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Szanowni Czytelnicy! 

 

 

Poświęcenie i oddanie do użytku podczas uroczystości obchodów Dnia 

Strażaka, które odbyły się w sobotę 3 maja br., skarosowanego we własnym zakresie 

wozu pożarniczego „SKOT”, skłoniły mnie bym ten numer Kwartalnika poświęcił 

działalności naszej drzewickiej straży. To też cząstka historii Drzewicy.  

O jednostce OSP Drzewica pisałem w numerze Kwartalnika 2/18 w czerwcu 

1996 roku z okazji obchodów 80 rocznicy jej powstania. Upłynęło zaledwie siedem 

lat, a tak wiele  zmian gospodarczych nastąpiło w naszej jednostce i wielu druhów 

opuściło na zawsze nasze szeregi, a na ich miejsce przyszli nowi, młodsi strażacy, 

pełni świadomości, że przed nimi stoi również zadanie zapobiegania powstawaniu 

pożarów jak i ich zwalczanie. Prasa, radio, telewizja niemal codziennie informują  

o stratach pożarnych: tu dom mieszkalny, tam całe gospodarstwo z inwentarzem, 

warsztaty i zakłady pracy, wielkie połacie lasów. Strażący ochotnicy nie pozostają 

obojętni na te nieustannie powtarzające się wiadomości, starają się utrwalać 

w sobie wrażliwość na to niebezpieczeństwo. Trudno wprost uwierzyć, jak ogień       

- ten wierny przyjaciel człowieka, niemal od zarania jego istnienia - łatwo,  

w postaci pożaru, przedzierzga się w okrutnego wroga, niszczącego wszystko 

dookoła, trawiącego  wieloletni trud pracy ludzkiej i niejednokrotnie sięgającego 

drapieżną ręką także i po życie ludzkie.  

W obronie przed „czerwonym kurem” stoją strażacy ochotnicy również  

i z naszej OSP, dlatego warto poświęcić trochę czasu i uwagi, by zapoznać się z ich 

działalnością. Sympatykom straży życzymy przyjemnego czytania. 

 

Sekretarz OSP Drzewica 

 

Ryszard Bogatek 
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„Śmierć każdego człowieka umniejsza mnie, albowiem jestem zespolony z ludzkością” 

 
John Donne (1573-1631) 

 

ODESZLI Z NASZYCH SZEREGÓW 
 

 12 lutego 1996 roku przeżywszy 81 lat zmarł dh Adam Morawski, długoletni strażak 
i gospodarz OSP Drzewica, żołnierz kampanii wrześniowej, uczestnik bitwy nad Bzurą           
(9-22 IX 1939). Odznaczony był medalem „Za 1939 rok”, złotym, srebrnym i brązowym 
medalami „Za zasługi dla pożarnictwa”. Uhonorowany tytułem „Honorowy strażak OSP 
Drzewica”. W szeregach OSP działał od 1937 roku. 

 30 marca 1997 roku w wieku 71 lat zmarł dh Zdzisław Sobkiewicz, długoletni wiceprezes 
i naczelnik OSP Drzewica, członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Radomiu i Zarządu 
Miejsko-Gminnego ZOSP RP. Dh Zdzisław był odznaczony: Krzyżem Kawalerskim OOP, 
Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżami Zasługi, Krzyżem AK, Złotym Znakiem Związku OSP, 
Złotym, Srebrnym i Brązowym madalami „Za zasługi dla pożarnictwa” oraz wieloma innymi. 
Uhonorowany dyplomem „Homo Drzewiciensis” 

 W wieku 75 lat zmarł 15 maja 1997 r. dh. Zygmunt Klata. Służbie w OSP poświęcił 50 lat. 
Odznaczony był złotym i brązowym medalami „Za zasługi dla pożarnictwa”. Otrzymał godność 
„Honorowego strażaka OSP Drzewica”. 

 7 listopada 1997 r. w wieku 97 lat zmarł dh Rajmund Adamowski, długoletni Prezes Zarządu 
OSP Drzewica, ppor. rez. WP, zasłużony pedagog i działacz społeczny. Zmarły odznaczony 
był: Krzyżem Kawalerskim OOP, Krzyżem „Za udział w wojnie 1918 -1921 r.”, Złotym Znakiem 
Związku OSP, złotym i srebrnym medalami „Za zasługi dla pożarnictwa” oraz wieloma innymi. 
Otrzymał godność Honorowego Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP i Honorowego Strażaka 
OSP Drzewica. Uhonorowany dyplomem i tytułem „Homo Drzewiciensis”. 

 5 grudnia 1999 r. przeżywszy 51 lat zmarł dh Jerzy Staniszewski, wieloletni naczelnik OSP 
Drzewica, członek Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP Drzewica. Dh Jerzy odznaczony był 
złotym, srebrnym i brązowym medalami „Za zasługi dla pożarnictwa”, srebrnym i brązowym 
odznaczeniem „Zasłużony działacz LOK” i wieloma innymi. 

 19 marca 2000 r.  w wieku 69 lat zmarł dh Władysław Staniszewski, długoletni wiceprezes, 
od sierpnia 99 r. prezes Zarządu OSP Drzewica. Dh Władysław odznaczony był złotym, 
srebrnym i brązowym medalami „Za zasługi dla pożarnictwa” oraz innymi odznaczeniami 
korporacyjnymi. 

