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UCHWAŁA Nr W  &. 3 O . 2019 

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 

oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego 

„Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Gen. Władysława Andersa

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), § 64 ust.l pkt 1 i § 77 ust. 1 

Statutu Powiatu Sierpeckiego uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Sierpcu Nr 

22.IV.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 499) uchwala 

się, co następuje:

§ 1. Wnieść pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt oświadczenia Rady 

Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu 

Sierpeckiego” dla Gen. Władysława Andersa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Mariusz Turalski - Przewodniczący

2. Jarosław Ocicki -  członek

3. Andrzej Cześnik -  członek

4. Kamil Różański -  członek

5. Sławomir Krystek -  członek



projekt

OŚWIADCZENIE Nr . .2019
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia...................2019 roku

w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego”

dla Generała Władysława Andersa

Na podstawie § 29 ust. 1 lit. c) Statutu Powiatu Sierpeckiego uchwalonego 

Uchwałą Rady Powiatu w Sierpcu Nr 22.IV.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 2019 r. poz. 499) oraz § 5 Regulaminu Przyznawania Tytułu 

Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” przyjętego Uchwałą Rady 

Powiatu w Sierpcu Nr 122.20.2012 z dnia 24 lutego 2012 roku - Rada Powiatu w 

Sierpcu pozytywnie opiniuje nadanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” 

dla Generała Władysława Andersa, jako wyraz najwyższego uznania, wdzięczności i 

uhonorowania za zasługi położone na rzecz rozwoju Powiatu Sierpeckiego.

Generał Władysław Anders, owiany żołnierską sławą dowództwa Armii 

Polskiej na Wschodzie, dowódca II Korpusu Polskiego, a następnie Naczelny Wódz 

Polskich Sił Zbrojnych jest symbolem chwały żołnierza polskiego walczącego 

nieugięcie o wolność i niezawisłość Rzeczypospolitej. Uosabia także niezłomną 

postawę Polaków na obczyźnie, ich tragizm oraz wierność ideałom, o które walczył 

Naród Polski.

Po zakończeniu II wojny światowej generał Anders i jego oficerowie zostali 

przez władze komunistycznego kraju pozbawieni obywatelstwa polskiego, zaś 

żołnierze Armii Andersa za swoje bohaterstwo skazani na przymusową emigrację i 

rozłąkę z najbliższymi. Dopiero po przełomie ustrojowym 1989 r. wolna, 

niepodległa, suwerenna Rzeczypospolita przywróciła niezależne Mu miejsce w 

panteonie bohaterów narodowych. Generał Władysław Anders dowodził 

Nowogrodzką Brygadą Kawalerii w Sierpcu w okresie od 22 marca do 9 czerwca 

1939 r. Do zwycięstwa na Monte Cassino poprowadził Polaków gen. Władysław 

Anders. W bitwie tej licznie wzięli udział mieszkańcy Sierpca i Powiatu 

Sierpeckiego.



Załącznik
do Regulaminu Przyznawania Tytułu 
Honorowego -  „Zasłużony dla Powiatu 
Sierpeckiego”

WNIOSEK
O przyznanie tytułu honorowego 

„Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego”

Zarząd Powiatu w Sierpcu 
ul. Świętokrzyska 2a , 09-200 Sierpc

^  Wnioskuję o przyznanie tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu 
Sierpeckiego”

Generałowi Władysławowi Andersowi (pośmiertnie)

Uzasadnienie:
(zawierające w szczególności informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje 
o osiągnięciach, za które nagroda na być przyznana oraz wskazanie ponadgminnego, regionalnego, 
ogólnokrajowego, bądź międzynarodowego charakteru działalności lub osiągnięcia i jego znaczenie dla powiatu)

Generał Władysław Anders, owiany żołnierską sławą dowództwa Armii 
Polskiej na Wschodzie, dowódca II Korpusu Polskiego, a następnie Naczelny 
Wódz Polskich Sił Zbrojnych jest symbolem chwały żołnierza polskiego 
walczącego nieugięcie o wolność i niezawisłość Rzeczypospolitej. Uosabia 
także niezłomną postawę Polaków na obczyźnie, ich tragizm oraz wierność 
ideałom, o które walczył Naród Polski.

