Historia wsi Drzewce
1331 - 2018
Wieś „Drzewcza”, „Drzewcze” obecnie Drzewce powstała w 1331 roku.

1331 r.
– Arcybiskup gnieźnieński Janisław lokuje wieś Drzewce w zaroślach pomiędzy wsią Godzianów i
Słupia, nadając wsi prawo na niemieckie średzkie i sprzedaje sołectwo Adamowi synowi Marcina

1359 r.
– Książę mazowiecki Ziemowit III poświadcza arcybiskupowi gnieźnieńskiemu Jarosławowi
przynależność wsi Drzewce do dóbr kościelnych zwanych kasztelanią łowicką.

1511 r.
– Wieś należy do parafii Lipce.
– Wieś liczy 24 łany i 1/2 działu.
– We wsi jest karczma.
Łan - nazywany też włoką (1 łan = 30 morg ≈ 17,955 hektara)
Zagon - wąski pas ornego pola, ograniczony równoległymi bruzdami, składający się z kilku lub
kilkunastu skib (1 zagon = 1000 stop = 432 m).

1564 r.
– Wieś liczy 20 łanów chłopskich, 3 łany sołeckie, 4 karczmy, 4 zagrody, 2 rzemieślników.

1579 r.
– Wieś liczy 24 łany chłopskie, 3 łany wójtowskie, 2 zagrody, 2 komorników i 1 rzeźnika.

1648 r.
– We wsi jest 28 włoka, 15 zagon, z tych 4 wójtowskie, 6 pustych i 6 zagon, osiadłych włoka 18 i 9
zagon. Podatki i czynsze z włoka po 34 gr i 3 korce owsa.

1655-1666 r.
– Zniszczenie wsi podczas działań wojennych w czasie „potopu" szwedzkiego i rokoszu Lubomirskich.

1662 r.
– Wieś płaci podatku pogłównego 102 zł.

1663 r.
– Wieś z 28 i ¼ włóka ma uprawnych 7 włoka, 34 zagon i 6 skib, reszta leży odłogiem.
– We wsi jest 16 domów.

1673 r.
– Wieś płaci podatku pogłównego 54 zł.

1676 r.
– Wieś płaci podatku pogłównego 130 zł.

1708-1711 r.
– Wielka zaraza we wsi Drzewce i okolicach.

1739 r.
– Wieś ma 28 włoka, z tych wójtowskich 1 włoka, 30 zagon, na karczmarza i włodarza po 15 zagon.
– Nazwiska gospodarzy: Antoni Latek, wdowa Trzęsalina, Jan Świderek, włodarz Krawczyk, Jakub
Kaydasz, Stanisław Więch, wdowa Wybrańcowa, Marcin Wybraniec, Walenty Gozdek, Jacek Żurawski,
Stanisław Kuzma, wdowa Olejnikowa, Adam Woyt, wdowa Mackowa, Jakub Gocał, komornik Rydry,
Nagórka.
– We wsi jest 14 domów osiadłych, 6 pustych, 4 komorników. Inwentarz: 16 wołów i 15 krów.

1749 r.
– Wieś ma 28 włók, z tego wójtowskich 3 włóka, karczmiarz i włodarz po 1 kwarcie, pusto lezy 22
włoka, 2 kwarty.
Osiadłości 22, domów 14, komorników 8, stodół 17; inwentarz: 57 wołów, 11 koni, 30 krów.

1767 r.
– We wsi są 22 osiadłości, 19 domów, 20 stodół. Inwentarz: 42 woły, 36 krów.

1785 r.
– We wsi są 23 gospodarstwa, 96 mieszkańców, w tym mężczyzn 23, kobiet – 19, synów 23, córek 20,
czeladzi 11.
– Wieś ma 16 domów, 17 stodół. Inwentarz: 42 woły, 16 koni, 31 krów, 116 owiec, 34 świnie.

1789 r.
– Wieś ma 30 domów, w tym karczmę, 5 domów o 2 gospodarstwach i 19 domów o 1 gospodarstwie.

