodnej z zainteresowaniami każdego
członka ZHP.
W tegorocznej XVI Turniejadzie Mikołajkowej wzięło
udział 245 zuchów,145 harcerzy i 90 harcerzy starszych. Łącznie
w tym szczególnym Święcie Hufca wzięło udział 480 uczestników
plus 40 instruktorów - wychowawców harcerskich. W pionie
zuchowym nie przyznawano miejsc, bowiem organizatorom
chodziło o wspólną radosną zabawę wszystkich dzieci.
Program Turniejady opracowała i jej przebiegiem kierowała
phm. Kasia Dyja – drużynowa z Sudrag. Służbę
kwatermistrzowską, pod kierunkiem hm. Jadwigi Lisickiej, pełniły
uczennice z ZSR w Studzieńcu: Anna Cichocka i Sylwia Hińcz.

Jak zawsze dzieci i ich opiekunowie korzystali z gościnności kierownictwa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2.
Za co organizatorzy imprezy serdecznie dziękują.
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W pionie harcerskim w sportowych zmaganiach, którymi
kierował pwd. Damian Mazurowski z Rościszewa, wspierany
przez phm. Agatę Urbańską, najlepsi okazali się: I miejsce
zdobyła 7 DH z Gójska, II miejsce zajęła 16 DH z Lelic,
natomiast III lokatę zdobyli harcerze z 9 DH z Rościszewa.
Wszystkie konkurencje odbywały się na hali sportowej Liceum
Ogólnokształcącego.

Harcerze starsi czyli gimnazjaliści zawojowali sierpecką
pływalnię i pod kierunkiem samej Komendantki Hufca
- phm. Kasi Kordulasińskiej - bili rekordy w pływaniu. I tak:
I miejsce zajęła 11 DSH „Sami Swoi” z Gimnazjum w Sierpcu,
II miejsce zdobyła 3 SGDH „Semper Magna” z Sierpca. Na III
miejscu uplasowała się 13 DSH „Pomyłka” również z Sierpca.

W dniach 2- 4 grudnia br. nasz delegat hm. Sławomir
Szałkucki uczestniczył w Warszawie w XXXVII Nadzwyczajnym Zjeździe ZHP zwołanym w celu dokonania pewnych zmian
w Statucie ZHP i zatwierdzenia strategii programowej ZHP
na lata 2012-2017.
Około 10 grudnia br. reprezentacja Hufca, aż z Zakopanego, odbierze od skautów Słowackich Betlejemskie Światło
Pokoju, by ten szczególny płomień Miłości i Braterstwa
uroczyście przekazać, w dniu 14 grudnia, o godz. 17.00, z kościoła
szkolnego do naszych środowisk.

A w tak zwanym międzyczasie, czyli jeszcze w grudniu,
będą adwentowe zamyślenia i zaraz uroczyste zbiórki wigilijne,
które odbywają się w gronie bardzo zaprzyjaźnionych,
życzliwych sobie i innym ludzi, co nie znaczy, że nie pamiętamy
o dodatkowym wolnym miejscu przy stole.
Hm. Hanna Kowalska
Honorowa Komendantka Hufca Sierpc

NOWA KOMENDANTKA
HUFCA ZHP SIERPC
Od 8 października 2011 roku zaszczytną, ale bardzo
odpowiedzialną i czasochłonną funkcję objęła podharcmistrzyni
Katarzyna Kordulasińska - nauczycielka wychowania fizycznego
w Sierpeckim Gimnazjum oraz aktualna drużynowa 11 DSH
„Sami Swoi”.
Druhna Kasia wstąpiła do ZHP w 1984 roku. Przeszła
cały ciąg wychowawczy czyli była zuchem, harcerką, pełniła
funkcję zastępowej, potem przybocznej, by w roku 1994 objąć
funkcję drużynowej 5 SG DH, którą to funkcję pełniła do 1998 r.

Poszczególne grupy wiekowe, po zmaganiach
rekreacyjno-sportowych, spotkały się z Mikołajem i zostały
obdarowane słodyczami, a zwycięzcy specjalnymi nagrodami
ufundowanymi przez Sponsorów, czyli Krąg Przyjaciół
Sierpeckiego Harcerstwa, o co dużo wcześniej postarał się
prezes KPSH Zenon Kupniewski i hm. Hanna Kowalska.
Turniejadą rozpoczęto realizację całego cyklu zadań
programowych pt: „Harcerskie zwyczaje Bożonarodzeniowe”.
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Wkrótce po objęciu funkcji drużynowej dh. Kasia wzięła
udział w kilkudniowych warsztatach szkoleniowych organizowanych przez Centralną Szkołę Instruktorską w Załęczu
Wielkim. (Rok 1995) Końcówka lat 90 – XX wieku była
dla druhny Kasi bogata w wydarzenia osobiste i z konieczności
musiała nieco ograniczyć swoją aktywność, ale już w 2001 roku,
po powrocie z urlopu macierzyńskiego, założyła w Gimnazjum
Miejskim w Sierpcu swoją drużynę starszoharcerską, którą
w dalszym ciągu prowadzi, a która to drużyna podczas
tegorocznych Dni Chorągwi Mazowieckiej - zajęła III miejsce
w harcerskiej grze specjalnościowej.

