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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 

   pełnych wiary, nadziei i miłości. 

Radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie rodziny  

i wśród przyjaciół .  

Wesołego Alleluja!  
 

ż y c z ą  
 

członkowie Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy 

i zespół redakcyjny „Wieści…” 
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Szanowni Państwo! 
 W ciągu minionych 25 lat ukazało się 100 numerów kwartalnika „Wieści znad 
Drzewiczki” – podejmujących tematy o profilu historyczno-kronikarskim. Zespół redakcyjny 
zbierał i prezentował informacje z odległej i bliższej przeszłości – o faktach, wydarzeniach, 
datach, miejscach, dokumentach, kulturze i losach ludzkich naszej Małej Ojczyzny. 
Aktualności z życia gminy i miasta, powiatu, a także kraju – z biegiem lat stawały się 
kroniką najnowszych czasów. Proponujemy poszerzyć naszą ofertę o Państwa wspomnienia. 
 Dzisiaj w sentymentalną podróż do czasów dzieciństwa i młodości – lat pięćdziesiątych 

ubiegłego wieku, zabierze nas p. Wacław Bombicz, drzewiczanin, poeta – tęskniący za Drzewicą. 

Melancholijny wierszyk tautogramowy 

Kunszt tego wiersza tkwi w doborze wyrazów rozpoczynających się tą samą literą. 

 

Daleko dzisiaj do Drzewicy, 
daleko do dzieciństwa dróżek. 
Dotyka drzazga do dna duszy, 
dni dogasają dwukrotnie dłużej.  
 

Daremnie ducha do działania  
dodaje  dżinu duży dzbanek. 
Depresję darmo dziś doprawia 
drobiną drwiny do deszczu dolaną.  

  

 

 

Deszcz długo dzwoni do drzwi domu.  
Dłoń drży, dręczona dygotem dreszczy. 
Diabeł dokłada drwa do depresji. 
Dzień dziś doznania doświadcza  deszczem.  

(wb) 2016 r. 

Z okazji Świąt Wielkanocnych 

   Mieszkańcom Gminy i Miasta Drzewica,  

życzymy,  aby nastrój tych Świąt  

    przybranych wiosenną radością i beztroską  

   utrwalił się w Waszych sercach na długi czas 

i pozostał z Wami także w poświątecznej 

codzienności.  
          

Przewodniczący                              Burmistrz 

Gminy i Miasta Drzewica           Gminy i Miasta Drzewica 

 

/-/ Marian Kalużny                   /-/ Janusz Reszelewski 



Str. 3 1/101/2017  Wieści znad Drzewiczki 

ŻYCIE PRACOWITE MACIEJA CIOŁKA DRZEWICKIEGO (część IV) 

Wjazd uroczysty na stolicę metropolitalną odbył prawdopodobnie nie prędzej, jak w drugiej połowie kwietnia roku 

1532, ponieważ otrzymawszy bullę translationis najrychlej w końcu sierpnia lub na początku września roku 1531, 

wybrał się do Krakowa, gdzie bawił aż do ukończenia sejmu w miesiącu lutym roku 1532. W Gnieźnie widzimy go zaś 

dopiero w końcu kwietnia tegoż roku biorącego udział w obradach kapituły metropolitalnej, podczas której wydał roz-

maite ważne rozporządzenia i dokumenty. Najpierw zniósł gracje, nadania, dożywocia i fundacje, pomiędzy ostatnimi 

szpitala czyli domu przytułku w Uniejowie dla kapłanów i wojskowych, z rąk Grzegorza Samowskiego, zasłużonego 

dworzanina arcybiskupa Łaskiego wydobył wójtostwo we wsi Jastrzębia przez tegoż arcybiskupa w dożywocie mu 

nadane, wraz z dokupionymi za własne pieniądze dwoma łanami roli z młynem niewiarowskim zwanym na rzece Bzu-

rze przez niego świeżo odbudowanym za pomocą układu, który z tymże Samowskim zawarł kanclerz arcybiskupi 

i kanonik gnieźnieński Feliks Naropiński, któremu Drzewicki pozwolił trzymać do śmierci nie tylko wójtostwo, ale całą 

wieś Jastrzębie pod tym warunkiem, że toż wójtostwo z młynem i dokupionymi przez Samowskiego dwoma łanami roli 

po zgonie Naropińskiego przejdzie na własność stołu arcybiskupiego. W dwa dni potem, dnia 27 kwietnia zawarł arcy-

biskup z familią Łaskich następującą nader ważną ugodę, która zapobiegła wielkim niesnaskom pomiędzy arcybisku-

pem a możną naówczas rodziną Łaskich wszczętym. Pragnąc koniecznie podnieść i utrzymać w powadze i znaczeniu 

familię swoją, wyjednał dla niej u Stolicy Apostolskiej, króla i kapituły metropolitalnej przywilej prezentowania nie 

tylko na wszystkie prałatury i kanonie fundowanej przez siebie kolegiaty w Łasku, ale także na dziekanię kolegiaty 

kaliskiej również przez siebie ustanowionej i dochodami probostwa w Goszczanowie uposażonej, oraz na prałaturę 

kanclerstwa w kapitule metropolitalnej gnieźnieńskiej oprócz kilku mniejszych beneficjów. Drzewicki niechętny domo-

wi Łaskich i słusznie urażony o to, że im przyznano prawo prezentowania na prałatury i beneficja uposażone nie z ich 

majątku, lecz z własności stołu arcybiskupiego, lub posiadłości i dziesięcin kościelnych, zostawszy arcybiskupem, 

chciał im koniecznie odebrać toż prawo i z właściwą sobie energią krzątać się około tego począł.  Lecz usilne zabiegi 

Łaskich za wpływem króla i przyjaciół zapobiegły dość wcześnie zamiarom arcybiskupa, nakłoniwszy go do ugody 

wspomnianej, mocą której prawo prezentowania na rzeczone prałatury i kanonie przysługiwać miało kolejno raz familii 

Łaskich, drugi raz każdoczesnemu arcybiskupowi gnieźnieńskiemu. Za to ze strony Łaskich ustępstwo arcybiskup 

zobowiązał się nie tylko uznać i zatwierdzić wszelkie przez poprzednika swego, prymasa Łaskiego poczynione dla 

prałatur i kanonii w mowie będących nadania z dóbr kościelnych i stołu arcybiskupiego, ale przygotować kanoniczną 

erekcję kolegiaty w Łasku, w której prymas Łaski uskutecznić nie zdołał, z czego się też rzeczywiście w roku następ-

nym wywiązał, jak niżej zobaczymy. Czy to dla upokorzenia niemiłej sobie familii nie chcąc z nią stawać na równi co 

do prawa prezentowania na wymienione beneficja, czyli też jedynie z zamiarem podniesienia powagi i znaczenia swoje-

go starosty łowickiego, arcybiskup Drzewicki przekazał alternatę, tegoż prawa sobie przysługującego na wieczne czasy 

na tychże starostów, którzy je aż do początku wieku obecnego bez przeszkody wykonywali. Układ ten w każdym razie 

upokarzający Łaskich, za konsensem kapituły metropolitarnej zdziałany, zatwierdzony został w imieniu papieża przez 

nuncjusza apostolskiego Honorata Visconti arcybiskupa Larissy dnia 15 listopada 1629 roku. Na tejże kapitule general-

nej, dnia 2 maja (1532) zniósł arcybiskup Drzewicki przywilej poprzednika swego, Łaskiego, który prawo sprzedaży ryb 

i innych artykułów do żywności z starego miasta Łowicza przeniósł do nowego z krzywdą mieszkańców i duchowień-

stwa kolegiaty stare miasto zamieszkujących i przywrócił dawny porządek zapobiegając niezgodom i kłótniom, które 

przez zmianę ową zaprowadzoną powstały. Ponadto w tymże dniu w porozumieniu z kapitułą metropolitalną naznaczył 

komisję z jej grona do rozgraniczenia wsi stołu swego Myślaków i Żełkowice od wsi kapituły kolegiaty łowickiej Łupia. 

Z Gniezna wyjechał Drzewicki dnia 3 maja i udał się do Żnina, gdzie w tymże dniu zabezpieczył prawa tegoż mia-

sta, kazawszy je ingresowi do ksiąg przywilejów kapituły swej metropolitalnej. Przy tej sposobności zlustrował obszer-

ne dobra klucza żnińskiego, zaprowadziwszy w nich wzorową administrację. W drugiej połowie sierpnia roku 1532 

zjechał do Piotrkowa i w dniu 24 tegoż miesiąca zagaił tam zapowiedziany synod prowincjonalny.  Uchwały tego syno-

du wraz z uchwałami dwóch synodów prowincjonalnych przez poprzednika swego, Jana Łaskiego: łęczyckiego z roku 

1527 i piotrkowskiego z roku 1530 arcybiskup Drzewicki w tym samym jeszcze roku drukiem ogłosił w Krakowie 

u Floriana Unglera, który to zbiór dziś stanowi wielką rzadkość bibliograficzną. Na synodzie piotrkowskim z roku 1532 

przypomniano biskupom obowiązek osobistego wizytowania diecezji, aby stawić zaporę szerzącej się herezji i bacznego 

śledzenia za złymi książkami, przez które najwięcej zakorzeniały się pomiędzy wiernymi błędy; prałatom, aby pilnie 

czytywali i czytać sobie dawali księgi kościelne, mianowicie u stołu, zamiast słuchania dowcipów błaznów lub baśni 

wybrednych, pasterzom dusz, aby gorliwie pracowali nad nauczaniem i oświecaniem powierzonego im ludu. Dla pozy-

skania godnych robotników w winnicy Pańskiej polecono usilnie biskupom, prałatom i opatom, aby własnym nakładem 

wychowywali ubogą a usposobioną do stanu duchownego młodzież. Ponowiono zakaz wydzierżawiania dóbr kościel-

nych i dziesięcin świeckim, nakazano plebanom surowo rezydencję przy kościołach swoich parafialnych, aby ciągnąc 

z nich zyski doczesne nie pozostawiali ich na pastwę wilkom drapieżnym. Obostrzono przepisy dotyczące święceń 

kapłańskich, aby do nich nie dopuszczano ludzi niegodnych i nieuków, lecz zdolnych po odbytym z nimi egzaminie, 

wychowanych przynajmniej przez rok cały przy kościołach katedralnych lub kolegiackich i opatrzonych w odpowiedni 

tytuł stołu (titulus mensae) lub w dostateczny majątek patrymonialny. Sufraganom wzbroniono, aby od święceń nic nie 

pobierali z wyjątkiem tego, do czego ich ustawy prowincjonalne upoważniają, Rozporządzono, ażeby nie tylko duchow-

ni, ale i uczniowie szkół sposobiący się do stanu duchownego nosili strój poważny temuż stanowi odpowiedni. Wzbro-
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niono publikacji pism podrobionych lub podejrzanych jakoby od Stolicy apostolskiej pochodzących i nakazano dokład-

ne podobnych pism zbadanie przed ich wykonaniem. Położono koniec wdzieraniu się zakonników po za obręb ich 

reguły i zakonu bez wyraźnego odnośnych biskupów zezwolenia. 