1793 r.
– II rozbiór Polski – wieś Drzewce wchodzi w skład Królestwa Prus.

1795 r.
– III rozbiór Polski – wieś Drzewce pozostaje pod zaborem pruskim.
– Wieś ma 28 włoka, wójtowskie 3, pusto leży 17 włóka.
– We wsi są 23 osiadłości, mieszkańców 69, domów 21, stodół 21, puste 2 domy i stodoła. Inwentarz:
15 koni, 37 wołów, 15 krów, 12 jałowizn, 28 owiec, 14 świń.

1807 r.
– Wieś Drzewce i okolice wchodzą w skład utworzonego w wyniku wojen napoleońskich Księstwa
Warszawskiego.

1815 r.
– Drzewce i okolice znajdują się w granicach Królestwa Polskiego.

1820 r.
– Dobra łowickie przechodzą na własność Wielkiego Księcia Konstantego i jego żony Joanny
Grudzińskiej zwanej „Księżną Łowicką”.

1822 r.
– 9.VII – Dekretem carskim wskazano granice księstwa łowickiego – nie obejmowały one ekonomii
(klucza) Głuchów, w tym Drzewiec i okolicy.

1827 r.
– Wieś w powiecie brzezińskim, parafia Lipce.
– Wieś ma 36 domów, 239 mieszkańców.

1828 r.
– Wieś liczy 38 gospodarstw, w tym 6 komorników, 234 mieszkańców, w tym 4 osoby w karczmie.
Inwentarz: 29 koni, 92 woły, 49 krów, 61 jałowizn, 149 owiec, 49 świń.

1829 r.
– Ekonomię Głuchów, w tym wieś Drzewce przyłączono do księstwa łowickiego.

1838 r.
– Dobra łowickie (w tym Drzewce i okolice) przeszły na własność cara rosyjskiego Mikołaja I (do I
wojny światowej).

1855-1856 r.
– Wielka epidemia cholery - zmarło wielu mieszkańców wsi, a zwłaszcza dzieci.

1863 r.
– We wsi powstała szkoła.

1864 r.
– 2.III - Uwłaszczenie gospodarstw chłopskich w Królestwie Polskim m.in. w Drzewcach i okolicy na
mocy dekretu cara Aleksandra II Romanowa.

1865-1870 r.
– Udział mieszkańców Drzewiec w budowie kościoła murowanego w Lipcach.

1867 r.
– 01.I – Drzewce włączono do nowo utworzonej gminy Słupia w nowo powstałym powiecie
skierniewickim (gubernia warszawska – zabór rosyjski).

1874 r.
– Wieś w gminie Słupia, grunty 1595 morg, mieszkańców 344.

1902 r.
– Wieś w powiecie skierniewickim, gmina Słupia, parafia Lipce, sąd Okręgowy I Dębowa Góra.

1905 r.
– Wieś ma 74 domy, 546 mieszkańców, w tym 272 mężczyzn i 274 kobiet.

1912 r.
– Wieś o obszarze 1510 mórg. Mieszkańców 555, w tym 272 mężczyzn i 283 kobiety, wszyscy katolicy.

1918 r.
– We wsi jest 130 gospodarstw, obszar wsi 1493 morgi, w tym 3 morgi stanowią wspólną własność
gromady.
– Drzewce przechodzą na własność skarbu państwa polskiego.

1921 r.
– Wieś liczy 104 domy; 701 mieszkańców, w tym 350 mężczyzn i 351 kobiet, wszyscy katolicy.

1923 r.
– Powstanie straży pożarnej (ew. 1925 r.). Jej pierwszym prezesem został Józef Marat, a naczelnikiem
Wincenty Jankowicz.

1929 r.
– Wybudowano drewnianą remizę „Ryglówkę”

1933 r.
– Rozporządzeniem Wojewody Warszawskiego uporządkowano sieć osadniczą poprzez utworzenie
gromad (sołectw), do których włączono poszczególne kolonie, przysiółki i osady. Ustalono, iż
gromada Drzewce stanowić będzie wieś Drzewce.