 W wieku 61 lat zmarł 21 listopada 2000 r. dh Stanisław Szczepański. W szeregi OSP wstąpił 
w 1958 r. Zmarły odznaczony był brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” 
i odznaczeniem „Wzorowy strażak”. 

 7 września 2001 r.  zmarł dh Jan Staniszewski, były członek strażackiej orkiestry dętej, 
żołnierz kampanii wrześniowej 1939 r. Zmarły odznaczony był medalem „Za 1939 rok”, złotym 
medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”. Otrzymał godność „Honorowego strażaka OSP 
Drzewica”. 

 W wieku 60 lat zmarł 4 listopada 2002 r. dh Tadeusz Witecki. Dh Tadeusz  odznaczony był 
srebrnym i brązowym medalami „Za zasługi dla pożarnictwa”, odznaką „Wzorowy strażak” 
i odznaczeniami „Za wysługę lat w OSP”. 

 

 

Cześć ich pamięci! 
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DZIAŁALNOŚĆ PRZECIWPOŻAROWA, SPOŁECZNA I GOSPODARCZA 

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W DRZEWICY OD ROKU 1996 

 
W roku 1996 prezesem Zarządu OSP Drzewica był od marca 1995 r. dh Stanisław 

Stępień. Funkcję tę powierzono dh. Stępniowi w uznaniu za wzorowo pełnioną działalność 

gospodarza naszej jednostki. Dh Rajmund Adamowski nie mógł już wówczas pełnić 

obowiązków Prezesa Zarządu ze względu na pogarszający się stan jego zdrowia.  

Jubileusz powołania do życia OSP w Drzewicy, a była to 80 rocznica, obchodzono 

w 1996 r. Druhowie strażacy postanowili bardziej uroczyście uczcić tę rocznicę. Datę 

obchodów ustalono na 30 czerwca. Postawiono na Placu Wolności ołtarz polowy z hasłem 

„Wierni Bogu, Ojczyźnie i Społeczeństwu”. Wystrój ołtarza podkreślał intencję 

odprawionej przy nim Mszy Świętej, którą celebrował proboszcz parafii ks. kan. Stanisław  

Madej. Homilię do strażaków wygłosił ksiądz kan. Bogumił Polinceusz. W obchodach 

uroczystości drzewickiej straży uczestniczyli zaproszeni goście władz województwa 

radomskiego, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP i licznie przybyłe 

społeczeństwo gminy Drzewica. Przybyli strażacy z innych jednostek, którzy swoją 

obecnością podkreślili dobrą współpracę z nami i uznanie za działalność przeciwpożarową. 

Gościliśmy wówczas straże OSP z: Odrzywołu, Przysuchy, Grabowej, Rusinowa, 

Gielniowa, Nieznamierowic, Radzic, Kszczonowa, Jelni, Zychorzyna, Żardek, Brzustowca, 

Wysokina, Domaszna, Strzyżowa, Zakościela i Dąbrówki. Druhowie strażacy nadali w tym 

dniu godność „Honorowego strażaka OSP Drzewica” ks. kan. Bogumiłowi Polinceuszowi 

za współpracę i opiekę duszpasterską oraz za odnowienie sztandaru strażackiego z 1921 r. 

Dyplom :Honorowego Strażaka wręczono również dh. Stefanowi Pożyckiemu byłemu 

kierowcy-mechanikowi.  

Po odbytej uroczystości nadszedł czas intensywnych prac gospodarczych na rzecz 

naszej jednostki. Dzięki staraniom dh. prezesa Stanisława Stępnia przy pomocy Urzędu 

Gminy i Miasta wyłożono kostkami chodnik do wejścia remizy, a place po obu stronach 

wylano asfaltem. Zakupiono i zainstalowano bojler z gorącą wodą oraz zamontowano 

w podpiwniczeniu remizy piec grzewczy do centralnego ogrzewania. Straż posiada własne 

zaopatrywanie w wodę bieżącą.  

Ale rok 1996, to przede wszystkim rozpoczęcie prac przy karosacji i przystosowaniu 

do akcji pożarniczych wojskowego pojazdu „SKOT”. Przypomnę tu, że w latach 1994-95 

otrzymaliśmy dwa wozy „SKOT” z Jednostki Wojskowej w Opolu dzięki zrozumieniu 

i przychylności Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Fachowego przystosowania 

i przerobienia jednego pojazdu na samochód pożarniczy podjęli się dh dh Zdzisław 

Sobkiewicz i jego syn Ryszard. Korzystając z obecności  w Drzewicy 2 września 1996 r. 

lidera PSL Waldemara Pawlaka, druhowie zaprosili go  jako Prezesa Zarządu Głównego 

OSP RP, do odwiedzenia naszej jednostki. Widząc zaawansowane prace przy karosowaniu 

„SKOTA” Prezes obiecał dofinansowanie z Komendy Głównej Straży Pożarnych. I słowa 

dotrzymał. Przy pomocy środków pieniężnych Gminy Drzewica oraz przyznanych nam 20 

milionów zł (2 tys. zł) z Komendy Głównej, kupowano potrzebne elementy wyposażenia. 

