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PROGRAM 
qb uroczystości Jubileuszu Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Brzezinach i Poświęcenia jej nowego sztandaru: 
Pod protektoratem Ob. Ob.: 

WoJewody Ł6dzkiego PIOTRA SZYMANKA, 

·StaroJty Brzezińskiego STANISŁAW A· ANIOŁA, 

. Główne010 f'.arządu Związku 

Ochotr1iczych Stra:ż.y Pożarnych R. P. , w Warsza'wie. 

S. o b o t .a Z> pa.d_ziemika 1947. 

Godz. 8 - Msza św. żałobna za poległych i zmarłych Członk6w Straż}'· 

i złożenie wieńców na mogibch jej założvcieli. 

" 19 Koncert Orkiestry O. S. P. na pl. Wolności. 

" 
" 

" 

" 
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N i e d z i e l a 26 października 1947· 

Hejnały odegrane na rogatkach miasta. 

Zbi6rka Strazy, organizacji politycznych i społecznych, ..:e-

chów i przybyłych gości vr sali teatralnej Straży. 

9,30 - Wymarsz do kokioła fan:ego. 

10 Składanie gwoź<lzi i wpisywanie do Złotej Księgi. 

10,30 - Raport i przegląd Straży. 

ro,45 - Poświęcenie sztandaru. 

II - Nabożeństwo. 

12 - Dekoracja członków O. S. P. Brzezińskiej. 

12,30 - Def:lada. 
13 - Wmurowanie pam:ątkowej 

13,30 - Pokaz sprawności O. S. P. 

16 - Akademia. 

tablicy. -

-„ 

- Przyjęcie dla D~legac_ii Straży Pożarnych i Gości. 

W godzinach przedp'lludniowvch po~>rzeJzi obchód jubileuszowy repor
taż ze studia Polskiego f\.adia w Łodzi o mieście Brzeziny i jej Strazy. O godz_ 

·· 'rl>-16,30 trar.~mitowany bę<lz:e prze7 Polskie Radio półgodzinny fragment. 

akademii . 



,. 
Aurą-pogotowie O. S. P .. w Brzezinach. 

Szoferzy drUhowie: . Mieczysław Królikowski j .Tadeusz Kawczyński. 

·! ·:n·ys HISTORYCZNY· 
Na pr2lestrzeni ub:egłego · stulecia sp@-'

łeczeństwa centralnych dzielnic Pófoki 
~bjawiały dążenia ku powoływaniu t:lo ży
c'id, zorganfaowanej si11i1oobrony przeciw
pożarowej w . przeci.wie6.stwic do dotych,.
czasowych praktyk, kt6re polegały na 
tym, , że w, wypadku pożaru poszq:ególni 
.mieszka6.cy miasteczek · i osiedli . śpies:lvli 
luźnie na: ratunek z posiadanymi · prLeZ 
się narzędziami,. jak wiadra, drabir;iy, .si~
:kiery itp. Swiatlejszym chywatelorn n«
::uwa:ly się myśli zoi"ga.nizov.'ania obrc;my 
przeciw klęsce pożarom Vf form:e dru~~·p 
.~traż·ackich, prnygotowanych fachowo. do 
pelnie!li'a swych za.da6.. _ 
Między innymi u schyłku ubiegłego 

wieku a dokbdnie w roku 1897 „po żni
wach" ~ jak to okreś~a sędziwy i jedyny 
z żyjący::n dzisiaj w Brzezinach, jeden z 
pierwszych - członek powstałej wów
czas Straży Pozarnej, M i a z e k J a n 
-- .zawiFa..'1.e zostało na terenie już wów
czas ruchliwego i handlowego miasteczka 
Brzeziny Stowarzyszenie Ochotniczej 
.Straży Pożarnej. 

Z zachowanych szczęśliwie, chot w wlękL 
szości mocno przetrzebionych, zwła:sz::za 
_w .okr,esi!! niedawnej ok\lpacji, niekt6rych 
dokume,ńt6,}"' w · archiwum Str.aży wynika, 

~że zafoźycielami )>traży J3rzezi11skiej by(i 
'obywatele ,miejscowi: - M a z o w i t . ::>! 

Adam i dr Stodolkicwic~ 
M a r c e 1 .i,. Z ich inicjatywy po~·st~l 
zaląiek Straży, kt6ra już pą 5-ciu lau:::b 
w r . .r902 - o czym &wiadczy posiad t..ri;t ' 
fotografia -:- iic.zy ponad. .1 oo CZYJ?-.GYC~ 
członkó>y ,Ówcze„;ne , wypo~ażenię g~hn\
czne _ wymagało istotnie wi·ęk~:zej , liczby 
rąk, dziś natomiast, przy .zm0toryzo:wr 
nym systemie ""yp0sażenia, odpada kq
nieczność tak liczebnych kadr 

1 
drużyfl 

srrażackch. 

