




UROCZYSTOŚCI KU CZCI  
ŚW. JANA PAWŁA II 

AKT ZAWIERZENIA MIASTA  
I WSZYSTKICH ZAMIESZKAŁYCH 

NA SIERPECKIEJ ZIEMI  
ŚW. JANOWI PAWŁOWI II

W dniu 22 października br. odbyły się, w sierpeckiej farze, 
z udziałem biskupa płockiego Piotra Libery, uroczystości zawie-
rzenia miasta świętemu Janowi Pawłowi II. Uroczystości połą-
czone były z wprowadzeniem relikwii świętego Jana Pawła II 
i błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki – patrona Soli-
darności i ludzi pracy.

W tej wyjątkowo podniosłej uroczystości uczestniczy-
ły władze samorządowe miasta i powiatu sierpeckiego, poczty 
sztandarowe i mieszkańcy Sierpca. Ksiądz biskup Piotr Libera, 

w okolicznościowym kazaniu, podkreślił przywiązanie sierpczan 
do papieża Jana Pawła II. Jego pontyfikat Sierpc uczcił nazwa-
niem największego osiedla mieszkaniowego Jego imieniem. Ko-
lejnym aktem było nadanie, w 1999 roku, Ojcu Świętemu Janowi 
Pawłowi II Honorowego Obywatelstwa Miasta Sierpca oraz 
ustanowienie, decyzją rady Miejskiej, roku 2014 – ROKIEM  
JAJA PAWŁA II.

Po mszy świętej odbył się koncert w wykonaniu Chóru Re-
prezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Święty Janie Pawle, dziękujemy Bogu za Ciebie, za to, 
że przeszedłeś z Ewangelią na ustach i w sercu przez ziemię, 
przez Ojczyznę, Kościół i świat. Dziękujemy za twą świętość, 
za mądrość i odwagę, za twą modlitwę i apostolską gorliwość, 
za budzący nadzieję twój uśmiech; za wszystkich, których do-
prowadziłeś do Chrystusa, przyniosłeś im pociechę, a nieraz 
i niepokój serca, który przyczynił się do pojednania z Bogiem 
i ludźmi.

Święty Janie Pawle, dziś w obecności Pasterza naszej die-
cezji, kapłanów i sióstr zakonnych, w obecności władz miasta 
Sierpca i wszystkich tu zgromadzonych zawierzamy Ci nasze 
miasto, które przeżywa Rok Jana Pawła, zawierzamy Ci także 
wszystkich, którzy zamieszkują tę sierpecką ziemię.

Święty Janie Pawle, w Tobie Bóg ukazał piękno i godność 
człowieka, stworzone go na Jego obraz i podobieństwo. Naucz 
nas, jak być człowiekiem dla Boga i drugiego człowieka. Współ-
pracując z łaską chrztu świętego nieustannie realizowałeś powo-
łanie do świętości. Pomóż nam, byśmy i my przyjęli i realizo wali 
to najważniejsze Boże wezwanie.

Pasterzu, wpatrzony w najwyższego Pasterza, który daje ży-
cie na krzyżu za swoje owce. W Tobie odkrywaliśmy Jezusa, 
Dobrego Pasterza, i razem z Tobą kroczyliśmy za Nim, ufni, 
że obronisz nas przed wilkiem, duchem kłamstwa i ciemności. 
Wyproś nam ducha chrześcijańskiej gorliwości, ducha odwagi 
i męstwa w wyznawaniu naszej wiary, aby Chrystus w nas i przez 
nas wzrastał. Niech twój przykład modlitwy, różańca i adoracji 
będzie dla nas wskazówką, zachętą i zobowiązaniem, abyśmy 
nie zaniedbywali niedzielnej Mszy św., sakra mentów świętych 
i ducha pobożności.

Święty Janie Pawle, ratuj nasze małżeństwa i rodziny i wy-
proś dla nich uzdrowienie. Niech dzieci w trwałych rodzinach 
znajdą bezpieczne warunki wzrastania. Otocz opieką samotne 
matki oraz dzieci, które są pozbawione miłości. Przypominaj 
rodzinom, by codziennie wspólnie się modliły. Niech rodziny 
będą „Bogiem silne”. Wstawiaj się za młodym pokoleniem, aby 

znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeń-
stwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Święty Janie Pawle, 
strzeż nasze rodziny i pozwól im doświadczać w codziennym 
życiu „pięknej miłości”, w której obecna jest moc Chrystusa – 
Odkupiciela człowieka i Zbawiciela świata.

Święty Janie Pawle, Tobie zawierzamy nasze parafie, nasze 
szkoły, zakłady pracy i biura, ludzi chorych i cierpiących, star-
ców i dzieci; bądź orędownikiem dla nas wszystkich!

Święty Janie Pawle II, byłeś nam bliski jako człowiek, jako 
kapłan i papież, gdy nauczałeś, modliłeś się, cierpiałeś i umiera-
łeś. Tym bardziej pozostaniesz bliski teraz w tych świętych re-
likwiach, będziesz zawsze naszym Bratem, naszym Kochanym 
Ojcem świętym. Tobie się zawierzamy. Ufamy w miłosierdzie 
Boże i moc Twej ojcowskiej modlitwy. Amen.

Ks. Andrzej Więckowski,
dziekan sierpecki
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
16 listopada 2014 roku odbyły się wybory samorządowe. W celu ich prawidłowego przebiegu i wyboru Rady Miejskiej Sierpca 

oraz Burmistrza Miasta Sierpca utworzono 15 okręgów wyborczych, w których wybierano 15 radnych z 97 zgłoszonych kandydatów. 
Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 15 066. Wydano kart – 8 566. Frekwencja wyniosła 56,86%.

Radnymi Rady Miejskiej Sierpca zostali:

Okręg wyborczy nr 1: Głosów ważnych oddano – 489:
• Paweł Michał Grabowski – KWW J. Perzyńskiego Dla Przyszłości Sierpca – 117 głosów.

Okręg wyborczy nr 2: Głosów ważnych oddano – 481:
• Krzysztof Rudowski – KWW Razem dla Sierpca – 116 głosów.

Okręg wyborczy nr 3: Głosów ważnych oddano – 584:
• Jerzy Zbigniew Stachurski – KW Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sierpeckiej „Aktywne Centrum” – 289 głosów.

Okręg wyborczy nr 4: Głosów ważnych oddano – 586:
• Wiesław Grzegorz Rypiński – KWW Sierpeckie Porozumienie Samorządowe 2006 – 157 głosów.

Okręg wyborczy nr 5: Głosów ważnych oddano – 554:
• Zbigniew Długokęcki – KWW Zbigniewa Długokęckiego – 266 głosów.

Okręg wyborczy nr 6: Głosów ważnych oddano – 637:
• Sławomir Wojciech Jaworowski – KWW Zgoda w Samorządzie – 202 głosów.

Okręg wyborczy nr 7: Głosów ważnych oddano – 528:
• Dariusz Malanowski – KWW Razem dla Sierpca – 237 głosów.

Okręg wyborczy nr 8: Głosów ważnych oddano – 446:
• Waldemar Frydrychowicz – KWW Zgoda w Samorządzie – 113 głosów.

Okręg wyborczy nr 9: Głosów ważnych oddano – 496:
• Magdalena Stasiak – KW Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sierpeckiej „Aktywne Centrum” – 164 głosów.

Okręg wyborczy nr 10: Głosów ważnych oddano – 577:
• Bogdan Bartnicki – KWW Sierpeckie Porozumienie Samorządowe 2006 – 123 głosów.

Okręg wyborczy nr 11: Głosów ważnych oddano – 525:
• Krzysztof Skrzyński – KWW Razem dla Sierpca – 247 głosów.

Okręg wyborczy nr 12: Głosów ważnych oddano – 488:
• Barbara Wierzbicka – KWW Barbary Wierzbickiej – 152 głosów.

Okręg wyborczy nr 13: Głosów ważnych oddano – 591:
• Małgorzata Wiesława Kisielewska – KWW Zgoda w Samorządzie – 222 głosów.

Okręg wyborczy nr 14: Głosów ważnych oddano – 545:
• Barbara Gil – KWW „Niezależni” w Samorządzie – 169 głosów.

Okręg wyborczy nr 15: Głosów ważnych oddano – 592:
• Marek Chrzanowski – KWW Sierpeckie Porozumienie Samorządowe 2006 – 207 głosów.

Wybory Burmistrza Miasta Sierpca – I tura głosowania:
• Anna Wioletta Czachorowska – KW Prawo i Sprawiedliwość – 1068 głosów,
• Marek Andrzej Kośmider – KWW Zgoda w Samorządzie – 1562 głosów,
• Witold Zdzisław Lorek – KWW Doświadczenie i Rozwój – 658 głosów,
• Jarosław Andrzej Ocicki – KWW Inicjatywa Samorządowa Mieszkańców – 1423 głosów,
• Jarosław Marcin Perzyński – KWW J. Perzyńskiego Dla Przyszłości Sierpca – 2275 głosów,
• Jarosław Żmijewski – KW Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sierpeckiej „Aktywne Centrum” – 1408 głosów.

Marek Andrzej Kośmider i Jarosław Perzyński otrzymali największą liczbę głosów i przeszli do drugiej tury wyborów, która odby-
ła się 30 listopada 2014 r. Frekwencja wyniosła 42,05%.
Liczba oddanych głosów:
• Marek Andrzej Kośmider – 1476,
• Jarosław Perzyński – 4837.

Mieszkańcy Sierpca wybrali na burmistrza Jarosława Perzyńskiego.
 Marzanna Łabędzka
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I SESJA RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
RADNI WYBRALI PRZEWODNICZĄCĄ  
I WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY

28 listopada radni miasta Sierpca VII kadencji spotkali się 
na pierwszej sesji.

Obrady otworzyła radna seniorka – Barbara Gil. Po słowach 
powitania przekazała radnym zaświadczenia o sprawowaniu 
funkcji radnego. Radna Seniorka jak również pozostali rad-
ni złożyli ślubowanie. Po nim stwierdzono prawomocność ob-
rad i dokonano zmiany w porządku obrad. Radni przegłosowali, 
że zniesiony zostanie z niego punkt 18 – tj. Raport burmistrza 
o stanie Miasta. Po przyjęciu porządku przystąpiono do wyboru 
przewodniczącego Rady Miejskiej. Zgłoszono tylko jedną kan-
dydaturę – Barbary Wierzbickiej. Wybrana komisja skrutacyjna 
do przeprowadzenia tajnego głosowania, na podstawie przyjęte-
go Regulaminu głosowania, przygotowała karty do głosowania. 

Z powodu nieścisłości w Regulaminie co do wyglądu karty – jak 
głosować, radna seniorka zarządziła przerwę w obradach.

Sesja została wznowiona we wtorek – 2.12.2014 r., o godz. 
11:00. Po wyjaśnieniu kwestii prawnych przystąpiono do głoso-
wań. I tak przewodniczącą Rady Miejskiej Sierpca została Bar-
bara Wierzbicka. Jej zastępcą został Dariusz Malanowski.

Przewodniczącą Barbarę Wierzbicką radna seniorka – Bar-
bara Gil, udekorowała łańcuchem z herbem Miasta Sierpca 
stanowiącym symbol władzy Przewodniczącego Rady Miej-
skiej. W sesji uczestniczył nowy burmistrz Sierpca – Jarosław 
Perzyński.

Marzanna Łabędzka
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Radni VI kadencji zakończyli pracę. 5 listopada odbyła się 
ostatnia sesja Rady Miejskiej Sierpca, podczas której dokonano 
podsumowania czteroletniej pracy.

Wystąpienie podsumowujące pracę Rady Miejskiej Sierpca 
wygłoszone przez Przewodniczącego Marka Chrzanowskiego  
na zakończenie VI kadencji.

Wysoka Rado!
Panie Burmistrzu!
Szanowni Państwo!

Za kilka dni upłyną cztery lata od dnia, w którym wolą sier-
peckiego elektoratu powołano Radę Miejską VI kadencji (wybo-
ry 21 listopada 2010 r.). Cztery lata – to fizyczna kategoria czasu, 
ale czas może mieć również inny wymiar, gdy wpisze się w niego 
ludzkie działania, nadzieje i oczekiwania. Cechą współczesnego, 
szybko uciekającego czasu jest to, że zdarzenia poszczególnych 
dni, tygodni, nie sumują się w naszej pamięci, ale zostają gdzieś 
za nami. Często uchodzą w zapomnienie. O tym chyba myślał 
Konstanty Ildefons Gałczyński, który w X Pieśni zawarł taką 
myśl: „Droga pędzi z nami bez wytchnienia. Chciałbym i mój 
ślad na drogach ocalić od zapomnienia”.

Właśnie, żeby ocalić od zapomnienia, warto chociażby te 
najbardziej znaczące etapy naszej czteroletniej drogi odtworzyć 
i przypomnieć.

Wszystko zaczęło się w dniu 1 grudnia 2010 r., kiedy to od-
była się I sesja Rady Miejskiej obecnej VI kadencji. Po złożeniu 
ślubowania, dokonano wyboru przewodniczącego i dwóch wice-
przewodniczących Rady. Przewodniczącym Rady został Marek 
Chrzanowski, a wiceprzewodniczącymi: Kazimierz Czermiński 
i Zbigniew Antoni Mroczkowski (do marca 2013 r.).

Na następnej sesji, w dniu 13 grudnia 2010 r., określono ilość 
i składy osobowe stałych Komisji. Aktem wyborczym powoła-
no cztery komisje:

1. Komisję Rewizyjną z przewodnicząca Panią Barbarą Gil.
2. Komisję Gospodarczą, na czele której stanął Pan Woj-

ciech Jaworowski a następnie od 1.06.2011 r. Pan Wojciech 
Mielczarek.

3. Komisję Społeczną – z przewodniczącym Panem Dariuszem 
Malanowskim, a następnie od 1.06.2011 r. przewodniczenie 
przejął Pan Zdzisław Dumowski.

4. Komisji Bezpieczeństwa przewodniczył Pan Wiesław 
Rypiński.

5 LISTOPADA ODBYŁA SIĘ OSTATNIA  
SESJA RADY MIEJSKIEJ SIERPCA 

VI KADENCJI
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W trakcie mijającej VI kadencji Rady Miejskiej odbyło się 
66 sesji, na których przyjęto 472 uchwały.

Radni na posiedzeniach komisji wypracowywali stanowi-
ska i opinie w sprawie procedowanych uchwał, co miało bar-
dzo dobre, przełożenie na przebieg obrad, dlatego też sesje Rady 
przebiegały w atmosferze spokoju, tak niezbędnego dla podej-
mowania rozważnych decyzji.

Podjęte przez Radę VI kadencji uchwały dotyczyły:
• 143 – spraw finansowych,
• 133 – z zakresu gospodarki gruntami,
• 21 uchwał dot. spraw oświatowych, 38 miało charakter 

organizacyjny,
• 137 dotyczyło spraw różnych, niezbędnych dla funkcjono-

wania miasta, między innymi takich jak nadawanie nazw uli-
com, parkom, czy przyznawanie medali.

W mijającej kadencji nadaliśmy nazwy ulicom, parkom 
i skwerom. I tak:
• w rejonie działania Zarządu Osiedla nr 1 nadano nazwę ulicy: 

MAGNOLIOWA,
• w rejonie działania Zarządu Osiedla nr 2 zmieniono nazwę 

ulicy Stefana Okrzei i nadano jej nazwę „JAŚKA PILIKA”,
• skwerowi przy pl. kard. St. Wyszyńskiego nadano nazwę: 

„SKWER JAKUBA CHOJNACKIEGO”.
• w rejonie działania Zarządu Osiedla nr 3 skwerowi przy po-

czcie nadano nazwę: „SKWER RODZINY SIEPRSKICH 
HERBU PRAWDZIC”.

• w rejonie działania Zarządu Osiedla nr 4 – w parku im. gen 
Wł. Andersa (za Sądem) alei nadano nazwę: „ALEJA ŻO-
NIERZY BOHATERÓW BITWY O MONTE CASINO”.

• w rejonie działania Zarządu Osiedla nr 6 nadano nazwy nowo 
powstałym ulicom: ANNY PINIAROWICZ i ks. LEONA 
POMASKIEGO.

W listopadzie 2013 r. – w związku z kanonizacją Ojca Świę-
tego Jana Pawła II – Honorowego Obywatela Miasta Sierpca – 
Rada Miejska podjęła uchwałę ws ustanowienia i obchodów 
w Sierpcu Roku 2014 – ROKU JANA PAWŁA II.

W VI kadencji Rada Miejska przyznała 9 medali „Zasłużony 
dla Miasta Sierpca”, a otrzymali je:
1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego 

w Sierpcu,
2. Maria Wiśniewska,
3. Michał Głowacki,
4. Ognisko TKKF „Kubuś”,
5. Danuta Żuławnik,

6. Wojciech Weber,
7. Jakub Grodzicki,
8. Danuta Stelmańska,
9. Wojciech Rychter.

Szanowni Państwo!
Podejmowane na sesjach uchwały, poza grupą o charakte-

rze formalnym, stanowiły dla każdego z nas radnych jakże czę-
sto trudny wybór, trudną życiową decyzję. Często był to wybór 
mniejszego zła, ale wybór konieczny, podejmowany w imię do-
brze rozumianego interesu publicznego.

Przyjmowane przez Radę Miejską uchwały i stanowiska sta-
nowiły w zdecydowanej większości delegację, bądź dyrektywę 
dla Burmistrza i jego aparatu wykonawczego.

Sądzę, że warto teraz przypomnieć, jak przełożyły się one 
na wymierne, materialne wartości. W związku z tym, o zabra-
nie głosu proszę Burmistrza Miasta Pana Marka Kośmidra.

Po wystąpieniu Burmistrza

W swoim wystąpieniu pan Burmistrz zawarł w bardzo syn-
tetycznym ujęciu materialne dokonania mijającej kadencji. Nie 
możemy powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko i że spełniliśmy 
wszystkie społeczne oczekiwania. Nie możemy także powie-
dzieć, że wszystkie z podejmowanych decyzji były w pełni traf-
ne. Z perspektywy czasu, być może, niektóre z nich widzimy 
inaczej.

Mimo jednak takich refleksji i krytycznego spojrzenia na wła-
sne dzieło, nie możemy też powiedzieć, że minione cztery lata, 
to stracony czas.

Bilans VI kadencji może być źródłem osobistej satysfakcji 
Wysokiej Rady, Panów Burmistrzów, administracji samorzą-
dowej i wszystkich ogniw: gospodarczego, oświatowego i spo-
łecznego życia miasta. Bo wszyscy, którzy włożyli swoją pracę 
i serce w tworzenie wspólnego dobra, w tych osiągnięciach mają 
swój udział. A przyznanie naszemu miastu przez liczących się 
w kraju audytorów zewnętrznych znaczących wyróżnień obiek-
tywizuje i potwierdza nasze w tym zakresie przeświadczenie.

Szanowni Państwo!
Podmiotem i suwerenem naszego działania było sierpeckie 

społeczeństwo. Służba jemu stanowiła naszą pierwszoplanową 
powinność. Świadomość tego mieliśmy przez całą kadencję. 
Znaliśmy potrzeby i oczekiwania mieszkańców Sierpca. Wiemy, 
że nie wszystkie udało się spełnić. Chciałbym dzisiaj za to ser-
decznie przeprosić. I jednocześnie pragnę powiedzieć, że wie-
lu oczekiwań, na pewno ważnych, często bolesnych, nie można 
było zrealizować.
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Nie pozwolił na to brak środków, bądź względy formalno-
-prawne. Nie ma bowiem łatwych i prostych rozwiązań dla trud-
nych problemów.

Kończąc ostatnią sesję Rady Miejskiej, pragnę bardzo ser-
decznie podziękować paniom i panom radnym za pracę, za wolę 
rzetelnej służby społeczeństwu, za dobrą i twórczą atmosferę, 
za wiele cennych inicjatyw – tych zgłaszanych i tych osobiście 
podejmowanych. Jednocześnie chciałbym przeprosić wszyst-
kich, których kiedykolwiek czymś uraziłem. Nie czyniłem tego 
nigdy w sposób zamierzony.

Bardzo dziękuję moim zastępcom: śp. Zbigniewowi Mrocz-
kowskiemu, który pełnił swoją funkcję do marca 2013 r. i Panu 
Kazimierzowi Czermińskiemu za nadzór nad Komisjami Rady 
i za wszelką pomoc w trakcie tej kadencji.

Na ręce panów Burmistrzów kieruję słowa podziękowa-
nia za sprawne funkcjonowanie administracji samorządowej. 
Były to lata pracy nacechowane wzajemnym zrozumieniem 
i rozumieniem wspólnoty celów, do których Rada i organ 
wykonawczy zostały powołane. Dzięki temu udało się nam 
współpracować bez niszczących sporów i napięć. A tylko 
takie rozumienie misji społecznej może przynieść pozytyw-
ne efekty.

Dziękuję Pani Skarbnik, Katarzynie Joniak, która bardzo 
skutecznie czuwała nad poprawnością wszystkich prowa-
dzonych operacji finansowych. Nie naruszając dyscypliny fi-
nansowej, potrafiła znaleźć środki na szczególnie ważne cele 
społeczne.

Dziękuję Pani Sekretarz, Barbarze Wojciechowskiej-Dobies 
za takt i sprawność w kierowaniu skomplikowanym mechani-
zmem, jakim jest Urząd Miejski.

Dziękuję Pani Halinie Waszkiewicz – Inspektorowi Biura 
Rady – razem tworzyliśmy zgodny tandem.

Dziękuję Panom Mecenasom, panu Zbigniewowi Czerwiń-
skiemu i panu Marcinowi Zasadowskiemu, za fachowe opinio-
wanie uchwał.

Dziękuję wszystkim naczelnikom wydziałów Urzędu Miej-
skiego i panu Komendantowi Straży Miejskiej, za bardzo dobrą 
współpracę. Dziękuję pani kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
za użyczanie nam Pałacu Ślubów, gdzie w pięknej scenerii mo-
gły odbywać się różne nasze uroczystości.

To, wszystkich Państwa, codzienna praca i zaangażowanie 
kształtowały i tworzyły wizerunek sierpeckiego samorządu.

Dziękuję przewodniczącym zarządów osiedli. Zarządy 
Osiedli są, coraz to sprawniej funkcjonującą, dwustronną trans-
misją między samorządem a społecznością lokalną. Dobrze 
rozpoznają osiedlowe potrzeby i stają się coraz sprawniejszy-
mi animatorami i organizatorami wielu przedsięwzięć służą-
cych mieszkańcom.

Dziękuję dyrektorom naszych sierpeckich spółek, wszyst-
kim podmiotom gospodarczym, reprezentującym różny status 
własności.

Dziękuję Paniom i Panom dyrektorom szkół i przedszkoli, 
Paniom dyrektorkom Miejskiej Biblioteki Publicznej, Centrum 
Kultury i Sztuki, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 
Panom dyrektorom Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i Pra-
cowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca.

Dziękuję organizacjom pozarządowym, sportowym i związ-
kowym, Towarzystwom i Stowarzyszeniom.

Słowa szczególnego podziękowania składam Radnym Pani 
Barbarze Gil, Krzysztofowi Rudowskiemu i Wojciechowi Ja-
worowskiemu – podstawowemu pocztowi sztandarowemu, 
który był gotów na każde uroczystości, ale dziękuję również 
radnym: Wojciechowi Mielczarkowi, Wiesławowi Rypińskie-
mu i Dariuszowi Malanowskiemu, którzy niejednokrotnie za-
stępowali kolegów z pocztu sztandarowego.

Podziękowania kieruję również do księży proboszczów 
sierpeckich parafii za życzliwą i owocną współpracę nie 
tylko przy organizacji wspólnych uroczystości religijno- 
-patriotycznych, ale i za wiele inicjatyw służących dobru 
wspólnemu. Szczególne słowa podziękowania chcę wyrazić, 
nieobecnemu dzisiaj, ks. dziekanowi Andrzejowi Więckow-
skiemu za Jego takt, dyplomatyczne podejście do wielu spraw 
oraz szacunek dla władz miasta i Radnych.

Dziękuję mediom – sierpeckiej Telewizji Kablowej, Kuriero-
wi Sierpeckiemu oraz Tygodnikowi Płockiemu. Byliście z nami 
podczas wszystkich ważniejszych wydarzeń w życiu miasta, 
przybliżając je społeczeństwu.

Dziękuję jeszcze raz wszystkim wymienionym i tym, któ-
rych, być może, nie wymieniłem. Reprezentujecie Państwo 
nieraz bardzo odległe sfery działalności zawodowej i aktyw-
ności społecznej. Ale bez Was miasto nie mogłoby tak funk-
cjonować. To Państwo współtworzycie obraz miasta, które 
ma ambicje rozwojowe. Jesteście Państwo nie tylko tych am-
bicji nosicielami, ale i skutecznymi realizatorami.

Składam Wam wyrazy uznania i szacunku.
Życzę Państwu dalszych sukcesów w pracy zawodowej i spo-

łecznym działaniu.
Życzę dużo zdrowia a wokół siebie wiele zrozumienia 

i życzliwości, a Paniom i Panom radnym ubiegającym się 
o reelekcję, życzę powodzenia w zbliżających się wyborach.  
Dziękuję za uwagę.

Marek Chrzanowski,
Przewodniczący Rady Miejskiej
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Wystąpienie wygłoszone przez burmistrza Marka Kośmidra 
na zakończenie VI kadencji Rady Miejskiej Sierpca w dniu 
5 listopada 2014 r.

Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado!
Szanowni Państwo!

Za dziesięć dni kończy się obecna, szó-
sta kadencja sierpeckiego samorządu. Dzi-
siejsza sesja jest więc właściwym czasem 
i miejscem do ogarnięcia pamięcią minio-
nych czterech lat i przypomnienia najważ-
niejszych działań i osiągniętych, w ich 
konsekwencji, efektów.

Podstawowym czynnikiem determi-
nującym możliwości naszego działania 
były posiadane środki budżetowe. Nasze 
budżety, po stronie dochodowej, w mi-
nionych czterech latach kształtowały się 
następująco: w 2011 roku było to prawie 
55 milionów złotych, w 2012 – 45 milio-
nów, w roku ubiegłym ponad 47, w roku 
bieżącym, planowany budżet, powinien 
się ukształtować na podobnym poziomie –  
ponad 47 milionów złotych.

Podstawowymi składnikami dochodów budżetowych były 
dochody własne, udział w dochodach budżetu państwa w po-
datkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych oraz sub-
wencja oświatowa. Zastosowane przez Radę Miejską ulgi 
w podatkach i opłatach lokalnych, ustanawianych przez ministra 
finansów, wyniosły w trakcie tej kadencji 7 milionów 700 tysięcy  
złotych. Było to działanie świadome, podyktowane troską 
o ochronę miejskich podatników. Chciałbym dodać, że praktyka 
ta była stosowana również w poprzednich kadencjach.

W strukturze wydatków budżetowych największy udział 
miały nakłady na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. 
W bieżący roku to kwota ponad 16 milionów złotych. Subwencja 
oświatowa, wynosząca dziewięć i pół miliona złotych, stanowiła 
więc 60% poniesionych nakładów.

W zbliżonych relacjach kształtowały się nakłady na oświatę 
w poprzednich latach i kadencjach. Nie jest to efekt szczególnego 
gestu. Chciałbym przypomnieć, że w przyjętej w latach 90-tych 
strategii rozwojowej, Samorząd Miejski uznał inwestowanie w in-
telektualny rozwój naszych dzieci za zadanie priorytetowe. Stara-
liśmy konsekwentnie je realizować. Wyrazem tego jest, chociażby, 
zmodernizowana i rozbudowana baza oświatowo-wychowawcza. 
Sukcesywnie doposażaliśmy nasze placówki w nowoczesne narzę-
dzia edukacyjne. Równolegle przywiązywaliśmy dużą wagę do do-
skonalenia zawodowego nauczycieli. I ten proces wspieraliśmy. 
Czynnikiem motywującym w tych działaniach były nagrody bur-
mistrza dla wyróżniających się nauczycieli i uczniów.

W tym segmencie prooświatowych działań mieszczą się tak-
że, realizowane przez nasze przedszkola i szkoły projekty unijne. 
Dzięki skutecznym aplikacjom, było ich wiele. Między innymi: 
Otwórz się na wiedzę, Sierpeccy badacze, Szansa na lepszą przy-
szłość dla sierpeckich przedszkolaków, Sierpecki piknik nauko-
wy, Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu i inne. Ich 
celem było rozwijanie zainteresowań i pasji naukowych oraz wy-
równywanie szans edukacyjnych. Dzięki stawianym do dyspo-
zycji nauczycieli możliwościom edukacyjnym, nasi uczniowie 
mogą, bez kompleksów, przekraczać kolejne progi kształcenia 
i rywalizować z rówieśnikami z innych krajów.

Na funkcjonowanie naszych czterech przedszkoli wydaliśmy, 
w ubiegłym roku, 3 miliony złotych, przy ogólnym koszcie ich 
utrzymania wynoszący 3 miliony 600 tysięcy złotych.

Na podkreślenie zasługuje fakt, 
że obecnie wszystkie pięciolatki i sze-
ściolatki objęte są opieką przedszkolną, 
a wśród czterolatków 80% populacji korzy-
sta z przedszkoli i 62% dzieci trzyletnich. 
Jest to bardzo wysoki wskaźnik.

W wielkości wydatków budżetowych, 
na kolejnym po oświacie miejscu znajdo-
wała się pomoc społeczna. Zadania z tego 
zakresu absorbowały corocznie około  
11 milionów złotych. Ich dysponentem 
był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Największą część budżetu Ośrodka stano-
wiły świadczenia rodzinne i z funduszu ali-
mentacyjnego oraz dodatki mieszkaniowe. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pro-
wadzi także świetlicę środowiskową oraz 
stołówkę.

Do zadań samorządu miejskiego należy 
także finansowanie działalności placówek 
kultury – Centrum Kultury i Sztuki, Biblio-
teki Miejskiej i Pracowni Dokumentacji 
Dziejów Miasta Sierpca. Samorząd Miejski 

wysoko ceni ich kulturotwórczą i kształtującą postawy obywatel-
skie rolę. Uznanie ich roli przekładało się na środki przeznacza-
ne na działalność. W ubiegłym roku jednostki otrzymały dotacje 
w wysokości: Centrum Kultury i Sztuki – milion dwieście tysię-
cy złotych, Biblioteka Miejska – 634 tysiące złotych i Pracownia 
Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca – 165 tysięcy.

Działający w sferze kultury fizycznej, Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji otrzymał na działalność bieżącą 234 tysiące  
złotych.

Wysoko cenimy rolę i znaczenie towarzystw i organizacji 
pozarządowych oraz klubów sportowych. Swoją aktywnością  
potwierdzają rozumienie samorządności przez działania na rzecz 
miejskiej społeczności. Realizowane przez nie, ważne społecz-
nie, projekty mogły zawsze liczyć na nasze wsparcie finansowe. 
W ubiegłym roku organizacje pożytku publicznego dotowaliśmy 
kwotą 225 tysięcy złotych. Nasze kluby sportowe – Kasztelan 
i Mazur – otrzymały 180 tysięcy złotych. Zarządy osiedli, na dzia-
łalność statutową otrzymały dotacje w wysokości 39 tysięcy.

Szanowni Państwo!
Ważnym miernikiem wydolności każdego samorządu są in-

westycje. Pozwólcie, ze teraz przejdę do omówienia tego tema-
tu. Na realizację zadań inwestycyjnych, w bieżącej kadencji, 
wydaliśmy ponad 60 milionów złotych. Nakłady w poszcze-
gólnych latach układały się, oczywiście, różnie, w zależności 
od cyklów inwestycyjnych. Podjęcie wielu, w tym kosztownych 
zadań, byłoby niemożliwe bez zewnętrznego wsparcia. Pocho-
dziło z dwóch źródeł. Z programów Unii Europejskiej pozyska-
liśmy ponad 23 miliony złotych. Ponad 12,7 miliona złotych 
to preferencyjne pożyczki, zaciągnięte w Wojewódzkim Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę ka-
nalizacji sanitarnej i deszczowej. Chciałbym przy okazji dodać, 
że aktualne zadłużenie miasta wynosi około 8 milionów złotych. 
Zachowałem bezpieczeństwo finansowe miasta.

Pełną listę inwestycji, zrealizowanych w tej kadencji, 
ze wskazaniem poniesionych na nie nakładów, zamieściliśmy 
w ostatnim numerze Naszego Sierpca. Dlatego ograniczę się 
do syntetycznego omówienia tego problemu.

RADA MIASTA
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Nie ulega wątpliwości, że do najbardziej znaczących wyda-
rzeń inwestycyjnych obecnej kadencji należało zakończenie roz-
budowy Składowiska w Rachocinie i powstanie Centrum Kultury 
i Sztuki. Przekazany do eksploatacji, w grudniu 2011 roku, Regio-
nalny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi, wyposażony 
w segregatornię i nowoczesne instalacje, w tym monitorujące, 
jest bezpieczny dla środowiska i jest w stanie przyjmować od-
pady także spoza powiatu sierpeckiego. Przekazane 27 kwietnia 
2012 roku Centrum Kultury i Sztuki to bardzo nowoczesna pla-
cówka, stwarzająca możliwości poszerzenia oferty programo-
wej, a także samorealizacji artystycznej mieszkańcom, dzięki 
działającym w placówce klubom i zespołom. Znaczącym dla 
ochrony środowiska naturalnego wydarzeniem było przekaza-
nie, przed kilku tygodniami, do eksploatacji zmodernizowanej 
ciepłowni miejskiej.

Dzięki tej inwestycji, w miejscu tradycyjnej kotłowni, emi-
tującej do atmosfery nieobojętne dla organizmu substancje che-
miczne, powstała elektrociepłownia. Będzie produkować nie 
tylko ciepło do ogrzewania naszych mieszkań, ale także energie 
elektryczną. Nie bez znaczenie jest fakt, że źródłem energii dla 
tej instalacji jest gaz ziemny. Dzięki tej inwestycji, po wprowa-
dzeniu pakietu klimatycznego unikniemy skokowego wzrostu 
opłat za ciepło.

Inwestycje ostatniej kadencji, poza wcześniej wymieniony-
mi, mieszczą się, poza wyjątkami, w dwóch obszarach tema-
tycznych. Pierwszy obszar – to inwestycje związane z ochroną 
środowiska naturalnego. Drugi – to drogi, chodniki i parkingi.

Zadania z zakresu ochrony środowiska dotyczyły takich te-
matów, jak budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz 
wodociągów. Zadania inwestycyjne z tego obszaru tematycz-
nego realizowane były w trzech segmentach miasta. Kana-
lizacja sanitarna na osiedlu za ulicą Kościuszki. W centrum, 
w rejonie placu Chopina – ulice Benedyktyńska, Żeromskiego –  
inwestycje dotyczyły niezbędnego na tym terenie odwodnie-
nia. Na ulicy dworcowej i na terenie dynamicznie rosnącego 
osiedla za torami budowaliśmy kanalizację sanitarną i instala-
cje odwadniające oraz separatory. Konfiguracja terenu wymaga-
ła wybudowania również przepompowni ścieków. Na budowę 
kanalizacji sanitarnej za ulicą Kościuszki wydaliśmy ponad  
3,2 miliona złotych. Koszt budowy kanalizacji deszczowej w re-
jonie placu Chopina to 3 miliony złotych. Rozliczony dotychczas 
koszt budowy instalacji odprowadzającej ścieki i wody opado-
we na osiedlu za torami to ponad 6,3 miliona złotych. Tak duży 
zakres tego typu inwestycji nie jest ewenementem tej kadencji.  
Podobnie było w poprzednich.

Podjęliśmy to wyzwanie, może nie bardzo popularne, z kil-
ku względów. Żeby możliwie jak najszybciej pozbyć się nie-
chlubnego dziedzictwa historycznego, ochronić środowisko 

i co najważniejsze, zbudować trwałe fundamenty pod budowę, 
w przyszłości infrastruktury naziemnej. Odwrócenie tej kolejno-
ści byłoby działaniem nieracjonalnym.

Zestawienie inwestycji, zaliczanych do drogowych, zawiera 
kilkadziesiąt pozycji. Obok budowy ulic, chodników, parkingów 
i miejsc parkingowych, wymienić należy także schody z ulicy 
Narutowicza plac Chopina i remont mostu w ulicy Słowackiego. 
Duże nakłady pochłaniało utrzymanie dróg, zwłaszcza grunto-
wych. Drogi gruntowe stanowią dokuczliwy problem nie tylko 
dla mieszkańców, ale także władz samorządowych. Nie znam 
miasta, które przy naszej liczbie mieszkańców, administrowa-
łoby tak dużą ilością dróg i o takiej sumarycznej długości, jak 
u nas. To efekt pozytywnego trendu. Wielu ludzi buduje domy 
poza dotychczasowymi granicami miasta. W latach dziewięć-
dziesiątych na wschodnich peryferiach wyrosło osiedle Jagiełły. 
W zasięgu naszej nieodległej pamięci powstały dwa nowe osie-
dla – na północy i południu. Tam, gdzie wyrasta dom potrzebne 
są media i droga. Rozwiązanie tego problemu wymagać będzie 
nie tylko dużych pieniędzy, ale i czasu. Będzie to dla samorządu 
kolejne duże wyzwanie. Jestem przekonany, że jak poprzednie, 
zostanie rozwiązane.