Po śmierci dh. Zdzisława Sobkiewicza w marcu 1997 r., prace przy samochodzie 

prowadził dh Ryszard Sobkiewicz wspólnie z dh Adamem Chojnackim. Należy 

podkreślić, że karosowanie wykonywano własnoręcznie, w sposób chałupniczy w niepełno 

wyposażonym w narzędzia warsztacie w remizie. Prace przy samochodzie przerywały 

jedynie wyjazdy do akcji pożarowych. W jednej z takich akcji gaśniczych, 21 sierpnia 
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1998 r. we wsi Dąbrówka, w czasie gaszenia gospodarstwa z inwentarzem, dh Ryszard 

Sobkiewicz doznał ciężkiego urazu nogi, co przyczyniło się do czasowego zatrzymania prac 

przy samochodzie „SKOT”. Po dłuższej rekonwalescencji, dh Ryszard znów zajął się 

pracami przy karosacji, i to ze zdwojoną energią, po godzinach pracy w zakładzie. W lipcu 

1999 r. przedstawiciele Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Drzewicy, bryg. poż. inż. 

Marian Kłobucki, dh Stanisław Rogulski i druhowie naszej jednostki: Władysław 

Staniszewski oraz Andrzej Grochowski uczestniczyli w spotkaniu w Belwederze 

z Prezydentem RP Aleksandrem Kwaśniewskim i Prezesem Zarządu Głównego ZOSP RP 

Waldemarem Pawlakiem. 

W jednostce naszej nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa. 22 sierpnia 1999 r. po 

przeszło czteroletniej kadencji, dh prezes Stanisław Stępień złożył rezygnację ze względu na 

wiek i zdrowie. Członkowie Zarządu powierzyli sprawowanie tej funkcji długoletniemu stażem 

strażakowi, dotychczasowemu wiceprezesowi dh. Władysławowi Staniszewskiemu.  

Mimo licznych wyjazdów do pożarów (było w 1999 r. 23 pożary), druhowie znaleźli 

czas by wspólnie z Kołem Przyjaciół Drzewicy zorganizować uroczystości uczczenia 

miejsc pamięci narodowej. 8 września licznie zebrani mieszkańcy Drzewicy, członkowie 

KPD, strażacy, harcerze oraz poczty sztandarowe Związku Kombatantów i Więźniów 

Politycznych i Ochotniczej Straży Pożarnej, spotkali się na cmentarzu przy kościele, by 

uczcić 60 ocznicę śmierci bestialsko zamordowanego przez hitlerowców ks. kap. WP 

Antoniego Dolacińskiego. Następnie uczestnicy uroczystości udali się przy dźwiękach 

orkiestry dętej do lasu „Sacharynka”, by oddać hołd zamordowanemu 9 września 1939 r. 

ks. kan. Stanisławowi Klimeckiemu. Tablicę upamiętniającą miejsce śmierci 

ks. Klimeckiego ufundował i postawił dh Jan Klata, członek Zarządu OSP drzewica. Mszę 

świętą w intencji zamordowanych księży i poległych w walce w lesie „Parchowiec” 

żołnierzy polskich, celebrował i homilię wygłosił na cmentarzu parafialnym ks. Dariusz 

Maciejczyk.  

Druga uroczystość odbyła się w lesie pod Antoniowem, na którą dh Ryszard 

Sobkiewicz wykonał krzyż z rur podarowanych przez p. Marka Pałgana. Na krzyżu 

umieszczono odlew Chrystusa i tabliczkę z 1863 r. z inicjałami W.U. Krzyż ten postawiono 

na mogile powstańca Wojciecha Urbańskiego juniora, śmiertelnie ranionego w bitwie pod  

Ossą 10 lipca 1863 r. 26 września odprawiona została przy mogile msza polowa, którą 

celebrował ks. kan. Leon Materkowski - proboszcz parafii Bieliny. W uroczystości tej 

uczestniczyli mieszkańcy Bielin i Antoniowa, grono pedagogów z młodzieżą szkolną 

z Bielin oraz przedstawiciele Koła Przyjaciół Drzewicy i członkowie Koła „Złota Jesień”.  

W 2000 roku w styczniu, druhowie strażacy podjęli uchwałę, by przy pomocy Urzędu 

Miasta i Gminy pokryć remizę blaszanym dachem. Po uzyskaniu nieodpłatnie od Komitetu 

Osadzkiego w Drzewicy pni sosnowych, strażacy od 12 do 15 lutego pocięli je na deski, 

które później wykorzystano do wzmocnienia konstrukcji dachowej. Prace przy kładzeniu 

blaszanego dachu ukończono 4 listopada, 80% kosztów pokrycia sfinansował Urząd 

Miasta i Gminy.  

Jednostka nasza jako przodujaca w gminie, została włączona w skład Krajowego Systemu 

Ratownictwa Drogowego. W kwietniu 2000 r. otrzymaliśmy ze środków Funduszu Ochrony 

Środowiska w Łodzi samochód „Lublin” przeznaczony do ratownictwa drogowego. Samochód 

został wyposażony w sprzęt ratowniczy przez Urząd Miasta. 4 maja w Dzień Strażaka, odbyło 

się poświęcenie wozów strażackich w tym też i naszego „Lublina”. Samochody poświęcił 

kapelan diecezjalny ks. Zbigniew Kowalczyk. Uhonorowano wówczas dyplomem 
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„Honorowego Strażaka OSP Drzewica” dziekana dekanatu drzewickiego, proboszcza parafii 

ks. kan. Stanisława Madeja. Dh. Stanisławowi Stępniowi nadano godność „Honorowego 

Prezesa OSP Drzewica”. 18 czerwca 2000 r. odbyło się walne zebranie straży, na którym 

wybrano nowy zarząd, w skład którego powołano: na stanowisko Prezesa Zarządu dh. 