Stosunkowo szybki roz.wv j B "·zi6.skit:j 
O. S. P. i jej dzisiejszy wysoki po:zic•rp 
sprawności jest zasługą garstki ofiarnych 
„zapaleńców", którvm wzgl>'dy altruistycz
ne n.icsi'.!nia pomocy bliźnim w nieszczę
friu dvktow,ały ten wznimły obowjązel,>. 
oddania się służbie dla dohra 0gółu . W?:61.

ten pociągd inr.ych i ~tąd tak liczne ~ze~ 



I'egi rycerzy św Floriana w Brzezin:idJ. 
Zrozumienie ze strony obywateli miast:i
qziś powiato1\'ego - i ich ofiarność na 
c:ele Straży, pozwoliły, że Str:i7 Brzeziń

ska była zawsze należycie wyposażona w 
stopniowo z biegiem cza~u modernizujący 
się sprzęt a dziś jest strażą calkowicie zmo
toryzowaną. Godnym podkreślenia przy 
tej okazji jest fakt, świadczący o dużym 
nopniu poczucia obowiązku obywatelskie-

• , I , • • • 

go :.::e strony m1eszKancow a: m"'1now1c1e, 
że w wypadk-.i alarmu chęt·:iie i nybko 
stają wyznaczeni przez Zarząd Miejski p.J

siad:icze koni, Straż bowiem opr6cz auto
pogotowia posiada w rezerwie tabor kon
ny. Nie był on praktycznie w ostatn:ch 
cza~:ich używany, stanowi jednak aseku
rację na wszelki wypadek. Sprawność 

dzisiejsza Straży Brzezińskiej jest wyni
kiem dużej obowiązkowości jej członk6w, 
którzy w wypadku ociezwania się syreny 
alarmowej - rzucaj~ swe warsztaty pracy 
- z ludzi pracy - bowie.n wyłącznie re
krutuje się drużyna ochotnik6w-strażak6w 
- spieszą natychmiast na jej zew i do
słownie w ciągu kilku, rzadko w ciągu 

ł:ilkunastu minut wyjeżdżają na miejsce 
ognia, 

Rzuciwszy myślą wstecz - z pełny~ 
uznaniem dla Jubilatki musimy stwierdzić, 
że historię swego istnienia m:i zapisan~ 

chlubnie i pięknymi zgłoskami W pierw
!Zej linii z racji pełnienia z całym od:h
niem swej służby w akcji prz.eciwpoża~·o
wej. Og6łem na dystansie całego p6łwie

<za Straż Brzezińska interweniował.i w 

Hisko 1000 pożarach, z pośr6d kt6rych 
pewne bvły bardzo groźne i wymagały 

kilkunastogodzinnej, nieprzerwanej pracy. 
Jednym z t:ikich w świcższvch cza~ach 

był nader groźny pożar w Jeżowie. Mia
steczku temu groziła wprost zagłada, wy

siłek jednak kilku straży okolicznych, 
wśród kt6rych Brzeziń~ka O.S.P. najdziel
niej się spisała, uratował miasteczko to 0d 
kompletnej pożogi. Nie mniej bohaters1rn 
Straż tutejsza walczyła w szeregu pożarów 
lasu w niedalekim Golkowie i Zielonej 
G6rze, gdzie grozę położenia potęgowały 
eksplozje pękaiących granatów 1 pocisków, 
objętych ogniem. W ciągu tcgorocznc.-go 
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la~a pożary w tym miejscu były dość crzę

ste (w ciągu lipca rb. pięciokrotnie) .....!. a 
mimo niebezpiecznej misji, jaka przypa
dała w udziale broniącej drU:żynie, Str:iż 
Brzezińska każdorazowo stawała do wal
ki z ogniem. 

Od chwili wyposażenia Straży w auto
pogotowie działalność jej stała się o wiele 
:ntensywniej~za i w znacznym stopniu u
łatwiona. Nabycie wozu marki „Chevro
let" miało miejsce w rnku 1928 dzięk; 

niestrudzonym wysiłkom 6wczesnego Za
rządu Straży. Gł6wnym inicjatorem i orę
downikiem tej sprawy był długoletni czło
nek Z:irządu i jego vice-prezes w tym 
czasie, Stanisfaw Puliński, obywatel m 

Brzezin, darzący Straż - również obecnie 
- swą Życzliwością. Do ufundowania 
autopogoto~ia z jego pełnym wypo~.i±e
niem - przyczyniły się przedewszyst1cim 

zasiłki Magistratu m. Brzezin, Pows?:ech
nego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych 
w Warszawie, Sp6łdzielni „Praca" w Brze
zinach, Banku Sp6łdzielczego w Brzezi
na<.h, które to sub~ydia łącznie z ofiar:tmi 
indvwidualnvmi obvw:itelami Brzezin z dr. 
St. Szelągow~im, r~jentem Alfredem Cho
rzełskim, Stanisławem Pulifukim, Bole>h
wem Kleinem, Władysławem Giłązką, Gol
nikiem Stefanem i in. na czele pozwoliły 
pokryć koszt autopogotowia w kwocie 
zł 20.758,80. 

Mi;no doraźnej w pewnych okres.1:h 
czasu ofiarnoki jednostek czy też grup 
mieszkańc6w Brzezin, Straż tutejsza p;-ze
;:ywah r6wnież trudne momenty z racji 
krytycznej sytuacji materialnej. Wspomina 
o tym m. in. protok6ł posiedzenia Zarzą
du z 15 kwietnia 1930 r., kt6ry mówi, że 
w wypadku nie otrzymania zapom6g ze 
strony Starostwa, Zarządu Miejskiego lub 
też P. Z. U. W. działalność Straży będzie 

musiała: być zawieszona. Szczęśliwie do te
go nie doszło - sam fakt jednak takiej 
ewentualności nasuwa pewn~ refleksje. 
Wszystkie straże ochotnicze spełniają wła
ściwie czynnoki, należące do bezpośred

niego zakresu działania samorządów. 