Po zakończeniu II wojny światowej generał Anders i jego oficerowie 
zostali przez władze komunistycznego kraju pozbawieni obywatelstwa 
polskiego, zaś żołnierze Armii Andersa za swoje bohaterstwo skazani na 
przymusową emigrację i rozłąkę z najbliższymi. Dopiero po przełomie 
ustrojowym 1989 r. wolna, niepodległa, suwerenna Rzeczypospolita przywróciła 
niezależne Mu miejsce w panteonie bohaterów narodowych.

Dzisiaj, podejmując starania zmierzające do upamiętnienia pobytu 
generała Władysława Andersa dowodzącego Nowogrodzką Brygadą Kawalerii 
w Sierpcu w okresie od 22 marca do 9 czerwca 1939 r., jednocześnie 
przygotowujemy się uczczenia 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. 
Równie ważną jest 75 rocznica bitwy o Monte Cassino zakończonej 18 maja 
1944 r., w której tak licznie wzięli udział mieszkańcy Sierpca i Powiatu



Sierpeckiego. Czynimy to dla uczczenia pamięci znakomitego dowódcy, 
polityka i patrioty, jak również uhonorowania jego żołnierzy, których 
wyprowadził z imperium zła wiodąc zwycięskim szlakiem przez Monte Cassino 
i Bolonię. Jednym z nich był późniejszy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na 
Uchodźctwie -  od 2009 r. honorowy Obywatel Miasta Sierpca -  Ryszard 
Kaczorowski. Generał Władysław Anders „ojcował swoim żołnierzom do końca 
swoich dni” przebywając na uchodźctwie (zmarł w Londynie 12 maja 1970 r.)

Wobec powyższego wnioskuję o nadanie przez Radę Powiatu 
Sierpeckiego generałowi Władysławowi Andersowi Honorowego tytułu 
„Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego.

Dotychczas otrzymane nagrody przez kandydata (rodzaj i rok przyznania):

Polskie
Z  Order Orła Białego -  pośmiertnie (11 listopada 1995 przez Lecha Wałęsę) 
Z  Krzyż Komandorski Orderu Wojennego Virtuti Militari (1945)
Z  Krzyż Kawalerski Orderu Wojennego Virtuti Militari (1944)
Z Krzyż Złoty Orderu Wojennego Virtuti Militari (1944)
Z Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari (1921)
Z Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1938)
Z Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1925)
Z Krzyż Niepodległości
Z Krzyż Walecznych 1918-1921 -  czterokrotnie (po raz 2, 3 i 4 w 1921)
Z Krzyż Walecznych 1939-1945 -  czterokrotnie 
Z  Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami -  czterokrotnie 
Z  Medal Wojska -  (czterokrotnie)
Z Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości 
Z  Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921 
Z  Srebrny Medal za Długoletnią Służbę 
Z Brązowy Medal za Długoletnią Służbę 
Z  Krzyż Armii Krajowej 
Z  Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino 
Z  Odznaka za Rany i Kontuzje -  ośmiokrotnie ranny 
Z  Gwiazda Wytrwałości (1984)

Zagraniczne
Z  Order Świętego Jerzego IV klasy (1915, Imperium Rosyjskie)
Z  Order Świętego Włodzimierza IV klasy z Mieczami (Imperium 

Rosyjskie)
Z Order Świętej Anny II, III i IV klasy (1918, Rosja)
Z Order św. Stanisława II i III klasy (1918, Rosja)
Z Order św. Sawy III klasy (1926, Jugosławia)
Z  Kawaler Legii Honorowej (Francja, zezwolenie Naczelnika Państwa w 

1921)
Z  Komandor Legii Honorowej (Francja)



✓  Krzyż Wojenny 1939-1945 z brązową palmą (Francja)
✓  Medialle Interallie 1914-1918 (Francja)
✓  Krzyż Wojenny za Męstwo Wojskowe (Włochy)
✓  Kawaler Krzyża Wielkiego Orderu Świętych Maurycego i Łazarze 