Mieczysława Plutę, Wiceprezes - naczelnik dh Ryszard Sobkiewicz, Wiceprezes dh Andrzej 

Grochowski, Zastępca Naczelnika dh Leszek Milczarek, sekretarz-kronikarz dh Ryszard 

Bogatek, skarbnik dh Adam Staniszewski, gospodarz dh Józef Kasicki. Na członków Zarządu 

wybrano dh Mariana Kowalczyka i dh. Jana Klatę. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: 

Przewodniczący KR - dh Romuald Sadliński, członkami zostali dh Andrzej Reguła 

i dh Bogusław Niedziałkowski. 

W rocznicę września 1939 r. druhowie strażacy wspólnie z członkami Koła Przyjaciół 

Drzewicy zorganizowali uroczystość poświęcenia grobu żołnierzy polskich poległych w lesie 

„Parchowiec”. Przy grobie żołnierzy dbyła się msza polowa, którą celebrował ks. kan. 

Stanisław Madej a homilię wygłosił ks. kan. Bogumił Polinceusz. Na uroczystość zaproszono 

kombatantów września: Mieczysława Komorowskiego, Piotra Maleszaka, Stefana 

Pożyckiego, Stanisława Stępnia, Bronisława Wardeckiego. Obecny był również odkrywca 

mogiły żołnierskiej kpt. rez. WP obecnie płk. rez. Marian Zach. Były poczty sztandarowe: 

Związku Kombatantów i Więźniów Politycznych, OSP Drzewica i OSP Domaszno. 

Przybyli licznie mieszkańcy Zakościela, Żardek, Domaszna i Drzewicy oraz jednostki 

strażackie z tych miejscowości. Pomnik upamiętniający miejsce pochowanych w lesie 

„Parchowiec” trzech polskich żołnierzy wykonał i ufundował dh Jan Klata z Drzewicy.  

Doceniając współpracę w działalności społecznej, członkowie Koła Przyjaciół 

Drzewicy zaprosili na spotkanie 3 lutego 2001 r. członków Zarządu OSP, podczas którego 

uhonorowano dh. Ryszarda Sobkiewicza i dh. Jana Klatę dyplomami „Za ofiarne trudy 

i wysiłki ponoszone w nadawaniu Miejscom Pamięci Narodowej trwałych form 

plastycznych na terenie Ziemi Drzewickiej”.  

O działalności  społecznej i humanitarnej strażaków drzewickich niech poświadczą  

niżej opisane akcje. Z inicjatywy dh. Adama Staniszewskiego strażacy w  lipcu zaczęli 

zbierać wśród ludzi dobrej woli: żywność, produkty rolne i środki chemiczne dla 

powodzian. 29 lipca 2001 r. dwoma samochodami dostarczono zebrane dary do Suchej 

Beskidzkiej, a 5 sierpnia takie same dary dostarczyli dwoma samochodami i przyczepą 

w rejon Sandomierza. W zbiórce i dostarczeniu darów uczestniczyli dh dh: Adam 

Staniszewski, Kazimierz Pluta, Hubert Rogulski, Wiesław Pomykała, Henryk Klata, 

Łukasz Kowalczyk, Paweł Dziurzyński, Piotr Grzelczak, Andrzej Grochowski, 

Mieczysław Sobkiewicz, Sylwester Rzeźnik. Samochody do przewozu darów dastarczyła 

OSP Jelnia i dh Adam Staniszewski, a przyczepę wypożyczył strażakom p. Krzysztof 

Kołomański. Należy tu zaznaczyć, że nie była to ze strony strażaków jedynie akcja pomocy 

dla powodzian. W lipcu 1997 r. jednostka nasza wspólnie z Kołem Przyjaciół Drzewicy 

przekazała na konto „Telewidzowie - powodzianom”  3 tys. zł.  

W listopadzie, a dokładnie 21 XI 2002 r. delegacja Zarządu OSP uczestniczyła 

w uroczystości wręczania nominacji na kapelanów pożarnictwa. Na prośbę druhów 

strażaków Gminy Drzewica, ks. Biskup Radomski Zygmunt Zimowski mianował ks. kan. 

Bogumiła Polinceusza „Honorowego Strażaka OSP Drzewica”, kawalera złotego medalu 

„Za zasługi dla pożarnictwa” - Duszpasterzem Strażaków Gminy Drzewica.  
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10 stycznia 2003 r. z naszym gminnym kapelanem straży ks. kan. Polinceuszem 

byliśmy zaproszeni przez ks. Biskupa na opłatek strażacki do Seminarium Duchownego 

w Radomiu. Druhowie zawieźli w darze butlę gaśniczą dla seminarzystów.  