Oprócz tego synodu odprawił czynny i energiczny prymas Drzewicki drugi synod prowincjonalny w roku 1534 nie 

w Łęczycy, lecz w Piotrkowie, z którego synodu dwie uchwały zamieścił Karnkowski w zbiorze swoim ustaw synodal-

nych prowincji gnieźnieńskiej, jedną zakazującą plebanom zabierać cudzą dziesięcinę, drugą naganiającą opatów nie-

przybywających na synody prowincjalne. Obie te ustawy są tylko powtórzeniem, czyli obostrzeniem podobnych ustaw 

zapadłych na synodzie prowincjalnym piotrkowskim w roku 1530 odbytym. Pierwszy synod Drzewickiego z roku 1532 

jest wymownym dowodem jego gorliwości o utrzymanie czystości wiary, karności duchowieństwa i swobód kanonicz-

nych, oraz o zapobieganie nowościom i błędom religijnym, czym się przez cały czas swego biskupstwa odznaczał. 

Na kapitule generalnej jesiennej (od 20 października) roku 1532 arcybiskup Drzewicki nie był, prawdopodobnie dla 

słabości zdrowia, która mu się już wtenczas dawała w znaki, lecz przebywał w Skierniewicach i stamtąd porozumiewał 

się z taż kapitułą przez kanclerza swego Feliksa Naropińskiego, kanonika gnieźnieńskiego i dziekana kujawskiego, 

względem wykupna dwóch wsi stołu arcybiskupiego, Sławna i Włókny, należących do klucza gnieźnieńskiego, które 

arcybiskup Łaski za przyzwoleniem kapituły zastawił był za sumę 1200 złt. (złoty talar z systemu monetarnego Zyg-

munta Starego – przyp. Redakcja). 

Na kapitule generalnej w kwietnia roku 1533 arcybiskup Drzewicki, zjechawszy do Gniezna, pilnie i gorliwie zaj-

mował się nie tylko wewnętrznymi sprawami Kościoła, ale także, jak zwykle, majątkiem jego. Na dniu 25 tegoż miesią-

ca potwierdził przywilej prymasa Łaskiego, dotyczący młyna w Kamieniu, mieście arcybiskupim na Pomorzu, a na dniu 

2 maja odnowił przywilej na wójtostwo w wykupionej przez siebie w roku zeszłym wsi Sławnie, a zarazem potwierdził 

prawa i obowiązki poddanych tejże wsi bez żadnych zmian na ich niekorzyść. W pierwszej połowie maja powróciwszy 

do Łowicza, tam czas niejaki bawił, czynny od rana do nocy, tak w załatwianiu spraw kościelnych i publicznych, jak 

i zawiadowaniem rozległych dóbr swoich księstwa tegoż imienia. Pomiędzy rozmaitymi sprawami dotyczącymi archi-

diecezji gnieźnieńskiej, godna jest wspomnienia erekcja kanoniczna kolegiaty przez arcybiskupa Łaskiego świeżo 

ufundowanej w miejscu rodzinnym, Łasku, która to kolegiata w ziemi sieradzkiej niepoślednie kościołowi polskiemu 

oddawała usługi, tworząc niejako twierdzą naprzeciw herezji i nowościom religijnym w całej okolicy, w której dobrani 

członkowie jej kapituły pracowali umiejętnie i rzetelnie nad utrzymaniem czystości wiary i przywiązaniem ludu do 

matki swej kościoła katolickiego, zwłaszcza po wcieleniu do niej kanonii Kłecko, tak że każdy proboszcz kolegiacki był 

zarazem kanonikiem gnieźnieńskim.  

Nadto kolegiata łaska sławną była z powodu cudownej statui N. Maryi Panny z białego marmuru gustownie rzeźbio-

nej, którą arcybiskup Łaski otrzymawszy w darze od papieża Klemensa VII do kościoła przez siebie fundowanego 

uroczyście wprowadził. Odtąd tysiące pobożnych przybywało i dotąd przybywa do Łaska w uroczystości N. Maryi 

Panny doznając tam rozmaitych łask i pociech religijnych, szczególnie w czasie morowego powietrza i klęsk powszech-

nych w kraju, których liczne niegdyś duchowieństwo miejscowe i okoliczne potrzeb duchownych częstokroć zaspokoić 

nie zdołało. Na dowód doznanych łask i cudów ołtarz N. Maryi P. jaśniał rozlicznymi kosztownymi wotami, które 

wdzięczni wierni na nim pozawieszali. Stąd też monarchowie polscy szczególniejszą opieką kolegiatę, łaską otaczali, 

rozmaitymi darząc ją dobrodziejstwami, tak samo arcybiskupi gnieźnieńscy, którzy pojmując jej wielki wpływ na wier-

nych nie tylko ich archidiecezji, ale całej Polski wielce się przyczynili do podniesienia jej świetności i uposażenia.  

Nie mogąc sam dla rozlicznych zajęć i słabości zdrowia nawiedzić grobów śś. Apostołów w Rzymie, jak tego pra-

gnął i był obowiązany, prymas Drzewicki wyprawił do miasta wiecznego w drugiej połowie miesiąca września roku 

1533 opatrzonego w pełnomocnictwo prokuratora swego, Stanisława z Rzeczycy o. pr. doktora, kanonika kujawskiego 

i penitencjarza apostolskiego, aby go usprawiedliwił z nieprzybycia i zapewne doręczył Stolicy apostolskiej sprawozda-

nie o stanie archidiecezji gnieźnieńskiej. Widać stąd, że względem tejże Stolicy nasz prymas najlepiej był usposobiony. 

Odtąd tracimy go z oczu aż do wiosny roku 1534 z powodu braku akt kapitulnych z tego czasu. Spotykamy się zaś z nim 

w Gnieźnie w drugiej połowie miesiąca kwietnia tegoż roku na kapitule generalnej, na której rozmaite z senatem swoim 

duchownym załatwił sprawy, z których następujące godne są wspomnienia. Pragnąc w kościele swoim metropolitalnym 

zaprowadzić bezustanną, służbę Bożą, postanowił ustanowić przy nim kolegium psałterzystów, którzy by dzień i noc 

kolejno śpiewali psałterz poza obrębem zwyczajnego nabożeństwa dziennego. Ponieważ krótko przedtem umarł zacny 

kanonik gnieźnieński, Jan Grot z Rudy Dybowskiej, doktor obojga prawa, który znaczną pozostałość swoją przekazał 

kapitule metropolitalnej zupełną pozostawiwszy jej nad tąż pozostałością dyspozycję, prymas proponował tejże kapitule, 

ażeby ten fundusz obrócić zechciała na uposażenie psałterzystów, ofiarując sam przyłożyć się do tegoż uposażenia 500 

złotymi. W kilka dni potem, dnia 28 kwietnia nastąpiło ostateczne porozumienie się kapituły z arcybiskupem i wy-

konawcami ostatniej woli kanonika Jana Grota i fundacja w mowie będąca przyszła do skutku, jak opiewa odnośny 

dekret w aktach kapitulnych przechowany. Na tejże kapitule, dnia 24 kwietnia rozporządził, ażeby archidiakoni, wizytu-

jąc kościoły parafialne nakazali plebanom postarać się o obszerne portatyle (małe, przenośne ołtarzyki – przyp. Redak-

cja) na ołtarze mocno w nich utwierdzone. Równocześnie skwitował arcybiskup wspólnie z kapitułą wspomnianych 

wykonawców ostatniej woli kanonika Jana Grota z odebrania wszelkiej po nim pozostałości, nakazał archidiakonom, 

ażeby odbyli wizyty kanoniczne odnośnych kościołów parafialnych śledząc pilnie, azali się pomiędzy wiernymi nie 

zagnieżdża luteranizm.  
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Jakoby przeczuwał, że dni jego są policzone i że niezadługo będzie musiał zdawać sprawę przed Sędzią najwyższym 

z szafarstwa swego, zjechawszy na kapitułę generalną do Gniezna na św. Wojciecha tegoż roku (1535) nadzwyczajnie 

pilnie zajmował się sprawami archidiecezji swojej i ten ostatni pobyt w stolicy metropolitalnej wielu ważnymi nazna-

czył sprawami. Na dniu 24 kwietnia erygował za konsensem kapituły a na prośby szlachcica J. Blogowskiego kościół 

parafialny w wsi jego dziedzicznej Błogowie czyli Boglewie. W tymże dniu upomniał po ojcowsku zgromadzonych 

prałatów i kanoników do zgody, jedności, braterstwa i miłości wzajemnej, tudzież do pilnego i sumiennego spełniania 

obowiązków duchownych w kościele metropolitalnym, wikariuszów zaś i innych kapłanów katedralnych przestrzegł, 

ażeby w chórze pilnie śpiewali, po kościele i stallach się nie kręcili, tudzież rozporządził, ażeby na przyszłość powoły-

wano do katedry księży zdolnych i pięknym odznaczających się głosem. Nadto napomniał sufragana gnieźnieńskiego, 

ażeby od konsekracji kapłańskich zgoła żadnych nie pobierał opłat, a przy konsekracjach ołtarzy, aby dopełniał obrzędu 

na kamieniach w ich środku umieszczonych, a nie po bokach. 

W dniu 26 kwietnia wcielił arcybiskup za przyzwoleniem kapituły dochody altarii (rodzaj fundacji kościelnej, której 

celem jest sprawowanie kultu – przyp. Redakcja)  św. Aleksego w kościele kolegiaty łęczyckiej do kolegium wikariuszów 

tegoż kościoła pod pewnymi warunkami, jak opiewa odnośny przywilej w archiwum kapitulnym przechowany, wydany 

w zamku uniejowskim dnia 2 maja roku 1535. W dniu 26 kwietnia, nie czekając ukończenia obrad kapitulnych wybrał się 

arcybiskup Drzewicki do odległego od Gniezna o mil pięć Kwieciszewa, celem zlustrowania tamtejszych dóbr swoich. 

Jakoby przeczuwał, że to ostatni był pobyt jego w stolicy swej metropolitalnej nie tylko się czule z prałatami i kanonika-

mi pożegnał, ale wstąpiwszy do kościoła katedralnego, rzewnie się tam modlił i drzewo krzyża świętego oraz głowę św. 

