
42

Komentarze Czytelników o lutowym numerze
„Sierpeckich Rozmaitoœci”

³aœnie dziœ otrzyma³am „Sierpeckie Rozmaitoœci”. I 
mo¿ecie mi nie uwierzyæ, ale przeczyta³am je  „od Wdeski do deski”. A dlaczego? Bo muszê przyznaæ, 

¿e s¹ bardzo interesuj¹ce. Poza tym czyta siê jednym tchem, 
szczególnie wspomnienia z czasów wojny. Ja jestem nieste-
ty takich rodzinnych wspomnieñ pozbawiona, no mo¿e prze-
sadzi³am. Do momentu, kiedy ¿y³a moja babcia – opowiada³a 
o tamtych czasach, ale ja mia³am wtedy „naœcie” lat i nie do 
koñca mnie to chyba interesowa³o. Dziœ ju¿ inaczej do tego 
podchodzê, ale rodziny, która mog³aby mi coœ wiêcej na ten 
temat opowiedzieæ ju¿ niestety nie ma. W zwi¹zku z tym 
popieram - przekazujcie jak najwiêcej wiadomoœci o tych 
czasach, niech m³odzie¿ wie. 
Czêœæ m³odzie¿owa gazety œwietna. Troszkê w tonie humo-
rystycznym. Choæ nie wiem czy artyku³ o wakacjach nad 
morzem i w Poroninie, to tylko ¿art, czy zamierzona prowoka-
cja? Ja znam Poronin te¿ nie mam tam rodziny. Fantazja 
autora przerasta moj¹ wyobraŸniê. Ale tekst bardzo dobry,  ja 
zawsze nie mam gdzie dzieci wys³aæ na wakacje lub ferie. 
No i chyba najlepsze co pozwala jeszcze w siebie uwierzyæ - 
felieton Agnieszki Lendzion pt.: „Spróbuj nowego sposobu 
wyra¿ania myœli” - na dziœ pisany jakby o mnie. Jest tak 
optymistyczny, ¿e pozwala uwierzyæ jeszcze w siebie. A ja 
podobnie, jak autorka nie znoszê stereotypów, które s¹ 
wszechobecne i bardzo sztywno rz¹dz¹ naszym ¿yciem. 
Tylko po co. Jednolite spo³eczeñstwo nawet w Chinach siê 
nie sprawdzi³o. A wiêc b¹dŸmy sob¹.....a przecie¿ ka¿dy z 
nas jest inny.
Muszê przyznaæ wykonaliœcie kawa³ dobrej roboty. Tak 
trzymajcie! Tylko brakowa³o mi troszkê wiadomoœci z ¿ycia 
miasta dziœ (by³o ich bardzo ma³o) i zupe³ny sukces zapew-
niony. A wiêc gratulujê! Z przyjemnoœci¹ jeszcze poczytam. 
Jak siê dla mnie dziœ okaza³o Sierpc to bardzo ciekawy 
region naszej Polski. Ciekawi ludzie - ciekawe artyku³y.

Krystyna Wieromiej, Dobre Miasto

* * * * *

hyba na moja proœbê „Sierpeckie Rozmaitosci” 
zosta³y opublikowane w internecie. Super, bardzo siê Ccieszê. Uwa¿am jednak ze publikacja jest zbyt jedno-

stronna. Fajnie, dowiedzia³am siê du¿o o historii Sierpca. 
Tyle lat tam mieszka³am, a jednak wiele umknê³o mojej 
uwadze. Jedno ¿yczenie siê spe³ni³o, to ¿e mogê sobie na 

obczyŸnie poczytaæ o moim rodzinnym mieœcie. Moim dru-
gim ¿yczeniem jest ¿ebym mog³a dowiedzieæ siê troszkê o 
bie¿¹cym ¿yciu sierpczan. Bardziej aktualne wydarzenia. 
Pozdrawiam serdecznie.