Z inwestycji, które w katalogu drogowych się nie mieszczą, 
wymienić należy remonty przeprowadzone w starym budynku 
Szkoły Podstawowej nr 2, prace remontowe i modernizacyjne 
w przedszkolach nr 3 i 4, utworzenie strefy płatnego parkowa-
nia, trzy etapy zagospodarowania jeziórek – oświetlenie, alejki 
i zainstalowanie urządzeń rekreacyjnych. Przy sądzie powsta-
ła fontanna wraz z alejkami. Na osiedlach 1, 5 i 6 pojawiły się 
nowe place zabaw dla dzieci. Ponadto, znaczące sumy przezna-
czyliśmy na prace projektowe, co przyspieszy wdrożenie plano-
wanych inwestycji i umożliwi aplikowanie o środki zewnętrzne.

Szanowni Państwo!
Dokonując bilansu obecnej kadencji, mamy świadomość, 

że nie wszystkie oczekiwania mieszkańców udało się spełnić. 
Nie pozwoliły na to środki, czas, ale przede wszystkim potrzeba 
rozwiązania, w pierwszej kolejności, problemów, które wynika-
ły z cywilizacyjnego opóźnienia. Mam tu na myśli, realizowany 
konsekwentnie kompleks działań związany z ochroną środowi-
ska naturalnego. Działań drogich i, niestety, niemedialnych. Po-
dejmowaliśmy je w imię dobrze pojętego interesu miasta, gdyż 
stanowią niezbędny fundament pod dalszy jego rozwój. Starałem 
się działać odważnie, ale jednocześnie rozważnie. Starałem się 
unikać działań obliczonych na doraźne sukcesy i uznanie.

Dokonania szóstej kadencji to nie tylko moja, Rady Miej-
skiej i administracji samorządowej zasługa. To efekt zbiorowe-
go wysiłku i twórczej aktywności wielu podmiotów i osób, które 
pracą i społecznym zaangażowaniem kształtowały gospodarczy 
i kulturalny wizerunek miasta. Chciałbym za to bardzo serdecz-
nie podziękować.

Dziękuję dyrektorom miejskich placówek oświatowo- 
-wychowawczych, kulturalnych, pracującym w administracji 
oraz instytucjach i zakładach zapewniających sprawne funkcjo-
nowanie miasta. Dziękuję szefom miejskich spółek i zarządom 
osiedli. Słowa podziękowania kieruję do organizacji pozarządo-
wych i stowarzyszeń.

Słowa podziękowania kieruje do sierpeckich przedsiębior-
ców. Za miejsca pracy dla naszych mieszkańców, ale także 
za włączanie się w rozwiązywanie różnych, społecznie ważnych 
problemów.

Mieszkańcom Sierpca dziękuję za dobre rady, ale także 
za słowa krytyki.

Marek Kośmider,
Burmistrz Sierpca

RADA MIASTA
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SESJA OŚWIATOWA

AKTYWNE CENTRUM MIĘDZY 
LISTOPADEM (2010)  

A LISTOPADEM (2014)

29 października 2014 r., w trakcie LXVI Sesji Rady Miejskiej Sierpca, Za-
stępca Burmistrza – Zbigniew Leszczyński przedstawił kompleksową „Infor-
mację o stanie realizacji przez Miasto Sierpc zadań oświatowych w roku 
szkolnym 2013/2014” omawiając m.in. zagadnienia dotyczące organizacji 
pracy szkół i przedszkoli w kontekście zmian demograficznych, strukturę wy-
datków, realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, zakres działań 
opiekuńczo – wspierających oraz inwestycji i remontów. Rozwinięciem spra-
wozdania ilustrowanego na bieżąco prezentacją multimedialną były wystąpie-
nia dyrektorów dwóch szkół podstawowych i trzech gimnazjów, dla których 
Miasto Sierpc jest organem prowadzącym lub rejestrującym. Dyrektorzy skon-
centrowali się na omówieniu wyników uzyskanych przez uczniów w trakcie 
tegorocznych sprawdzianów w klasach szóstych szkół podstawowych oraz 
egzaminów gimnazjalnych.

„Informacja Burmistrza o stanie realizacji przez Miasto Sierpc za-
dań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014” dostępna jest na stronie  
www.sierpc.pl

Marek Z. Zdrojewski,
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia Sprawozdanie burmiStrza z realizacji zadań oświatowych

Po nocy wyborczej 21 listopada 2010 r. było wiadomo, 
że w 15-osobowej Radzie znajduje się 4 radnych KWW Aktyw-
ne Centrum. Kwestia, kto będzie burmistrzem, miała się rozstrzy-
gnąć 5 grudnia w głosowaniu podczas drugiej tury. W przerwie 
między turami głosowania błyskawicznie działał radny Zbi-
gniew Mroczkowski, którego ambicją było zorganizować ko-
alicję wszystkich ze wszystkimi w celu popierania przyszłego 
burmistrza. Dla organizatorów tej większości wynik głosowa-
nia był z góry przesądzony. W tej wielkiej, 10-osobowej koalicji  
(SPS + Zgoda + KWW NwS) montowanej przez Zbigniewa 
Mroczkowskiego Aktywne Centrum nie było do niczego po-
trzebne, o czym świadczył charakter propozycji funkcji w Ra-
dzie przeznaczonych do objęcia przez radnych AC z dokładnym 
wskazaniem osoby radnego, który może to zrobić, jeżeli chce.

Aktywne Centrum w tej koalicji w praktyce nie zaistniało 
za sprawą filmiku wytworzonego na bazie filmu o Hitlerze „Upa-
dek” i wyemitowanego na YouTube. Filmik w swej wymowie 
stawiał znak równości między otoczeniem Hitlera a Aktywnym 
Centrum. Filmik nas jako grupę obrażał, na pewno przyczynił się 
do porażki naszego kandydata na burmistrza. A ponieważ domy-
ślaliśmy się, kto stał za filmikiem, nie było mowy o koalicji po-
pierającej Marka Kośmidra.

Przyjęliśmy jako grupa za pewnik, że ławy opozycji będzie-
my grzać przez 4 lata. Taką rolę opozycyjnych radnych odgrywa-
liśmy na sesjach przez I połowę 2011 roku. Szczególnie postawa 
Wojciecha Mielczarka i moja była uciążliwa dla przewodniczą-
cego Rady – Marka Chrzanowskiego i w pewnym stopniu dla 
wiceprzewodniczącego – Zbigniewa Mroczkowskiego, obydwaj 
z SPS-u. Decydującą rolę sprawczą w rozpadzie koalicji Zgody 
i SPS-u odegrał Marek Chrzanowski. Kiedy doszło do wstęp-
nych rozmów AC z SPS-em, nie było już tak różowo, gdyż Wie-
sławowi Rypińskiemu nowy układ nie odpowiadał. Kazimierz 
Czermiński przystał wprawdzie do koalicji, ale jego wierna 

sojuszniczka z KWW Niezależni w Sa-
morządzie Barbara Gil – wówczas 
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej –  
uznała, że w Radzie najlepiej jej bę-
dzie na pozycji libero. Nowa koalicja 
była zatem już na początku tworem 
rachitycznym. Formalnie dała o sobie 
znać na sesji Rady w dniu 1 czerwca  
2011 roku, kiedy to była w stanie 
wymienić przewodniczących dwóch 
Komisji: Społecznej i Gospodarczej. 
Koalicja zagasła w grudniu 2013 r. Istniała 2,5 roku.

Założeniem koalicji było popieranie Burmistrza, ale z pozycji 
partnera. A do tego, aby Burmistrz o 15-letnim stażu, świadomy 
swych uprawnień i swego osadzenia w siodle, uznał, że ośmiu 
radnych naprawdę ogarnia proces decyzyjny i może być dla nie-
go partnerem, była daleka droga.

Dość szybko okazało się, że koalicja nie była zdolna do roz-
strzygania głosowań drogą polityczną. Nie obowiązywała w ko-
alicji zasada dyscypliny koalicyjnej. W tej sytuacji sposobem 
funkcjonowania koalicji było działanie za pośrednictwem Komi-
sji Rady. Tu jednak pojawiały się problemy. W Komisji Społecz-
nej, która liczyła 11, a w pewnym okresie nawet 12 radnych na  
15 wszystkich, koalicjanci nigdy nie byli pewni, czy wychodząca 
od nich inicjatywa nie zostanie odrzucona. W Komisji Gospodar-
czej liczącej 8 osób koalicjanci także nie mieli trwałej przewagi. 
Ta sytuacja zmuszała do szukania merytorycznych uzasadnień 
dla wszelkich propozycji i zyskiwania przychylności zatomizo-
wanych radnych.

Parokrotnie koalicja mobilizowała się, w wyniku czego wpro-
wadziła nowe regulacje, zyskując dla nich poparcie także innych 
radnych. Dzięki temu w II połowie 2011 roku Burmistrz wy-
konał chodnik na Mickiewicza i wyasfaltował ul. Tysiąclecia. 

ZDZISŁAW DUMOWSKI
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Uregulowano zasady wydawania biuletynu Rady i Burmistrza 
„Nasz Sierpc”. Ustalono grupę adresatów, do których będą kie-
rowane zapraszania na imprezy miejskie. Przyjęto zasadę do-
konywania zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego na koszt Miasta. Do ważnych manifestacji woli 
koalicji wspartej przez innych radnych było stanowisko Rady 
Miasta ws. południowej obwodnicy Sierpca. Stanowisko zostało 
wzmocnione przez uchwały Rady Powiatu Sierpeckiego i Rady 
Gminy Sierpc.

Ważną sprawą było prowadzenie świadomej polityki histo-
rycznej przez Miasto. Stąd dwie inicjatywy, które zostały zre-
alizowane: obchody 690. lecia lokacji Miasta w 2012 r. oraz 
obchody Roku Jana Pawła II w Sierpcu (2014). Wiązanie spo-
łecznej pamięci z bogatą przeszłością Sierpca odbywało się też 
przez nadawanie ulicom i placom nazw związanych z osobami 
zasłużonymi dla Sierpca – ulica Jaśka Pilika, ul. ks. Leona Po-
maskiego, ul. Anny Piniarowicz, skwer im. Rodziny Sieprskich 
h. Prawdzic, skwer Jakuba Chojnackiego.

W tym okresie dokonała się jeszcze ważna rzecz: Rada przyjęła 
nowy Statut Miasta Sierpca. Poprzedziła to przyjęcie próba konsul-
tacji projektu Statutu z Burmistrzem. Charakterystyczna była po-
stawa jego całkowitej obojętności na działania Komisji Statutowej, 
na kształt tego najważniejszego aktu prawnego Miasta.

Podkreślam: koalicja nie wykazała trwalej zdolności do dzia-
łań „siłowych”. W zasadzie koalicja politycznie rozstrzygnęła je-
dynie sprawę protokołu Komisji Rewizyjnej, która badała relacje 
finansowe między SP3 a Leonium. W wyniku głosowania proto-
kół został przyjęty, ale jego wymowa nie obudziła w Burmistrzu 
najmniejszej refleksji i reakcji.

W kontekście m.in. tej sprawy trzeba powiedzieć, że rela-
cje między koalicją a Burmistrzem, między Komisjami Rady 
a Burmistrzem były dość formalne i niejednokrotnie były 
na granicy konfrontacji. Koalicja nie była zadowolona z takie-
go charakteru współpracy z Burmistrzem, czy wręcz z efektów 
jego pracy. Drażniła opieszałość Burmistrza, np. w jego reakcji 
na nadużycia w TBS-ie, czy wręcz działanie wbrew woli Rady  
(poparcie odgięcia DK 10 w kierunku Płocka w dni u 10.04.2014 r.). 
Nie była jednak koalicja zdolna do użycia jedynego posiadanego 
argumentu, argumentu finansowego, to znaczy, aby poprzez ob-
niżenie poborów zmotywować Burmistrza do wysiłku.

Koalicja z udziałem AC w zasadzie nie miała szans na trwa-
nie, ponieważ w praktyce jej istnieniem tak naprawdę było za-
interesowanych 5 radnych. Koalicja istniała dzięki zbiegom 
okoliczności, np. po śmierci Zbigniewa Mroczkowskiego okre-
sowo wsparła koalicję Barbara Gil i kilka miesięcy w II półroczu 
2013 r. Małgorzata Kisielewska.

Z końcem grudnia 2013 r. Burmistrz osiągnął dla siebie 
stan najbardziej pożądany. Koalicja AC, części SPS-u i rad-
nych z KWW NwS przestała funkcjonować. Należy jednak do-
dać, że Burmistrz, który z taką łatwością w listopadzie i grudniu 
2013 r. „zbudował” doraźną grupę poparcia, nie był zaintereso-
wany jej umacnianiem. Grupa ta także nie miała woli, aby zorga-
nizować się i np. dokonać zmian osób funkcyjnych w Radzie. Nie 
nastąpiła także z jej strony nawet najmniejsza próba „odkręca-
nia” tego, co można nazwać dorobkiem koalicji z udziałem AC.

Uważam, że istnienie w Radzie Miasta VI kadencji koalicji 
radnych z udziałem Aktywnego Centrum było pouczającą lekcją 
demokracji dla Burmistrza, radnych i mieszkańców Sierpca, oglą-
dających relacje z posiedzeń Rady, czy rzadziej – Komisji Rady. 
Dorobek koalicji ma oznaki trwałości. Dla przykładu: Statut za-
wiera zapisy dyscyplinujące radnych za pomocą kar pieniężnych 
w przypadku nieuczestniczenia lub opuszczania przez nich posie-
dzeń Rady i Komisji. Regulacje dotyczące polityki informacyj-
nej samorządu (Nasz Sierpc), czy zapoczątkowanie prowadzenia 
świadomej polityki historycznej przez władze Miasta z pewnością 
będzie kontynuowane przez Radę VII kadencji. A 65. sesja Rady 
pokazała, że radni potrafią bronić swej autonomiczności i nie życzą 
sobie ingerencji ze strony Burmistrza w swoje wypowiedzi publi-
kowane w „Naszym Sierpcu”.

Jako radny VI kadencji pragnę w imieniu własnym, kolegów 
radnych z Aktywnego Centrum, czy wreszcie w imieniu Komisji 
Społecznej, której przewodniczyłem 3,5 roku, podziękować Pa-
nom Burmistrzom, wszystkim Pracownikom UM, Dyrektorom 
szkół i instytucji kultury i sportu, Dyrekcji MOPS-u, Przewod-
niczącym Zarządów Osiedli i wszystkim, z którymi współpraco-
waliśmy w minionych 4 latach dla dobra naszego Miasta. Osobno 
dziękuję Pani Halinie Waszkiewicz oraz Pani Marzannie Łabędz-
kiej. Członków Zespołu Redakcyjnego „Naszego Sierpca” ser-
decznie pozdrawiam.

Zdzisław Dumowski

RADA MIASTA

Komisja Bezpieczeństwa w okresie 2010-2014 r. obradowa-
ła w następującym składzie: Przewodniczący Komisji – Wiesław 
Rypiński, członkowie – Krzysztof Rudowski, Adam Malinowski, 
Sławomir Łojek, Zdzisław Dumowski, Dariusz Malanowski, Je-
rzy Stachurski i Wojciech Jaworowski.

W latach 2010-2014 r. odbyło się 26 posiedzeń, na których 
rozpatrywano problemy naszych mieszkańców oraz problemy 
bieżące. Komisja na swych posiedzeniach wnioskowała do Pana 
Burmistrza o wykonanie:
• remont kapitalny schodów przy ul. Narutowicza wraz 

z oświetleniem i zamontowaniem kamer,
• w celu zwiększenia bezpieczeństwa wyjazdu pojazdami 

z przedszkola zainstalowano dwa lustra na wysokości Policji 
na ul. Narutowicza,

• co roku odnawiano farbą znaki poziome na jezdniach,
• wykonano doświetlenie ulic poprzez postawienie nowych 

słupów oświetleniowych oraz wy-
mianę spalonych żarówek – pra-
ca ciągła,

• wycięto dwa drzewa na ul. Płoc-
kiej na wysokości przejścia dla 
pieszych, gdyż zasłaniały one zna-
ki drogowe,

• przetestowano nowe kamery  
oraz ustalono ich miejsce 
zainstalowania,

• ustawiono nowe znaki drogowe 
w celu poprawienia przepustowości pojazdów mechanicz-
nych na terenie miasta Sierpca,

• wprowadzono nową organizację ruchu na ul. Płockiej 
na wprost sklepu POLO,

• udrożniono ruch kołowy na ul. Braci Tułodzieckich, 

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA  
W OKRESIE 2010-2014

WiesłaW Rypiński
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Słowackiego, Paderewskiego, Narutowicza, Sucharskiego, 
Kwiatowej (częściowo wybudowano parkingi lub zatoczki 
parkingowe),

• na ul. Jana Pawła II zlikwidowano dzikie przejścia przez jezd-
nię (postawiono barierki zabezpieczające),

• obniżono krawężniki przy budowie nowych chodników 
w celu bezpiecznego przejścia przez ulicę,

• na prawie każdym parkingu wyznaczono miejsce dla osób 
niepełnosprawnych,

• na ul. Piastowskiej zlikwidowano trzy zagłębienia (niecki 
wodne-zapadający się asfalt),

• naprawiono dziury w asfalcie (szczególnie po okresie 
zimowym),

• na bieżąco trwa uzupełnienie lub wymiana znaków drogo-
wych pionowych, które uległy dewastacji, kradzieży,

• od roku 2014 wprowadzono patrol Straży Miejskiej wraz 
z Policją w dni wolne od pracy,

• zlikwidowano schody przy szpitalu, które utrudniały ruch 
pojazdów,

• naprawiono most na ul. Słowackiego,
• odwodniono i utwardzono powierzchnię dróg na osiedlu 

za torami oraz na X-ach,
• wyrównano nawierzchnię dróg gruntowych równiarką,
• wprowadzono kalendarz bezpieczeństwa, tj. bezpieczna dro-

ga do szkoły, szkolenie odbywa się w miesiącu wrześniu,
• w latach 2010-2014 r. oddano do użytku 7 placów zabaw, 

plus siłownię zewnętrzną oraz ściankę do tenisa ziemnego,
• w latach 2010-2014 r. odbyło się 16 szkoleń w szkołach 

podstawowych i gimnazjach z zakresu udzielania I pomo-
cy przedmedycznej oraz jak bezpiecznie wypoczywać nad 
wodą. Każdy uczestnik otrzymał folder informacyjny zawie-
rający zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz abc 
pierwszej pomocy. Od roku 2013 prowadzone były szkolenia 

DOBRY RADNY TO SKUTECZNY
KONIEC VI KADENCJI RADY MIASTA 2010-2014 –  

CZAS ROZLICZEŃ

o tematyce „Pierwsza pomoc przedmedyczna dla osób pod 
wpływem alkoholu i narkotyków”,

• wszystkie wnioski, które wpłynęły od mieszkańców mia-
sta Sierpca oraz złożone pisma, zostały rozpatrzone przez 
Komisję i natychmiast przekazane do realizacji osobom 
odpowiedzialnym,

• w wyniku kontroli Policji nałożono mandaty za picie napoi al-
koholowych w miejscach publicznych i na skwerkach Mia-
sta. Najwięcej wykroczeń w zakresie spożywania alkoholu 
wbrew przepisom Ustawy z ART. 43 Ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości na terenie Miasta Sierpca policjanci ujawniali 
w rejonach: Park Mirosławskiego, Park Solidarności, Park Kor-
czaka, ul. Fredry. W latach 2010-2014 r. ujawniono 2024 szt.  
wykroczeń z tego tytułu nałożono 1440 szt. Mandatów Kar-
nych Kredytowych, skierowano także wnioski do Sądu o uka-
ranie 89 osób,

• na terenie Miasta w latach 2010-2014 r. wykryto około 2807 
szt. przestępstw,

• Komisja Bezpieczeństwa uzgodniła z Komendantem Poli-
cji Powiatowej w Sierpcu, iż wycieczki autokarowe zgło-
szone przez opiekunów lub nauczycieli są kontrolowane 
przez naszą Policję (dotyczy sprawności technicznej auto-
karu i kierowcy),

• wybudowanie nowych parkingów na Osiedlu Niepodle-
głości, wzdłuż ul. Paderewskiego i ul. Piłsudskiego oraz 
na terenie miasta, w miejscach wskazanych przez Naszych 
mieszkańców,

• uruchomienie strzałki nakazu jazdy w prawo na skrzyżowa-
niu przy Poczcie na ul. Płockiej.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa
Rady Miejskiej VI kadencji,

Wiesław Rypiński

W dniu 16 listopada 2014 roku zakończyła się VI kadencja 
Samorządu Terytorialnego RP. Czas na podsumowania.

To Wy wyborcy daliście nam mandat swojego zaufania, 
do Was więc należy ocena każdego z nas, nie tylko za efekty 
pracy, ale i aktywność, wolę i chęć działania. Uważam, że każdy 
z radnych realizował swój program wyborczy zawarty w przeka-
zanej Państwu ulotce – proszę sięgnijcie po nią. Praca radnego 
przebiega wielotorowo i indywidualnie jest bardzo trudna do pro-
wadzenia i oceny. Praca w Radzie to przede wszystkim umie-
jętność działania w grupie, w zespole a jej skuteczność zależy 
od czystej arytmetyki – pojedyńczy radny sam niewiele zdziała. 
Oczywiście bardzo się liczy jego aktywność na posiedzeniach ko-
misji lub sesjach Rady. Skuteczność tych działań zależy już rze-
czywiście od tego, po której stronie się znajduje, bo wspomniana 
arytmetyka dla opozycji nie jest łaskawa od samego początku 
wchodziłem w skład koalicji do 2013 r. pełniąc zaszczytną i bar-
dzo odpowiedzialną funkcję wiceprzewodniczącego Rady.

Druga sprawa, o której nie można zapomnieć to tzw. lob-
bowanie na rzecz okręgu wyborczego z którego zostaliśmy 
wybrani, to oczekiwania naszych Wyborców mam na myśli bu-
dowę infrastruktury drogowej i technicznej np.: chodniki, par-
kingi, oświetlenie, wodociągi, kanalizacja, gazyfikacja, remonty 

budynków ich modernizacja. No i trzeci obszar to bezpośrednie 
działanie wśród Wyborców w terenie. Chcę nadmienić, że pełni-
łem cotygodniowy dyżur w Urzędzie Miasta ul. Piastowska 11a 
pokój nr 16 w każdą środę o godz. 10:00-12:00 zgłaszający się 
mieszkańcy mogli zawsze liczyć na moją pomoc. Wiele spraw 
udało mi się załatwić, wiele jest w toku załatwiania z jakim skut-
kiem pozostawiam ocenie moich Wyborców. Mogę zapewnić, 
że nadal pragnę służyć ludziom pozostając blisko ludzkich spraw.

Wasze problemy zawsze były i będą moją troską nie w słowach 
a czynach. Oczywiście każdy z nas radnych myślę ma w sobie ten 
wewnętrzny mechanizm samokontroli i samokrytyki. Ja też są-
dzę, że go posiadam, ale ostatecznie osądzić to mogą inni. Ich opi-
nia będzie obiektywniejsza. Ja ją mogę po prostu zaakceptować. 
Moje plany radnego były zawsze ambitne. Poprzeczkę w życiu 
zawieszałem wysoko, lecz zawsze starałem się być wypłacalnym 
dla moich Wyborców. Nigdy nie rzucałem słów na wiatr. Nie 
obiecywałem „gruszek na wierzbie”. Co mi się udało? Czy mo-
głem zrobić jeszcze więcej?, zawsze pozostaje niedosyt.

Po prostu służyć ludziom…
Być sobą, robić swoje. Nikomu nie odmówiłem pomocy!
Z pomocą koleżanek i kolegów radnych wspólnie udało się 

zmodernizować ul. Tysiąclecia, ul. Słoneczną, ul. Broniewskiego, 
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ul. Reja, ul. Gałczyńskiego w/w ulice posiadają już pełną infra-
strukturę drogową (chodniki, asfalt, wjazdy, trawniki). Bardzo 
cieszy wykonanie parkingu na ul. Kwiatowej w pobliżu Przed-
szkoli nr 1, nr 4 był bardzo potrzebny. Dzięki moim staraniom 
poszerzony został parking przy ul. Grota Roweckiego 3 o sześć 
nowych stanowisk tak ważnych na tym Osiedlu, głód miejsc 
parkingowych w mieście jest bardzo duży i pogłębia się nadal. 
Do sukcesów w mojej pracy radnego zaliczam budowę chodni-
ka na Osiedlu Wyzwolenia tzw. łącznika ul. Grota Roweckiego  
z ul. Wiosny Ludów. Uważam, że najwięk-
szym sukcesem Rady Miejskiej VI Ka-
dencji jest rozbudowa i zmodernizowanie 
Centrum Kultury i Sztuki – to wizytówka 
naszego miasta (przypomnę, że inwestycja 
ta miała tylu przeciwników wśród kolegów 
radnych poprzedniej i obecnej kadencji – 
dzisiaj sukces ma tylu ojców).

Jednym z moich osobistych sukcesów 
dających mi dużo satysfakcji – to powrót 
domku dla łabędzi na jeziórkach. Dziś pły-
wającego na tratwie, zakotwiczonego – 
znowu cieszy Sierpczan swoim widokiem 
– to jeden z symboli naszego miasta. Cie-
szę się, że moje apele i starania o budowę 
fontanny w Parku im. Janusza Korcza-
ka przy Sądzie Rejonowym zakończyły 
się sukcesem – za co dziękuję wszystkim 
tym, którzy przyczynili się do powrotu tak 
oczekiwanej fontanny. Należałem do gru-
py radnych, którzy wspierali bardzo ważną 
dla Sierpczan inwestycję – zagospodaro-
wanie terenu Parku „Jeziórka” – I i II etap 

realizacji efektem czego powstały nowe aleje spacerowe, wy-
mieniono oświetlenie, powstała siłownia „Pod Chmurką” i plac 
zabaw dla dzieci ciesząc sympatyków aktywnego trybu życia.

Byłem jedynym radnym, który głosował przeciwko likwi-
dacji ulicy Bobrowej, najkrótszej drogi na Cmentarz Parafialny, 
jak też zabraniu bonifikaty przy zakupie mieszkań komunal-
nych zarządzanych przez ZGM. Wszystkie próby jej przewró-
cenia z całą stanowczością będę popierał – projekt uchwały 
obywatelskiej.

Troszkę o sobie

Samoocena jest najtrudniejszą rzeczą 
wymagającą wielkiej odwagi – ja ją posia-
dam. Myślę, że jestem normalnym człowie-
kiem, wrażliwym, mającym dużo pokory. 
Jestem pasjonatem aktywnego działania. 
Należę do ludzi dla których brak aktyw-
ności stawiany do realizacji coraz bardziej 
trudniejszych zadań jest prawie klęską. Lu-
bię być z ludźmi, działać z nimi, realizować 
ich oczekiwania, robić coś dla innych. Wi-
dzę w tym sens. Uważam, że każdy czło-
wiek ma swoje wewnętrzne sakrum, wie 
jakim jest i co myśli. Ja w życiu starałem 
się być skrzypcami nie futerałem. Są warto-
ści, które nie powinny się dewaluować: ho-
nor, godność, uczciwość, prawda. Kończąc, 
sądzę, że warto być wiernym własnym ide-
ałom – ludzie potrafią to docenić.

Kazimierz Czermiński

RADA MIASTA

SIERPC PAMIĘTA  
O 1-17 WRZEŚNIA 1939 R.

W dniu 17 września 2014 r. obchodziliśmy 75 rocznicę  
wybuchu II wojny światowej i napaści sowieckiej na Polskę. 
Na uroczystości zaprosiły Prawo i Sprawiedliwość, NSZZ  
„Solidarność” Rada Oddziału w Sierpcu, Klub Gazety Polskiej 
w Sierpcu oraz vice przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz 
Czermiński. Rocznicowe obchody uświetniła masz Święta odpra-
wiona w Kościele pod wezwaniem Stanisława Kostki w intencji 
Ojczyzny. Przybyli mieszkańcy Sierpca, harcerze, delegacje sier-
peckich szkół. W uroczystości udział wzięły poczty sztandarowe: 

Rady Miejskiej w Sierpcu w składzie: Barbara Gil, Krzysztof Ru-
dowski – Chorąży, Wojciech Jaworowski. Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej – poczet tworzyli harcerze z Liceum 
Ogólnokształcącego im. majora Władysława Sucharskiego w Sierp-
cu, sztandar Związku Kombatantów RRP i Więźniów Politycznych 
Oddział w Sierpcu w składzie: Tadeusz Spychała, Henryk Tłusty, 
Bronisława Piusińska, Niezależnego Związku Zawodowego „So-
lidarność” Oddział w Sierpcu w składzie: Paweł Marcinkowski – 
chorąży w asyście Frydrychowicz Barbara, Dondalska Hanna.

Władze samorządowe reprezentowali: Marek Kośmider – 
burmistrz, Kazimierz Czermiński viceprzewodniczący Rady 
Miejskiej, radny Zdzisław Dumowski – przewodniczący Komi-
sji Społecznej RM.

Msze celebrował proboszcz ks. dr. Tomasz Kadziński. Głos 
zabrał przedstawiciel sierpeckiego PIS-u Andrzej Cześnik, który 
przypomniał trudną polską historię. Mówił o pierwszych dniach 
września 1939 r. o kompanii wrześniowej wspominał też o napaści 
ZSRR na tereny wschodnie jak również lata powojenne czasy żoł-
nierzy wyklętych. Odmówiono za nich modlitwę. Po mszy uczestni-
cy uroczystości udali się do parku gen. Władysława Andersa. Zanim 
złożono kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem upamiętniającym 
pobyt generała w Sierpcu, złożono urnę z ziemią z Monte Cassino 
którą przywiózł radny Kazimierz Czermiński. On to skierował prze-
słanie do zgromadzonych mieszkańców Sierpca. Tekst wystąpienia 
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RADA MIASTA

KULT POLSKIEGO PAPIEżA – 
RELIKWIE W SIERPCU 

„Szanowni mieszkańcy Ziemi Sierpeckiej, hi-
storii uczmy się i przeżywajmy razem, jej nie 
wybiera się – ona jest, powinniśmy Ją pielę-
gnować. Żeby mogła ona nas czegoś nauczyć 
to zależy wyłącznie od nas samych, każdego 
z nas. Miejmy odwagę mówić prawdę – ona 
nas wyzwoli. O wolność musimy dbać, trze-
ba o niej pamiętać, przede wszystkim trzeba 
pamiętać o tym czasie, gdy wolności nie było. 
Dziś możemy oceniać polską wolność, może-
my dla niej uczyć się i pracować i nikt nie od-
bierze nam satysfakcji z tego, że udało nam się 
25 lat temu odzyskać wolność. Mamy satys-
fakcję, że ta wolność wyszła z Polski z bramy 
stoczni gdańskiej na całą Europę, krusząc mur 
berliński. Przy biciu werbla grał uczeń Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej w Sierpcu Jakub 
Kęsicki i wysłuchaniu melodii „Cisza” wy-
konał trębacz uczeń Łukasz Piotr Gawłow-
ski delegacje złożyły kwiaty, zapalono znicze 
również pod pomnikami w Sierpcu, które upa-
miętniają tych którzy zginęli za wolność ojczyzny: Pomnikiem Żoł-
nierzy Września 1939 r. i Armii Krajowej, Kamieniem Katyńskim 
w Parku Solidarności i tablicą na budynku na ul. Jana Pawła II gdzie 
mieściło się Sierpeckie gestapo – tam zamordowano 300 Sierpczan.

Zebranych za przybycie i wspólne refleksje podziękowali: 
Anna Czachorowska i Waldemar Olejniczak.

Warto wiedzieć

Patronat nad uroczystościami obchodów 75-lecia wybuchu  
II wojny światowej 1-17 września 1939 r. oraz 75-lecia bitwy pod 
Monte Cassino objął Burmistrz Miasta Sierpca Marek Kośmider. 
Dziękujemy za pomoc i wsparcie osobom, które przyczyniły się 
do sprawnego przebiegu uroczystości. Rodzinom żołnierzy wal-
czących w bitwie pod Monte Cassino, którzy wyparli inicjatywę 
obchodów tej ważnej rocznicy w naszym mieście, Radnym Miej-
skim za pomoc i uczestnictwo w obchodach: Zdzisławowi Dumow-
skiemu, Barbarze Gil, Wojciechowi Jaworowskiemu, Krzysztofowi 

Rudowskiemu, Małgorzacie Kisielewskiej, Da-
riuszowi Malanowskiemu. Pracownikom pra-
cowni dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca 
na czele z dyrektorem tej placówki Tomaszem 
Krukowskim i Michałem Weber za korzystanie 
ze zbiorów Pracowni, Dyrektorowi L.O. PUL 
w Sierpcu majorowi Jarosławowi Chroboto-
wi i nauczycielom, uczniom tej szkoły za wy-
stawienie warty honorowej przy pomnikach 
– za pomoc w przeprowadzeniu uroczystości 
Przewodniczącym Zarządów Osiedli: Pani Mał-
gorzacie Kisielewskiej ZO 6, Bogdanowi Bart-
nickiemu ZO 4, Dyrektor Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Sierpcu Barbarze Bońkowskiej 
oraz uczniom – trębaczowi Łukaszowi Piotrowi 
Gawłowskiemu, werbliście Jakubowi Kęsickie-
mu, Teodorowi Zasadowskiemu – przedsiębior-
cy fundatorowi tablicy pamiątkowej – ziemia 
z Monte Cassino, Stanisławowi Frydrysiakowi 
– przedsiębiorcy z Płocka – fundatorowi urny 
na ziemie z Monte Cassino, dh. hm. Katarzy-

nie Kordulasińskiej – komendantce Hufca ZHP im. Janusza Korcza-
ka w Sierpcu.

Kazimierz Czermiński

Relikwie z krwi świętego Jana Pawła II 
w Sierpcu – 12 września 2014 r.

Rok 2014 jest rokiem szczególnym dla Sierpczan – to ROK  
PAPIEŻA JANA PAWŁA II. Obchodzony w naszym mieście w hoł-
dzie dla upamiętnienia kanonizacji wniesienia na ołtarze papieża 
Polaka. Pierwszą parafią, która wprowadziła relikwię, z krwi Świę-
tego Jana Pawła II była Parafia Świętego Maksymiliana Kolbego 
w Sierpcu. Zorganizowane uroczystości były ogromnym duchowym 
przeżyciem dla parafian mają też wymiar historyczny dla chrze-
ścijan tworzących wspólnotę katolicką kościoła pod wezwaniem 
świętego Stanisława Kostki. Tam też relikwia wystawiona została 
w przygotowanym relikwiarzu umiejscowionym w bocznym ołta-
rzu kościoła. W uroczystości wprowadzenia relikwii wzięli udział 
wierni, harcerze, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Gozdowie.

Głównym celebrantem uroczystości był ks. dr Tomasz Ka-
dzińśki, proboszcz parafii wspierany przez księży tej parafii.  

On to wygłosił homilie skierowaną do zgromadzonych w Koście-
le wiernych „Święci są darem Boga dla Nas. Uczą dobroci miłości, 
są znakiem dla człowieka. A w życiu potrzebujemy takich zna-
ków, które umacniają naszą wiarę, wskazują drogę, którą dążymy 
do wieczności.”

Niech ta relikwia będzie nie tylko ozdobą kościoła, ale tak-
że porusza nasze serca, abyśmy starali się być jeszcze lepsi…

Zgromadzeni w Kościele wysłuchali koncertu orkiestry, był 
on zadedykowany Ojcu Świętemu jak też licznie zgromadzonym 
w kościele wiernych parafii.

W dniu 22 października 2014 r. odbyły się uroczystości wprowa-
dzenia relikwii Jana Pawła II do kościoła Farnego pod wezwaniem 
św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu z udziałem biskupa Die-
cezji Płockiej ks. biskupa Piotra Libery. W programie uroczystości 
wystąpił Chór Reprezentacyjny Wojska Polskiego. Współorganiza-
torem obchodów są Burmistrz i Rada Miejska w Sierpcu.

Kazimierz Czermiński
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Warto wiedzieć
„Santo subito”

Ludzie pragną cudów…

Relikwie papieża mają trzy stopnie jakości w zależno-
ści od tego czy chodziło o część ciała Jana Pawła II – zwykle 
są to włosy lub krew o relikwie dotykową, czyli sztukę odzieży, 
czy też o przedmiot, z którym się ona zetknęła. Relikwii ciele-
snych krąży w tej chwili po świecie około 400, tych drugorzęd-
nych jest około 40 tysięcy. Liczba relikwii trzeciej klasy jest 
nieograniczona bo znajduje tu zastosowanie zasada homeopatii 
mówiąca, że działanie lecznicze wykazuje substancja w najwięk-
szym rozcieńczeniu.

Bez kropli krwi nie doszłoby do kanonizacji Jana Pawła II. Za-
schła ona na kawałku materiału. Pochodziła z ostatniego pobrania 
krwi od umierającego Karola Wojtyły. Ampułkę tę otrzymał abp Stani-
sław Dziwisz. Jest on nie tylko zarządcą spadku po zmarłym papieżu, 
ma również monopol na dystrybucję jego krwi, którą po umieszczeniu 
w różnych „relikwiach” wysyła wedle uznania na cały świat.

Tylko uznany oficjalnie święty ma swój własny dzień w kalen-
darzu, tylko jego relikwie mogą być czczone na całym świecie i bez 
względu na to jakie akta się jeszcze pojawią, pozostaje nie odwoła-
nym świętym do Dnia Sądu Ostatecznego i jeszcze dłużej.