Począwszy od 2006 roku dh. Kasia nieprzerwanie
wspiera hufiec w akcji letniej, pełniąc różne funkcje:
drużynowej, zastępcy komendanta obozu i ostatnio komendanta

dużego zgrupowania obozów. Wespół z phm. Darkiem
Rybackim prowadzi biwaki szkoleniowe dla funkcyjnych drużyn
harcerskich z terenu Sierpca i powiatu sierpeckiego oraz pomaga
przy organizacji warsztatów szkoleniowych, prowadzonych
w ciągu roku szkolnego.
Druhna Komendantka posiada duże zdolności organizacyjne i solidną wiedzę pedagogiczną oraz harcerską, co dało się
zauważyć podczas imprez programowych, organizowanych
w ostatnich latach. Jest instruktorką z ciekawymi pomysłami,
dla której wychowanie poprzez dawnie dobrego przykładu
wychowankom jest niepodważalnym atutem sukcesu wychowawczego. W hufcowej aktywności drużyn starszoharcerskich
w roku szkolnym 2010/2011 zdobyła tytuł „Drużynowej Roku
2011” a podczas X Zjazdu Hufca na wniosek ustępującego
Komendanta hm. Sławomira Szałkuckiego została uhonorowana
Odznaką Chorągwi Mazowieckiej.
Druhna Kasia jest znana nam wszystkim. Imponuje swoją
opiekuńczością, koleżeńskością, życzliwością i zaradnością.
Ostatnie lata działalności w składzie władz Hufca i pełnienie
funkcji zastępcy komendanta ds. programowych daje nadzieję,
że podharcmistrzyni Katarzyna Kordulasińska pogodzi
obowiązki zawodowe, rodzinne oraz społeczne i sprawnie,
z korzyścią dla nas wszystkich, będzie z godnością pełnić
funkcję Komendanta Hufca.
Funkcyjni bardzo liczą na wsparcie wolontariackiej
służby nowej Komendantki nie tylko przez rodziców dzieci
należących do ZHP, ale również przez władze samorządowe,
oświatowe oraz przez Krąg Przyjaciół Sierpeckiego Harcerstwa.
Hm. Hanna Kowalska

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO
21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika
Socjalnego. W naszym mieście Dzień ten obchodzony jest jako
święto wszystkich pracowników pomocy społecznej.
W dniu 18 listopada 2011 roku, w uroczystym spotkaniu
z pracownikami sierpeckiego MOPS-u, przedstawicielami
Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej, wzięli udział również wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Kazimierz Czermiński, skarbnik miejski
Katarzyna Joniak oraz naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
i Komunalnych Renata Górzyńska.

Na ręce dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sierpcu Aliny Olszewskiej, wiceprzewodniczący
Rady przekazał kwiaty i podziękowania dla wszystkich
pracowników. „Jesteśmy pełni uznania dla Waszej odpowiedzialnej pracy, profesjonalizmu w działaniu, a szczególnie
wykazywanej wrażliwości w stosunku do tych, którzy wymagają
pomocy, nie tylko materialnej ale i ciepłego słowa, dobrej rady.
Wasza praca jest trudną służbą - bez poklasku i blasku jupiterów
- myślę, że i ona daje też dużo satysfakcji osobistych. Za to Wam
dziękujemy” - powiedział Kazimierz Czermiński.
Katarzyna Joniak oraz Renata Górzyńska przekazały
życzenia od Burmistrza Miasta: „Dzień Pracownika Socjalnego
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to szczególna i dobra okazja do przekazania Państwu wyrazów
szacunku i uznania za codzienny trud, wkładany w pracę
na rzecz ludzi potrzebujących wsparcia i pomocy. Państwa praca
wymaga nie tylko profesjonalizmu, ale i serca otwartego
dla ludzi, często z różnych względów zagubionych życiowo.
Za pracę w tej trudnej, odpowiedzialnej, jakże potrzebnej
społecznie sferze, pragnę serdecznie Wam podziękować. Życzę
Państwu dużo zdrowia, dalszych sukcesów i wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym.”
Przedstawiciele samorządu zapewniali, że sprawy
pomocy społecznej były zawsze jednym z priorytetowych
zadań samorządu miejskiego. Dowodem troski i życzliwości
jest chociażby zmodernizowany i okazały budynek przy
ul. Świętokrzyskiej 12.

Podczas spotkania, miała miejsce jeszcze jedna miła
uroczystość. Pracownik MOPS-u Halina Wosińska obchodziła
jubileusz 35-lecia pracy zawodowej, w tym 26 lat w pomocy
społecznej. Pani Halince życzymy wielu sukcesów, wytrwałości
i wszelkiej pomyślności.
O tym uroczystym Dniu nie zapomniał także Starosta
Sierpecki Jan Laskowski oraz Wicestarosta Marek Gąsiorowski.
Przekazali oni podziękowania za trudną i wymagającą ofiarności
pracę oraz życzenia uznania, szacunku i osobistej satysfakcji
z jej wykonywania.
Alina Olszewska
Dyrektor MOPS w Sierpcu

ROZSTRZYGNIĘTY KONKURS
Zarząd
Spółdzielni
Mieszkaniowej
LokatorskoWłasnościowej w Sierpcu przywiązuje wiele wagi do poprawy
estetyki na terenie administrowanych osiedli. Jedną z form
realizacji tego celu jest „Konkurs na najładniejszy balkon
i przydomowy ogródek”. Ten projekt ma już wieloletnią tradycję.
Tegoroczna edycja Konkursu trwała od czerwca do połowy
września. W tym też czasie Komisja Konkursowa, składająca się
z pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej i przewodniczących
Zarządów Osiedli Nr 2, 3 i 5, które w tym przedsięwzięciu
również uczestniczyły, oceniała starania i wysiłki mieszkańców
w zakresie poprawy estetyki najbliższego otoczenia.

