
Niezwykle istotne dla integrowania lokalnej społeczności jest istnienie mechanizmu wyróżniania osób, 
które zwracają uwagę swą aktywnością na niwie zawodowej i społecznej. W Sierpcu w 2005 roku istniały już takie 
wyróżnienia jak: medal „Zasłużony dla Miasta Sierpca”, wyróżnienie „Honorowy Ambasador Gospodarczy 
Miasta Sierpca”, tytuł „Sierpczanin Roku” oraz odznaczenie „Zasłużony na rzecz Dobra”. Wyróżnienia te przyz-
nawane były przez różne gremia, których uwaga skupiała się na mieszkańcach Sierpca, którzy odnieśli sukcesy w 
sferze gospodarczej, kulturalnej i społecznej.

Do tej liczby w 2006 roku doszło nowe wyróżnienie ustanowione przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Sierpeckiej, czyli Medal ProDomoSua im. Prokopa i Feliksa Sieprskich. Medal był ustanowiony z myślą o oso-
bach/instytucjach za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji Sierpca i Ziemi Sierpeckiej w dziedzinie 
gospodarki, kultury i działalności społecznej dzięki wykorzystaniu miejscowego potencjału ludzkiego i material-
nego, czyli wskazanie na fakt, że są u nas, na Ziemi Sierpeckiej, wartościowi ludzie.

Patronami Medalu zostali bracia Prokop i Feliks 
Sieprscy herbu Prawdzic. Rodzina Sieprskich władała 
Sierpcem w latach 1400-1572, a cały ród Prawdziców 
odgrywał istotną rolę w życiu publicznym Mazowsza i 
Korony. Rodzina Sieprskich rządziła Sierpcem 172 lata, ale 
największe sukcesy w rozwoju miasta odnieśli bracia 
Feliks i Prokop, którzy byli aktywni na przełomie XV i XVI 
wieku. Braciom Sieprskim zawdzięczamy perły sierpeckiej 
architektury renesansowej, jak kościół farny, kościół św. 
Ducha oraz kościół pod wezwaniem Wniebowstąpienia 
NMP wzniesiony na skarpie doliny Sierpienicy nieopodal 
objawienia się Matki Bożej w 1483 roku. Feliks i Prokop to 
postacie ze złotego wieku w dziejach Sierpca. Dlatego 
zostali patronami Medalu „Pro Domo Sua”.

Kapituła Medalu, w którą każdorazowo przekształca 
się Zarząd Towarzystwa,  przyznała go już trzykrotnie.

Pierwszym wyróżnionym Medalem za osiągnięcia w 
obszarze gospodarki został Zbigniew Charzyński – prezes 
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu za jej 
rozbudowę i udaną modernizację, a szczególnie dotyczyło 
to rozbudowanej oczyszczalni ścieków. Uroczystość 
wręczenia Medalu odbyła się 9 lutego 2006 roku w Ratuszu. 
W rok później mleczarnia obchodziła 80-lecie istnienia i ot-
wierała potężną serownię za 20 mln zł, w 50% dofinanso-
waną ze środków unijnych. Było to niewątpliwie zasługą 
„rozpędzonego inwestycyjnie” prezesa Charzyńskiego i po-
twierdzało zasadność decyzji Kapituły Medalu.

W roku 2007 medalem został wyróżniony pan 
Ireneusz Wielimborek jako założyciel pierwszej w dziejach 
Sierpca fabryki czekolady i artykułów czekoladowych i 
znaczącą obecność na polskim rynku czekolady. Rozbu-
dowa zakładu nastąpiła dzięki skutecznym zabiegom o śro-
dki unijne. Firma pana Ireneusza Wielimborka była wielo-
krotnie wyróżniana. Najważniejsze to tytuł z 2005 r. Lider 
rynku  najlepsza polska firma w zakresie produkcji  polew 
czekoladopodobnych, kremów i wyrobów cukierniczych 
oraz tytuł Euro Lidera z 2006 r. Firma zdobyła certyfikaty 
„Solidna Firma” i „Najwyższa Jakość” oraz certyfikat 
HACCP. Uroczyste wręczenie Medalu odbyło się 30 maja 
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