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10. Bohaterowie niepodległej w Gminie Sierpc

Autorzy: Amelia Marlęga, Weronika Sosnowska, Jakub Piórkowski, Piotr Piórkowski,  
Kinga Rososińska, Gabriela Milewska - grupa „Mali Historycy” ze Szkoły Podstawowej 
w Borkowie Kościelnym
Opiekunowie grupy: Anita Marlęga, Małgorzata Korpolińska

Wprowadzenie
W 1919 r. na granicach wschodnich stanęła Armia Czerwona, która posuwała się naprzód. W 1920 r. bolsze-
wicy stanęli pod Warszawą. Walki nie ominęły też Gminy Sierpc i jej mieszkańców.
11 sierpnia wieczorem pod nasz powiat podeszły siły 3. Korpusu Kawalerii pod dowództwem Gaja Dimitrie-
wicza Bżiszkiana (Gaj Chana).
Miasto bronione było przez dwa szwadrony 2. Pułku Ułanów i kilkunastu policjantów konnych.
Według relacji, w ataku miał brać udział batalion piechoty i kawaleria w niemieckich mundurach.
Po krótkiej wymianie ognia, obrońcy wycofali się w kierunku Lipna (stamtąd do Włocławka). Kilka godzin  
później radzieccy kawalerzyści zostali wzmocnieni przez 12. Dywizję Strzelców. Ich zadaniem było prowadze-
nie działań zaczepnych we współpracy z 53. Dywizją Strzelców Pieszych. Rejon operacyjny sięgał Bobrowni-
ków, Lipna i Włocławka. Kozacy rozłożyli obóz nad Sierpienicą, w okolicach kościoła farnego.
Bitwa Warszawska zmieniła los wojny. Od 19 sierpnia wojska sowieckie rozpoczęły odwrót w kierunku Bie-
żunia, Raciąża i Radzanowa. Kiedy do żołnierzy dotarły informacje o ogromie klęski, odwrót szybko przeisto-
czył się w paniczną ucieczkę. Jako ostatni miasto opuścił 21 sierpnia 3. Korpus Konny, zaś dwa dni później,  
ok. godziny 18.00, do Sierpca wkroczyły polskie wojska z grupy poznańskiej, pod dowództwem płk. Fran-
ciszka Aleksandrowicza (prawdopodobnie wspierane przez pociąg pancerny „Wilk”, który na pewno trzy 
dni wcześniej uczestniczył w zajmowaniu Lidzbarka, Lubawy i Rypina). Kolaboranci, którzy nie uciekli  
z Armią Czerwoną, byli rozstrzeliwani. Zdarzały się przypadki publicznej chłosty. 

WACŁAW GURBSKI
Wacław Gurbski - żył w latach 1867 - 1943. Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Powiązany był więza-
mi rodzinnymi ze znanymi w Sierpcu rodzinami Gajzlerów i Ożarowskich.
Ukończył studia prawnicze, następnie w Sierpcu otworzył biuro rejentalne (notarialne).

Był pierwszym sekretarzem Sierpeckiego Oddziału TNP. Zasłużony działacz zawodowy, społeczny 
i polityczny. Przez ponad 30 lat był „mózgiem i duszą” inicjatyw obywatelskich na różnych polach.