Efekty pracy jurorów - ocena wizualna podczas
wielokrotnych wizji lokalnych i zgromadzona dokumentacja
fotograficzna, pozwoliły 18 października 2011 roku wyłonić
laureatów. Bo wtedy odbyło się, oceniające Konkurs,
posiedzenie Komisji Konkursowej.
Zwycięzcy, 24 października 2011 roku, zostali poproszeni
do spółdzielczej świetlicy, gdzie im za włożony trud podziękowano i wręczono nagrody i upominki.
Nagrody dla wyróżnionych ufundowali: burmistrz Marek
Kośmider, Rada i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarządy
Osiedli Nr 2, 3 i 5 oraz Mariusz Brodziński, właściciel firmy
świadczącej dla Spółdzielni usługi porządkowe i konserwację
zieleni.
Uhonorowani przez burmistrza Marka Kośmidera
otrzymali piękne albumy – „Sierpc w fotografii”. A byli nimi

mieszkańcy bloków przy ul. Narutowicza - Krystyna Antoszek,
Tomasz Sobociński, Jana Pawła II - Lucjan Małycha, Teresa
Perkowska, Mieczysław Bednarski i Piastowskiej - Krystyna
Stawska, Mieczysława Czaplińska.
Nagrody przyznane przez Zarządy Osiedli wręczyli:
• Zbigniew Długokęcki, przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2
– Lillii Ludwikowskiej i Mirosławowi Ambroziakowi
z osiedla Jana Pawła II oraz Teresie Miserze z ul. Sucharskiego;
• Hubert Wiśniewski, przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 3
– Janinie Świderskiej i Elżbiecie Ulatowskiej, mieszkankom
bloków przy ul. Witosa oraz Wiesławie Krydzińskiej
z osiedla przy ul. Paderewskiego;

• Krzysztof Skrzyński, przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 5
– Hannie Muczyńskiej i Zygmuntowi Kowalewskiemu,
mieszkańcom osiedla przy ul. Narutowicza oraz Marii
Wiśniewskiej z osiedla Jana Pawła II
Nagrody dla zwycięzców ufundował też Mariusz
Brodziński, właściciel firmy wykonującej, na rzecz Spółdzielni,
usługi porządkowe i konserwującej zieleń. Otrzymali je
mieszkańcy osiedla Jana Pawła II: Elżbieta Mrozowicz,
Lech Żmijewski, Mieczysława Toniak, Jadwiga Obuchowicz
i Barbara Puchalska.
Nagrody ufundowane przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
otrzymali:
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• mieszkańcy osiedla Jana Pawła II - Barbara Wierzbicka,
Zofia Żendarska, Barbara Lesińska, Bronisława Piusińska,
Hanna Kołaczyńska, Grażyna Szulecka, Mieczysław
Woźniak, Małgorzata Peszyńska, Maria StankiewiczPacholec, Bożena Gadomska, Janina Szulecka, Maria
Ptaszyńska, Stanisław Praszka, Krystyna Wiśniewska,
Barbara Iwińska, Krystyna Nawrocka, Hanna Murawska;
• mieszkańcy bloków przy ul. Braci Tułodzieckich - Czesław
Rydzyński, Małgorzata Kruk, Krystyna Podgórska, Krystyna
Aniśkiewicz;
• Anna Marlęga z ul. Piastowskiej;
• mieszkańcy osiedla przy ul. Sucharskiego - Krzysztof
Kornacki, Michalina Rzeszotarska, Krystyna Zielińska
Kopytek, Krystyna Jodłowska, Ewa Laskowska, Małgorzata
Muczyńska, Bożena Piórkowska;
• mieszkańcy osiedla Narutowicza - Maria Malinowska,
Zofia Sobieraj, Halina Pracka, Stefan Kowalski, Zofia
Strześniewska;
• mieszkańcy bloków przy ul. Witosa - Zofia Dankowska,
Danuta Piusińska, Marianna Rybkiewicz, Rafał Kaczyński,
Tomasz Domiński;

• Agnieszka Czermińska z ul. Grota Roweckiego;
• mieszkanki bloku przy ul. Piłsudskiego - Elżbieta Barańska
i Urszula Chojnowska;
• Aleksandra Malinowska z bloku przy ul. Osiedlowej.
Stanisław Majchrzak

SPÓŁDZIELCZE INWESTYCJE
Konkurs na najładniejszy balkon i przydomowy ogródek
to nie jedyny wyraz troski Rady Nadzorczej i Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej
w Sierpcu o poprawę warunków zamieszkania dla spółdzielczej
społeczności. Na przestrzeni ostatnich lat przybyło wiele
nowych chodników, parkingów, placów zabaw dla dzieci oraz
krzewów i kwiatów. Wiele z tych obiektów powstało przy
partycypacyjnym udziale miasta. W ostatnim roku poprawiła się
ogólna estetyka osiedlowej przestrzeni. Podkreślają to wszyscy
mieszkańcy. To zasługa firmy A. M. Brodzińskich, która
świadczy usługi w tym zakresie. Trawniki są w porę wykoszone,
klatki schodowe systematycznie myte, a zalegające często pod
pojemnikami sterty śmieci, owoc nocnej pracy poszukiwaczy
puszek po piwie, o świcie wywożone.

