
miejscowym. Towarzystwo, maj¹ce siedzibê w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej im. Zofii Na³kowskiej w minionym 
10-leciu wyda³o  m.in. nastêpuj¹ce publikacje: debiutancki 
tomik wierszy Jerzego Milewskiego pt. „Mochowskie 
dzieci”, „Kronikê Sierpca i Ziemi Sierpeckiej” Jana Bura-
kowskiego (2 wydania), ksi¹¿kê wspomnieniow¹ „Ten od 
Zawiszy” Andrzeja Olechowskiego, album „Sierpecka 
szko³a w starej fotografii” autorstwa Teresy Paw³owskiej 
oraz jej tomik wierszy pt. „Poezja ¿yciem pisana”, 2 tomy 
opowiadañ Ryszarda Sutego pt. „Dzik na rowerze” oraz „£oœ 
w kapeluszu”. W Towarzystwie wyda³a swoj¹ medyczn¹ 
ksi¹¿kê pt. „Medycyna miêdzy Wschodem a Zachodem” dr 
Wies³awa Stopiñska. Do czasów wojny, okupacji hitlerow-
skiej i czasów powojennych nast¹pi³ powrót w 2 ksi¹¿kach, 
tj. w „Obwodzie Sierpeckim Armii Krajowej. Œwiadectwa i 
dokumenty” w moim opracowaniu oraz we wspomnieniowej 
ksi¹¿ce Mieczys³awa Chojnackiego „Opowiadanie "M³odzi-
ka"”. Towarzystwo wyda³o wiersze okolicznoœciowe Stare-
go Sierpczanina – Antoniego Jankowskiego pt. „Sierpeckich 
wróbelków æwierkanie”. Wydano w grafii wspó³czesnej w 
moim opracowaniu pierwsz¹ ksi¹¿kê o Sierpcu opublikowa-
n¹ w 1652 roku pt. „£aski cudowne przy koœciele siepr-
skim...”  ks. £ukasza Paprockiego. Wydano tak¿e owoc 
wieloletnich studiów Paw³a G¹siorowskiego nad cmenta-
rzami z terenu powiatu pt. „Nekropolie Ziemi Sierpeckiej” 
oraz zbiór 56 not biograficznych pt. „Sierpczanie Tysi¹c-
lecia” Haliny i Jana Burakowskich. Sukcesem wydawni-
czym okaza³a siê „Ziemia Sierpecka znana i nieznana”. 
„Informator historyczno-krajoznawczy” w opracowaniu Ha-
liny i Jana Burakowskich, Paw³a B. G¹siorowskiego, Hen-
ryki Piekarskiej, Ryszarda Sutego i moim. Towarzystwo 
wyda³o debiutancki tomik wierszy „Urodzi³am siê dla nieba” 
Izy Byliñskiej, a tak¿e wyj¹tkow¹  autobiografiê  „Panna z 
Wilczogóry” Haliny Burakowskiej – Gi¿yñskiej. Wydaliœmy 
tak¿e interesuj¹ce studium historyczne pt. „Wojciech Jaru-
zelski. Podmiot i przedmiot historii” Jana Burakowskiego. 
W koñcu 2008 roku dziêki moim staraniom wydany zosta³ 
„Herbarz szlachty powiatu sierpeckiego” prof. Jerzego 
£empickiego, ocalaj¹c w ten sposób czêœæ dorobku tego 
badacza dziejów szlachty mazowieckiej. Promocje wyda-
nych przez Towarzystwo ksi¹¿ek organizowane by³y we 
wspó³pracy z Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ dziêki ofiarnoœci 
dyrektor Biblioteki – Marii Wiœniewskiej i ca³ej za³ogi tej 
instytucji. Ca³a dzia³alnoœæ wydawnicza Towarzystwa ma 
pomóc w wychowaniu regionalnym, w budowaniu lokalnej 
to¿samoœci mieszkañców Sierpca i Ziemi Sierpeckiej.
RS: A zatem zosta³eœ jako prezes Towarzystwa wydawc¹
       ksi¹¿ek.