Gminy wiejskie czy miejskie obowiąnne 
są zapewnić ludności bezp!eczeństwo pu
blic.zne wraz z ochroną mienia i zdrowia 
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Oc;10tnicza Straż Pożarna Brzezińska w roku 1911. 

a przeto i walka z klęską ogniową nalefoć 
powinna do samorządów. Gminy prze
ważnie nie posiadają własnych drużyn 
pożarnych, wyręczają się więc pracą 

ochotniczych straży, wc:i.le lub bardzo nie
wiele okazując zainteresowania dla ich ma
terialnych możliwofri i egzystencji. To 
samo można powiedzieć o najbardziej w 
zachowaniu bezpieczeństwa o~niowego za
intere>owan<:>j instytucji, jaką jest Pow
~zechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, 
nader skąpo objawiający swa troskę o za
chowanie straży w ich zdolności walki z 
pożarami. 

Pewne nadzieje na zmianę ku lepszemu 
w tym względzie, przynajmniej na terenie 
powiatu brzezińskiego, dije pow:zic;ta 
przed niedawnym czasem przez Powiato
wą Radę Na:ro_dową uchwała o wprqwa
dzeniu pewnej dopłaty do składek ubezpie
czeniowych od nieruchomofri specjaln'.c 
na rzecz ochotniczych straży pożamych. 

Silnym propagatorem tej uchwały był c~
niony ogólnie Przewodniczący Powiatowej 
Rady Narodowej, ob. Józef Zabiński, o.
hecny prezes Zarządu Powiatowego Zwią
zku Straży Pożarnych, a długoletni, czyn
ny czbnek Straży Brzezińskiej. Wspom
niana dopłata ma przynieść w ciągu ;uj
bliższych trzech lat pokaźną sumę par1 ;et 

milionów złotych, która hędz.ie · rozdzie
lana strażom powiatowym na cel ich 'V.f

ekwipowania, budowy remiz itp. O~y

wiony tymi perpektywami Zarz~d 0.S.P 
w Brzezinach p::>wzi•ił w czerwcu br. d~
cyzję po~zynienia wst(;pnych krok6w ku 
budowie nowej remizv, połączonej z ~alą: 
teatralna i koniecznymi pomieszczen'.ami 
:viministracyjny:ni. Decyzję te: aprobow:1b 
Walne Zebranie z lipca rb., akccptu;ąc· 

jednoczefoie w preEminarzu budżetowvm 
kwotę 200.000 - zł na prace przy;;o::o
wawcze. Dotychczasowa remiza, czc;śc'.o

wo przebudow~na w 1945 rokn, nic odpo'-



Ochotnicza Str:iż Poż:irna Brzezinska w roku 1927. 

wiada swemu przeznaczeniu z racji swego 
położenia i skromnych wymi:ir6w, ed
dzidnie zaś stojąca sala teatralna w budyn
ku parterowym z cegły, kryta p:ipą, o dłu
gości 19 m i szerokości 8 m datująca ~we 
pochodzenie z roku 1899 - jest mocno 
nadgryziona· czasem i mimo konserwacji 
nadal niszczeje Niedawna wojn:!. i bitwy, 
jakie były udziałem m. Brzezin, pozo;ta
wiły na tym budynku dotkliwe ś!ady. Re
~lizując powziętą uchwałę, Zarząd powie
rzył architektowi powiatowemu inz. Kę

pińskiemu sporz~dzenie plan6w nowego 
hudynku remizy o oddz!ebym wjeźc.lzie 

: wyjezdzie i niieszczącego znacznie wię~~
~zą salę teatralną. Plac pod ten budyne~ 
·przewidziano początkowo na miejscu do-
1 yr hcza50wej sali teatralnej, okazało się 

jednak w Wojew6dzkim Urzędzie Plano
wania, że w Brzezinach na postawienie 
budynku remizy strażackiej przewidziar.y 
}est zgoła: inny p!ac przy zbiegu ulic Pił-
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~udskiego i l-go maja. Wywołdo to k<>
nieczność zmiany projektu i dostosowania 
go do nowego terenu. Zakupiona zost2ła 

także partia d.rewm budulcO\Yego. N.:d
mienić przy tej okazji wypada. że spr.iw.X 
budowy nowej remizy była przedmiotem 
dyskusji Zarządu Straży jeszcze w r. 19) l, 
realnych jednak kształt6w dotychczas 
't r6żnych powod6w nie przybrała. 

Gdy mowa o inwestycj:ich n.i tei"!1ie 
Straży Brzezińskiej w bieżącvm roku jubi
lrnszowym, naltży wspomn;eć o całkowi
cie n0wym umundurowaniu w~zy5tkich j<':j 
członk6w łącznie z Zarządem. Uszyto p. 
nowe mundury i czapki wyłącznie wh
mym kosztem kasy Straży. Niezbędną 

ilość m:iter~ału granatow~o otrzymano ZJ 

poŚrednictwem Powiatowego Komend'.mta 
Poża·rnictwa, po cenach st·w . .mkow'.) ni
sk:ch. Pocz1.wamy •ię tu do miłego obo
wi~zku podkreśl!ć na:ł wvr:v obywateLkie 
stanowisko szczere~o przyi'.lciela Straży 



Ochotnicza Straż. Pożarna Brzezińska w roku 1937. 

.i jej członka wspierająccgfJ, ob. St~n~slawa 
Paradowskieg0, który samorzutnie ofiaro
'wał się w pracowni swej uszyć 10 mun
.durów bezpłatnie, za uszycie pozostałej z:aś 
ilości policżvł bardzo niską cenę (1.roo zł 
-0d munduru). Dalszą inwest} CJd; jest na
bvcie dla orkiestry 2-ch instrument6w za 
.cen~ 18.000.- zł (basa i klarnetu). Do 
rzęc!u trwałych i ko::zystnych dla Straży 
1nwestycji zaliczvć r6wnież należy facho
we przeszkolenie dwóch członków Straży 
na szoferów, mianowicie druhów Mi•~c ·~y
' slawa Kr6likowskicgo i Tadeusza Kaw
.czyfiskiego na specjalnych kurs:ich, kosz
tem 20.000.- zŁ W osobach obu tych 

. nłonk6w Strnż zyskała stałych jej pra
eownik6w w tej specjalności, obaj bowi.:rn 
;·obowiązali się do, co najmniej trzyletniej 
~lużby w szeregach Straży. 