Oddział Przysposobienia Wojskowego 
z terenu Gminy Sierpc

Związek Strzelecki z Piask
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1 lipca 1900 rok Gurbski powołał w Sierpcu Towarzystwo Drobnego 
Kredytu, którego celem było „wspieranie chrześcijańskiego handlu  
i rzemiosła”. W roku 1922 Towarzystwo przekształciło się w Bank 
Spółdzielczy w Sierpcu. 
W 1906 roku Gurbski zainicjował powstanie koła Polskiej Macierzy 
Szkolnej w Sierpcu, którego był prezesem. Koło zorganizowało pierw-
szą szkołę początkową z polskim językiem nauczania i bibliotekę pu-
bliczną. W 1908 r. został organizatorem i pierwszym prezesem Oddzia-
łu Towarzystwa Naukowego Płockiego. Był też jednym z głównych 
inicjatorów i twórców Progimnazjum Męskiego Humanistycznego  
w Sierpcu (1916). Podczas I wojny światowej był członkiem Gubernial-
nego Komitetu Obywatelskiego i przewodniczącym Rady Opiekuń-
czej (organizacji charytatywnej sprawującej opiekę nad ofiarami wojny  
i uciekinierami).
Po zakończeniu wojny w 1918 r., pełnił obowiązki burmistrza Sierpca. W 1920 roku po wybu-
chu wojny polsko-bolszewickiej, wybrano go na prezesa Miejskiego Komitetu Obrony Państwa.  
W biurze jak i domu Gurbskiego przez wiele lat prowadzone było nieformalne centrum obywatel-
skie i społeczne dla mieszkańców z terenu Sierpca i okolic.
Wacław Gurbski, był czołowym (obok Tomasza Siekluckiego) działaczem Narodowej Demokracji  
w powiecie sierpeckim i współorganizatorem Obozu Wielkiej Polski. 
Po przewrocie majowym ostro krytykował politykę gospodarczą rządu, m.in. za uwięzienie  
gen. Tadeusza Rozwadowskiego - twórcy Wojska Polskiego i zwycięstwa w 1920 r. oraz zaginię-
cie gen. Włodzimierza Zagórskiego (jego zniknięcie jest jedną z najbardziej sensacyjnych i do dnia  
dzisiejszego niewyjaśnionych zagadek okresu międzywojennego), co skłóciło go z sanacyjnymi 
władzami powiatowymi i zmusiło w latach 30-tych do zmiany miejsca pracy. Otworzył wówczas  
notariat w Mławie. 
W przeciwieństwie jednak do wielu działaczy endeckich był daleki do zajadłego antysemityzmu, 
potrafił konstruktywnie współpracować z działaczami różnych opcji politycznych. 
Jak większość endeków był krytycznie nastawiony do polityki Niemiec wobec Polski.  
Był represjonowany przez niemieckie władze okupacyjne w czasie I i II wojny światowej.
W latach 1927-28 w Wymyślinie pod Sierpcem wybudował (dziś ulica Staszica) dom stanowiący 
dziś jeden z cenniejszych zabytków budownictwa w mieście.
Jedną z pierwszych organizacji sportowych 
na terenie powiatu sierpeckiego założoną  
po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
było Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”.  
W 1927 roku prezesem „Sokoła” w Sierpcu  
został rejent Wacław Gurbski.
„Sokół” oraz inne sportowe organizacje od-
bywały ćwiczenia na prowizorycznym boisku 
zorganizowanym przy ruinach dawnej cerkwi  
św. Mikołaja (dziś park im. Janusza Korczaka).
Corocznie w okolicach wsi Studzieniec prze-
prowadzano manewry junaków „Sokoła” pod 
egidą Przysposobienia Wojskowego - w trakcie 
ich trwania podnoszono sprawność fizyczną  
młodzieży oraz przeprowadzano zajęcia z zakre-
su musztry. 

Musztra młodzieży z „Sokoła” na boisku przy gmachu 
dawnej Cerkwi św. Mikołaja (rozbudowywanej 

na siedzibę starostwa). Z tyłu gruzowisko 
z rozebranych części dawnej świątyni

Wacław Gurbski
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Obchody 100-lecia niepodległości w Borkowie Kościelnym 

Grupa Małych Historyków odwiedziła miejsca pamięci związane z odzyska-
niem przez Polskę niepodległości. Oddano hołd polskim żołnierzom poległym  
w 1919 i 1920 roku na cmentarzu Rossa w Wilnie. Odwiedzono grób matki  
Józefa Piłsudskiego - Marii z Bilewiczów Piłsudskiej. W grobowcu znajduje się 
serce Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Następnie oddano hołd pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
Grupa Małych Historyków spotkała się z Kombatantem Walk o Niepodległość 
Rzeczypospolitej Polskiej, Panem Tadeuszem Spychałą.

15 października 2018 r. w Szkole Podstawowej w Borkowie Kościelnym odbyła 
się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia Niepodległej.  
Uroczystość tę uświetnili swoją obecnością znakomici goście, przedstawiciele: 
władz samorządowych, Kuratorium Oświaty w Warszawie, księża, nauczyciele, 
dzieci i młodzież, druhowie strażacy oraz gość szczególny - Pan Tadeusz Spychała,
Przed tablicą delegacja złożyła biało - czerwone kwiaty - wymowny symbol pol-
skiej pamięci i wdzięczności za dar wolności w wolnym i niepodległym kraju, 
któremu na imię POLSKA. Podkreśleniem radości płynącej z Polski Niepodległej 
było wypuszczenie biało - czerwonych balonów przez najmłodszych uczniów. 
Po uroczystym przemarszu z flagą rozpoczęła się dalsza część uroczystości.  
Zebrani obejrzeli wzruszający montaż słowno - muzyczny pn. „Urodziny Polski”, 
który został przygotowany przez uczniów szkoły pod kierunkiem nauczycieli.
Jak przystało na urodziny, nie mogło również zabraknąć życzeń dla Niepodle-
głej i tortu. Ta wyjątkowa uroczystość była piękną lekcją patriotyzmu zarówno  
dla młodszych, jak i trochę starszych uczestników.

Oddanie hołdu poległym w obronie Ojczyzny


