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Na pocz¹tku musi byæ

S£OWO
Mówi¹ ¿e w Sierpcu nic siê nie dzieje, tymczasem
wydarzeñ interesuj¹cych profil naszego czasopisma
jest tak wiele, ¿e trzeba by³o zwiêkszyæ jego objêtoœæ,
by nad¹¿aæ i nie pomijaæ rzeczy wa¿nych. Przywo³ujemy jeszcze teraz tak krytykowany festiwal folklorystyczny Kasztelania – wiele miast Sierpcowi tego wydarzenia zazdroœci i chêtnie przejê³oby rolê gospodarza
tej imprezy. To tylko nam mieszkañcom Sierpca
festiwal spowszednia³ st¹d fala krytyki zw³aszcza
anonimowej w internecie. Piszemy te¿ o osobach
odznaczonych za zas³ugi dla Sierpca, o najnowszej
publikacji ksi¹¿kowej Jana Burakowskiego, ale tak¿e
du¿o o inwestycjach w Muzeum Wsi Mazowieckiej,
st¹d na tytu³owej stronie ok³adki koœció³ z
Dr¹¿d¿ewa, o który wzbogaci³ siê Skansen.
W numerze pojawia siê korespondencja zza
oceanu, z USA i Kanady. Bêdziemy chêtnie zamieszczaæ teksty naszych zagranicznych czytelników i korespondentów, bowiem poszerza siê grono emigracyjnych odbiorców, a Sierpeckie Rozmaitoœci to niepospolite Ÿród³o informacji i p³aszczyzna ró¿norodnych
wiêzi z rodzinnymi stronami.
Z ¿yczeniami przyjemnej lektury – Ryszard Suty
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X spotkanie z poezj¹ w starym borkowskim M³ynie
W pierwszym tygodniu czerwca, w malowniczo po³o¿onym M³ynie w Borkowie ju¿ po raz dziesi¹ty odby³ siê Wieczór Poezji,
na który zaprosi³ gospodarz obiektu – redaktor naczelny "Sierpeckich Rozmaitoœci" – Ryszard Suty i Towarzystwo Przyjació³
Ziemi Sierpeckiej. Tegoroczna impreza nabra³a zdecydowanie nowego wyrazu, gdy¿ jej g³ównym akcentem by³a prezentacja
twórczoœci sierpeckich zespo³ów preferuj¹cych mocne brzmienia.
Zabytkowy M³yn, a¿ trz¹s³ siê w posadach, gdy imprezê rozpoczêli muzycy zespo³u Radical Front. Zagrali kilka utworów z
w³asnymi tekstami, ale z racji wystêpu na imprezie poœwiêconej poezji, zaprezentowali równie¿ dwa wiersze W³adys³awa
Broniewskiego - "Bagnet na broñ" i "Ballady i romanse", opatrzone oczywiœcie mocnym dŸwiêkiem gitar, perkusji i ciekawie
brzmi¹cej w tym zestawieniu tr¹bki. Jako druga wyst¹pi³a grupa Agonia. By³ to ich debiut przed wiêksz¹ publicznoœci¹.
Ekspresja wykonawców nie pozwoli³a zrozumieæ s³ów piosenek, które ca³ym sob¹ stara³ siê wykrzyczeæ wokalista grupy.
Doskonale s³yszalna by³a za to muzyka i pod tym wzglêdem debiut zespo³u uznaæ mo¿na za udany.
W³aœciwa czêœæ spotkania rozpoczê³a siê o zmroku, gdy przy blasku œwiec i dŸwiêkach strzelaj¹cego w palenisku ognia
rozpoczê³y siê rozmowy o potrzebie tworzenia i prezentacje utworów poetyckich. Niesamowity klimat M³yna, który tworz¹
liczne trofea myœliwskie i pami¹tki rodzinne gospodarza obiektu, sprzyja³ ujawnianiu siê kolejnych m³odych poetów. O
potrzebie uzewnêtrzniania w tekstach piosenek swoich emocji i pogl¹du na rzeczywistoœæ opowiedzieli tak¿e wokaliœci
wystêpuj¹cych podczas wieczoru zespo³ów.
Gospodarz M³yna zadba³ nie tylko o strawê duchow¹ swoich goœci. Uczestnicy spotkania nasyceni dŸwiêkami muzyki i
s³owami poezji, mogli tak¿e skosztowaæ upieczonych nad myœliwskim paleniskiem miêsnych przysmaków.
Jubileuszowe, dziesi¹te spotkanie z poezj¹ w borkowskim M³ynie z pewnoœci¹ na d³ugo pozostanie w pamiêci jego
uczestników.
Magdalena Staniszewska
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