Wojciecha z głęboką czcią ucałował. W Kwieciszewie krótko zabawił, gdyż na dniu 2 maja widzimy go już w zamku 

uniejowskim, gdzie w tymże dniu wystawił dokument niżej przytoczony dotyczący wcielenia altarii św. Aleksego 

w Łęczycy do kolegium wikariuszów tamże. W dniu 29 lipca tegoż roku pożyczył od kapituły w imieniu arcybiskupa 

starosta jego żniński i gnieźnieński, Michał Bębnowski krzyż srebrny pozłacany przed prymasami zwykle noszony, 

darowany przez kardynała Fryderyka Jagiellończyka i takiż pastorał za poręczeniem swoim i dziekana metropolitalnego, 

Jana Handy z Gawłowa, który krzyż i pastorał arcybiskup prawdopodobnie zabrał z sobą do Krakowa na uroczystość 

zaślubin córki króla Zygmunta, Jadwigi z Joachimem, margrabią brandenburskim. W tej podróży nabawił się arcybiskup 

śmiertelnej choroby, która go zmusiła do spiesznego powrotu do Łowicza, skąd przez tegoż starostę swego zwrócił kapi-

tule gnieźnieńskiej ów krzyż i pastorał, oddane 25 sierpnia w trzy dni po zgonie Prymasa, który nastąpił w zamku łowic-

kim dnia 22 tegoż miesiąca o trzeciej godzinie w nocy. Umarł zaś przykładnie, opatrzony Sakramentami świętymi 

w cztery lata po wyniesieniu swoim na stolicę prymasowską, w 69 roku wieku swego, a 30-tym biskupstwa. Testa-

mentem, którego wykonawcami ustanowił: Piotra Dziaduskiego, archidiakona kujawskiego, Jana Drzewickiego, schola-

styka łęczyckiego i Macieja Drzewickiego kanonika kurzelowskiego i uniejowskiego, synowców swoich tudzież Tobia-

sza Janikowskiego, kanonika łowickiego, przekazał kościołowi metropolitalnemu: dwie bogate kapy, tyleż dalmatyk, trzy 

opony z herbem Ciołek, dwa srebrne lichtarze, takiż pastorał pozłocisty, 200 złt. na psałterzystów i 380 złt. kapitule 

należytości za ekonomię. W dniu 9 września kapituła układała się z przybyłym do Gniezna pierwszym wykonawcą woli 

zmarłego prymasa, Piotrem Dziaduskim, względem należytości swoich, czasu i miejsca pogrzebu, legatów itp. 

Zwłoki nieboszczyka sprowadzono do Gniezna dnia 28 września 1535 r., które kapituła z całym duchowieństwem 

i mnóstwem wiernych przyjąwszy za miastem przy kościele św. Michała, przeprowadziła je w uroczystym pochodzie do 

katedry, gdzie po odbytym obrzędzie żałobnym na wieczny spoczynek złożone zostały w grobowcu pod kaplicą Sprow-

skich. Dnia 30 tegoż miesiąca pokruszone zostały według starodawnego zwyczaju przed wielkim ołtarzem pieczęcie 

arcybiskupie wydane kapitule przez kanclerza nieboszczyka prymasa, Feliksa Naropińskiego, kanonika gnieźnieńskiego. 

Dnia l października kapituła metropolitalna skwitowała wykonawców testamentu nieboszczyka z odebrania uczynio-

nych przez niego zapisów i przypadających jej należytości, ustanowiła za duszę jego anniwersarz i inne z tymiż wyko-

nawcami załatwiła sprawy, W tymże dniu główny wykonawca testamentu wobec kapituły i współwykonawców wyżej 

wspo-mnianych zrzekł się swej funkcji z powodu wyjazdu na dwór królewski i niesnask powstałych pomiędzy nim 

a dawniejszym kanclerzem i ekonomem generalnym arcybiskupa zmarłego Feliksem Naropińskim, kanonikiem gnieź-

nieńskim. Ustąpienie Dziaduskiego miało niewątpliwie ten główny powód, że przy interesowności współwykonawców 

a zarazem spadkobierców nie zdoła wywiązać się wobec kapituły z obietnic swoich, że wszelkie zobowiązania arcybi-

skupa względem kościoła metropolitalnego i należności jej przypadające będą wykonane. Jakoż ciż współwykonawcy 

ani nie sprawili kielicha złotego, który według dawnego zwyczaju i ustaw synodalnych każdy arcybiskup kościołowi 

swemu metropolitalnemu pozostawić był zobowiązany, ani duchowieństwu katedralnemu nie wypłacili należytości za 

ingres nieboszczyka na stolicę arcybiskupią, ani za pogrzeb jego, ani wreszcie żadnej znaczniejszej pamiątki kapitule nie 

pozostawili. Zaledwo zdobyli się, mimo znacznego majątku w gotowiźnie, kosztownościach, rozlicznych inwentarzach 

i zapasach zboża, które nieboszczyk pozostawił oprócz dóbr swoich dziedzicznych, na wystawienie mu w tymże koście-

le nagrobnej tablicy. Tablica z czerwonego marmuru umieszczona została w ścianie północnej nawy bocznej pod oknem 

wewnętrznym zakrystii, miała w środku herb Ciołek wśród oznak biskupich i ornamentyki, w rogach zaś herby Ciołek, 

Wieniawa, Dulicz, Leliwa nosiła u dołu napis następujący: 

Jacet hic Mathias de Drzewicza gra divina in Archi- Epp. Gnesnen. Anno Dni MDXXXI evectus, qui anteatrium 

Polonie Regum fuit Vice- Cancellarius et Cancellarius Eppusq. Prmislien. et Vladislavien, annis XXVI. Obiit in  arce 

Lovicien. anno Dni MDXXXV die XII Augusti hora II noctis XXIX Septembris sepultus. Vixit annis LIXIX.  

Koniec cz. IV 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
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TAJEMNICE DRZEWICKIEGO CMENTARZA 

13 października byłem z p. Stefanem Kowalem na 

cmentarzu drzewickim przed grobowcem Bronisława 

Kobylańskiego seniora, przed którym na głównej alei 

zapadł się chodnik. Przez powstały otwór widać było 

metalową trumnę, w której prawdopodobnie znajdują 

się szczątki Joanny Kobylańskiej I v. Blum – trzeciej 

żony Augusta Kobylańskiego seniora. Była ona nauczy-

cielką warszawskiej pensji dla panien z dobrego domu, 

do której uczęszczała Maria Skłodowska – późniejsza 

laureatka dwóch nagród Nobla. 

Otwór powstał pod ciężarem przejeżdżającego samo-

chodu używanego przez ekipę pracującą na cmentarzu. 

Naprawę chodnika i zabezpieczenie miejsca wykonała 

firma p. Jana Klaty w Drzewicy. W międzyczasie  wykonaliśmy zdjęcia wnętrza grobu. 

Następnie dokonaliśmy analizy aktów zgonu członków rodziny Kobylańskich zmarłych  w Drzewicy. 

Wśród nich znaleziono wpis (w języku rosyjskim), w treści którego możemy przeczytać, że 15 (27) listopada 

1897 r. umarła w Kuźnicach Joanna Kobylańska z domu Blum, w wieku 72 lat, wdowa, córka Teodora i Sabiny 

z d. Miller. Zgon Joanny Kobylańskiej stwierdzili pracownicy Kuźnic: Józef Wierzbicki i Łukasz Hoszcz. 

Akt zgonu podpisał ks. administrator Momentowicz.                                       (R. Bogatek) 

PARAFIA ŚW. ŁUKASZA W DRZEWICY – INWESTYCJE  

Do najważniejszych zabytków kościoła pw. św. Łukasza w Drzewi-

cy należą dwa barokowe konfesjonały z XVIII wieku. Mają nietypowy 

wygląd w kształcie muszli, stąd ich oryginalność. – Jako że są niespo-

tykane, warto się nimi zająć i przeprowadzić renowację – mówi pro-

boszcz parafii, ks. kan. Adam Płuciennik.  

Pierwszy konfesjonał, znajdujący się po prawej stronie tzw. starego 

kościoła (patrząc od głównego wejścia), został już odnowiony. Prace 

były wykonywane przez firmę konserwatorską „Patronus” z Kielc. 

Polegały na całkowitym oczyszczeniu z różnych przemalowań powsta-

łych w ciągu stuleci, uzupełnieniu ubytków i brakujących elementów 

oraz przywróceniu pierwotnej kolorystyki. Obecnie konserwatorzy 

odnawiają drugi konfesjonał. 

Nowego wyglądu nabrały też alejki na cmentarzu parafialnym oraz 

plac wokół świątyni. Należy przy tym wspomnieć, że przed głównym 

wejściem do kościoła znajduje się oryginalny wzór w kształcie ryby 

upamiętniający 1050 rocznicę Chrztu Polski, którą obchodziliśmy 

w ubiegłym roku. 
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Lata pięćdziesiąte ubiegłego wieku. Żyje jeszcze Stalin, Bierut, ubecja ma się dobrze. Szaro, buro 

i ubogo. W umysłach ludzkich, w domach i na ulicach czuć jeszcze swąd wojennej zawieruchy. Jesteśmy 

pierwszym, powojennym pokoleniem. Naszym światem jest najbliższe sąsiedztwo rodzinnego domu, 

przyległa ulica, podwórko i droga do szkoły na Warszawskiej z tekturowym tornistrem na plecach. A co 

po lekcjach, co w czasie ferii i wakacji? Nie ma komputerów, gier komputerowych, telewizji… Radio jest 

rarytasem, a i tak nie zajmuje się tak przyziemnymi sprawami jak audycje dla dzieci, gdyż ma ważniejszą 

misję – budowania jedynej słusznej drogi do socjalizmu. W sklepach nie ma zabawek, bo handel musi 

zaopatrywać mieszkańców w podstawowe produkty, a nie zaspakajać zbędne fanaberie. Jak więc 

wyglądały nasze zabawy, nasze radości dzieciństwa? Pozwolę sobie skleić z okruchów wspomnień 

z tamtych lat kilka obrazków, które tkwią dotychczas w mojej pamięci. 

ROWERY, FAJERY I INNE BAJERY 

Oczywistym marzeniem każdego chłopaka była jazda na 

jakimkolwiek wehikule. Ulice były puste, stały się więc otworem 

dla naszych wyczynów, samochodów nie było widać, poza 

nielicznymi zdezelowanymi ciężarówkami z „Gerlacha” i rzadko 

pojawiającymi się osobówkami, które stanowiły niemałą sensację. 

Nie było rowerków dziecięcych, czy młodzieżowych, więc każdy 

zaczynał rowerową edukację na „dorosłym” rowerze. Przeważnie 

były to rowery męskie, więc cała ferajna urządzała popisy jeżdżąc 

„pod ramą” na wychylonym rowerze. W miarę doskonalenia 

kunsztu jazdy zaczynały się akrobacje i eksperymenty z jazdą „bez 

trzymanki”, a rower stawał się często pojazdem czteroosobowym 

(kierujący plus pasażerowie: na kierownicy, na ramie i jeżeli rower 

wyposażony był w bagażnik, to na bagażniku). Tu pozwolę sobie 

na osobisty wtręt dotyczący mojej rowerowej edukacji. Dostałem 

kiedyś na święta piłkę, prawdziwą skórzaną ze sznurowaniem 

i pompowaną „blazą”. Była ona przedmiotem zazdrości rówieś-

ników i 

star-szych chłopców. Chodzili oni często grać 

w piłkę na placu obok cmentarza. I tak moja 

piłka stała się przedmiotem handlu 

wymiennego. Jako, że z racji wieku i wzrostu 

nie załapywałem się w „kadrze” na mecze, w 

zamian za wypożyczanie piłki jeden ze 

starszych chłopców brał od ojca rower i dawał 

go do mojej dyspozycji na czas meczu. Ja 

wówczas szukałem najbliższego wzgórka i 

stając na pedały, oczywiście „pod ramą”, 

zjeżdżałem aż do czasu upadku. W ten sposób 

zostałem rowerzystą. 

