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Szanowni Czytelnicy! 
 

W pierwszej części dzisiejszego wydania „Wieści znad Drzewiczki” poczujecie Państwo 
powiew historii naszego miasta sięgający XV i XVI wieku. Stanie się to dzięki wiadomościom, 
jakimi podzielili się z nami, podczas „XII Spotkania po latach…”, dwaj naukowcy: były rektor 
KUL ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk i dr Arkadiusz Wagner, na temat zasług naszego 
najsłynniejszego krajana Prymasa Macieja Drzewickiego (1467–1535) herbu Ciołek.  

W dalszej części proponujemy wspomnienia pani Marianny Madej z Radzic spisane przez 
uczennice gimnazjum w Drzewicy – Angelikę Iwanicką i Wiktorię Jarzyńską. 

Natomiast tym z Państwa, którzy lubią śledzić, co się dzieje w naszym miasteczku obecnie 
polecamy aktualności z życia miasta i gminy.  
 

 

Interesująej lektury  życzy 

        REDAKCJA 

JESIENNE POWROTY  
 

I… dopadła mnie tęsknota za piękną Drzewicą  

– od nowa!  

W dywanie spadłych liści się schowam,  

w „OGRODACH”, 

– przejdę ścieżkami przeszłości, powtórnie przywitam: 

– uliczki, zamek, staw, pola w jesiennych prześwitach 

i cichych zachwytach.    

– Popatrzę w niebo krzyżykami kluczy    

gęsi haftowane… 

– Poczuję ziewające kartofliska 

ogniskami zadymione… 

Porozmawiam z ciszą znad Drzewiczki 

wodą, 

– zauroczę się „de novo” Drzewicy urodą. 

– I przejdę na mogiłki, bliskich powspominać, 

pomodlić się, wyciszyć i… nie zapominać. 

– Wieczorem w „Różańcu” w rozświetlonej farze 

poprzesuwam paciorki, 

z myślami pogwarzę i tu – odetchnę,    

odpocznę…,    

gdyż pędzące życie  

zabiera mi swobodę,    

lata, ciszę… – skrycie. 

– Drzewico miła! 

– Ozdobo Opoczyńskiej Ziemi! 

– Lubię wracać do Ciebie! 

– Czarujesz dookoła urokami swemi… 

– Tyle ciepła dajesz… 

A w złych kolejach losu – w sercach zmartwychwstajesz! 
 

Anna Wanda Bartczak (Łódź)  
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ŻYCIE PRACOWITE MACIEJA CIOŁKA DRZEWICKIEGO  (Część V)  

[Należy sprostować ten napis w dwu miejscach: die XI Augusti zostało wyryte z błędem, z akt wynika, 
że zgon  nastąpił 22 sierpnia; vixit annis LIXIX jest również błędem, bo prymas Drzewicki żył lat 69 – powin-
no więc być LXIX. Kamieniarz wyrył niepotrzebnie jedno "I". Obecnie w ścianach Kaplicy Bożego Ciała 
(kiedyś Kaplica Sprowskich) znajdują się epitafia arcybiskupów Stanisława Szembeka i  Michała Radziejow-
skiego. Różne źródła podają, że pod kaplicą pochowani byli: w 1464 r. – prym. Jan Sprowski, w 1693 r. – 
bp Wojciech Stawowski, w 1721 r. – prym. Stanisław Szembek. Nie ma wzmianki o Macieju Drzewickim! 
W niektórych źródłach, z kolei podawana jest informacja, że trumna ze szczątkami Prymasa Macieja Drze-
wickiego spoczywa przy kaplicy Łubieńskich, pod nawą południową, obok m.in. prymasa Jana Łaskiego, 
prymasa Macieja Łubieńskiego i prymasa Ignacego Krasickiego. Wygląda na to, że trumnę prymasa Drzewic-
kiego tam przeniesiono, by w jego miejsce pochować bardziej godnego – zdaniem późniejszych decydentów – 
prymasa Stanisława Szembeka  – przyp. Redakcja] 

Z powyższych, na wiarygodnych źródłach opartych lubo skąpo nam przekazanych szczegółów życia 
prymasa Drzewickiego wynika jego następująca charakterystyka. Mniej za protekcjami i wpływami rodziny, 
która w Rzeczypospolitej nie zajmowała wybitnego stanowiska, jak raczej własną pracą i przyrodzonymi 
zdolnościami torował sobie drogę do najwyższych w kraju godności. Pilna i rzetelna praca połączona z obrot-
nością, rzutkością i rzadką na owe czasy skrupulatnością zjednała mu względy trzech braci monarchów, któ-
rych następstwem było szybkie awansowanie w dostojeństwach świeckich i duchownych. Rzetelnie 
i szczęśliwie wykonane usługi publiczne utorowały mu drogę do biskupstwa, a wreszcie do prymasowskiej 
godności. To że sam o te dostojeństwa zabiegał, nie ulega wątpliwości, jednakże nie używał do osiągnięcia 
ambitnych celów ani podłych intryg, ani podstępów, ani wreszcie zakradającego się już wówczas w najwyż-
szych sferach przekupstwa, którym sobie wielu do infuł torowało drogę. Tych niecnych środków do dopięcia 
celu nawet najwybredniejsza krytyka zarzucić mu nie może. Wyniósłszy z domu uczciwe wychowanie, nim 
kierował się zawsze, a wpojona w dzieciństwie żywa wiara i przywiązanie do kościoła uwydatniały się 
w całym jego postępowaniu. Całe życie jego było poważne, skromne i pod względem moralnym czyste, i dla-
tego też śmiało i skutecznie mógł występować, karcąc nadużycia, błędy i usterki podwładnych. Nie uważając 
pierwszych i następnych stopni dostojeństwa biskupiego za przejściowe tylko, dopóki go do najwyższego 
w kraju nie doprowadzą szczytu prymasowskiej godności, na obydwóch biskupstwach, przemyskim i kujaw-
skim, poczuwał się rzetelnie do obowiązków powołania swego i – mimo kanclerskiego i senatorskiego stano-
wiska – pozostawił po sobie dużo pamiątek swej pasterskiej gorliwości, mianowicie pod względem utrzyma-
nia czystości wiary, podniesienia ducha kościelnego wiernych, moralności i karności duchowieństwa. Same 
synody diecezjalne i prowincjalne pamięć jego w tej mierze chlubnie uwieczniły. Niektórzy z późniejszych 
pisarzy zarzucają mu zbyt wielką gorliwość w zwalczaniu nowości religijnych i błędów w kraju, lecz ten 
zarzut właśnie, jako biskupowi i prawemu senatorowi, zaszczyt przynosi. Wiedział on dobrze, że każda nowa 
sekta i  świeże odszczepieństwo zgubne były nie tylko dla kościoła ale i Rzeczypospolitej, bo nie tylko wstęp-
nym bojem, jak mówi Łętowski, innowiercy na kościół uderzali, ale wywoływali w kraju zaburzenia, w na-
miętnościach swoich, tak daleko się posuwając, iż się na zgubę jego z nieprzyjaciółmi zewnętrznymi jedno-
czyli. Wiedział, że gdzie garstka innowierców osiadła, tam natychmiast z największą zaciętością Kościół 
katolicki dręczyła, własność jego zagrabiała, kapłanów katolickich batami wypędzała i poniewierała, bied-
nych poddanych w barbarzyński sposób do przyjęcia wyznania swego zmuszała.  

