Historia straŜackiej trzemeszeńskiej rodziny Schillaków

StraŜacką historię rodziny Schillaków rozpoczyna Piotr Schillak – urzędnik
trzemeszeńskiego magistratu, który na pierwszym zebraniu straŜy – odbytym
po Odzyskaniu przez Polskę Niepodległości – 11 lutego 1920 roku został wybrany
Mistrzem – odpowiednikiem dzisiejszego naczelnika.

Syn Piotra Schillaka – Tadeusz Schillak, wstąpił do OSP w Trzemesznie w wieku
18 lat, w 1946 r. tj. 63 lata temu. Po ukończeniu szkoleń i kursów w latach 1960-1964
pelnił funkcję sekcyjnego. Od roku 1964 był dowódcą plutonu. W latach 1972-2003
tj. przez 31 lat był kierowcą wozów bojowych i konserwatorem sprzętu poŜarniczego.
W latach 1974- 1991 pełnił funkcję zastępcy naczelnika tj. przez 17 lat. Od roku 1991
do chwili obecnej jest naczelnikiem OSP Trzemeszno, a od roku 2006 takŜe
Honorowym Prezesem Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego Związku OSP RP
w Trzemesznie.

Podczas jego dowodzenia OSP Trzemeszno słynęła ona w ówczesnym powiecie –
rejonie

operacyjnym

Mogilno

i

województwie

bydgoskim

z

doskonałego

przygotowania sprzętu technicznego do akcji gaśniczych oraz z wysokiej gotowości
bojowej. Co jeszcze niedawno wspominał płk. poŜ. Stanisław Mikulak – komendant
wojewódzki straŜy poŜarnych w Bydgoszczy w latach 1978-1983. Jednostka odnosiła
duŜe sukcesy w zawodach sportowo-poŜarniczych na szczeblu gminy, powiaturejonu m.in. zajęła pierwsze miejsce w roku 1972 podczas zawodów powiatowych
w Mogilnie i w roku 1974 w Gębicach oraz wojewódzkich w Grudziądzu, gdzie
zdobyto IV miejsce oraz w Inowrocławiu w 1976 r. gdzie wywalczono VI lokatę. Brał
takŜe udział w gaszeniu wielu poŜarów na terenie miasta i gminy Trzemeszno oraz
sąsiednich miejscowości i gmin. Jeszcze dziś jeśli stan zdrowia pozwoli aktywnie
bierze udział w straŜackich spotkaniach, zebraniach, uroczystościach i wyjazdach.

Za swą działalność straŜacką dh Tadeusz Schillak został odznaczony Odznaką
„StraŜak Wzorowy”, Złotym Medalem „Za Zasługi dla PoŜarnictwa”, Medalem
Honorowym im. Bolesława Chomicza, oraz Złotym Znakiem Związku OSP RP –
najwyŜszym odznaczeniem straŜackim w Polsce.

W roku 1955 Pan Tadeusz Schillak zawarł związek małŜeński z Panią Marią
Borowską, pochodzącą takŜe z rodziny o straŜackich tradycjach. Państwo Maria
i Tadeusz Schillakowie wychowali córkę i pięciu synów. Doczekali się 18 wnucząt
i 2 prawnuków. Obecnie w tej liczbie straŜakami są córka, 5 synów, 3 wnuczki
i 3 wnuków, a takŜe zięć i 3 synowe. W roku 1989 Pani Maria Schillak
za wychowanie córki i pięciu synów straŜaków została przez płk. poŜ. Michała Talara
– Komendanta Wojewódzkiego StraŜy PoŜarnych w Bydgoszczy odznaczona Złotym
Medalem „Za Zasługi dla PoŜarnictwa”, który otrzymała takŜe po raz drugi
za szczególne zasługi dla OSP w Trzemesznie z okazji jubileuszu 110.lecia OSP,
który był obchodzony w roku 2000. A takŜe Medalem Milenijnym Starosty
Gnieźnieńskiego.

W roku 2005 Państwo Maria i Tadeusz Schillakowie obchodzili 50. rocznicę zawarcia
zawiązku małŜeńskiego i zostali uhonorowani przez Prezydenta RP medalami
„Za długoletnie poŜycie małŜeńskie”.

Dh GraŜyna Kachniarz – córka Marii i Tadeusza Schillaków, wstąpiła do OSP
Trzemeszno w roku 1974, była członkiem młodzieŜowej kobiecej druŜyny
poŜarniczej, kobiecej druŜyny poŜarniczej, członkiem zarządu OSP, a od roku 2002
jest jej prezesem. Posiada Złoty Medal „Za Zasługi dla PoŜarnictwa”. Członkami OSP
wchodzącymi w skład Jednostki Operacyjno-Technicznej są takŜe mąŜ dh Jerzy
Kachniarz, posiada Odznakę „StraŜak Wzorowy” oraz Złoty Medal „Za Zasługi dla
PoŜarnictwa” i syn dh Łukasz Kachniarz, który wchodzi w skład reprezentacji OSP
Trzemeszno na gminne, powiatowe i wojewódzkie zawody sportowo-poŜarnicze.