* * * * *

g mojej subiektywnej oceny kwartalnik w pe³ni 
oddaje treœci za³o¿one u jego linii programowej: Wspo³eczeñstwo – historia - literatura. Mnie szcze-

gólnie podoba siê nacisk na historiê i wspomnienia gdy¿ 
wydaje mi siê ¿e tematyka ta cieszy siê szczególnym 
zainteresowaniem wœród czytelników. Ja urodzi³em siê w 
Elbl¹gu zaraz po wojnie, mieœcie o krótkich „tradycjach” pol-
skich. Mimo licznych obiekcji ze strony gazety lokalnej i 
mediów, tematyka niemieckich w¹tków historycznych cieszy 
siê du¿ym wziêciem. Nawet ostatnio elbl¹¿anie stali siê 
dumni gdy dowiedzieli siê ¿e w Elbl¹gu przed koñcem wojny 
Niemcy wybudowali 140 dwuosobowych ³odzi podwodnych 
które , jak V 1 i V 2 mia³y uratowaæ III Rzeszê... 
Artyku³y „Kamienie” czy tekst Tuziñskiego „pisany z pamiêci” 
oddaj¹ klimat tych tematów. Poniewa¿ œwiadkowie historii 
która mija odchodz¹, konieczne jest poszukiwanie ich.

S³awek Czerniak z Elbl¹ga 

* * * * *

ieszê siê, ¿e wœród innych bardzo ciekawych artyku-
³ów porusza siê problem opieki ludzi niepe³nospraw-Cnych. Dotyczy to artyku³u Agnieszki Lendzion „Dom 

Pomocy Spo³ecznej w Goœlicach”. Zawsze by³am wra¿liwa 
na ludzkie nieszczêœcia. Zaczê³o siê to przed wieloma laty w 
czasie wizyty z okazji Dnia Kobiet w Domu Spokojnej Staroœ-
ci w Krakowie. Proszê sobie wyobraziæ ludzi bez r¹k i nóg 
tylko g³owy i tu³ów. Ludzie le¿¹cy potrzebuj¹cy pomocy 
zdawa³o siê, ¿e nie maj¹ siê z czego cieszyæ,  a jednak nasza 
wizyta z cukierkami sprawi³a im tyle radoœci. Widaæ by³o w 
oczach wdziêcznoœæ, a na twarzach uœmiech. G³oœno wyra-
¿ali podziêkowania i prosili o pozostanie. Minê³o ju¿ ze 20 lat, 
a ja ci¹gle pamiêtam ich twarze. Jest wokó³ nas tak wiele 
osób potrzebuj¹cych pomocy. Spo³eczeñstwo siê starzeje, 
dzieci zapracowane lub za granic¹ w poszukiwaniu pracy.

Teresa Ignatowicz z Krakowa

Zasady uczestnictwa:
? Warunkiem uczestnictwa jest z³o¿enie do dnia 1 sierpnia 2009 roku 
utworów literackich swego autorstwa, dotychczas niepublikowanych: zesta-
wu 3 wierszy, listu lub te¿ utworu prozatorskiego o dowolnej treœci i objêtoœci, 
w postaci wydruku komputerowego lub maszynopisu (mo¿e to byæ opowiada-
nie, humoreska, bajka, esej, reporta¿, fragment wiêkszej ca³oœci)
? Prace powinny byæ oznaczone god³em (pseudonimem) autora. Do pracy na-
le¿y do³¹czyæ zaklejon¹ kopertê oznaczon¹ tym¿e god³em z danymi dotycz¹-
cymi autora: imiê i nazwisko, adres, szko³a i klasa, nazwisko nauczyciela 
jêzyka polskiego
? Organizatorzy przewiduj¹ cztery kategorie wiekowe uczestników: I grupa – 
dzieci z klas II-IV, II grupa – dzieci z klas V-VI, III grupa – m³odzie¿ 

gimnazjalna, IV grupa – m³odzie¿ szkó³ 
œrednich
? Prace przyjmowane bêd¹ w Czytelni 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Rozstrzy-
gniêcie konkursu nast¹pi 8 paŸdziernika 
2009r. Nades³ane na konkurs prace oceniaæ 
bêdzie powo³ana przez organizatora ko-
misja konkursowa. Wzorem lat ubieg³ych, 
wydamy równie¿ tomik z nagrodzonymi 
pracami.

Dyrektor Biblioteki  M. Wiœniewska

VIII edycja konkursu
„M£ODZI SIERPECCY TWÓRCY LITERATURY”
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