Przy swojej gorliwości pasterskiej, pracowitości, nieskażoności życia domowego, powadze prawdziwie 
biskupiej, wstrzemięźliwości chwalebnej, odwadze i stanowczości byłby wiele dokazał dobrego podczas trzy-
dziestoletniego biskupstwa swego, gdyby nie strony ujemne, które prace i usiłowania jego niejako paraliżowały 
i odbierały urok cnotom biskupim, a przede wszystkiem zbytnia interesowność, miłość własna i rażąca o docze-
sną pomyślność zabiegliwość. Widzieliśmy, że obok biskupstwa kujawskiego, którego dochody wystarczały na 
pańskie utrzymanie, trzymał uporczywie donośną scholasterię łęczycką, którą, zostawszy prymasem, chciał 
nawet z narażeniem się na gniew łaskawego nań monarchy przekazać synowcowi swemu Janowi.  

Aby nie płacić kapitule metropolitalnej małej należności za generalne ekonomstwo przez jednego 
z członków jej sprawować się mające, nie dopuścił do wykonania przywileju arcybiskupa Łaskiego przez 
Stolicę apostolską zatwierdzonego i własną jego przysięgą przyjętego i uświęconego i dopiero wskutek ode-
branego od kapituły rzeczonej upomnienia przyznał jej w testamencie należytość kilkuset złotych za tąż eko-
nomię. Najwymowniejszym dowodem interesowności prymasa Drzewickiego jest wystąpienie jego naprzeciw 
postanowieniom bezpośredniego poprzednika swego, Jana Łaskiego, względem rozmaitych fundacji, daro-
wizn kościołom parafialnym, dożywociów i gracji zasłużonym i niezasłużonym osobom które pod pozorem 
zbytniego ukrócenia dochodów stołu arcybiskupiego na mocy bulli papieża Klemensa VII uzyskanej na pod-
stawie przesadnego raportu bezwzględnie zniósł i skasował ku powszechnemu zdziwieniu, a nawet oburzeniu. 
Nie dziw przeto, że nie tylko duchowieństwo ale cały naród za złe wzięli arcybiskupowi Drzewickiemu to 
spustoszenie chwalebnych dzieł poprzednika swego. Doświadczenie bowiem uczy, że jedną najzgubniejszą 
wadą, u przewodników dusz i największa przeszkodą w zbawiennem ich działaniu jest chciwość i interesow-
ność. Co się u ludzi takich zdarzać zwykło, że w miarę rosnących dostatków i pomyślności powodzenia kur-

https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Radziejowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Radziejowski
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czy się ich ręka w miłosierdziu i dobrych uczynkach, to samo widzimy w życiu naszego prymasa. Na ubogim 
w porównaniu z innymi, biskupstwie przemyskiem, a później na dostatniejszem kujawskiem, hojniejszym był, 
aniżeli na bogatym arcybiskupstwie gnieźnieńskim. Na tamtych będąc czynił nakłady na budowle kościelne, 
wystawił w miejscu swojem rodzinnym Drzewicy nowy kościół murowany. [Drzewicki kościół wybudowano 
na początku XIV w. Co więc oznaczają te słowa? Autor z pewnością pomylił się. A może dokonano istotnej 
przebudowy kościoła w taki sposób, że autor nazwał to „wystawieniem”? Co oznacza niżej podane słowa 
o „wzbogacaniu familii, ażeby imię Drzewickich jaśniało w długie wieki dostatkami”? Z pewnością mieści się 
w tym przebudowa drzewickiego zamku. Przebudowa, a nie budowa, jak podają najczęściej różne źródła. 
Informację o okresie, w którym zbudowano zamek w Drzewicy znajdziemy m.in. w pracy ks. prof. Henryka 
Rybusa Prymas Maciej Drzewicki: zarys biografii (1467–1535): „… ruiny zamku zbudowanego z ciosow 
kamiennych i cegły w pierwszej połowie XIV w., a przebudowanego i upiększonego w początkach XVI stule-
cia”.  Są to więc czasy komesa Mikołaja (syna Wojciecha – budowniczego kościoła w Drzewicy) i jego syna 
komesa Andrzeja – sędziego w Opocznie. – przyp. Redakcja] 

Bogate zbiory chleba duchownego w czasie trzydziestoletniego biskupstwa swego gromadził dla familii, 
którą za przykładem wielu biskupów polskich pragnął zbogacić i wynieść, dogadzając dumie familinej, ażeby 
imię Drzewickich jaśniało w długie wieki dostatkami i dostojeństwami, nie dawszy się pouczyć doświadcze-
niu, że fortuny z kościelnych dochodów zebrane w ręku familii topniały i w krótkim czasie w niwecz się 
obracały grzebiąc w gruzach swoich moralność i dobre imię spadkobierców. [Tu należy dodać pewną uwagę. 
Wspomniany wyżej Jan to syn Adama Drzewickiego, brata prymasa Macieja Drzewickiego. Adam Drzewicki  
był dziedzicem Drzewicy, ojcem 8 synów, a wśród nich wspomnianego Jana. Krewni prymasa nie odwdzię-
czyli się swemu stryjowi za jego przychylność. Już kilkanaście lat po jego śmierci Drzewiccy przekształcili 
kościół w świątynię protestancką. Oznacza to, że co najmniej kilka lat wcześniej musiał rozpocząć się proces 
ich odchodzenia od Kościoła rzymskokatolickiego – przyp. Redakcja] 

Niemałą ujmę czyniły zasługom i przymiotom biskupim Drzewickiego uprzedzenie widoczne i niechęć 
ku wszystkiemu, cokolwiek wyszło spod ręki jego bezpośredniego na stolicy arcybiskupiej poprzednika. Lecz 
najwięcej występuje na jaw interesowność, że nie powiemy chciwość, Drzewickiego w obejściu się z następcą 
swoim na biskupstwie kujawskiem, zacnym Janem Karnkowskim. Chociaż bowiem na mocy szczególniejsze-
go faworu Stolicy apostolskiej przed nadejściem bulli translationis objął był na własny użytek dobra arcybi-
skupstwa, ociągał się z ustąpieniem dochodów biskupstwa kujawskiego temuż następcy swemu już potwier-
dzonemu. „Było to wielkie nadużycie”, pisze żyjący po nim w sto lat autor Żywotów Arcybiskupów Gnieźnień
skich, Stanisław Bużeński, „które mogło za sobą pociągnąć nieporozumienia i kłótnie; Tomicki przeto 
w liście, łagodnie napomniał go, ażeby dbał więcej o opinią swoje i nie chciał po osiągnieniu katedry arcybi-
skupiej przywłaszczać sobie dochodów pomienionego biskupstwa”.  