1934 r.
– Powstanie KGW. Początkowa nazwa „Kobiety z Drzewiec” (do 1957 roku).

1939 r.
– 01.IV – Powiat skierniewicki włączony został do województwa łódzkiego (w tym Drzewce).

1941 r.
– 01.IV – Powiat skierniewicki włączony do powiatu łowickiego (w tym Drzewce).

1943 r.
– Wieś liczy 719 mieszkańców - wg spisu przeprowadzonego przez okupanta niemieckiego.

1944 r.
– 17.V – Mieszkaniec wsi plut. Jan Dziuda zginał w bitwie o Monte Cassino.

1945 r.
– 18.I – Wyzwolenie spod okupacji niemieckiej Lipiec i okolic.
– 21.I – Reaktywacja powiatu skierniewickiego.
– 10.V – Wieś liczy 785 mieszkańców, w tym do 18 lat – 263, ponad 18 lat – 522.
– Udział mieszkańców Drzewiec w budowie przystanku kolejowego Lipce Reymontowskie. Przystanek
oddano do użytku 22 X.

1946 r.
– Szkoła podstawowa, 3 nauczycieli, kierownik Pelagia Kośmider.

1949 r.
– Wieś liczy 174 gospodarstwa, obszar ogólny 919,35 ha, w tym grunty orne – 879,80 ha, Łąki – 7,51
ha, lasy – 1,88 ha, nieużytki – 30,16 ha.
– Zakończono budowę szkoły podstawowej – koszt 900.000 zł.

1952 r.
– Wieś w powiecie skierniewickim, gmina Słupia.

1954 r.
– Wieś Drzewce włączona do Gromady Lipce. W skład gromady weszły następujące wsie: Lipce,
Drzewce, Mszadla, Siciska, Wola Drzewiecka, Chlebów. Przewodniczącymi Gromadzkiej Rady

Narodowej w latach 1954 – 1963 byli: Władysław Borowski, Stefan Supera i mieszkańcy Dzrewiec: Jan
Marat, Władysław Latek.

1960 r.
– Pierwsze dożynki powiatowe w Drzewcach.

1962 r.
– Powstanie LZS „Jutrzenka” Drzewce.

1964 r.
– Elektryfikacja wsi Drzewce.

9 XII 1972 r.
– 9.XII – Sołectwo Drzewce włączono do gminy Godzianów od 1 I 1973 r. do 31 III 1973 r.

1973 r.
– 01.IV – Sołectwo Drzewce włączono do nowo powstałej gminy Lipce.
W skład gminy wchodziły wsie: Lipce, Drzewce, Mszadla, Mszadla Siciska, Wola Drzewiecka, Wólka
Krosnowska, Wólka Podlesie, Chlebów.

1975 r.
– 1.VI – Nowy podział administracyjny kraju – utworzenie 49 województw – likwidacja powiatów –
wieś Drzewce włączono do nowo powstałego województwa skierniewickiego.

1978 r.
– Wieś w gminie Lipce, województwo skierniewickie.
– Wieś liczy 719 mieszkańców, w tym 335 mężczyzn i 384 kobiety. Obszar ogólny 767 ha użytków
rolnych, podzielonych pomiędzy 201 gospodarstw.
– We wsi są 3 sklepy, 1 rzemieślnik, przedszkole, szkoła i punkt biblioteczny oraz oświetlenie uliczne.

1978 - 1979 r.
– Udział mieszkańców Drzewiec w budowie Ośrodka Zdrowia w Lipcach wybudowanego w czynie
społecznym (09.II.1980 r. – Otwarcie nowego budynku Ośrodka Zdrowia w Lipcach)

1996 r.
– 01.IX – Oddanie do użytku budynku szkoły podstawowej.

1998 r.
– 01.IX – Oddanie do użytku hali gimnastycznej przy szkole podstawowej.

