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„Herbarz szlachty powiatu sierpeckiego” swoją
promocję miał w czwartek 11 grudnia 2008 roku w
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu. Uroczystość zaszczycili swoim udziałem dzieci
nieżyjącego profesora, syn Jerzy Michał Łempicki i
córka Zofia Białek z mężem.
Jerzy Łempicki: Herbarz szlachty powiatu
sierpeckiego. Herbarz mazowiecki. T. 4,
Sierpc: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej,
2008.- 610 s.; il.
Spis treści: Wspomnienie o Jerzym Łempickim
(Jerzy Michał Łempicki); Zanim się pochylimy nad
„Herbarzem”... (Paweł Bogdan Gąsiorowski);
Wprowadzenie (Jerzy Łempicki); Dzieje własności
ziemskiej w powiecie sierpeckim: Parafia Sierpc,
Mochowo, Kurowo, Goleszyn, Jeżewo, Zawidz,
Kisielewo, Borkowo Kościelne, Rościszewo,
Bieżuń, Lutocin, Zieluń, Lubowidz, Syberia,
Borzewo, Gozdowo, Bonisław, Słupia; Dzieje
rodzin szlacheckich w powiecie sierpeckim:
Babecki, Bądzyński, Białoskórski, Białyszewski,
Bledzewski, Borkowski I, Borkowski II, Brudnicki,
Dobrynicki, Dramiński, Dziembakowski,
Grabowski, Grembecki, Grotkowski, Guzowski,
Jeżewski, Kęsicki, Kisielewski, Komorowski,
Kosiński, Koskowski, Kotarski, Kozicki,
Krajewski, Krasiński, Krzętkowski, Kurowski,
Lisicki, Lutocki, Makomaski, Mieszczkowski vel
Miescki, Miłobędzki, Miszewski vel Myszewski,
Myszyński, Piastowski, Przeradzki, Przybojewski,
Rachocki, Romatowski, Rościszewski,
Rzeszotarski, Rzezawski, Sieprski, Skoczkowski,
Smoszewski, Somański vel Szumański,
Stropuchowski, Studzieński, Suleński, Sułkowski
vel Sulikowski, Suski, Swajęcki, Swaradzki,
Świerkocki, Ważyński, Wiechecki, Wróblewski,
Zaleski, Zawidzki, Zglinicki, Zołszyński,
Żółtowski, Żurawski vel Żurawiński; Rodziny
szlacheckie wywodzące się z powiatu płockiego i
bielskiego.
Magdalena Wiśniewska

Książka pokazuje herby sierpeckich rodzin

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu
ogłasza VIII edycję konkursu
literackiego dla dzieci i młodzieży
MŁODZI SIERPECCY TWÓRCY
LITERATURY
Celem konkursu jest stworzenie możliwości realizowania siebie poprzez
tworzenie, a także rozbudzanie fantazji i wyobraźni literackiej.
W 2009 roku minie 16 lat od ogłoszenia przez Miejską Bibliotekę Publiczną
pierwszego w historii miasta Sierpca konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży. W ciągu tych lat w konkursie udział wzięło 275 uczestników, którzy
nadesłali 754 prac pisanych wierszem i prozą. Najciekawsze z nich nagrodziliśmy i opublikowaliśmy w wydawanych każdorazowo z okazji finału tomikach
(dotychczas sześciu) oraz pięknej „Antologii twórczości Młodych Sierpeckich
Literatów” (Sierpc 2007), która zawierała nagrodzone prace uczestników
wszystkich dotychczasowych siedmiu edycji konkursu.
Zasady uczestnictwa:
* W konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum
i szkoły średniej z terenu miasta Sierpca i poszczególnych gmin powiatu
sierpeckiego. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie do dnia 1 sierpnia 2009
roku utworów literackich swego autorstwa, dotychczas niepublikowanych:
zestawu 3 wierszy, listu lub też utworu prozatorskiego o dowolnej treści i objętości, w postaci wydruku komputerowego lub maszynopisu (może to być opowiadanie, humoreska, bajka, esej, reportaż, fragment większej całości)
* Prace powinny być oznaczone godłem (pseudonimem) autora. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę oznaczoną tymże godłem z danymi dotyczącymi
autora: imię i nazwisko, adres, szkoła i klasa, nazwisko nauczyciela języka
polskiego
* Organizatorzy przewidują cztery kategorie wiekowe uczestników:
I grupa - dzieci z klas II-IV
II grupa - dzieci z klas V-VI
III grupa - młodzież z klas gimnazjalnych
IV grupa - młodzież szkół średnich
* Prace przyjmowane będą w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Płocka 30, I piętro) w godzinach pracy Biblioteki. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 października 2009 roku.
Nadesłane na konkurs prace oceniać będzie powołana przez organizatora
komisja konkursowa. W każdej grupie wiekowej przewidujemy przyznanie
trzech nagród głównych i wyróżnień. Wzorem lat ubiegłych, wydamy również
tomik z nagrodzonymi pracami.
O szczegółach imprezy podsumowującej konkurs, poinformujemy zainteresowanych odrębnym pismem. Wszelkie informacje związane z konkursem
dostępne będą na naszej stronie internetowej.
Zapraszając do udziału w konkursie, liczymy na wysoki poziom prac i mamy nadzieję, że wśród kolejnych roczników młodych sierpczan niemniej jest
wędrowców na Parnas, niż w latach ubiegłych.
Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu
Maria Wiśniewska

Uczestnicy i jurorzy poprzedniego konkursu literackiego
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