Drzewicki stanowi prawie jedyny wyjątek pomiędzy arcybiskupami gnieźnieńskimi, że w ciągu cztero-
letnich rządów swoich ani jednej zasłużonym kapłanom nie udzielił gracji, ani jednej nie uczynił fundacji lub 
wsparcia dla biednych kościołów z niezliczonych dziesięcin swoich, słowem ani okruszyny z bogatego stołu 
swego nie pozwolił nikomu podnieść. W równy sposób czuwał nad całością i dobrym stanem dóbr kościel-
nych na biskupstwie kujawskiem. To co uczynił w odnośnych diecezjach, jakeśmy wyżej widzieli, w żadnym 
nie stoi stosunku do dochodów, które przez lat 30 z górą pobierał. Ta jego skrupulatność i troskliwość własny 
miała interes na oku, lubo się przez to niemało przysłużył następcom swoim, pozostawiwszy im majątek 
arcybiskupi nietknięty i z wielu względów umeliorowany. Hołdując nepotyzmowi, jak prawie wszyscy ówcze-
śni duchowni i świeccy, którzy się wznieść umieli na wysokie dostojeństwa, czynił dla krewnych swoich co 
mógł, aby im dopomóc do wyniesienia się i materialnego bytu, lubo kosztem chlebów duchownych. Widzieli-
śmy z jakim uporem zabiegał o przelanie bogatej scholasterii łęczyckiej na synowca swego Jana, jakie podej-
mował trudy i zawikłane pertraktacje, aby szwagrowi swemu Piotuchowi dopomóc w osiągnięciu dziesięcin 
dla fundowanego przez niego kościoła, jak synowców i siostrzeńców wprawiał do kapituł i na rozmaite bene-
ficja w kraju, a nareszcie majątek swój znaczny testamentem im wyłącznie przekazał. Toteż słusznie powiada 
o nim dobrze poinformowany Bużeński, że dla krewnych swoich był daleko hojniejszym aniżeli na kościoły 
i dobroczynne nakłady, nie mniej i to „że więcej okazywał chęci życzliwych, niźli zwykł był świadczyć, co 
zresztą tak dobitnie potwierdza jego wystąpienie podczas ostatniego pobytu swego w Gnieźnie, gdy napo-
mniany przez kapitułę, aby po sobie pozostawił pamiątki szczodrobliwości, pod wrażeniem tego napomnienia 
złote góry obiecywał, a potem ochłonąwszy z tegoż wrażenia nie umiał dotrzymać słowa”. Jako mąż stanu, 
senator i pierwszy urzędnik w kraju spełnił arcybiskup Drzewicki obowiązki swoje rzetelnie, pilnie i w najlep-
szej intencji, chociaż wiedział, że tym sposobem toruje sobie drogę do promocji i sławy. Jako polityk i dyplo-
mata mało okazał samodzielności i bystrości rozumu. Idąc na oślep za zdaniem przyjaciela swego, Tomickie-
go, od czasu zjazdu wiedeńskiego monarchów w Wiedniu w roku 1515 był zagorzałym zwolennikiem polityki 
habsbursko-austriackiej przez Tomickiego zaprowadzonej i do końca podtrzymywanej, a tym samym antago-
nista prymasa Łaskiego, przedstawiciela, przeciwnej polityki (antyaustriackiej) zapobiegającej wpływowi 
domu habsburskiego na Węgry i Czechy, tudzież usiłującej złamać i zniszczyć najniebezpieczniejszy dla 
Polski zakon niemiecki. Mimo to w dobrej wierze oddawał Rzeczypospolitej niepospolite usługi i w dziejach 
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jej wdzięczną po sobie pozostawił pamięć. Pod trzema monarchami: Janem Olbrachtem, Aleksandrem i Zyg-
muntem mającymi dobór ludzi zdolnych i zasłużonych, sprawując urząd kanclerski, dał on najwymowniejszy 
dowód talentu politycznego i należytego wykształcenia. Wszystkim trzem był miłym i pożądanym, najwięcej 
jednakże ostatniemu, który go nie tylko w wszystkich najważniejszych sprawach publicznych, ale i w wła-
snych prywatnych miał powiernikiem i doradcą, a podczas wypraw wojennych jemu powierzał zastępstwo 
w zarządzie, tudzież opiekę nad małżonka swoją. W tym właśnie leży świadectwo nieskażonej prawości 
i wierności Drzewickiego. Na jego także zaszczyt i chlubę wyznać należy, że mimo swojego świetnego powo-
dzenia, stanowiska i fortuny, dalekim był od dumy, wyniosłości i intryg, w owym czasie powszechnych przy-
war i błędów ludzi wysoko postawionych. W jednym przypadku tylko zdawał się skłaniać do tych przywar 
i niecnot, a to pod koniec żywota Erazma Ciołka, biskupa płockiego, który z nienawiści ku Łaskiemu postarał 
się w Rzymie o zwolnienie siebie i diecezji swojej spod jurysdykcji arcybiskupa i metropolity gnieźnieńskiego 
i  w porozumieniu się niezawodnie z Drzewickim nie tylko chciał siebie wraz z diecezją poddać pod zwierzch-
nictwo biskupa kujawskiego, ale wyjednał u Stolicy apostolskiej, że jego (Drzewickiego) wykonawcą odno-
śnej bulli ustanowiła. Zachciankom jednego i drugiego przeszkodził przezorny i roztropny król Zygmunt, 
zakazawszy im stanowczo i surowo wykonania tejże bulii, o której cofnięcie przez tęż stolicę wkrótce się 
postarał. 

Prymas Drzewicki nie pozostawił potomnym żadnej pracy umysłowej, która by jej dała pojęcie o jego 
wykształceniu i wrodzonym talencie pisarskim. Jedyną pamiątką po nim są przechowane w bibliotece jagiel-
lońskiej jego listy kanclerskie z lat 1514–1516, akta dyplomatyczne z lat 1512–1515 a także wspominana 
wyżej księga znajdująca się w archiwum kapituły gnieźnieńskiej, obejmująca czynności i korespondencje 
urzędowe z czasów jego kanclerstwa oraz akta dotyczące jego arcybiskupstwa i biskupstwa kujawskiego. 
 

KONIEC 
 

 

Inne opracowania: 
 
1. Arkadiusz Wagner „Prymas Maciej Drzewicki jako bibliofil” – książka zaprezentowana podczas XII „Spotkania po latach”. 
2. ks. Henryk Rybus Prymas Maciej Drzewicki: zarys biografii (1467–1535), Studia Theologica Varsaviensia 2/1–2, 79–308 z 1964 r., 

dostępna na stronie: www.bazhum.muzhp.pl  

PRYMAS POLSKI  ABP MACIEJ DRZEWICKI 
 Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk  

(fragment kazania) 