1999 r.
– 01.I – Nowy podział administracyjny kraju – gminę Lipce Reymontowskie, w tym wieś Drzewce,
włączono do powiatu skierniewickiego w województwie łódzkim.
– 01.IX – Rozpoczęcie działalności gimnazjum w Lipcach Reymontowskich z oddziałem zamiejscowym
w Drzewcach.

2002 r.
– VII - LZS Jutrzenka Drzewce wygrała po raz pierwszy Puchar Starosty Skierniewickiego. W latach
2002-2018 wygrywała te rozgrywki, aż 8 krotnie. Ponadto 8 krotnie zwyciężyła na hali.
Jest zdecydowanie najbardziej utytułowaną drużyną w powiecie skierniewickim.

- VIII - Krzysztof Supera zwyciężył pierwszy raz w turnieju TVP „Jaka to melodia” oraz zdobył nagrodę
miesiąca. W latach 2000 – 2016 zagrał łącznie w 26 odcinkach, z czego 21 wygrał (w tym trzy finały
miesiąca i dwa finały kwartałów). W roku 2007 zagrał również w finale X-lecia tego teleturnieju.
– 21.IX – Jubileusz 40-lecia LZS „Jutrzenka” Drzewce.
– Zmiana nazwy LZS Jutrzenka Drzewce na Klub Sportowy Jutrzenka Drzewce.
(Klubu w rejestrze stowarzyszeń kultury fizycznej starosty powiatu skierniewickiego. Po raz pierwszy
w swojej historii klub wywalczył awans do A klasy)

2003 r.
– 16.IV – druh Krzysztof Supera został odznaczony Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza
w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umocnienia związku OSP RP.
– VI – 80-lecie OSP. W trakcie tej uroczystości włączoną jednostkę w struktury Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego.
– VI – Pierwszy w historii klubu awans KS Jutrzenka Drzewce do klasy okręgowej OZPN Skierniewice
– 13.IX – Drużyna OSP Drzewce zostaje Mistrzem Polski w XI Krajowych Zawodach Sportowo –
Pożarniczych OSP, które odbyły się w Toruniu zdobywając nagrodę w postaci lekkiego samochodu
ratowniczo – gaśniczego Ford Transit.

2004 r.
– Rozpoczęcie inwestycji polegającej na dobudowie do budynku szkoły podstawowej garaży wraz ze
świetlicą OSP.

2005 r.
– 01.X – Poświęcenie kapliczki św. Huberta na skraju pól drzewieckich wybudowanej przez Koło
Łowieckie „Hubertus” z Łodzi.

2006 r.
23.X –Rada Gminy po raz pierwszy przyznała tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Lipce
Reymontowskie” i „Zasłużony dla Gminy Lipce Reymontowskie”.
Honorowymi Obywatelami Gminy Lipce Reymontowskie zostali: Ks. Biskup Józef Zawitkowski,
Emilia Krakowska, Zbigniew Korzeniowski (pośmiertnie), Waldemar Winkiel, Kazimierz Chrapka.
Zasłużonymi dla Gminy Lipce Reymontowskie zostali: Maria Nowicka (pośmiertnie), Władysława
Szczechowicz (pośmiertnie), Andrzej Kasterski (pośmiertnie), Stanisław Szadkowski, Józef Malesa,
Jerzy Kabat – na wniosek mieszkańców wsi Drzewce.
– Wyposażenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu (plac zabaw,
ogrodzenie).
– 12.XII – Szkoła przyjęła im. Janusza Korczaka.

2007 r.
– 01.IX – OSP Drzewce zdobyła Mistrzostwo Polski w Krajowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych
OSP w Płocku (po raz drugi).

2009 r.
– Wieś liczy 582 mieszkańców.

2010 r.
– Budowa boiska do piłki plażowej przy szkole.

2011 r.
– 1.X – Szkoła Podstawowa przekazana została do prowadzenia przez stowarzyszenie.

2012 r.
– 17.VI – 50-lecie KS Jutrzenki Drzewce.