ZD: To prawda, wydawanie ksi¹¿ek dominuje w dzia³alnoœci 
Towarzystwa. Towarzystwo jednak nie jest sekt¹. Jego Za-
rz¹d, do którego wchodz¹ oprócz mnie Jan Rzeszotarski, Jan 
Burakowski, Ewa Nowakowska i Wies³awa  Stopiñska, jest 
otwarty na inicjatywy. W 2001 roku zorganizowaliœmy 
forum gospodarcze pn. „Na ratunek ma³emu miastu”, w 2003 
roku wydaliœmy p³ytê z piosenkami Magdaleny Mysery, od 
10 lat rok rocznie pod egid¹ Towarzystwa Ryszard Suty 
organizuje w czerwcu  „Wieczory poezji w Starym M³ynie” 
w Borkowie. Jest to impreza niszowa, ale wa¿na i ci¹gle 
zmieniaj¹ca formu³ê. N pierwszy „Wieczór” poeta z Mocho-
wa Jerzy Milewski przyjecha³ traktorem, na tegorocznym 

„Wieczorze” eksperymentalnie wyst¹pili rockmeni œpiewa-
j¹cy wiersze Broniewskiego. Dalej: z mojej inicjatywy 
Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Sierpeckiej od 2006  roku 
przyznaje medal „ProDomoSua” im. Feliksa i Prokopa 
Sieprskich – budowniczych Sierpca z prze³omu XV i XVI 
wieku - za osi¹gniêcia gospodarcze, twórcze i dzia³alnoœæ 
spo³eczn¹ na rzecz Ziemi Sierpeckiej przy wykorzystaniu 
miejscowego potencja³u ludzkiego. Dotychczas wyró¿nieni 
medalem zostali Zbigniew Charzyñski za rozbudowê mle-
czarni, Ireneusz Wielimborek za zbudowanie fabryki 
czekolady i S³awomir Malanowski za dzia³alnoœæ na rzecz 
sportu w œrodowisku wiejskim.
RS: W tym roku Towarzystwo Przyjació³ Ziemi
       Sierpeckiej obchodzi 10 lat istnienia.
       Czy w zwi¹zku z tym  coœ siê wydarzy?
ZD:  Po¿egnamy Halinê i Jana Burakowskich, którzy opusz-
czaj¹ Sierpc i przenosz¹ siê do Olsztyna. A 10 – lecie 
Towarzystwa to poprostu publiczne podsumowanie tego, co 
zosta³o zrobione. A co dalej? Dopóki nie poczujê siê wypalo-
ny, bêdê siê mieszkañcom Sierpca w takiej czy innej formie 
przypomina³.
RS: Jednym s³owem, zrobisz wszystko,
       ¿eby sierpczanie siê z tob¹ nie nudzili. 
ZD:  Sugerujesz, ¿e siê bawiê? Z pewnoœci¹ jest we mnie 
potrzeba ekspresji i jak ka¿dy cz³owiek chcia³bym byæ po-
trzebny i akceptowany przez otoczenie, czyli mieæ te tak 
zwane swoje miejsce w ¿yciu. Dziœ wiem, ¿e znalezienie 
tego w³aœciwego miejsca jest nie koñcz¹cym siê procesem 
bez wyraŸnego fina³u. W ¿yciu doœwiadcza³em wielokrotnie 
zmiennych sytuacji wywracaj¹cych do góry nogami bieg 
zdarzeñ: raz na plus, raz na minus. Na pewno by³o tak, ¿e 
wiele z tych niedobrych sytuacji sprowokowa³em, ale kon-
sekwencje spada³y nie tylko na mnie, ale i na rodzinê: ¿onê, 
dzieci i moje rodzeñstwo. I moi najbli¿si wszystko wytrzy-
mali. Zawsze z ich strony mia³em zrozumienie i wsparcie.  
Mojej ¿onie zawdziêczam najwiêcej. Dziêkujê za jej dobroæ i 
cierpliwoœæ. Wiem, ¿e bez tej silnej emocjonalnej kotwicy, 
jak¹ stanowi dla mnie nasz wspólny dom, nie móg³bym 
funkcjonowaæ.
RS: Powiedz coœ jeszcze o swoim domu?
ZD: Ten dom to my dwoje i trójka dzieci. ̄ ona Bogumi³a ma 
doktorat z pedagogiki, a jej ksi¹¿ki o klasach autorskich w 
polskiej szkole lat 1989-1999 wydanej przez krakowsk¹ 
oficynê „Impuls” nie mo¿na od dawna dostaæ. W³aœnie zam-
knê³a okres pracy w Liceum Ogólnokszta³c¹cym i od wrzeœ-
nia bêdzie pracowaæ w prywatnej szkole w Toruniu z jed-
noczesnymi zajêciami na UMK. Z trójki dzieci syn Micha³ 
jest po stosunkach miêdzynarodowych, ale pracuje w handlu, 
czyli moi rodzice, gdyby ¿yli,  byliby z niego bardzo dumni. 
Córki Urszula i Emilia jeszcze studiuj¹ na UMK: Urszula na 
tzw. MISH-u socjologiê i filozofiê, a Emilia etnologiê. ̄ adne 
z dzieci nie wi¹¿e swej przysz³oœci z Sierpcem.
RS: Czy interesuje ciê coœ poza tym, o czym mówiliœmy?
ZD: Je¿eli pytasz o tak zwane hobby, to dobrze siê czujê przy 
obróbce drewna. Uprawiam dzia³kê pracownicz¹ na Mickie-
wicza. Praca w ziemi uczy mnie pokory. Mam wieloletnie 
doœwiadczenie w wytwarzaniu domowego wina. Wci¹¿ je-
dzenie jest dla mnie przyjemnoœci¹. Poza tym bardzo inte-
resujê siê swoim zdrowiem. Du¿o te¿ zdrowia ¿yczê 
zmartwychwsta³ym „Rozmaitoœciom”.
RS: Dziêkujê za ¿yczenia i za rozmowê.
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