14 marca br. wpłynęło do naszego Zarządu OSP zawiadomienie od Komisji 

Regulacyjnej ds. Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Warszawie o przeniesieniu 

własności nieruchomości działki nr 277 na Pl. Narutowicza, na której jest pobudowana 

remiza strażacka. Pełni niepokoju i niepewności członkowie Zarządu pojechali 16 kwietnia 

na rozprawę do Warszawy. W rozprawie uczestniczyli również: burmistrz Drzewicy 

mgr Janusz Reszelewski, z-ca burmistrza mgr Edward Podkowiński oraz komendant 

Zarządu MG ZOSP RP bryg. poż. inż. Marian Kłobucki. W toku rozprawy dowiedzieliśmy 

się, że działka o powierzchni 722 m kw. pozostanie w posiadaniu naszej straży, a Skarb 

Państwa uczyni zamianę tej działki na inną o tej samej powierzchni.  

Mogliśmy już spokojnie przygotowywać się do wielkiego wydarzenia w naszej 

jednostce - oddania do użytku samochodu pożarniczego „SKOT” i jego poświęcenia. 

Nastąpiło to w święto narodowe 3 Maja br. Nadeszła ta długo oczekiwana chwila. 

Komendant Powiatowej Straży Państwowej mł. bryg. mgr inż. Stanisław Sagalara, Prezes 

Zarządu MG ZOSP RP dh mgr Janusz Reszelewski i Komendant Gminny oraz komendant 

Zarządu MG ZOSP RP bryg. poż. inż. Marian Kłobucki wręczyli kluczyki do samochodu 

dh Ryszardowi Sobkiewiczowi, a kapelan strażaków ks. kan. Bogumił Polinceusz i ks. 

kan. Stanisław Madej uroczyście dokonali jego poświęcenia. Na uroczystość przybyła dh. 

Krystyna Ozga - marszałek sejmiku łódzkiego, członkini Zarządu Głównego ZOSPRP, 

wicestarosta opoczyński - Andrzej Sosnowiec, dh Tadeusz Wojciechowski - Prezes 

Zarządu PowiatowegoZOSPRP oraz dh dr Teresa Nowakowska – Przewodnicząca Rady 

Miasta i Gminy Drzewica, członkini Zarządu  MG ZOSPRP. Obecny był również  

wiceprezes środowiska „Hubalczyków” ppłk. rez. WP Marian Zach – członek Zarządu 

Pow. ZOSP RP. 

W czasie uroczystości zasłużeni strażacy zostali odznaczeni: Medalem Honorowym 

im. Bolesława Chomicza odznaczony był  wiceprezes-naczelnik dh Ryszard Sobkiewicz, 

złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” – dh Wiesław Pomykała, srebrnym 

medalem - dh Bogusław Niedziałkowski i dh Stanisław Wrzosek, brązowym – dh Adam 

Staniszewski. Odznaki „Wzorowego Strażaka” otrzymali: dh Łukasz Stępień 

i dh Dominik Stępień. 

W niedzielę 18 maja odbyły się na stadionie KS „Gerlach” gminne zawody sportowo-

pożarnicze, w których brało udział 11 drużyn strażackich i jednostek OSP gminy Drzewica. 

Poza konkurencją startowały 3 drużyny młodzieżowe: z Drzewicy, Kszczonowa 

i Brzustowca. W wyniku sportowej rywalizacji drużyna OSP Drzewica zajęła III miejsce. 

Pierwsze miejsce zajęli strażacy z Trzebiny, drugie z Kszczonowa. Drużyna młodzieżowa 

z Drzewicy zajęła I miejsce w swojej grupie, uzyskując lepszy czas w konkurencji gaśniczej 

od niejednej drużyny seniorów, w tym także lepszy od naszej drużyny! Nie wstydzimy się 

tego, bo oto rosną godni następcy naszych druhów strażaków. 
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Skład osobowy OSP Drzewica - drużyny startującej w zawodach: 

 

 D-ca drużyny - dh Adam Staniszewski.  

 Dh dh: Ryszard Sobkiewicz, Łukasz Stępień, Łukasz Kowalczyk, Norbert 

Szczepanik, Dominik Stępień, Sylwester Rzeźnik, Hubert Rogulski, Adam 

Chojnacki, Marcin Stępień, Andrzej Kopczyński. 
 

 
 

Na zdjęciu drużyna bojowa. Od lewej: Adam Staniszewski - dowódca, Łukasz Stępień, 
Dominik Stępień - pomocnik II roty, Hubert Rogulski - przodownik II roty,  

Norbert Szczepanik - przodownik I roty, Łukasz Kowalczyk - rozdzielaczowy,  
Sylwester Rzeźnik - pomocnik I roty (foto L. Milczarek) 

 

 
 

Drużyna młodzieżowa. Stoją od lewej: Mariusz Szczepanik,  
Adam Szczepanik, Adam Welfle, Paweł Klata.  

Klęczą od lewej: Łukasz Klata,  Zdzisław Sobkiewicz, Jan Sobkiewicz.  
W hełmie bojowym Wiceprezes dh Ryszard Sobkiewicz  

(foto L. Milczarek) 
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Zdobyte miejsca przez OSP Drzewica od 1997 r. 
 

