
UCHWAŁA Nr ^0.163.2023
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

ż dnia 26 stycznia 2023r.

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 Jerzego Branta

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym tj. Dz. U. z 2022 r. póz. 1526), § 64 ust. l pkt l i § 77
ust. l Statutu Powiatu Sierpeckiego uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Sierpcu
Nr 22.IV.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. tj. Dz. Urz. Woj. Maź. z 2019 r. póz. 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 Jerzego Branta .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Andrzej Cześnik

2. Sławomir Olejniczak

3. Marek Chyliński

4. Sławomir Krystek

5. Dariusz Twardowski

- Przewodniczący

członek

członek

członek

członek



OŚWIADCZENIE Nr .2023
RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 25 stycznia 2023r.

w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego"
dla Jerzego Branta

Na podstawie § 29 ust. l lit. c) Statutu Powiatu Sierpeckiego uchwalonego
Uchwałą Rady Powiatu w Sierpcu Nr 22.IV.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
(tj. Dz. Urz. Woj. Maź. z 2019 r. póz. 499) oraz § 5 Regulaminu Przyznawania Tytułu
Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" z dnia 24 lutego 2012 roku -
Rada Powiatu w Sierpcu pozytywnie opiniuje nadanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu
Sierpeckiego" dla

Jerzego Branta, jako wyraz najwyższego uznania, wdzięczności
i uhonorowania za zasługi położone na rzecz rozwoju Powiatu Sierpeckiego.

Pan Jerzy Brant działalność społeczną i związkową rozpoczął w 1980 roku w Fabryce
Maszyn Żniwnych w Płocku, w której był członkiem Komitetu Założycielskiego
NSZZ Solidarność. Od 15 października został oddelegowany jako pierwszy
urzędujący członek do pełnienia obowiązków w Prezydium Komisji Zakładowej,
a następnie po rejestracji statutu NSZZ Solidarność przez Sąd Najwyższy
10.11.1980r. został wybrany wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej. Funkcję tę
pełnił do 13.12.1981r. do czasu wprowadzenia stanu wojennego. W okresie
05.11.1982 - 03.02.1983r., w ramach akcji „Jesień 82" został internowany do
Wojskowego Obozu Specjalnego nr 6 w Czerwonym Borze, do którego zostali
odesłani, wytypowani przez SB i WSW, działacze NSZZ Solidarność uznani za
szczególnie niebezpiecznych w czasie wprowadzenia delegalizacji Solidarności.
W 1983r. podjął pracę w Sierpcu. W 1987r. zorganizował grupę opozycyjną, która
odtworzyła struktury NSZZ Solidarności w sierpeckich zakładach pracy. Na początku
1989r. powstała Rada Oddziału NSZZ Solidarność, w skład której weszli
przedstawiciele sierpeckich zakładów pracy. Został wybrany przewodniczącym.
Po powstaniu 30.03.1989r. Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego
w Płocku, Rada Oddziału w Sierpcu weszła w skład struktur Regionu. 06.04.1989r.
z inicjatywy MKO utworzony został Komitet Obywatelski Regionu Płockiego. Został
Przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego w Sierpcu. Z inicjatywy K.O.
na początku przemian ustrojowych została powołana komisja, którą kierował do
spraw zmian nazw ulic i placów z komunistycznych, na obecnie obowiązujące. Z
inicjatywy K. O. budynek po byłej siedzibie Komitetu Miejskiego PZPR został
przekazany Szkole Muzycznej w Sierpcu. W pierwszych wolnych wyborach do
Sejmu i Senatu został powołany z ramienia Komitetu Obywatelskiego do
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Płocku. Zorganizował kampanię wyborczą na
terenie Sierpca i gmin powiatu Sierpeckiego do Sejmu i Senatu. W 1989r. kierowany



przez Pana Jerzego Branta Komitet Obywatelski Solidarność w 1990r. zorganizował
wybory do Rady Miasta i Gminy Sierpc. Kandydaci K. O. uzyskali większość
w radzie, która powołała na Burmistrza Krzysztof Kośmidra. Uczestniczył
w powołaniu w dniu 01.06.1990r. zarządzeniem Wojewody Płockiego - Urzędu
Rejonowego w Sierpcu, który był terenową ekspozyturą Rządowej Administracji
Ogólnej. Rejon obejmował miasto Sierpc i 6 gmin wiejskich. W 1991r. został
wybrany delegatem Regionu Płockiego na III Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ
Solidarność, na którym po wyborze Lecha Wałęsy na Prezydenta RP,
na Przewodniczącego Związku został wybrany Marian Krzaklewski. Dane
z działalności umieszczone są na strome IPN w Biuletynie Informacji Publicznej -
Brant Jerzy.
Był uczestnikiem Komitetu Założycielskiego Towarzystwa Patriotyczno-
Historycznego Ziemi Sierpeckiej „Pamięć i Prawda". Obecnie jest Członkiem
Zarządu Towarzystwa. Uczestniczył w lokalnej inicjatywie budowy pomnika
Marszałka Józefa Piłsudskiego, który został odsłonięty w 100-lecie odzyskania przez
Polskę niepodległości.
Obecnie jest Przewodniczącym Koła Emerytów i Rencistów przy Międzyszkolnej
Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność przy Okręgowej Spółdzielni
Mleczarskiej w Sierpcu.