Blok przy ul. Piastowskiej 14

W katalogu działań władz Spółdzielni na szczególne
podkreślenie zasługują jednak wysiłki służące poprawie stanu
technicznego administrowanych zasobów mieszkaniowych.
To nie tylko sprawa estetyki, chociaż ta nie jest bez znaczenia.
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Najistotniejszym efektem zabiegów termomodernizacyjnych jest ich przekładanie się na koszty eksploatacyjne. Oznacza
to, ze mieszkańcy płacą mniej za ogrzewanie.
Wiele, w tym zakresie, już zrobiono. Szczegółowe
informacje na ten temat zawiera jubileuszowa publikacja (50-lat
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu). Jednak w ostatnich dwóch latach obserwujemy zwiększenie
modernizacyjnego tempa. Złożyły się na to – coraz większe
zainteresowanie tym problemem mieszkańców, połączone z wolą
wniesienia większych opłat na fundusz remontowy oraz
uwieńczone sukcesem starania Zarządu o pozyskanie preferencyjnych kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzięki temu,
w latach 2010-2011, ocieplone zostały bloki przy: Osiedlowej 1, 3,
5 i 7, Braci Tułodzieckich 14a, Piastowskiej 14, Narutowicza 15,
17 i 21. Na budynku przy ulicy Witosa 3 wymieniono eternitowy
dach na blaszany. Mieszkańcom bloków przy Osiedlowej 1, 3, 5
i 7 zamontowano prefabrykowane balkony.
Dobrze, pod tym względem, zapowiada się przyszły rok.
Zarząd planuje zmodernizować bloki przy ulicach: Narutowicz
11 i 13, Braci Tułodzieckich 14 b i c oraz Jana Pawła II 29a.

Postscriptum
Chciałbym serdecznie zaapelować do nadwrażliwych
miłośników ptaków o niedokarmianie wron. Każdy ornitolog
przyzna, że to proceder niepotrzebny i wręcz szkodliwy
Niepotrzebny, bo wszelka zwierzyna, poza trudnym okresem
zimowym, potrafi sama o siebie zadbać. Ponadto, potrawy
z naszych stołów są dla niej, w większości, szkodliwe.

Najważniejsze jednak jest to, że zwiększona podaż pokarmu
wpływa na wzrost populacji wron, co widać na osiedlu gołym
okiem. W konsekwencji, i to w wyobrażalnej przyszłości,
dojdzie do tego, że wrony nas rozdziobią.
Stanisław Majchrzak

WSPOMNIENIE JESIENI
Na długo zapadł w pamięć członkom Stowarzyszenia
Chorych na Stwardnienie Rozsiane jesienny piknik rekreacyjnosortowy, zorganizowany 17 września 2011 roku. Trudno się
dziwić, bo pogoda tego dnia zachęcała do spacerów po lesie
i skorzystania z licznych atrakcji, jakie zaproponowali
organizatorzy. O atrakcyjności imprezy zadecydowało, w dużym
stopniu, jej miejsce. A była nim leśniczówka Koła Łowieckiego
Krzyżówka, użyczona przez myśliwych Stowarzyszeniu po raz
trzeci i to bezinteresownie. Za ten piękny gest należą się
podziękowania i w trakcie pikniku zostały gestorom przekazane.
W pikniku wzięło udział około stu osób. Obok członków
chorych na SM, wzięli w nim udział również reprezentanci
„Szansy na Życie”. Gościem specjalnym był wicestarosta
sierpecki, Marek Gąsiorowski.

Program imprezy oferował sprawdzenie swoich
możliwości w zmaganiach sportowych i konkursach.
Na zwycięzców czekały nagrody. Na dobry nastrój, tego
integracyjnego spotkania, niemały wpływ miała bogata oferta
gastronomiczna, z nieodzownym, w takich sytuacjach, grillem
oraz oprawa muzyczna zapewniona przez Zespół Szkół Nr 1
i panów Jędrzejewskich z Żurominka. Atmosfera była tak
wspaniała, ze dopiero zapadający zmrok uświadomił
konieczność powrotu do domu.
Stanisław Majchrzak

VIII BIEG SIERPIENICY
Wielkie zainteresowanie szkół oraz setki startujących
dzieci i młodzieży szkolnej towarzyszyły VIII Biegom
Sierpienicy. Organizatorzy; Parafia św. Benedykta, Burmistrz
Miasta Sierpca, Starostwo Powiatowe w Sierpcu, Zarządy Osiedli
oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierpcu ufundowali
startującym piękne trofea sportowe oraz nagrody rzeczowe
- dla wszystkich zgromadzonych na placu koronacyjnym smaczną
grochówkę. We wszystkich biegach udział wzięło około
400 uczestników .
WYNIKI BIEGÓW
Niepełnosprawni - wyścig na wózkach: 1m. - Anna Wejchinand,
bieg na 100 m: 1 m. - Mariusz Jaworowski, 2 m. - Jakub
Jakubkiewicz, marsz na 50 m: 1 m. - Adam Tyburski,
2 m. - Dawid Szubka
Bieg przedszkolaka - dziewczynki
1. Natalia Kordulasińska
- Kl. O SP Nr 2
2. Ania Gadzińska
- Kl. O SP Nr 2

3. Zosia Ptaszyńska
Bieg przedszkolaka - chłopcy
1. Hubert Feltynowski
2. Wiktor Wojciechowski
3. Daniel Sobczak
Kl. I-II dziewczynki
1. Oliwia Zielińska
2. Martyna Trzonkowska
3. Laura Szewczyk
Kl. I-II chłopcy
1. Adrian Grzelecki
2. Radek Lamka
3. Kamil Dobies
Kl. III-IV dziewczynki
1. Natalia Kucińska
2. Natalia Malanowska
3. Klaudia Chrzanowska