Innym popularnym środkiem „komunikacji” były obręcze i fajerki. Stara obręcz rowerowa 

W S P O M N I E N I A  

GDY NIE BYŁO TELEWIZJI… 
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prowadzona za pomocą kijka, lub żeliwna fajerka napędzana drutem wygiętym w kształt pogrzebacza 

były częstym widokiem na placach i ulicach. Jeszcze innym sposobem na podróżowanie było gonienie 

furmanek i wozów konnych (które były najczęstszymi pojazdami na ulicach w tych czasach). Sukcesem 

było doścignięcie wozu i wskoczenie na „pokład”, należało jedynie uważać, by nie zostać 

poczęstowanym przez woźnicę batem po grzbiecie. Ale 

przejechanie się na wozie choćby kilku metrów było już wielkim 

osiągnięciem. 

Zimą podstawowym pojazdem były oczywiście sanki. 

W większości „made in Gerlach”. Popularnym miejscem zjeżdżania 

na sankach była górka przy bramie do „Gerlacha” spadająca aż do 

kanału Drzewiczki. Łyżwy były dość popularne, jedne z ostrym 

noskiem przykręcane z przodu, z tyłu mocowane czopem do blaszki 

w obcasie buta. Drugie tzw. „śniegówki” z zaokrąglonym noskiem 

m przykręcane z przodu i z tyłu. Oczywiście odbywały się zażarte 

mecze hokejowe, krążkiem był byle jaki kamień, a kijem mógł być 

zwykły patyk wygięty odpowiednio, choć byli też pasjonaci hokeja, 

którzy wkładali wiele wysiłku na wystruganie czegoś na kształt 

prawdziwego kija hokejowego. Naszym lodowiskiem były tzw. 

„wylewki” na łąkach zalewanych jesienią przez podwyższony 

poziom wody w rzece, które zamarzały zimą. Lodowisko na stawie 

było zarezerwowane dla starszych, którzy mieli nawet „hokejówki”, oraz dla chłopaków ze Skały. 

GRY, ZABAWY I INNE „MĘSKIE” SPRAWY 

 Oczywiście grywaliśmy w piłkę, w chowanego, „dwa ognie”. Gra w klasy była raczej 

zarezerwowana dla dziewcząt. Często graliśmy w „klipę”. Akcesoriami do niej były dwa kije: krótszy 

i dłuższy. Miotający stał w narysowanym na piachu kole i wybijał dłuższym kijem ten krótszy. 

Odbierający po uchwyceniu krótszego patyka usiłował go wrzucić do koła a miotacz miał za zadanie do 

tego nie dopuścić. Na wyższym stopniu wtajemniczenia był „palant”, do którego używana była piłeczka 

i gruby kij. Była jeszcze zabawa w „państwa i miasta”, ale jej zasady umknęły już z pamięci. Inną 

rozrywką była gra w tzw. „szajby”. Do tego konieczny był odpowiedni mur, głównie węgieł budynku 

z miękkiego kamienia, najlepiej z piaskowca. Popularnym miejscem był budynek straży pożarnej od ulicy 

17 Stycznia lub narożniki wież 

zamkowych. Na ulicy można było 

znaleźć metalowe pierścienie 

wywożone w gruzie z Gerlacha lub 

przynoszone przez pracowników. 

Celem było takie odbicie od muru 

krążka, aby ten spadł jak najbliżej 

krążka przeciwnika. Była też wersja 

hazardowa przy użyciu monet. 

Urządzaliśmy też biegi dookoła 

Drzewicy (nawet z nagrodami), co 

należy docenić, dla ośmio- czy 

dwunastolatków, było nie małym 

osiągnięciem. Mieliśmy też „własne” kąpieliska nad Drzewiczką, każde przypisane do określonej 

„armii”, (o czym w dalszej części). 
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ARMIE, BITWY, UZBROJENIE 

Dziecięca społeczność Drzewicy w tamtych czasach dzieliła się zgodnie z miejscem zamieszkania. 

I tak poszczególne ulice czy dzielnice miały własne „wojska”. Mnie zapadły w pamięci, choćby z racji 

miejsca zamieszkania, armie „Muni” i „Sztudra”. Pozostałe wojska, jak Rynek czy Miasto, Piachy czy 

Skała, z racji oddalenia nie są mi bliżej znane. Każda armia miała swojego przywódcę, który organizował 

zabawy, spotkania oraz strategie działania. Stosunki między żołnierzami poszczególnych wojsk były 

raczej oschłe, a kontakty oczywiście poza szkołą czy rodziną sporadyczne. Armie, wg swojego 

mniemania broniły swego terytorium, swoich „twierdz” czy ulubionych miejsc zabaw. W wyjątkowych, 

choć rzadkich wypadkach dochodziło do starć zbrojnych, których areną bywały często kartofliska. 

Orężem były przeważnie kije, lub namiastki własnoręcznie zrobionych mieczy czy karabinów. 

Obowiązywały jednak zasady fair play, tak, że najgorszym obrażeniem był z reguły siniak i zadrapanie. 

Uzbrojenia nie brakowało. Począwszy od zwyklej procy, przez łuki i drewniane miecze do bardziej 

wyrafinowanego sprzętu. Dużym powodzeniem cieszyły się oczywiście karabiny na „kolty”. Kształt 

karabinu wycięty z deski, ze spustem, naciąganiem i oczywiście z nabojami z gwoździ lub drutu. Były też 

pistolety, ale znacznie rzadsze. Była to zabawa niebezpieczna, ale każdy posiadacz „karabinu na kolty” 

czuł się co najmniej jak zdobywca Dzikiego Zachodu. Był jeszcze rodzaj broni spełniający raczej funkcję 

paradną. Na stację kolejową przychodziły w pewnym okresie transporty gliny szamotowej. Wybrane tafle 

glinki służyły do wykonywania pistoletów, których wygląd zależał od inwencji właściciela, miał 

wyrzeźbione różne detale, grawerowane rękojeści itp. 
 

Niech ta garść wspomnień z dzieciństwa będzie świadectwem, że każde pokolenie, mimo nie zawsze 

sprzyjających warunków, potrafiło zapewnić sobie chwile radości w miarę możliwości, dzięki swej 

pomysłowości i pragnienia zabawy. 

Sadzę, że ten temat da asumpt dla innych naszych ziomków do przypomnienia sposobów spędzania 

w Drzewicy wolnych chwil w czasach dzieciństwa w innych latach, bowiem wiem, że każda dekada 

miała swoje gry, zabawy, rozrywki, jedne odchodziły w zapomnienie, stawały się niemodne, inne, nowe 

przybywały i cieszyły następne pokolenia. Uważam, że jest to okazja do rozszerzenia kręgu autorów, ma 

nadzieję, że coraz młodszych.             (wb) 

GMINA I MIASTO DRZEWICA LAUREATEM KONKURSU „WZOROWA GMINA” 

Uroczysta gala finałowa konkursu „Wzorowa Gmina” 
dla Województwa Łódzkiego odbyła się 4 listopada 2016 
roku w Pałacu Poznańskich w Łodzi.  

Konkurs „Wzorowa Gmina” organizowany pod honoro-
wym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego 
Witolda Stępnia to inicjatywa, która honoruje wieloletnią 
pracę prowadzoną przez samorządy. Nagradzane są naj-
lepsze samorządy, które wg. organizatorów konkursu mają 
być wzorem dla innych samorządów szukających nowator-
skich rozwiązań w różnych dziedzinach życia publicznego, 
m.in.: edukacji, służbie zdrowia i opiece społecznej, gospo-
darce, bezpieczeństwie, ekologii czy sporcie. Swoim zasię-
giem konkurs obejmuję całą Polskę, a cyklicznie organizo-
wany jest w każdym z 16 województw. Do Konkursu 
"Wzorowa Gmina" nominowanych przez Urząd Marszał-
kowski, Urząd Wojewódzki, Konwent Powiatów Wojewódz-
twa Łódzkiego zostało 49 samorządów, wszystkie Miasta 
Powiatowe (poza Łodzią) oraz co najmniej jedna gmina 
z każdego powiatu. Gala zorganizowana została po raz 
pierwszy w województwie łódzkim. 

AKTUALNOŚCI 

Wiceburmistrz Edward Podkowiński odbiera statuetkę z rąk  
  Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia 
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GMINA DRZEWICA LAUREATEM KONKURSU „SPORTOWA GMINA 2016” 

15 listopada 2016 r. na uroczystej gali Klubu 

Sportowa Polska w Pałacu Zamoyskich w War-

szawie Gmina i Miasto Drzewica została wyróż-

niona tytułem „Sportowa Gmina 2016” za pracę 

na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej, a także 

zaangażowanie przedstawicieli samorządowych 

w promocję  sportu i rekreacji  w regionie. Gmina 

Drzewica znalazła się w grupie 21 wyróżnio-

nych  miast – gmin w kategorii od 10 do 30 tysię-

cy mieszkańców i była jedną z dwóch gmin 

wyróżnionych w województwie łódzkim.  Tytuł 

Sportowa Gmina 2016 to kolejne po zdobyciu 

tytułu „Wzorowa Gmina”  wyróżnienie, jakie 

w ostatnim czasie trafiło w ręce naszej gminy.  

Od 2010 roku Klub Sportowa Polska 

uhonorował 189 miast oraz gmin z całej Polski. 

Wyróżnienie „Sportowa Gmina” przyznawane jest samorządom, które umiejętnie łączą budowę 

nowoczesnych obiektów sportowych z programem rozwoju sportu i rekreacji w regionie, które nie poprzestają 

na budowie niezbędnych obiektów, ale starają się zapewnić swoim mieszkańcom jak najszerszą ofertę 

sportowo-rekreacyjną. Organizują imprezy o charakterze lokalnym, lecz także powiatowym, regionalnym, czy 

ogólnopolskim, a tym samym stają się centrum sportowo-rekreacyjnym w regionie. Wśród laureatów 

tegorocznej edycji znalazły się zarówno duże aglomeracje miejskie z imponującą bazą sportową, jak 

i mniejsze miasta i gminy, małe gminy wiejskie, które na skalę swoich możliwości i potrzeb realizują program 

rozwoju infrastruktury sportowej, połączony z promocją sportu i rekreacji. XVII edycja wydarzenia 

zgromadziła blisko 300 osób, laureatów tegorocznych wyróżnień oraz przyjaciół Klubu Sportowa Polska 

i sympatyków sportowej Polski. 

Gmina Drzewica poza dobrą bazą obiektów sportowych dysponuje szeroką ofertą sportowo-rekreacyjną, 

szczyci się sukcesami sportowymi, świetnymi sportowcami i bardzo wysoko ocenianą organizacją imprez 

sportowych, również o charakterze ponadlokalnym. 

Oto kilka przykładów: 

 Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy najlepsi w powiecie – 

Mistrzostwa Powiatu w Lekkoatletyce 

8 marca 2016 r. w Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale miały miejsce  „VIII Halowe 

Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Opoczyńskiego w Lekkoatletyce – Spała 2016 dla młodzieży szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”. 

Organizatorem zawodów byli Powiat Opoczyński i Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. Tegoroczne 

mistrzostwa swoim patronatem objęli – Zbigniew Rau Wojewoda Łódzki i Marszałek Województwa 

Łódzkiego Witold Stępień, natomiast patronat medialny sprawowała Telewizja Łódź. 