Srodkami na pokrywanie podobny o::h 
inwestycji i wog6le utrzymani'! Straży są: 
..,kładki członków wspierających, dochodv 
·"'- imprez i bardzo 1kromne zapomogi: 

:t. Zarządu Miejskiego m. Brzezin zł 
30.000.- rocznie i z Powszechnego Za
kładu Ubezpieczeń Wzajemnych w ł.odti 
zi 20.000.- rocznie. (Mowa 0 bieżącym 

· roku kalendarzowym). 

Te dwie trwałe pozycje 0g6ln<'go pr:~E
minarza stanowią zaledwie jedną dzie~L!tą 
całego budżetu Straży, na zarząd jej pn.et·> 
5pada ciężar nadludzkich niemal wysill>/Jw, 
l::y sprostać zadanm, dobrow:>Lnie p:-ze.z 
grono •_ispołecznionych obywateli pod.i ,~t·!: 
mu. Nikt zar6wno 7. czvnnych, ofiarnych 
członków Straży a.ni z pvśród członk6w 
jej Zarządu ni~ li~zy na jakiekolwiek ko
rzyści osobiste, jedyn~ .zaś dla nich ll.lgro
d:;, jest przeświadczenie o 3pełnieniu· do
brze poj~t(."'go obowiązku dla dobra og6lu. 
Dobrze jeszcze, gdy przeświadczeniu temu 
towan:yszv uznanie ze strony społeczeń
stwa, lecz ileż to r:rzy jest odwrotnie, gdy 
się spotyka jedynie głosy krytyczne ze 
strony (na szczęfrie) jednostek, kt6re za
zwyczaj nic ze siebie i nikomu nie dają . . . 
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Drużyna o. S. P. w Brzezinach w roku jubileuszowym 1947· 

(1) Władysłtw Ciesiebki -komendant. (2) Frydrych Feliks - zast. komendanta. 
(3) Czeszek Mieczvs!?.w - adiutant Sztabu i vice-prezes Zarządu. 

Uzupełniając charakterystykę środkó·v, 
:;.a pomocą kt6rych zdobywa się fund;1sze 
na utrzymanie Straży, na pierwszym wiej
scu postawić należy koncerty i okoliczno
ściowe występy Órkiestry strażackiej. Z ła
two dla każdego, nie uprzedzonego, zro
zumiałych powod6w orkiestra musi pobie
rać opłaty za swoje produkcje, utrzyma.nie 
jej bowiem, uzupełnianie i naprawa in
btrumentów, materiał nutowy oraz ogólne 
potrzeby Straży pochłaniają sumy, idące 
w setki ty>ięcy złotych. Jedynie w uroczy
stościach państwowych i narodowych or
kiestra Straży występujz zaw;;ze honorowo. 
Uznając takie jej stanowisko, orkiestra by
ła dwukrotnie obdarzona doraźnymi do
tacjami ze strony Staro:;twa Brzezińskiego 
w łącznej kwocie zł 8.000.-. 

Długoletnim dyrygentem orkiestry jest 
druh Stefan Sobieszek, kt6rego dzielnym 
pomocnikiem i prawą ręka jest od lat d~ic
sięciu druh Mieczysław Królikowski, uta
lentowany „z Bożej łaski" muzyk, gnj,icy 
dosłow,1ie na wszystkich instrumentach, 
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szofer-mechanik i ... woźny Straży w jed
nt"j osobie. Skład osobowy orkie>try wy
nosi 26 druh6w, pr6cz kt6rych szkolony 
jest młody narybek w liczbie 6-ciu uczni. 
Orkiestra, narówni z drużyną, zost.lła 
w roku jubileuszowym umundurowan'l. 
i posiada komplet instrumentów. 

Straż Brzezińska w szeregach swych li
czy dzi3iaj kilku druh6w maj:icych za so
bą po 4 5, 40, 3 5 i 2 5 lat zaszczytnej i jakże 
pięknej służby. Zostali oni odznaczeni 
odznak=! za wy5ługę ht. 

Poza wierną slużhą w szeregach Straży, 
jako takiej, członkowie jej mają chlub:1ie
zapisme w pamięci karty na polu ich dzia
łalności patriotycznej i narodowej. W ro
ku 1918 brali czynny udział w rozbnja
niu n:ijeźdźcy i peln'.E służbę bezpieczeń
stwa w Milicji Oby\ntelskiej, w roku :~ a~ 
1939 niemal w komplecie pospieszyli w;'.lz 
ze swym taborem na obronę stolicy i ;;am 
jako 38-ma drużyna warszawska dokony
wali w czasie oblężenia bohaterskich czy
n6w, uwień'::zonych krwawymi ofiara:m.i. 



