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Z ¯YCIA MIASTA

Wœród mazowieckich z³otych pól
Le¿y Wac³awa dzielny gród. 
Tu Sierpienicy wody nurt 
Wpada w ramiona siostry Skrwy. 

A loretañskiej Pani d³oñ 
B³ogos³awieñstwo z góry œle. 
Starych Prawdziców mê¿ny Lew 
Czuwa nad miastem w noc i w dzieñ. 

Z wie¿y ratusza budzi nas 
Hejna³, co p³ynie niby krew,  
Byœmy, gdy przyjdzie próby czas, 
Mur uczynili z naszych serc.   

                                s³owa: Pawe³ Bogdan G¹siorowski

Konfraternia Sierpecka w Bydgoszczy powsta³a w lutym 2006 roku. Celem 
organizacji jest poznawanie oraz prezentowanie Sierpca i jego okolic 
zainteresowanym. Wiedza wiêkszoœci spo³ecznoœci bydgoskiej jest niewielka. 
Cz³onkowie Konfraterni zbieraj¹ wszelkie materia³y dotycz¹ce Sierpca i okolic. 
Staramy siê gromadziæ publikacje, zdjêcia, pami¹tki. Zbieramy te¿ informacje o 
ludziach pochodz¹cych z Sierpca, którzy mieszkaj¹ b¹dŸ niegdyœ mieszkali w Bydgoszczy. Interesuj¹ nas wszelkie 
zwi¹zki miêdzy tymi miastami. Nasza organizacja nie jest wielka, skupia kilkanaœcie osób. Mo¿na do niej wst¹piæ 
tylko poprzez zaproszenie. Staramy siê znaleŸæ takie osoby, które maj¹ podobny jak my stosunek do Sierpca i 
wszystkiego co jest z Sierpcem zwi¹zane.
Kontakt: 509604346, sierpienica@wp.pl

Pieœñ wykonana
przed sierpeckim Ratuszem 20 czerwca

Wrzosowisko
Widzê or³a, który p³ynie po oceanie
myœli niebosk³onu,
majestatycznie wznosz¹ siê góry
ostoje pragnieñ naszych,
u ich stóp zaœ kwitnie kwiecie wszelakie 
na ³¹kach i graniach dziewiczych,
u szczytów zaœ owiniête bia³ym puchem, 
niczym w letargu ...
Niedostêpne, nieprzychylne wrêcz czasem, 
ale takie je ukocha³em,
Karpaty.
                                                          m¿

To tytu³ ksi¹¿ki wydanej w Piwnicznej, której 
wspó³autorami s¹ m³odzi sierpczanie.

Ale od pocz¹tku: do redakcji przysz³o zaproszenie 
do uczestnictwa w miêdzynarodowym konkursie lite-
rackim pod tytu³em „Sen o Karpatach”. Zostali nim 
zainteresowani nasi autorzy z dzia³u m³odzie¿owego 
„M³ode Wino”. Kilka osób przygotowa³o swoje oferty. 
Wszystko, jak nale¿y wydrukowano w odpowiedniej 
liczbie egzemplarzy, opatrzono god³em, a do osobnej 
koperty w³o¿ono karteczki z adresami autorów, zgod-
nie z regulaminem konkursu, czego osobiœcie dopil-
nowa³ redaktor naczelny, ba, nawet znaczki pocztowe 
na przesy³ce nakleja³. Posz³o. Czekaliœmy prawie pó³ 
roku. I proszê, przychodzi zawiadomienie o nagro-
dach i zaproszenie na uroczyst¹ galê. Nasi laureaci 
s¹ mi³o zaskoczeni, nie spodziewali siê, nikt siê nie 
spodziewa³. Redakcja gratuluje autorom i ¿yczy nas-
têpnych sukcesów! Obok jeden z wys³anych na kon-
kurs tekstów. Ryszard Suty