2013 r.
– 16.VI – 90-lecie OSP. Druh prezes Piotr Wieszczy został odznaczony Medalem Honorowym im.
Bolesława Chomicza w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umocnienia związku OSP RP.
– VI - KS Jutrzenka Drzewce wywalczyła awans do IV ligi. Ze względów finansowych zrezygnowała
jednak z awansu.

2014 r.
– 29-30.III – I miejsce OSP Drzewce w V Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej Drużyn OSP – ( Gąsawa –
Rogowo).

2015 r.
– 30.V – OSP Drzewce „Najpopularniejszą jednostka OSP w województwie łódzkim” w plebiscycie
Dziennika Łódzkiego.
– 25-28.VI – Bogusława Drzewiecka zdobyła I nagrodę w kat. solistów śpiewaków w 49.
Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.
– VI – Zakończenie rozbudowy sieci wodociągowej.

2017 r.
– 16.IV – druh Henryk Supera został odznaczony Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza
w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umocnienia związku OSP RP.
– 09.V – Kręcenie przez TVP3 Łódź programu „Łódzkie rozsmakowane w tradycji” z udziałem KGW
Drzewce. Prezentowano przepisy i sposób przyrządzenia potraw regionalnych z terenu gminy Lipce
Reymontowskie.
– Urządzenie miejsca integracji dla mieszkańców: altanka, stoły, ławki, grill.
– 23.VII – Jubileusz 85 – lecia działalności Amatorskiego Zespołu Regionalnego im. Wł. St. Reymonta.
Zjazd „Jaguś” (zjazd wszystkich żyjących odtwórczyń roli „Jagusi” - uczestniczyła w nim Renata
Kroc – Mikina – dawna mieszkanka wsi Drzewce.
Bogusława Drzewiecka otrzymała brązowy medal „Zasłużony Kulturze - Gloria Artis”.

2018 r.
– Remont strażnicy.
– KGW uzyskało osobowość prawną, nadana przez wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń
Wiejskich.
– Przebudowa drogi gminnej od Drzewiec do granicy gminą Słupia.
– 11.XI – Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy Szkole Podstawowej poświęconej osobie plut. Jana
Dziudy, mieszkańca wsi Drzewce, który walczył i poległ pod Monte Cassino.
– Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego Man GBA 4,5/30.

2019 r.
– 07.VII – Uroczystość przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Drzewce połączona z
Gminnym Dniem Strażaka.

Założycielką KGW była p. Izbińska.
Przewodniczące KGW:
Stanisława Białek 1957-1961
Zofia Kwestarz 1961-1962
Kazimiera Koszewska 1962-1965
Janina Gładys 1965-1966
Janina Dobrzańska 1966-1967
Janina Pawłowska 1967-1978
Bogusława Świderek 1978-1981
Krystyna Dziuda 1981-2000
Urszula Dobrzańska 2000-2018
Honorata Supera od 2018 roku do chwili obecnej
Historię opracowała: Ewelina Klimczyk

Przy opracowaniu kalendarium korzystano m.in. z następujących wydawnictw:
– Jan Józefecki , Gmina Słupia. Zarys dziejów, 2002 r.
– Jan Józefecki, Materiały do słownika historyczno – geograficznego miejscowości powiatu
skierniewickiego od 1867 roku, wyd. Miejska Biblioteka Publiczna im. Wł. St. Reymonta
w Skierniewicach
– Stanisława Jarecka – Kimlowska, Zanim Lipce stały się Reymontowskie, wyd. Ludowa Spółdzielnia
Wydawnicza, Warszawa 1989
– Nowiny Lipieckie
– Gazeta Lipiecka
– dane UG w Lipcach Reymontowskich
– Historia terenu obecnej gminy Lipce Reymontowskie zestawienie ważniejszych wydarzeń,
osiągnięcia gminy, sukcesy organizacji oraz mieszkańców gminy 1331 - 2017
– podpowiedzi Krzysztofa Supery i innych mieszkańców.