Orkie~tra O. S. P. w roku jubilecszowym 1947· 

(1) Sobieszek Stefan (dyrygent) 

a w tej liczbie jedną ~miertclną W akcji 
przeciwpożarowej podczas nalotu bombo
wego Niemc6w padli ofiarami na placu 
Napoleona druhowie: Śp. Fojcik Henryk, 
kt6ry wskutek b. ciężkich ran, przewiezio
nv do szpitala, zmarł, Giemżycki Jan, 
ciężko ranny, w wvniku czego posiadł h
lectwo i kilku innych, lżej r:.nnych. Za 
;;we czyny i wykazane męstwo przy obro
nie Warszawy paru z nich, w tej liczbie 
drnh Stefan Sobies7ek, zo5talo odznaczo
nych Krzvżem ·walecznych, dowod6w 
jednak w~kutek rozmaitych przeżyć nie 
7.dolali zachować. Jedynie druh Pupko Jó
zef posiada tymczasowe zaświadczeo.i~, 
stwierdzające, iż: ,,rozkazem dzienny;n 
Nr. 3 z dnia 25. IX. 1939 r. odznaczony 
został Krzyżem Walecznych po raz I z.i 
męstwo wykazane przy obronie Warsza
wy. Za Dowódcę Armii g,en. Rommla pod
pisał: Stefan Starzyński". (Bohaterski pre
zydent Stolicy, zamordowany następni e 
w niemieckim obozie). Stara'.1iem Zarządu 
Straży wszyscy uczestnicy walk w obronie 
Warszawy zostali obecnie przez Minister
stwo Obrony Narodowej odznaczeni tn::~-

ma medalami każdv. Z ramienia za~ Wła::łz 
Strażackich .:ostał każdemu z nich pny
znany medal strażacki za obronę \V'l!'
~zawy . 

R6wnież staraniem obecnego Zarządu 
wyjednane zo~tały pieniężne odszkodowa
nia z Kasy Strażackiej przy Powszechnym 
Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych w wy
sokości zl 18.000.- dla ojca Śp. Henryka 
Fojcika i zł 1 5 .ooc.- dla druha Jana. 
Giemżyckiego - obu wspomrnanych ·wy
żej ofiar obrony Stolicy. 

W:;zyscy członkowie Straży są ubezpie
czeni od wypadku w Powsz. Zakł. Ub>!z
pieczeń Wzaj. Ubezpieczone 5ą r6wniei 
konie, mogące ulec wypadkowi, w razie 
użycia ich do akcji w wypadku poslu ·~i
wania się taborem konnym. 

Dzięki ubezpieczeni;.1 c:donk6w Straży 
- otrzymał odszkodowanie zł 3.500.

druh Loba J6zef, kt6ry dowodząc akcją 
przy groŹllyrn pożarze w niedalekich · 
Szymaniszkach, latem bieżącego roku. 
uległ dotkliwemu stłuczeniu prawego ra-
mienia przez zwaloną, palącą ~ię belkę. 
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Piecze; duchową jako kapelan Strriy 
sprawuje ks. dr Jerzy Wirszyłło, od lip
ca rb. nowy proboszcz tutej;zej parafii 
i dziek:m Brzeziński. Poprzednikiem jer,o 
był w ciągu kilku lat ostatnich ks. pro
boszcz Franciszek Szczepański. Obaj k.;ię

:i.a proboszczowie darzyli Straż wielką 

7yczliwością, zjednując dla siebie tym sa
mym szacunek i przywiąz:mie strażaków. 
Nie mniejszym sentymentem kieruje się 

od bardzo dawna Straż Brzezińska w sto
~unku do miejscowego, zabytkowego lda
sztoru 00. Reformatów, którego d.iw
nvch przełożonych a jt•i. szczególnie obec
nego gwardiana klasztoru o. Roberta M:i
dejskiego otacza :lywą sympatią i czcią. 

Klasztor, zniszczony bardzo powazn:e 
wskutelt działań wojennych w 1945 r., wy
dkiem miejscowego i okoliczneg0 społe
czeńst"l\'.l dźwiga się stopniowo z ruin. Nie 
jedną ceg!elkę b jego odbudowie złożyła 
w ofierze również Straż Brzezińska, biorąc 
przez swą o•·kiestrę i całą drużynę żywy 
udział w r6żnvch imprezach na rzei::z 
klasztoru. 

W roku jubileuszowym drużyna O. S. P. 
w Brzezinach liczy 37 członków czyn
nych. Orkiestra Straży zaś składa się z 26 
osób. Obie te grupy łącznie tworzą str1-
7acki chór męski, powstały w ostatnich 
tygodniach, który z okazji obchodu Jubi
leuszu Straży wystąpi po ra~ pierw;zy. 

·Orkiestrę prowadzi, jak wspomniano wy
żej dmh Sobieszek Stefan, chóre':Il. zaś kie
ruje druh prezes Stefan Zieliński przy ho
norowej pomocy ob. Romany Zejdlerowej, 
piani;,tki, której ll'.l tym miejscu wyraż:i
r.lY serdeczną podziękę za niesione na rzecz 
Straży trudy. 

W tych warunkach S!)Otyka Brzezińska 
·O. S. P. swój rok jubileuszowy. 

W uznaniu zasług. jakie Straż Brzeziń
ska położyła na polu ogólno-społecznym 
i narodowym, powstały samorzutnie Oby
watelski Komitet Obchodu 50-lecia jej 
istnienia, obchodu, który się odbywa 
·w dniu 26 października 1947 r„ funduje 

Straży sztandar, posiadany przez nią bo
wiem od lat z górą czterdziestu oadł ofo.
rą nikczemnych okupantów podczas tra
gicznej ostatniej okupacji. C"orążym od 
lat 45-ciu jest nadal jeden z seniorów Stra
ży druh Kurczewski Stanisław i jemu przy
padł dzisiaj w udziale zaszczyt przejęcia 

z rąk fundato!'Ów nowego znaku Straży 

- pięknego nowego sztandaru. W akcie i 

tym towarzyszą mu jego co do wieku ró
wieśnicy: druhowie Staniszew;;ki Roman, 
dzielny i nagradL.any za pelr.~ poświęceni;i 
i często ryzy kow n:i działalność członek 
od 4 5 lat Straży oraz wspomniany na 
wstępie Miazek Jan, obchodzący wraz Z;! 