Podobnie jak w roku ubiegłym rangę wydarzenia podniosła swoją obecnością Wanda Panfil Gonzales, 

wspaniała lekkoatletka, m.in. była mistrzyni świata w maratonie. Na trybunach nie zabrakło także Burmistrza 

Gminy i Miasta w Drzewicy Janusza Reszelewskiego. 

W tegorocznych mistrzostwach wzięło udział ponad pół tysiąca młodych sportowców ze szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu opoczyńskiego. Gminę Drzewica 

w mistrzostwach reprezentowali uczniowie „Olimpijczyka” w Drzewicy (13 uczniów), „Kopernika” w Radzicach 

Dużych (7) oraz „Żeromskiego” w Domasznie (4). 

Bardzo miło jest nam poinformować, że nasza reprezentacja wróciła z zawodów z workiem medali. 

Rekordy powiatu w biegach na 60 i 200 m ustanowiła Julia Woźniak, która została wybrana najlepszą 

zawodniczką mistrzostw w swej kategorii wiekowej. Maria Grzywacz i Dawid Grudziecki byli  najlepsi w skoku 

wzwyż oraz byli także członkami „srebrnych sztafet” 4 x 200 m. 

Drzewicka podstawówka okazała się najlepsza w klasyfikacji generalnej tych mistrzostw, a jeszcze 

Burmistrz Janusz Reszelewski odbiera dyplom  
„Sportowa gmina 2016” 
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większe wrażenie robi imponujący 

wynik w przeciągu ośmioletniej 

rywalizacji szkół z naszego powiatu 

na tej imprezie, gdzie Drzewica 

wywalczyła w sumie 48 medali, w tym 

21 z najcenniejszego kruszcu! Dla 

porównania – druga w klasyfikacji 

generalnej Szkoła Podstawowa nr 2 

w Opocznie ma „tylko” 29 medali, 

w tym 8 złotych. Warto podkreślić, że 

uczniowie ze szkoły podstawowej 

w Drzewicy szlifują swoje 

umiejętności m.in. na zajęciach 

„Multisportu”, prowadzonych przez 

nauczyciela wychowania fizycznego 

panią Małgorzatę Smolarską. 

 

 Regaty Kajakowe w Drzewicy  

W dniach 17–18 września 2016 roku na torze kajakarstwa górskiego w Drzewicy odbyły się Młodzieżowe 
Mistrzostwa Polski, Memoriał Roberta Korzeniewskiego, Rzut Pucharu Polski oraz Rzut Ligi Młodzików 
w Slalomie Kajakowym. Dwudniowa impreza zgromadziła liczne grono kibiców oraz ponad 100 zawodników 
z 8 klubów z całej Polski. 

W najważniejszej imprezie, Mistrzostwach Polski, dwa medale wywalczyli kajakarze z Drzewicy: złoto – 
Przemek Nowak oraz srebro – Bartosz Dębowski. Drzewicki tor odwiedził również wychowanek drzewickiego 
klubu, piąty zawodnik letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio – Piotr Szczepański. 

 XI Międzynarodowy Wyścig Kolarski szlakiem walk mjr. Hubala  

W sobotę 23 kwietnia 2016 r. ulicami gminy przejechali kolarze w ramach II etapu XI Międzynarodowego 

Wyścigu Kolarskiego „Szlakiem Walk mjr. Hubala”. 

Przemek Nowak - Młodzieżowy Mistrz Polski w C-1 Piotr Szczepański zwycięzca Memoriału w C-1 open 
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Drzewicę odwiedzili znakomici goście m.in. Andrzej Sypytkowski – wicemistrz olimpijski i wicemistrz 
świata w kolarstwie szosowym, Ryszard Szurkowski – dwukrotny wicemistrz olimpijski, wielokrotny medalista 
mistrzostw świata, Henryk Sobierajski – wnuk majora Hubala. 

Zawodnicy zainaugurowali tegoroczny wyścig 21 kwietnia prologiem w Skarżysku – Kamiennej. I etap 
wyścigu odbył się dzień później w Tomaszowie Mazowieckim. Najdłuższy, liczący 179,5 km, II etap zmagań 
na pętli Poświętne, Inowłódz, Opoczno oraz Drzewicę.  

 Nagrodzeni najlepsi zawodnicy LKK  

W Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy odbyło 

się spotkanie z zawodnikami Ludowego Klubu 

Kajakowego Drzewica, którzy osiągnęli wysokie 

wyniki sportowe w 2015 roku. 

Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy Janusz 

Reszelewski, w obecności Prezesa LKK Drzewica 

Marii Smolarskiej, Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego Szkół w Drzewicy Andrzeja 

Krzyżanowskiego oraz rodziców zawodników 

wręczył nagrody za wybitne osiągnięcia dla 12 

sportowców z LKK: Przemysława Nowaka, Bartosza 

Łęgosza, Krzysztofa Zycha, Wojciecha Klaty, 

Szymona Zawadzkiego, Katarzyny Smolarskiej, 

Adama Kopczyńskiego, Michała Franczaka, Klaudii 

Raczyńskiej, Adama Gąsiorowskiego, Jakuba Szymańskiego i Przemysława Szpinka.  

Otrzymane nagrody są podziękowaniem za trud włożony w pracę na treningach, start w zawodach, 

a jednocześnie motywują do dalszej sumiennej i efektywnej pracy. 

 Olimpijczycy na sesji   

Honorowymi gośćmi XXI sesji Rady Gminy i Miasta (29 września 2016 r.) byli kajakarze górscy, Natalia 

Pacierpnik i Piotr Szczepański, którzy 

reprezentowali Polskę na Igrzyskach Olimpijskich 

w Rio de Janeiro. 

Wychowanków LKK Drzewica, a obecnie 

zawodników Krakowskiego Klubu Kajakowego, 

powitał burmistrz Janusz Reszelewski. – Drzewica 

ma to szczęście, że od trzech dekad posiada tor 

slalomowy, na którym wychowują się znakomici 

kajakarze górscy – zaznaczył. – Biorąc pod uwagę 

wielkość miasta oraz ilość sportowców, którzy 

występowali na Igrzyskach Olimpijskich, jesteśmy w 

ścisłej krajowej czołówce. Od 1992 roku niemal w 

każdych regatach olimpijskich startują drzewiczanie, a jedyny polski medal igrzysk w slalomie kajakowym 

wywalczyła osada C-2 Krzysztof Kołomański – Michał Staniszewski w Sydney w 2000 roku.  

Również w Rio de Janeiro nie zabrakło drzewiczan. Natalia Pacierpnik, mająca za sobą udany start w IO 

"Londyn 2012", zajęła jedenaste miejsce w K-1 kobiet. Piotr Szczepański razem z Marcinem Pochwałą był 

bardzo blisko medalu w C-2. Polska dwójka wywalczyła piątą lokatę, powtarzając wynik z Londynu. 

– Trzymaliśmy kciuki, mając nadzieję na kolejny olimpijski medal dla Drzewicy, ale taki właśnie jest 

slalom kajakowy – mniej przewidywalny niż inne dyscypliny sportu. Oprócz znakomitego przygotowania 

potrzebny jest tu jeszcze łut szczęścia – dodał burmistrz. 

Uczestnicy sesji, w tym córeczka Natalii Zuzia, mieli okazję obejrzeć filmy z olimpijskimi startami 

drzewiczan – półfinałowy przejazd naszej kajakarki z Londynu oraz finał osady Szczepański – Pochwała 

z Rio. Prezentacje zostały opatrzone komentarzem olimpijczyków.  

Za wybitne osiągnięcia, godne reprezentowanie i promowanie Drzewicy na arenie międzynarodowej, 

a także dostarczanie wielu emocji sportowych władze gminy złożyły sportowcom oficjalnie podziękowania. 

Burmistrz wraz z przewodniczącym RGiM Marianem Kałużnym wręczyli listy gratulacyjne i kwiaty, życząc 

pomyślności w życiu osobistym i kolejnych sukcesów w tej trudnej dyscyplinie sportu. 

Olimpijczycy dziękując za wyróżnienie podkreślili, że cały czas są mocno związani z Drzewicą i czują do 

swojej rodzinnej miejscowości duży sentyment. 
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 Nagroda dla wieloboisty – Karola Ciesielski  

Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica Janusz Reszelewski 

spotkał się 31 sierpnia 2016 r. z wielokrotnym medalistą 

w wieloboju lekkoatletycznym Karolem Ciesielskim. Karol jest 

jednym ze sportowców, który reprezentował naszą gminę na 

arenach krajowych i międzynarodowych.  

Karol zdobył tytuł Mistrza Polski Juniorów, a także srebrny 

i brązowy medal na Mistrzostwach Polski w Wieloboju 

Lekkoatletycznym.  

Burmistrz wręczając wieloboiście nagrodę pieniężną –

gratulował sukcesów, dziękował za promowanie gminy i życzył 

kolejnych rekordów sportowych w dobrym zdrowiu bez kontuzji. 
 

 Otwarte Mistrzostwa Polski Instruktorów Kajakarstwa – Drzewica 2016  

W dniach 23–25 września Drzewica gościła uczestników kolejnej ogólnopolskiej imprezy kajakowej – 

V Otwartych Mistrzostw Instruktorów Kajakarstwa. Zawody odbywające się dotychczas na Pomorzu zostały 

reaktywowane po pięciu latach przerwy dzięki Klubowi Sportowemu Amber z Tomaszowa Mazowieckiego, 

który podjął się organizacji we współpracy ze Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa, 

Komisją Turystyki i Rekreacji Polskiego Związku Kajakowego, Ludowym Klubem Kajakowym Drzewica oraz 

Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Drzewicy. 

Zgodnie z regulaminem, w imprezie mogli startować instruktorzy wszystkich odmian kajakarstwa oraz osoby, 

które nie posiadają uprawnień instruktorskich, ale są obyte z kajakiem. Komandorem mistrzostw był Marcin 

Suszka, funkcję sędziego głównego pełniła Elżbieta Jaworska, a nad ustaleniami programowymi czuwał 

wieloletni komandor poprzednich edycji Otwartych Mistrzostw Polski Instruktorów Kajakarstwa Jerzy Świtek. 

Do zawodów zgłosiło się ostatecznie 28 kaja-

karzy z całej Polski, reprezentujących 8 drużyn. 

Z numerem 1 startował słynny kajakarz-podróżnik 

Aleksander Doba – honorowy patron OMIK  Dwu-

dniową rywalizację (24–25 września) rozgrywano 

na torze slalomowym i zalewie. Najbardziej efek-

towne konkurencje zwałkowe – indywidualne 

i drużynowe – odbywały się w sobotę. Kajakarze 

pokonywali trasę usytuowaną w dolnej części toru, 

na której ułożono specjalne przeszkody z pni 

drzew. Trzeba przyznać, że ich przebycie różnymi 

technikami sprawiało zawodnikom dużo kłopotu. 

Z kolei na wodzie stojącej przeprowadzono konkurencje ratownictwa kajakowego, rzuty rzutką do celu oraz 

slalom canoe.  

Niedziela była dniem slalomu klasycznego oraz weryfikacji na stopnie Polskiego Systemu Kwalifikacji 

Kajakowych. Na torze zaprezentował się m.in. olimpijczyk z Londynu i Rio de Janeiro, drzewiczanin Piotr 

Szczepański, dając pokaz mistrzowskiej jazdy. 