 (…) Siostry i Bracia, 
 Pięć wieków temu Chrystus wybrał na swego sługę ówczesnego 
sekretarza wielkiego koronnego Macieja Drzewickiego, herbu Ciołek, 
urodzonego 22 lutego 1467 roku, waszego znamienitego rodaka, który 
tu w swej rodzinnej miejscowości 1 stycznia 1499 roku odprawił swoją 
prymicyjną Mszę św. Przypominamy dziś jego postać z racji obchodów 
sześćsetlecia prymasostwa w Polsce, ponieważ ks. Maciej Drzewicki 
po pięciu latach kapłaństwa otrzymał sakrę biskupią i został biskupem 

przemyskim, następnie kujawskim i pod koniec życia w roku 1531 objął stolicę arcybiskupią w Gnieźnie, z którą 
od sześciuset lat złączona jest pierwsza i najwyższa godność kościelna – tytuł prymasa Polski i od 1515 tytuł 
papieskiego legata urodzonego. 
 Droga Macieja do tej najwyższej kościelnej godności w Polsce nie była łatwa.   
 Wprawdzie rodzina Drzewickich pieczętowała się własnym herbem rodowym, ale pod względem material-
nym daleko odbiegała od poziomu życia ówczesnych rodów magnackich. Rodzice Macieja nie posiadali tak 
wielkich dochodów (ojciec Jakub był kasztelanem żarnowskim), aby utrzymać i na odpowiednim poziomie 
wykształcić swoje liczne potomstwo (11 synów i 6 córek). Podstawowe wykształcenie młody Maciej uzyskał 
w Drzewicy, a potem przez trzy lata kształcił się w szkole katedralnej we Włocławku, prawdopodobnie dzięki 
wsparciu finansowemu swego stryja, który był księdzem. Z Włocławka udał się na dalsze studia do Krakowa. 
Tam, z braku wsparcia od rodziny, dosłownie żebrał na ulicach, aby zdobyć jakieś środki na utrzymanie. Rzeczy-
wistość okazała się silniejsza od marzeń. Rzucił studia i znalazł pracę jako służący w domu wielkiego humanisty 
włoskiego Filipa Buonaccorsi Kallimacha, sekretarza królewskiego i nauczyciela synów króla Kazimierza Jagiel-
lończyka. Jako służący Maciej przeszedł wszystkie szczeble tej służby, od najniższych posług w kuchni 
i w stajni, przez nadzór nad stajnią aż do pokojowca Kallimacha. Odzyskał marzenia o studiach. Jego chęć zdo-
bywania wiedzy była tak silna, że gdy Kallimach udawał się na spoczynek, on przy ogarkach świec, czytał 
książki swego pana. Kallimach spostrzegłszy u służącego ten niezwykły zapał do nauki, sam zajął się jego 
kształceniem w łacinie i literaturze. Maciej czynił takie postępy, że po pewnym czasie Kallimach powierzył 
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mu nawet prowadzenie swojej kancelarii. Wprowadził go także w środowisko uczonych humanistów, profeso-
rów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Florenckiej, z którymi młody Drzewicki, podczas towarzyskich 
spotkań i naukowych dyskusji, nawiązywał przyjacielskie relacje. Uczestniczył także w orszaku Kallimacha 
w poselstwach królewskich do Wiednia i do Wenecji, dzięki którym poznawał Europę i zgłębiał tajniki dyplo-
macji. W 1494 roku, z polecenia Kallimacha, król Jan Olbracht przyjął Drzewickiego do swojej kancelarii 
i mianował sekretarzem wielkim koronnym. Dwa lata później, po śmierci swego mistrza, objął stanowisko 
zaufanego doradcy i powiernika królewskiego, a w 1501 roku otrzymał nominację na podkanclerzego. Król 
Zygmunt Stary w 1511 roku mianował go kanclerzem wielkim koronnym. Za swoją pracę w administracji 
państwowej otrzymywał już wysokie wynagrodzenie w postaci dochodów z beneficjów kościelnych, którymi 
król, jak to było powszechnie przyjęte, obdarzał swoich pracowników.  
 Drzewicki rzetelnie i z poświęceniem wykonując swoje liczne i czasochłonne obowiązki podkanclerzego 
i kanclerza Królestwa Polskiego, cieszył się zaufaniem i poparciem króla Olbrachta i jego następców Aleksan-
dra i Zygmunta Starego. Był stale przy nich obecny. Towarzyszył im na sejmach w Piotrkowie czy w  Toruniu 
i podczas corocznych wyjazdów do Wilna i Lwowa, prowadził ich korespondencję, brał udział w  tajnych 
i ważnych naradach, uczestniczył w rokowaniach polsko-krzyżackich, turecko-węgierskich i  w  układach mię-
dzy cesarzem a Wenecją, a nawet przewodniczył polskim poselstwom do cesarza, na Węgry, czy do Włoch; 
odegrał znaczącą rolę podczas elekcji cesarza Karola V w 1519 roku. Bardzo krytycznie oceniał ówczesne elity 
magnackie i rosnące znaczenie magnaterii. W jednym z listów do przyjaciela Łukasza Watzelrodego pisał: 
„Tutaj wszystko rozdrapano bezwstydnie i z największą szkodą Rzeczpospolitej; każdy bowiem pragnie być 
bogatym, króla i państwo na drugi plan odrzucając, ale dosyć doświadczyliśmy, co znaczą prywatne zasoby, 
a publiczny niedostatek” (W. Pociecha, s. 7). W polityce zagranicznej popierał Habsburgów, ale jak pisze jego 
biograf: „Mimo swych sympatii habsburskich Drzewicki pozostał dobrym Polakiem, nie brał austriackich łapó
wek i nigdy nie poniżył się aż do zdrady interesów narodowych jak współcześni mu hetman Jan Tarnowski 
i kanclerz Krzysztof Szydłowiecki” (Pociecha, s. 19). Rozumiał też znaczenie Pomorza dla Polski i był zwolenni-
kiem całkowitego zjednoczenia go z Polską. 
 Po otrzymaniu prekonizacji na biskupstwo przemyskie (21 X 1504) w listopadzie wyjechał przez Wenecję 
i Sienę do Rzymu, gdzie 11 stycznia 1505 roku, przyjął święcenia biskupie, a następnie odbył pielgrzymkę do 
Loreto. Po powrocie do kraju w kwietniu odbył ingres do katedry przemyskiej, obejmując rządy w diecezji. 
Rzeczą zrozumiałą jest, że przy tak licznych zajęciach państwowych i prawie stałej obecności na dworze kró-
lewskim, niewiele czasu mógł przeznaczyć na działalność pasterską w diecezji. Rządy w niej sprawował po-
przez mądrych i oddanych Kościołowi i diecezji współpracowników – oficjała i wikariusza generalnego. 
W sposób szczególny jednak zabiegał o odbudowę katedry przemyskiej, zniszczonej podczas najazdów turecko-
tatarskich. Zależało mu na tym, aby odbywały się w niej normalne nabożeństwa, podobnie jak w innych kate-
drach. W celu zachęcenia kolegium wikariuszy do gorliwszego wypełniania obowiązków duszpasterskich po-
większył ich uposażenie. Aby podnieść poziom kaznodziejstwa w katedrze, prebendę kanonika kaznodziei oddał 
do dyspozycji Akademii Krakowskiej. Osobiście troszczył się o rozwój kultu Matki Boskiej, ustanawiając spe-
cjalne kolegium mansjonarzy przy katedrze przemyskiej, za co obdarzono go tytułem protektora kultu Maryjne-
go. W całej diecezji zaprowadził uroczyste obchody oktawy święta Wszystkich Świętych i osobne święto 
św. Jana Jałmużnika. Osobiście udzielał wskazówek i zachęcał duchowieństwo diecezjalne do nauczania wier-
nych prawd wiary. Jesienią 1511 roku przeprowadził synod diecezjalny. Poprzez przyjęte na nim ustawy zapew-
nił lepsze przygotowanie kandydatów do stanu duchownego, podniósł poziom szkół parafialnych i wzmocnił 
dyscyplinę wśród duchowieństwa. Ponadto przez dobrą administrację i uprzemysłowienie dóbr biskupich, zapo-
czątkowując eksploatacje soli mineralnej, zapewnił swoim następcom na stolicy biskupiej w Przemyślu wzrost 
dochodów materialnych. 
 Podobnie bogatą działalność pasterską rozwinął bp Drzewicki w diecezji kujawskiej czyli włocławskiej, 
w której na mocy bulli papieża Leona X (2 XII 1513) objął rządy na początku 1514 roku. Uroczystego ingresu 
dokonał 15 stycznia 1515 roku. Dwa miesiące później ustąpił z urzędu kanclerskiego, składając pieczęć wielką 
koronną w ręce swego następcy Krzysztofa Szydłowieckiego. Niestety, brak źródeł nie pozwala na szczegółowe 
omówienie jego dalszych kościelnych rządów. Z zachowanych przekazów historycznych wiemy, że w 1525 
roku przeprowadził synod diecezjalny, ale najwięcej sił i zdrowia poświęcił na obronę Kościoła i religii katolic-
kiej w Gdańsku, Elblągu i w Braniewie, opanowanych przez reformatorów i kaznodziejów luterańskich. W 1526 
roku poświęcił w Gdańsku sprofanowane kościoły i odzyskał klasztory dla wypędzonych przez luteran domini-
kanów i franciszkanów.  
 Po śmierci prymasa Jana Łaskiego, w 1531 roku bp Drzewicki otrzymał królewską nominację na pryma-
sowską stolicę w Gnieźnie. Wybór kapituły archidiecezjalnej gnieźnieńskiej był w tym przypadku czystą for-
malnością. Papież Klemens VII w brewe z 3 sierpnia upoważnił go do objęcia rządów w archidiecezji i  nieco 
później zatwierdził wybór kapituły.  Abp Drzewicki uzyskał tym samym najwyższą godność w Kościele pol-
skim – tytuł prymasa. Rządy w archidiecezji objął na początku 1532 roku, a już w sierpniu przeprowadził synod 
prowincjalny. Uchwały tego synodu są wymownym dowodem gorliwości prymasa Drzewickiego „o utrzymanie 
czystości wiary, karności duchowieństwa i swobód kanonicznych oraz o zapobieganie nowościom i błędom 
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religijnym, czym się przez cały czas swego biskupstwa odznaczał” (J. Korytkowski, s. 794). W następnym roku 
uczestniczył w sejmie piotrkowskim, a po wyjeździe króla Zygmunta Starego na Litwę kierował polityką we-
wnętrzną w kraju. Mieszkał w Łowiczu i tam zmarł 22 sierpnia 1535 roku. Pochowany został w bazylice archi-
katedralnej w Gnieźnie.  