Kazimierz Czermiński

VI MISTRZOSTWA POLSKI 
SAMORZĄDOWCÓW
20-21 WRZEŚNIA – TORUŃ

RADA MIASTA

Mistrzostwa Polski Samorządowców w piłce nożnej na stałe 
wpisały się do kalendarza amatorskich imprez sportowych or-
ganizowanych w naszym kraju. Już po raz szósty reprezentacje 
złożone z pracowników samorządowych walczyły o tytuł Mi-
strza Polski. Tegoroczna edycja mistrzostw zorganizowana zo-
stała w jednym z najpiękniejszych Polskich Miast – Toruniu. 
Mistrzostwa podobnie jak w roku ubiegłym rozegrane zostały 
w dwóch kategoriach: „Open” i „Oldboy” – U+35.

Tytuł Mistrza Polski wywalczyła drużyna Powiatu Sanoc-
kiego, która w meczu finałowym pokonała 2:1 drużynę Ziemi 
Pszczyńskiej. Trzecie miejsce ex-aequo wywalczyły zespoły 
Gminy Nadarzyn i Gminy Komorniki. W zawodach uczestni-
czyły 23 drużyny. Biorąc udział w mistrzostwach 
drużyna UM Sierpc zajęła V miejsce.

Trzeba przyznać, że apetyty naszego zespo-
łu były znacznie wyższe. Sierpczanie to brązowi 
medaliści V Mistrzostw Polski rozegranych w Ko-
łobrzegu w 2013 roku, a zawodnik Michał Dzięgie-
lewski był królem strzelców mistrzostw.

Razem z drużyną do Torunia wyjechała gru-
pa niezawodnych kibiców. W ocenie organizato-
rów byliśmy bezkonkurencyjni „na złoty medal”. 
Za gorący doping zawodnicy serdecznie dziękują. 
Wśród dopingujących byli: Marek Chrzanowski –  
Przewodniczący Rady Miasta, vice przewodniczą-
cy Kazimierz Czermińśki, radni: Wojciech Jawo-
rowski, Adam Malinowski, pracownicy Urzędu 
Miasta: Katarzyna Jonika – skarbnik, Renata Gó-
rzyńska – Naczelnik Wydziału, Krystyna Gajewska,  
Bożena Biegańska i Anna Olszewska – dyrektor 
MOPS-u.

Za sprawną organizację wyjazdu gorące po-
dziękowania należą się Pani Halinie Waszkiewicz –  
Inspektor Biura Rady.

Kazimierz Czermiński

Warto wiedzieć

Pierwsze duże edycje Mistrzostw Polski Samo-
rządowców rozegrane zostały w nadmorskim Re-
walu a tytuły mistrzowskie zdobyły w nich zespoły: 
UM Nowy Sącz w 2009 r. i Ziemi Pszczyńskiej 

w 2010 r. W trzeciej i czwartej edycji mistrzostw, które ro-
zegrane zostały w Zakopanem, tryumf święciły zespoły UM 
Zielona Góra i UM Skarżysko-Kamienna. W 2013 roku po-
nownie mistrzostwa odbyły się nad morzem w Kołobrzegu. 
Tytuł mistrzowski wywalczyła drużyna UM Nowy Sącz, któ-
ra w finale zwyciężyła zespół Powiatu Ostródzkiego. Trzecie 
miejsce zajęła drużyna UM Sierpc. Po raz pierwszy rywali-
zowano również w kategorii „Oldboy-ów” +U35. Tytuł mi-
strzowski wywalczyła reprezentacja Powiatu Bełchatowskiego 
zwyciężając zespół Skarżysko-Kamienna 4:2. Trzecie miejsce 
zajęła drużyna Gminy Sława.

Kazimierz Czermiński
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W dniu 3 października 2014 r. odbył się Dzień Seniora zor-
ganizowany przez Zarząd Osiedla nr 4. Impreza odbyła się 
w restauracji „Zakątek”. Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 
4 Bogdan Bartnicki przywitał zgromadzonych gości: seniorów, 
przedstawicieli władzy samorządowej: Przewodniczącego Rady 
Miejskiej – Marka Chrzanowskiego, v-ce Przewodniczącego – 
Kazimierza Czermińskiego, radnego Jerzego Stachurskiego oraz 
członków Zarządu Osiedla nr 4.

Przewodniczący Bogdan Bartnicki w imieniu całego Zarzą-
du Osiedla nr 4 złożył wszystkim seniorom najserdeczniejsze 

życzenia zdrowia, energii i entuzjazmu. Aby nigdy nie zabrakło 
Im zapału do wspierania kolejnych pokoleń, a każdy nowy dzień 
dostarczał jak najwięcej powodów do szczerego uśmiechu.

Przewodniczący Zarządu korzystając z okazji podziękował 
radnym – Jerzemu Stachurskiemu i Adamowi Malinowskiemu 
za współpracę i wsparcie finansowe w organizowaniu imprez. 
Wyrazem wdzięczności było wręczenie przedstawicielom władz 
samorządowych pamiątkowych statuetek, dyplomów i medali.

Punktem kulminacyjnym było wyróżnienie seniorów: Roma-
na Kurantowicz, Ireny Śliwickiej, Krystyny Stawskiej, Jadwigi 
Pawlak, Genowefy Kaczorowskiej, Ireny Sobczak, Anny Kolos, 
Bogdana Muchiewicz i Stanisława Iglińskiego.

Tytuł najsympatyczniejszej seniorki imprezy zdobyła Pani 
Krystyna Stawska, która otrzymała od v-ce Przewodniczącego 
Rady Miejskiej bukiet kwiatów.

Po zakończeniu części oficjalnej, rozpoczęła się „właści-
wa” część zabawy. Oprawę muzyczną zapewnił Dj Paweł, zaś 
o wspaniałe menu zadbała restauracja „Zakątek”. Całość im-
prezy uświetnił występ grupy muzyków pod kierunkiem Pana 
Roberta Kwiatkowskiego oraz część artystyczna w wykonaniu 
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu – Filipa i Jakuba 
Kwiatkowskich.

Florek

RADA MIASTA

DZIEŃ SENIORA NA OSIEDLU NR 4

DZIEŃ SENIORA NA OSIEDLU NR 6

PLAN PRACY ZARZĄDU OSIEDLA NR 1  
NA 2015 ROK

W dniu 9.11.2014 r. odbył się Dzień Seniora zorganizowa-
ny przez Zarząd Osiedla nr 6. W uroczystości wzięli udział starsi 
mieszkańcy Osiedla za torami, jak również zaproszeni goście. Rad-
na Małgorzata Kisielewska złożyła najserdeczniejsze życzenia Se-
niorom a także podziękowała Zarządowi za przygotowanie imprezy 
oraz zespołowi „Animar” za oprawę muzyczną. Podczas uroczysto-
ści Seniorzy otrzymali kwiaty z rąk burmistrza Marka Kośmidra, 
wicestarosty Marka Gąsiorowskiego oraz od radnych miasta: Woj-
ciecha Jaworowskiego i Wiesława Rypińskiego. Spotkanie upłynęło 
w bardzo miłej i radosnej atmosferze. Seniorzy do późnych godzin 
wieczornych wspólnie biesiadowali. Nie po raz pierwszy pokazali, 
że śpiew, dobry humor i zabawa są niezależne od wieku.

Zarząd Osiedla nr 6

1. Bal karnawałowy dla dzieci w zajeździe „Marysieńka” wej-
ście od ul. Kościuszki – 22.01.2015, w godz. 17-20. Za-
bawę poprowadzi zaproszony gość a oprawę muzyczną 
przygotowuje zespół AVERS. Zapraszamy wszystkie dzie-
ci z rodzicami.

2. W dniu 31.01.2015 zapraszamy wszystkich chętnych doro-
słych na drugi bal karnawałowy pod nazwą „Pierwszy taniec 
z proboszczem” do zajazdu SONATA. Bal jest organizo-
wany w godzinach 18:00-01:00. Zapewniamy 5 ciepłych 
posiłków, przystawki, ciasta, napoje, owoce oraz dobrą za-
bawę. Oprawę muzyczną poprowadzi zespół AVERS Janusza 

Karolewskiego. Odpłatność od osoby 75 zł. Zgłoszenia przyj-
mujemy pod numerem telefonu 697 095 325 oraz po każ-
dej mszy św. w kościele pod wezwaniem NMP (Klasztor) 
od 7.12.2014 r. Ilość miejsc ograniczona.

Jednocześnie pragnę poinformować, że są to ostanie spotka-
nia organizowane przez Zarząd Osiedla w tej kadencji, która koń-
czy się w marcu 2015 roku.

Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1,
Tomasz Kowalski



18

BURMISTRZ M. SIERPCA

8 grudnia br. odbyła się II sesja Rady Miejskiej Sierpca, podczas której burmistrz elekt Jarosław Perzyński otrzymał zaświadcze-
nie o wyborze na stanowisko burmistrza oraz złożył ślubowanie. Na stanowisku zastąpił Marka Kośmidra, który był burmistrzem przez  
19 lat. Podczas sesji udekorował on Jarosława Perzyńskiego łańcuchem z herbem Miasta Sierpca stanowiącym symbol władzy Burmistrza.

W swoim wystąpieniu Jarosław Perzyński podziękował wyborcom za zaufanie, którym go obdarzyli i zapowiedział ciężką pracę dla 
dobra naszego miasta.

JAROSŁAW PERZYŃSKI ZŁOżYŁ 
ŚLUBOWANIE I ZOSTAŁ ZAPRZYSIĘżONY 

NA BURMISTRZA SIERPCA
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BURMISTRZ M. SIERPCA

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
BRONISŁAW KOMOROWSKI ZŁOżYŁ GRATULACJE  

JAROSŁAWOWI PERZYŃSKIEMU Z OKAZJI 
WYBORU NA STANOWISKO BURMISTRZA SIERPCA
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W piątek, 10 października 2014 roku, dokonano uroczystego 
przekazania do eksploatacji zmodernizowanej Ciepłowni Miej-
skiej. W miejscu dotychczasowej, opalanej węglem, kotłowni, 
powstała elektrociepłownia, która produkować będzie nie tyl-
ko ciepło do ogrzewania naszych mieszkań, ale również ener-
gię elektryczną. Nie bez znaczenia jest także fakt, że źródłem 
do produkcji tej energii jest ekologiczny gaz ziemny. Brak tej 
inwestycji, w nieodległej przyszłości, skutkowałby nieuchronnie 
ogromnymi sankcjami unijnymi za odprowadzanie do atmosfe-
ry szkodliwych dla zdrowia związków chemicznych. W konse-
kwencji musiałoby to doprowadzić do skokowego wzrostu opłat 
za pobieraną przez mieszkańców energię cieplną.

W trakcie uroczystego przekazania zmodernizowanej Cie-
płowni, burmistrz Marek Kośmider podkreślił, że oddawana 
inwestycja jest jednym z ogniw w łańcuchu działań inwestycyj-
nych, realizowanych od kilkunastu lat, a służących ochronie śro-
dowiska. Do zrealizowanych wcześniej, jako efekt zamierzonej 
przed laty strategii rozwojowej należą:
• Doprowadzenie do Sierpca gazu ziemnego.
• Modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków.
• Wybudowanie ponad trzydziestu kilometrów sieci kanalizacji 

sanitarnej z kilkoma przepompowniami ścieków.
• Rozbudowa i modernizacja się wodociągowej.
• W 2008 roku, w Rachocinie, powstała kwatera do składowa-

nia wyrobów zawierających azbest.
• W tym samym miejscu powstał Regionalny Zakład Gospo-

darki Odpadami Komunalnymi.

Wystąpienie Andrzeja Waliszewskiego – 
dyrektora spółki „Ciepłownia Sierpc”

Ciepłownia Sierpc Spółka z o.o. działa na terenie Sierpca 
od 17 czerwca 1992 roku. Powstała decyzją Rady Miasta z po-
działu Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
w Płocku. Jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowie-
dzialnością, której 100% udziałów należy do miasta Sierpca.  
Kapitał udziałowy Spółki wynosi 463000 zł.

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych władzami spółki są:
• Zgromadzenie Wspólników – reprezentowane przez Burmi-

strza Miasta Marka Kośmidra;
• Rada Nadzorcza – w której skład wchodzą:

 ◦ Piotr Tyndorf – przedstawiciel Burmistrza – przewodniczący,
 ◦ Mariusz Pawlak – przedstawiciel Burmistrza,

 ◦ Janina Brzezińska – przedstawiciel załogi Spółki.
Zarząd Spółki jest jednoosobowy, reprezentowany przez dyrek-
tora Spółki. Przedmiotem działalności Spółki jest:
• produkcja energii cieplnej,
• przesyłanie energii cieplnej,
• dystrybucja ciepła,
• sprzedaż detaliczna węgla, sprzedaż hurtowa odpadów i zło-

mu dla odbiorców zewnętrznych,
• wykonywanie robót ogólnobudowlanych dotyczących prze-

syłowych obiektów liniowych tj. rurociągów, linii elektro-
energetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych,

• wykonywanie robót ogólnobudowlanych dotyczących roz-
dzielczych obiektów liniowych tj. rurociągów, linii elektro-
energetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych,

• instalowanie centralnego ogrzewania i wentylacji,
• wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi tudzież 

dzierżawionymi.

Źródłem ciepła dla miasta Sierpca jest kotłownia miejska, 
w której zainstalowane są 3 kotły WR10. Ich łączna moc równa 
jest 34,9 MW. Ciepło rozprowadzane jest do 498 węzłów ciepl-
nych za pomocą sieci cieplnej, której długość wynosi 22,8 km. 
Wszystkie sieci są wysokoparametrowe.

Mając na uwadze zmiany w polityce dotyczącej ochro-
ny środowiska, tj. konieczność zakupu coraz większej ilości 
uprawnień do emisji CO2 i zapowiadane drastyczne zmniejsze-
nie norm na emisję pyłu, a jednocześnie dążąc do polepszenia 
mikroklimatu w mieście, zaczęliśmy planować modernizację 
miejskiego źródła ciepła. Mając na uwadze potrzeby cieplne 
miasta, koszt różnych nośników energii i elastyczność nowego 
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układu ogrzewania, optymalnym rozwiązaniem okazała się 
elektrociepłownia na bazie silników tłokowych zasilanych ga-
zem ziemnym.

Wiosną 2011 roku opracowano kilka wariantów układu Elek-
trociepłowni z różną liczbą silników i o różnej ich mocy, przy róż-
nym czasie ich pracy. Wybrano wariant czterech silników o mocy 
elektrycznej l MW i mocy cieplnej 1,36 MW każdy. Do wyliczeń 
przyjęto cenę energii elektrycznej na podstawie Towarowej Giełdy 
Energii, cenę ciepła wg obowiązującej w tym czasie taryfy i cenę 
„żółtego certyfikatu” wg notowań na Towarowej Giełdzie Energii. 
Na tych danych oparto harmonogram rzeczowo-finansowy przed-
sięwzięcia. Gaz ziemny spalany w Elektrociepłowni pokryje około 
50% rocznego zapotrzebowania miasta na ciepło. Zużycie rocz-
ne węgla zmniejszy się o około 6 000 ton. Emisja pyłu, tlenków 
siarki i sadzy zmniejszy się o około 50%. Podobnie zmniejszy się 
emisja dwutlenku węgla w stosunku do zużytej energii pierwot-
nej. Produkcja i sprzedaż energii elektrycznej zwiększy przychody 
Ciepłowni i zabezpieczy nas od skutków zmian klimatycznych.

W dniu 2 czerwca 2011 r zwróciłem się pismem do Rady Nad-
zorczej o rozszerzeniu działalności Spółki poprzez rozpoczęcie 
inwestycji polegającej na zastosowaniu systemu kogeneracji zasila-
nego gazem ziemnym z czterema gazowymi silnikami tłokowymi.

Podjęcie inwestycji wymagało:
1. opracowania dokumentacji technicznej,
2. zakupu czterech silników gazowych o łącznej mocy 4,0 MWel  

i 5,44 MWc,
3. modernizacji układu pompowego kotłowni w celu przygoto-

wania go do współpracy z silnikami gazowymi,
4. wykonanie przyłączy gazowych i energetycznych.

Planowana wartość inwestycji w koncepcji wynosiła 
13 200 000 zł, w tym 25% środki własne, a pozostała kwota 
to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W dniu 7 czerwca 2011 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwa-
łę, akceptując projekt o rozbudowie systemu ciepłowniczego 
i wniosła o przyjęcie stosownej uchwały przez Zgromadzenie 
Wspólników. Walne Zgromadzenie uchwałą nr 214/2011 z dnia 
7 czerwca 2011 roku wyraziło zgodę na:
1. zaangażowanie środków własnych Spółki do 25% inwestycji,
2. zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie z prze-

znaczeniem na zrealizowanie inwestycji.

W drodze przetargu nieograniczonego, wg przepisów zamó-
wień publicznych, wybrano inwestora zastępczego firmę JUWA 
„PPH” Białystok, z którą w dniu 5 lipca 2011 roku podpisano 
umowę na „Modernizację systemu ciepłowniczego w Sierpcu”. 

Inwestycja została podzielona na 3 etapy:
• I przygotowanie inwestycji,
• II realizacja,
• III rozliczeniu końcowego inwestycji wraz z audytem 

projektu.

W dniu 7 października 2013 roku, zgodnie z przepisami za-
mówień publicznych, został ogłoszony przetarg nieograniczony 
na „Przebudowę ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujące 
na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej opartej 
na paliwie gazowym”. Do przetargu przystąpiły 2 firmy spo-
śród których wybrano firmę ENERGOTECHNIKA z Warszawy, 
za cenę 15 831 639,97 zł brutto, przy deklarowanej sprawności 
całkowitej 93,20%.

Dnia 16 października 2013 roku podpisano z firmą „Energo-
technika” umowę na wykonanie robót. Firma zobowiązała się za-
kończyć inwestycję 30 września 2014 roku. W dniu 30 grudnia 
2013 roku Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o. zawarła umowę z Woje-
wódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej i otrzymała preferencyjną pożyczkę w kwocie 8 936 848 zł 
na przebudowę systemu ciepłowniczego przy całkowitym kosz-
cie inwestycji netto 12 871 252,01 zł, brutto 15 831 639,97 zł.

Umowa z Wykonawcą przewidywała zakończenie inwe-
stycji do dnia 30 września 2014 roku. Zgodnie z założeniami 
Wykonawca zgłosił inwestycję do odbioru w dniu 22 września  
2014 roku. Dokonano rozruchu silników i układów technologicz-
nych. Po rozruchu Elektrociepłownia pracowała ponad 80 godz. 
na ruchu próbnym. W tym czasie zewnętrzne firmy wykonały 
pomiary sprawności energetycznej Elektrociepłowni i pomiary 
emisji w spalinach silników. Przy deklarowanej sprawności ener-
getycznej 93,2% pomiary wykazały sprawność ponad 95%.

Na koniec chciałbym podziękować Wykonawcy, firmie Ener-
gotechnika Panu Prezesowi Jerzemu Umińskiemu i Panu Wice-
prezesowi Michałowi Umińskiemu za solidną i terminową pracę, 
a inwestorowi zastępczemu Panu Waldemarowi Filipkowskiemu 
za pomoc w prowadzeniu inwestycji.

Dziękuję bardzo Pani Elizie Gelec Dyrektor Oddziału Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Płocku za pomoc w finansowaniu inwestycji i sprawne działa-
nie w przekazywaniu środków.

Dziękuję organom spółki Panu Markowi Kośmidrowi – Bur-
mistrzowi Miasta i Radzie Nadzorczej za poparcie projektu mo-
dernizacji Ciepłowni.

Dziękuję pracownikom, którzy brali udział w prowadzeniu 
tego trudnego zadania. Dziękuję wszystkim instytucjom, zakła-
dom i pracownikom za pomoc i współpracę.

Andrzej Waliszewski
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W niezwykłych okolicznościach, bowiem w trakcie zorganizo-
wanego z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przez uczniów i absol-
wentów Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu, 
uroczystego koncertu Echa młodości, echa wolności Burmistrz 
Marek Kośmider uhonorował sześcioro nauczycieli z placówek 
edukacyjnych prowadzonych przez Miasto Sierpc Nagrodą Bur-
mistrza. W sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w obec-
ności Wicestarosty, licznie przybyłych nauczycieli, przedstawicieli 
organizacji związkowych oraz osób związanych ze środowiskiem 
oświatowym za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wy-
chowawczo – opiekuńczej nagrodzeni zostali: pani Jolanta Chy-
żyńska – nauczyciel-bibliotekarz, a jednocześnie wicedyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego, reprezen-
tujące barwy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej –  
pani Małgorzata Wiśniewska – nauczyciel matematyki i pani 
Iwona Brudnicka – nauczyciel historii, pani Ewa Mirosława 
Krydzińska – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 1 Słoneczna 
Jedynaczka, a także pan Waldemar Frydrychowicz – nauczyciel 
wychowania fizycznego (Gimnazjum Miejskie im. Mikołaja Ko-
pernika) oraz pani Marzanna Kupniewska – nauczyciel, a zara-
zem dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4 Czerwonego Kapturka.

Nagroda Burmistrza Miasta Sierpc jest przyznawana corocznie, 
od siedemnastu lat, uzyskującym szczególne osiągnięcia w pra-
cy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycielom za-
trudnionym w miejskich placówkach oświatowych. Złożone przez 

dyrektorów szkół i przedszkoli wnioski o przyznanie przedmioto-
wego wyróżnienia nauczycielom (o przyznanie Nagrody Burmi-
strza dyrektorowi wnioskuje Wydział Oświaty) są rozpatrywane 
przez Zespół ds. Nagród i Odznaczeń powoływany zarządzeniem 
Burmistrza. W skład Zespołu wchodzą: dwie osoby reprezentujące 
Radę Miejską, przedstawiciel Wydziału Oświaty, Kultury i Zdro-
wia Urzędu Miejskiego w Sierpcu, wizytator płockiej delegatury 
Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz po jednym przedstawi-
cielu zarządów oddziałów związków zawodowych zrzeszających 
nauczycieli. Przedmiotowemu gremium przewodniczy Zastępca 
Burmistrza. Przyznając nagrody Zespół opiera się o zasady okre-
ślone w regulaminie Kryteria i tryb przyznawania nagród dla na-
uczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych 
przez Miasto Sierpc przyjętym Uchwałą Nr 130/XVI/2008 Rady 
Miejskiej Sierpca z dnia 26 marca 2008 r.

W bieżącym roku, w wyznaczonym terminie, tj. do 20 wrze-
śnia, wpłynęło łącznie siedem wniosków, spośród których 
wszystkie spełniły warunki zarówno formalne, jak i merytorycz-
ne. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe, jak również 
przekonanie o konieczności utrzymania odpowiedniej rangi wy-
różnienia Zespół ds. Nagród i Odznaczeń, zarekomendował sześć 
nagród w wysokości 3 200 złotych brutto każda.

Marek Z. Zdrojewski,
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia

NAGRODY BURMISTRZA DLA NAUCZYCIELI 
Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ 

„MŁODZI EUROPEJCZYCY” W BRUKSELI
W wyjątkowo interesujący sposób ułożył się czwarty tydzień 

nowego roku szkolnego dla trójki sierpeckich gimnazjalistów. 
Otóż Katarzyna Pleśniak (IIB), Zuzanna Wysocka (IIA) oraz Ma-
teusz Rzeszotarski (IIA) – uczniowie Gimnazjum Miejskiego im. 
Mikołaja Kopernika w Sierpcu wzięli udział w wizycie studyj-
nej w Brukseli. Ich pobyt w stolicy zjednoczonej Europy był 
następstwem zorganizowanego przez Burmistrza oraz fundację 
Edu-Inicjatywa u schyłku kwietnia br., celem uczczenia deka-
dy obecności Polski w UE, konkursu edukacyjno – sportowego 
„Młodzi Europejczycy”. Dzięki podjętym wówczas staraniom 
powyższe przedsięwzięcie patronatem objęła posłanka VII ka-
dencji, a zarazem ówczesna przewodnicząca Komisji Rozwoju 
Regionalnego Parlamentu Europejskiego – prof. dr. hab. Danu-
ta Hübner. I mimo iż z racji pełnionych obowiązków nie miała 
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SIERPECKA SCENA MUZYCZNA
KONCERT SIERPECKICH WYKONAWCÓW  

W CKiSz – 26.09.2014 r.

możliwości obserwować kwietniowej rywalizacji 
bezpośrednio w Sierpcu nie zapomniała o tej waż-
nej inicjatywie zapraszając do Belgii trójkę uczest-
ników wraz z dorosłym opiekunem. Pierwszy dzień 
wizyty upływający pod znakiem zwiedzania gma-
chu Parlamentu Europejskiego, udziału w wykła-
dzie poświęconemu funkcjonowaniu głównych 
instytucji europejskich oraz rozmów z Przewod-
niczącą Komisji Spraw Konstytucyjnych został 
zwieńczony oficjalną kolacją wydaną przez prof. Da-
nutę Hübner w stylowej restauracji Poivre et Sel  
(rue de Parnasse 2). Wówczas to delegacja prze-
kazała europosłance zestaw upominków z naszego 
miast, m.in. album „Sierpc w fotografii” ze specjalną 
dedykacją od Burmistrza i Przewodniczącego Rady 
Miejskiej. W piątek grupa blisko pięćdziesięciorga 
uczestników wyjazdu, pod opieką przewodnika, poznawała naj-
bardziej charakterystyczne zabytki Brukseli odwiedzając Parc du 
Cinquantenaire z monumentalnym łukiem triumfalnym, okazały 
Grand Place ze wspaniałym ratuszem (Hotele de Ville) oraz Do-
mem Króla (Maison de Roi) oraz stanowiącą arcydzieło gotyku 
brabanckiego katedrę św. Michała i Guduli. Równie ciekawe były 
wędrówki wąskimi uliczkami Starego Miasta połączone z zaku-
pami słynnej belgijskiej czekolady. Nie mogło też zabraknąć fo-
tografii trójki gimnazjalistów wraz z opiekunem – inspektorem 
Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego – Markiem Z. Zdrojew-
skim na tle jednego z symboli Brukseli – Atomium. Pozostałą 
część dnia wypełniła wizyta we flamandzkiej Antwerpii, gdzie 

uczniowie podziwiali zabytki starówki, w tym m.in. Dom Ruben-
sa oraz monumentalny, ponad stuletni Dworzec Centralny zwany 
Kolejową Katedrą. Dodatkową i dosyć nieoczekiwaną atrakcją 
stały się rozgrywane na rynku zawody BMX'ów. Trzeci dzień 
pobytu otworzył kolejne szanse poznawania stolicy Unii Euro-
pejskiej, sprawiając iż wizyta studyjna zakończyła się pełnym 
sukcesem. Nie była w stanie zatrzeć tego stosunkowo meczą-
ca, gdyż trwająca ponad 18 godzin podróż powrotna do Polski. 
Bezsprzecznie Młodzi Europejczycy z Sierpca godnie reprezen-
towali nasze miasto.

Marek Z. Zdrojewski,
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia

Koncert promujący wydanie płyty „Muzyczny Sierpc vol. 1”, 
będący podsumowaniem miejskiego projektu „Sierpecka Scena 
Muzyczna 2014”, odbył się w piątkowy wieczór, w sali wido-
wiskowej Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Poprowadził go 
przedstawiciel sierpeckiej sceny muzycznej, Andrzej Kamiński. 
Podczas koncertu zaprezentowali się sierpeccy artyści, wykonu-
jąc różnego rodzaju nurty muzyczne. Przed liczną trzystuoso-
bową publicznością, wystąpiło trzynaście zespołów i solistów. 
Prezentowali nie tylko różne style muzyczne, ale i bardzo szeroką 
rozpiętość wieku – od lat 17 do 91. Można było usłyszeć nastro-
jowe utwory, ostre rockowe granie, ocierające się o trash metal, 
blues, muzykę elektroniczną, hip-hop, a nawet piosenki harcer-
skie – te ostatnie w wykonaniu 91-letniego Jana Chojnackiego. 

Na zakończenie wszyscy wspólnie odśpiewali utwór „Ideały”, 
po którym zastępca burmistrza Zbigniew Leszczyński przeka-
zał Andrzejowi Kamińskiemu statuetkę w kształcie symbolicznej 
nutki, a Wykonawcom – płyty „Muzyczny Sierpc vol. 1”.

Początek przygody z Sierpecką Sceną Muzyczną rozpoczął 
się na początku roku. Wystarczyły dwa spotkania z Andrzejem 
Kamińskim i już było wiadomo, w którym kierunku mamy zmie-
rzać. Został ułożony regulamin, rozpoczęto rekrutację, zaczęły 
napływać zgłoszenia osób, które chciałyby nagrać płytę promu-
jącą lokalny potencjał muzyczny. Nie było łatwo, nie dlatego, 
że nie ma zdolnych ludzi w Sierpcu, lecz dlatego, że trzeba ich 
było przekonać, że jest to dobry projekt i warto wziąć w nim 
udział. Bez pomocy realizatora płyty, Andrzeja Kamińskiego 
to by się nam nie udało.

Każdy wykonawca zamieścił na płycie jeden utwór, ponadto 
w załączonej książeczce zamieszczono najważniejsze informa-
cje na ich temat.

Czas pokazał, że mamy do czynienia z profesjonalistami, za-
równo podczas współpracy przy wydawaniu jak też przy orga-
nizacji koncertu. Miejmy nadzieję, że jest to początek długiej 
współpracy pomiędzy samorządem miejskim, a Sierpecką Sceną 
Muzyczną, która już na samym początku odniosła wielki sukces 
podczas koncertu w Centrum Kultury i Sztuki.

Sam koncert można śmiało określić jako muzyczne wyda-
rzenie roku, zarówno ze względu na ilość lokalnych wykonaw-
ców, jak prezentowaną różnorodność muzyczną oraz rozpiętość 
wiekową.
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Podziękowania dla głównych bohaterów, którymi są:
• MMK – Dominika Karolewska, Jakub Morawski, Piotr 

Mazurowski;
• WE PLAY BLUES – Jerzy Głuchowski, Sławomir Szałkuc-

ki; Roman Bagiński;
• ELECTRO FEAR – Marcin Klimek;
• ANASTAS – Piotr Fras, Jarosław Koszalski, Robert Kwiat-

kowski, Jakub Kowalski, Grzegorz Lipowski;
• JA TO NIE WIEM – Hubert Leszczyński, Marcin Gań-

ko; Filip Bagiński, Maciej Ratka, Patryk Sokołowski, Kin-
ga Kowalkowska;

• NATALIA ZALEWSKA – Natalia Zalewska, Jarosław Ko-
szalski, Piotr Mazurowski;

• KINGA KOWALKOWSKA – Kinga Kowalkowska, An-
drzej Kamiński, Dariusz Chyżyński, Robert Kwiatkowski, 

Andrzej Wojtas;
• THE PRESYA – Marek Okraszewski, Jarosław Falkiewicz, 

Piotr Kruk, Artur Okraszewski;
• ALTERNATIVE – Magdalena Gapińska, Jakub Gołębiew-

ski, Adrian Duszyński, Bartosz Gołębiewski, Jakub Kowalski;
• BIG_A – Angielika Maciejewska, Michał Borowski, An-

drzej Wojtas, Andrzej Kamiński;
• OPEN TO THE PUBLIC – Roger Morawski, Andrzej Ka-

miński, Wojciech Watkowski, Sławomir Szałkucki;
• JAN CHOJNACKI – Jan Chojnacki.

A przede wszystkim dla Andrzeja Kamińskiego, który wykonał 
wyjątkową płytę „Muzyczny Sierpc vol. 1” oraz w sposób perfek-
cyjny, przygotował i przeprowadził premierę płyty.

Mariusz Urbański

PROFILAKTYKA NOWOTWORÓW
Wzorem lat ubiegłych, za sprawą zawartych przez Burmistrza 

porozumień, także na przestrzeni 2014 r. odbyły się w Sierpcu 
bezpłatne profilaktyczne badania mammograficzne adresowane 
do kobiet z grupy wiekowej 50-69 lat, które na przestrzeni ostat-
nich dwóch lat nie korzystały z badań finansowanych przez Na-
rodowy Fundusz Zdrowia.

Czterokrotna obecność mobilnych mammobusów Pra-
cowni Profilaktyki i Diagnostyki Obrazowej w Białymstoku  
(styczeń/czerwiec/lipiec/wrzesień) oraz dwukrotna – NZOZ  
Medica w Łodzi (30.03-4.04 oraz 29.09-3.10) sprawiła, iż łącz-
nie 712 sierpczanek skorzystało z mammografii.

Rozwinięciem działań w obszarze profilaktyki nowotworów 
było spotkanie o profilu edukacyjnym „Zdrowie w Twoich rękach” 
zrealizowane 5 listopada br. w sali widowiskowej Centrum Kultury 
i Sztuki przez pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Koordynu-
jącego Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie 
w Warszawie. W jego trakcie – Dorota Ołowska – starsza położna 
ds. profilaktyki oraz Małgorzata Rejent – starsza pielęgniarka ds. 
profilaktyki wykorzystując prezentację multimedialną przekaza-
ły licznie zgromadzonym uczniom szkół podstawowych, gimna-
zjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom Uniwersytetu 

III Wieku szereg informacji na temat uwarunkowań sprzyjają-
cych powstawaniu nowotworów, sposobów ich diagnozowania, 
jak również zachowań minimalizujących ryzyko zachorowania. 
Ostatnia część spotkania upłynęła pod znakiem indywidualnych 
konsultacji z prelegentkami.

Marek Z. Zdrojewski,
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia

Powitanie uczestników sPotkania edukacyjnego  
„Zdrowie Zależy od nas”
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NASADZENIA DRZEWEK  
W PRZEDSZKOLU NR 4

AKCJA „BEZPIECZNY, BO WIDOCZNY” 
W SIERPECKICH PRZEDSZKOLACH

Ważnym wydarzeniem w życiu Miejskiego Przedszkola nr 4  
Czerwonego Kapturka był dzień 27 września 2014 roku, kiedy 
na terenie przedszkolnego placu zabaw przeprowadzono nasa-
dzenia drzewek ozdobnych. Do akcji z wielkim zaangażowa-
niem i uśmiechem na ustach przystąpiły dzieci i ich rodzice, 
pod opieką wychowawczyń – Ewy Lisickiej oraz Katarzyny 
Jaworskiej. Zarówno dzieci, jaki i rodzice włożyli wiele wy-
siłku i serca w sadzenie nowych drzew, które stały się ozdobą 

placu przedszkolnego. Wszystkie działania zostały uwiecznio-
ne na zdjęciach.

Wybór placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 4 nie 
był przypadkowy. W związku z budową parkingu wzdłuż ulicy 
Kwiatowej uszczuplono ilość zieleni na terenie placu zabaw. 
Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody w takim 
przypadku obowiązkowe jest wykonanie rekompensaty ziele-
ni na terenie nieruchomości. W ramach rekompensaty doko-

nano zatem nasadzeń na terenie przedszkola 
i wokół parkingu.

Sadzonki (18 szt.) zakupiono ze środ-
ków Carlsberg Polska SA Browar Kasztelan 
w Sierpcu, jako rekompensatę za zieleń usu-
niętą z terenu zakładu podczas realizacji ich 
inwestycji. Sadzonki pochodzą ze szkółki 
roślin ozdobnych Zielony Ogród Gospodar-
stwo Ogrodniczo-Szkółkarskie Ewy i Ro-
berta Wichrowskich z/s w Kuniewie gm. 
Gozdowo.

Lidia Rymer,
Wydział Spraw Społecznych  

i Komunalnych

Od wielu już lat bezpieczeństwo najmłodszych sierpczan po-
zostaje priorytetem w działaniach podejmowanych przez organ 
prowadzący miejskie przedszkola i szkoły. Świadczy o tym m.in.: 
szczególna dbałość o stan techniczny urządzeń zlokalizowanych 
w obrębie placów zabaw, wdrożenie rygorystycznych procedur 
określających zasady organizowania wycieczek, jak również in-
spirowanie dyrektorów do cyklicznego przeprowadzania próbnych 
ewakuacji dzieci z obiektów oświatowych. Ostatnio asumptem 
do kolejnej inicjatywy w omawianym zakresie stała się zmiana prze-
pisów prawa nakładająca obowiązek używania elementów odblasko-
wych przez wszystkich pieszych użytkowników dróg poruszających 
się poboczem po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

Odpowiadając na apel Komendanta Komendy Powiatowej 
Policji w Sierpcu Burmistrz zorganizował spotkania z dziećmi 
we wszystkich prowadzonych przez samorząd miejski przedszko-
lach. 19 listopada br., w trakcie wizyt w Miejskim Przedszkolu 
nr 2 i Miejskim Przedszkolu nr 4 Czerwonego Kapturka, po pre-
lekcji dotyczącej zasad bezpiecznego poruszania się po drogach 
publicznych, wygłoszonej przez młodszego aspiranta Krzysz-
tofa Kosiorka, Burmistrz – Marek Kośmider oraz I Zastępca 
Komendanta Komendy Powiatowej Policji – młodszy inspek-
tor Krzysztof Witkowski, w obecności przedstawicieli Wydziału 
Oświaty oraz Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego, przeka-
zali przedszkolakom po 50 odblaskowych kamizelek. Z kolei 

27 listopada br., podczas analogicznych 
spotkań, dzieci z Miejskiego Przedszkola  
nr 1 Słoneczna Jedynaczka oraz Miejskiego 
Przedszkola nr 3 zostały obdarowane łącz-
nie dwustoma odblaskowymi opaskami (na-
leży zaznaczyć, że MP nr 1 oraz MP nr 3  
już wcześniej zaopatrzyły się w odbla-
skowe kamizelki). Tym samym sierpeckie 
przedszkola wpisały się w ogólnopolską 
akcję społeczną „Bezpieczny, bo widocz-
ny”, zaś przekazane, dzięki wsparciu firmy  
PHU M&M E. Mikucka akcesoria wykorzy-
stywane m.in. podczas wyjść dzieci na spa-
cery i wycieczki z pewnością w znacznym 
stopniu podniosą poziom ich bezpieczeństwa.