Podczas uroczystego podsumowania zawodów czołowi kajakarze w poszczególnych konkurencjach 

i klasyfikacji generalnej otrzymali medale, puchary oraz dyplomy. Odbyło się także losowanie nagród, w tym 

kajaka z autografem Aleksandra Doby.  

Tytuł mistrza instruktorów kajakarstwa 2016 wywalczył Rafał Grabowski z drużyny Exo Amber Team. 

Mistrzynią została Wioletta Bielas (Amber II). Zespołowo najlepsi okazali się członkowie Exo Amber Teamu: 

Piotr Kaczmarek, Rafał Grabowski i Mateusz Ostrowski. 

Na zakończenie burmistrz Janusz Reszelewski zapewnił, że Drzewica z chęcią przyjmie rolę gospodarza 

kolejnych edycji Otwartych Mistrzostw Instruktorów Kajakarstwa. Zaprosił więc wszystkich na przyszłoroczne 

zawody. 

Kajakarz-podróżnik Aleksander Doba 
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„GMINA DRZEWICA W INTERNECIE”  

 Gmina Drzewica najpopularniejszą gminą w Internecie  

w Województwie Łódzkim 

Drzewica wygrywa internetowe głosowanie na najbardziej popularne 

miasto w Internecie w Województwie Łódzkim. Internetowe głosowanie 

trwało kilka tygodni. Rozegrane było na kilku etapach – pierwszy 

powiatowy, regionalny, następnie półfinał i finał. Wszystkie z tych 

etapów wygraliśmy dzięki komentarzom internautów wygraliśmy 

wykazując się większą aktywnością niż chociażby Łódź czy Tomaszów 

Mazowiecki. 

 Sukces Kół Gospodyń Wiejskich 

W internetowym głosowaniu na najpopularniejsze Koło gospodyń Wiejskich z terenu powiatu 

opoczyńskiego nasze Panie zgarniają wszystkie miejsca na podium! Wygrywa KGW w Radzicach Dużych, 

drugie miejsce dla KGW w Trzebinie, a na najniższym podium znalazło się KGW w Strzyżowie. Mało tego tuż 

za podium znalazło się KGW z Dąbrówki, a bardzo dobre 7 miejsce zajęło KGW w Żardkach. W konkursie 

udział wzięły 64 Koła z terenu powiatu opoczyńskiego. Tak dobre miejsca to olbrzymi sukces. Widać, że 

nasze panie cieszą się sympatią wśród mieszkańców. 

Nagrodą w konkursie oprócz tytułu Najpopularniejszego koła Gospodyń Wiejskich Powiatu 

Opoczyńskiego jest również prezentacja w „Dzienniku Łódzkim w specjalnym dodatku przedstawiającym 

najpopularniejsze Koła w województwie łódzkim oraz ich najlepsze przepisy kulinarne polecane na Święta 

Bożego Narodzenia, prezentacja w tygodniku „7 dni” oraz na stronie internetowej opoczno.naszemiasto.pl. 

Serdecznie gratulujemy! 

ŻARDKI Z WYRÓŻNIENIEM W WOJEWÓDZKIM TURNIEJU SOŁECTW 

W miejscowości Szadek (pow. Zduńskowolski) odbył się Regionalny Turniej Sołectw. Turniej skierowany 

był do wszystkich sołectw z ternu województwa łódzkiego. Na przybyłych widzów czekały liczne wystawy 

rękodzieła tradycyjnego i przedmiotów użytkowych wykorzystywanych dawniej przez mieszkańców wsi. 

Wszyscy goście mogli ponadto przyglądać się występom artystycznym przygotowanym przez wybrane 

sołectwa. Każde z nich mogło wziąć udział w 3 kategoriach: prezentacja artystyczna obejmująca program 

kabaretowy lub obrzędowy, wystawa tematyczna zawierająca elementy rękodzieła i przedmiotów użytkowych 

związanych z wsią, tradycyjne potrawy regionalne. 

Żardki, jako zwycięskie sołectwo w Rewii Sztuki Ludowej organizowanej w gminie Drzewica zgłosiły 

uczestnictwo w tegorocznej edycji Turnieju Sołectw Województwa Łódzkiego we wszystkich trzech 

kategoriach. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Żardkach przygotowały scenkę pt. „Obyczaj wielkanocny –

Dyngus. I dzień Świąt Wielkanocnych na wsi wraz z obchodami Dyngusiorzy”. W drugiej kategorii 

zaprezentowały wystawę składającą się z serwetek, obrusów, koszyków, bombek, aniołków i obrazów 

robionych ręcznie z nici i muliny. Do trzeciej kategorii przygotowana została słodka kapusta. Ugotowaną 

kapustę połączono z ugotowa-

nym grochem i polano okrasą. 

Każdej kategorii przy-

znane zostały trzy pierwsze 

miejsca oraz po jednym 

wyróżnieniu. Panie swoją 

scenką obyczajową zdobyły 

wyróżnienie w kategorii 

prezentacji artystycznej zosta-

jąc jednym z czterech 

nagrodzonych sołectw w 

Województwie Łódzkim w tej 

kategorii.  
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INWESTYCJE 2016 ROKU 

1. Przebudowa ul. Staszica w Drzewicy na odcinku od ul. Braci Kobylańskich do ul. Żeromskiego. Obejmuje 

– wykonanie zatok parkingowych przy szkołach i ośrodku zdrowia, powiększenie parkingów, nowych 

przejść dla pieszych, przebicie od ul. Szkolnej do ul. Żeromskiego. 

2. Zakup i montaż bilbordów reklamowych umieszczonych przy wjeździe do miasta. 

3.  Remont placu przed remizą OSP w Drzewicy. 

4. Przebudowa ul. Parkowej w Drzewicy. 

5. Przebudowa drogi do Szkoły Podstawowej w Domasznie. 

6. Rozbudowa drogi gminnej w Brzustowcu (Górki). 

7. Remont ul. Hubala w Drzewicy. 

8. Przebudowa boisk szkolnych w Domasznie i Radzicach Dużych. 

9. Remont wiaduktów PKP w Strzyżowie i Werówce. 

10. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku Idzikowice–Brzuza – III etap. 

W 2016 roku został wyodrębniony z budżetu gminy i miasta budżet obywatelski, w ramach którego  

zrealizowano: 

1. Budowę ogrodzenia przy Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy. 

2. Budowę oświetlenia przy ul. Stawowej. 

3. Budowę siłowni zewnętrznej przed blokiem STEJNER. 

 

Jeden z bilbordów zamontowany przy ul. Warszawskiej Plac przed remizą OSP w Drzewicy 

Boisko szkolne w Domasznie  Siłownia zewnętrzna na tzw. „Skale” 
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NAGRODA POWIATU OPOCZYŃSKIEGO W RĘKACH DRZEWICZANKI   

Doroczna nagroda za osiągnięcia w dziedzinie kultury 
przyznawana jest od 1999 r. za wybitne osiągnięcia 
w zakresie twórczości artystycznej, pielęgnowania tradycji 
kultury regionalnej, opieki nad zabytkami, promowania 
powiatu w dziadzinach: tradycji i kultury. 

29 grudnia 2016 roku, podczas XXVI sesji Rady 
Powiatu Opoczyńskiego odbyło się podsumowanie XVIII 
edycji konkursu. Spośród 3 kandydatur kapituła 
dorocznej nagrody, w skład której wchodzą wszyscy 
dotychczasowi laureaci wybrała po raz drugi 
drzewiczankę (w 2006 roku nagrodę przyznano pani 
Krystynie Staszewskiej) – panią Annę Reszelewską. 
Kandydatura Przewodniczącej Towarzystwa Przyjaciół 
Drzewicy została zgłoszona przez Regionalne Centrum 
Kultury w Drzewicy, Bibliotekę Samorządową Gminy 
i  Miasta Drzewica, Szkołę Podstawową im. Polskich 
Olimpijczyków, Warsztaty Terapii Zajęciowej, drzewickie 
koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków i Polskiego 
Związku Niewidomych oraz Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów. Pani Anna Reszelewska 
otrzymała doroczną nagrodę powiatu opoczyńskiego w 
dziedzinie kultury za całokształt pracy społecznej na 
rzecz ochrony dziedzictwa narodowego i upow-
szechnianie kultury. Laureatka otrzymała list gratula-
cyjny oraz nagrodę pieniężną. Serdecznie gratulujemy 
naszej koleżance tego wyróżnienia i życzymy dalszych 
sukcesów. 

 

ORSZAK TRZECH KRÓLI PO RAZ PIERWSZY W DRZEWICY 

W piątek, 6 stycznia 2017 roku, w dzień Objawienia Pańskiego ulicami miasta Drzewica, po raz 
pierwszy przeszedł Orszak Trzech Króli, zorganizowany przez parafię p.w. św. Łukasza w Drzewicy, 
Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna Dłoń” oraz Regionalne Centrum Kultury. Po sumie, Trzech 
Mędrców ze Wschodu, wspólnie z mieszkańcami gminy i miasta Drzewica, rozpoczęło swoją wędrówkę do 
drzewickiego Betlejem. Mimo siarczystego  mrozu do RCK w Drzewicy przemaszerowała liczna grupa 
parafian. Uczestnicy Orszaku otrzymali korony przygotowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Drzewicy. 
Wędrówce towarzyszyła podniosła, ale zarazem radosna atmosfera. Schola zachęcała do wspólnego 
śpiewania kolęd, a werble Młodzieżowej Orkiestry Dętej pomagały utrzymać rytm marszu. Uczestnikom 
orszaku towarzyszyli: harcerze 25. Drzewickiej Drużyny Harcerzy Starszych "Sokół" im. Andrzeja 
Małkowskiego, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Opocznie oraz druhowie Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu gminy i miasta Drzewica.  

W radosnej atmosferze wszyscy dotarli do Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy, gdzie  odbyła się 
część oficjalna i artystyczna. Przed pełną salą widowiskową występ jasełkowy zaprezentowali uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy, przygotowany przez siostrę Annę Bęben oraz 

Anna Reszelewska tuż po otrzymaniu  złotego medalu „za zasługi  
dla pożarnictwa”  podczas obchodów 100-lecia OSP w Drzewicy 
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Panią Elżbietę Iwanicką. Następnie ksiądz Robert Faliński podziękował wszystkim instytucjom i osobom, 
które włączyły się w przygotowanie Orszaku. Gratulacje za organizację wydarzenia oraz noworoczne 
życzenia wszystkim zgromadzonym złożył Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica Pan Janusz Reszelewski oraz 
Proboszcz Parafii pw. Św. Łukasza w Drzewicy ksiądz Adam Płuciennik. Wspólne kolędowanie poprzedził 
mini koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy. Na zakończenie 
wykonano kilka najbardziej znanych kolęd przy akompaniamencie zespołu wokalnego z RCK oraz scholi 
parafialnej. Po części artystycznej na wszystkich uczestników czekała pyszna zupa z kuchni polowej, 
przygotowana przez wolontariuszki DCW „Ofiarna dłoń” oraz pracowników Szkoły Podstawowej im. Polskich 
Olimpijczyków w Drzewicy.  
 