W biografii napisano o nim: „Był to człowiek roztropny i uczony, uprzejmy, przystępny, ludzki, od wszel
kich gwałtownych zamysłów zawsze daleki. Łatwy był do niego dostęp, łaskawie każdego słuchał i był najcier
pliwszy w znoszeniu wszelkich trudów; cały ciężar pisania wyłącznie niemal sam znosił, własnoręcznie prawie 
wszystkie swe listy pisał i zdawał się zawsze niestrudzony” (Pociecha, s. 22). Tę jego pracowitość potwierdza 
bogata korespondencja i zachowane, a pisane przez niego własnoręcznie księgi kanclerskie. W ostatnich latach 
życia niektórzy zarzucali mu, że bardziej dbał o powiększanie majątków biskupich i o zaopatrzenie swoich krew-
nych, niż o archikatedrę i duchowieństwo archidiecezji gnieźnieńskiej. Dziś jednak trudno nam to rozstrzygnąć.  

Pewnym jest natomiast to, że drogę do najwyższych godności torowała mu nie protekcja i wpływy rodzi-
ny, nie intrygi, podstępy czy pojawiające się w najwyższych sferach przekupstwo, ale własna rzetelna praca, 
przyrodzone zdolności i poświęcenie w służbie publicznej. „Wyniósłszy z domu uczciwe wychowanie, nim rządził 
się zawsze, a wpojona w dzieciństwie żywa wiara i przywiązanie do Kościoła uwydatniały się w całym jego poste
powaniu. Całe życie jego było poważne, skromne i pod względem moralnym czyste, i dlatego też śmiało i skutecz
nie mógł występować, karcąc nadużycia, błędy i usterki podwładnych” (J. Korytkowski, s. 813). 

Pewnym jest też i to, że położył duże zasługi w dziedzinie kultury; interesował się górnictwem; zakładał 
huty szklane; restaurował katedrę w Przemyślu; zbudował zamek w Wolborzu; własnym kosztem odbudował 
kościół św. Stanisława we Włocławku; a tu, w Drzewicy, przebudował zamek z czasów Kazimierza Wielkiego, 
swój rodzinny dom. Był wielbicielem kultury włoskiej, zapalonym bibliofilem, który nie tylko własną, lecz także 
bibliotekę gnieźnieńską wzbogacił ogromną liczbą dzieł autorów greckich i łacińskich.  

Siostry i Bracia, Drodzy Drzewiczanie, bądźcie dumni ze swego wielkiego rodaka, abpa Macieja Drzewic-
kiego, prymasa Polski. Naśladujcie go w trudzie zdobywania wiedzy i w gorliwej służbie Bogu, Kościołowi 
i Ojczyźnie. 
 

WIELKI DRZEWICZANIN WIELKIM BIBLIOFILEM 
RZECZ O PRYMASIE  MACIEJU DRZEWICKIM 

 dr Arkadiusz Wagner 
 

W roku 2016 szerokie kręgi bibliofilów i naukowców obchodziły 

pięćsetną rocznicę powstania pierwszego polskiego ekslibrisu czyli znaku 

własnościowego książki zazwyczaj mającego formę niewielkiej karteczki 

z graficzną lub graficzno-typograficzną kompozycją, której towarzyszy 

napis odnoszący się do właściciela woluminu. Początki dziejów owego 

szlachetnego aspektu kultury bibliofilskiej wiążą się nierozerwalnie 

z drzewiczaninem – biskupem włocławskim, a później arcybiskupem 

gnieźnieńskim i prymasem, Maciejem Drzewickim. Okoliczność ta skłania do przypomnienia jego sylwetki 

w kontekście kultury książki w naszym kraju.  

Maciej Drzewicki herbu Ciołek urodził się 22 lutego 1467 roku w rodzinie rycerskiej osiadłej w Drzewi-

cy od XIII wieku, jako syn tutejszego dziedzica Jakuba oraz Katarzyny Libiszowskiej herbu Wieniawa. Miał 

bardzo liczne – nawet jak na warunki późnośredniowieczne – rodzeństwo: dziesięcioro braci i sześć sióstr, 

z których jednak za młodu zmarło aż dziewięciu braci i trzy siostry. Problemy bytowe rodziny Macieja pogłę-

biły się w 1497 roku gdy jego ojciec zginął podczas jednej z wypraw wojennych w dalekiej Wołoszczyźnie. 