Marek Z. Zdrojewski,
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia
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Festiwal Piosenki Polskiej odbył się 14 listopada 2014 w Gim-
nazjum Miejskim. Przebiegał pod patronatem Burmistrza Miasta 
Sierpc Marka Kośmidra. Miło nam było gościć przedstawicieli 
władz oświatowych Urzędu Miasta, dyrektorów szkół i instytucji 
oświatowych. Swą obecnością zaszczycili nas uczniowie z wycho-
wawcami: Beata Karkusz i klasa IB ze Szkoły Podstawowej nr 2,  
Małgorzata Sajewska i klasa 3B ze Szkoły Podstawowej nr 3, 
Elżbieta Kamińska i klasa 5B ze Szkoły Podstawowej nr 3, Anna 
Ronowicz i klasa 1B z Gimnazjum Miejskiego. Przybyli również 
rodzice i dziadkowie uczestników festiwalu.

W Konkursie Piosenki Polskiej zaprezentowało się 27 mło-
dych artystów. Komisja konkursowa (Andrzej Wojtas – muzyk 
PSM I st. w Sierpcu, Paweł Sosiński – muzyk PSM I st. w Sierpcu, 
Agnieszka Zdziarska – muzyk PSM w Sierpcu, Elżbieta Olszew-
ska – Lamka – nauczyciel muzyki, Aleksandra Dołasińska –  
nauczyciel muzyki) spośród uczestników (solistów) ze szkół 
podstawowych prezentujących polskie piosenki, w myśl regula-
minu, przyznała następujące nagrody:
• I miejsce – kategoria solista – klasy I-III – Oliwia Meler, 

Szkoła Podstawowa nr 3, Aleks Krzysztof Górecki – Szko-
ła Prywatna, Kacper Rutkowski Szkoła Podstawowa nr 2. 
Wyróżnienie – Julia Zimnawoda – Szkoła Podstawowa nr 2.

• I miejsce – kategoria solista – Zuzanna Maciejewska – Szkoła 
Podstawowa w Grąbcu, Anna Andrzejewska – Szkoła Pod-
stawowa w Goleszynie.

• II miejsce – kategoria solista – Mateusz Kotecki – Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Sierpcu.

Wyróżnienia:
• Małgorzata Strześniewska – Szkoła Podstawowa w Gójsku,
• Nina Tyszka – Szkoła Podstawowa w Goleszynie.

Nagrody specjalne dla najmłodszego uczestnika festiwalu:
• Julia Zimnawoda,
• Kacper Rutkowski,
• Aleks Krzysztof Górecki.

W kategorii solistów z Gimnazjów przyznano następujące 
nagrody:
• I miejsce – Natalia Rycharska – Gimnazjum w Gozdowie.
• II miejsce – Zuzanna Olendrzyńska – Gimnazjum 

w Rościszewie.
• III miejsce – Julia Rokitowska oraz Kinga Świerzyńska 

z Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu.

Wyróżnienia:
• Julia Patrycja Szulecka – Gimnazjum w Szczutowie,
• Ewelina Szczerbiak – Gimnazjum w Szczutowie,
• Leszek Giziński – Gimnazjum w Zawidzu,
• Natalia Pniewska – Gimnazjum w Zawidzu,
• Małgorzata Wojtas – OPP Sierpc,
• Maja Peszyńska – Gimnazjum „Leonium” Sierpc,
• Oliwia Kratkowska – Gimnazjum Leonium Sierpc.

Nagroda specjalna dla zespołu akompaniującego z Gimna-
zjum im. biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu.

Nagroda specjalna Grand Prix Festiwalu – Kamila Jonczak – 
Szkoła Podstawowa w Rościszewie.

Każdy uczestnik Festiwalu Piosenki Polskiej otrzymał ma-
skotkę i okolicznościowe gadżety. Nagrodzeni i wyróżnini –  
statuetki.

Nagrodę główną Grand Prix ufundował Burmistrz Miasta 
Sierpca. Festiwal poprowadziły uczennice naszego gimnazjum: 
Katarzyna Ronowicz i Katarzyna Pleśniak.

W czasie obrad jury można było wziąć udział w karaoke przy-
gotowanym przez Małgorzatę Trojanowską, Katarzynę Kordu-
lasińską oraz naszych harcerzy. Główna organizatorka imprezy 
– Aleksandra Dołasińska, podziękowała nauczycielom Gimna-

zjum Miejskiego zaangażowanym w pracę nad tym 
projektem. Byli to: wicedyrektor Dorota Cendrowska, 
Elżbieta Gąsiorowska, Elżbieta Jóźwiak, Anna Kocięc-
ka, Joanna Marlęga, Katarzyna Wysocka, Małgorza-
ta Narodzonek, Małgorzata Trojanowska, Katarzyna 
Kordulasińska, Marta Turalska, Waldemar Frydrycho-
wicz, Edyta Piątkowska.

Szczególne podziękowania kierujemy sponsorom 
konkursu: Burmistrzowi Miasta Sierpca, Krystynie 
i Hubertowi Szczepkom, Elżbiecie Olszewskiej-Lam-
ka, Firmie Transkor – Jerzy Kordulasiński, Firmie 
Marter – p. Góreccy.

Bardzo cieszy fakt, że Festiwal Piosenki Polskiej 
cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Organizator

IV POWIATOWY KONKURS PIOSENKI 
POLSKIEJ „W POSZUKIWANIU TALENTÓW”



27– 4/2014

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Z żYCIA GIMNAZJUM MIEJSKIEGO  
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIERPCU
Sukcesy artystyczne

Uczniowie Gimnazjum Miejskiego rozwijają talenty arty-
styczne, zajmują czołowe miejsca w tej dziedzinie. Miło nam 
poinformować, że uczennica naszej szkoły, Małgorzata Bigoraj-
ska, zajęła drugie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycz-
nym „Tęcza Foto”. Swoje prace wykonywała pod kierunkiem 
A. Dołasińskiej. Katarzyna Szymańska z klasy 3A zdobyła trze-
cie miejsce w Regionalnym Konkursie Plastycznym „Mój krajo-
braz”, którego organizatorem było Liceum Plastyczne w Płocku. 
Tematem prac było wyrażanie siebie i swoich uczuć, świata ma-
rzeń i wyobraźni, a także otaczającej rzeczywistości. Publiczne 
Gimnazjum w Mochowie organizowało konkurs plastyczno- 
-fotograficzny „Skarby Powiatu Sierpeckiego”. Wśród laureatów 
w kategorii fotografia znaleźli się uczniowie Gimnazjum Miej-
skiego – pierwsze miejsce – Katarzyna Pleśniak, wyróżnienie –  
Michał Dołasiński. Majka Zimnawoda zajęła drugie miejsce 
w konkursie piosenek z lat 1945-1965. Zaprezentowała utwór 
z czasów powojennych „Warszawo ma”.

W konkursie fotograficznym, organizowanym przez Starostwo 
Powiatowe w Sierpcu, Michał Dołasiński zajął trzecie miejsce. 
Jego prace ukazywały walory kulturowe, architektoniczne i zabyt-
kowe powiatu sierpeckiego oraz atrakcje turystyczne powiatu sier-
peckiego w czterech porach roku. Już po raz trzeci rozstrzygnięto 
Multimedialny Konkurs „Nauczanie Jana Pawła do młodych” pod 
patronatem Intytutu Jana Pawła II w Warszawie i Wydziału Ka-
techetycznego Kurii Diecezjalnej w Płocku, odbył się w Liceum 
Ogólnokształcącym w Sierpcu. Nasi uczniowie zdobyli: pierw-
sze miejsce – Damian Lewandowski, drugie miejsce – Katarzy-
na Szymańska, trzecie miejsce – Michał Dołasiński. Opiekunami 
gimnazjalistów byli: M. Turalska, M. Jabłońska, A. Dołasińska, 
J. Urbański. W powiatowym konkursie plastyczno-literacko-
-multimedialnym „Jego życie…” nasi uczniowie stworzyli pięk-
ne prezentacje o Janie Pawle II. Michał Dołasiński zdobył drugie 
miejsce, Anna Poleszczuk trzecie miejsce, Zuzanna Dołasińska 
otrzymała wyróżnienie. W szkolnym konkursie fotograficznym 
„Sierpeckie miejsca pamięci narodowej związane z II wojną świa-
tową” przyznano następujące lokaty: pierwsze miejsce Mateusz 
Okraszewski, drugie miejsce Katarzyna Pleśniak, trzecie Ani-
ta Lamka. Bardzo ważnym wydarzeniem artystycznym był dla 
nas konkurs plastyczny organizowany przez OPP, którego celem 
było przypomnienie sylwetki ks. Jerzego Popiełuszki. Uczennice 
naszej szkoły – Weronika Nowakowska, Liwia Sulińska i Agata 

Murawska zajęły pierwsze miejsce. Nagrodzone prace można było 
podziwiać w Kościele Farnym 22 października podczas uroczysto-
ści przekazania relikwii św. Jana Pawła II i błogosławionego ks. 
Jerzego Popiełuszki. Z kolei Adrian Palczewski z klasy Ib otrzy-
mał wyróżnienie w konkursie na logo 70-tej rocznicy wybuchu 
powstania warszawskiego. Serdecznie gratulujemy sukcesów mło-
dym artystom.

Lekkoatletyczna złota jesień

Początek roku szkolnego 2014/2015 obfitował w liczne za-
wody lekkoatletyczne. Sportowcy szkół gimnazjalnych mogli za-
prezentować swoje umiejętności i możliwości w konkurencjach 
indywidualnych i zespołowych. Jesienna aura sprzyjała zawod-
nikom podczas zmagań.

17 września uczniowie Gimnazjum Miejskiego uczcili pa-
mięć bohaterów walczących w obronie naszej ojczyzny. W parku 
im. Gen. Władysława Andersa odbył się VI Bieg Pamięci Naro-
dowej. W tych zawodach, w punktacji ogólnej Gimnazjum Miej-
skie im. M. Kopernika zajęło 1 miejsce.

Na podium stanęli:
• w kategorii dziewcząt klas I-II:

 ◦ I miejsce Zuzanna Wysocka,
 ◦ II miejsce Zuzanna Zakrzewska,
 ◦ III miejsce Natalia Sujkowska;

• w kategorii chłopców klas I-II:
 ◦ I miejsce Maciej Lewandowski,
 ◦ II miejsce Kamil Jurek,
 ◦ III miejsce Sebastian Rokicki;

• w kategorii dziewcząt klas III:
 ◦ I miejsce Oliwia Perczyńska,
 ◦ II miejsce Andżelika Tyburska,
 ◦ III miejsce Gabriela Miłecka;

• w kategorii chłopców klas III:
 ◦ I miejsce Bartłomiej Radkowski,
 ◦ II miejsce Szymon Jagodziński,
 ◦ III miejsce Dawid Stawski.

19 września 2014 r. odbył się w Goleszynie Memoriał im. Ta-
deusza Wiśniewskiego. W klasyfikacji zespołowej Gimnazjum 
Miejsce zajęło I miejsce. Nasi reprezentanci wielokrotnie sta-
wali na podium, zajmując czołowe miejsca w poszczególnych 
konkurencjach.



28

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

W biegu na 100 m. I miejsce zajął S. Falkowski (rekord szkoły  
11.35), III miejsce D. Stawski. W biegu na 300 m. II miejsce zajął 
R. Kurta, III miejsce D. Soboń. W biegu na 1000 m. II miejsce 
zajął B. Radkowski, IV miejsce M. Lewandowski. W skoku w dal 
I miejsce zajął S. Falkowski, II miejsce S. Szpejna. W pchnięciu 
kulą I miejsce zajął P. Sołdański (rekord szkoły 11.52), IV miej-
sce P. Banasiak. W biegu rozstawnym I miejsce zajęła sztafeta 
z naszej szkoły.

W kategorii dziewcząt: w biegu na 100 m. I miejsce zajęła 
Zuzanna Wysocka (rekord szkoły 12.54), IV miejsce Angelika 
Mirecka. W biegu na 300 m. I miejsce zajęła Zuzanna Wysocka 
(rekord szkoły 45,91), V miejsce Strusińska Ewelina. W skoku 
w dal III miejsce zajęła Angelika Kęsicka, IV miejsce Ewelina 
Strusińska. W biegu rozstawnym I miejsce zajęła sztafeta z na-
szej szkoły.

Przy pięknej słonecznej pogodzie rozegrano XIII Biegi 
Sierpienicy. Na starcie stanęło blisko 470 dziewcząt i chłop-
ców ze szkół powiatu sierpeckiego. W klasyfikacji zespołowej 
dziewcząt i chłopców Gimnazjum Miejskie zajęło I miejsce, 

wyprzedzając Gimnazjum z Zawidza i Gozdowa. Czołowe miej-
sca zajęli: Ewelina Strusińska, Kamil Jurek w kategorii klas I-II 
oraz Rafał Kurta, Sebastian Stocki w kategorii klas III.

9 Października odbyły się Powiatowe Sztafetowe Biegi Prze-
łajowe. W kategorii dziewcząt (K. Boguszewska, A. Tyburska,  
E. Strusińska, P. Rębacz, K. Siwkowska, N. Sujkowska, W. Mu-
chiewicz, O. Perczyńska, M. Marciniak, Z. Wysocka, N. Au-
gustynowicz, G. Miłecka) i chłopców w składzie: R. Kurta,  
D. Stawski, S. Falkiewicz, S. Stocki, P. Radkowski, T. Rzeszotar-
ski, P. Żółtowski, J. Kocięcki, M. Lewnadowski, J. Kędzierski, 
S. Rokicki, H. Chłopek, K. Jurek nasza szkoła zajęła I miejsce 
uzyskując awans na Międzypowiatowe Sztafetowe Biegi Prze-
łajowe, które odbędą się wiosną przyszłego roku.

Do poszczególnych zawodów uczniów przygotowywali na-
uczyciele wychowania fizycznego: J. Ciesielka, M. Narodzonek, 
K. Kordulasińska, W. Nawrocki, M. Siennicki, W. Frydrycho-
wicz. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i życzy-
my dalszych sukcesów.

Waldemar Frydrychowicz

WIEŚCI Z DWÓJKI
Kilka słów o sporcie

11 września, w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, w obecności 
władz samorządowych, dyrektorów szkół i nauczycieli wychowania 
fizycznego odbyło się podsumowanie rywalizacji sportowej za rok  
szkolny 2013/2014. W pionie szkół podstawowych nasza placówka 
zajęła po raz kolejny I miejsce i otrzymała tytuł „Najbardziej uspor-
towionej szkoły” w powiecie sierpeckim. We wrześniu uzyskali-
śmy certyfikat „WF z klasą”, a w tym roku szkolnym realizujemy 
kolejny projekt, „Umiem pływać” skierowany do uczniów klas III.

Obchody Roku Papieskiego

W dniach 18-19 września odbyła się wycieczka do Wadowic, 
Kalwarii Zebrzydowskiej, Krakowa „Śladami Jana Pawła II” dla 
uczniów sierpeckich szkół, którzy zwyciężali lub byli wyróżnieni 
w konkursach o Janie Pawle II.

16 października odbył się konkurs wiedzy o Janie Pawle II 
dla uczniów klas szóstych:
• I miejsce – zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 3, kl. VIB,
• II miejsce – zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2, kl. VID,
• III miejsce – zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 3, kl. VID.

Konkurs plastyczny  
„Barwy natury, barwy wsi”

Jak piękna i malownicza jest polska wieś jesienią mogli się 
przekonać uczniowie klasy IA i IB, którzy 26 września wzięli 
udział w konkursie plastycznym pt. „Barwy natury, barwy wsi” 
w Muzeum Wsi Mazowieckiej. Nagrodzeni zostali:
• 5-6 lat rysunek wykonany pastelami Julia Zimnawoda –  

wyróżnienie,
• 6-7 lat rysunek wykonany kredką Mateusz Siwkowski – 

I miejsce,
• 7-8 lat rysunek wykonany pastelami Natalia Sobczak – 

I miejsce,
• 7-8 lat rysunek wykonany pastelami Maja Kłobukowska – 

III miejsce.

Wybory Samorządu Uczniowskiego 2014

Dnia 26 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniow-
skiego dla kl. IV-VI na rok szkolny 2014/2015. Wytypowano 
kandydatów i w trakcie głosowania wybrano: Przewodniczącą 
SU została – Patrycja Liszewska, Zastępcą – Aleksandra Rut-
kowska a Sekretarzem – Miłosz Wąsicki.

Jarmark Jesienny klasy 1A

6 i 7 października zorganizowaliśmy w naszej szkole Jarmark 
Jesienny. W tych dniach można było zakupić na naszym straga-
nie różne dary jesieni. Pomysłem dzieci było, by pieniążki, które 
zebraliśmy ze sprzedaży tych produktów, przeznaczyć na karmę 
i smakołyki dla zwierząt ze schroniska w Płocku.

Spotkanie z pisarzem książek  
dla dzieci – Grzegorzem Kasdepke

2 października odwiedził naszą szkołę znany pisarz, scenarzy-
sta filmowy, twórca licznych słuchowisk radiowych i były wie-
loletni redaktor naczelny magazynu „Świerszczyk” – Grzegorz 
Kasdepke. Spotkał się z uczniami klas I i II. Opowiadał o swo-
im codziennym i pisarskim życiu, prezentował wydane książki.

Konkurs Fotograficzny „Dziadkowie 
i wnuki – historia zaklęta w fotografii”

9 października w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża 
Jana Pawła II w Szczutowie odbyło się rozstrzygnięcie konkur-
su fotograficznego pt. „Dziadkowie i wnuki – historia zaklęta 
w fotografii”. Maja Przybyszewska zajęła II miejsce, a Dominika 
Strześniewska i Szymon Witkowski wyróżnienie.

„Bal Wszystkich Świętych”

„Zwycięstwo Świętości” pod takim hasłem bawiliśmy się 
w środę 29 października. Zabawa z pięknym przesłaniem, 
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Z żYCIA TRÓJKI

w której wybrzmiewa prawda o życiu i śmierci w perspekty-
wie radosnej nadziei. Podczas balu sprzedawane były smacz-
ne ciasteczka, z których dochód przeznaczony został na  
Adopcję Serca.

Ślubowanie i Pasowanie na Ucznia 
Klasy Pierwszej

30 października odbyło się Ślubowanie i Pasowanie na Ucznia 
dzieci z klas pierwszych. Ten dzień był wielkim przeżyciem i ra-
dosną chwilą dla 128 uczniów.

Konkursy w ramach Projektu  
„Droga do wolności” 2014

W sześciu szkołach Gminy i Miasta Sierpc Fundacja Edu- 
-Inicjatywa realizowała projekt „Droga do wolności”. W kon-
kursie na prezentację multimedialną pt. „Droga do wolności” –  
I miejsce zajął Radosław Lamka, a w konkursie plastycznym  
III miejsce zajęła Kinga Grapatyn.

Bezpieczeństwo naszych uczniów

Jak co roku zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo 
naszych uczniów. We wrześniu nauczyciele przeprowadzili sze-
reg pogadanek na temat bezpieczeństwa w szkole oraz poza nią. 
Maluchy rozmawiały o bezpiecznej drodze do szkoły. Uczniowie 
klas I i II otrzymali breloczki z elementami odblaskowymi. Odby-
ło się spotkanie z policjantami, którzy w bardzo ciekawy sposób 
opowiadali dzieciom o ich bezpieczeństwie i wszelkich niebezpie-
czeństwach. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego działający 
w drużynie ratowniczej „Fundacji A-Dam siebie” zorganizowali 
dla klas II szkolenie na temat udzielania pierwszej pomocy.

Więcej informacji na temat naszej szkoły znajdą Państwo 
na naszej odnowionej stronie internetowej.

Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku
życzą

Uczniowie, Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy SP nr 2

„Pamięć w nas wiecznie trwa…”

12 września 2014 r. w naszej szkole odbyła się wyjątkowa 
uroczystość miejska związana z obchodami 100. rocznicy wybu-
chu I wojny światowej i 75. rocznicy wybuchu II wojny świato-
wej. Honorowy patronat objął Burmistrz Miasta Sierpca.

Na początku spotkania nastąpiło wprowadzenie sztandaru 
szkoły i odśpiewanie hymnu państwowego. Następnie pani Dy-
rektor zapoznała wszystkich z celem spotkania i powitała zapro-
szonych gości. Minutą ciszy oddano hołd ofiarom wojny. Przy 
dźwiękach żołnierskiej piosenki „Rozszumiały się wierzby pła-
czące’’ goście zapalili świeczki.

Dyrektor Grażyna Krawczyńska poinformowała, iż w roku szkol-
nym 2013/2014 nasza szkoła podjęła szereg działań upamiętniających 
trudne dla Polaków wydarzenia. Zaplanowano i przeprowadzono licz-
ne patriotyczne uroczystości i imprezy, konkursy literackie i plastycz-
ne, wycieczkę tematyczną do Muzeum Bitwy nad Bzurą oraz Bieg 
Pamięci. Pani Grażyna Krawczyńska dodała, że działaniami wspie-
rającymi, które na stałe wpisały się do kalendarza „Trójki” są Dzień 
Flagi oraz opieka nad pomnikiem Bohaterów Ziemi Sierpeckiej.

W dalszej części spotkania odbyło się wręczenie nagród i dy-
plomów zwycięzcom szkolnych i powiatowych konkursów.

Opiekunki szkolnej gromady zuchowej i drużyny harcer-
skiej – M. Sajewska i M. Wojciechowska uhonorowały dzieci 
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i młodzież sierpeckich szkół biorących udział w Biegu Pamięci. 
Po wyróżnieniu nagrodzonych nadszedł czas na poetycką reflek-
sję w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Przypomniano najpięk-
niejsze wiersze o wojnie, honorze, Ojczyźnie i patriotyzmie.

W ostatniej części montażu słowno-muzycznego zapro-
szono wszystkich do wspólnego śpiewania popularnych pieśni 
patriotycznych.

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście. Mamy na-
dzieję, że podjęte przez nas działania wpłyną na rozwój uczuć 
patriotycznych, szczególnie ważnych dla młodego pokolenia. 
W tym dniu ożyła pamięć o tych, dzięki którym żyjemy w wol-
nym, niepodległym kraju.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W dniach 1-2.10.2014 r. odbyły się w naszej szkole wybory 
do Samorządu Uczniowskiego klas IV-VI i I-III.

Przed wyborami trwała bardzo intensywna kampania wybor-
cza, podczas której kandydaci prezentowali swoje pomysły czy 
„ofertę samorządową”. Wszyscy uczniowie przygotowali się do-
skonale, pełen profesjonalizm!

Wybory przebiegły zgodnie z procedurami: dzień wcześniej –  
ogłoszono ciszę wyborczą, powołano Komisję Wyborczą, przy-
gotowano lokal wyborczy i kabiny do głosowania.

Uczniowie i nauczyciele otrzymali karty do głosowania, na któ-
rych zaznaczyli swój wybór. Podczas wyborów powszechnych, taj-
nych i demokratycznych wyłoniono skład Parlamentu Uczniowskiego.

Ślubowanie klas pierwszych

Dnia 23 października 2014 roku odbyło się uroczyste ślubo-
wanie uczniów klas pierwszych.

Starsi koledzy poddali pierwszaków kilku próbom, by spraw-
dzić, czy nadają się już na uczniów. Dzieci pięknie śpiewały 
i recytowały oraz pochwaliły się znajomością barw narodowych, 
obowiązków ucznia i zasad właściwego zachowania. Wzorowo wy-
pełniły wszystkie zadania i potwierdziły, że są świetnie przygotowane 

do rozpoczęcia szkolnej nauki. Następnie, w obecności rodziców 
i zaproszonych gości, odbyło się uroczyste ślubowanie. Uczniowie 
przyrzekli być dobrymi Polakami i kolegami, kochać Ojczyznę, pil-
nie uczyć się oraz dbać o dobre imię klasy i szkoły. W dalszej czę-
ści spotkania dyrektor Grażyna Krawczyńska dokonała pasowania  
91 dzieci na uczniów.

Na zakończenie uroczystości każdy uczeń otrzymał legity-
mację szkolną oraz drobne upominki.

Dzień wolontariatu

28.10.2014 r. nasi uczniowie uczestniczyli w III Dniu Wo-
lontariatu, który odbył się w Centrum Kultury i Sztuki. Orga-
nizatorem spotkania było Sierpeckie Stowarzyszenie „Szansa 
na życie”. Podczas tej uroczystości nasza szkoła oficjalnie po-
większyła grupę wolontariatu, poprzez podpisanie porozumienia 
o współpracy z Sierpeckim Stowarzyszeniem „Szansa na życie”, 
którego dokonała dyrektor Grażyna Krawczyńska oraz prezes 
stowarzyszenia Bożena Tober.

Dużym wyróżnieniem było otrzymanie tytułu Super Wo-
lontariusza przez ucznia naszej szkoły Jakuba Kasperowskiego  
z kl. VID za działalność wolontariacką w roku 2014/2015.

Grupa wolontariacka przeprowadziła loterię i sprzedaż ma-
skotek, z której pieniądze przekazaliśmy na Adopcję Serca. Łącz-
nie zebraliśmy 605 zł.

Ponadto dzieci z grupy OB, należące do małego wolontariatu 
zaprezentowały swoje zdolności wokalne i recytatorskie. Otrzyma-
ły zasłużone gratulacje oraz słodkie upominki i przybory szkolne.

II Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania

30.10.2014 r. odbył się II Powiatowy Konkurs Pięknego 
Czytania dla uczniów klas II-III. Do czytelniczej rywalizacji 
przystąpiło 9 uczestników ze szkół podstawowych z Łukomia, 
Goleszyna, Gozdowa, Bledzewa, Jeżewa, Mochowa, Zawi-
dza Kościelnego i Sierpca (SP nr 2 i 3). Komisja wytypowała 
zwycięzców:



31– 4/2014

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

• Tytuł „Mistrz Czytania 2014” otrzymała Alicja Klara Sul-
kowska z kl. IIB SP nr 2 w Sierpcu.

• Tytuł „Wicemistrz Czytania 2014” otrzymał Mateusz Ogiński 
z kl. IIIB SP w Gozdowie.

Komisja oceniając uczniów zwracała szczególną uwagę 
na poprawną wymowę, płynność i tempo oraz rozumienie czy-
tanego tekstu. Należy podkreślić wysoki poziom umiejętności 
wszystkich uczestników.

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe, a wszyscy uczest-
nicy pamiątkowe dyplomy. Gratulujemy i zapraszamy za rok!

Festiwal Piosenki Polskiej

Dnia 14.11.2014 w Gimnazjum Miejskim odbyła się IV edy-
cja Festiwalu Piosenki Polskiej. Naszą szkołę reprezentowali: 
Mateusz Kotecki z kl. VA, który piosenką „Budzik” wywalczył  
II miejsce w kategorii szkół podstawowych kl. IV-VI i Oliwia 
Meler z kl. IIIB, która za „Piosenkę o moim króliku” zajęła I miej-
sce w kategorii kl. 0-III. Zwycięzcom gratulujemy.

Dyrektor SP3,
mgr Grażyna Krawczyńska

JESIENNE NOWINKI  
ZE SŁONECZNEJ JEDYNKI

Witajcie w przedszkolu

Dzień 1 września 2014 r., był pełen emocji i wzruszeń za-
równo dla dzieci jak i ich rodziców. Witaliśmy nowoprzybyłe 
przedszkolaki, które rozpoczynają nowy rozdział w swoim ży-
ciu przekraczając próg przedszkola. Życzymy im wspaniałych 
przyjaźni, wiele przygód i miłych wrażeń w naszym przedszkolu.

Przedszkolak w Bibliotece

W dniach 11-12 września dzieci z grupy 5 letniej brały 
udział w warsztatach bibliotekoznawczych w ramach projek-
tu – „Biblioteka Sierpecka: otwarta na przeszłość – zwrócona 
ku przyszłości”. Dzieci miały okazję zapoznać się z legendą 
o Sierpeckiej Matce Bożej, były też zagadki o bohaterach ksią-
żek dla dzieci.

Drugiego dnia warsztatów spotkały się z sierpeckim pisarzem 
i publicystą, myśliwym z zamiłowania panem Ryszardem Su-
tym, który w ciekawy sposób opowiadał o przyrodzie, zapoznał 
z akcesoriami myśliwskimi: trąbką, rogiem myśliwskim, roga-
mi oraz z lisią kitą.

Wycieczka do Muzeum  
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Dnia 15 września 5-latki wybrały się do Muzeum Wsi Mazo-
wieckiej w Sierpcu. Zwiedzanie rozpoczęły od przejazdu wozem 
konnym podziwiając panoramę, park, chaty wiejskie i wiatrak. 
Następnie oglądał ekspozycję wozówki, dworek, chaty chłop-
skie, galerię rzeźby. Potem na terenie jednej z zagród dzieci 
uczestniczyły w zajęciach poznając dawne gry i zabawy. Mia-
ły okazję pobawić się jak ich dziadkowie a nawet pradziadko-
wie. Wiele radości sprawiła zabawa „Ciuciubabka”, chodzenie 
na szczudłach oraz jazda drewnianą hulajnogą.

Udział w Ogólnopolskiej Akcji  
„Sprzątanie Świata”

Dzieci z przedszkolnego Koła LOP włączyły się w ogólno-
polską akcję „Sprzątania świata”. Dnia 19 września przedszko-
laki zaopatrzone w rękawiczki, worki ruszyły w osiedlowe alejki 
oraz okolice przedszkola zbierać śmieci. Udział dzieci w takich 
akcjach podniesie ich świadomość ekologiczną, ukształtuje po-
zytywne wzorce postępowania w stosunku do otaczającego śro-
dowiska a w rezultacie naszej planety.

Spotkanie z pszczelarzem

W poznaniu świata pomagają nam zaproszeni do przedszkola 
goście. Jednym z nich jest pan pszczelarz, który już w maju od-
wiedził nasze przedszkole.

Kolejne nasze spotkanie odbyło się 22 września. Tym ra-
zem na łonie natury. Przedszkolaki pojechały do Mościsk, gdzie 
poznały pasiekę. Dowiedziały się, jak powstaje miód, co to jest 
wosk. Następnie w specjalnie przygotowanym ognisku piekły 
kiełbaski. Z wielkim apetytem zjadały również chleb z miodem.

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 
w grupie najmłodszej

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka dnia 22 wrze-
śnia w grupie najmłodszej odbyła się „szalona zabawa” której 
towarzyszył uśmiech od ucha do ucha.

Jak uczył Janusz Korczak: „My dorośli wiemy dużo o dziec-
ku, ale się możemy mylić. Ale dziecko wie, czy mu jest dobrze, 
czy źle”.

Bezpieczni na drodze

W naszym przedszkolu staramy się systematycznie uświa-
damiać dzieciom, jak ważną sprawą jest przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa w życiu codziennym. Przygotowujemy przed-
szkolaki do uczestnictwa w ruchu drogowym oraz bezpiecznego 
życia w najbliższym środowisku. W realizacji zajęć wspierają 
nas przedstawiciele Policji, którzy odwiedzili nas 23 września. 
Opowiedzieli o swojej pracy, przypomnieli o konieczności ko-
rzystania przez dzieci z fotelików podczas jazdy samochodem, 
poprawnym poruszaniu się w mieście i poza nim. Szczególną 
uwagę zwrócili na konieczność poruszania się pieszych o zmierz-
chu z wykorzystaniem elementów odblaskowych w celu lepszej 
widoczności na drodze.

Na zakończenie Pani dyrektor wręczyła wszystkim przed-
szkolakom odblaskowe breloczki, które zostały przyczepione 
do plecaków. Od kilku lat przedszkole propaguje hasło „Przed-
szkolak zawsze widoczny na drodze” w tym celu przedszkolaki 
na spacery zakładają kamizelki odblaskowe.

Turniej „Małego Powstańca”

Okazją do rozwijania u przedszkolaków uczuć patriotycz-
nych okazał się turniej sportowy „Małego Powstańca”. który 
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odbył się 30 września w SP nr 2 w Sierpcu. 5-latki brały udział 
w konkurencjach sportowych, które wymagały zwinności, szyb-
kości i odbywały się w formie wyścigów rzędów. Dzieci świet-
nie się bawiły, dopingując się i ciesząc z uzyskanych wyników. 
Na zakończenie wszystkie przedszkolaki otrzymały słodkie na-
grody i statuetki „Małego Powstańca”.

Spotkanie z teatrem

Dnia 7 października 2014 r., wybraliśmy się do sierpeckie-
go CKiSz gdzie mogliśmy obejrzeć przedstawienie pt.: „Szew-
czyk Dratewka”. Dzieci były zachwycone grą aktorów. Usłyszały 
piękne piosenki, wyliczanki. Miały okazję wejść na scenę i ba-
wić się wspólnie z aktorami. Oglądały spektakl z zafascynowa-
niem, na widowni była cisza, przy scenach humorystycznych zaś 
śmiech. Aktorzy i publiczność spisali się na „medal”.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2014 r., odbyło się uroczyste spotkanie 
okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dzieci zaprezentowały mon-
taż słowno-muzyczny oraz zatańczyły walca. Dzieci i rodzice od-
ziękowali nauczycielkom i wszystkim pracownikom przedszkola 
za uśmiech, mądre słowo, za troskę i cierpliwość. Wręczyły pa-
niom własnoręcznie wykonane różyczki.

„Sowa mądra głowa” – pasowanie 
na przedszkolaka

24 października 2014 roku w „Słonecznej Jedyneczce” 
zapisał się na długo w pamięci najmłodszych przedszkola-
ków. Był to dzień niezwykły, bowiem 3-latki były już goto-
we na złożenie uroczystego przyrzeczenia i zdobycia miana 
„prawdziwego przedszkolaka”. Na tę uroczystość przybyli ro-
dzice i pani dyrektor, którzy zasiedli w jury starając się bacznie 
obserwować wyczyny maluchów. Dzieci wraz z Pippi powi-
tały wszystkich piosenką i z wielkim przejęciem przystąpiły 
do wykonywania trudnych zadań, prezentując swoje umiejęt-
ności z wielu dziedzin. Z radością klaskały, tupały, ruszały bio-
derkami i tańczyły w parach. Po wykonaniu wszystkich zadań 
odśpiewały Kodeks Przedszkolaka. Pani dyrektor piękną różą 
pasowała na przedszkolaka następnie dzieci otrzymały dyplom 
„Sowy Mądrej Głowy i malowanki zakupiona przez rodziców. 
A słodki poczęstunek zakończył ten wspaniały dzień.

Wycieczka do straży pożarnej

Dnia 29 października 2014 r. 5-latki zaopatrzone w kamizel-
ki odblaskowe oraz w informacje o bezpiecznym poruszaniu się 
po drogach, ruszyły na wycieczkę do PSP w Sierpcu. W trakcie 
spotkania dzieci były świadkami wyjazdu strażaków do prawdzi-
wej akcji ratowniczej. Przedszkolaki zapoznały się z trudną i od-
powiedzialną pracą strażaków, bardzo interesowały się sprzętem 
strażackim oraz zdobyły i utrwaliły wiedzę na temat stosowania 
w życiu codziennym zasad przeciwpożarowych.

Największą atrakcją było obejrzenie wozu strażackiego oraz 
wysłuchanie syreny alarmowej. Przedszkolaki dobrze znają nu-
mery alarmowe i wiedzą jak ważną rzeczą jest konkretna infor-
macja przekazana na temat zaistniałego zagrożenia.

Warsztaty bursztynnicze

Dnia 31 października 2014 r. 5-latki wzięły udział w warsz-
tatach bursztynniczych na terenie przedszkola. Poznały pochodze-
nie bursztynu oraz jego właściwości fizyczne. Przedszkolaki miały 
okazję obejrzeć ciekawe inkluzje zachowanych organizmów zwie-
rzęcych i roślinnych. Następnie wykonały prace plastyczne z wy-
korzystaniem pyłu bursztynowego oraz samodzielnie szlifowały 
i polerowały drobne kawałki bursztynu, które otrzymały na pa-
miątkę spotkania. Było to cenne i niezapomniane doświadczenie.

Szybko płyną dni w „Słonecznej Jedyneczce” podczas cieka-
wych zajęć i wesołych zabaw z rówieśnikami. Dziękujemy rodzi-
com i przyjaciołom przedszkola za wsparcie i pomoc w realizacji 
wspólnych przedsięwzięć.

Dyrektor i Rada Pedagogiczna,
Miejskiego Przedszkola nr 1,

„Słonecznej Jedyneczki” w Sierpcu

WARSZTATY Z ORIGAMI W MIEJSKIM 
PRZEDSZKOLU NR 2 W SIERPCU

Origami to czarodziejski świat,  
w którym każdy odkryje dla 
siebie radość tworzenia.