25 FINAŁ WOŚP W DRZEWICY 

Jak co roku Wielka Orkiestra Świąteczne Pomocy zagrała również w Drzewicy. Organizatorami tej akcji 
było Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”, Urząd Gminy i Miasta oraz Regionalne Centrum 
Kultury, w którym mieścił się sztab. Duże wsparcie zapewniły: 25. Drzewicka Drużyna Harcerzy Starszych 
„Sokół”, OSP w Drzewicy i Posterunek Policji w Drzewicy. 

Datki do puszek zbierało 45 wolontariuszy na terenie: Drzewicy, Radzic, Domaszna, Libiszowa, 
Poświętnego, Mroczkowa, Bielin, Rusinowa i Odrzywołu.  

Finałowi towarzyszyła impreza z koncertami, występami teatralnymi, tanecznymi i wokalnymi oraz 
licytacjami i innymi atrakcjami. Tegoroczny finał promował lokalnych artystów. Na scenie RCK swoje 
umiejętności zaprezentowała grupa teatralno-muzyczna „Tęczusie”, grupy taneczne „Ewakuacja”, 
„Zadymiarze”, „Skrzaty” i „Rytm”,  grupa wokalna „Mulieres” a także soliści. Twórczość ludową 
zaprezentował zespół „Mali Drzewiczanie” oraz „Drzewiczanie”. W międzyczasie, wolontariuszka Marta 
Szymańska, prowadziła licytacje gadżetów XXV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a także tych 
przekazanych przez Gminę i Miasto Drzewica oraz przez lokalnych przedsiębiorców. Za niewielką 
darowiznę na rzecz WOŚP można było również skosztować pysznej zupy pomidorowej, którą przygotowały 
wolontariuszki DCW „Ofiarna dłoń”. Tradycyjnym elementem finału był jak co roku pokaz udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej. Punktualnie o godz. 20:00 pod czujnym okiem druhów z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Drzewicy, na niebie za Regionalnym Centrum Kultury rozbłysnęło symboliczne światełko 
do nieba. XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zakończył występ zespołu rockowego NRD – 
No Rhythm Dudes z RCK w Drzewicy.  

W ramach 25. Finału WOŚP drzewicki sztab zebrał 16.511,49 zł.  
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SPOTKANIE OPŁATKOWO-NOWOROCZNE „PRZYBYWAMY Z KOLĘDĄ…”   

W niedzielę, 22 stycznia w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy odbyło się drugie spotkanie 
opłatkowo-noworoczne z mieszkańcami Drzewicy.  To ostatnie z serii spotkań Burmistrza Gminy i Miasta 
Drzewica Janusza Reszelewskiego z mieszkańcami gminy odbyło się w niedzielę 22 stycznia. Przez 
ostatnie trzy tygodnie Burmistrz odwiedzał świetlice wiejskie i strażnice OSP w Gminie Drzewica 
zapraszając mieszkańców na wspólne spotkanie o charakterze świątecznym. W sumie we wszystkich 
miejscowościach kilkaset osób spotykało się, by wspólnie podzielić się opłatkiem przy dźwiękach kolęd. 

Taka właśnie idea przyświecała owym spotkaniom – przyjacielska, rodzinna atmosfera, gdzie można 
choć przez chwilę zatrzymać się i spędzić czas w gronie znajomych i przyjaciół.   Mieszkańcy odpowiadali 
na zaproszenie Burmistrza wyjątkowo – przystrajając świetlice, przygotowując jasełka oraz świąteczne stoły, 

tak by jak najwierniej odwzorować świąteczną atmosferę i rodzinny klimat spotkań. Wszelkie działania były 
wzorowym wyrazem mobilizacji oraz niebywałego zorganizowania wśród mniejszych i większych 
społeczności. Obecność dzieci, młodzieży, rodzin, seniorów, strażaków, przedstawicieli stowarzyszeń, 
sołtysów czy radnych odzwierciedla, co często podkreślał Burmistrz, przynależność do lokalnej Małej 
Ojczyzny. Drzewickie spotkanie uznać można jako swoisty finał pomysłu Burmistrza, który od zeszłego roku 
z powodzeniem wdrażany jest w życie. Najważniejszym punktem wieczoru był koncert kolęd i pastorałek. 
W świąteczną atmosferę wprowadzili publiczność członkowie chóru parafialnego oraz grup działających 
w RCK: młodzieżowej orkiestry dętej, zespołów ludowych „Mali Drzewiczanie” i „Drzewiczanie” oraz zespołu 
wokalno-instrumentalnego. Po występach i wspólnym kolędowaniu rozpoczęła się uroczystość opłatkowa, 

Wspólne kolędowanie mieszkańców Jelni  Spotkanie opłatkowo-noworoczne mieszkańców Brzuzy i Idzikowic  
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zapoczątkowana przez proboszcza parafii w Drzewicy, ks. kan. Adama Płuciennika. Mieszkańcy połamali 
się opłatkiem i zostali zaproszeni na poczęstunek do sali konferencyjnej. Jak tradycja nakazuje, na stołach 
dominowały potrawy wigilijne. 

Okres Świąt Bożego Narodzenia to zdecydowanie najbardziej rodzinny i przyjazny czas. Znikają spory 
oraz wszelkie waśnie. Pamiętajmy jednak, że przyjacielska atmosfera nie musi trwać zaledwie kilka tygodni. 
Pamiętajmy, by w swoich domach, rodzinach oraz wśród znajomych podtrzymywać ten stan jak najdłużej. 
Niech towarzyszy nam przez cały rok. 
 

OGÓLNOPOLSKI SUKCES ZOSI ZAWADZAK 

Uczestnicy zajęć plastycznych z RCK w Drzewicy przystąpili do 

ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Kotki w kropki”, 

organizowanego przez Centrum Kultury „Agora” z Wrocławia. Celem 

przedsięwzięcia było promowanie twórczej aktywności dzieci 

i młodzieży oraz ukazanie emocji i uczuć, jakimi darzy się zwierzęta, 

wykorzystując różne środki plastycznego wyrazu. Konkurs cieszył się 

bardzo dużym zainteresowaniem. Zgłoszono do niego ok. 3 tysięcy 

prac z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby i płaskorzeźby, 

a także kolażu i innych technik własnych. Zosia Zawadzak 

z Drzewicy została nagrodzona w kategorii 10-12 lat – i tym samym 

znalazła się w gronie zaledwie sześciorga laureatów z całej Polski 

otrzymując nagrodę i dyplom „za wysoki poziom artystyczny, zaangażowanie i niezwykłą wrażliwość 

twórczą”. Zosi gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. 

 

MUZYCZNY PREZENT DLA PAŃ 

5 marca w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy odbył się wyjątkowy koncert z okazji Dnia Kobiet. Na 
lokalnej scenie zaprezentowały się zespół „Sweet Combo” oraz autorka ponadczasowych utworów polskiej 
muzyki rozrywkowej Pani Krystyna Giżowska. Wszyscy przybyli na koncert na początku mieli okazję wysłuchać 

największych przebojów światowych hitów pop, których 
głównym tematem była miłość. Profesjonalne wykonanie 
przez grupę „Sweet Combo” spotkało się z dużym uznaniem 
publiczności. Później wystąpiła gwiazda wieczoru pani 
Krystyna Giżowska, która porwała publiczność do wspólnej 
zabawy prezentując swoje największe przeboje, między 
innymi: „Złote obrączki” czy „Przeżyłam z Tobą tyle lat”.  

Po występie Krystyna Giżowska i wokalistki Sweet 
Combo otrzymały kwiaty od burmistrza Janusza 
Reszelewskego i dyrektora RCK Krzysztofa Kowalskiego. 
Na zakończenie Panowie złożyli życzenia pomyślności, 
dobrego zdrowia, sukcesów oraz wielu radości dla 
wszystkich Pań, a cała sala zaśpiewała „Sto lat”. 

 

EKSHUMACJA W PARCHOWCU 

Prawie 78 lat po boju w lesie Parchowiec pod Drzewicą ekshumowano szczątki dwóch polskich 

żołnierzy. Być może uda się zidentyfikować jednego z nich. 



Str. 20 1/101/2017  Wieści znad Drzewiczki 

Krwawa potyczka w lesie Parchowiec, położonym między Żardkami a Zakościelem, została 
stoczona 8 września 1939 roku. Z nacierającymi oddziałami niemieckimi starli się żołnierze armii 
"Prusy". Dane na temat liczby ofiar są sprzeczne. Niektóre źródła mówią, że zginęło nawet pół 
tysiąca żołnierzy, w tym około 100 polskich i ponad 400 niemieckich. W odwecie za poniesione straty 
hitlerowcy podpalili Domaszno i Żardki, wymordowali 13 mieszkańców tych wsi, a w Drzewicy zabili 
dwóch księży. 

W 1940 roku na polecenie okupanta ekshumowano szczątki poległych i złożono je we wspólnej mogile 
na cmentarzu w Drzewicy. Jednak nie wszystkich. O tym, że Parchowiec nadal skrywa wojenne tajemnice, 
wiedzą okoliczni mieszkańcy oraz miłośnicy historii. 

Ponad pięć lat temu – w listopadzie 2011 roku – po ujawnieniu zniszczonego grobu wojennego w obrębie 
Żardek ekshumowano szczątki trzech żołnierzy Wojska Polskiego. Złożono je na cmentarzu parafialnym 
w Drzewicy, o czym przypomina pamiątkowa tablica. I nie był to koniec odkryć z okresu kampanii 
wrześniowej. 

Zaczęło się od żołnierskiego buta 

W sierpniu 2015 roku członkowie Towarzystwa Fortyfikacyjnego "Linia Pilicy" z siedzibą w Inowłodzu 
natrafili na miejsce, w którym mogą znajdować się szczątki żołnierza. Podczas badań terenowych 
w Parchowcu znaleźli żołnierskiego buta. Po konsultacji z zarządem stowarzyszenia teren odpowiednio 
zabezpieczyli i zamaskowali, tak aby nie stał się obiektem zainteresowania poszukiwaczy. 

Przez kolejne miesiące Towarzystwo prowadziło żmudną pracę mającą na celu otrzymanie zezwolenia 
na ekshumację. Musiało uzyskać zgodę wszystkich zainteresowanych stron na czele z prezesem Instytutu 
Pamięci Narodowej, który po zmianie przepisów wydaje decyzję o ekshumacji grobów wojennych. Nawiązało 
współpracę m.in. z Nadleśnictwem Przysucha, Biurem Informacji i Poszukiwań PCK, służbami wojewody, 
opoczyńskim sanepidem oraz Urzędem Gminy i Miasta w Drzewicy. Po wielu zabiegach w grudniu 2016 roku 
uzyskało zgodę na ekshumację oraz przeniesienie zwłok w inne miejsce. 

 Szczątki dwóch żołnierzy 

Długo oczekiwana ekshumacja odbyła się w piątek, 17 marca. Zgromadziła członków Towarzystwa 
Fortyfikacyjnego "Linia Pilicy" oraz przedstawicieli zainteresowanych instytucji. Zebranych na parkingu przy 
drodze wojewódzkiej nr 728 powitał wiceprezes TF Marcin Szymański.  