Mimo tego, po nauce w drzewickiej szkole parafialnej, Maciej przeniósł się w 1497 roku do szkoły katedral-

nej we Włocławku, gdzie zetknął się po raz pierwszy z nowymi – humanistycznymi – prądami umysłowymi. 

W 1482 roku rozpoczął z kolei studia na Akademii Krakowskiej, prowadząc zrazu żywot ubogiego żaka, 

parającego się żebractwem. Z czasem trafił jednak na służbę do ówczesnej gwiazdy krakowskiego środowiska 

humanistycznego, Filipa Buonaccorsiego zwanego Kallimachem, który dostrzegłszy w nim wielki potencjał 

intelektualny, uczynił go swym sekretarzem i uczniem. Tym sposobem młody Drzewicki wkroczył do kręgu 

stołecznych elit umysłowych i państwowo-kościelnych, co z kolei otwarło mu drogę błyskotliwej kariery. 

 Rozwijające się pod okiem Kallimacha zainteresowania humanistyczne, wraz z poszerzającymi się 

kontaktami bibliofilskimi i wzrastającymi dochodami, zaowocowały rozrostem prywatnego księgozbioru 

Drzewickiego. W krótkim odstępie czasu stał się on posiadaczem książkowego spadku po wytrawnym uczo-

nym, Mikołaju Wodce z Kwidzyna, a po 1496 r. także nieokreślonej liczby ksiąg po Kallimachu. Wówczas 

też zaczął oznaczać swe woluminy tzw. superekslibrisami herbowymi, czyli znakami własnościowymi wyci-
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skanymi ze stempli introligatorskich na oprawach. Potwierdzeniem 

tego jest skórzana – najpewniej krakowska – oprawa inkunabułu ze 

zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie, o okładzinach ozna-

czonych w narożnikach herbem Ciołek, w okrągłym otoku inskryp-

cyjnym. (il. 1). 

Ta pieczętarska formuła oznaczania ksiąg nie tylko wpisywała 

się w ówczesne trendy introligatorsko-bibliofilskie, ale też była 

wyznacznikiem rosnącej pozycji Drzewickiego na dworze królew-

skim. Oto bowiem, w 1501 r. został on podkanclerzym króla Jana 

Olbrachta, a po jego śmierci – króla Aleksandra Jagiellończyka. 

Wcześniej zaś, najprawdopodobniej w 1498 r. został wyświęcony na 

księdza, z której to okazji otrzymał od kardynała Fryderyka Jagiel-

lończyka pięknie iluminowany mszał (il. 2). Ów zabytek, przecho-

wywany również w Bibliotece Narodowej w Warszawie, zdobi na 

pierwszej stronie tekstu tzw. protoekslibris Drzewickiego, w formie 

herbu rodowego trzymanego przez dwa anioły, w otoczeniu bogatej, 

późnogotyckiej floratury wykonanej w technice malarskiej. 

Dowodem rozwoju kariery bibliofila było objęcie w 1503 r. 

biskupstwa przemyskiego, a w 1511 r. kanclerstwa wielkiego koron-

nego, nadanego mu z rąk króla Zygmunta Starego, którego życzli-

wością i zaufaniem Drzewicki cieszył się do ostatnich lat życia. Rok 

1513 przyniósł mu z kolei nominację na biskupstwo włocławskie, 

którym zarządzał do 1531 r. Na przestrzeni tych lat pozostawał 

jednym z najbliższych współpracowników władcy, co znalazło swój 

wyraz m.in. w towarzyszeniu mu podczas słynnego Zjazdu Monar-

chów, który odbył się w 1515 r. w Wiedniu. Tam właśnie Drzewicki 

poznał drukarza Hieronima Wietora, który po pobycie w Krakowie, 

przez pewien czas działał w stolicy cesarstwa Habsburgów. Zetknię-

cie się z szeregiem polskich dygnitarzy stanowiło dla niego okazję 

do zaskarbienia sobie ich życzliwości, której celem było m.in. za-

pewnienie sobie korzystnych zleceń po powrocie do Krakowa. W tej 

atmosferze Wietor wydał w styczniu 1516 r. niewielki, ale wytwor-

ny, druk, zatytułowany Orationes Viennae Austriae ad Divum Maxi

milianum […], w którym zamieścił oracje m.in. dla Zygmunta Stare-

go, biskupa poznańskiego Jana Lubrańskiego, biskupa przemyskie-

go Piotra Tomickiego, a także biskupa Drzewickiego. Wedle znacz-

nego prawdopodobieństwa, egzemplarze tego dzieła drukarz roze-

słał owym hierarchom jako podarki, stanowiące wszak asumpt do 

bardziej pogłębionych relacji. 
Istotnie, w bezpośrednim związku z tym wydawnictwem, w 516 r. 

w oficynie Wietora sporządzony został ekslibris dla Drzewickiego. 
Trudno dziś orzec, na ile jego powstanie było owocem inicjatywy 
samego drukarza, a na ile zamówienia złożonego mu przez bibliofila. 
Faktem pozostaje, że dzieło to stanowi reprezentatywny przykład 
twórczości typograficznej i graficznej owej wiedeńskiej oficyny, co 
sprowadza się do techniki wykonania, kompozycji oraz formy ryciny: 
ma ona wymiary około 16 x 11 cm (licząc typograficzny napis) i była 
odbijana na nieco większych karteczkach papieru (il. 3). Jej główna 
część składa się z odbitki drzeworytu, ukazującego godło Drzewickie-
go na tarczy o późnogotyckim kroju, z dwoma wcięciami na osi 
i charakterystycznymi zagięciami u góry. Z jednej strony tarczy posa-
dowiona jest infuła, której po drugiej stronie odpowiada tzw. krzy-
waśń pastorału, stanowiące skonwencjonalizowane insygnia biskupie. 
Obok niej widnieje data wykonania ryciny: „1516”. Elementy te 
wkomponowane są w przestrzeń wyznaczaną u dołu perspektywicznie 