Strażą swe 50-lecie członkostwa. 
Miarą uznania dla bczinterl.!sownej i jak

że społecznej dziafalności Straży Brzezirt
skiej jest zaszczytny dla Stra.ly fakt, iż 
sam Włodarz W oje„,ództwa łódzkiego -
ob. Wojewoda Piotr Szymanek - zechciał 
przyjąć protektorat nad Obchode!l1 Jubi
lemzu i osobiście w nim uczestniczyć. Pco
tcktor:itu swego udz;elić zechcieli również 
ob. ob. Starosta Brzeziński Stan:sław Anioł 
oraz Przewodniczący Powiatowej Rady 
NarodJwej, Józef Zabiński. 

Pokrótce, jak na to pozwalają ramy ni
r;iejszego okolicznościowego wydawnictwa, 
rzuciliśmy tu skromny szkic historyczny 
Ochotmczej Straży Pożarnej w Brzezinach 
dla pamięci współczesnych i dla wiadomo
ści potomnych, którym - daj Boże -
niech przyświecają nadal wzniosłe intencje 
pielęgnowania pięknej idei niesienia bez
interesownej, wypływającej z - najszlachet
niejszych, altrnistycznych pobudek, pómv
cy bliźnim w nieszczęściu. Poza niniejszą 
„Jednodniówką Jubileu~zowa" upamiętnia 
dzisiejszy kres p6łwiecza ubiegłego w ży
ciu Straży pamiątkowa tablica, wmurowa-
na: w budynku remizy jako symbol owoc
nej - mamy nadzieję - dziahlnoś:i Stn
:i:y w rozpoczynającym się dzisiaj półwie
czu drugim. 

Stefan Zieliński 

Prezes Zarządu O. S. P. w Brzezina.cit 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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Grupa ogllna O. S. P. w Brzezinach: Zarząd, Drużyna i Orkiestta w rolrn 

;ubileuszowym. 

(r) J6zef Żabiński (Prezes Zarządu Pówiatowego Związku Straży Pożarnych 
i Pre7es Powiatowej Rady Narodowej; (2) J6zef Knapik (ppor. poż:irn., 

Instruktor Powiatowy Pożarnictwa). 

Wykaz członków Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Brzezinach w roku jubileuszowym 194 7. 

ZARZĄD: 

Zieliński Stefan Prezes 
Ct;eszek .Mieczysław Vice-prezes 
Gałązka Zygmunt Sekretarz 
.Marciniak Aleksander Skarbnik 
Wojciechowski Czesław , Gospodarz 
Pogoda Mieczysław, Burmistrz m. · l 

Brzeziny -:-- i Członkowie Zarządu 
Guzicki Stanisław . -""7 J 
Kiełczewski J6zcf · -

KOMISJA REWIZYJNA: 

Włodarek Benedykt, rejent. 
Maciejewski J6zef 
Fijałkowski Konrad · 
Puczyński Jan 

=\ 
·_ J 

' 
Przewodniczący 

Członkowie 
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SZTAB: 

Ciesielski Władysław 
Frydrych Feliks 
Czeszek Mieczysław 

DRUŻYNA: 

Loba J6zef 
Stachura Józef 
Mitusiak J6zef 
Dzieaziczak Kazimierz 
Loba Luc.im 
Królikowski Mieczysław 
Pupko J6zef 
Sikora Stanisław 

Babski Władysław 
Bartosz Wiktor 
Budkiewicz . Stefan 
Czeszek Mieczysław 
Gałązka Jakub 
Jóźwik Feliks 
Kawczyński Tzdeusz, szofer 
Kaźmierczak Stanisław 
Boberek Antoni 
Urbański Antoni 
Wieloch Zygmunt 
Białek Stefan 
Dziubiński Marian 

Sobieszek Stefan - dow6dca 
Szmale·; Marian - sierżant 

Królikowski Jan „ 
Gicmżycki Jan - plutonowy 
Tomecki Kazimierz „ 
Barto5z Wiktor 
W ojcicch0w·;ki Czesław 

Urbański Antoni 
Loba Czesław 
Skowroń.ski Czc~law 
·Skrzyński Józef 
Giemżycki Lucjan 
Zabierzanek J:m 
Jarzyna Mieczys!:iw 

CZ:E:.ONKOWIE HONOROWI: 
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Mazowita Adam 
Puliński Stanisław 
Kornacki Roman 

Komendant 
Zast Komendanta 
Adiutant 

Dowódca 
„ 

sierżant 

„ 
plutonowy 
kapral zawodowy (szofer) 

„ 
„ 

SZEREGOWI: 

Wojciechowski Mieczysław 
Ga~ązka Tomasz 
Pietrasik Marian 
Bami5zkiewicz Antoni 
qgrodnik Stefa.:i 
Kubicki Tadeusz 
Dobski Eugeniusz 
Fijałkowski Stefan 
Kiełczewski Jerzy 
Sobkiewicz Marian 
Domań5ki Roman 
Kołakowski Stefan 

ORKIESTRA: 

Szymczak Tadeusz 
\X1ifoiew~ki Arkadiusz 
Kiełczewski L~-:>:1ard 

Urbański Aleksancier 
Kłąb Cze;ł1.., 

Bud'{ie,vic3 Zygmunt 
Dyr He,1ryk 
Malik Ryszard 
Jurasz Kazimierz 
Królikowski Mieczvsław 
Sikon Stanisław . 
Dziedziczak Kazimierz 
Tyrdski Marian 

KAPELAN STRAZY : 

Ks. ,Dr Jerzy Wirszyłlo, Probmzcz 
i Dziekan Brzeziński 



Zarząd O. S. P. w Brzezin:lch w roku jubileuszowym 1947. 