 1997 r. - Gminne Zawody Pożarniczo-Gaśnicze w Drzewicy  -   I miejsce 

 2000 r. -       ,,           ,,                 ,,               ,,              ,,          - III   ,, 

 2001 r. -       ,,           ,,                 ,,               ,,              ,,          -   I     ,, 

 2001 r. -  Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze  Paradyż  -  II    ,, 

 2003 r. - Gminne Zawody Pożarniczo-Gaśnicze w Drzewicy   - III   ,, 

 

Udział  w akcjach gaśniczo-ratowniczych od 1996 r.: 
 

 1996 - 13 pożarów,  

 1997 - 8 pożarów,  

 1998 - 11 pożarów,  

 1999 - 23 pożary, 

 2000 - 16 pożarów,  

 2001 - 13 pożarów,  

 2002 - 21 pożarów,  

 dotychczas w 2003 r. - 6 pożarów.  

 

W sumie wyjazdów do pożarów lasów, domostw i stodół  było w tych latach 111. 

Ponadto jednostka nasza uczestniczyła w wyjazdach do wypadków drogowych, usuwała 

zwalone na drogi drzewa, przepychała kanalizację, wypompowywała wodę z zalanych 

mieszkań, podlewała rabaty kwiatowe, sportowe boisko, a wszystko to bezinteresownie dla 

społeczeństwa gminy Drzewica, a nawet w ramach pomocy strażakom z innych gmin. 

 

Aktualny stan osobowy jednostki OSP Drzewica 
 

Druhowie strażacy: Ryszard Bogatek, Adam Chojnacki,, Paweł Dziurzyński, Andrzej 

Grochowski, Piotr Grzelczak, Marek Grzelczak, Józef Kasicki, Henryk Klata, Andrzej 

Kopczyński, Marian Kowalczyk, Łukasz Kowlaczyk, Hieronim Milczarek, Leszek 

Milczarek, Bogusław Niedziałkowski, Mieczysław Pluta, Zbigniew Pluta, Kazimierz Pluta, 

Wiesław Pomykała, Andrzej Reguła, Hubert Rogulski, Sylwester Rzeźnik, Romuald 

Sadliński, Ryszard Sobkiewicz, Adam Staniszewski, Kazimierz Stańczak, Marcin Stępień, 

Wiesłąw Stępień, Norbert Szczepanik, Ryszard Szczepanik, Jacek Tyka, Marek Wrzosek, 

Stanisław Wrzosek, Wiesław Białek, Łukasz Stępień, Dominik Stępień, Stanisław Stępień. 

Razem 37 strażaków. 
 

Skład osobowy Zarządu OSP Drzewica: 
 

 Honorowy Prezes - dh Stanisław Stępień.  

 Prezes Zarządu OSP - Mieczysław Pluta,  

 Wiceprezes-naczelnik -  dh Ryszard Sobkiewicz,  

 Wiceprezes - dh Andrzej Grochowski.  

 skardnik - dh Andrzej Staniszewski,  

 sekretarz - dh Ryszard Bogatek,  
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 Zastępca naczelnika - dh Leszek Milczarek,  

 gospodarz -  Józef Kasicki,  

 członek zarządu - dh Marian Kowalczyk i dh Jan Klata. 

 

Skład Komisji Rewizyjnej: 

 

 Przewodniczący - dh Romuald Sadliński, 

 członek Komisji - dh Andrzej Reguła, 

 członek Komisji - dh Bogusław Niedziałkowski 

 

Honorowi strażacy OSP Drzewica: 

 

 Ks. kan. Stanisław Madej – proboszcz parafii, Dziekan dekanatu drzewickiego, 

kawaler złotego medalu „Za zasługi dla pożarnictwa”, 

 ks. kan. Bogumił Polinceusz – kap. straży, kawaler złotego medalu medalu „Za 

zasługi dla pożarnictwa”, 

 dh Stefan Pożycki – kawaler złotego, srebrnego i brązowego medalu „Za zasługi dla 

pożarnictwa”. 

 

Członkowie wspierający OSP Drzewica: 

 

 dh Andrzej Sosnowiec, 

 dh. Mirosława Staniszewska, 

 dh Jan Klata. 

 

Nietrudno zauważyć powtarzające się nazwiska w szeregach OSP Drzewica i to od 

wielu, wielu lat. To tradycja strażacka i powołanie społeczne przechodzące w rodzinach 

z pokolenia na pokolenie. I to jest najpiękniejsze i godne uznania w naszej OSP. 

Zarząd oraz druhowie OSP Drzewica dziękują p. Ryszardowi Waśkiewiczowi za 

ufundowanie i bezpłatne założenie oświetlenia przed remizą, dziękują Komitetowi 

Osadzkiemu, a szczególnie ppor. rez. WP Stanisławowi Białkowi za pomoc w nakryciu 

dachu remizy, dziękują p. Lechowi Kasickiemu, rodakowi z Drzewicy zamieszkałemu 

w Łodzi za profesjonalne i bezpłatne polakierowanie samochodu „SKOT”. Serdecznie 

dziękujemy Zarządowi i członkom Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy za owocną 

współpracę z naszą jednostką. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy 

doceniają społeczną rolę straży w Drzewicy. 