Zulal ayture-Sheele

Origami jest jedną z form rozwijającą dzieci manualnie i rozbu-
dzającą ich twórczość myślenia. Stosujemy ją w naszym przedszkolu, 
jako niekonwencjonalną metodę w różnorodnych zajęciach eduka-
cyjnych od wielu lat, dlatego bardzo ucieszyła nas propozycja p. Ane-
ty Wasilewskiej, mamy Lenki z grupy dzieci 4-5 letnich. Pani Aneta 
zgodziła się poprowadzić cykliczne warsztaty dla rodziców i dzieci 
z wykorzystaniem sztuki origami. Rozpoczęte w maju ubiegłego 
roku zajęcia kontynuowane są w bieżącym roku szkolnym. Pierwsze  

spotkanie z origami w tym roku odbyło się 16.10.2014 roku. W za-
jęciach udział biorą nie tylko rodzice i dzieci z grupy 4-5 latków, ale 
chętnie przychodzi również starsze rodzeństwo naszych przedszko-
laków. Wszyscy uczestnicy warsztatów w skupieniu i z wielkim 
zaangażowaniem słuchają instrukcji i wskazówek p. Anety –  
w jaki sposób wykonać daną składankę czy figurkę z origami. 
Z podziwem oglądają wykonane przez nią papierowe cuda –  
koszki z kwiatami, ptaki, postacie i inne kształty. I bardzo stara-
ją się by doścignąć mistrza cierpliwie składając kolejne elementy.

Zabawy z origami dają naszym dzieciom wiele radości i sa-
tysfakcji, ponieważ są łatwe do wykonania, pobudzają twór-
cze myślenie i szybko dają przedszkolakom poczucie sukcesu. 
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RELACJA Z MIEJSKIEGO 
PRZEDSZKOLA NR 3

„MY SIĘ W PRZEDSZKOLU NIE NUDZIMY, 
POPATRZ OTO CO ROBIMY”

Nawet niezbyt sprawne ręce dziecka radzą sobie świetnie z wie-
loma składankami. Zajęcia są nie tylko doskonałym sposobem 
rozwijania zdolności manualnych oraz wzbogacania wyobraźni 
dziecka, działają wszechstronnie na rozwój dziecka. Pobudzają 
układ nerwowy, integrują pracę obu półkul mózgowych. Wraże-
nia odbierane są za pomocą kilku zmysłów równocześnie (dotyk, 
wzrok, słuch), które muszą współpracować. Niewątpliwą zaletą 
origami jest również to, że rozwija logiczne myślenie, fantazję, 
wrażliwość artystyczną, motorykę precyzyjną ręki oraz umiejęt-
ność koncentracji, cierpliwość i dokładność. Są to umiejętności 
niezbędne dziecku na kolejnym etapie edukacyjnym w szkole.

Origami jest również doskonałym sposobem miłego i po-
żytecznego spędzania czasu w rodzinie. Wykonane wspólnie 
na zajęciach prace stanowią dekorację przedszkolnej sali, poko-
ju dziecka, stają się kukiełkami w dziecięcych zabawach teatral-
nych, czy prezentami niespodziankami dla innych.

Nie ma chyba wielu lepszych i przyjemniejszych ćwiczeń dla 
małego mózgu jak składanie papieru. To co można wydobyć z pa-
pierowej kartki zależy tylko od fantazji, znajomości reguł składa-
nia oraz dwóch rąk. Rąk, które z czasem stają się bardziej wrażliwe 

i sprawne. Cieszymy się bardzo, że rodzice naszych dzieci tak ak-
tywnie włączają się proces edukacyjny w przedszkolu i wspierają 
nas w różnorodnych działaniach. Na zakończenie warsztatów pla-
nujemy w przedszkolu wystawę prac dzieci i rodziców.

Rada Pedagogiczna Miejskiego Przedszkola nr 2

„Z uśmiechem idziemy do przedszkola”

Rozpoczęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej to moment 
przełomowy w jego życiu. Dla wielu jest to pierwszy kontakt z gru-
pą rówieśniczą i znaczna zmiana dotychczasowego trybu życia, 
to oderwanie od najbliższych dziecka tak mocno uzależnionego 
emocjonalnie od nich, dziecka mającego jeszcze słabo ukształto-
wany system własnego ja, to rozpoczęcie życia w dwóch środowi-
skach: rodzinnym i instytucjonalnym-przedszkolnym. Aby pomóc 
dzieciom i rodzicom zminimalizować stres i obawy towarzyszące 
pierwszym dniom pobytu w placówce, w przedszkolu realizowany 
jest program adaptacyjny „Będę przedszkolakiem”.

Pierwsze spotkanie adaptacyjne z udziałem: rodziców wraz 
z dziećmi, dyrekcji i kadry pedagogicznej odbyło się w czerwcu. 
Poprzez wspólną zabawę, pomogło dzieciom przełamać strach 
przed nowym otoczeniem. We wrześniu rodzice uczestniczy-
li w warsztatach pani psycholog z PPP nt. „Adaptacja dziecka  
3-letniego do warunków przedszkolnych”. Realizację programu 
kończy uroczystość pasowania na przedszkolaka.

W naszym przedszkolu, we wszystkich grupach prowa-
dzone są zajęcia z języka angielskiego.

Głównym celem jest wzbudzenie chęci do nauki angielskiego 
bez niepotrzebnego stresu czy przymusu. Dzieci bardzo chętnie 
uczestniczą w zajęciach, które realizowane są w formie zabawy. 
Z wielkim zaangażowaniem uczą się nowych piosenek, wierszy-
ków, słówek oraz zwrotów przydatnych podczas zajęć i w życiu co-
dziennym. Przedszkolaki nabyły już umiejętności przedstawienia się  
w języku angielskim, reagowania na polecenia, poznały kolory, czę-
ści ciała, owoce, warzywach. Będą uczyć się o świętach i rodzinie.

Rocznica wybuch II wojny światowej

W dniu 1.IX. dzieci najstarsze uczciły 75 rocznicę wybu-
chu II wojny światowej odwiedzając miejsca pamięci znajdujące 

się w naszym mieście. Utrwaliły wiadomości o symbolach naro-
dowych. W ten sposób budzą się w dzieciach uczucia patriotycz-
ne i zainteresowanie historią własnego kraju.

„III Festyn Maksymiliański”

14.IX. Przedszkole reprezentował dziewczęcy zespół wo-
kalny, który machając rytmicznie barwnymi chustami wykonał 
trzy piosenki. Dziewczynki śpiewały o tym co każdemu dziecku 
najbliższe – o mamie i tacie. Możliwość zaprezentowania swo-
ich umiejętności przed szerszą publicznością to świetna okazja 
do ujawnienia dziecięcych uzdolnień i promocji placówki.

„Sprzątanie Świata”

20.X. dzieci jak zwykle włączyły się do ogólnopolskiej akcji 
i wyposażone w foliowe rękawiczki i worki zbierały papierki w po-
bliskim parku. Dbałości o porządek i życia w przyjaźni z przyrodą 
uczymy każdego dnia. Udział w takiej akcji ma ważne znaczenie 
wychowawcze, uczy odpowiedzialności, szacunku dla przyrody, 
uświadamia skutki zaśmiecania środowiska.

Zespół wokalny podcZas III Festynu MaksyMIlIańskIego
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Wycieczka do MWM w Sierpcu – Skansenu

26.IX. Celem wycieczki było rozbudzanie zainteresowania 
malarstwem, rzeźbą i architekturą poprzez obserwacje dawnej, 
wiejskiej zabudowy w otoczeniu jesiennego krajobrazu. Uczest-
niczące w niej dzieci najpierw zwiedzały skansen a potem wzię-
ły udział w konkursie plastycznym pod hasłem: „Barwy natury, 
barwy wsi”, w którym zdobyły w kategorii wiekowej 5-6 latków 
III miejsce i dwa wyróżnienia oraz dyplomy i nagrody rzeczowe.

„Dzień Chłopaka”

30.IX. Dzień obfitował w ciekawe zabawy dla dzieci w przed-
szkolu i w szkole. „Dzień Chłopaka” – zorganizowaliśmy z pomo-
cą rodziców. Dziewczynki w tym dniu starały się być szczególnie 
miłe dla kolegów. Razem z paniami złożyły chłopcom życzenia. 
Dzieci wypowiadały się na temat ulubionych zabaw, zwyczajów 
i obowiązków chłopców. W salach odbywały się wesołe zabawy 
nawiązujące do tematu dnia, w których chłopcy mogli wykazać się 
między innymi: zręcznością, pomysłowością i umiejętnością współ-
działania. Była także muzyka, tańce i wspólne śpiewanie oraz za-
kupione przez rodziców słodycze i zabawki. Dzieci z najstarszej 
grupy uczestniczyły w „Turnieju Małego Powstańca” zorganizo-
wanym przez SP nr 2 w Sierpcu. Poprzez wspólne zabawy uczyły się 
zdrowej rywalizacji, współdziałania w zespole oraz poznawały ele-
menty historii Polski i szkolne środowisko. Za udział w konkuren-
cjach sprawnościowych otrzymały pamiątkowy dyplom i słodycze.

„Starszaki” w CKiS na bajkce  
pt. „Szewczyk Dratewka”

7.X. Dzieci uczyły się kulturalnego zachowania w teatrze, 
uważnego słuchania oraz bogaciły słownictwo o pojęcia związa-
ne z teatrem. W atrakcyjny sposób poznały kolejną bajkę, w któ-
rej dobro zwycięża zło, a pracowitość i odwaga bywa nagradzana 
bogactwem i ręką księżniczki.

Dzień Edukacji Narodowej

14.X. Z tej okazji, na przedszkolnej uroczystości spotkali się pra-
cownicy, dzieci oraz przedstawiciele rodziców. Przedszkolaki z gru-
py 4-5 latków przedstawiły montaż słowno-muzyczny. Nie zabrakło 
w nim wierszyków i piosenek: czasem poważnych, to znów wesołych, 
żartobliwie opisujących osoby u nas pracujące. Na koniec dzieci dały 
Paniom róże wykonane z liści klonu. Miłym akcentem były życze-
nia pani dyrektor oraz wręczenie nagród pracownikom przedszkola.

„Bal jesiennych liści”

22.X. Odbył się bal, na którym tańczyły dzieci w jesiennych 
kreacjach. Uczestniczyli także goście z oddziału przedszkolnego 
przy SP nr 3. Na wszystkich czekały liczne atrakcje i niespodzian-
ki. Zabawy było co niemiara: tańce, śpiewy, konkursy, mini za-
wody sprawiły dzieciom wiele zadowolenia i wywołały niejeden 
uśmiech. Bal dostarczył niezapomnianych wrażeń i dlatego jest 
coroczną tradycją naszego przedszkola.

Wycieczka do MWM w Sierpcu 

23.X. Uczestniczyły w niej dzieci z grupy 4-5 latków, które 
poznawały tradycje ludowe swojego regionu, oglądały budowle, 
zgromadzone w nich sprzęty i zwierzęta. Odkrywały tajniki pracy 
pszczelarza, śledziły fascynujące życie pszczoły, samodzielnie wy-
konały świeczkę z węzy podczas lekcji muzealnej pt. „Słodycze, 
wosk i leki z mazowieckiej apteki”.

Rada Pedagogiczna Miejskiego Przedszkola nr 3

Wycieczka do MuzeuM Wsi MazoWieckiej W sierpcu – skansenu

NAJCIEKAWSZE WIADOMOŚCI  
Z PODWÓRKA CZERWONEGO KAPTURKA

Po wakacjach wypoczęci i pełni sił i zapału do zabawy, nauki 
i pracy rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny. Wzbogaceniem dzia-
łalności przedszkola będzie udział dzieci w nowych wydarzeniach 
i uroczystościach na terenie placówki i w środowisku lokalnym. 
Niektóre z nich już przeżyliśmy i wrażeniami chcemy się pochwalić.

Niedzielne świętowanie

Po raz kolejny wystąpiliśmy na Festynie Maksymiliańskim 
organizowanym przez parafię św. M. Kolbe. Wykorzystaliśmy 
dotychczasowe umiejętności taneczne naszych dzieci, które za-
prezentowały tańce: jeden ludowy, drugi do muzyki współcze-
snej. To spotkanie to doskonała zabawa wspólnie z najbliższymi.

Wizyta przedszkolaków w bibliotece

Dzieci z najstarszych grup wzięły udziału w projekcie „Biblio-
teka sierpecka: otwarta na przeszłość – zwrócona ku przyszłości”. 

Biblioteka to magiczne miejsce, które odwiedzamy regularnie. 
Tym razem poznaliśmy historię powstania książki, wysłuchali-
śmy wielu utworów literatury dziecięcej, obejrzeliśmy ciekawe 
ilustracje. Każdy przedszkolak opuszczając gościnne mury bi-
blioteki otrzymał okolicznościową zakładkę.

Ustanawiamy Rekord Guinessa

Wzięliśmy udział w IV Edycji Ogólnopolskiego Progra-
mu Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aguafresh” skupiającego  
się na profilaktyce stomatologicznej u dzieci w wieku przed-
szkolnym. W tegorocznej edycji Akademia chciała ustanowić 
rekord w największej liczbie osób jednocześnie szczotkujących 
zęby w tym samym czasie w różnych miejscach Polski. Przy-
łączyliśmy się do tej akcji. 30 września o godzinie 12 wszyst-
kie nasze przedszkolaki szczotkowały zęby przez dwie minuty. 
W ten sposób przyczyniliśmy się do ustanawiania Rekordu 
Guinessa.
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Spotkanie z Szewczykiem Dratewką

Dzieci z naszego przedszkola bardzo lubią wizyty w teatrze, to dla 
nich zawsze wielkie przeżycie. Tym razem wybraliśmy się do CKiSz 
na spektakl „Szewczyk Dratewka”. Znana opowieść została wzboga-
cona o nowe postacie. Dzieci brały czynny udział w spektaklu – kla-
skały, odpowiadały na pytania aktorów. Te dodatkowe efekty czyniły 
spektakl jeszcze bardziej atrakcyjnym i wiarygodnym.

Pamiętamy o tych „którzy odeszli”

Nasze przedszkolaki doskonale wiedzą, jak nazywa się kraj, 
w którym żyją, znają jego symbole i nie obce są im elemen-
ty polskiej historii – jesteśmy bowiem patriotami. Stąd nasz 
udział w Pucharze Małego Powstańca – zawodach sportowych 
organizowanych przez SP nr 2 by uczcić 70 rocznicę Powstania 
Warszawskiego. Zawody sportowe z elementem akcesoriów po-
wstańczych pozwoliły doświadczyć i wzbudzić pamięć o tych, 
których już nie ma. Przed nami uroczyste obchody Listopado-
wego Święta Niepodległości, w których od lat bierzemy udział.

Jesień wiele darów niesie

To niezwykle barwna pora roku. Sprzyja spacerom i zbiera-
niu jej darów. Na co przydadzą się dary jesieni? – odpowiedzi 
na tego typu pytania szukają przedszkolaki. Dzieci postanowiły 
zebrać owoce i przygotować z nich smaczną sałatkę owocową. 
Starszaki, natomiast wpadły na pomysł, że upieką pyszne ciasto 
ze śliwkami. Okazało się, że pieczenie ciasta to nie taka trudna 
sprawa. Kiedy ciasto ostygło mogły przystąpić do degustacji.

Konkurs plastyczny „Jesienne wędrówki 
Czerwonego Kapturka”

To kolejna edycja między przedszkolnego konkursu plastycz-
nego z udziałem zaproszonych przedszkolaków ze wszystkich 
sierpeckich przedszkoli. Dzieci obejrzały bajkę o tematyce je-
siennej, odpowiadały na zagadki i wykonały pracę plastyczną. 
Za udział otrzymały dyplomy i niespodzianki.

Dzień Edukacji Narodowej – dzień 
wszystkich pracowników przedszkola

W naszym przedszkolu dzieci są najważniejsze, a uśmiech 
i radość na ich twarzach to priorytet. Ale jest jeden dzień w roku, 
w którym to dniu dzieci pamiętają o wszystkich pracownikach 
przedszkola. Tego dnia każda grupa wiekowa przygotowała wy-
stęp. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności aktorskie, mu-
zyczne i taneczne. Były również piękne życzenia i laurki.

Dbamy o środowisko

Od wielu lat bierzemy udział w akcji „Sprzątanie świata”. 
„Wyposażeni” w rękawice ochronne i plastikowe worki na od-
pady przemierzaliśmy znajome ulice wokół przedszkola. Mimo, 
że okoliczni mieszkańcy dbają o swoje posesje, okazało się, 
że śmieci nie brakowało. Naszej akcji przyświecało motto: „Każ-
dy śmieć do kosza włóż, wtedy czysto będzie już”.

Członkowie LOP

Dzieci przystąpiły do V Edycji Programu Edukacyjno- 
-Ekologicznego „Święto Drzewa”. Program ten służy popularyzacji  

sadzenia i ochrony drzew. W sobotni wrześniowy poranek przed-
szkolaki z dużym zaangażowaniem rodziców sadziły rośliny 
wokół przedszkola z nadzieją, że za kilka lat będzie tu zielono. 
Przedszkolaki dołączyły do grona „młodych ekologów” i zostały 
pasowane na członków Ligi Ochrony Przyrody.

Policjanci w przedszkolu

W naszym przedszkolu duży nacisk kładziemy na edukację 
związaną z bezpieczeństwem dzieci. By poruszyć ten ważny te-
mat zaprosiliśmy policjantów ze specjalnego oddziału prewencji 
z Płocka. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się jak bezpiecz-
nie poruszać się po drogach oraz jak ważne dla bezpieczeństwa 
są ubrania oraz obuwie z elementami odblaskowymi. Duże za-
interesowanie u dzieci wywołało umundurowanie i samo wypo-
sażenie policjanta – specjalne ochronne hełmy na głowę, strój, 
kamizelka kuloodporna. Dzieci miały okazję wsiąść do radio-
wozu i przejechać się nim z włączonym sygnałem. Otrzyma-
ły prezenty odblaski i naklejki. W ramach promowania akcji  
„Jestem bezpieczny – jestem widoczny” odwiedził nas nieco-
dzienny gość – pan Burmistrz Marek Kośmider. Wręczał dzie-
ciom kamizelki i elementy odblaskowe.

Pasowanie na przedszkolaka

Była to wyjątkowa uroczystość w życiu trzylatków, które 
we wrześniu rozpoczęły przygodę z przedszkolem. Dzieci po raz 
pierwszy wystąpiły w programie artystycznym przed swoimi ro-
dzicami. Pani Dyrektor dokonała uroczystego Aktu Pasowania 
i wręczyła upominki i dyplomy.

Dyrektor i Rada Pedagogiczna
Miejskiego Przedszkola nr 4

im. Czerwonego Kapturka

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
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Nadeszły dni jesiennej zadumy nad przemijaniem. Młodzi, 
chcąc oswoić śmierć, chętnie świętują zapożyczone ze Stanów 
Zjednoczonych pełne strachów halloween, starsi wolą wypeł-
nione refleksją rodzime Zaduszki. Centrum Kultury i Sztuki 
w Sierpcu postanowiło wyjść naprzeciw oczekiwaniom jednych 
i drugich.

31 października, na wieczór halloween dla dorosłych prze-
widziano w kinie Jutrzenka prezentację dwóch horrorów –  
„13 grzechów” i „REC 4: Apokalipsa” a że dzieci też lubią się 
bać przed seansami dla wszystkich, bez ograniczeń wiekowych, 
zorganizowano występ działającej w CKiSz dziecięcej grupy 
teatralnej „Pingwiny” ze spektaklem „Straszydełka”. Krótkie 
skecze kabaretowe Wandy Chotomskiej o duchach, upiorach, 
utopcach, wampirach, czarownicach i strzygach wpasowały się 
w klimat tego dnia i zostały życzliwie przyjęte przez młodą, po-
przebieraną zgodnie z tradycją za rozmaite straszydła, widownię. 
Po spektaklu młodzi aktorzy i ich poprzebierani rówieśnicy z pu-
bliczności ruszyli „w miasto”, pukali do mieszkań zgodnie z ko-
lejnym zwyczajem „Cukierek albo psikus”. Wielu dorosłych było 

przygotowanych na taką wizytę i wędrujące dzieci, podobnie jak 
ich rówieśnicy zza oceanu, zostały obdarowane słodyczami.

Na prośbę wychowawców, aktorów teatrzyku „Pingwiny”, 
ich spektakl został powtórzony dla szkół w dniu 5 listopada w go-
dzinach przedpołudniowych Młodzi wykonawcy mówili głośno 
i wyraźnie, wykazali się dużą swobodą i dojrzałością sceniczną 
w kreowaniu granych postaci, przez co dowcipne skecze i tym 
razem bardzo się spodobały młodej publiczności.

Zupełnie inny charakter miało prezentowane w dniu 4 listo-
pada widowisko „Zaduszki Teatralno-Muzyczne”, przygotowa-
ne przez zespół „Anastas”, Szkołę Muzyczną oraz młodzieżowe 
grupy teatralne działające przy CKiSz – „KREDENS” i „Tram-
peczki i szpile”. W etiudach teatralnych gościnnie wystąpiły też 
małe dzieci, 8-letnia Alicja Sulkowska, 7-letni Kuba Kaczorow-
ski i 5-letnia Julia Gawrońska. Spektakl poruszał tematykę śmier-
ci, przemijania. Pokazywał nieustanną obecność osób, których 
fizycznie z nami nie ma, jednak zawsze gdzieś czuwają nad nami, 
a czasem wydaje nam się, że czujemy ich obecność. Spokojna 
muzyka i głęboko przemyślane teksty utworów prezentowanych 
przez zespół Anastas tworzyły niezapomniany klimat a przy-
gotowane przez młodzież teatralną etiudy, oprawione krótkimi 
utworami prezentowanymi przez uczniów szkoły muzycznej, 
robiły bardzo mocne wrażenie i zaskakiwały dojrzałością prze-
myśleń tego trudnego tematu. Sala widowiskowa CKiSz była 
wypełniona po brzegi nie tylko osobami dorosłymi. Wykonawcy, 
na zakończenie, zebrali gorące brawa i gratulacje zarówno od do-
rosłych jak i grup młodzieży a nawet od małych dzieci. W dzi-
siejszym zabieganym świecie, każdemu potrzebny jest moment 
na refleksję nad życiem i przemijaniem, zauważenie tego co tra-
cimy wraz z odejściem osób najbliższych oraz naprawienie tego, 
co ich odejście w nas i naszym otoczeniu popsuło.

Instruktor ds. teatru,
Barbara Sroka

ZADUSZKI  
W CENTRUM KULTURY I SZTUKI

INAUGURACJA SIERPECKIEGO 
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

2014-2015
Sierpecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest pro-

gramem edukacyjno-kulturalnym dla osób w wieku 
emerytalnym, oferującym systematyczne i atrakcyjne 
zajęcia, których głównym celem jest upowszechnia-
nie wiedzy z różnych dziedzin życia. Ta forma spo-
tkań sprawdza się i cieszy dużym zainteresowaniem 
Seniorów. Aktualnie zapisało się 106 osób.

To już 8 lat działalności SUTW. Pierwszy wykład 
wygłosił Wojciech Siemion we wrześniu 2007 r. w roku, 
w którym Sierpc był Stolicą Kulturalna Mazowsza. 
W ciągu ośmiu lat gościliśmy wiele znakomitych oso-
bowości: Teresę Lipowską, Mariana Opanię, Stanisława 
Mikulskiego, Grażynę Zielińską i wielu innych.

„Trzeci Wiek” to znakomity okres do samoreali-
zacji. Będąc słuchaczem SUTW, można oddać się 
bez reszty robieniu czegoś, co daje przyjemność, sa-
tysfakcję, co jest spełnieniem często młodzieńczych 
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marzeń. Zdobywanie aktywności intelektualnej i artystycznej 
chroni przed depresjami i frustracjami, daje także gwarancję 
sprawności i pogody ducha.

Przygotowana oferta programowa SUTW jest odpowiedzią 
na oczekiwania naszych słuchaczy, którzy poprzez udział w za-
jęciach fakultatywnych wykładach wykreują własny aktywny 
model życia. W tym roku proponujemy wykłady z psychologii, 
literatury, dietetyki, etnografii, historii filmu polskiego, kosme-
tologii, geografii oraz liczne zajęcia fakultatywne np. zaję-
cia plastyczne, malarstwo, rzeźba w drewnie, lektoraty języka 

angielskiego i niemieckiego, zajęcia wokalne, taneczno-ruchowe,  
informatyka. Ponadto wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy, 
wycieczki, liczne spotkania integracyjne i akcje charytatywne. 
W trakcie inauguracji roku akademickiego 2014-2015 burmistrz 
Miasta Marek Kośmider wraz z dyrektor CKiSz Ewą Wysocką 
wręczyli nowym słuchaczom legitymacje, indeksy oraz informa-
tory SUTW. Odbył się także wykład „Zarządzanie życiem”, któ-
ry wygłosiła Krystyna Jarocka – audytor systemów zarządzania 
z Bydgoszczy. Po części oficjalnej słuchacze wraz z gośćmi udali 
się na „małą czarną” i pyszne ciasto do sali kawiarnianej CKiSz.

Galeria Sztuki im. Stefana Tamowskiego jest miejscem, 
w którym zawsze można obejrzeć ciekawą wystawę. Do koń-
ca października sierpczanie podziwiali obrazy i rzeźby powstałe 
podczas XXI Ogólnopolskiego Pleneru Plastycznego Sierpc 
2014. Obecnie można je oglądać w Galerii Ratusza Miejskie-
go w Płocku. Planujemy również ekspozycje w Gostyninie 
i Warszawie.

Dużą oglądalnością cieszą się wystawy organizowane w Foy-
er naszego Centrum.

13 października miał miejsce wernisaż prac Ewy Ożdżyń-
skiej „W akwarelowym świecie kwiatów”. Autorka prac jest 
rodowitą Sierpczanką. W dzieciństwie chętnie rysowała i ma-
lowała, ale w dorosłym życiu obowiązki rodzinne i praca za-
wodowa, nie zawsze pozwalały na realizowanie artystycznych 
zamiłowań. Od trzydziestu trzech lat pracuje w Muzeum Wsi 
Mazowieckiej w Sierpcu. Tam spotkała wspaniałą koleżankę 
Marię Weber, która zachęciła ją do malowania akwareli i ta wła-
śnie stała się jej ulubioną techniką plastyczną. Tematem prac 
Ewy są głównie kwiaty, które fascynują ją barwami, zapachem 
i niesamowitymi kolorystycznymi połączeniami. Maluje także 
pejzaże, rysuje piórkiem i często marzy, że znajdzie kiedyś wię-
cej czasu na „ukochane malowanie”. Prace można było oglądać 
do 10 grudnia 2014 r.

14 listopada zaprosiliśmy na wernisaż wystawy „Ma-
larstwo i rzeźba – dwa spojrzenia”. Andrzej Sobczyk artysta 
malarz i Olgierd Rutkowski artysta rzeźbiarz, prezentują swoje 
prace w naszej Galerii.

Olgierd Karol Rutkowski urodził się w Wilnie. Krótkie 
szczęśliwe dzieciństwo spędzone w Wilnie i w majątku Podgó-
rze na Nowogródczyźnie przerwała wojna. Jako 9 letni chłopiec 

był zmuszony do ciężkiej pracy fizycznej. W 1943 roku wraz 
z rodziną został wywieziony do Niemiec na przymusowe robo-
ty. Został furmanem w niemieckim dworze. Po wojnie wrócił 
do innej Polski, w której już nie było rodzinnego domu – ten zo-
stał za wschodnią granicą. Naukę plastyki rozpoczął w 5-letnim  
Liceum Technik Plastycznych w Katowicach. Tam uczył się 
rzeźbiarstwa u profesorów Stanisława Marcinowa, Jana Wy-
sockiego, Reinholda Domina, a rysunku i malarstwa u Rafała 
Pomorskiego i Adama Hoffmana. W latach 1952-58 studiował 
rzeźbę w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych u profesorów 
Ludwiki Nitschowej, Alfreda Jesiona, Jerzego Jarnuszkiewicza, 
projektowania brył i płaszczyzn u profesora Oskara Hansena 
a rysunku i malarstwa u profesora Bogumiła Szwacza. Równole-
gle samodzielnie studiował projektowanie form przemysłowych. 
Dyplom Akademii otrzymał w 1958 roku. W tym samym roku 
ukończył Studium Pedagogiczne. Na wiele lat związał się zawo-
dowo z wzornictwem przemysłowym. Był jednym z prekursorów 
tej nowej dziedziny sztuki w powojennej Polsce. Za działalność 
projektowo – wdrożeniową otrzymał wiele nagród ministra kul-
tury, ministra przemysłu, Rady Wzornictwa Przemysłowego, 
2-krotnie otrzymał dyplom „Mistrz Techniki”. Reprezentował 
polskie wzornictwo na zagranicznych wystawach polskiego prze-
mysłu. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Techniki 
i Muzeum Narodowego w Warszawie. Obecnie zajmuje się rzeź-
biarstwem, malarstwem i rysunkiem artystycznym. Od 1958 roku 
jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Mieszka 
w Warszawie.

Andrzej Sobczyk urodził się w Warszawie. Wycho-
wał na warszawskiej Woli, tu ukończył szkoły i tu mieszka. 
Zdolności plastyczne przejawiał od momentu, gdy dowie-
dział się do czego służy ołówek i kredka, czyli od przed-
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szkola. W latach 1975-76 uczęszczał do pracowni malarstwa 
prof. Janusza Eysmonta i grafiki prof. Andrzeja Rudzińskiego.  
W 1984 roku uzyskał tytuł artysty malarza przyznawany przez 
Ministerstwo Kultury i Sztuki. Ilustrował tomiki poezji, pisze 
eseje o sztuce, poezję, gra na gitarze muzykę improwizowaną. 
W 2010 roku obchodził 35-lecie pracy artystycznej. W roku 
2013 został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. 
W roku następnym artysta będzie obchodził 40-lecie pracy 
artystycznej uwieńczonej wystawą w warszawskim Muzeum 
Woli. Obecnie Andrzej Sobczyk współpracuje jako plastyk 
ze  Stowarzyszeniem Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Osób Nie-
pełnosprawnych  „Ożarowska” oraz z Galerią Sztuki Współ-
czesnej Teresy  Pomykały. Jest członkiem Stowarzyszenia 
Artystów Plastyków Bemowa.  Jego obrazy znajdują się m.in. 
w Muzeum Zamku w Szydłowcu, Shiners Hospital w Chicago, 
siedzibie Episkopatu Polski, Banku Pekao w Warszawie oraz 
wielu kolekcjach polskich i zagranicznych. O swoich obrazach 
mówi „w moim malarstwie oddaję uczucia i przeżycia dnia co-
dziennego, a także wspomnienia ze świata dzieciństwa z jego 
dobrymi i gorzkimi chwilami. Jest to sztuka głęboko przeżyta, 
ponieważ maluję tylko to co odczułem, czego doświadczyłem, 
co otrzymałem lub czego mi nie dano. To daje najbardziej au-
tentyczny obraz twórczości płynącej z duszy”. Prace obu arty-
stów można będzie podziwiać do końca roku.

Grupa Plastyczna Dorosłych „IMPRESJA” działająca 
w CKiSz prezentuje swoje prace od 20 listopada w Galerii Domu 
Darmstadt w Płocku. W wystawie udział biorą: Maria Weber, Jo-
lanta Smykowska, Halina Nasiłowska, Alicja Lemier-Mroczyń-
ska, Anna Górecka, Monika Laskowska, Marlena Lewandowska, 
Wojciech Weber, Klaudiusz Kotarski, Wojciech Witkowski, Daniel 
Ratz, Andrzej Pyrko, Ewa Ożdżyńska, Marcin Tucholski.

„IMPRESJA” działa w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu 
od dziesięciu lat, ale historia spotkań sierpeckich artystów sięga 
lat osiemdziesiątych. Spotykali się tutaj m.in. Halina Szałecka-Na-
siłowska, Ryszard Walerski, Maria i Wojciech Weber, Jacek Ole-
chowski, Grzegorz Chażyński, Wanda Jeśman. Niektórzy zostali, 
innych los rzucił daleko poza rodzinne miasto. Sierpeccy twórcy 
z ogromnym zaangażowaniem podchodzą do swojej artystycznej 
pasji. Uczestniczą w ogólnopolskich plenerach, konkursach, im-
prezach charytatywnych. Prezentują swoje prace na indywidual-
nych i zbiorowych wystawach w całym kraju. Pięknie reprezentują 
nasze miasto często daleko poza jego granicami. W swojej twór-
czości utrwalają piękno przyrody, architektury, pejzażu i miejsc, 
które bezpowrotnie niszczy czas. Tworzą ciekawe prace, ekspe-
rymentują z technikami i nieustannie zgłębiają tajniki sztuk pla-
stycznych, a miłość do sztuki (jak mawiał S. Przybyszewski) „jest 
pięknym odbiciem ich duszy”. Wystawę można było oglądać  
do 11 grudnia 2014 r.

Bożena Ilska

We wrześniu CKiSz w Sierpcu przeprowadziło sondę wśród 
mieszkańców naszego miasta. Miała ona na celu poznanie ich 
preferencji muzycznych. Bardzo dziękujemy wszystkim tym, 
którzy wzięli w niej udział. Napłynęło bardzo dużo różnorod-
nych propozycji. Postanowiliśmy zaprosić Zespół Red Lips, 
aby zagrał na sierpeckiej scenie podczas Jesiennych Spotkań 
z Muzyką. Zespół powstał w 2010 roku 
w Warszawie, a w skład jego wchodzą: 
Łukasz Lazer „Lazer” – gitara, Joan-
na Czarnecka „Ruda” – wokal, Mar-
cin Romanowski „Piroman” – bas oraz 
Robert Sopala „Sopel” – perkusja. Red 
Lips to charyzmatyczna grupa muzyków 
grająca rocka z melodyjną kompozy-
cją i polskimi tekstami. Jego wokalistka 
urodziła się i wychowała w Rypinie. Jest 
kolejnym dowodem na to, że pochodząc 
z małego miasta można osiągnąć sukces 
i realizować się w tym, w czym się naj-
lepiej czujemy. Red Lips w 2011 roku 
uczestniczył w I edycji programu MUST 
BE THE MUSIC. Nie udało im się go 
wygrać, jednak swoim wykonaniem za-
chwycili nie tylko obecną publiczność, 
ale i jury. Od tamtej pory postanowili nie 
odpuszczać i realizować się muzycznie 
mino wszystkich przeciwności losu. Pi-
sali teksty, komponowali muzykę i z ca-
łych sił starali się, aby ich utwory dotarły 
do jak największej publiczności. Tak też 
się stało, kiedy to w 2013 roku szturmem 

ruszyli na rozgłośnie radiowe z utworem „To co nam było”, 
który to „wspiął się” na szczyty list przebojów. Zwieńczeniem 
dotychczasowej działalności zespołu było otrzymanie Superje-
dynki TVP w kategorii „SUPER PRZEBÓJ”. Red Lips to ze-
spół dążący do spełnienia swoich marzeń, którymi jest właśnie 
scena, muzyka, bliski kontakt z publicznością podczas wystę-

pów. Podczas koncertu w CKiSz poka-
zali drzemiące w nich pokłady energii. 
Największe wrażenie robił właśnie ten 
niesamowity kontakt z publicznością, 
która „zarażona” aktywnością – śpiewa-
ła i bawiła się razem z zespołem. Oczy-
wiście nie zabrakło bisów, a po koncercie 
– wspólnych zdjęć i autografów. Listo-
padowy wieczór z Red Lips obfitował 
w wiele emocji i wrażeń.

Przed koncertem Kasia Bartnicka 
i Anna Poleszczuk z Młodzieżowego 
Wolontariatu Artystycznego działające-
go w CKiSz w Sierpcu, przeprowadzi-
ły wywiad z Rudą, który będzie można 
obejrzeć w grudniowym odcinku progra-
mu „Spotkania z kulturą” w TV Sierpc. 
Rozmowa przebiegła w bardzo miłej 
i przyjaznej atmosferze. Wokalistka opo-
wiedziała o kulisach powstania zespołu, 
jak również o pochodzeniu pseudonimów 
poszczególnych jego muzyków, marze-
niach i planach na przyszłość.

Katarzyna Popko-Rzemieniewska

JESIENNE SPOTKANIA Z MUZYKĄ
KONCERT ZESPOŁU RED LIPS
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KONKURS TANECZNY DLA PRZEDSZKOLAKÓW 
„ZACZAROWANE BALETKI”

W dniu Święta Niepodległości zaprosiliśmy mieszkańców 
naszego miasta na koncert – widowisko muzyczne w stylu retro. 
„Piosenka przypomni ci” to niezwykle widowiskowa prezenta-
cja na nowo zaaranżowanych, przez Andrzeja Janaszaka – piani-
stę i kierownika artystycznego zespołu Artes Ensemble, piosenek 
miłosnych z lat 20-tych i 30-tych ubiegłego stulecia.

Niezwykle wysoki poziom literacki, mistrzostwo muzyczne 
i niezapomniane kreacje filmowe wykonawców tych utworów, 
uczyniły je nieśmiertelnymi, dzięki czemu bawią i wzruszają 
współczesnych odbiorców.

Zespół wokalno-instrumentalny Artes Ensemble, z duetem 
śpiewaków i muzyką na żywo tria fortepianowego – skrzypce, 
wiolonczela, fortepian, wykonał takie szlagiery jak „Miłość ci 
wszystko wybaczy” Hanki Ordonówny, „Piosenka przypomni 
ci” i „Ta ostatnia niedziela” Mieczysława Fogga, „Sex appeal” 
Eugeniusza Bodo i wiele innych zachwycających i lubianych 
po dziś dzień.