- Kl. O SP Nr 3
- Kl. O SP Nr 3
- Kl. O SP Nr 2
- Kl. O SP Nr 3
- SP Goleszyn
- SP Nr 2
- SP Nr 3
- SP Goleszyn
- SP Nr 2
- SP Nr 3
- SP Goleszyn
- SP Nr 2
- SP Nr 3
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Kl. III-IV chłopcy
1. Zbigniew Stocki
- SP Nr 2
2. Jakub Frydrychowicz
- SP Nr 2
3. Bartek Kwiecień
- SP Nr 2
Kl. V-VI dziewczęta
1. Sara Rosiak
- SP Nr 3
2. Maja Peszyńska Maja
- SP Nr 2
3. Dorota Gadzińska
- SP Goleszyn
Kl. V - VI chłopcy
1. Kamil Szpiechowicz
- SP Bledzewo
2. Dominik Cielicki
- SP Nr 2
3. Paweł Żółtowski
- SP Nr 2
Punktacja zespołowa Szkół Podstawowych
1. Szkoła Podstawowa Nr 2 Sierpc
- 143 pkt
2. Szkoła Podstawowa w Goleszynie - 88
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 Sierpc
- 84
4. Szkoła Podstawowa w Bledzewie - 22
5. Szkoła Podstawowa w Rościszewie - 5
6. Szkoła Podstawowa w Jeżewie
- 5
Gimnazja
Kl. I –II dziewczęta
1. Ola Witkowska
2. Kinga Buczyńska
3. Kasia Szymańska
Kl. I – II chłopcy
1. Robert Wiśniewski
2. Rafał Zambrzycki
3. Piotr Walczak

GM
GM
GM
G. Mochowo
G. Mochowo
G. Miejskie

Kl. III dziewczęta
1. Joanna Bętlewska
G. Mochowo
2. Sylwia Sulkowska
G. Miejskie
3. Ewelina Szczygielska
G. Mochowo
Kl. III chłopcy
1. Dominik Górski
G. Mochowo
2. Daniel Wolak
G. Rościszewo
3. Sebastian Krysiewicz
G. Mochowo
Punktacja zespołowa Gimnazjów
1. Gimnazjum Miejskie Sierpc - 115 pkt
2. Gimnazjum Mochowo
- 74
3. Gimnazjum Leonium Sierpc - 18
4. Gimnazjum Rościszewo
- 16
Szkoły Ponadgimnazjalne
Dziewczęta
1. Justyna Lewandowska
Mechanik
2. Justyna Stępkowska
Mechanik
3. Izabela Wiśniewska
Mechanik
Chłopcy
1. Cezary Myssera
Mechanik
2. Bartosz Olendrzyński
LO
3. Bartosz Szczepański
LO
Punktacja Zespołowa Szkół Ponadgimnazjalnych
1. Zespół Szkół Nr 1 „Mechanik”
- 74 pkt
2. Liceum Ogólnokształcące Sierpc
- 38
3. Liceum Ogólnokształcące PUL Sierpc
- 7
4. ZSER Studzieniec
- 5
Stanisław Urbanowicz

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH
ZA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W MIEŚCIE SIERPC
W podziale dróg ze względu na funkcje w sieci drogowej
Droga Krajowa Nr 10 - ul. Kościuszki
Zarządca - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w warszawie Rejon w Płocku z siedzibą w Ślepkowi
Szlacheckim Gm. Radzanowo, Baza Materiałowa Nr 2 w Sierpcu.
Osoba wyznaczona do zimowego utrzymania dróg:

ST. Technik - Sławomir Prejs
- tel. (0-24) 275-78-66 kom. 694-472-070
Drogi wojewódzkie na terenie miasta Sierpca
Zarządca: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie Rejon Drogowy Gostynin - Płock
z siedzibą w Gostyninie
Płocka
Piastowska
Pl. Kard. Wyszyńskiego
Jana Kilińskiego
11-go Listopada
Rypińska
Osoba wyznaczona do zimowego utrzymania dróg:

Pan Michał Górecki
- tel. (24) 235-25-43 kom. 606-930-589
Zarządca: Obwód Drogowy w Żurominie ul. Warszawska 32
Bartosza Głowackiego
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Osoba wyznaczona do zimowego utrzymania dróg:

Pan Ireneusz Kos
- tel. (0-23) 657-45-90 kom. 608-339-596
Drogi powiatowe na terenie miasta Sierpca Zarządca:
Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu ul. Kościuszki 1a
Walerego Wróblewskiego
Wojska Polskiego
Stefana Żeromskiego
Konstytucji 3go Maja
Stanisława Staszica za przejazdem PKP
(w ciągu ul. Dworcowej)
Dworcowa
Romualda Traugutta
Świętokrzyska
Osoba wyznaczona do zimowego utrzymania dróg:

Pan Adam Kurta
- tel. (0-24) 275-77-80 kom. 509-581-379
Pan Zbigniew Rzadkiewicz
- tel. (0-24) 275-77-80
Pan - Artur Obremski
– tel. (0-24) 275-77-80

Drogi gminne (pozostałe niewymienione
będące w zarządzie Gminy Miasto Sierpc.

wyżej)

Zarządca: Urząd Miejski w Sierpcu Wydział Spraw
Społecznych i Komunalnych
Osoba wyznaczona do zimowego utrzymania dróg:

Pan Przemysław Burzyński
- tel (0-24) 275-86-48 kom. 512-297-652

Zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie
miasta Sierpca zajmuje się P.H.U. USŁUGI BRUKARSKIE
Dariusz Korcz, 09-200, SIERPC ul. Warszawska 5, Borkowo
Kościelne tel.: 24 275 51 86.
Zimowym utrzymaniem części parkingów i chodników
zajmuje się zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu
(załącznik do informacji).
Osoba wyznaczona do zimowego utrzymania dróg:
Pani Zofia Szulecka - tel. (0-24) 275-55-35 kom 509-069-202

APEL
Odgłosy rozrywających się petard
na terenie miasta to zwiastun nadchodzącego nowego roku. Najczęściej bawiącymi
się petardami, w tym okresie, są nasi
najmłodsi mieszkańcy, których wyobraźnia
w tym zakresie jest nieograniczona a pomysły na dobrą zabawę, czasami przerażające, np. umieszczenie petardy w pustej
butelce, która po odpaleniu daje dodatkowy efekt akustyczny oraz wizualny w postaci lecących odłamków szkła.
Głównym problemem jest nabywanie przez dzieci
materiałów pirotechnicznych.
Dlatego bardzo proszę rodziców, by zwracali uwagę
na to, w jaki sposób i czym, bawią się dzieci, a także na co
wydają swoje kieszonkowe.
Apeluję do osób, które sprzedają materiały
pirotechniczne, o uniemożliwienie nabywania tych środków
dzieciom - by chęć osiągnięcia zysku, nie stała się przyczyną
nieszczęścia albo tragedii.

