licznie przyby³ych na uroczystoœæ goœci dr Henryka
Piekarska - prezes Sierpeckiego Oddzia³u TNP, Ewa
Wysocka - dyrektor Domu Kultury i Marek Zgliñski pomys³odawca plebiscytu, który zreszt¹ s³owami
rymowanki w³asnego autorstwa opowiedzia³ o pomyœle
nagradzania wyró¿niaj¹cych siê sw¹ postaw¹
sierpczan.
Tegoroczna impreza fina³owa plebiscytu rozpoczê³a
siê od koncertu instrumentalnego, przygotowanego
przez nauczycieli i uczniów Pañstwowej Szko³y Muzycznej I stopnia im. Marcina Kamiñskiego w Sierpcu. Po
prezentacji artystycznej o tegorocznej decyzji Komitetu
Honorowego Wyboru Sierpczanina Roku 2008 poinformowa³a jego cz³onkini i sekretarz TNP Krystyna
Szczepek. Spoœród otrzymanych zg³oszeñ (kandydatury do plebiscytu wraz z uzasadnieniem zg³osiæ móg³
ka¿dy mieszkaniec Sierpca), w wyniku g³osowania,
Kapitu³a zdecydowa³a przyznaæ nominacje szeœciu
osobom: Józefowi Bieñkowskiemu - za organizowanie
czasu wolnego i wszechstronn¹ pomoc emerytom, rencistom i inwalidom oraz zorganizowanie XI Przegl¹du
Twórczoœci Emeryckich Zespo³ów Artystycznych,
Janinie Bilickiej za pomoc medyczn¹ i psychologiczn¹
nieuleczalnie chorym i ich rodzinom, Zdzis³awowi
Dumowskiemu - za dzia³alnoœæ wydawnicz¹ na rzecz
utrwalania historii miasta, a przede wszystkim wydanie
w 2008 roku monumentalnego „Herbarza szlachty powiatu sierpeckiego” prof. Jerzego £empickiego,
Podnios³¹ uroczystoœæ rozpocz¹³ przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Marek Chrzanowski, który po s³owach
powitania, przytoczy³ szereg faktów z ¿ycia i pracy
Zdzis³awa Dumowskiego, œwiadcz¹cych o zasadnoœci
przyznania medalu. Donios³y moment wrêczenia wyró¿nienia przez burmistrza Marka Koœmidra, wiceburmistrza Zbigniewa Leszczyñskiego, przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej Marka Chrzanowskiego oraz jego zastêpcê Zbigniewa Mroczkowskiego, potwierdzi³y gromkie brawa uczestników uroczystoœci, bêd¹ce wyrazem
ogromnego uznania dla bohatera ceremonii.
Zdzis³aw Dumowski nie kry³ wzruszenia, które
towarzyszy³o mu w tak wa¿nym dniu, gdy wreszcie
jego wieloletnia praca zosta³a doceniona i przypieczêtowana wrêczeniem Medalu. W rzeczowej i zawieraj¹cej
s³owa podziêkowania przemowie przypomnia³ o dwóch
etapach swojej aktywnoœci na rzecz Sierpca - jako
lokalnego polityka i jako animatora ¿ycia kulturalnego
miasta. Podziêkowa³ wielu osobom, które pomaga³y mu
realizowaæ kolejne przedsiêwziêcia, zarówno jako burmistrza, a tak¿e póŸniej, gdy swoj¹ aktywnoœæ ukierunkowa³ na utrwalanie dorobku literackiego miasta Sierpca. Podkreœli³ równie¿ ogromne wsparcie, które zawsze
otrzymywa³ od rodziny, a zw³aszcza ¿ony Bogumi³y i
trójki dzieci.
Niespodziank¹ dla odznaczonego by³ monta¿
s³owno-muzyczny w wykonaniu uczniów sierpeckiego
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Barbarze Gil - za opracowanie projektów wykorzystuj¹cych dotacje na rzecz osób niepe³nosprawnych,
dzia³alnoœæ charytatywn¹ na rzecz dzieci i osób doros³ych z wadami s³uchu i mowy oraz promocjê miasta
przez udzia³ w biegach maratoñskich w kraju i zagranic¹, Adamowi Andrzejowi Konieczkowskiemu za
objêcie patronatem 21 osób niepe³nosprawnych ze
stowarzyszenia „Szansa na ¿ycie” oraz stworzenie 250
miejsc pracy w Sierpcu w firmie handlowo-us³ugowej
„Hollywood” i Annie Jagodziñskiej - modelce z Sierpca, za rozs³awianie naszego miasta w œwiecie mody i
status top modelki o œwiatowej s³awie.
Po prezentacji sylwetek nominowanych przyszed³
najbardziej oczekiwany moment uroczystoœci, czyli
werdykt Kapitu³y. O wyniku corocznych plebiscytów
decyduj¹ w tajnym g³osowaniu laureaci tytu³u z lat
ubieg³ych, Zarz¹d Sierpeckiego Oddzia³u TNP oraz
piêciu sta³ych cz³onków Kapitu³y. Decyzj¹ powy¿szego
gremium tytu³ Sierpczanina Roku, a w³aœciwie Sierpczanki Roku 2008 oraz okolicznoœciowa rzeŸba
Sierpeckiego Kasztelana d³uta Edmunda Szpanowskiego przypad³y Barbarze Gil.
Wzruszona laureatka plebiscytu otrzyma³a burzê
braw od publicznoœci, po czym zasiad³a na krzeœle ustawionym na scenie, by wys³uchaæ na swój temat
laudacji. Chwilê póŸniej ju¿ sama Sierpczanka Roku
zabra³a g³os, ale warto zaznaczyæ, ¿e zrobi³a to w spo-

Liceum Ogólnokszta³c¹cego, na który oprócz piosenek
sk³ada³y siê pisane w okresie studiów wiersze Zdzis³awa Dumowskiego. Fakt ujawnienia kolejnego, skrywanego talentu bohatera uroczystoœci wywo³a³ gromki
aplauz i s³owa uznania wœród goœci.
Po wymianie serdecznoœci i wyrazów szacunku,
goœcie wznieœli toast za najm³odszego w tej chwili
laureata tytu³u i medalu Zas³u¿ony dla Miasta Sierpca.
Zdzis³aw Dumowski urodzi³ siê 17 paŸdziernika
1953 roku w Sierpcu. Ukoñczy³ polonistyczne studia
wy¿sze na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu. W 1981 roku by³ redaktorem biuletynu informacyjnego „Wolne S³owo”, wydawanego przez Zarz¹d Regionu Toruñskiego NSZZ „Solidarnoœæ” w Toruniu. W
stanie wojennym internowany w Potulicach i Strzebielinku. W latach 1984-85 bra³ udzia³ w kilku przedsiêwziêciach wydawniczych toruñskiej podziemnej
„Solidarnoœci”. Po powrocie do Sierpca w 1986 roku
rozpocz¹³ pracê jako nauczyciel jêzyka polskiego w
Szkole Podstawowej nr 1. W 1991 r. zosta³ dyrektorem
Szko³y Podstawowej nr 2. W tym samym roku wybrany
zosta³ na burmistrza miasta. Jako burmistrz przeprowadzi³ skutecznie kilka istotnych dla Sierpca inwestycji,
takich jak budowa cmentarza komunalnego, budowa
nawierzchni rynku koszykowego przy ulicy Prusa,
dokoñczenie budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3, rozbudowa Ciep³owni Miejskiej, budowa
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