Siedzą od lewej: J6zef Kiełczewski (czi. Zarz.), Mieczysław Pogoda (burmistrz m. 
Brzezin, czł. Za.rz.), Stefan Zieliński prezes Zarządu), Paweł Andziak (przewodu. 
Sekcji Finans. Komitetu Obywat.). Stoją od lewej: Zygmunt Gałązka: (sekretarz), 
Władysław Ciesielski (komendant Straży, czł. Zarz.), Stanisław Guzicki (czł. - Zan), 
Mieczysław Czeszek (vice-prezes i adiutant Sztahu), Czesław Wojciechowski (gospo-

d::rz) i Aleksander Marciniak (skarbnik) . 

LIS TA 
członków wspierających Ochotniczej Straży Pożarnej 

w B r z e z i n a c h. 
1. Anioł Stanisław, Starosta 
2. Ambroziński St:1111islaw 
3. Andziak Paweł 
4. Baran Jan 
5. Bartosz Henryk 
6. Budziewski Ignacy 
7. Budziewski Jan 
8. Bujakiewicz Teodor 
9. Bujakiewicz Stanisław 

10. Białkowski J6zef 
I i. Bujnowicz J6zef 
12. Budziewski J6zef 
13. Bi:ilosk6rski Jan 
14. Budkiewicz Tadeusz 

15 .. Czapski Tadeusz 
16. Chmielewski Czesław 
f7· Chmielewski Mikołaj 
l 8. Czyżykowski Piotr 
19. Ciesielski Franciszek 
20. Cywifiski Zygmunt 
21 . Durański Michał 
22. Durański Stanisław 
23. Daszkiewicz Tadeusz 
24. Ebert Stanisław 
2 5. Fijałkowski Konrad 
26. Fijałkowski Józef 
27. Gałecki Kazimierz 
28. Gertner Antoni 
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, 29. Gajda Euzebiusz, dr 
30. Gajda Władysław 
3 I. Gałązka Eugeniusz 
32· Gałązka Zygmunt 
33. G6recki ludwik 
34. Guzicki Stanisław 
J 5. Golnik Stefan 
36. Gałązka Władysław 
37. G.iłecki Jan 
18. Gałązka Aleksander 
39. Gał~zka Władysław 
40. Gałązka Władysław 
.p. Guzek Antoni 
.p. Hewanicki Stefan, dr 
'43· Janusz Władysław 
H· Jadczak J6zef 
'4 5. Jadczak Wacław 
-46. Kawczyński Wacław 
41. Kawczyński Kazimierz 
'4 8. Kidbasiński Aleksander 
49. Kiełczrw,ki J6zef 
50. Kozłowski Stanisław 
5 l. Kobkowski W a cła w 
52. Kurzawa Antoni 
53. Kolasa ,Antoni 
) 4. Krogulec . 

..... 

77. Olczyk Stanisław 
78. Pacho Henryk 
79. Pietrusiewicz 
80. Pararłowski Zygmunt 
81. Paradowski Stanisław 

Pokora Kazimierz 
Pi>!trasik Franciszek 
Pietrasik Stanisbw 
Puliński Stanisław 
Plich EugeniU5z 
Przyłęcki Zygmunt 
Piotrowski Henryk 
Pogoda Mieczysław, 
Pogoda A~toni 
Pachno M:chal 

92. Puczyński Jan 

burmi!>trl 

93. Rzeźnicki M:eczysław 
94. Szmajda Józef 
95. Skorupski Eugeniusz 
96. Strojnowski Edward 
97. Stanikowski Władysław 
98. Dr Szelągowski Stanisław 
99. Szymanowski J6;z.ef 

loo. Spychała Franciszek 
roi. Smolarek, Kier. „Spclem„ 

_ : ? . '.:<'~· · .i 102· ·Shmlwwski Edward 
103. · Sobkie;vkz Jerzy „55 . . Kacerka J6zef, s~dzia 

56, Karczewski Tadeusz 
·;57. K!ełbasi~~ki Zygm!mt 
·~są. Klimcz.af:Ja_n. .. 

. l ... . • . " . 1 
" ... ~, „. t : :.: 104. Stawiany A. eksan\;ier 

. ; P •. , .. . .;. . . 1.0 5. Smytzeft Bronisław 

59. Maciejewski Felik~ 
60. Miazek Roman · 
6 x. Marciniak Aleksander 
62. Miazek Zvgmunt 

, 63, M.acięjewsl)i J6zef. .· 
,64. Mospinek J6zef 
6 5. Mospinek Afred 
66. Miazek Whdysław 
67. Marcinkowski Jan 
68. Młynarz Teocłór 

69. Modzelewski Jan 
70. Nowowiejski Jan 
71. Nawrocki Zdzisław 
72. Nowakowski Tan, vice 
73. Nowakow~ki -radeusz 
74. Okrasa Francis?ek 

· 75. Okrasa Józef 
76. Okrasa Stanisław 
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~ .-'; I ' !" .• ~.~ .: . .t ) .o;Q. Stachu r~ki .Kazimierż , 
,' " "Jlt-.: . 107. S~likow~ki 'Zenon 

· rn8. Tat-ir A.ntoni. nadleśniczy 

' ,, 
J ::/ 

,. 109. Trębacz ]6zef 
\. 'Y 110. Trębacz Stanisław 

. " 
' 
·n 

. ' 

star~ta 

.. 

r, , n x. W 6jcik Władysław 
112. Witkowski Jan 
i 11. W~żyk Lucjan 
114. Wojciechowski Czesław 

115. Wojciechowski Lucjan 
u6. Włodarek . Benedykt, rejent 
u7. Wiśniewski Fr.anci>zek 
n8. Wojtalczyk Antoni 
! 1 9. W osik Stanisław 

i20. Zakolski Sranishw 
l 2 r. Zieliński Stefan, prezes O. S. P. 
122. Zaba Kazimierz 
123. Żabiński J6zef, Przewodn. Pow. Rady 

Nar. 