Dh Andrzej Schillak – syn Marii i Tadeusza Schillaków, wstąpił do OSP Trzemeszno
w 1976 r. Był członkiem MłodzieŜowej DruŜyny PoŜarniczej. Jest członkiem JOT,
kierowcą wozów bojowych i mechanikiem motopompy. Przez wiele lat jako
konserwator sprzętu poŜarniczego przygotowywał i obsługiwał motopompy podczas
zawodów rangi gminnej, powiatowej- rejonowej, wojewódzkiej i krajowej. W raz
z druhnami zdobył w roku 2002 wicemistrzostwo Wielkopolski podczas zawodów
w Lądku, a w roku 2003 VI miejsce w Polsce w czasie zawodów krajowych
w Toruniu. Posiada Odznakę „StraŜak Wzorowy” oraz Złoty Medal „Za Zasługi dla
PoŜarnictwa”.

StraŜakami są takŜe Ŝona Małgorzata Schillak, odznaczona Złotym Medalem
„Za Zasługi

dla

PoŜarnictwa”;

córka

Sylwia

Schillak,

wchodziła

w

skład

wicemistrzowskiej druŜyny kobiecej w 2002 r. i brała udział w zawodach krajowych
w Toruniu w 2003 r. była takŜe członkinią straŜackiego zespołu tanecznego
„Nagły Atak StraŜaka”. Posiada Odznakę „StraŜak Wzorowy” i Brązowy Medal
„Za Zasługi dla PoŜarnictwa” oraz syn

Daniel Schillak – członek DruŜyny

MłodzieŜowej.

Dh Tomasz Schillak – syn Mari i Tadeusza Schillaków, wstąpił do OSP
w Trzemesznie w roku 1976, jako członek MłodzieŜowej DruŜyny PoŜarniczej.
Od roku 1979 r. jest członkiem czynnym OSP, a obecnie pełni od kilku lat funkcję
zastępcy naczelnika, jej kierowcy wozów bojowych i konserwatora sprzętu.
Odpowiada za gotowość operacyjną jednostki i jej wyszkolenie. Bierze udział prawie
we wszystkich akcjach gaśniczych i ratowniczych, na terenie miasta i gminy oraz
powiatu. Jest równieŜ trenerem i kierownikiem druŜyn druhen i druhów na zawody
sportowo-poŜarnicze. Na swoim koncie posiada udział i zajęcie VI miejsca
w zawodach krajowych w 2003 r. II miejsca w Wielkopolsce w 2002 r. oraz
pięciokrotne pod rząd zajęcie pierwszego miejsca w zawodach powiatowych. TakŜe
m.in. dzięki niemu OSP Trzemeszno cztery razy, w tym trzy z rzędu otrzymała tytuł
najlepszej OSP na terenie powiatu. Jest bardzo dobrym kierowcą i mechanikiem
sprzętu silnikowego. Posiada Odznakę „StraŜak Wzorowy” oraz Złoty Medal „Za
Zasługi dla PoŜarnictwa”.

Członkiniami Kobiecej DruŜyny PoŜarniczej są takŜe Ŝona Renata Schillak,
Posiadająca Srebrny Medal „Za Zasługi dla PoŜarnictwa”. Córki Monika i Izabela
Schillak – członkinie wicemistrzowskiego zespołu z 2002 r. i zawodów krajowych
w Toruniu w 2003 r. Były takŜe członkiniami zespołu tanecznego „Nagły Atak
StraŜaka” do MDP naleŜy równieŜ syn Adam Schillak.

Dh Wiesław Schillak – syn Marii i Tadeusza Schillak, wstąpił do OSP
w Trzemesznie w 1981 r. jak członek druŜyny młodzieŜowej, brał udział w wielu
akcjach ratowniczo-gaśniczych i zawodach sportowo-poŜarniczych, w tym rangi
wojewódzkiej w Inowrocławiu w 1995 r, w Świeciu w 1996 r. – IV miejsce, w Brusach

w 1997 r. i w Więcborku w 1998 r.- V miejsce. Posiada Odznakę „StraŜak Wzorowy”
oraz Złoty Medal „Za Zasługi dla PoŜarnictwa”.

Dh Grzegorz Schillak – syn Marii i Tadeusza Schillak, wstąpił do OSP
w Trzemesznie w roku 1981.Brał udział i bierze w wielu akcjach gaśniczych
i ratowniczych na terenie miasta i gminy, a takŜe w zawodach sportowopoŜarniczych. Posiada Odznakę „StraŜak Wzorowy” oraz Złoty Medal „Za Zasługi dla
PoŜarnictwa”.

Członkinią KDP jest takŜe Ŝona Mirosława Schillak, która posiada Srebrny Medal
„Za Zasługi dla PoŜarnictwa”.

Dh Roman Schillak – syn Marii i Tadeusza Schillak, wstąpił do MDP przy OSP
w roku 1981. Jest kierowcą wozów bojowych i funkcjonariuszem Państwowej StraŜy
PoŜarnej w Mogilnie. Brał i bierze udział w wielu działaniach ratowniczych oraz
zawodach rangi gminnej, powiatowej i wojewódzkiej. Posiada Odznakę „StraŜak
Wzorowy” i Złoty Medal „Za Zasługi dla PoŜarnictwa”.

W chwili obecnej członkowie rodziny Schillaków oraz ich krewni stanowią ponad 30
% składu osobowego Ochotniczej StraŜy PoŜarnej.
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