 
 



Wies c i   z nad  Dr z ew i c z k i   2/46/2003   str. 13 

ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI OBCHODÓW „DNIA STRAŻAKA” 
 

 

 

Przemarsz jednostek OSP gminy Drzewica do kościoła parafialnego na 
uroczystę Mszę św. (foto L. Milczarek) 

 

 
 

Druh Ryszard Bogatek otwiera uroczystości Dnia Strażaka. Na drugim planie 
zdjęcia od lewej: mł. bryg. poż. mgr inż. Stanisław Sagalara - Komendant 

Powiatowy PSP, dh. Krystyna Ozga - członek Zarządu Głównego ZOSP RP, 
dh. Teresa Nowakowska - Przewodnicząca Rady M. i Gm. Drzewica oraz 
członek ZGm ZOSP RP, dh Marian Zach - członek Zarządu Powiatowego 
ZOSP RP, dh Janusz Reszelewski - Burmistrz Drzewicy i Prezes Zarządu 

Gminnego ZOSP RP, ks. kan. Bogumił Polinceusz - Kapelan Gminny 
strażaków, bryg. poż.  inż. Marian Kłobucki - Komendant Gminny ZOSP RP 

(foto L. Milczarek) 
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Burmistrz Miasta i Gminy mgr Janusz Reszelewski - Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego 
ZOSP RP przemawia podczas uroczystości obchodów Dnia strażaka. 

Na drugim planie zdjęcia od lewej: Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. poż. mgr inż. 
Stanisław Sagalara, ks. kan. Stanisław Madej - Dziekan dekanatu drzewickiego, dh. 

Krystyna Ozga - członek Zarządu Głównego ZOSP RP, mgr Anna Reszelewska - radna 
powiatu, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy, dr Hubert Czerniak - radny powiatu, 

dh Marian Zach - ppłk. rez. WP, bryg. poż. inż. Marian Kłobucki, ks. kan. Bogumił 
Polinceusz - kapelan gminny OSP, dh Ryszard Bogatek - sekretarz Zarządu OSP 

Drzewica  (foto: L. Milczarek) 

 

 
 

Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP - mgr Janusz Reszelewski składa 
podziękowanie dh. Ryszardowi Sobkiewiczowi za doskonałe przygotowanie 

wozu bojowego „SKOT” do akcji przeciwpożarowych (foto L. Milczarek) 
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Na zdjęciu od lewej: ks. kan. Stanisław Madej - Dziekan dekanatu drzewickiego, 
Honorowy Strażak OSP Drzewica, bryg. poż. inż. Marian Kłobucki, dh Ryszard 

Sobkiewicz - Wiceprezes-naczelnik Zarządu OSP Drzewica   
(foto L. Milczarek) 

 

 
 

Ks. kan. Bogumił Polinceusz - kapelan gminny strażaków 
przemawia do druhów przed poświęceniem wozu bojowego 

„SKOT” (foto L. Milczarek) 
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Dh. Krystyna Ozga składa podziękowanie dh. Ryszardowi Sobkiewiczowi (foto L. Milczarek) 
 

 
 

Druhowie OSP Drzewica na tle wozu bojowego „SKOT”  (foto: L. Milczarek) 
 

 
 

Młodzieżowa orkiestra dęta z Drzewicy wspaniałą grą uświetniła 
uroczystości Dnia Strażaka  (foto  L. Milczarek) 
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Kronika OSP Drzewica znalazła się wśród wyróżnionych kronik i została przekazana  
do Krajowego Przeglądu Kronik Strażackich w Warszawie 
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„Życie jest talentem powierzonym nam, aby go przekształcać, pomnażać i czynić darem dla innych” 

Jan Paweł II 

 

 

4 czerwca zmarł Józef Gryszel. W tych żałobnych 
okolicznościach zastanawiamy się, co wiemy o osobie, 
z którą się żegnamy na zawsze, co wiemy o zmarłym 
Józefie, który tyle lat żył wśród nas, pracował z nami, 
a niektórych uczył pracy i zawodu. Wiemy, że pokochał tę 
naszą małą ojczyznę Drzewicę, chociaż nie był jej synem. 
Śp. Józef Gryszel urodził się bowiem we wsi 
Trzeciakowce w powiecie Lida na Białorusi 26 grudnia 
1916 roku. 

W Lidzie kończy szkołę podstawową, a w latach 1932 - 35 
uczęszczał do Państwowej Szkoły Rzemieślniczo-
Przemysłowej na wydział mechaniczny. Przy tej szkole 
w roku szkolnym 1934/35 ukończył kurs mechaników 
lotniczych. Po odbyciu szłużby wojskowej pracował 
w warsztatach kolejowych w Lidzie jako ślusarz. 
W listopadzie 1945 roku jako repatriant przyjeżdża do 
Polski i  przez okres 3 lat pracuje w gospodarstwie 
rolnym w gminie Smolno w powiecie toruńskim. W 1948 
roku przyjeżdża do Drzewicy, gdzie rozpoczyna pracę 

w „Gerlachu” na stanowisku kontrolera towaru. W opiniach przełożonych można 
przeczytać o Zmarłym, że był sumienny, pracowity, wywiązywał się bardzo dobrze 
z powierzonych mu obowiązków, dał się poznać jako dobry fachowiec posiadający 
zmysł organizacyjny. Za koleżeńskość współpracownicy powierzają mu społeczną 
funkcję męża zaufania. 

Za usprawnienie technologii produkcji i uzyskanie kilku patentów zostaje 
wysłany na kurs mistrzów i kierowników kontroli technicznej do Katowic.  

W 1964 roku zostaje awansowany na stanowisko mistrza w krajalni stali, które 
pełni do roku 1979, kiedy odchodzi na zasłużoną emeryturę.  