Koncert stał się poruszającym, ciepłym wspomnieniem 
polskich przebojów starego kina, szlagierów kabaretowych 
i rewiowych dwudziestolecia międzywojennego a oczarowana 
publiczność gromkimi brawami nagradzała artystów za piękne 
wykonanie, śliczne kostiumy i ciekawą konferansjerkę, która tak-
że przybliżała klimat tamtych lat.

Bożena Ilska

„PIOSENKA PRZYPOMNI CI” 
WIDOWISKO MUZYCZNE NA SCENIE  

CENTRUM KULTURY I SZTUKI

Dnia 28 listopada br. w Centrum 
Kultury i Sztuki w Sierpcu odbył się 
konkurs taneczny „Zaczarowane Ba-
letki”. Była to już druga edycja kon-
kursu. Skierowany był on do grup 
tanecznych z przedszkoli i klas „0”. 
Prezentacje rozpoczęły się na sali 
widowiskowej o godzinie 9:00. 
Jury w składzie: Jadwiga Chojnac-
ka, Marek Tęgowski oraz Olga Mo-
drzejewska obejrzało 11 prezentacji 
artystycznych.

I miejsce zajął zespół BIE-
DRONKI z Miejskiego Przedszkola nr 4 w Sierpcu, który za-
prezentował układ „Polka Warszawska”, II miejsce zajął zespół 
ZUCHY II z Miejskiego Przedszkola nr 3 w Rypinie, który za-
tańczył układ „Szalony mix”, III miejsce wywalczyła sobie gru-
pa ISKIERKA z Publicznego Przedszkola w Gozdowie, która 
zaprezentowała pięknego walca.

Jury postanowiło przyznać również wyróżnienia, które otrzy-
mali: Zespół TAŃCZĄCE POMPONY z Publicznego Przedszkola 
w Gozdowie oraz Zespół POMPONS z Miejskiego Przedszko-
la nr 13 w Płocku. W tym roku Jury postanowiło przyznać rów-
nież 2 wyróżnienia indywidualne, które otrzymali: Julia Szeliga 
z Publicznego Przedszkola w Gozdowie oraz Natan Grzybowski 
z Miejskiego Przedszkola nr 3 w Rypinie.

Oprócz nagrodzonych na scenie zaprezentowali się również: 
Grupa TAŃCZĄCE BRZDĄCE z Miejskiego Przedszkola nr 3 
w Sierpcu, która zaprezentowała układ pt.: „Bałkanica”; Grupa WE-
SOŁE PARASOLKI z Publicznego Przedszkola w Gozdowie, która 
zaprezentowała układ pt.: „W strugach deszczu”; Grupa TĘCZOWE 

NUTKI ze Szkoły Podstawowej w Gójsku zaprezentowała pięknego 
kankana; Grupa MAGICZNE TRÓJECZKI ze Szkoły Podstawo-
wej nr 3 w Sierpcu zaprezentowała szaloną składankę „Grease’a”; 
Grupa MOTYLKI z Miejskiego Przedszkola nr 4 w Sierpcu zapre-
zentowała wesoły taniec disco z kolorowymi chustami oraz grupa 
MISIAKI z Samorządowego Przedszkola w Bielsku, która zatań-
czyła układ pt.: „Piraci z Karaibów”.

Wszystkie grupy otrzymały piękne maskotki, dyplomy za udział 
w konkursie oraz pamiątkowe znaczki. Podczas narad jury na scenie 
wystąpiła grupa PINGWINY działająca w Centrum Kultury i Sztu-
ki w Sierpcu, która zaprezentowała spektakl pt.: „Straszydełka”.

Po odczytaniu protokołu i wręczeniu nagród konkurs zakoń-
czył się grupowym, pamiątkowym zdjęciem. Przez cały konkurs 
panowała wesoła i przyjazna atmosfera. Wszystkie grupy dopin-
gowały się nawzajem i świetnie bawiły.

Zapraszamy wszystkich na kolejną edycję konkursu za rok.

Instruktor ds. tańca,Olga Modrzejewska
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Rok Jana Pawła II w Sierpcu dobiega końca. Pora zatem 
na podsumowania i finalne imprezy kończące rozpoczęte z po-
czątkiem stycznia inicjatywy. Jedną z takich była otwarta w 
marcu tego roku w Bibliotece Miejskiej wystawa „Jan Paweł II –  
Pielgrzym Świata”. Współtwórcami tej dużej ekspozycji byli 
sami sierpczanie, którzy przekazywali Bibliotece swoje, czę-
sto bezcenne pamiątki ze spotkań z Papieżem – od zdjęć, przez 
liczne przedmioty. Aby uhonorować wszystkich Darczyńców, 
w czwartkowe popołudnie 25 września w Bibliotece zorganizo-
wany został kameralny wieczór wspomnień o Janie Pawle II. Był 
on podsumowaniem wszystkich inicjatyw sierpeckiej książnicy 
w ramach Roku Jana Pawła II w Sierpcu.

Na przybyłych czekało szereg niespodzianek. Aby powstał 
kameralny klimat, sprzyjający wspomnieniom, sala czytelni za-
mieniona została w przytulną kawiarnię. Na stolikach, oprócz sym-
bolicznego światełka i pięknych jesiennych kwiatów, znajdował 
się poczęstunek – ulubione ciastka Karola Wojtyły – kremówki.

Każdy z przybyłych otrzymał także przygotowany specjal-
nie z tej okazji katalog wystawy, zawierający szereg informa-
cji na temat wydarzeń i miejsc związanych z Janem Pawłem II 
w Sierpcu. Katalog zawiera także pamiątkowe zdjęcia sierpczan, 
którzy mieli zaszczyt osobiście spotkać się z Papieżem.

Wieczór rozpoczęła dyrektor Maria Wiśniewska, która omó-
wiła dotychczasowe działania Biblioteki na rzecz obchodów Roku 
Jana Pawła w Sierpcu, zaprezentowała program czwartkowe-
go spotkania oraz zaprosiła na jego pierwszą część, czyli krótki 
montaż słowno-muzyczny w wykonaniu młodych sierpczanek –  
Dominiki Karolewskiej i Marty Kokoszczyńskiej. Składały się 
na niego ulubione pieśni Jana Pawła II oraz poezja Karola Wojtyły.

Aby zachęcić sierpczan do wspomnień, pomysłodawczynie 
czwartkowego wieczoru, pracownice Czytelni – Ewa Karolewska 
i Magda Staniszewska przeczytały fragmenty relacji ze spotkań 
z Papieżem i towarzyszące im refleksje znanych osób, m.in. Tade-
usza Mazowieckiego, Lecha Wałęsy, Hanny Suchockiej, Wojcie-
cha Jaruzelskiego. Okazało się, że podobne odczucia po spotkaniu 
z Papieżem mieli także sierpczanie. Jakże pięknie było tego wie-
czora wysłuchać kilkunastu wzruszających wspomnień, któ-
re opowiedzieli: rekordzista, jeśli chodzi o spotkania z Janem  

Pawłem II – ks. dr Tomasz Kadziński, Katarzyna i Józef Malewscy, 
Krystyna Szczepek, Zdzisław Dumowski, Marek Chrzanowski, 
Zenon Kupniewski, Jadwiga Ostrowska, Hanna Kowalska, Ma-
ria Wiśniewska, Emilia Kajkowska. Sierpczanie podkreślali bez-
pośredniość Papieża, jego promienne spojrzenie, niezwykły dar 
zjednywania ludzi, bijącą z niego świętość i dobro. Wielu z nich 
doświadczyło także świętości Jana Pawła II poprzez uzdrowienie 
czy nawet uniknięcie śmierci w wypadku samochodowym. Jedna 
z sierpczanek miała okazję spowiadać się przed wielu laty u księ-
dza Karola Wojtyły, natomiast w wielu wspomnieniach, m.in. Kry-
styny Szczepek i Państwa Malewskich pojawiało się potwierdzenie 
niezwykłej erudycji Papieża i jego znajomości wielu miejsc, w tym 
także Sierpca. Jan Paweł II podczas krótkiej z nim rozmowy miał 
potwierdzić, że zna Sierpc, ze względu na Matkę Bożą Sierpecką 
oraz siostry benedyktynki z sierpeckiego klasztoru. Kilkoro z sierp-
czan opowiadało też swoje niesamowite perypetie związane z piel-
grzymkami i audiencjami. Niektóre z nich wprawiały w prawdziwe 
osłupienie, a nawet powodowały salwy śmiechu.

Na każdym z rozstawionych w czytelni stolików znajdowały 
się także kartki z pięknymi i mądrymi sentencjami Jana Pawła II.  
Goście zostali poproszeni o ich przeczytanie. Wieczór zakończy-
ło wzruszające wykonanie przez Dominikę Karolewską ulubionej 
pieśni Jana Pawła II – Barki. Do młodej artystki spontanicznie, 
trzymając się za dłonie przystąpili wszyscy goście.

Cieszy fakt, że udało się stworzyć tak serdeczną i rodzinną 
atmosferę, dzięki której goście nie obawiali się wystąpić przed 
innymi i podzielić bardzo osobistymi przeżyciami dotyczącymi 
kwestii wiary i stosunku do Papieża Jana Pawła II.

Wszystkie wspomnienia sierpczan zostały zarchiwizowane 
i przechowywane będą w zbiorach bibliotecznych.

Wieczór wspomnień oraz wydanie katalogu wystawy wpisane 
zostały w działania na rzecz projektu „Biblioteka sierpecka: otwarta 
na przeszłość – zwrócona ku przyszłości”, który zyskał akceptację 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt Biblio-
teka realizuje wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Sierpec-
kiej. Sponsorem poczęstunku był pomysłodawca Roku Jana Pawła 
II w Sierpcu – Jerzy Stachurski.

Magdalena Staniszewska

SIERPCZANIE WSPOMINALI 
PAPIEżA JANA PAWŁA II

NASTROJOWY WIECZÓR W BIBLIOTECE 
MIEJSKIEJ – 25.09.2014 r.
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LITERACCY NAUCZYCIELE – JACY SĄ? 
OCENIALI KLUBOWICZE MDKK

W poniedziałkowe popołudnie, 13 października 2014 roku, 
odbyło się kolejne spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego 
Klubu Książki. Wśród stałego grona klubowiczów dyskuto-
waliśmy na temat motywu nauczyciela w literaturze. Czerpiąc 
tematy z powieści, próbowaliśmy stworzyć typ idealnego pe-
dagoga. Naszym zdaniem, nauczyciel powinien być przede 
wszystkim sprawiedliwy, wymagający, opiekuńczy oraz szanu-
jący odmienne poglądy. Nikt nie ceni osób takich jak belfer Bla-
daczka z „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza, który prowadzi 
lekcję schematycznie, bez jednej myśli własnej. Natomiast każ-
dy z nas chciałby być uczniem Sokratesa lub Johna Keatinga –  
wykładowcy z powieści „Stowarzyszenie umarłych poetów” 
Nancy Kleinbaum. Ci nauczyciele to prawdziwi mistrzowie, któ-
rzy zachęcali do realizacji własnych marzeń, odkrywania swojej 
indywidualności i poszukiwania prawdy. Pozytywnych przy-
kładów nauczycieli można doszukać się w „Harrym Potterze”  
J.K. Rowling. Nasi klubowicze chcieliby kształcić się pod okiem 
profesor transmutacji Minervy McGonagall, a nawet u mistrza 
eliksirów Severusa Snape’a, mimo jego surowości a czasem na-
wet złośliwości. Z pewnością nie nudzilibyśmy się także na lekcji 
historii z profesorem Gąsowskim – bohaterem powieści Kor-
nela Makuszyńskiego „Szatan z siódmej klasy”, z polonistą 

Dmuchawcem, którego poznaliśmy w książce Małgorzaty Musie-
rowicz „Opium w rosole” czy z „Panem od przyrody” z wiersza 
Zbigniewa Herberta. Spotkanie było bardzo wesołe i przyjemne, 
bo rozmowy o literaturze szybko przeniosły nas do naszego ży-
cia szkolnego, tego realnego, które też byłoby dobrym tematem 
na interesującą powieść.

Aldona Ziółek

WIADOMOŚCI Z BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ 
W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE

Z Książką Za Pan Brat w TV Sierpc, 
czyli co warto przeczytać

Kolejny odcinek programu „Z Książka Za Pan Brat” swo-
ją premierę na antenie TV Sierpc miał 14 października 2014 r. 
Jest również do obejrzenia w Internecie na stronie lokalnej 
telewizji. W odcinku znakomite biografie Marleny Dietrich  
i Haliny Poświatowskiej, przerażający „Syn” od Jo Nesbo, lek-
tura dla każdego 30-latka, czyli „Znaki szczególne” Pauliny 
Wilk, debiutancka powieść młodego mieszkańca ziemi sier-
peckiej i wiele innych publikacji oraz wiadomości na temat 
kultury.

Lubisz czytać a masz problemy 
ze wzrokiem? Pytaj o „DUżE LITERY”

Duże Litery to seria książek przeznaczonych dla czytelni-
ków mających problemy ze wzrokiem – dla osób starszych, 
z wadami wzroku i chorych. Czytanie książek drukowanych 
czcionką zwykłej wielkości sprawia takim osobom wiele trud-
ności, szybko się męczą i z tego powodu często w ogóle rezy-
gnują z czytania. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom nasza 
Biblioteka sukcesywnie stara się gromadzić książki drukowa-
ne niespotykaną w większości książek dużą i bardzo czytelną 
czcionką (powyżej 14 pkt.).

Są wśród nich zarówno utwory klasyczne, jak i aktualnie 
wydawane tytuły; beletrystyka i pozycje popularno-naukowe. 
To idealna propozycja dla tych czytelników, którzy wolą trady-
cyjną formę książki, pozostałym przypominamy, że w Bibliotece 
dostępne są również audiobooki.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jed-
nocześnie informujemy, że liczba książek w tej serii będzie się 
dynamicznie zwiększać.

Zaproszenie do Młodzieżowego  
Dyskusyjnego Klubu Książki

Jeśli lubisz godzinami mówić o książkach i chcesz poznać 
ciekawych, młodych fanów literatury, to serdecznie zaprasza-
my na kolejne spotkania Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu 
Książki w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży MBP. O terminach 
spotkań informujemy na naszej stronie www.mbp.sierpc.pl

3 nowe sierpeckie publikacje  
w tym roku

Biblioteka Miejska w Sierpcu i Towarzystwo Przyjaciół Zie-
mi Sierpeckiej od września 2014 r. realizują wspólny projekt 
dotowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
W ramach projektu do końca roku wydane zostały 3 wartościowe 
publikacje. Ich premiery miały miejsce w Bibliotece:
• 13.11.2014 r. – Żołnierze wyklęci wśród nas. Promocja książ-

ki Mieczysława Chojnackiego „Losy Oddziału Specjalnego 
ogniomistrza „Wyboja”.

• 27.11.2014 r. – „Jan Burakowski: bibliotekarz, literat, publi-
cysta. Monografia biobibliograficzna” autorstwa Magdaleny 
Staniszewskiej.

• 11.12.2014 r. – „Opowieści genealogiczne z Ziemi Sierpec-
kiej. 400. rocznica śmierci Bartłomieja Paprockiego” Promo-
cja książki Pawła B. Gąsiorowskiego.
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Od chwili ogłoszenia przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
I edycji konkursu na wspomnienia upłynęło wiele lat. Z nagro-
dzonych i wyróżnionych prac powstała, w serii Biblioteka Sierpec-
ka, w 1998 roku cenna publikacja zatytułowana „Wspomnienia 
sierpczan”. Od tamtej chwili przybyło ludzi piszących a utrwala-
nie wspomnień stało się i modne i bardzo pożyteczne. Przybyło też 
tematów oraz wydarzeń. Uważam, że nadeszła stosowna chwila, 
by ogłosić II edycję tego konkursu.

Aby uchronić od zapomnienia pamięć o wydarzeniach  
i przemianach oraz związanych z nimi ludziach

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu
ogłasza konkurs na wspomnienia  

lub opracowanie dokumentalne pod hasłem:
„WSPOMNIENIA SIERPCZAN. Cz. II.”

Przedmiotem prac konkursowych może być każdy rodzaj 
wspomnień osobistych lub opracowanie dokumentalne związane 
terytorialnie z Sierpcem i ziemią sierpecką. Organizatorzy nie wpro-
wadzają żadnych ograniczeń tematycznych. Mogą one dotyczyć:
• życia i dokonań poszczególnych osób, grup osób lub rodzin 

sierpeckich;
• istotnych wydarzeń społecznych, kulturalnych, gospodar-

czych i innych;
• okoliczności związanych z organizacją i funkcjonowaniem 

zakładów pracy, szkół, instytucji, organizacji politycznych, 
społecznych, kulturalnych, religijnych i zawodowych;

• przemian społecznych, gospodarczych, cywilizacyjnych 
i obyczajowych związanych z regionem;

• tradycji rodzinnych i zawodowych.

Do konkursu można zgłaszać wyłącznie teksty dotychczas 
nigdzie niepublikowane. Mogą być nadsyłane także niepubliko-
wane wspomnienia lub opracowania osób nieżyjących (przez ich 
spadkobierców).

Jako pokłosie konkursu wydana zostanie publikacja „Wspo-
mnienia sierpczan. Tom II”, dlatego do tekstu zaleca się dołą-
czenie kopii lub oryginałów (będą zwracane właścicielom) zdjęć 
i dokumentów.

Prace należy nadsyłać (składać) do dnia 1 czerwca 2015 roku 
w postaci maszynopisu oraz płyty CD z tekstem pod adres:

Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Zofii Nałkowskiej 

ul. Płocka 30 
09-200 Sierpc

lub osobiście w Czytelni (I piętro). Informacji i wyjaśnień odno-
śnie konkursu udzielają w Bibliotece:
• Maria Wiśniewska – Dyrektor MBP,
• Ewa Karolewska – Czytelnia MBP,
• Magdalena Staniszewska – Czytelnia MBP.

Nadesłane prace oceni i przyzna ich autorom nagrody Jury 
Konkursowe, powołane przez organizatorów.

ZAPRASZAMY

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu,

Maria Wiśniewska

KONKURS NA WSPOMNIENIA SIERPCZAN
 ZAPRASZA MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

W SIERPCU

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ Z OKAZJI 
NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

9 listopada osiem drużyn przystąpiło do turnieju z okazji Narodo-
wego Święta Niepodległości. Podzielono je na dwie grupy, w których 
grano każdy z każdym. Później rozegrano półfinały i mecze o miejsca. 
Pojedynki były bardzo zacięte i przyniosły wiele sportowych emocji. 
W finale spotkali się odwieczni rywale drużyny Zawidza i Lelic. Po nie-
zwykle zaciętym meczu tym razem lepsi byli siatkarze z Zawidza.  
Gratulujemy!

Wyniki turnieju

• Półfinały:
 ◦ ZAWIDZ – SKĘPE 2:0 (21:14, 23:21),
 ◦ LELICE – SIERPC 2:1 (21:14, 18:21, 15:6).

• Mecz o III miejsce:
 ◦ SKĘPE – SIERPC 2:0 (21:18,21:19).

• Mecz o I miejsce:
 ◦ ZAWIDZ – LELICE 2:1 (21:14, 18:21, 15:11).

• Kolejność końcowa turnieju:
1. ZAWIDZ,
2. LELICE,
3. SKĘPE,

4. SIERPC,
5. LUTOCIN,
6. PŁOCK,
7. STUDZIENIEC,
8. GOLESZYN.

Najlepsi zawodNicy turNieju: Wojciech Świeczkowski – Zawidz,  
Tomasz Karpiński – Lelice, Michał Rowicki – Skępe.

składy:
• ZAWIDZ – Łukasz Wróblewski, Michał Siwiec, Marek Kaczorow-

ski, Patryk Perzyński, Wojciech Świeczkowski, Arek Nowakowski.
• LELICE – Damian Mańkowski, Kamil Witkowski, Paweł 

Jankowski, Bartek Strześniewski, Damian Kowalkowski, 
Tomasz Karpiński, Przemek Sulkowski, Jarek Pesta, Kamil 
Rajkowski, Łukasz Jeżewski, Bartosz Jankowski.

• SKĘPE – Andrzej Tomicki, Bartosz Błaszczyk, Damian Cie-
miecki, Czarek Jaks, Damian Gołębiewski, Michał Rowicki, 
Mateusz Przybyłowski, Kuba Grzędzicki.

Stanisław Urbanowicz
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MIEJSKIE OBCHODY 70. ROCZNICY 
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Rok 2014 upływa pod znakiem rocznic niezwykle waż-
nych w dziejach Polski wydarzeń. Organizacji obchodów 
jednej z nich – 70. rocznicy Powstania Warszawskiego, pod-
jęła się społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Kra-
jowej we współpracy z Burmistrzem Miasta Sierpc. W celu 
przybliżenia najmłodszym sierpczanom tematyki powstańczej  
28 sierpnia br. „Dwójka” zorganizowała sfinansowaną przez sa-
morząd miejski międzyszkolną wycieczkę do Warszawy pod ha-
słem” Śladami Powstania Warszawskiego”. W jej trakcie grupa 
41 uczniów z obu szkół podstawowych oraz Gimnazjum Miej-
skiego odwiedziła m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego. Po-
pularyzacji historii sprzed siedmiu dekad wśród przedszkolaków 
oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych służył zorganizowany 
30 września br. „Puchar Małego Powstańca”, natomiast wery-
fikacji wiedzy przeprowadzony w tym samym dniu „Konkurs 
Wiedzy o Armii Krajowej, Powstaniu Warszawskim i Szarych 
Szeregach”. Kolejnymi formami aktywnego poznawania trud-
nej przeszłości stały się: konkurs plastyczny „Logo 70. rocznicy 
Powstania” (wpłynęły 132 prace), konkurs fotograficzny „Sier-
peckie miejsca pamięci narodowej związane z II wojną świato-
wą” (165 fotografii) oraz gra miejska „Ślady II wojny światowej 
w Sierpcu”, w której wzięły udział 4 drużyny reprezentujące  
SP nr 2, SP nr 3, GM oraz Leonium. Zwieńczenie obchodów 
nastąpiło 2 października br. Trzyosobowa delegacja składająca 
się z Burmistrza Miasta Sierpc – Marka Kośmidra, Przewod-
niczącego Rady Miejskiej – Marka Chrzanowskiego oraz Dy-
rektor Szkoły Podstawowej nr 2 – Hanny Kurty, w obecności 
pocztów sztandarowych, zaproszonych gości oraz reprezentacji 
wszystkich szkół funkcjonujących w Sierpcu złożyła wieniec 
i zapaliła znicze pod Pomnikiem „Żołnierzom Września ’1939 
i Armii Krajowej”. Następnie zgromadzeni w zwartej kolumnie 
udali się do sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki, gdzie 
wysłuchali wystąpienia Burmistrza, dowiedzieli się szeregu in-
teresujących faktów z czasów powstania za sprawą multime-
dialnej prelekcji Tomasza Krukowskiego – Dyrektora Pracowni 
Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc, podziwiali atrakcyjny 
program słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów oraz pozna-
li laureatów poszczególnych konkursów. Wielu wzruszeń do-
starczył widowni sprowadzony specjalnie na tę okazję przez 
CKiSz, sugestywny film pt. „Sierpniowe niebo. 63 dni chwa-
ły”. Ostatnim akcentem uroczystości była spożywana przez jej 

uczestników na świeżym powietrzu „powstańcza” grochówka. 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w for-
mie pamiątkowych dyplomów podziękowała wszystkim, któ-
rych starania zaowocowały tak wartościową lekcją patriotyzmu.

Marek Z. Zdrojewski,
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia

Wystąpienie burmistrza Marka Kośmidra  
wygłoszone podczas obchodów  
70. Rocznicy Powstania Warszawskiego

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
Wszyscy mamy świadomość, iż rok 2014 został naznaczo-

ny rocznicami istotnych w dziejach naszej Ojczyzny wydarzeń. 
Uwzględniając ten fakt samorząd miejski przy współpracy z pla-
cówkami oświatowymi oraz jednostkami kultury, dla których jest 
organem prowadzącym, podjął starania ich godnego uczczenia. 
W rezultacie – pod koniec kwietnia odbył się międzyszkolny kon-
kurs edukacyjno-sportowy „Młodzi Europejczycy” akcentujący de-
kadę naszej obecności w strukturach Unii Europejskiej. W maju 
zorganizowaliśmy uroczystości będące hołdem dla polskich żoł-
nierzy, którzy stoczyli heroiczną i zwycięską batalię o Monte Cas-
sino. Przeprowadzona 5 czerwca w Gimnazjum Miejskim Debata 
Oxfordzka upamiętniła przełom roku 1989 niosącego nam wolność, 
suwerenność i niepodległość. Z kolei przed trzema tygodniami, spo-
łeczność Szkoły Podstawowej nr 3, w związku z 100. rocznicą wy-
buchu I wojny światowej oraz 75. rocznicą niemiecko – sowieckiej 
agresji na terytorium Polski zorganizowała niezwykle sugestywną 
i poruszającą lekcję patriotyzmu. Dzisiaj z kolei naszą uwagę i my-
śli kierujemy ku tym, którzy przed 70 laty nie zawahali się zbrojnie 
wystąpić przeciwko hitlerowskiemu okupantowi, by wyprzeć go 
z Warszawy. Mimo wyraźnej po stronie sił niemieckich przewagi 
w zakresie wyszkolenia i uzbrojenia, lawinowo rosnącej liczby za-
bitych i rannych, postępujących zniszczeń miasta, jak również bra-
ku realnego wsparcia z zewnątrz powstańcy warszawscy aż przez  
63 dni walczyli o godność i wolność. W powstańczych szere-
gach nie zabrakło waszych rówieśników, którzy mimo bardzo 
młodego wieku i ogromnego zagrożenia nie wahali się włączyć 
do walki. A czynili to na różne sposoby – przenosząc korespon-
dencję w ramach Harcerskiej Poczty Polowej, opatrując rannych, 

Śladami Powstania warszawskiego 28.08.2014 r.
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dostarczając żywność, a nawet – uczestnicząc w akcjach bojowych. 
Te na wskroś przesycone patriotyzmem, oddaniem dla Sprawy, czy 
wręcz gotowością do poświęcenia własnego życia postawy zosta-
ły w sposób niezwykle sugestywny sportretowane w filmach, które 
powstały na przestrzeni ostatniego roku. Pozwolę sobie wymie-
nić tytuły takich obrazów jak: „Taniec śmierci. Sceny z Powstania 
Warszawskiego”, „Kamienie na szaniec”, „Powstanie Warszaw-
skie”, jak również wyświetlanego aktualnie w naszym kinie „Mia-
sto 44”. Przejmującą wizję wydarzeń sprzed 70 lat niesie także 
serial Czas honoru – Powstanie. Natomiast w ramach dzisiejszej 
uroczystości pragnę zaproponować obejrzenie filmu pod tytułem 
„Sierpniowe niebo. 63 dni chwały, który zostanie wyemitowany 
już za kilkadziesiąt minut. Co charakterystyczne – w każdej z wy-
mienionych produkcji bardzo wiele uwagi zostało poświęconej lu-
dziom młodym, a nawet bardzo młodym, którzy w czasach pokoju 
byliby po prostu… uczniami. Z takiego przywileju korzystacie 

natomiast Wy – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, urodzeni w wolnej i niepodległej Polsce. 
Musimy przy tym pamiętać, że jej fundamenty zostały oparte mie-
dzy innymi o barykady powstańczej Warszawy! Winniśmy dlate-
go poprzez swoje odpowiedzialne i dojrzałe zachowania działać 
na rzecz ciągłego utrwalania i umacniania wolności, rozumianej 
jako odpowiedzialność. Solidne i systematyczne zgłębianie wie-
dzy, szacunek dla starszych, powstrzymywanie się od używania 
niecenzuralnego słownictwa oraz zupełnie irracjonalnego nisz-
czenia publicznego mienia czy wreszcie dotrzymywanie danego 
słowa to przykłady zachowań wzmacniających naszą wolność.  
Także będący efektem przemyśleń udział w wyborach do róż-
nych szczebli organów władzy to przejaw patriotyzmu i odpowie-
dzialności za kształt społeczeństwa obywatelskiego. Na szczęście 
to wszystko możemy czynić dziś bez obawy o mogące paść w każ-
dej chwili strzały, niosące śmierć pociski, niszczące budynki bom-
by czy wszechobecny lęk…

Szanowni Zebrani,
Powstanie, które rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r., by trwać 

przez kolejne dwa miesiące było kwintesencją istnienia i rozwoju 
Polskiego Państwa Podziemnego, którego 75. rocznica utworzenia 
minęła przed pięcioma dniami. Powstanie zintegrowało Polaków, 
niemniej spór o jego sens dzieli nas, jako naród od siedmiu dekad. 
Jednak zarówno jego krytycy, jak i obrońcy w jednym są zgodni – 
bohaterstwo powstańców oraz poświęcenie ludności cywilnej za-
sługują na wieczną pamięć i chwałę. Ludzie ci obdarzyli nas dumą, 
poczuciem godności i odpowiedzialności za Ojczyznę. Zaś troska 
o Polskę to dług, który winniśmy nieustannie spłacać ofiarom tego 
heroicznego zrywu swoją odpowiedzialną postawą!

SIERPC: MIASTO DWÓCH ZAMKÓW?
14 października 2014 r. w sali widowiskowej Centrum Kul-

tury i Sztuki w Sierpcu odbyła się konferencja podsumowująca 
drugi etap poszukiwań archeologicznych sierpeckiego zamku. 
Spotkanie, pod nazwą „Problematyka późnośredniowiecznych 
i wczesnonowożytnych siedzib obronnych na terenie Sierpca”, 
zorganizowane zostało przez Burmistrza Miasta Sierpca, Mazo-
wieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Pra-
cownię Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc.

Temat szeroko omówili prelegenci, bezpośrednio zaangażowani 
w prace badawczo-poszukiwawcze: Andrzej Tucholski, Władysława 
Roszyk, Wiesław Małkowski, Tomasz Olszacki oraz Artur Różański.

Spotkanie prowadził Tomasz Krukowski, dyrektor Pracow-
ni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc. Na samym początku 

wszyscy zebrani chwilą ciszy uczcili zmarłego 8 października ks. 
kan. prof. Tadeusza Żebrowskiego, który jako pierwszy szeroko 
rozpropagował tematykę istnienia zamku w Sierpcu.

W „prezydium” konferencji zasiedli: Rafał Nadolny – Ma-
zowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Marek Kośmi-
der – Burmistrz Sierpca, Ewa Jaszczak – Kierownik delegatury 
w Płocku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w War-
szawie, dr Marian Chudzyński – red. naczelny monografii 
„Dzieje Sierpca i ziemi sierpeckiej”, członek Towarzystwa Na-
ukowego Płockiego.

Słowo wstępne wygłosił Marek Kośmider, przybliżając dro-
gę, która doprowadziła do konferencji, a także wprowadzając po-
krótce w tematykę spotkania. Głos zabrał także Rafał Nadolny.

Od lewej: dr Marian Chudzyński, Marek kOśMider,  
ewa jaszCzak, rafał nadOlny

Od lewej: TOmasz KruKOwsKi, mareK KOśmider, władysława rOszyK,  
TOmasz OlszacKi, arTur różańsKi, wiesław małKOwsKi



45– 4/2014

WYDARZENIA

Następnie kolejni prelegenci stopniowo omawiali zagad-
nienia poszukiwań archeologicznych, niezbędnych nakładów 
finansowych i wsparcia lokalnych samorządów, bez których ja-
kiekolwiek badania są często niemożliwe.

Największe zaciekawienie wzbudziła oczywiście ostatnia 
prezentacja pt. „Sierpc: miasto dwóch zamków?”. Tomasz Ol-
szacki i Artur Różański wykazali, że na terenie za rzeka Sierpie-
nicą, w miejscu obecnego budynku mieszkalnego, rzeczywiście 
istniała w XVI w. budowla, którą można określić jako „zamek”. 
Co więcej, została wybudowana najprawdopodobniej w miejsce 
pierwotnej siedziby rodu Gulczewskich z XV w.

Jednak nie była to jedyna rewelacja, ponieważ okazało się, 
że w miejscu tzw. „Kasztelanki”, czyli drewnianego domu datowa-
nego na przełom XVII/XVIII w., znajdował się najpewniej drugi 
„zamek”. Wytłumaczeniem tego jest fakt, że w XVI w. Sierpc był 
podzielony pomiędzy dwie odnogi rodziny Sieprskich i każda z nich 
posiadała własną reprezentacyjną budowlę.

Tomasz Krukowski

Wystąpienie burmistrza – Marka Kośmidra

Szanowni Państwo.
Witam uczestników dzisiejszej konferencji.
Szczególnie serdecznie powitać pragnę referentów, którzy, 

mam nadzieję, przybliżą zainteresowanym mieszkańcom nasze-
go miasta problem sierpeckiego zamku.

Wzmianki o nim pojawiały się co najmniej od wieku XIV, 
po lata nam współczesne. Po raz pierwszy była o nim mowa w do-
kumencie z 8 maja 1322 roku, w którym to książę płocki Wacław 
oraz biskup płocki Florian Laskary uzgodnili zamianę gruntów 
i miejscowości pomiędzy nimi, o Sierpcu zaś zapisano, iż otrzy-
ma prawa miejskie, miasto zostanie opasane murami oraz zostanie 
wybudowany zamek. Kolejny ślad pisany pochodzi z roku 1643, 
z dokumentu dzierżawnego, na mocy którego Paweł Rościszew-
ski wraz z żoną Elżbietą Pruszyńską obejmowali w posiadanie bu-
dowlę, o którą mieli dbać i utrzymywać w odpowiednim stanie.

O zamku sierpeckim traktował także artykuł z „Koresponden-
ta Płockiego” z roku 1876. Jednak tak naprawdę w świadomości 
mieszkańców Sierpca informacje o istnieniu budowli określanej 
jako „sierpecki zamek” rozpropagowane zostały dzięki wydanej 
w roku 2003 monografii „Dzieje Sierpca i ziemi sierpeckiej”.

W zamieszczonym w tej publikacji opracowaniu, autorstwa 
księdza Tadeusza Żebrowskiego, opisującym Sierpc w okresie śre-
dniowiecza i wieku XVI, autor podpierając się dokumentami źró-
dłowymi (kilka podałem przed chwilą) wskazał prawdopodobny 
okres powstania zamku, jego przybliżone rozmiary i ewentualną lo-
kalizację w terenie. Teraz już wiemy, że ta ostatnia nie potwierdziła 
się, jednak właśnie dzięki przeprowadzonym badaniom archeolo-
gicznym możemy ją dzisiaj określić ze stuprocentową pewnością.

Szczegółowe informacje w tej materii przedstawią rzecz ja-
sna dzisiejsi prelegenci, dlatego też nie będę uprzedzał faktów 
ani wchodził z zakres wiedzy i kompetencji fachowców, jakimi 
bez wątpienia są nasi dzisiejsi goście – archeolodzy i historycy.

Jaka jednakże była droga, która doprowadziła do naszego dzi-
siejszego spotkania? Pierwsze spotkanie na temat ewentualnych prac 
archeologicznych przeprowadziłem jesienią 2012 roku z Andrze-
jem Tucholskim, sierpczaninem – archeologiem, przedstawicielem  
płockiej Delegatury Mazowieckiego Konserwatora Zabytków. Dal-
sze robocze już rozmowy kontynuowaliśmy na początku 2013 roku.

Podczas tych spotkań wypracowaliśmy formułę współpra-
cy, której odzwierciedleniem, było podpisane, w dniu 15 maja  
2013 roku, Porozumienie z Mazowieckim Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków.

Wczesną wiosną odbyło się pierwsze spotkanie robocze z wy-
łonionym wykonawcą prac archeologicznych tj. Wiesławem 
Małkowskim, pracownikiem naukowym Instytutu Archeologii 
w Warszawie, głównym koordynatorem ekipy archeologicznej 
oraz zainteresowanymi stronami: płocką Delegaturą Wojewódz-
kiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie oraz Pracownią 
Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc.

Zaangażowana została również młodzież sierpecka, dzięki 
oszczędnościom projektowym, można było przeprowadzić dodatko-
we zajęcia historyczno-archeologiczne w ramach realizowanego pro-
jektu „Sierpeccy badacze”. Uczniowie Gimnazjum Miejskiego oraz  
Szkoły Podstawowej nr 2 uczestniczyli w warsztatach prowadzo-
nych przez Władysławę Roszyk, Andrzeja Tucholskiego, Mirona 
Boguckiego i Wiesława Małkowskiego oraz pracach mierniczych 
przy wytyczaniu miejsc przyszłych poszukiwań. Dzięki temu mogli 
poznać współczesne techniki badawcze stosowane w archeologii.

Prace ruszyły już w czerwcu, przy czym początkowo brano pod 
uwagę dwie koncepcje ich przeprowadzenia: bezinwazyjne bada-
nia na jednym, większym i spójnym terenie, ewentualnie rozdziele-
nie środków na bardzo małe obszary i zbadanie kilku miejsc w tym 
samym czasie. Zdecydowano się na pierwsze rozwiązanie, co oka-
zało się trafną decyzją. Wytypowano obszar nad rzeką Sierpienicą 
przy ul. Farnej, znajdujący się za kościołem pw. Św. Wita, Modesta  
i Krescencji. W tym miejscu cześć archeologów, historyków i regiona-
listów wskazywało lokalizację „sierpeckiego zamku”, ponadto na pla-
nie miasta pochodzącym z początku XIX w. zaznaczono tu miejsce 
opisane jako „Schlossplatz”, czyli właśnie „plac zamkowy”.