1 

2 

3 
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zbiegającymi się liniami posadzki i zamykaną renesansową arkadą. Z jej łuku zwieszona jest kiść winogron, 
mająca symboliczne, eucharystyczne znaczenie. Forma detali architektonicznych, a zwłaszcza kolumn, wskazuje 
na artystę słabo obeznanego ze stylowymi nowinkami rodem z Italii. Był nim jeden z drzeworytników współpra-
cujących w Wiedniu z Wietorem, najprawdopodobniej tożsamy z V. Feilem vel Pfeilem. Twórca ten wykonał dla 
drukarza szereg innych grafik książkowych, z których najlepiej znana jest winieta tytułowa w formie renesanso-
wej edikuli tudzież obramienia okiennego, zwieńczonego półkolistym tympanonem i oznaczonego datą „1512”. 
Godne wspomnienia jest, że Feil swe prace zazwyczaj oznaczał monogramem. Wprawdzie w księgoznaku Drze-
wickiego nie znajdujemy owej sygnatury, jednakże w tzw. pachach łuku arkady ukazane są dwa intrygujące 
motywy, z których ten po lewej (popiersie brodatego mężczyzny) może być zawoalowanym sygnetem drukar-
skim Wietora, ten po prawej zaś (smok?) odnosić się może do autora grafiki. 
 Nie mniej interesujący jest czterowierszowy napis powyżej ryciny: „INSIGNE REVERENDISS. 
IN CHRISTO PA // TRIS. ET DOMINI DOMINI MATHIE // DREVICII EPISCOPI WLADISLA- // 
VIENSIS.” Typowo renesansowy, tzw. antykwowy krój liter, jak również sposób zakomponowania napisu – ze 
stopniowo zwężającymi się wersami – wpisują się w standardowe układy typograficzne wiedeńskiej oficyny. 
Dowodów do tego dostarczają kompozycje nagłówków we wspomnianej książce z oracjami, co skłania do tezy 
o sporządzeniu ekslibrisu niejako przy okazji jej druku. 
 Zapewne zagadką pozostanie ile egzemplarzy księgoznaku zostało wykonanych i w jakich okoliczno-
ściach przekazano je bibliofilowi. Zachowane woluminy z księgozbioru Drzewickiego wskazują jednak, że 
wykorzystywał je przez przynajmniej kilka lat. Miejscem ich wklejenia były wewnętrzne strony górnych 
okładzin, zarówno w woluminach mniejszych jak i większych foliantach. Przykładem tego może być rękopis 

dzieła Kallimacha pt. Retoryka, 
znajdujący się w Bibliotece Kór-
nickiej PAN: karteczka z ekslibri-
sem jest tej samej wielkości co 
karty manuskryptu (il. 4). Z kolei 
w pokaźnym woluminie druku 
z Archiwum Archidiecezjalnego 
w Gnieźnie zajmuje tylko środko-
wą część powierzchni karty wy-
klejki. 
 Oznaczając swe księgi w ten 
sposób Drzewicki wytyczył począ-
tek tradycji ekslibrisu w polskim 
bibliofilstwie, co zrazu objęło 
wąskie grono najwytrawniejszych 
koneserów książki jak kanclerz 
Krzysztof Szydłowiecki, czy też Jan 
Dantyszek. Co ciekawe, obaj posłu-
giwali się w latach 20.–30 XVI w. 
ekslibrisami graficzno-typograficz-
nymi, wykonanymi w tej samej 
Wietorowskiej oficynie, ale już 
po osiedleniu się drukarza 
w Krakowie. 
 Warto w tym miejscu zazna-
czyć, że wcześniej, bo w 1517 r., 
Drzewicki stał się posiadaczem 
drugiego ekslibrisu graficzno-
typograficznego, wykonanego tym 
razem w krakowskiej oficynie Jana 
Hallera. Owym znacznie więk-
szym dziełem, o rozmiarach kom-
pozycji około 22 x 15 cm, bibliofil 
okleił np. klocek pięknych wło-
skich inkunabułów ze zbiorów 
Biblioteki Jagiellońskiej (il. 5), 
wolumin inkunabułów z Biblioteki 
Kapitulnej w Łowiczu, czy też 

4 

5 



Str. 10 3/103/2017  Wieści znad Drzewiczki 

podobnie oprawiony klocek inkunabułów i wczesnych druków szesnastowiecznych, obecnie w prywatnych 
zbiorach rodziny von Schönborn w Niemczech. 
 W kolejnych latach Drzewicki nie zaniedbał jednak najpopularniejszej w jego epoce formuły księgoznaku, 
jakim był superekslibris. Takowy widnieje na górnej okładzinie wspomnianej księgi z Gniezna, na której herb 
i insygnia biskupie ukazano w rzadkiej technice malarskiej, zamiast typowego wycisku tłoka introligatorskiego. 
Stanowiło to niewątpliwe nawiązanie do niektórych superekslibrisów włoskich, wykonywanych dla dostojników 
kościelnych i świeckich. Wpływom włoskim podlegały również oprawy ksiąg sporządzane w krakowskich warszta-
tach dla Drzewickiego, w tym dzieło z przywołanym księgoznakiem. Charakterystyczna kompozycja dekoracji 
okładzin – ze stylizowanym wieńcem otaczającym herb oraz linearnymi ramami wzbogaconymi motywami m.in. 
główki anielskiej – dowodzi, że sporządził ją wybitny italianista wśród stołecznych introligatorów czasów Zygmun-
ta Starego, Maciej z Przasnysza zwany Mistrzem Główek Anielskich. 
 Nadmieńmy, że w przypadku 
potężnych i kosztownych kodeksów 
liturgicznych, jak dwutomowy 
graduał z Włocławka i Gniezna, 
oraz antyfonarz z Włocławka, Drze-
wicki upamiętniał swe fundacje 
protoekslibrisami iluminowanymi 
na pergaminowych kartach (il. 6). 
Najokazalszy z nich widnieje na 
początku pierwszego tomu graduału 
włocławskiego, ufundowanego 
przez bibliofila już po objęciu przez 
niego arcybiskupstwa gnieźnieńskie-
go. Prezentuje on herb Ciołek 
z insygniami arcybiskupimi oraz 
tekstem fundacyjnym zakończonym 
datą „M.D.XXXI.”. Na pierwszej 
stronicy tekstu i notacji odpowiada 
mu mniejszy herb, wkomponowany 
we floraturę wijącą się na dolnym 
marginesie. 
 Z bezsprzecznie okazałego 
i licznego księgozbioru Drzewickie-
go ostało się do dziś zaledwie kilka 
woluminów inkunabułów i druków 
oraz parę kodeksów rękopiśmien-
nych, rozproszonych po bibliote-
kach polskich i zagranicznych. 
Niestety, żadna księga owego drze-
wiczanina nie zachowała się w jego 
rodzinnej miejscowości, w której 
wybudował okazały zamek (il. 7). 
Niezależnie od tego, spuścizna 
owego bibliofila należy do najcen-
niejszych pomników kultury 
książki doby humanizmu w Pol-
sce. Ów status zawdzięcza ona nie 
tylko wartości historycznej 
i artystycznej samych ksiąg, ale 
też ekslibrisów którymi je oznaczano. Oba dzieła, z 1516 oraz 1517 r., stoją bowiem u początku dziejów tej 
formy grafiki w naszym kraju, należąc zarazem do wczesnych przykładów ekslibrisu renesansowego 
w Europie. Dowodzą one zarazem otwartości polskich elit humanistycznych na nowe trendy w kolekcjoner-
stwie ksiąg, jakie od schyłku XV w. zaczęły się popularyzować na naszym kontynencie. Jednocześnie eksli-
brisy te przesądzają o tym, że jeden z dawnych drzewiczan zaliczany jest zgodnie do najważniejszych postaci 
polskiej kultury bibliofilskiej w okresie jej niebywałego rozkwitu, jakim cieszyła się za rządów króla Zyg-
munta Starego.  
 Wyrazem docenienia pozycji, jaką Maciej Drzewicki zajmuje w historii rodzimej kultury stało się 
napisanie w 2016 roku monografii mu poświęconej, którą piszący te słowa opublikował w głównej mierze 
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dzięki wydatnemu wsparciu finansowemu Rady Gminy i Miasta Drzewicy pod przewodnictwem Pana Bur-
mistrza Janusza Reszelewskiego. Książka ta prezentowana była podczas tegorocznych Dni Drzewicy, wzma-
gając poczucie ponadczasowej więzi dzisiejszych mieszkańców miasta z niegdysiejszą, wielką postacią stąd 
pochodzącą.     
 