Po przejściu krótkiego odcinka leśnej drogi w kierunku Zakościela i dotarciu na miejsce rozpoczęły się 
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prace ekshumacyjne. Brali w nich udział Mateusz Piechna, Paweł Pecyna, Grzegorz Mikucki i Ryszard 
Goska. Całość nadzorował archeolog, dr Mariusz Ziółkowski z Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego 
w Tomaszowie Maz.  

W trakcie trzygodzinnych robót okazało się, że w ziemi leżały szczątki nie jednej, a dwóch osób – jest 
pewne, że żołnierzy polskich. Odnaleziono: jedną czaszkę (częściowo uszkodzoną), szczątki drugiej czaszki, 
cztery piszczele, kości stóp i dłoni, żebra, fragmenty kręgosłupa oraz kości miednicy – dwie zachowały się 
w dobrym stanie, a dwie we fragmentach.  

– Do dołu, bo trudno to nazwać grobem w naszym rozumieniu, zostały wrzucone ciała dwóch poległych 
żołnierzy. Wrzucone, a nie położone, o czym świadczyło rozlokowanie poszczególnych fragmentów 
szkieletów. Piszczele sąsiadowały z jedną czaszką i fragmentami drugiej. Średnica rozrzuconych kości 
wynosiła około 90 cm – zaznacza Grzegorz Mikucki.  

– Jeden szkielet jest w miarę kompletny – z niemal wszystkimi kośćmi długimi rąk i nóg oraz czaszką. 
W drugim z czaszki została żuchwa i fragmenty kości, co może oznaczać, że żołnierz dostał pociskiem w głowę 
– dodaje wiceprezes Szymański. – Jeden z poległych miał przy sobie metalową oliwiarkę do ręcznego karabinu 
maszynowego Browning wz. 28, produkowanego na licencji w Państwowej Fabryce Karabinów w Warszawie. 
Jest więc prawdopodobne, że był celowniczym lub amunicyjnym, a obaj mogli stanowić sekcję rkm. 

Z wyposażenia i umundurowania znaleziono także m.in.: fragmenty dwóch par butów, skórzaną 
portmonetkę typu podkówka z bilonem – siedmioma monetami z okresu międzywojennego o łącznej 
wartości 1,85 zł (1x1 zł, 1x50 gr, 1x20 gr, 3x10 gr, 1x5 gr), fragment małej sprzączki metalowej, trzy guziki 
metalowe do bielizny, łuskę naboju od mauzera z 1937 r. oraz – co najważniejsze – jeden aluminiowy 
nieśmiertelnik, czyli znak identyfikacyjny żołnierza. Jest on mocno skorodowany. 

Po zabezpieczeniu szczątków i wydobytych przedmiotów oraz zasypaniu dołu podsumowano wyniki 
ekshumacji. Całość zakończyła się ogniskiem na terenie wyznaczonym przez leśniczego Leśnictwa 
Drzewica Jerzego Panka 

Odczytać nieśmiertelnik 

Teraz przed Towarzystwem Fortyfikacyjnym „Linia Pilicy” kolejne wyzwanie. – Podejmiemy próbę 
ustalenia tożsamości przynajmniej jednego z żołnierzy, dlatego spróbujemy odczytać napisy na 
nieśmiertelniku – mówi Marcin Szymański. 

– Obecnie poszukujemy sposobu oczyszczenia nieśmiertelnika oraz odczytania danych – wyjaśnia 
Grzegorz Mikucki. – Jesteśmy na etapie wyboru najlepszej metody oczyszczania tego najważniejszego 
znaleziska. Staramy się o przeprowadzenie badań i odczytanie nazwiska przez jedną z pracowni 
konserwacji zabytków działających przy muzeach w Łodzi, Warszawie, ewentualnie w Toruniu. Odczytanie 
przy użyciu prześwietlenia rentgenowskiego najnowszymi metodami komputerowymi powinno się udać. 
Kiedy to nastąpi – jeszcze nie wiemy, ale nie powinniśmy czekać dłużej niż trzy tygodnie. 

Jeżeli żołnierz zostanie zidentyfikowany, stowarzyszenie będzie chciało dotrzeć do jego krewnych. 
Gdyby i ta sztuka się udała, pierwszeństwo w pochówku będzie miała rodzina. W innym przypadku pogrzeb 
zorganizuje TF "Linia Pilicy".  

– Szczątki poległych zostałyby złożone w kwaterze wojennej na drzewickim cmentarzu – mówi na 
zakończenie wiceprezes stowarzyszenia. – Myślimy o podniosłej uroczystości przy asyście leśników, 
batalionu "Tomaszów" w mundurach piechoty z 1939 roku czy też sekcji ułanów. 

Jak nas poinformował burmistrz Janusz Reszelewski, gmina deklaruje finansowe wsparcie w organizacji 
pochówku.  

Tekst i zdjęcia Waldemar Pęczkowski 
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OSTATNIE POŻEGNANIE KOLEGI  

 

 

7 marca 2017r.  

w wieku 71 lat 

z ma r ł  

śp. RYSZARD BOGATEK 

REDAKTOR NACZELNY „WIEŚCI ZNAD DRZEWICZKI” 

KRONIKARZ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W DRZEWICY 
 

Pozostawił żonę Marię, osieroconą córkę Joannę z rodziną i dwóch synów: Krzysztofa 
i Huberta. 

 

Ryszard Bogatek urodził się 16 marca 1946 roku w Kassel w Niemczech, w obozie  
Mattenberglager, dokąd wojenne losy rzuciły Jego mamę Janinę z Gebczyńskich. Całe swoje 
życie związany był z Drzewicą. Tutaj ukończył w 1961 roku szkołę podstawową. W 1965 roku 
podjął naukę w Trzyletnim Technikum Mechanicznym dla Pracujących na podbudowie Zespołu 
Szkół Zawodowych Fabryki Wyrobów Nożowniczych „Gerlach” w Drzewicy, które ukończył 
w 1969 roku uzyskując tytuł technika mechanika w zakresie specjalności galanteria metalowa. 
Dalsza edukacja to podjęte w 1971 roku studia w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza – Wyższa 
Szkoła Nauczycielska w Szczecinie. 

Od 2 stycznia 1969 roku Ryszard Bogatek podjął pracę w „Gerlach” S.A. w Drzewicy na 
stanowiskach: szlifierz, mechanik, starszy księgowy, specjalista ds. nakryć, specjalista 
konstruktor, specjalista ds. marketingu, plastyk, redaktor radiowęzła zakładowego. 
W  międzyczasie odbył zasadniczą służbę wojskową. W 2009 roku przeszedł na zasłużoną 
emeryturę i poświęcił się pracy społecznej. 

Utalentowany i zdolny angażował się w prace organizacji społecznych. Przez wiele lat 
przewodniczył lokalnym uroczystościom organizowanym z okazji świąt państwowych 
i rocznicowych.  

Od 38 lat druh Ryszard pełnił funkcję sekretarza i cenionego kronikarza OSP w Drzewicy. 
Drzewickie kroniki OSP były wielokrotnie wyróżniane na wojewódzkich i ogólnopolskich 
Konkursach Kronik Strażackich. 
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W uznaniu zasług wyróżniany licznymi strażackimi odznaczeniami i medalami. W 2016 r. 
podczas obchodów 100-lecia jednostki OSP w Drzewicy otrzymał MEDAL HONOROWY im. 
Bolesława Chomicza. 

Pasją śp. Ryszarda było poznawanie przeszłości, z akcentem na dzieje Drzewicy. Ciekawość ta 
zrodziła się, jak często mawiał, już w szkole podstawowej dzięki bardzo interesującym lekcjom 
historii. Docierał do różnych materiałów źródłowych i dokumentów, gromadził je. Z czasem Jego 
zbiory stały się skarbnicą wiedzy historycznej o naszym mieście. 

W 1991r. należał do grona osób, które powołały do życia organizację społeczną pn. Towarzystwo 
Przyjaciół Drzewicy. Posiadaną wiedzą dzielił się z czytelnikami na łamach, powstałego w 1992 r. 
kwartalnika „Wieści znad Drzewiczki”. Od 25 lat do końca swoich dni pełnił funkcję redaktora 
naczelnego pisma. Realizując statutowe zadania Towarzystwa inicjował odszukiwanie i trwałe 
upamiętnianie miejsc narodowej i historycznej pamięci – stąd liczne tablice pamiątkowe 
i informacyjne oraz symboliczne groby – z opisami w kwartalniku tła historycznego wydarzeń. 

Za ten odcinek pracy w 1999 r. śp. Ryszard został uhonorowany ZŁOTYM MEDALEM 
OPIEKUNA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ przyznanym przez Radę Pamięci Walk i Męczeństwa. 

Podejmował aktywną pracę przy wyszukiwaniu, porządkowaniu, naprawach i konserwacji 
zabytkowych grobów, płyt nagrobnych i pomników drzewickiej nekropolii. 

Od kilkunastu lat, w dniu Wszystkich Świętych, Kolega Ryszard był głównym kwestującym na 
rzecz zabytków cmentarza. Organizował się również przy organizacji loterii fantowych, z których 
pozyskane środki przeznaczone były na ww. pamiątkowe tablice. 

Śp. Ryszard był osobą nietuzinkową, barwną, obdarzoną wieloma talentami artystycznymi, trudną 
do zastąpienia. 

 

Drogi Kolego! Pragniemy wyrazić wdzięczność, że dane nam było wspólnie z Tobą poznawać 
i pielęgnować dziedzictwo naszej historii, kultury i tożsamości. 

Niech dobry Bóg wynagrodzi Twoje zaangażowanie społeczne i twórcze życie. 
Nie umiera ten, kto żyje w ludzkiej pamięci – Ty pozostaniesz w naszych sercach i wdzięcznej 

pamięci. 
 

Spoczywaj w pokoju. 
 

Wyrazy głębokiego współczucia  
Żonie Marii, Córce Joannie i Zięciowi, wnuczce Zuzannie, 
synom – Krzysztofowi i Hubertowi 
oraz bliższym i dalszym krewnym  
 

                      składają: 

członkowie Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy,  
zespół redakcyjny „Wieści znad Drzewiczki” 
i uczestnicy „Spotkań po latach…” 

Honorowy medal wręcza dh. Krystyna Ozga – członkini Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie 
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WILCZA POKUTA 
 

Pożarł wilk owieczkę, 

prosto po spowiedzi. 

– Gdzież twa skrucha, pokuta? 

– pytali sąsiedzi.  

Wilk z udaną skromnością 

rzecze do sąsiada: 

– Ksiądz nakazał mi pościć, 

a zwykle dwie jadam. 
 (wb) 

Uprzejmie informujemy,  

że „XII SPOTKANIE PO LATACH W DRZEWICY” 

odbędzie się 1 lipca 2017r. 

Tę wiadomość proszę przyjąć, jako wstępne zaproszenie. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzustowcu zwraca się z wielką prośbą o wsparcie 
organizowanych przez jednostkę obchodów 100-lecia istnienia oraz uroczystego 
nadania sztandaru, które zaplanowane są na 13 sierpnia 2017 roku. 
Wszystkich, którzy zechcieliby dołożyć swoją cegiełkę prosimy o wpłaty na konto 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzustowcu.  
 

Numer konta: BS w Drzewicy, numer rachunku:   40 9145 1011 4000 0101 2000 0003 

INFORMACJE 