Jednocześnie informuje, że;
• używanie petard w okresie innym, niż 31 grudnia
i 1 stycznia, jest zabronione a niestosowanie się do tego
zakazu jest wykroczeniem, niosącym za sobą
konsekwencje finansowe w postaci wysokiej grzywny.
• sprzedaż nieletnim, materiałów pirotechnicznych jest
przestępstwem, zagrożonym nie tylko bardzo wysoka,
karą grzywny, ale również karą wolnościową.
Bardzo proszę Wszystkich, którzy będą świadkami
nabywania przez dzieci materiałów pirotechnicznych,
zabawy przy użyciu tych środków a także, innych zdarzeń
z tym związanych, o reagowanie oraz powiadamianie Straży
Miejskie i Policji. Nikt lepiej nie dba o swoje bezpieczeństwo,
niż my sami.
Z poważaniem

Komendant Straży Miejskiej w Sierpcu
Jarosław Krydziński

STRAŻ MIEJSKA PRZYPOMINA
Zgodnie z postanowieniami § 6 pkt
2 Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Sierpc
(Uchwała RM Nr 227/XVI/2005 z dnia
30.11.2005 r.) właściciele, użytkownicy
wieczyści, jednostki organizacyjne, osoby
posiadające nieruchomość w zarządzie
lub użytkowaniu a także inne podmioty
władające
nieruchomością,
zobowiązanie
są
do
usuwania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z chodników, położonych wzdłuż nieruchomości
i zlokalizowanych bezpośrednio przy jej granicy.
Odgarnięty śnieg winien być gromadzony
(składowany)
w
miejscach
niepowodujących
zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów. Wskazanym
jest, gromadzenie śniegu na skraju chodnika od strony
jezdni, jednocześnie umożliwiając odpływ wody do kanali-

zacji deszczowej. Z uwagi na to, że zgodnie z § 4 w/
w Regulaminu zakazane jest stosowanie popiołu i żużlu
do posypywania chodników, na terenie miasta zostało
ustawionych kilkadziesiąt skrzynek z piaskiem, z którego
prosimy korzystać.
Jednocześnie, bardzo prosimy o informacje,
dotyczące nieprawidłowości w zakresie właściwego
zimowego utrzymania ulic (jezdni), przejść, chodników
i innych miejsc, gdzie utrudniony jest ruch pieszych
lub pojazdów jak również, konieczności dostawienia
skrzynek z piaskiem jak i jego uzupełnienia.
Telefon Straży Miejskiej w Sierpcu 24/275-20-66
(można zostawić informację na skrzynce zgłoszeniowej).
Z poważaniem

Komendant Straży Miejskiej w Sierpcu
Jarosław Krydziński

TURNIEJ PIŁKI KOSZYKOWEJ
Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Trzy drużyny rozegrały zacięty turniej z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wygrali faworyci ale pozostałe
drużyny ambitnie naciskali mistrzów. Najlepszym zawodnikiem
turnieju wybrany został Jakub Mroczkowski z Kasztelanki.

WYNIKI TURNIEJU:
Kasztelanka Sierpc - Urząd Skarbowy Sierpc
Osiedle Niepodległości - Kasztelanka
Urząd Skarbowy - Osiedle Niepodległości

(31:11)
(20:32)
(28:49)
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KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA
1. Kasztelanka Sierpc
4 pkt
2. Osiedle Niepodległości
2 pkt
3. Urząd Skarbowy
0 pkt
SKŁADY DRUŻYN:
Kasztelanka - Przemysław Mielczarek, Maciej Lewandowski,
Dariusz Peszyński, Jakub Mroczkowski, Piotr Peda, Damian
Mielczarek, Jarosław Sobociński ,Marcin Obrębski, Kamil
Mroczkowski

Osiedle Niepodległości - Łukasz Wiśniewski, Mariusz
Czajkowski, Krzysztof Miklaszewski, Bartosz Strusiński,
Arek Dobrzeniecki, Łukasz Sierakowski.
Urząd Skarbowy - Radek Nowakowski, Piotr Maciejewski,
Kamil Nowakowski, Marcin Falkiewicz, Łukasz Ziółkowski,
Roman Janakiewicz, Michał Janakiewicz.
Stanisław Urbanowicz

III BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
Przy sprzyjającej aurze około 60 miłośników biegania
wzięło udział w III Biegu Niepodległości .Na starcie stanęli
zawodnicy z Płocka ,Sierpca i okolicznych miejscowości.
Nagrody dla najlepszych wręczali burmistrz Marek Kośmider oraz
v-ce przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Czermiński.