Chcąc poszerzyć swoją wiedzę fachową zdobywa w 1972 roku tytuł mistrza 
w zawodzie ślusarz narzędziowy.  

Jak można zauważyć, z przebiegu pracy zawodowej, Zmarły przekształcał 
i pomnażał swoją wiedzę zawodową, dzieląc się nią z podopiecznymi pracownikami. 
Chciał jednak ofiarować coś więcej, chciał ten talent, jakim jest życie uczynić darem 
dla innych. Wraz z żoną Ireną zostają aktywnymi członkami Koła Przyjaciół Drzewicy 
wspierając finansowo działalność jego członków.  

Po śmierci żony, śp. Józef Gryszel nie wycofuje się z przynależności do Koła 
Przyjaciół Drzewicy lecz czynnie w nim nadal uczestniczy. Postanawia spełnić decyzję, 
którą podjął jeszcze razem z żoną Ireną. W marcu br. przekazał na potrzeby Przychodni 
Rejonowej w Drzewicy 15 tys. złotych na nowoczesny aparat służący do leczenia 
chorób kobiecych. To był wspaniały dar i gest ze strony Józefa Gryszela, zwłaszcza że 
tych nowoczesnych urządzeń w publicznych placówkach zdrowia jest bardzo niewiele. 
Niech ten dar pozostawi wsród społeczeństwa drzewickiego wdzięczną pamięć 
o zmarłym Józefie i Jego żonie Irenie. 

 
Cześć Ich pamięci! 
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CIEKAWOSTKI HISTORYCZNE 
 

Choć puszczanie wianków i noc świętojańska już za nami, to chcemy Państwu 

przybliżyć, jak obchodzono ten zwyczaj w Drzewicy prawie sto lat temu. 
 

Z Drzewicy pod Opocznem, w guberńji radomskiej, piszą do nas: 

W fabryce tutejszej wyrobów nożowniczych braci Kobylańskich rok 

rocznie urządza się obchód „wianków świętojańskich”. I w tym  roku zabawa 

ta miała się odbyć bardzo wspaniale. Urządzał ją p. Janaszek, nauczyciel 

szkoły fabrycznej. Zrobiono na trzech łodziach rusztowanie, do którego 

poprzybijano deski tak, że utworzyła się dość duża tratwa, a z trzech 

stron zrobiono ściany z zieleni. Na tratwie tej odbywało się widowisko. 

Powchodzili ochotnicy, mężczyźni, kobiety i dzieci, oraz kapela kościelna 

składająca się z włościan, razem 40 osób. Przedstawiano najpierw obóz 

cygański, potem szmigus na wsi, przyczem śpiewano pieśni i tańczono. 

Szczególnie szmigus wspaniale się udał. Widowisku przypatrywało się 

z brzegu stawu kilkaset osób, dla których były postawione ławki i krzesła, 

wszyscy byli rozbawieni; na chwilę zapomnieliśmy, o kłopotach codziennego 

życia. Ale jakże smutnie zakończyła się zabawa! Kiedy już drużyna 

z ostatnim śpiewem miała potrochu oddalać się od widzów i przybić do 

innego, brzegu z boku stawu, by tam wysiąść, naraz jeden koniec tratwy 

zaczął się pogrążać w wodę głęboką. Wszczął się popłoch, ludzie potracili 

głowy, a tu tratwa zanurza się coraz głębiej, — już woda sięga ludziom do 

pasa. Z brzegu słychać rozpaczliwe wołania: moje dziecko! moja córka! mój 

mąż! Kilkunastu mężczyzn rzuciło się ku tratwie, która na szczęście 

znajdowała się zaledwie o kilka łokci od brzegu. Zaczęto ratować najpierw 

dzieci, a było ich tam aż trzynaścioro, bo przedstawiały małe cyganiątka. 

Kto umiał pływać, sam przypłynął do brzegu; resztę mężczyzn i kobiet 

powyciągano rozmaicie, to po deskach, to wprost za włosy. Wyratowano 

wszystkich, padł ofiarą tylko Ludwik Rotkiewicz, współpracownik fabryki 

Kobylańskich. Wyciągnięto go na brzeg martwego. Dwaj obecni lekarze 

zbadawszy zwłoki uznali, że nieboszczyk nie utonął, ale umarł ze 

wzruszenia, bo cierpiał na serce. Śmierć ś.p. Rotkiewicza wszystkich 

przygnębiła, gdyż był to człowiek szlachetny, dobry obywatel kraju, 

„perła" fabryki, jak wyraził się sam p. Kobylański. Zostawił żonę i troje 

dzieci. Za pogrzebem szedł liczny tłum ludzi; w liczbie innych byli też 

prawie wszyscy żydzi z miasteczka. Powodem zatonięcia tratwy było to, że 

pod koniec przedstawienia weszło na nią do sześćdziesięciu osób, a mogła 

unieść tylko czterdzieści.                    

K.S. 

 

„Gazeta świąteczna” Rok XXVI Tydzień 28 Nr. 1328 Rok 1906 Dnia 15 lipca 1906 roku. 

 

Za dostarczoną ciekawostkę historyczną Redakcja Kwartalnika dziękuje p. Waldemarowi 

Zagdańskiemu z Radzic Małych 
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