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UCHWAŁA NR XXIV/131/16
RADY MIEJKIEJ W ŁĘCZYCY
z dnia 9 lutego 2016 r.
w sprawie nadania Honorowego Obywatela Miasta Łęczyca Panu Józefowi Andrzejowi Szczepańskiemu
pseudonim "Ziutek".
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015
r., poz. 1515, poz. 1045, poz.1890) w związku z § 2 Regulaminu nadawania tytułu Honorowy Obywatel Miasta,
stanowiącego załącznik nr 4 do Statutu Miasta Łęczyca stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IX/65/11 z dnia 20
czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 245, poz. 2575)zmienionej Uchwałą Nr VIII/31/15 z dnia
23 marca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu Miasta Łęczyca (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2015r poz.1812),
Rada Miejska w Łęczycy uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łęczyca Panu Józefowi Andrzejowi Szczepańskiemu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierz się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
Łęczycy.

Przewodniczący Rady
Paweł Kulesza
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Uzasadnienie
Józef Andrzej Szczepański urodził się 30 listopada 1922 roku w Łęczycy.Rodzice: Józef Szczepański zawodowy porucznik Wojsk Polskich, Matylda z d. Ottomańska.Przez całe swoje życie wiernie służył Polsce.
Do momentu wybuchu wojny zdążył zdać maturę. Wybuch wojny powstrzymał dalsze plany edukacyjne
Szczepańskiego. Józef A. Szczepański mimo młodego wieku szybko zdał sobie sprawę z obowiązków wobec
Ojczyzny. Należał do tak zwanego pokolenia Kolumbów. Podczas II wojny światowej uczęszczał na tajne
komplety organizowane przez dyrektora gimnazjum im. Władysława IV w Warszawie. Wyrazem patriotycznej i
heroicznej postawy "Ziutka" było zaangażowanie w działalność konspiracyjną od 1942 roku. Kandydat na
Honorowego Obywatela Miasta Łęczyca współpracował i aktywnie uczestniczył w konspiracyjnych akcjach
grup szturmowych Szarych Szeregów. Był uczestnikiem licznych akcji bojowych. Wziął m.in. udział w
nieudanej próbie zamachu na generała SS Wilhelma Koppego. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Był
dowódcą drużyny w oddziale „Parasol”. W czasie walk powstańczych uczestniczył w działaniach zbrojnych na
Woli w rejonie ul. Wolskiej, Żytniej, pl. Kercelego i cmentarzy wolskich. Przez ruiny getta warszawskiego
przedostał się na Stare Miasto, wówczas- 29 sierpnia- napisał swój ostatni wiersz "Czerwona zaraza". Zmarł 10
września 1944 roku w wyniku odniesionych ran. 5 grudnia 1945 roku Jego szczątki pochowano na Cmentarzu
Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Oddał swe życie broniąc Warszawy – walcząc o wyzwolenie spod
okupacji hitlerowskiej. Pośmiertnie został awansowany do stopnia oficerskiego podporucznika.
Józef Andrzej Szczepański to również poeta okresu wojennego. Tworzył w czasie trwania walk
powstańczych. Wszystkie utwory powstały pod wpływem chwili. Całą Jego twórczość cechuje silny
emocjonalizm, postawa patriotyczna i nawoływanie do wyzwolenia okupowanej ojczyzny. Jego twórczość
opisuje waleczność, heroizm i bezgraniczne poświęcenie mieszkańców Warszawy. Jednym ze znanych wierszy
Józefa A. Szczepańskiego jest "Pałacyk Michla" – utwór wyjątkowy, którego zadaniem było podtrzymanie na
duchu i zagrzewanie do boju żołnierzy Armii Krajowej walczących o wyzwolenie stolicy. Obok swojego
sztandarowego utworu stworzył szereg innych. Napisał "Parasola Piosenka Szturmowa". Ostatni
najprawdopodobniej utwór „Ziutka” pt. „Czerwona zaraza” miał charakter wybitnie antysowiecki, co w dużym
stopniu wyrażało sprzeciw autora i Jego wielu rówieśników wobec nowej, nadchodzącej sytuacji politycznej,
związanej z dominacją ZSRR nad Europą Środkowo-Wschodnią, w tym Polską.
Józef Andrzej Szczepański został odznaczony:
1. Krzyżem Walecznych (dwukrotnie: 18 i 22 sierpnia 1944 roku),
2. Virtuti Militari V klasy (pośmiertnie, wrzesień 1944 roku).
Józef "Ziutek" Szczepański to postać wyjątkowa. Mimo trudnych czasów postępował zgodnie
z nakazem patriotycznych i honorowych zasad, wpojonych przez rodzinę, szkołę w okresie międzywojennym.
Dobrowolnie jako cywil wstąpił do oddziałów konspiracyjnych. Nieustannie narażał swoje życie w celu obrony
Ojczyzny. Umarł w wieku 22 lat w trakcie działań zbrojnych powstania warszawskiego. Jest wzorem do
naśladowania dla współczesnej żyjącej młodzieży. Fakt, iż jest synem Łęczycy i ziemi łęczyckiej zasługuje na
podkreślenie i stanowi powód do dumy i chluby dla wspólnoty samorządowej Gminy Miasta Łęczyca.
Włączając Józefa Andrzeja Szczepańskiego do grona Honorowych Obywateli Miasta Łęczyca, władze
samorządowe Łęczycy oddają cześć pamięci i poświęceniu Wielkiego Bohatera i Poety okresu wojny i okupacji
hitlerowskiej.
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