
Zgodnie z zapowiedzi¹, w maju ukazuje siê nastêp-
ny numer „Sierpeckich Rozmaitoœci”.

Jest znacznie obszerniejszy, sporo stron przyby³o. 
Tytu³owa strona ok³adki pokazuje wielce kontrower-
syjn¹ inwestycjê naszego Grodu, sztuczn¹ wyspê na 
Jeziórkach wybudowan¹ w miejscu gdzie sta³ domek 
dla ³abêdzi. Nie sposób by³o pomin¹æ tego wydarzenia 
zarówno w fotografii, jak i w s³owie pisanym. 

Prezentujemy w czasopiœmie miêdzy innymi 
obszerny fotoreporta¿ i wywiad z Wójtem Gminy 
Roœciszewo, drukujemy publikacje niezbêdne do 
awansu zawodowego, przytaczamy opinie Czytel-
ników o poprzednim numerze. Irlandzki fenomen 
zawrotnego rozwoju i wzrostu znaczenia tego kraju 
pokazujemy na przyk³adzie konkretnej osoby – 
m³odej Sierpcznki absolwentki naszego „Ogólniaka”, 
pracuj¹cej tam od kilku lat, która z dum¹ podkreœla 
¿e pochodzi z naszego Miasta, ale tak¿e jest artyku³ o 
blaskach i cieniach emigracji zarobkowej. 

Buzuje nam „M³ode Wino”, znakomite teksty wielu 
poprzednich i nowych Autorów mamy w nadmiarze i 
zape³ni¹ szpalty równie¿ wakacyjnego wydania gaze-
ty. Kontynuujemy wspomnienia Sierpczan z minio-
nych lat, omawiamy nowe ksi¹¿ki, sporo miejsca 
zajmuje Dom Kultury i wydarzenie zwi¹zane z przy-
pomnieniem i utrwaleniem pamiêci o artyœcie 
malarzu Stefanie Tamowskim. Znajduj¹ siê te¿ felie-
tony o zabarwieniu krytyczno satyrycznym.

Dokonaliœmy pewnych zmian w organizacji zamie-
szczania tekstów i pewnie tego bêdziemy siê trzymaæ. 
Spis treœci znikn¹³ z tytu³owej strony, jest wen¹trz. 
Kronika wydarzeñ „Z dnia na dzieñ” bêdzie zajmowaæ 
wiêcej miejsca i wzbogacimy j¹ o ilustracje (poszuku-
jemy rysownika) w kolejnych numerach – to na liczne 
proœby Czytelników, by zamieszczaæ wiêcej aktu-
alnoœci. Bêdziemy komentowaæ jedynie wa¿niejsze 
wydarzenia, co przy czêstotliwoœci ukazywania siê 
raz na kwarta³ wydaje siê byæ jakimœ rozwi¹zaniem, 
nie zamierzamy wszak konkurowaæ z czêœciej 
ukazuj¹c¹ siê pras¹ lokaln¹.

¯yczê przyjemnej lektury – Ryszard Suty
reaktor naczelny
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Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Sierpeckiej oraz 
„Sierpeckie Rozmaitoœci” s¹ organizatorami 
tegorocznego wieczoru poezji. Zasad¹ spokañ jest 
osobiste prezentowanie w³asnych tekstów 
napisanych przez Sierpczan. Przez Stary M³yn w 
Borkowie na przestrzeni minionych lat przewinê³o siê 
kilkaset osób, a przekrój wiekowy od nastolatków do 
zaawansowanych wiekiem seniorów. Zamiarem 
organizatorów jest wydaæ w formie ksi¹¿ki utwory 
prezentowane przez dziesiêæ lat w Starym M³ynie .
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