Komitet Oby~atelski Ob.chodu . J ubilcuszowego O. S P. -w · Brżezinach. · · 

(1)Jan Nowowiejski, ,prze~odniczący; (2) ·'Bbrtedykt\ wiÓdarek (rejęnt, skarb~i.;( 
Komitetu); _(3) . Sta~jsław _ P\lliiiski, długoletni b. ~zł. Zarządu . i hOńoro,wy 

· · ·. · Prezes· Straży, członek Komitetu. · ' ' · 

~:I·. ·• ·"': 
.,, . i,,„ 

•.• ~J . 

/· ,'·_;„,; • ,,, , ; ·.· y 
\_ ... ·; ... " -~ 

.i '.: · ODZNA.BZENJ ,_, 
przez Ministerstwo Obrony Narodowej·.: „ 

. Z_'\ UDZIAŁ, \V _ .O~RbNIE WARSZAWY WE ~-\~ttzFSNIU . lJ)9 R 

.. I PRZEZ WŁĄPZE STRAŻACKIE ODZNAKĄ ZA OBRONĘ STOLICY 

CZ:ŁONKOWI:E O. S. P. W BRZEZINACH: 

l. Gomulak Mateusz 
2. Sobieszek Stefan 
3. Tomecki Kazi.mierz 
4. Stachura J6ref 
5. Smolec Marian ·. 
6. Dziedziczak Kazi.mierz 
7. Giemżvcki Jan 
8. Loba J6zef 
9. Pietrasik Marian 

10. Iżykowski Bolesław 
11. Fibich Stanisław 

, ' 

~t'. Słomkowski Edward 
13. Pacho J6zd . 
14· Pupko J6zef 
15. Kowalski Edward 
16. Wieczorek Właclvsław 
17. Fojci~( Henryk 
18. Jedynak Jan 
r9. Kołakowski Stefan 
20. Wojciechowski Mieczy~ław 
2i. Babski Władysław 
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Spis Członków O. S. P. w Brzezinach 
odznaczonych za wysługę lat: 

2A 50 LAT Sł.UZBY: 
Miazek Jan 

ZA 45 LAT Sł.UZBY: 
Staniszewski Roman 
Kurczewski Sta~isław 

2A 3~ LAT Sł.UZBY: 
Sobieszek Stefan 
Ambroziński Stanisław, b. komend:mt 

-ZA 25 LAT SEUZBY: 
Kawczyński Kazimierz, b. komend mt 
Giemżycki Jan 
Loba J6zef 
Matusiak Józef 
Dziedziczak Kazimierz 

ZA 20 LAT SI:.UZBY: 
Ciesielski Władysław, obecny komend. 
Stachura Józef 
Pupko J6zef 
Pietrasik Marian 
Tome:ki Czesław, obecny gospo:łarz 
Szmalec Marian 
Królikowski Mieczysław 

ZA 15 LAT SŁUZBY: 

Frydrych Feliks, obecny zast. komenchnt-r 
Loba Lucian 
Babski Władysław 
Sikora Stanisław 
Boberek Antoni 
Szymczak Tadeusz 
Skrzy;1ski J 6zef 
Królikowski Jan 

ZA IO LAT Sł.UŻBY: 
Bartosz Witold 
Jóźwik Feliks 
Wojciechowski Miec~ysła w 
Loba Czesław 
Wifoiewski Arkadiusz 
Skowroński Czesław 

Z po~ród Członków Zarządu Straży Br2'.e 
zińskiej odznaczeni są: 

ZA 20 LAT Sł.UZBY: 

Kiełczew~ki J6zef 
Ga1ązka Zygmunt. 

Skład Obywatelskiego Komitetu Obchodu 50-lecia 
O. S. P. w Brzezinach. 

"Nowowiejski Jan 
Włodarek Benedykt, reje1tt 
.Andzia1i: Paweł 
Zieliński Stefan 

-Cze5zek Mieczysław 

Xs. Dr Wirszyłło Jerzy 
Puliński Stanisław 

-Ciesiebki Władysław 
Paradow.>ki Stan!sław 
Kr6likowsKi Jan 
Frydrych Feliks 
W ojcicchowski Czesław 

Giemżycki Jan 
Mospinek Jan 
Kiełczewski J6zef 
Sobie.;zek Stefan 
Loba Józef 

16 

Przewodniczący 
Skarbnik 
Pruwodnicz<}cy Komisji Finan~owej 

„ Propal?andowej 
S~kretarz 

Członkowie: 

Maciejewski Józef 
Gałecki Jan 
Bariasz Franciszek 
Kawczyński Kazimierz 
Guzicki Stanisław 
Królikowski Mieczysław 
Marcini.tk Alek>and'!r 
Gał~zk:i Zygmu'lt 
Gałązka Władysław 
Durań:>ki Micliał 

Paradońo·ski Zygmunt 





, WiMBP im. J. Piłsudskiego 

w Łodzi 
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