Kobiety 45 +: 1. Krystyna Chojnacka – Sierpc, 2. Małgorzata
Szałecka – Sierpc,
Mężczyźni do 45 lat: 1. Dariusz Szałecki – Sierpc, 2. Marcin
Jędrzejewski – Sierpc, 3. Waldemar Goczyński – Sierpc:
Mężczyźni 45 +: 1. Sławomir Kąpiński – Płock, 2. Stanisław
Dymek – Płock, 3. Ryszard - Wiśniewski Rempin.
Najmłodszy uczestnik biegu - Kacper Wiśniewski 6 Lat
–Sierpc.
Stanisław Urbanowicz

WYNIKI ZAWODÓW:
Wózki manualne: 1. Mateusz Lewandowski – Sierpc, 2. Anna
Wejchinand – Sierpc,
Osoby Niepełnosprawne I:1. Hubert Chłopek – Sierpc,
2. Mariusz Witkowski – Sierpc, 3. Andrzej Michalski
– Rościszewo;
Osoby Niepełnosprawne II 1. Krzysztof Jędrzejewski - Sierpc,
2. Andrzej Paczkowski – Sierpc;
Dziewczęta - Szkoły Podstawowe 1. Ada Malanowska – Płock,
2. Ania Filant - Sierpc;
Chłopcy Szkoły Podstawowe 1. Dominik Cielicki - Sierpc,
2. Paweł Żółtowski - Sierpc, 3. Hubert Borucki - Sierpc;
Dziewczęta Gimnazja 1. Sandra Rygielska - Gim. Szczutowo,
2. Ola Witkowska - Gim. Sierpc;
Chłopcy Gimnazja 1. Sebastian Skrobiszewski - Gim. Gozdowo
2. Łukasz Górka - Gim. Szczutowo 3. Przemek Borowski
- Gim.Gozdowo;
Dziewczęta Szkoły Ponadgimnazjalne 1. Dominika Chmielewska
LO Sierpc, 2. Monika Siecińska LO Sierpc,
Chłopcy Szkoły Ponadgimnazjalne:1. Cezary Mysera
- ZS Nr 1 Sierpc, 2. Dawid Witkowski - ZS Nr 1 Sierpc,
3. Arek Kaczorowski - ZSER Studzieniec
Kobiety do 45 lat: 1. Aneta Goczyńska – Sierpc, 2. Sylwia
Andrzejewska – Sierpc, 3. Małgorzata Brzezińska – Sierpc,
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI – NA SPORTOWO
W dniu 05.11.br. w hali sportowej Szkoły Podstawowej
Nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu odbył się Turniej piłki
siatkowej z okazji upamiętnienia 93 Rocznicy Odzyskania
Niepodległości.
Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Kazimierz
Czermiński – viceprzewodniczący Rady Miasta w Sierpcu.
Turniej rozegrany został w kategorii – Open Kobiet i Mężczyzn.
Uczestniczyły 4 zespoły kobiece i 8 zespołów męskich.
Drużyny grały w grupach systemem „każdy z każdym”.
Po dwa zespoły z grupy spotkały się w finale grając o medale
i puchary.

Mężczyźni
1. Lelice
2. Mechanik Sierpc
3. LO Sierpc
4. Goleszyn
5. Wybrzeże
6. Kubiak
7. Soplica
8. Grodkowo
Na podkreślenie zasługuje bardzo dobra organizacja
imprezy za sprawą dyrektora MOSiRu – Stanisława
Urbanowicza oraz składu sędziowskiego: Pawła Wierzbickiego,
Dariusza Malanowskiego i Zdzisława Peszyńskiego.

Wykaz drużyn grających w turnieju:
Kobiety: Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Sucharskiego
w Sierpcu, Liceum Ogólnokształcące w Zawidzu, Gimnazjum
im. J.P. II w Susku – opiekun Marek Czermiński, Zespół Szkół
Zawodowych Nr 1 w Sierpcu „Mechanik”
Mężczyźni: Lelice, Mechanik Sierpc, LO Sierpc, Goleszyn,
Wybrzeże, Kubiak, Soplica, Grodkowo

Zwycięzcy
uhonorowani
zostali
pamiątkowymi
pucharami, dyplomami, statuetkami. Najlepszymi zawodnikami
turnieju zostali: Agnieszka Ikier - LO Sierpc i Dominik
Chojnacki – Lelice.
Wyróżnienia
wręczał
Kazimierz
Czermiński
– v-ceprzewodniczący Rady Miasta w Sierpcu oraz Stanisław
Urbanowicz – dyrektor MOSiRu.

Klasyfikacja końcowa:
Kobiety
1. LO Sierpc
2. ZS Nr 1 Sierpc
3. Gimnazjum Susk
4. LO Zawidz

Opracował Czerkaz

ZAWODY W TRÓJBOJU SIŁOWYM
Dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości na
siłowni MOSiR rozegrano zawody w trójboju siłowym.
17 zawodników podzielonych na dwie kategorie wiekowe
- do 19 lat i powyżej 19 lat, walczyło w wyciskaniu sztangi
na ławeczce, przysiadzie ze sztangą oraz w martwym ciągu
(uniesienie ciężaru na wyprostowane nogi nad ziemię).
Uzyskane wyniki były sumowane a następnie przeliczane
na wagę ciała zawodnika. Nagrody zwycięzcom zawodów
wręczali v-ce przewodniczący RM oraz dyrektor MOSiR.