Nadmienię tu, że badania archeologiczne mają za zadanie 
potwierdzenie bądź wykluczenie pewnej tezy, założeń, pogłosek 
czy wreszcie – legend. Z punktu widzenia badawczego, każdy 
wynik jest pożądany, jednak zawsze istnieje ryzyko, że – mówiąc 
kolokwialnie – „nic nie znajdziemy”.

Dlatego też praca archeologa, przedstawiana w popkultu-
rze jako „wielka przygoda”, to w rzeczywistości żmudne ślę-
czenie w czytelniach, archiwach, poszukiwanie źródeł pisanych 
i kartograficznych (część materiałów, wykorzystywanych w po-
szukiwaniach, została udostępniona przez naszą placówkę histo-
ryczną, czyli Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc).

W badaniach wykorzystano nowoczesne metody badawcze, 
jakimi są fotografia lotnicza, zdjęcia satelitarne, pomiary i lo-
kalizowanie z wykorzystaniem GPS, pomiary magnetometrem.

Uzyskane dzięki prowadzonym wówczas pracom wyni-
ki były na tyle pozytywne i rokujące na przyszłość, iż podjęta 
została decyzja o kontynuacji badań. 11 marca bieżącego roku 
podpisaliśmy kolejne Porozumienie trójstronne pomiędzy Mazo-
wieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Gminą Mia-
sto Sierpc oraz Pracownią Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc.

Poza przeprowadzeniem szczegółowej kwerendy, którą opra-
cował Tomasz Olszacki, zadecydowano o otwarciu sondażowych 
wykopów archeologicznych, które miałyby zweryfikować i osta-
tecznie potwierdzić lub wykluczyć istnienie sierpeckiego zamku 
w podawanej lokalizacji.

Oczywiście nasze dzisiejsze spotkanie nie jest podsumowa-
niem prac badawczych, ponieważ te będą kontynuowane, jednak 
ich dotychczasowe wyniki są na tyle ciekawe i istotne, że posta-
nowiliśmy zaprosić Państwa na tę dzisiejszą konferencję.

Proszę Państwa.
Nieznacznie uprzedzę fakty – odnaleziono ślady istnienia bu-

dowli, którą można by określić jako „zamek”. Odnaleziono – 
ale w dwóch miejscach.Dlaczego? Co to oznacza dla Sierpca 
i o czym może świadczyć w szerszym kontekście – to już Pań-
stwu przedstawią nasi szacowni prelegenci.

Dziękuję za uwagę.
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11 listopada uroczyście obchodziliśmy rocznicę Odzyskania 
Niepodległości, najważniejszego, polskiego święta narodowego.

Gdy u schyłku XVIII wieku sojusz trzech ościennych mo-
carstw przekreślał niepodległy byt Rzeczypospolitej zapewne nikt 
nie przypuszczał, że niewola potrwa tak długo. Olbrzymi wysi-
łek, ponoszony przez wiele pokoleń naszych przodków, przyniósł 
owoce równo przed dziewięćdziesięcioma sześcioma laty –  
11 listopada 1918 r., gdy po 123 latach niewoli Polska powróciła 
na mapy Europy. Spełniło się tym samym marzenie milionów Po-
laków, którzy nie utracili nadziei!

Na obchody, mieszkańców Sierpca, zaprosiły władze samo-
rządowe miasta i powiatu sierpeckiego. Rozpoczęły się one w ko-
ściele Farnym częścią artystyczną, w której zaprezentowali się 
uczniowie oraz absolwenci Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja 
Kopernika w Sierpcu. Po tym pięknym i podniosłym patriotycz-
nym akcencie rozpoczęła się Msza Święta w intencji Ojczyzny, 
którą celebrował ks. dziekan Andrzej Więckowski. Po niej świę-
tujący Dzień Niepodległości przeszli, w paradnej kolumnie, 
ulicami naszego miasta na uroczystości przy pomniku Ofiar Ka-
tynia, aby w tym miejscu oddać szacunek i cześć naszym ojcom, 
którzy poświęcili swe życie za wolną i niepodległą Ojczyznę.

Po hymnie oraz hejnale sierpeckim, odegranym przez Miej-
ską Młodzieżową Orkiestrę Dętą OSP, okolicznościowe prze-
mówienie wygłosił przewodniczący Rady Miejskiej Sierpca 
Marek Chrzanowski. W kilku słowach przypomniał zebranym 
najważniejsze wydarzenia z kart naszej historii oraz podzię-
kował współorganizatorom obchodów. Ks. Dziekan zainicjo-
wał krótką modlitwę za poległych obrońców naszej Ojczystej 
Ziemi. Jednym z kulminacyjnych punktów uroczystości było 
odczytanie, przez ucznia Liceum Ogólnokształcącego PUL 
w Sierpcu, Apelu Poległych – „…WZYWAM WAS! Pomordo-
wani i zamęczeni w hitlerowskich i sowieckich obozach oraz 
łagrach, w masowych egzekucjach. WAS oficerowie polscy po-
mordowani w Katyniu, Ostaszkowie i innych miejscach zbio-
rowej kaźni NKWD. WAS WZYWAM znani i nieznani polegli 
więźniowie wszystkich więzień i aresztów Polski, którzy ży-
cie swe i zdrowie poświęciliście niepodległej ojczyźnie. STAŃ-
CIE DO APELU!…”. „Polegli na polu chwały” – odpowiadali 
uczniowie z klasy wojskowej LO PUL, klasy policyjnej Ze-
społu Szkół nr 1 oraz klasy strażackiej Zespołu Szkół nr 2.  
Ciszę między frazami przeszywał głośny dźwięk werbli.

Na koniec uroczystości delegacje władz miasta, powiatu sier-
peckiego, szkół, organizacji, stowarzyszeń, związków zawodo-
wych i zakładów pracy, w asyście uczniów klas – strażackiej 

i policyjnej, złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Uroczystość przy 
pomniku Ofiar Katynia poprowadził Tomasz Krukowski, dyrek-
tor Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca.

Obchody 96. rocznicy Odzyskania Niepodległości odbyły 
się z udziałem sierpeckich pocztów sztandarowych, które od lat 
uczestniczą w ważnych wydarzeniach naszej społeczności.

Współorganizatorami obchodów byli:
• Dziekan Sierpecki – Parafia Farna pw. Św. Wita, Modesta  

i Krescencji,
• Gimnazjum Miejskie im. Mikołaja Kopernika, Komenda 

Hufca ZHP Sierpc,
• I Liceum Ogólnokształcące PUL w Sierpcu – klasa o profilu  

wojskowym,
• Zespół Szkół nr 1 – klasa o profilu policyjnym,
• Zespół Szkół nr 2 – klasa o profilu strażackim,
• Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP,
• Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca, Centrum 

Kultury i Sztuki.

Bezpieczny przemarsz ulicami miasta zapewnili policjanci 
z Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu oraz Strażnicy Miejscy.

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości odbył się VI Bieg 
Niepodległości – bieg ulicami miasta. Wyniki dostępne są na stro-
nie MOSiR. Dzień ten zakończył się koncertem w stylu retro  
pt. Piosenka przypomni ci”, w wykonaniu zespołu wokalno in-
strumentalnego Artes Ensemble, który odbył się w Centrum Kul-
tury i Sztuki.

Marzanna Łabędzka

96. ROCZNICA  
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
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20 ROCZNICA NADANIA IMIENIA 
PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I ST.  

W SIERPCU
W dniu 7 listopada b.r. o godz. 17:00 w sali kameralnej PSM 

I st. w Sierpcu odbył się koncert w wykonaniu uczniów i pe-
dagogów. Okazją stała się zbliżająca 20 rocznica nadania sier-
peckiej placówce imienia doktora Marcina Kamińskiego oraz 
101 rocznica jego urodzin.

W czasie koncertu przypomniano postać patrona sierpec-
kiej szkoły muzycznej, który od 1964 roku związał się z tere-
nem płockiego Mazowsza, gdzie działał jako dyrektor PSM I  
i II st. w Płocku, kompozytor, pianista, organizator życia muzycz-
nego i przede wszystkim jako wychowawca młodzieży i dzieci.

Marcin Kamiński urodził się 11 listopada 1913 roku w Za-
głębiu Dąbrowskim. Przyszły twórca kompozycji związanych 
również tematycznie z Płockiem („Oratorium rok 1237 – lo-
kacja Płocka”, „Rapsod o romańskich drzwiach katedry 
płockiej”), pobierał lekcje gry na fortepianie u prof. Juliana  
Lewingera-Lewińskiego w Instytucie Muzycznym w Kato-
wicach a następnie u prof. Aleksandra Brachockiego w Pań-
stwowym Śląskim Konserwatorium Muzycznym. Efektem 
wieloletnich studiów było uzyskanie dyplomów: nauczyciel-
skiego, pianisty oraz kompozycji. Już w roku 1936 dał się po-
znać jako organizator życia muzycznego na terenie Śląska 
(powołanie do życia Instytutu Muzycznego w Gliwicach, po-
wstanie śląskiej operetki) oraz inicjator budowy pomników 

Adama Mickiewicza i Fryderyka Chopina. W latach działal-
ności na terenie Płocka i okolic Marcin Kamiński reaktywował 
działalność Płockiego Towarzystwa Muzycznego, rozwinął 
sieć Społecznych Ognisk Muzycznych na terenie powiatów: 
Płock, Gostynin, Sierpc oraz zainicjował i kierował Płocką Or-
kiestrą Kameralną.

W koncercie wystąpili uczniowie i pedagodzy PSM I stop-
nia w Sierpcu. Uczniowie z klas: Izabeli Jezierskiej, Grzegorza 
Domańskiego, Michała Zawadzkiego, Konrada Mazurowskiego, 
Rafała Gzelli i Andrzeja Wojtasa wykonali utwory prezentowa-
ne wcześniej w tegorocznej edycji Festiwalu Zespołów Kame-
ralnych „Sierpecka Jesień Kameralna”.

Kwartet trąbek z klasy Sławomira Żórawskiego wykonał 
„Sygnał młodzieżowy” patrona szkoły. W drugiej części kon-
certu pedagodzy: Agata Rojek, Rafał Gzella, Szymon Telecki 
oraz Paweł Pawlik zaprezentowali słuchaczom kompozycje Mar-
cina Kamińskiego: „Inwokację”, „Płockie igraszki”, „Scherzo 
charakterystyczne”, „Mazusiowe impresje”. Koncert prowadził 
Sławomir Makowski.

Dopełnieniem koncertu stała się wystawa pamiątek po patro-
nie szkoły przekazanych w roku 2012 przez Irenę Trojanek-Gago.

Sławomir Makowski 

Uczniowie występUjący na koncercie Słuchacze koncertu

MUZYKA KLASYCZNA  
TRAFIŁA POD STRZECHY

W dniu 24 października w Muzeum Wsi Mazowieckiej 
w Sierpcu odbył się XI Festiwal Zespołów Kameralnych Szkół 
Muzycznych I i II stopnia „SIERPECKA JESIEŃ KAMERALNA  
2014”. W festiwalu udział wzięli najzdolniejsi młodzi muzycy 
z Sierpca, Gąbina, Warszawy, Płocka, Mławy, Olsztyna, Kol-
buszowej, Bydgoszczy, Gdańska, Bytomia, przed publicznością 
wystąpił także duet tenorów z Czech.

Współpraca Państwowej Szkoły Muzycznej I st. Im. Mar-
cina Kamińskiego w Sierpcu i sierpeckiego muzeum ma długą 
historię. Już wielokrotnie uczniowie placówki swoimi wy-
stępami uświetniali najważniejsze wydarzenia muzealne. 
W miniony piątek natomiast przybyli do skansenu, by obok 

wykonawców z całego niemal kraju wziąć udział w konkursie 
muzycznym odbywającym się w ramach Festiwalu. W zmaga-
niach udział wzięły 24 zespoły. Każda grupa wykonała krótki 
program, w którym znalazły się znane utwory muzyki kla-
sycznej. Po całym dniu przesłuchań komisja konkursowa wy-
łoniła zwycięzców. Statuetki dla nich wykonał pan Edmund 
Szpanowski, sierpecki rzeźbiarz, którego prace podziwiać 
można na wielu wystawach w kraju i za granicą. Grand Prix  
„Sierpeckiej Jesieni Kameralnej 2014” przyznano Dueto-
wi z Państwowej Szkoły Muzycznej nr 4 im. Karola Kurpiń-
skiego w Warszawie i Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. 
im. Karola Szymanowskiego w Płocku w składzie: Wojciech 
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21 października 2014 r. w Pałacu Prezydenckim odby-
ła się konferencja „Gdzie chcemy żyć – Krajobraz Polski”, 
w której na zaproszenie Prezydenta RP Bronisława Komo-
rowskiego wziął udział Jan Rzeszotarski dyrektor Muzeum 
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Debata publiczna poświęcona 
była kształtowaniu przestrzeni życiowej Polaków i stworze-
niu jednolitych prawnych instrumentów pozwalających sa-
morządom wpływać na pozytywne kształtowanie krajobrazu 
oraz przestrzeni publicznej polskich miast i wsi. W ramach 
konferencji przedstawiono raport zatytułowany „Przestrzeń 

życia Polaków” ukazujący między innymi tendencje w roz-
woju polskiej urbanizacji, związane z nią przemiany krajo-
brazu, a także jej ekonomiczny wymiar. Podczas konferencji 
Prezydent RP Bronisław w Komorowski uhonorował odzna-
czeniami państwowymi osoby zasłużone dla ochrony ładu 
przestrzennego, krajobrazu i środowiska naszego kraju. Wśród 
osób wyróżnionych znalazł się Dyrektor Muzeum Wsi Mazo-
wieckiej w Sierpcu Jan Rzeszotarski, który został odznaczony  
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne 
zasługi w utrwalaniu dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

a także za działalność na rzecz roz-
woju muzealnictwa.

Ustanowiony w 1921 r. Order 
Odrodzenia Polski, nadawany jest 
za wybitne zasługi w służbie państwu 
i społeczeństwu, a zwłaszcza za wy-
bitne osiągnięcia w działalności pu-
blicznej podejmowanej z pożytkiem 
dla kraju, dla rozwoju gospodarki na-
rodowej, służby publicznej, za wy-
bitną twórczość naukową, literacką 
i artystyczną. W swym przemówie-
niu odnoszącym się bezpośrednio 
do tematyki konferencji Bronisław 
Komorowski podkreślił, że war-
to już dziś konsekwentnie i twardo 
stawiać sprawę ochrony polskiego 
krajobrazu i należycie o niego dbać. 
Prezydent nawoływał do wspólnego 
powstrzymania procesu degradacji, 
której konsekwencje będziemy od-
czuwać w przyszłości.

Dyrektor MWM w Sierpcu Jan 
Rzeszotarski, dziękując za zapro-
szenie i zaszczytne wyróżnienie wrę-
czył Prezydentowi album pt. „Cztery 
Pory Roku w skansenie” i zaprosił 
do odwiedzenia muzeum.

Agnieszka Jezierska-Chalicka

WYDARZENIA

Niedziółka, Wiktor Mieczykowski. Pedagog prowadzący: 
Anna Rzymyszkiewicz. Zwieńczenie spotkania stanowił kon-
cert w wykonaniu wszystkich laureatów, który wywołał wiele 
emocji i spotkał się z żywym zainteresowaniem publiczności.

Była to kolejna już edycja festiwalu organizowana wspól-
nie przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu i sierpecką 
szkołę muzyczną. Dla uczestników stanowił on znakomitą oka-
zję do spotkań i wymiany doświadczeń. Patronat honorowy nad 
wydarzeniem objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego, 
Adam Struzik i Burmistrz Miasta Sierpca, Marek Kośmider.

Jarosław Asztemborski,
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Fot. D KrześniaK

Prezydent odznacza Jana rzeszotarskiego krzyżem kawalerskim orderu odrodzenia Polski.
Fot. Eliza Radzikowska-BiałoBRzEwska. kPRP

DYREKTOR MWM W SIERPCU JAN 
RZESZOTARSKI ODZNACZONY KRZYżEM 

KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
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JAZDA NA BYLE CZYM
MASA KRYTYCZNA – 5.10.2014 r.

JUBILEUSZ LIGI  
OCHRONY PRZYRODY

W dniu 21 października, w Teatrze Dramatycznym w Płoc-
ku, Liga Ochrony Przyrody świętowała swoje 85. urodziny. Z tej 
okazji widownię teatru prawie po brzegi wypełnili ludzie zwią-
zani z Ligą, którzy przyjechali z całego okręgu płockiego. Wśród 
gości byli także władze miasta i województwa, przedstawiciele 

płockich instytucji, szkół oraz reprezentant Ligi Ochrony Przy-
rody w Warszawie – wiceprezes Piotr Kacprzak. W tym wielkim 
wydarzeniu uczestniczył również Burmistrz Miasta Sierpca Ma-
rek Kośmider. Podczas uroczystości zostały przyznane odzna-
czenia, dyplomy i medale, za wieloletnią działalność na rzecz 
środowiska. Wśród sierpczan wyróżniono:
• Feliksa Pilewskiego, który otrzymał najwyższe uhonorowa-

nie za działalność w Lidze Ochrony Przyrody – Tytuł Ho-
norowego Członka Ligi Ochrony Przyrody nadany przez 
Krajowy Zjazd Delegatów Ligi Ochrony Przyrody;

• Zdzisława Budę, za swą wieloletnią działalność w Lidze 
Ochrony Przyrody otrzymał Dyplom Prezesa Okręgu LOP 
Aleksandra Niwelińskiego.
Dyplomy uznania od Marszałka Województwa Mazowiec-

kiego z okazji 85-lecia Ligi Ochrony Przyrody – Okręg w Płoc-
ku, z podziękowaniem za zaangażowanie w działalność na rzecz 
ochrony przyrody oraz popularyzację świadomości ekologicznej, 
otrzymali: Barbara Woźnicka oraz Feliks Pilewski.

Małgorzata Dąbrowska

5 października br. odbyła się impreza rekreacyjno-sportowa  
„Jazda na byle czym – masa krytyczna”. Już po raz trzeci w nie-
dzielne, słoneczne popołudnie miłośnicy aktywnego wypoczyn-
ku spotkali się przed Centrum Kultury i Sztuki. Przyjechali 
na rowerach, rolkach, deskorolkach, hulajnogach jak również 
specjalnie wybudowanymi pojazdami

Organizatorami imprezy byli: Burmistrz Miasta Sierpca i Sta-
rosta Sierpecki, Ognisko TKKF „Kubuś”, Komenda Powiatowa 
Policji, Centrum Kultury i Sztuki oraz Miejska Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta OSP.

O godz. 15:00 uczestników imprezy powitała Orkiestra pod 
batutą kapelmistrza Michała Głowackiego oraz burmistrz Marek 
Kośmider, starosta Marek Gąsiorowski i Jakub Grodzicki prezes 
TKKF „Kubuś”. Następnie kolorowy korowód przejechał ulica-
mi Sierpca: Traugutta, Konstytucji 3 Maja, Polna, Okulickiego, 
Narutowicza, Płocką, Świętokrzyską.

Organizatorzy ufundowali nagrody, które przyznano 
w kategoriach:
• najciekawszy strój dla rowerzysty, rolkarza lub deskorolkarza
• dla najbardziej pomysłowego pojazdu poruszanego siłą mię-

śni ludzkich
• dla najliczniejszej ekipy, która będzie się wyróżniała poprzez 

charakterystyczne stroje, transparenty itp.

Za najbardziej pomysłowy pojazd komisja konkursowa przy-
znała nagrodę Radosławowi Witkowskiemu, Piotrowi Szlufik 
i Cezaremu Sadowskiemu z Piask, którzy przybyli zielonym 
UFO. Drugą nagrodę przyznano Centrum Kształcenia Praktycz-
nego za konstrukcję – traktor Papaj. Trzecie miejsce przyznano 
Jackowi Kietlińskiemu za zbudowaną przez siebie rikszę.

Uczestnicy przyodziani w najciekawsze stroje również zo-
stali nagrodzeni. Drobne upominki otrzymali: Rafał Rzeszotar-
ski (diabełek), Dawid Wochowski razem z tatą (rycerz i upiór), 

Nikola Cichewicz (Pani Jesień), Karolina Białek (żaba), Piotr 
Dolny (czarodziej), Paweł Dolny (Batman), Karolina Sękie-
lewska (Hannah Montana), Krystyna Antoszek (kapitan żeglu-
gi), Agnieszka i Kazimierz Czermińscy (piraci), Kamil Meller 
(w czarnej pelerynie). Wyróżnienia również otrzymali Oliwer 
Będzikowski i Stanisław Piórkowski za ciekawych pasażerów.

Najliczniejsze ekipy:
1. Ognisko TKKF „Kubuś”.
2. Osiedle nr 4.
3. Stowarzyszenie „Szansa na Życie”.

W czasie imprezy o zasadach bezpieczeństwa na drogach poinfor-
mował Krzysztof Kosiorek z Komendy Powiatowej Policji. Uczestni-
cy otrzymali od organizatorów odblaski. Imprezę zakończył koncert 
Orkiestry. Do granych utworów tańczyły Mażoretki i Kadetki.

Na koniec wszyscy mogli skosztować pysznej grochówki.

Marzanna Łabędzka
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Ponad siedem i pół tysiąca Polaków sprawdziło swój an-
gielski podczas 3 edycji Wielkiego Testu Języka Angielskiego. 
Organizator akcji – szkoła językowa Homeschool z Białego-
stoku właśnie podała wyniki dla Polski. Średni wynik uzyska-
ny w tym roku to B1+.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie 
znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, 
standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw 
i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi 
radzić sobie z większością sytuacji komu-
nikacyjnych, które mogą się zdarzyć pod-
czas podróży w rejonie, gdzie mówi się 
danym językiem. Potrafi tworzyć proste, 
spójne wypowiedzi na tematy, które są jej 
znane, lub które ją interesują. Potrafi opisy-
wać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, 
nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając 
bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Jak przyznaje Justyna Siniło-Kuczyńska,  
dyrektor zarządzający Homeschool, te-
goroczny test był zdecydowanie bardziej 
wymagający niż w poprzednich edycjach. 
Przypomnijmy, podczas edycji 2014 po raz 
pierwszy, patronem i partnerem meryto-
rycznym przedsięwzięcia była amerykań-
ska organizacja ETS Global, największy 
na świecie niezależny ośrodek badający 
i sprawdzający kompetencje w zakresie ję-
zyków obcych. W tym roku, Homeschool 
postawił przed uczestnikami nie lada za-
danie – trzeba było się zmierzyć z profe-
sjonalnymi testami TOEIC i TOEFL.

Tegoroczny test odbył się w 77 miastach Polski i łącznie 
wzięły w nim udział 7552 osoby w wieku od 8 lat. Najwięcej 
osób pisało w Białymstoku (blisko 500), Krakowie i Wrocławiu 
(ponad 300) oraz w Kaliszu, Lublińcu i Lesznie (ponad 200). 
W Sierpcu do testu przystąpiło 66 osób.

Szczegółowy opis wydarzenia link:
http://www.sierpc.pl/index.php? option=com_content&view=article& 
id=1232:14-wrzesnia-2014r-sierpc-pisal-wielki-test-jezyka-angielskiego& 
catid=4&Itemid=60

Ogólnopolski test napisało 1387 dzieci w wieku 8-12 lat 
(najwięcej w Brodnicy, Lesznie, Rudzie Śląskiej, Kaliszu 
i Białymstoku), 2615 nastolatków w wieku 13-17 lat (najwię-
cej w Białymstoku, Kaliszu, Krakowie, Rudzie Śląskiej i To-

maszowie Mazowieckim) oraz 3505 osób 
od 18 lat (najwięcej we Wrocławiu, Krako-
wie, Białymstoku, Rzeszowie i Lublińcu). 
W Sierpcu w grupie wiekowej 8-12 lat test 
pisało 11 uczestników, w grupie 13-17 lat – 
36, a w grupie dorosłych – 19 osób.

Wielki Test Języka Angielskiego pro-
muje ogólnoeuropejską skalę kompeten-
cji językowych CEFR, która obiektywnie 
i rzetelnie określa poziom znajomości 
każdego języka. Poziomy CEFR to: A1 
i A2 (poziom podstawowy), B1 i B2 (po-
ziom samodzielności językowej), C1 i C2  
(poziom biegłości).

Jeszcze jesienią tego roku poznamy 
wyniki ankiety dotyczącej nauki języków 
obcych przez Polaków przeprowadzonej 
na próbie ponad 10 tysięcy osób rejestru-
jących się na Wielki Test Języka Angiel-
skiego 2014.

Do zobaczenia za rok na Wielkim Te-
ście Języka Angielskiego w Sierpcu!

Ogólnopolska strona projektu: www.polskaznaangielski.pl
Sierpecka strona projektu: www.sierpc.znaangielski.pl

Joanna Urbańska,
prezes Fundacji Edu-Inicjatywa

POLSKA PRZETESTOWANA!
SIERPC ZNA ANGIELSKI NA POZIOMIE B1+

KALEJDOSKOP SPORTOWYCH WYDARZEŃ
Już po raz szósty BIEG  
pamięci Narodowej im. Generała  
Władysława Andersa dla uczczenia  
70 Rocznicy bitwy pod Monte Cassino

W dniu 17.09.2014 r. w pięknej scenerii i słonecznej po-
godzie w Parku im. Generała Władysława Andersa rozegrano  
VI Bieg Pamięci Narodowej. Ponad 400 dzieci i młodzieży 
szkolnej z Sierpeckich szkół podstawowych i Gimnazjum oraz 
klas przedszkolnych ze szkół: Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła 
Podstawowa nr 3 wzięło udział w 13 biegach z uwzględnieniem 
kategorii wiekowych po parkowych alejkach na trasie „Ander-
sówka”. Przypominamy, że pomysłodawcą i inicjatorem zawo-
dów był radny Kazimierz Czermiński. Organizatorem zawodów 
był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierpcu – dyrektor 
Stanisław Urbanowicz, w składzie komisji sędziowskiej wystą-
pili: Zdzisław Peszyński, Paweł Wierzbicki, Michał Kosiorek.

Zwycięzcy nagrodzeni zostali okolicznościowymi medalami, dy-
plomami, pucharami, statuetkami – zarówno w kwalifikacji indywi-
dualnej jak i drużynowej. Szczegółowe wyniki zawodów znajdują się 
na stronie MOSIR-u pod adresem: www.mosirsierpc.hpu.pl/news.php

Nie było wygranych i przegranych – zwyciężył sport.

XIII Bieg Sierpienicy

W dniu 26.09.2014 r. przy pięknej słonecznej pogodzie roze-
grano XIII Biegi Sierpienicy. Na starcie stanęło 470 dziewcząt 
i chłopców ze szkół powiatu Sierpeckiego. Poszczególne bie-
gi były niezwykle zacięte, często do rozstrzygnięcia dochodziło 
na ostatnich metrach przed metą trasy. Na rozpoczęcie imprezy 
przybyli: zastępca burmistrza Pan Zbigniew Leszczyński, zastęp-
ca Przewodniczącego Rady Miasta Pan Kazimierz Czermiński, 
Ksiądz Proboszcz Parafii Świętego Benedykta Andrzej Mucha.
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Organizatorami XIII Biegów Sierpienicy byli: Ksiądz Pro-
boszcz Parafii Świętego Benedykta Andrzej Mucha, Zarzą-
dy Osiedli nr 1 Tomasz Kowalski, nr 2 Zbigniew Długokęcki, 
nr 3 Hubert Wiśniewski, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Sierpcu, Powiatowy Szkolny Związek Sportowych w Sierp-
cu. Zwycięzcy uhonorowani zostali pamiątkowymi statuetkami, 
medalami, nagrodami rzeczowymi.

Wszystkim organizatorom oraz Komisji Sędziowskiej składa-
my podziękowania za sprawne przeprowadzenie zawodów. Po bie-
gu wszyscy uczestnicy już tradycyjnie delektowali się smaczną 
grochówką. Szczegółowe wyniki zawodów znajdują się na stronie 
MOSIR-u pod adresem: www.mosirsierpc.hpu.pl/news.php

 Kazimierz Czermiński

Jesień – to bardzo pracowity okres w działalności każdej gro-
mady zuchowej, każdej drużyny harcerskiej i oczywiście każdej 
jednostki strukturalnej Związku Harcerstwa Polskiego. Tak też 
się dzieje i w Sierpeckim Hufcu.

Najpierw odbył się „INSTRUKTORSKI START” (12.09 br.) 
podczas którego Komendantka Hufca – hm. Katarzyna Kordulasiń-
ska złożyła raport z pracowitej akcji letniej, potem podsumowano 
całoroczną aktywność gromad zuchowych i drużyn harcerskich, 
zebranych funkcyjnych zapoznano z planami programowymi 
na okres jesieni i jak zwykle przedstawicielka Zarządu Kręgu Przy-
jaciół Sierpeckiego Harcerstwa – wiceprezes Anna Kaczorowska, 
w imieniu sponsorów, wręczyła nowym LAUREATOM ufundowa-
ne nagrody w postaci specjalnych czeków, które otrzymali:
• 1 GZ z Sierpca i drużynowa phm. Anna Długosińska,
• 16 DH z Lelic i phm. Iwona Bogdańska,
• 8 WDSH „Wagabunda” z Mochowa i hm. Dariusz Rybacki,
• 11 DSH „Sami Swoi” i pwd. Bartosz Nowicki.

Najbliższym planom działania władz Hufca z uwagą przysłu-
chiwali się goście w osobach wicestarosty Marka Gąsiorowskie-
go i burmistrza Marka Kośmidra, którzy zadeklarowali pomoc 
w niektórych pracach w Stanicy „Nasz Dom” w Słupi, a konkret-
nie przy kąpielisku.

Z przyjemnością należy poinformować, że dzięki operatyw-
ności V-ce Starosty Marka Gąsiorowskiego i pomocy dyrekto-
ra ZGM Rafala Kluski wszystkie zaplanowane prace związane 
z oczyszczaniem brzegów kąpieliska nad jeziorem Urszulewskim 
zostały wykonane za co wyżej wymienionym Przyjaciołom Huf-
ca serdecznie dziękujemy.

Jesienią odbył się też „CHORĄGWIANY START” (19-21.09 
br. w Grójcu), w którym nasz Hufiec na czele z Komendantką 
Hufca reprezentowała 16 DH „Przyjaciele” ze Szkoły Podstawo-
wej w Lelicach oraz harcerze starsi z 3 SGDH „Semper Magna”, 
11 DSH „Sami Swoi” i 13 DSH „Pomyłka” z Sierpca.

Pod koniec września (27.09 br.) miał miejsce „HUFCOWY 
HARCERSKI START”.

Całodniowy rajd dla wszystkich drużyn harcerskich i starszo-
harcerskich pod kierunkiem hm. Sławomira Szałkuckiego z wiel-
ką starannością i nowymi pomysłami przygotowali harcerze starsi 
z 12 DSH „Porażka” z Gozdowa. Fabuła rajdu pt. „My z niego 
wszyscy” była poświęcona 75 rocznicy utworzenia Polskiego Pań-
stwa Podziemnego. Ciekawa trasa wędrówki z Gozdowa do Lelic 
i cały szereg zadań sprawdzających wiedzę i umiejętności uczest-
ników pozwoliły na wyłonienie najlepszych i tak:

1. W pionie harcerskim (dzieci od 10 do 13 lat):
 ◦ I miejsce zajęła 16 DH „Przyjaciele” z Lelic – drużynowa 

phm. Iwona Bogdańska,
 ◦ II miejsce wywalczyła 14 Drużyna Harcerska ze Szkoły 

Podstawowej w Gozdowie – drużynowa pwd. Iwona Giera,
 ◦ A III miejscem musiała się zadowolić 9 DH im. Armii 

Krajowej ze Szkoły Podstawowej w Rościszewie – dru-
żynowa phm. Jolanta Rożniak.

2. W pionie starszoharcerskim (gimnazjaliści):
 ◦ najlepiej popisali się członkowie 4 DSH im. Szarych Sze-

regów z Gimnazjum w Rościszewie – drużynowa phm. 
Mariola Ciesińska,

 ◦ II miejsce zajęła 8 WDSH z Gimnazjum w Mochowie – 
drużynowy hm. Dariusz Rybacki,

 ◦ A III miejsce wywalczyła 11 DSH „Sami Swoi” 
z Gimnazjum w Sierpcu – drużynowa hm. Katarzyna 
Kordulasińska.

Każdego roku „ZUCHOWY START” (4.10 br.) odbywa 
się w Międzynarodowym Dniu Marszu. Nic więc dziwnego, 
że do Stanicy „Nasz Dom” w Słupi przyjechały prawie wszyscy 
członkowie poszczególnych gromad i dużą liczbą uczestników 
zasilili imprezę przygotowaną przez TKKF „Kubuś”, ale specjal-
ne zadania zabawowe przygotowała dla naszych milusińskich  
dh. Anna Mańkowska drużynowa 14 Gromady Zuchowej z Lelic, 
bowiem zuchy podczas tej uroczej, jesiennej wyprawy. Bawiły 
się w leśne ludki, by zdobyć sprawność „przyrodnika”. Wszyst-
kie gromady zostały uhonorowane specjalnymi pamiątkowymi 
statuetkami oraz dyplomami. Dla prawie dwustu uczestników 

InstruktorskI start
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tej sympatycznej imprezy tradycyjną, harcerską grochówkę ser-
wowała jak zwykle grupa kwatermistrzowska Hufca pod kierun-
kiem hm. Jadwigi Lisickiej.

Dodatkowym hufcowym zadaniem edukacyjno – wycho-
wawczym zaproponowanym przez phm. Iwonę Bogdańską 
i druhnę Komendantkę, a adresowanym do chętnych, był dwu-
dniowy wyjazd (24-25.10 br.) do Torunia, w którym wzięli udział 
harcerze z Rościszewa, Lelic, Gójska, Mochowa i Sierpca. Łącz-
nie w tej wyjazdowej eskapadzie wzięło udział 106 uczestni-
ków. Program owej niecodziennej wyprawy mieli przygotować 
nasi wychowankowie, instruktorzy, aktualni studenci UMK, ale 
w ostateczności zadanie wykonali drużynowi czyli hm. Kasia Kor-
dulasińska, hm. D. Rybacki, phm. M. Cisieńska, phm. I. Bogdańska,  
phm. J. Rożniak i pwd. A. Borkowska oraz phm. D. Paproc-
ka. Ten dwudniowy wyjazdowy złaz miał za zadanie zapoznać 
uczestników z historią miasta i walorami rekreacyjno – turystycz-
nymi Torunia.

Wspólne gry i zabawy na lodowisku, kręgielni czy w „Mły-
nie Wiedzy” rozwijały szlachetną rywalizację o palmę pierw-
szeństwa. Natomiast zajęcia w Planetarium wzbogaciły wiedzę 
harcerzy – gimnazjalistów. Dopełnieniem całodziennych prze-
żyć był wieczorny spacer po Starówce Torunia i wspólny krąg. 
Był to bardzo udany wyjazd wzbogacający nie tylko wiedzę wy-
chowanków, ale pokazujący harcerskich wychowawców przygo-
towanych do tworzenia i wcielania w życie twórcze programy, 
o dużych walorach wychowawczych, poznawczych, rekreacyj-
nych i integracyjnych.

ZARAZ PO HUFCOWYM STARCIE zarówno groma-
dy zuchowe jak i drużyny harcerskie oraz starszoharcerskie 
rozpoczęły ogólnopolską zbiórkę pieniędzy na rzecz Funda-
cji „DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA”. Po dziewięciu 
latach zajmowania się powyższym zadaniem – w tym roku 
przebiegiem tej hufcowej akcji kierowała phm. M. Ciesiń-
ska wspomagana przez powołane w poszczególnych gmin-
nych środowiskach sztaby. Ogółem wszystkie sztaby zebrały 
2.931,48 zł. Najwięcej pieniążków pozyskali harcerze z 1 DH 
im. Szarych Szeregów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu, 
którymi kierowała phm. Agata Urbańska (zebrali 746,15 zł). 
Wielkie brawa! Tuż za nimi z kwotą 468 zł uplasowali się 
harcerze z Gójska. Kwotę 365,20 zł przekazali wolontariu-
sze z Rościszewa, dobrze spisali się kwestarze ze Szkoły Pod-
stawowej nr 3 (277, 76 zł), a harcerki starsze z Gimnazjum 
Miejskiego w Sierpcu zebrały 243,32 zł. Pozostałe środowiska 
uzyskały nieco niższe kwoty, ale każdy grosz w tej szlachetnej 
akcji jest ważny.

Wszystkim, którzy kwestowali i poświęcili swój wolny czas 
należą się serdeczne podziękowania oraz słowa uznania.

LISTOPADOWE zadania programowe, realizowane przez 
poszczególne jednostki strukturalne były związane z naszą pa-
mięcią o tych, których już nie ma wśród nas, a dotyczą wychowa-
nia duchowego oraz wychowania patriotycznego, które właśnie 
teraz z nasilającymi się walkami na wschodzie i groźbą wojny 
są tak bardzo ważne.

