Uchwała nr ………...
Rady Miasta Działdowo
z dnia ……………….… 2020 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Działdowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713) – Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę dla projektowanej ulicy położnej na terenie miasta Działdowo oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków numerami działek 2094/8, 2094/9, 2094/11, 2094/15, 2096/25 obręb 0001 Miasto
Działdowo – Stanisława Sieradzkiego „Śwista”.
§ 2. Szczegółowe położenie ulicy, o której mowa w § 1 obrazuje szkic sytuacyjny, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik
do uchwały nr ……………..
Rady Miasta Działdowo
z dnia …………………. 2020 r.

Uzasadnienie
W związku z rozbudową Osiedla nr 1 w szczególności nowych zabudowań przy ul. Wł. Sikorskiego,
wystąpiła potrzeba nadania nazwy ulicy.
Zarząd Osiedla Nr 1 pozytywnie zaopiniował propozycję nadania nazwy Stanisława Sieradzkiego „Śwista”
– pismo z dnia 5 czerwca 2020 r.
Wobec powyższego dla projektowanej ulicy położonej przy ul. Wł. Sikorskiego w Działdowie nadaje się
nazwę Stanisława Sieradzkiego „Śwista”.
Dh hm. Stanisław Sieradzki ,,Świst" urodził się 14 września 1921 r. w Iłowie k. Działdowa – zm. 16 lutego
2009 r. Swoją harcerską służbę rozpoczął jako harcerz w 1932 r. Był uczestnikiem kampanii wrześniowej,
jako ochotnik w 32 Pułku Piechoty. W listopadzie 1939 r. został wywieziony na roboty do Prus Wschodnich.
Po ucieczce w czerwcu 1942 r. i przybyciu do Warszawy podjął służbę w Szarych Szeregach przyjmując
pseudonim Świst. Działał w Małym Sabotażu, Grupach Szturmowych, Akcji ,,N". Ukończył Szkołę
Podchorążych Rezerwy Piechoty Agrykola. Od września 1943 roku był żołnierzem batalionu AK ,,Zośka",
kompanii ,,Rudy", III plutonu Felek, 3 drużyny. Podczas Powstania Warszawskiego przeszedł cały szlak
bojowy batalionu z Woli przez Powązki, Stare Miasto, Śródmieście na Czerniaków. Ciężko ranny został
ewakuowany z Przyczółka Czerniakowskiego na drugi brzeg Wisły. Tutaj został po raz trzeci ranny. Przeżył
wydobyty spod gruzu. Z Czerniakowa pontonami 3 Dywizji im. Romualda Traugutta przedostał się na drugą
stronę Wisły. Tam trafił do szpitala na Grochowie. W listopadzie 1944 r. został zatrzymany w Garwolinie
przez NKWD i osadzony na terenie obozu w Majdanku k. Lublina. Ratując się przed wywiezieniem na
Syberię wstąpił do Wojska Polskiego i znalazł się w jednostce na terenie Przemyśla. Po opuszczeniu wojska
powrócił do Warszawy i natychmiast włączył się do pracy w Chorągwi Mazowieckiej ZHP, jako instruktor
Hufca Mińsk Mazowiecki (lata 1945 -1949). W tym czasie podjął też studia w Szkole Głównej Handlowej.
Aresztowany w 1949 r. przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, poddany okrutnemu
śledztwu i oskarżony o próbę obalenia siłą ustroju państwa, skazany został wyrokiem Sądów Wojskowych
w Warszawie w 1950 r. i w Rzeszowie w 1953 r. na karę śmierci, zamienioną na 15 lat więzienia. Więziony
był we Wronkach, Potulicach, Rzeszowie i Płocku. W latach 1969 - 1998 był instruktorem Hufca Sulejówek
im Batalionu ,,ZOŚKA", Chorągwi Stołecznej ZHP, organizatorem i komendantem obozów harcerskich na
Warmii i Mazurach oraz w Niemczech, a także przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Hufca i przez wiele lat
szefem hufcowego zespołu ,,BOHATER". Od 1966 r. pełnił też funkcję sekretarza środowiska ,,Zośkowców".
Był współzałożycielem i członkiem Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy
Batalionu ,,Zośka". W latach 2001 - 2009 współpracował z Muzeum Harcerstwa. Mjr Sieradzki został
odznaczony m. in.: Srebrnym Krzyżem Virtuti Miilitari, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem
Kawalarskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Powstańczym, Złotym Krzyżem za Zasługi
dla ZHP z rozetą Mieczami, Orderem Uśmiechu. Dh. Stanisław Sieradzki był bardzo znany mieszkańcom
Działdowa. Często odwiedzał nasze miasto. Spotykał się z młodzieżą szkoloną i z harcerzami, którzy
z zapartym tchem słuchali jego opowieści o Powstaniu Warszawskim oraz o jego koledze z oddziału
Krzysztofie Baczyńskim.
Harcerze hufca ZHP Działdowo na swego patrona wybrali druha „Śwista”: „nasz wybór nie był
przypadkowy - druh Świst jest postacią bliską sercu niejednego harcerza i obywatela naszego miasta. Od
samego początku był osobą blisko związaną z naszym środowiskiem - drużynowym Pomorskiej Drużyny
Harcerskiej im. Józefa Poniatowskiego w Iłowie, Hufiec Działdowo (…). Podczas swoich wizyt zawsze
stwarzał nastrój bezpieczeństwa i aurę wiary w to, że harcerz z takiego małego środowiska może być
człowiekiem tak wielkiego ducha. Dh Świst jest dla nas wzorem do naśladowania i ideałem, do którego
chcemy zmierzać, dlatego chcielibyśmy, aby hufiec działdowski nosił jego imię”.
Stanisław Sieradzki ,,Świst" został uhonorowany w 2005 roku najwyższym wyróżnieniem przyznawanym
w Działdowie – „Katarzynką”.
Z uwagi na powyższe zasadne jest podjęcie uchwały w zaproponowanej formie.