(Włochy)
✓  Komandorska Legia Zasługi (20 sierpnia 1944, USA)
✓  Order Lafayettea (USA)
✓  Krzyż Towarzyski Orderu Łaźni (Wielka Brytania)
✓  Gwiazda Kampanii Włoskiej (Wielka Brytania)
✓  Gwiazda za wojnę 1939-1945 (Wielka Brytania)
✓  Medal Obrony (Wielka Brytania)
✓  War Medal 1939-1945 (Wielka Brytania)
✓  Defensor Civitas (Watykan, odznaczeniem uhonorował generała osobiście 

papież Pius XII)
✓  Krzyż Wielki Magistralny Orderu Maltańskiego (SMOM, 1944)
✓  Cesarski Order Lwa i Słońca „Homayeun”  I klasy (Persja)
✓  Krzyż Oficerski Orderu Lwa Białego (Czechosłowacja)

Załączniki (dokumenty potwierdzające dorobek kandydata do nagrody):

1. Czy wiesz, że generał Anders był w Sierpcu
2. Nazwiska mieszkańców miasta Sierpca i powiatu Sierpeckiego 

walczących w Bitwie o Monte Cassino.

• Wniosek został poparty przez Kazimierza Czermińskiego- rodowitego 
sierpczanina, wieloletniego samorządowca.

AROS,

M ariusz Turalski

Sierpc, dn. 18.09.2019 r.



Zapewnie wielu młodych mieszkańców miasta 
Sierpca i okolicy słyszało o Naczelnym Dowódcy 
tworzących się polskich w Związku Radzieckim w 
latach 1941,8 następnie tychże wojsk po wyprowa
dzeniu na Bliski Wschód - którym był generał 
dywizji Władysław Anders,ale mało kto dzisiaj 
pamiętane Dowódca w marcu 1939 r.był w Sier- 
pcu.Historia napewno właściwie oceni tą kontro
w ersy jną  postać, któ ra  się w h is to rii 
w o jsko w o śc i,życ iu  po litycznym  i naszej 
państwowości zapisała grubym i czcionkami. 
Kiedy po awanturniczych wystąpieniach Hitlera 
wl938r.,oraz aneksii Austrii i Czechosłowacji.Hrtler 
na początku roku 1939 zażądał korytarza przez 
terytorium Polski,celem połączenia lądowego 
RzesZy z Prusami,wiadomo było,że Polska na taką 
propozycję zgodzić się nie może. Wobec takiej 
sytuacji Polska poczyniła pewne kroki obron- 
ne ,pow o łu jąc n iektórych rezerw istów  pod 
broń.oraz pewne przesunięcia jednostek wojsko- 
wych.Na skutek tych posunięć w połowie marca 
I939r. do Sierpca i okolicznych wiosek przybyła 
Nowogrodzka Brygada Kawalerii ze swoim do
w ódcą - wówczas genera łem  brygady 
Władysławem Andersem. Sztab brygady został 
zainstalowany w pomieszczeniach Domu Katolic
kiego \obecnie Kino ■Jutrzenka^, a generał Anders