Dotychczas otrzymane nagrody przez kandydata:

1. Decyzją Prezydenta RP z dnia 29.02.2012r. za zasługi w działalności na rzecz
niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowanie praw człowieka
w PRL został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

2. 13.11.2015r. wyrokiem Sądu Okręgowego w Płocku, na podstawie art. 8a ust.
l i 2, art. 13 ustawy z dnia 23.02.1991r. o uznaniu za nieważne orzeczeń
wydanych wobec osób represjonowanych, za działalność na rzecz
niepodległego bytu państwa polskiego, otrzymał zadośćuczynienie za krzywdy
wynikające z tytułu prześladowania.

3. Decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
29.02.2016r. otrzymał status osoby represjonowanej z powodów politycznych
oraz otrzymał legitymację i odznakę „Zasłużony dla Niepodległości".

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"
Imiona: Jerzy Nazwisko: Brant Miejsce
urodzenia: Elbląg Data urodzenia: 14-10-1955
Imię ojca: Edwin Imię matki: Jadwiga

Dodatkowe informacje: Wojskowy Obóz Specjalny nr 6 w Czerwonym Borze
przy 2 Batalionie Inżynieryjnym WOW był największym z dziesięciu

powołanych w ramach akcji „Jesień 82", gdzie umieszczeni zostali wytypowani
przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność" (łącznie ok. 1500 osób), uznani
za „szczególnie niebezpiecznych" w czasie wprowadzania delegalizującej



„Solidarność" ustawy o związkach zawodowych. Obóz działał od 5.11.1982 do
3.02.1983. Znalazło się w nim 450 osób z całej Polski. Oficjalnym powodem
były szkolenia dla rezerwistów. Wśród powołanych znaleźli się niezdolni do
służby, a nawet niepełnosprawni. Trafiło tu najwięcej takich osób w skali całego
kraju. Obóz składał się z 20 baraków. Każdy zbudowano z trzech połączonych
wagonów kolejowych, obitych z zewnątrz deskami. Do ich ogrzewania służyły
małe piecyki, niegwarantujące odpowiedniej temperatury w warunkach

zimowych. Przetrzymywani zmuszani byli do prowadzenia szeregu ciężkich prac
fizycznych. Nakazano im budowę drogi ze śniegu na poligonie, a także
magazynu m. in. Skoszarowani w Czerwonym Borze odbywali również
ćwiczenia z obsługi broni i musztrę, co stanowiło wyjątek wśród innych obozów.
Umieszczeni w obozie poddawani byli nieustannej inwigilacji. W barakach
założono podsłuchy. Umieszczono tam również informatorów WSW.
Prowadzono także intensywne przesłuchania. Przez pewien czas obok obozu
stacjonował batalion WSW. Umieszczeni w obozie próbowali protestów.
10.11.1982 kilku z nich odmówiło przyjmowania posiłków, co zakończyło się
skierowaniem sprawy do sądu. Rezerwiści próbowali także kolportować
wydawnictwa podziemne. Wszyscy umieszczeni w obozie poddani zostali
intensywnej indoktrynacji.

Bibliografia:- Bożko M., Czerwony Bór. Polski Gułag '82, „Dziennik
Wschodni", 8 II 2007.- Dąbrowski M., Wojskowe Obozy Specjalne 1982-1983,
Lublin 2013.- Piotrowski P., Kompanie połowę w „ludowym" Wojsku Polskim
jako forma represji politycznych. Zarys problemu, „ZHW" 2010, nr 32-33.-_
www. 13grudnJa81 .pl



Treść zapisów ewidencyjnych

Opis materiałów Stan zachowania

Jerzy Brant został zarejestrowany
09.10.1980 pod nr 5206 do Materiały
0 sygn. 502/11 Sprawy Operacyjnego
Sprawdzenia (SOS) krypt. "Żniwa",
nr. rej. zniszczono. Wpis na 5164,
prowadzonej przez Wydz. III "A"
KW MO w Płocku w okresie
podstawie zapisów 12.09.1980-
02.12.1980. Sprawa dotyczyła
"przerwy w pracy". Sprawa
zakończyła się poinformowaniem
władz politycznych i ewidencyjnych
1 administracyjnych. 04.12.1980
materiały złożono w archiwum pod.
Syg. 502/11.

Materiały o sygn. 502/11 zniszczono.
Wpis na podstawie zapisów kartoteczno
ewidencyjnych.

Ww. figuruje w wykazie
rezerwistów powołanych na
ćwiczenia w wojskowym obozie
internowania w Czerwonym Borze
(JW 3466).
Powołany 05.11.1982,
przydzielony do l kompanii.
Zwolniony po IPN BU 2832/27.
odbyciu ćwiczeń 03.02.1983.

IPN BUPF 1090/62,
IPN BU 2832/27.

Materiałów o sygn. 1981/11 brak.
Wpis na podstawie zapisów
kartoteczno - ewidencyjnych.

Od 02.07.1987 rozpracowywany
operacyjnie pod nr 11891 przez Grupę VI
RUSW w Sierpcu. Następnie
przerejestrowany do Sprawy Operacyjnego
Rozpracowania (SOR) krypt. "Komunikat"
nr rej. 12920, prowadzonej w okresie
20.02.1989-14.09.1989, początkowo do
21.03.1989 jako Sprawa Operacyjnego
Sprawdzenia (SOS). Sprawa dotyczyła
nieformalnej grupy o charakterze
opozycyjnym działającej w Sierpcu.
Materiały złożono 25.09.1989 w archiwum
pod sygn. 1981/11.