WYNIKI ZAWODÓW:
Kategoria wiekowa - do 19 lat:
1. Radosław Żurawski
2. Dariusz Czajkowski
3. Marcin Ozimkiewicz
Kategoria wiekowa powyżej 19 lat:
1. Paweł Twarogowski
2. Mariusz Czarnecki
3. Sławomir Stosio
Kazimierz Czermiński
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93 ROCZNICA
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada 2011 roku odbyły się religijno-patriotyczne
uroczystości z okazji 93 rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Jej organizatorem były władze samorządowe
miasta i powiatu sierpeckiego, a współorganizatorami – ksiądz
dziekan Andrzej Więckowski, I Liceum Ogólnokształcące
PUL w Sierpcu, Komenda Hufca ZHP, Miejska Orkiestra Dęta
OSP i Dom Kultury.
Rocznicowe obchody rozpoczęła, o godzinie 11.00, msza
święta w intencji ojczyzny, odprawiona kościele farnym.
Celebrował ją dziekan, ksiądz Andrzej Więckowski,
koncelebrowali księża z sierpeckich parafii. Dopełnieniem
intencji mszy świętej był montaż słowno-muzyczny,
przygotowany przez młodzież.
Po mszy, jej uczestnicy, w asyście orkiestry, pocztów
sztandarowych i umundurowanych pododdziałów młodzieży
z I Liceum Ogólnokształcącego PUL, udali się, tradycyjnie już,
pod pomnik Ofiar Katynia. Tę część uroczystości poprowadził
Marek Zdrojewski. Po wciągnięciu na maszt flagi państwowej
i odegraniu hymnu, okolicznościowe przemówienie wygłosił
przewodniczący Rady Miejskiej, Marek Chrzanowski.
Przypomniał w nim karty naszej historii, poświadczające wysiłki
przodków i ich walkę o wskrzeszenie suwerennej i niepodległej
Polski. Wielu z nich, w imię tego imperatiwu, oddało swoje
życie. To Ich, w swojej modlitwie, przywołał ksiądz dziekan
Andrzej Więckowski.
Kolejnym punktem programu rocznicowej uroczystości
był apel poległych, odczytany przez ucznia I Liceum PUL oraz
złożenie kwiatów i zniczy pod pomnikiem Ofiar Katynia.
O godzinie 13.30 rozpoczął się, na terenie osiedla Jana Pawła II,
III Bieg Niepodległości. To też już tradycja.
Artystycznym zwieńczeniem, tego szczególnego dla nas
święta, był koncert Chóru PUERI ET PUELLAE CANTORES
PLOCENSES z Płocka. Koncert rozpoczął się o godzinie 16.00
w sierpeckim klasztorze.
Stanisław Majchrzak

Wystąpienie przewodniczącego Rady Miejskiej – Marka
Chrzanowskiego wygłoszone w trakcie uroczystości przy
pomniku Ofiar Katynia – 11.11.2011 r.

Szanowni Państwo
Gdy u schyłku XVIII wieku sojusz trzech ościennych
mocarstw przekreślał niepodległy byt Rzeczypospolitej zapewne
nikt nie przypuszczał, że noc niewoli potrwa tak długo …
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Nie wszyscy jednak zaakceptowali ład nakreślony przez trzech
zaborców i już niebawem najbardziej światli synowie polskiego
narodu wznieśli oręż w walce o niepodległość Ojczyzny w blasku
napoleońskich orłów! Także kolejne pokolenia nie ustawały
w wysiłkach zmierzających do wskrzeszenia suwerennej
państwowości polskiej, zaś miarą ich zaangażowania
i poświęcenia na zawsze pozostaną: Noc Listopadowa,
krakowski zryw 1846 r., Wiosna Ludów – wreszcie – skazane
praktycznie od początku na klęskę – powstanie styczniowe...
Wobec niepowodzeń militarnych nasi przodkowie zaczęli
konsekwentnie dążyć do
umocnienia
ekonomicznego
przy jednoczesnej obronie prawa do posługiwania się ojczystym
językiem oraz zachowania najbardziej istotnych składników
tożsamości kulturowej.
Nie uchylali się także, gdy wybuchła Wielka Wojna,
podczas której rozbiorcy ziem polskich znaleźli się we wrogich
obozach. Z orężem w dłoni walcząc w szeregach Bajończyków,
pierwszej kompanii kadrowej, legionów polskich, Korpusów
Polskich w Rosji, Błękitnej Armii gen. Hallera, a także,
nierzadko, w mundurach zaborczych armii, składali kolejną
daninę krwi …
Ten olbrzymi wysiłek ponoszony przez wiele
pokoleń naszych przodków przyniósł owoce równo przez
dziewięćdziesięcioma trzema laty – 11 listopada 1918 r.,
gdy po 123 latach niewoli Polska powróciła na mapy Europy.
Spełniło się tym samym marzenie milionów Polaków, którzy
nie utracili nadziei! Warto w tym miejscu przytoczyć słowa poety
i legionisty Edwarda Słońskiego: „ bo wciąż na jawie widzę
i co noc mi się śni, że ta co nie zginęła wyrośnie z naszej krwi”.
Tym samym nasza wolność i niepodległość została zbudowana
na
fundamencie
grobów
prawdziwych
bohaterów…
Nie zapominajmy o tym, dając współcześnie świadectwo temu
jak bardzo cenimy przywilej życia w wolnym i niepodległym
państwie polskim.
W imieniu władz samorządowych miasta i powiatu
sierpeckiego pragnę powitać wszystkich tu obecnych. W sposób
szczególny słowa powitania kieruję pod adresem weteranów
walk o wolną i suwerenną Polskę, którzy mimo zaawansowanego
wieku celebrują ten wyjątkowy czas wspólnie z nami.
Witam wszystkich mieszkańców Sierpca, w tym uczniów.
Witam harcerzy i zuchów z sierpeckiej Komendy Hufca ZHP
Sierpc. Witam uczniów Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego
Płockiego Uniwersytetu Ludowego w Sierpcu oraz Młodzieżową
Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej.
A teraz w skupieniu uczcijmy pamięć tych wszystkich
dzięki którym żyjemy w niepodległej Rzeczypospolitej.