zamieszkał gościnnie w plebanii u księdza Maria
na Okólskiego. Obecność wojska w Sierpcu 
ożywiła dotychczasową monotonność prowincjo
nalnego miasteczka,pozbawionego przemysłu. 
Zaczął się większy ruch w sklepikach i restaura
cjach. Panienki ubierały się w najładniejsze stro
je, m łodzi chłopcy zazdrościli podoficerom i 
oficerom eleganckich mundurów , dystynkcji i 
odznaczeń.W  n iedzie lę orkiestry wojskowe 
dawały koncerty na skwerku u zbiegu ulic Piasto
w sk ie j i P ło ck ie j.R o s ło  poczucie  dumy i 
bezpieczeństwa narodu .Społeczeństwo Sierpca 
pokochało przybyłe wojsko. Generała Andersa 
można było zuwaźyć jak nieomal codziennie 
przychodził z plebanii do sztabu lub jak powracał 
.Chodzącego ulicami miasta spotykało się rzadko 
.Był to przystojny .wysoki brunet,z krótko strzyżo
nym małym wąsikiem w wieku około 55 lat. Jedno 
z bardziej pamiętnych wydarzeń z udziałem woj
ska z 20  -tej Nowogrodzkiej Brygady Kawalerii to 
uroczystość Bożego Ciała.Sierpc zawsze bardzo 
uroczyście obchodził to doniosłe wydarzenie w 
życiu katolików, ale w 1939 r.bardzo bogaty 
oprawę dało właśnie stacjonujące w tym czasie 
wojsko. Po nabożeństwie podczas pierwszej pro
cesji niosącego monstrancję księdza prałata Okól
skiego pod ramiona podtrzymywali z jednej strony 
generał W ładysław Anders,a z drugiej strony sier 
pecki starosta Leon Roźałowski. W pierwszych 
szeregach za procesją szła starszyzna wojsko 
wa.Pieśni nabożne na zmianę grały orkiestry woj 
skowe.Tej w spaniałej uroczystości sprzyjał! 
piękna, słoneczna pogoda. Niestety, były to pra 
wie ostatnie dni pobytu tejże brygady na ziemiacł 
sierpeckich O koło połow y czerwca brygad; 
została przesunięta w okolice Mławy,bliżej grani 
cy Prus Wschodnich i tam pod Mławą stoczył; 
boje w piewszych dniach września 1939r. Należ 
nadmienić, że kadra oficerska brygady jadał: 
obiady w restauracji pana Trzaskowskiego [zbie< 
ulicy 11 Listopada i Reymonta,obecnie po przebu 
dowaniu sklep rzeźniczy i zakład fryzjerski ] Pai 
Trzaskowski wraz z bratem zostali aresztowar 
przez gestapo i zamordowani w obozie koncentre 
cyjnym. Moim zdaniem -ku pamięci należało by t 
miejsca jak siedziba sztabu upamiętnić jakimś n* 
pisem lub wmurowaniem tablicy tak samo i mie 
sce posiłków kadry 2® Nowogrodzkiej Brygad 
Kawalerii.
Pobyt tej brygady dla społeczeństwa Sierpca 

okolicy był wydarzeniem historycznym.
Antoni Jankowsl



Bieniecki Józef- Sierpc, spoczywa na cmentarzu wojennym Shahrisabz w Uzbekistanie 

Bieńkowski Jan -  Kraszewo Czubaki, spoczywa na cmentarzu wojennym w Bolonii - poległ

Gawroński Jan -  Sierpc 

Iżykowski Władysław -  Sierpc 

Jaworski Mieczysław -  Bieżuń 

Kaptejna Henryk -  Miłobędzyn 

Karwowski Fortunat -  Szumanie Pustoły (gmina Zawidz) 

f  Kowalski Piotr -  Siemiątkowo, spoczywa na cmentarzu wojennym w Bolonii - poległ 

j- Kujawski Józef -  Poniatowo, leży na cmentarzu wojennym w Monte Cassino - poległ

Maliński Józef - Sierpc 

Nowak Mikołaj - Sierpc 

Olędrzyński Jan - Borkowo 

Ostrowski Wiktor -  Sierpc 

Piotrowski Józef - Babieć Piaseczny 

Pilarski Szymon - Sierpc 

Płocharski Felicjan - Sierpc 

Pryłowski Stanisław - Bieżuń 

+ Przybyszewski Edmund -  Bieżuń 

Rabaziński Mieczysław - Sierpc 

Różyński Bogdan - Białasy 

Rama Stefan - Sierpc 

Rogacki Kazimierz -  Jonne 

Tężycki Józef - Skrwilno 

Waśkiewicz Tadeusz - Sierpc 

Wąsicki Jan - Sierpc 

Zajdziński Tadeusz -  Bieżuń



Ziółkowski Czesław- Miłobędzyn 

Zwoliński Władysław -  Sierpc