Staraliśmy się w dniu 11 listopada, poprzez aktywny udział 
w środowiskowych uroczystościach związanych z Świętem Nie-
podległości dawać dobry przykład wychowankom Naszej Ma-
łej Ojczyzny. Zadbaliśmy o należny szacunek dla godła i barw 
narodowych.

W listopadzie wybrani dużo wcześniej delegaci hufców 
należących do Chorągwi Mazowieckiej uczestniczyli w ko-
lejnym Zjeździe – najważniejszym wydarzeniu członków Ma-
zowieckiego Harcerstwa. Sierpecki Hufiec reprezentowali:  
hm. Katarzyna Kordulasińska, hm. Sławomir Szałkucki i phm. 
Iwona Bogdańska. Gośćmi zaproszonymi byli burmistrz Marek 
Kośmider, hm. Hanna Kowalska i Hubert Szczepek. Podczas 
Zjazdu Chorągwi Sławomir Szałkucki, za wieloletnią instruk-
torską służbę, został uhonorowany Krzyżem za Zasługi dla 
ZHP. Po całodziennej debacie delegaci wybrali władze Cho-
rągwi Mazowieckiej ZHP, której nowym komendantem został 
dotychczasowy – hm. Michał Bagiński.

GRUDZIEŃ znów zapowiada się bardzo, ale to bardzo pra-
cowicie, bo najpierw Turniejada Mikołajkowa (6.XII br.), póź-
niej przygotowanie do przyjęcia i przekazania Betlejemskiego 
Światła Pokoju (w tym trzydniowa wycieczka reprezentantów 
niektórych drużyn do Krakowa); po powrocie z Krakowa odbędą 
się zbiórki wigilijne i za zaraz po Świętach Bożego Narodzenia 
XXIV Hufcowe Sierpeckie Kolędowanie.

Tyle jesiennych hufcowych wieści, podanych w telegra-
ficznym skrócie, ale każda z przekazanych informacji pociąga 
za sobą pracę wielu harcerskich wolontariuszy i potrzebuje kon-
kretnego wsparcia finansowego, dlatego ośmielam się prosić 
wszystkich zamożnych Sierpczan – ludzi dobrej woli – o wspar-
cie finansowe dla tej na szeroką skalę zakrojonej działalności 
władz Hufca ZHP Sierpc, bowiem inwestycja w młode poko-
lenie Sierpczan jest najtrwalszą i bardzo potrzebną inwesty-
cją, a prowadzenie gromady zuchowej czy drużyny harcerskiej 
to trudna, ciężka praca wychowawcza, której w żaden sposób 
nie należy porównywać z jednodniowymi akcjami choćby i naj-
wspanialszymi. Efekty pracy harcerskich wychowawców są wi-
doczne dopiero w życiu dorosłym.

Liczę na życzliwość, zrozumienie i pomoc tym, którzy 
na to w pełni zasłużyli.

Hm. Hanna Kowalska

Kurs funKcyjnych drużyn z powiatu Zwycięska drużyna Hufcowego startu
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ROLA LOKALNYCH MEDIÓW 
DYSKUSJA PANELOWA W MIEJSKIEJ 

BIBLIOTECE PUBLICZNEJ – 9.10.2014 r.
W kolejne czwartkowe popołudnie odbyła się w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej w Sierpcu dyskusja panelowa poświęcona 
sierpeckim mediom lokalnym. Spotkanie było elementem pro-
jektu współfinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pod nazwą „Biblioteka sierpecka otwarta na prze-
szłość – zwrócona ku przyszłości”. Partnerem Biblioteki w re-
alizacji projektu jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej. 
Informacje na temat projektu przekazała zebranym dyrektor Ma-
ria Wiśniewska, a moderatorem dyskusji był prezes Towarzystwa 
Zdzisław Dumowski. We wrześniu zrealizowano w ramach pro-
jektu inne interesujące działania, takie jak przygotowanie wysta-
wy poświęconej prywatnym pamiątkom sierpczan, którzy mieli 
możliwość osobistego spotkania z Janem Pawłem II, opracowanie 
folderu wystawy, czy zorganizowany z niezwykłą pieczołowito-
ścią przy kawie i ulubionych przez papieża Polaka kremówkach 
wieczór wspomnień. Skierowano również ofertę edukacyjną dla 
najmłodszych. Ideą warsztatów poświęconych sierpeckim legen-
dom zainteresowały się kolejne sierpeckie przedszkola.

Podczas dyskusji panelowej lokalne media katolickie repre-
zentował ks. dziekan Andrzej Więckowski, telewizję lokalną Ma-
riusz Kamiński – dziennikarz, „Kurier Sierpecki” red. naczelna 
Anna Matuszewska, „Sierpeckie Rozmaitości” Ryszard Suty red. 
naczelny oraz stronę internetową Sierpc on-line Magdalena Sta-
niszewska, autorka wydanej niedawno książki poświęconej hi-
storii sierpeckiego szkolnictwa i oświaty, dziennikarka znana 
również jako prezenterka cieszącego się dużym uznaniem tele-
wizyjnego programu „Z Książką Za Pan Brat”.

Ks. dziekan Andrzej Więckowski wyjaśnił, na czym polega rola 
mediów w posłannictwie Kościoła, by skutecznie ewangelizować 
świat, wyjaśniać prawdy wiary, przekazywać informacje na te-
mat życia wspólnot, formować człowieka duchowo i moralnie, 
ale również konsolidować wspólnotę parafialną. Już w 1964 roku  
powstała papieska Komisja do spraw środków masowego prze-
kazu. Znaczenie mediów dostrzegał również Jan Paweł II, któ-
ry poświęcił temu zagadnieniu jeden z dokumentów papieskich  
w 1990 roku. „Sierpecka Fara” powstała w 1993 roku. Wielkim 
oparciem w pierwszych latach pracy redakcji było zaangażowanie 
Haliny Burakowskiej. Kolejne roczniki pisma są archiwizowane 
i przechowywane. W Wyższym Seminarium Duchownym w Płoc-
ku powstała nawet praca magisterska poświęcona m.in. analizie 
celów i widocznych owoców pracy redaktorów pisma. Ks. dziekan  
podkreślił prymat dobra społecznego, któremu ma służyć pismo 
nad doraźną, bieżącą informacją.

Ryszard Suty przedstawił historię kolejnych wydań „Sierpec-
kich Rozmaitości”, które po raz pierwszy ukazały się w ważnym 
dla Polski momencie „zachłyśnięcia się wolnością”. W początku 
lat 90-tych lokalna władza próbowała wpływać na kształt pisma, 
którego wydawcą był Marek Zgliński. Jednak od samego po-
czątku ze względu na prywatną formę finansowania (od pewne-
go momentu Jerzy Babecki) jego profil ma charakter niezależny 
od polityki lokalnej. Duży wpływ na kształt programowy pisma 
mieli Halina i Jan Burakowscy. Jan Burakowski jako red. naczel-
ny w latach 1993-2003 wyznaczył wysoki pułap merytoryczny 
koncentrujący się wokół zagadnień historii lokalnej. Obecne cele 
pisma Ryszard Suty określił jako próbę wypełnienia luki między 
„Sierpecką Farą” a „Kurierem Sierpeckim”. Łamy pisma otwie-
rają się na debiuty literackie, recenzje książek, ale również publi-
kacje dla celów awansu zawodowego czy naukowego.

„Kurier Sierpecki” funkcjonuje na sierpeckim rynku od 5 lat. 
Ukazuje się raz w tygodniu. Red. naczelna Anna Matuszewska 
określiła charakter programowy gazety jednoznacznie: „zależymy 
od czytelników”. Czytelnicy oczekują przede wszystkim informa-
cji na temat bieżących wydarzeń. Często samo zamieszczenie in-
formacji, a nie ich ocena wywołuje różne, nierzadko emocjonalne 
reakcje. Gazeta proponuje także chętnie czytane stałe felietony i ko-
mentarze redaktor naczelnej. Koncepcja programowa jest przejrzy-
sta i jednoznaczna, skierowana do szerokiego kręgu odbiorców.

Mariusz Kamiński przedstawił historię sierpeckiej telewizji, 
której idea została zrealizowana w 1993 roku. Na ogół (niesłusz-
nie) utożsamia się pojęcie telewizji lokalnej z pojęciem telewizji 
kablowej. Sierpecka TV największy okres prosperity przeżywała 
w połowie lat 90-tych. Obecnie funkcjonuje na platformie cyfro-
wej VECTRY i posiada dwa kanały nadawcze. Celem programo-
wym jest głównie przekaz informacji, ale także próba integrowania 
środowiska lokalnego, budowania poczucia tożsamości lokalnej. 
Odbiorcą są przede wszystkim rodzice małych dzieci, ale również 
seniorzy, którzy przez telewizję chcą dowiedzieć się, co dzieje 
się w ich mieście. Sierpecka TV poszukuje ciekawej oferty pro-
gramowej skierowanej do średniego przedziału wiekowego wi-
dzów. Proponuje włączenie się do procesu tworzenia programów 
telewizyjnych. Sprawuje swoistą pieczę nad edukacją przyszłych 
dziennikarzy w sierpeckich szkołach (w spotkaniu uczestniczyli  
m.in. uczniowie klasy dziennikarskiej sierpeckiego Liceum Ogól-
nokształcącego wraz z opiekunkami). Dużym zainteresowaniem 
cieszą się wywiady przeprowadzane przez Mariusza Kamińskiego 
z ludźmi, których praca dla społeczności lokalnej, doświadczenie 
i wiedza są interesujące dla telewidzów.

Magdalena Staniszewska przedstawiła założenia programowe 
i sposób funkcjonowania strony internetowej Sierpc On-line, któ-
ra istnieje od 1998 roku. Możliwości techniczne tego medium dają 
szansę na szybki przekaz informacji i codzienne aktualizowanie 
strony. To najbardziej nowoczesne i posiadające największy krąg 
odbiorców (także poza granicami Polski) medium ma swoją misję, 
którą Magdalena Staniszewska określiła jako promowanie cieka-
wych ludzi i wydarzeń, pokazywanie ich osiągnięć, ale również szyb-
ki przekaz informacji na temat tego, co dzieje się w mieście. Oprócz 
sierpeckich linków, repertuaru kinowego, mapy miasta, menu re-
stauracji, rozkładów jazdy, dyżurów aptek, informacji nt. adresów 
i telefonów, czy tablicy ogłoszeń, strona zamieszcza artykuły na róż-
ne interesujące internautów tematy – relacje z wydarzeń, felietony  
(przez 16 lat istnienia strony ukazało się około 1750 artykułów). 
Redaktor prowadzącej szczególnie zależy na promowaniu lokalnej 
kultury – publikuje recenzje wydawanych w Sierpcu książek, rela-
cje z ciekawszych wystaw, spotkań autorskich, koncertów czy kon-
ferencji, prezentuje sylwetki ciekawych sierpczan. Także Internauci 
mają możliwość włączenia się w tworzenie strony. Dużą popular-
nością cieszy się galeria zdjęć (licząca ich już ponad 10 tysięcy), 
zarówno tych współczesnych, jak i dokumentujących przeszłość 
miasta. Magdalena Staniszewska zwróciła uwagę na to, że praca 
w mediach lokalnych ma często charakter pracy społecznej.

W dyskusji Marek Zgliński zauważył, że istnieją media, które sta-
wiają sobie za cel czynienie człowieka lepszym i nie oczekują zysków 
z tego tytułu. Moderator Zdzisław Dumowski podkreślił, że media 
lokalne nie są niezależne. Zależą bowiem od odbiorców lub osób,  
które je finansują. Fakt, że dotyczą lokalnej społeczności, często 
powstrzymuje redaktorów od formułowania zdecydowanych cen.
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Uczestnicy spotkania podjęli również gorący temat funkcjo-
nowania internetowego forum dyskusyjnego. Kazimierz Czer-
miński postawił pytanie o granice swoiście rozumianej przez 
niektórych internautów „swobody” wypowiedzi, którzy przeko-
nani o swojej anonimowości dają często upust złym emocjom, 
obrażają i dezinformują. Zwrócono uwagę na istniejące uregu-
lowania prawne, które w demokratycznym społeczeństwie dają 
możliwość porządkowania tej sfery ludzkiej aktywności. Ks. 
dziekan Andrzej Więckowski podkreślił znaczenie poczucia od-
powiedzialności za słowo. Mariusz Kamiński zauważył, że wciąż 
potrzebujemy, zarówno młodzież jak i dorośli działań wycho-
wawczych, które mogą podjąć również media społeczne. Marek 
Zdrojewski podniósł kwestię perspektywy utrzymania się lokal-
nej prasy w sytuacji ekspansji mediów elektronicznych. Hanna 
Kowalska podziękowała za wzruszenia, jakich dostarczają jej 
jako czytelniczce i widzowi lokalnej TV ich redaktorzy. Dyrek-
tor Maria Wiśniewska podkreśliła fakt, że Miejska Biblioteka 
Publiczna porządkuje, archiwizuje i udostępnia wszystkie uka-
zujące się w Sierpcu wydawnictwa.

W podsumowaniu moderator Zdzisław Dumowski zwró-
cił uwagę na potrzebę większego udziału mieszkańców Sierpca 
w tworzeniu lokalnego przekazu medialnego.

Dyskusja panelowa na temat mediów lokalnych w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej pokazała, że mimo różnic programowych 
czy technicznych związanych z rodzajem społecznej komunika-
cji ich twórcy mają świadomość wypełniania ważnej, często nie-
docenianej albo źle rozumianej misji społecznej.

Bogumiła Dumowska

WYDARZENIA

żOŁNIERZE WYKLĘCI SĄ WŚRÓD NAS
PROMOCJA KSIĄżKI MIECZYSŁAWA 

CHOJNACKIEGO PT. „LOSY ODDZIAŁU 
SPECJALNEGO OGNIOMISTRZA WYBOJA”

W dniu 13 listopada 2014 r. w Czytelni Miejskiej Biblioteki 
Publicznej odbyła się promocja książki Mieczysława Chojnackie-
go o losach oddziału dywersyjnego Armii Krajowej operującego 
podczas okupacji niemieckiej w Radzymińskiem. Oddziałem do-
wodził Józef Walenty Marcinkowski, ps. „Wybój”, przed wojną 
związany z Sierpcem, a w jego oddziale służyli sierpczanie, jak: 
Henryk Gutowski, Zdzisław Ptaszyński, Zbigniew Gumiński.

Autor książki był także żołnierzem Oddziału Specjalnego 
ogniomistrza Józefa Marcinkowskiego „Wyboja”. Za swą wier-
ność idei wolnej i niepodległej Polski zapłacił 10-letnim wię-
zieniem. Jako emeryt zajął się dokumentowaniem wydarzeń, 
w jakich uczestniczył.

Wydał dotąd:
1. Mieczysław Chojnacki, Radzimińscy żołnierze Armii Krajo-

wej, zawiera 116 życiorysów, s. 108, wydawca: Towarzystwo 
Przyjaciół Radzymina, Radzymin 1992. Wydanie II – posze-
rzone, zawiera 289 życiorysów, s. 200, Radzymin 2007.

2. Mieczysław Chojnacki, Jarosław Stryjek, AK w dokumen-
tach. Radzymiński Obwód „Raróg”, „Rajski Ptak”, „Burak”, 
zawiera 160 dokumentów, s. 229, wydawcy: Towarzystwo 
Przyjaciół Radzymina Towarzystwo Krzewienia Tradycji Lo-
kalnej im. Leona Bortkiewicza w Wołominie, Wołomin 1999.

3. Mieczysław Chojnacki, Jerzy Lewicki, „Ich znakiem był 
„Rajski Ptak” – wspomnienia żołnierzy AK, zawiera 17 opo-
wiadań, s. 223, wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Radzymi-
na, Radzymin 2003.

4. Mieczysław Chojnacki, Opowiadanie „Młodzika”, s. 476, wy-
dawca: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej, Sierpc 2003.

5. Mieczysław Chojnacki, Przez Sybir do wolnej Polski – wspo-
mnienia Zdzisława Przybysza ps. „Wiąz” – żołnierza AK, 
s. 82, wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Radzymina 2008.

Mieczysław Chojnacki, 
uczestnik zarówno konspiracji 
zbrojnej skierowanej przeciw 
Niemcom, jak i tzw. II konspira-
cji skierowanej po wojnie prze-
ciw władzy komunistycznej, 
jest ostatnim żyjącym żołnie-
rzem Oddziału „Wyboja”. Jako 
świadek czasów chciał w spo-
sób szczególny udokumentować 
pewien rozdział okupacyjnego 
życia grupy osób tworzących Oddział 
Specjalny i z Oddziałem tym związanych. W tym 
znaczeniu książka stanowi portret zbiorowy grupy, którą dowo-
dził ogniomistrz „Wybój”. Drugi cel książki wynika z pierwsze-
go, ale jest o wiele poważniejszy. W tym znaczeniu książka jest 
poświęcona obronie dobrego imienia dowódcy Oddziału Specjal-
nego – Józefa Walentego Marcinkowskiego, ps. Wybój”.

Autor zadbał o nakreślenie tła historycznego swej opowieści 
oraz nakreślił geograficzny obraz miejsca, w jakim potoczy się jego 
opowieść o Oddziale Specjalnym. Tym miejscem jest teren Obwo-
du Radzymińskiego AK o kryptonimach „Raróg” – „Rajski Ptak” –  
„Burak”, położony na północny wschód od Warszawy, obejmują-
cy ówczesny powiat radzymiński oraz gminy: Somianka, Pniewo, 
miasto Wyszków z powiatu pułtuskiego oraz gminę Łochów z po-
wiatu węgrowskiego. To umiejętne wprowadzenie sprawia, że bez 
trudu wyobrażamy sobie sytuację panującą w Generalnym Guber-
natorstwie, a szczególnie w gminie Ręczaje, w której znalazło się 
wielu przesiedleńców z Sierpeckiego i Pomorza. Młodzi ludzie 
z tych rodzin włączali się do konspiracji przeciw Niemcom. Wielu 
z nich znalazło się w Oddziale Specjalnym ogniomistrza Marcin-
kowskiego, także przed wojną związanym z Sierpcem.
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MONOGRAFIA żYCIA I TWÓRCZOŚCI 
JANA BURAKOWSKIEGO AUTORSTWA 

MAGDALENY STANISZEWSKIEJ
PROMOCJA NOWEJ KSIĄżKI W MIEJSKIEJ 

BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W SIERPCU
 27.11.2014 r.

Józef Marcinkowski, ps. „Wybój” został osądzony i straco-
ny w mokotowskim więzieniu. Został osądzony za całokształt 
działalności prowadzonej podczas okupacji niemieckiej w Ra-
dzymińskiem i za działalność antykomunistyczną prowadzoną 
po wojnie, m.in. w Sierpeckiem. Próby pełnej rehabilitacji „Wy-
boja” od 15 lat podejmuje jego wnuk, Paweł Marcinkowski. Jak 
dotąd próby te powiodły y się tylko częściowo. Polski wymiar spra-
wiedliwości nie ma podstaw prawnych do zajęcia stanowiska wo-
bec aktywności „Wyboja” w okresie 1941-lipiec 1943 r. Szereg 
czynów Marcinkowskiego z tego okresu budzi wciąż kontrowersje.

Spotkanie w czytelni Biblioteki otworzyła p. Maria Wiśniew-
ska – dyrektor MBP, która powitała zebranych i poinformowała, 
że wydanie i promocja książki Mieczysława Chojnackiego jest 
działaniem wchodzącym w skład projektu pn. „Biblioteka sier-
pecka: otwarta na przeszłość – zwrócona ku przyszłości” realizo-
wanego w ramach partnerstwa publiczno-społecznego Biblioteki 
i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ziemi Sierpeckiej, a dofinanso-
wanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Życiorys autora książki i jej koncepcję przedstawił pre-
zes Towarzystwa – Zdzisław Dumowski. Następnie głos za-
brał Mieczysław Chojnacki. Jego wystąpienie zostało przyjęte 
z uwagą. Po dyskusji autor podpisywał swoją książkę. Promocje 

zakończyło zakończyło spotkanie towarzyskie przy torcie, po-
nieważ autor książki ukończył 90 lat życia.

Na sali w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Stowarzy-
szenia Historycznego im. „11 Grupy Operacyjnej NSZ” z Płoc-
ka, które zajmuje się dokumentowaniem i upamiętnianiem miejsc 
związanych z II konspiracją. Przybył na promocję także kpt. rez. 
Janusz Nałęcz-Podlecki związany rodzinnie ze Stanisławem Sę-
kowskim – sądzonym w procesie Marcinkowskiego. Był także 
obecny Jarosław Stryjek – regionalista z Radzymina, współpra-
cujący z Mieczysławem Chojnackim.

Wydanie książki jest zadaniem pożytku publicznego zreali-
zowanym przy wsparciu finansowym Miasta Sierpca i Powiatu 
Sierpeckiego. Sponsorzy: OSM Sierpc – Prezes Zarządu Grze-
gorz Gańko, Empegek Sp. z o.o. – Dyrektor Zarządu Tadeusz 
Stelmański, Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o. – Dyrektor Zarządu 
Andrzej Waliszewski. Osoby, które przekazały swój 1% podatku 
za rok 2013 na sfinansowanie kosztów wydania książki i zgodzi-
ły się ujawnić swoje dane: Michalina i 'Wojciech Rzeszotarscy, 
Marek Zgliński, Rajmund Malinowski, Zdzisław i Bogumiła Du-
mowscy, Michał, Emilia i Urszula Dumowscy.

 Grzegorz Narodzonek

Bibliotekarza z powołania, miłośnika Sierpca i jego historii, 
dyrektora miejskiej placówki, pisarza, literata i publicystę, przy-
jaciela i po prostu dobrego człowieka, wspominali sierpczanie 
w czwartkowe popołudnie, 27 listopada 2014 roku w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Sierpcu. Nietuzinkową postać zmar-
łego rok temu Jana Burakowskiego przywoływano w związku 
z właśnie wydaną monografią jego życia i pracy, autorstwa sierp-
czanki, Magdaleny Staniszewskiej.

Licznie przybyłych do sierpeckiej książnicy gości przywitała 
dyrektor placówki, Maria Wiśniewska. Przedstawiła ona dobrze 
już znaną publiczności autorkę promowanej książki, Magdale-
nę Staniszewską (to już druga w tym roku sierpecka książka, 
która wyszła spod pióra młodej autorki). Prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej Zdzisław Dumowski w kilku 

zdaniach nakreślił gościom kwestię wydania książki, które było 
elementem realizowanego wspólnie (MBP i TPZS) projektu pn. 
„Biblioteka sierpecka: otwarta na przeszłość – zwrócona 
ku przyszłości” dotowanego z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.

Autorka przybliżyła słuchaczom ideę napisania i wydania 
książki. Wbrew pozorom nie powstała ona w przeciągu ostat-
nich 4 miesięcy trwania projektu, lecz prace nad nią zaczęły się 
przeszło 9 lat temu. Wówczas, jako magistrantka biblioteko-
znawstwa i informacji naukowej na toruńskim UMK postanowiła 
poświęcić swoją pracę dyplomową emerytowanemu dyrektorowi 
sierpeckiej Biblioteki – Janowi Burakowskiemu. Opracowywa-
ny życiorys bohatera nie miał ograniczyć się jedynie do niego, 
jako urzędnika, szefa miejskiej jednostki kulturalnej. Magdalena 
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postanowiła bowiem swoją pracę poświęcić jego twórczości i do-
robkowi piśmienniczemu oraz aktywności zawodowej jako bi-
bliotekarza – znanego w całej Polsce specjalisty tego fachu. 
Po akceptacji tematu przez promotora pracy oraz (znacznie trud-
niejszym) przekonaniu Jana Burakowskiego, by zechciał być 
bohaterem pracy, magistrantka rozpoczęła tworzenie jego mo-
nografii biobibliograficznej. Po spędzonych wielu godzinach 
rozmów i dużo dłuższych i mozolniejszych poszukiwaniach bi-
bliotecznych, powoli powstawała praca, którą Magdalena obro-
niła w 2006 roku. Twórczość Jana Burakowskiego jednak wciąż 
trwała i rozwijała się, co autorka z biegiem lat skrzętnie odno-
towywała i uzupełniała zebraną dotychczas bibliografię przed-
miotową i podmiotową autora, która w sumie urosła do ponad 
620 pozycji napisanych przez Jana Burakowskiego i 160 jego 
dotyczących. W rok po śmierci bohatera pracy (Jan Burakowski 
zmarł w Olsztynie 14 listopada 2013 r.) Magdalena Staniszew-
ska postanowiła oddać mu hołd przez upublicznienie i wydanie 
uzupełnionej pracy w formie książki-pomnika poświęconego, 
jak sama określiła i wielokrotnie podczas autorskiego wieczoru 
wspominała, jej Mistrzowi.

Bo właśnie Jan Burakowski jako wieloletni instruktor, kie-
rownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego i zastępca dyrektora 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie 
w latach 1956-1987, a od 1988 r. dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Sierpcu dał się poznać w całym środowisku bi-
bliotekarskim jako mistrz swego fachu. Choć z wykształcenia 
był polonistą, bibliotekarstwu poświęcił całe swe życie i odna-
lazł w nim swoje miejsce na ziemi. I należy przyznać, że ro-
bił to naprawdę dobrze – bo z całego serca. Autorka szkicując 
życiorys bohatera nie omieszkała wspomnieć wielu nieznanych 
powszechnie historii z życia Jana Burakowskiego, w których wy-
kazywał się ogromną determinacją, jeśli chodziło o dobro kiero-
wanej przez niego placówki – nawet jeśli było to niekoniecznie 
zgodne z planami i światopoglądami jego przełożonych.

Wśród wspomnień i refleksji snutych zarówno przez Magda-
lenę Staniszewską jak i gości wieczoru Jan Burakowski jawił się 
jako człowiek wielkiej mądrości, spokoju, ale i skromności a na-
wet empatii. Halina Nasiłowska-Szałecka wspominała „zielony 

salon” małżonków Haliny i Jana Burakowskich, a więc ich nie-
zwykły ogród przy Konstytucji 3. Maja w Sierpcu, który był 
kolejną wielką pasją bibliotekarza. Kazimierz Czermiński nato-
miast podkreślił „duszę wojownika” Jana Burakowskiego, które-
go zapamiętał jako tego, którego z sesji Rady Miasta wypraszano 
drzwiami, a który potrafił „wrócić oknem” by ugrać u władz 
przychylność dla jego umiłowanej placówki (co docenione zo-
stało niestety dopiero całkiem niedawno). Były radny podkreślił, 
że to działania i praca Jana Burakowskiego sprawiły, że miejska 
Biblioteka stała się swoistym „matecznikiem sierpeckiej kultu-
ry”, której przewodnia i niezwykle cenna rola jest kontynuowa-
na godnie przez następców bohatera czwartkowego wieczoru. 
Zdzisław Dumowski nawiązał do działalności wydawniczej i or-
ganizatorskiej Jana Burakowskiego, dzięki któremu w Sierpcu 
zaczęto pisać i wydawać książki o tematyce lokalnej (co wie-
lu przez długi czas nie mieściło się w głowie), a osoby zainte-
resowane szeroko rozumianą kulturą i historią Sierpca mogły 
się zorganizować i zrzeszyć w powstałym z inicjatywy Jana To-
warzystwie Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej. Dyrektor Maria Wi-
śniewska wspominała lata pracy z dyrektorem poświęcającym 
wiele dla swojej placówki i pracowników. Przywołała anegdo-
ty o problemach z ogrzewaniem budynku przy Płockiej 30, któ-
re trzeba było rozwiązywać aż w Bydgoszczy oraz kulinarnych 

zdolnościach dyrektora powiązanych 
z jego ogrodniczymi upodobaniami 
i otwartością dla pracowników. Dok-
tor Henryka Piekarska przywoła-
ła współpracę z Janem Burakowskim 
w ramach Koła Przyjaciół Biblioteki, 
której przez wiele lat była prezesem. 
Opowiedziała o radości i zapale dy-
rektora, który własnoręcznie segregu-
jąc, wybierając i przenosząc książki 
tworzył i otwierał filię biblioteki na  
ul. Narutowicza w Sierpcu.

Wśród wielu innych wypowie-
dzi zgromadzonych w sierpeckiej 
książnicy gości, głos zabrała obecna 
na spotkaniu córka Jana i Haliny Bura-
kowskich – Anna Rutkowska. Dzięku-
jąc za wzruszające dla niej świadectwa 
wielu ludzi, w tak ciepłych słowach 
wypowiadających się o jej zmar-
łym ojcu i mamie, potwierdziła zna-
ne jej zaangażowanie ojca w pracę 
w bibliotece i serce oddane naszemu 
miastu i jego sprawom. Podkreśliła 
istotę środowiska, w jakim przyszło 
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pracować jej rodzicom. Ale przecież to środowisko i oni w du-
żym stopniu kształtowali i nadali mu tak piękną formę. Ostatnią 
refleksją podzielił się zięć zmarłego Jana Burakowskiego –  
Dariusz Rutkowski. Spoglądając na licznie zgromadzoną 
w sierpeckiej książnicy publiczność, ponad 300-stronnicową  
monografię życia i twórczości Jana Burakowskiego oraz kontynu-
owane w pięknym stylu dzieła rozpoczęte przez swojego teścia –  
wyraźnie nazwał je pomnikiem Jana Burakowskiego budowa-
nym przez niego samego już za życia. Nie trudno nie zgodzić się 
z tym jakże trafnym stwierdzeniem.

Książka Magdaleny Staniszewskiej składa się z czterech 
zasadniczych części. W pierwszej autorka kreśli opis jego ży-
cia i działalności, w drugim zajmuje się szerokim dorobkiem 
piśmienniczym Jana Burakowskiego. Trzeci rozdział to nauko-
we rozeznanie bibliografii podmiotowej i przedmiotowej pisarza 
(wspominać i promować języka, słownictwa i sposobu wypo-
wiedzi Magdaleny Staniszewskiej, który znany jest wielu sierp-
czanom i jej czytelnikom absolutnie 
nie trzeba). W stworzeniu ostatnie-
go, czwartego rozdziału wspomo-
gli Magdalenę Staniszewską ludzie 
znający Jana osobiście – jego współ-
pracownicy i przyjaciele. Swoimi 
wspomnieniami podzielili się: Ma-
rian Filipkowski, Eugenia Jędry-
chowska, Anna Bartosiak, Stefan 
Kubów, Tadeusz Matulewicz, Ja-
nina Jagielska, Maria Wiśniew-
ska, Henryka Piekarska, Bożenna 
Strzelecka, Zdzisław Dumowski, 
Ryszard Suty, Paweł Bogdan Gą-
siorowski, Hanna Kowalska i To-
masz Kowalski. Jest to kalejdoskop 
spojrzeń na postać Jana Burakow-
skiego. Zapoznanie się ze wszystki-
mi pozwoli stworzyć w naszej głowie 
piękny obraz pięknego życia i pracy 
bohatera czwartkowego wieczoru.

Jan Burakowski – Człowiek, 
który potrafił reanimować i stawiać 
na nogi sierpecką kulturę w czasie, 
w którym nikt z decydentów nie 
widział takiej potrzeby, a ta stała 
na skraju przepaści, Człowiek, któ-
ry nie wahał się narazić stanowiska 
i przez niesubordynację przełożo-
nym podjął radykalne kroki ratowa-
nia sierpeckiej Biblioteki (za co i tak 
został ukarany, ale powzięty cel zre-
alizował), wreszcie Człowiek, który 
rozumiał potrzebę promowania czy-
telnictwa i biblioteki, kultywowania 
lokalnych tradycji oraz poszerzania 
i popularyzowania lokalnej wiedzy 
historycznej – doczekał się pięk-
nego Pomnika swojego życia. Jest 
to żywy pomnik, bo nie chodzi jedy-
nie o monografię pióra Magdaleny 
Staniszewskiej, ale również o dzieła 
które zapoczątkował w cieniu szarej 
i trudnej codzienności, a które dziś 
wydają piękne owoce i rodzą kolejne, 
jeszcze obfitsze. W dobie problemów 

ze zrozumieniem i akceptacją szeroko pojętej sierpeckiej kultury, 
która zbyt mocno koegzystuje i jest zależna od miejscowej po-
lityki, warto poszukać autorytetów i podjąć takie działania, któ-
re będą ją ratować a nie jedynie odśrodkowo degradować. Praca 
nad własną kulturą i tożsamością jest trudna, ale jest to zadanie, 
które postawili przed nami nasi przodkowie, a za które rozli-
czą nas ci, którzy przyjdą po nas. Jan Burakowski zdał egzamin 
z kultury i lokalnej tożsamości na piątkę a ze świadectwa jego 
życia i pracy pozostaje nam dziś czerpać i brać jak najwięcej. 
Książka Magdaleny Staniszewskiej może być ku temu wspania-
łym drogowskazem.

Tomasz Kowalski

Książkę Magdaleny Staniszewskiej „Jan Burakowski: bibliote-
karz, publicysta, literat. Monografia biobibliograficzna” można 
nabyć w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nał-
kowskiej w Sierpcu (I piętro).
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Nawiązuje ono do słów o Królestwie Bożym: „Króle-
stwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to spra-
wiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. A kto 
w taki sposób służy Chrystusowi, ten podoba się Bogu 
i ma uznanie u ludzi. Starajmy się więc o to, co służy spra-
wie pokoju i wzajemnemu zbudowaniu” (Rz. 14.17-19).

W komentarzu do powyższego cytatu czytamy: „Pokój 
jest owocem, który rodzi się w nas, ale przychodzi jako dar 
Ducha. Przenika nas całych, choć najbardziej odczuwamy 
go w naszym sercu i naszej duszy. Jego skutki są również 
widoczne na zewnątrz i promieniują na ludzi wokół nas. 
Prawdziwy pokój ducha zmienia nasze patrzenie na siebie 
samych i na ludzi, świat daje nam coraz pełniejszą wol-
ność”, z której tylko niosący pokój, sprawiedliwość i ra-
dość umieją korzystać.

Rozsiewanie pokoju wymaga od każdego z nas wielkiej 
odwagi i szczerych chęci, bo dzisiejszy świat nie promu-
je poprawnych postaw. Często czynienie dobra, zachęca-
nie do pokoju jest niepopularne, dlatego z ogromną mocą 
członkowie ZHP, niosąc Betlejemskie Światło Pokoju, wo-
łają: by każdy szukał w sobie pokoju, dobra, którym po-
dzieli się z innymi.

Przyjmując Betlejemskie Światło Pokoju – płomień, któ-
rego źródłem jest miejsce narodzin Jezusa, przyjmujemy za-
chętę do pokonywania w sobie niepokoju, który wywołuje 
lęk, obawy, ale jednocześnie niech to magiczne Światło 
przypomina każdemu z nas, że „Pokój na ziemi zaczyna 
się od nas samych”. Tyle bowiem wokół nas zła na ile po-
zwolimy i tyle może być dobra – ile uczynimy.

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierw-
szy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzenio-
wych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło 
w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Te-
lewizję. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje BŚP od 1991 r.  
W Sierpcu po raz pierwszy Betlejemskie Światło Pokoju przyjęli-
śmy w 1993 roku i akcja ta trwa do dnia dzisiejszego.

W tym roku oficjalna delegacja ZHP weźmie udział w sobo-
tę 13 grudnia w ceremonii w wiedeńskiej katedrze. Do Wiednia 
w piątek rano z Zakopanego wyruszy 30-osobowa reprezenta-
cja, do udziału w której zaproszeni zostali harcerze ze wszyst-
kich chorągwi. 13 grudnia będziemy razem z naszymi braćmi 

skautami z Wiednia, by apel o pokój wśród narodów zabrzmiał 
donośnym głosem. Światło odbierzemy jednak zgodnie z trady-
cją – od Słowaków. Stanie się to podczas mszy świętej w miej-
scowości Svit.

Liczna, bo pięćdziesięcioosobowa reprezentacja Sierpeckie-
go Harcerstwa już 12 grudnia, wyjeżdża najpierw do Krakowa, 
a potem do Zakopanego, by po raz kolejny wziąć udział w uro-
czystej mszy świętej, podczas której Komendantka Hufca hm. 
Katarzyna Kordulasińska, z całą grupą reprezentującą po-
szczególne drużyny, przejmie BŚP i przywiezie do Sierpca 
14 grudnia.

Od 15 do 21 grudnia sierpeccy harcerze będą przekazywać 
to Niezwykłe Światło przedstawicielom władz samorządowych, 
oświatowych, ludziom samotnym, chorym, przyjaciołom ZHP.

W niedzielę 21 grudnia Betlejemskie Światło Pokoju zosta-
nie uroczyście przekazane do wszystkich wspólnot parafialnych 
powiatu sierpeckiego. W Sierpcu reprezentacje drużyn harcer-
skich i gromad zuchowych przekażą Światło w swoich para-
fiach. Mamy nadzieję, że i w tym roku, reprezentanci Hufca Sierpc 
zostaną serdecznie przyjęci przez wszystkich, do których zaniosą 
owe Światło i każdy, chociaż na chwilę, zatrzyma się, zastanowi 
nad sobą i swoim otoczeniem, by odpowiedzieć na zasadnicze pyta-
nie: czy na co dzień niosę Światło Pokoju w sobie i wokół siebie?

hm. Hanna Kowalska,
Honorowa Komendantka Hufca ZHP Sierpc

„POKÓJ JEST W NAS”
TO PRZESŁANIE BETLEJEMSKIEGO  

ŚWIATŁA POKOJU 2014 ROKU

POKÓJ JEST W NAS!