Spis ilustracji  
 

1. Oprawa z superekslibrisami Macieja Drzewickiego, około 1500 rok. Zbiory Biblioteki Narodowej w Warszawie  

2. Karta Mszału Macieja Drzewickiego (Missale Gnesnense), 1498 rok. Zbiory Biblioteki Narodowej w Warszawie 

3. Ekslibris I-szy biskupa Macieja Drzewickiego, V. Feil (Pfeil) i Hieronim Wietor, Wiedeń, 1516 rok. W zbiorach Biblioteki 

Jagiellońskiej w Krakowie 

4. Retoryka Filipa Kallimacha z ekslibrisem I-szym biskupa Macieja Drzewickiego. W zbiorach Biblioteki Kórnickiej PAN 

5. Wolumin inkunabułów z ekslibrisem II-gim biskupa Macieja Drzewickiego. W zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie 

6. Graduał ufundowany przez arcybiskupa Macieja Drzewickiego dla katedry włocławskiej, oznaczony jego herbem. W zbiorach 

Biblioteki Seminaryjnej we Włocławku 

7. Zamek w Drzewicy wybudowany przez biskupa Macieja Drzewickiego, wedle akwareli Zygmunta Vogla z końca XVIII wieku. 

Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie 
 

(Autorzy ilustracji: 1-2 – Biblioteka Narodowa; 3-6 – Arkadiusz Wagner, 7 – Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie) 

WSPOMNIENIA 
 „Wojna jest okrutna…” 

Wspomnienia pani Marianny Madej z Radzic 

 spisane przez uczennice Gimnazjum w Drzewicy Angelikę Iwanicką i Wiktorię Jarzyńską 

O czasach II wojny światowej opowiedziała nam pani Marianna Madej urodzona w Radzicach w 1931 

roku. Ten trudny okres w swoim życiu wspomina obecnie ze łzami w oczach. Tak drastyczne przeżycia 

zachowały się w myślach pani Marianny już na zawsze. Podczas wojny musiała w ciągu kilku miesięcy stać 

się niemalże dorosłą kobietą. Wiele szczegółów zapamiętanych z tego okresu pani Marianna zgodziła się nam 

opowiedzieć. Dzięki temu dowiedzieliśmy się jak wyglądało życie młodszej wówczas o kilka lat od nas 

dziewczynki oraz mieszkańców wsi podczas II wojny światowej. 
 

To wszystko zaczęło się w 1939 roku. Miałam wtedy zaledwie osiem lat. Jak każda dziewczynka w tym 

wieku uwielbiałam się bawić i żyłam jak lekkoduch, mimo że miałam też swoje obowiązki. Kto by wtedy 

pomyślał, że za kilka miesięcy z małej dziewczynki będę musiała stać się prawie dorosłą kobietą, walczyć 

czasami o swoje życie i żyć w strachu przez ponad pięć lat. Był sierpień 1939 roku. Pamiętam, że pewnego 

dnia z siostrami poszłyśmy na spacer, tak po prostu odpocząć od codziennych obowiązków. Ale istotne w tym 

było to, że gdy wracałyśmy do domu, zobaczyłyśmy na niebie gwiazdy ułożone tak jakby na kształt krzyża. 

Widziałam to wyraźnie, te gwiazdy świeciły jaśniej. Wtedy jednak nie myślałyśmy o tym, że to mogła być 

przestroga przed katastrofą, chociaż przecież nie codziennie widzi się na niebie takie rzeczy…  

1 września to ten dzień, który na zawsze pozostanie w mojej pamięci. Tego ranka mama obudziła nas 

wcześniej niż zwykle. Była zdenerwowana i prawie nic nie mówiła. Przez okno widziałam, jak tata wynosi 

z domu nasze meble. Na początku nie miałam pojęcia, o co chodzi i bałam się kogokolwiek o to spytać. 

Posłusznie więc wynosiłam swoje rzeczy do piwnicy oddalonej o kilkanaście metrów od domu. W końcu mama 

powiedziała nam, że przez jakiś czas będziemy tu mieszkać, bo nadeszła wojna. Pomyślałam wtedy: Wojna? 

Tatuś kiedyś mówił mi o tym jak dziadek zginął na wojnie, ale dalej nie wiedziałam, co to oznacza. Od tej pory 

wojna kojarzyła mi się tylko z jednym – ze śmiercią. Kiedy ktoś wspominał to słowo miałam przed oczami 

obraz ludzi, którzy walczą przeciwko sobie. Tylko po co? Po co walczyć i umierać skoro można żyć tak jak 

żyłam do tej pory? Nawet nie wiem, jak długo jeszcze zadawałam sobie to pytanie. 

W piwnicy spotkałam też mojego kuzyna Tadeusza, stryja Kazimierza ze swoją rodziną i kobiety ze wsi. 

Wszyscy czekaliśmy na moment, kiedy to wszystko się skończy. Niestety, musieliśmy czekać bardzo długo. 

Ponad pięć lat w ciągłym strachu. Mimo że potem wprowadziliśmy się do domu, nie chcieliśmy wychodzić na 

ulicę, bo baliśmy się, że możemy zginąć… 
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Pani Marianna twierdzi, że nie chciałaby nawet na chwilę cofnąć się do czasów wojny. Z tego okresu 

pamięta wiele szczegółów, którymi chętnie dzieli się z młodzieżą, aby podkreślić różnicę między życiem 

podczas wojny i w czasach współczesnych. 
 

Pamiętam doskonale wydarzenia z początku wojny. To była zima, 

chyba grudzień. Dowiedziałam się od taty, że jako sołtys dostał nakaz 

wybrania ze wsi mężczyzn zdolnych do walki na froncie. Jednym z nich 

był mój stryj Kazimierz. Mimo, że byłam taka młoda, wiedziałam, że 

będzie mu ciężko zostawić żonę i dzieci, nie był na to gotowy, nie był 

gotowy by walczyć. Wtedy mój kuzyn postanowił iść na wojnę za niego. 

16-letni chłopiec twierdził, że nie ma nic do stracenia i jest gotowy 

zginąć za Ojczyznę. Podobała mi się postawa Tadeusza, ale nie chcia

łam tracić go na zawsze. Znałam się z nim odkąd tylko pamiętam i – 

mimo, że byłam od niego młodsza o 8 lat – świetnie się razem dogady

waliśmy. 

Kiedy wyruszył na wojnę nikt nie wierzył, że jeszcze kiedyś 

wróci. Modliliśmy się codziennie o Jego zdrowie, powierzając Go 

opiece Matki Boskiej. Tyle nieprzespanych i przepłakanych nocy, tyle 

lat bez bardzo ważnej dla mnie osoby… Wszyscy zadawaliśmy sobie 

wciąż to samo pytanie – „Czy wróci?” Wkrótce straciliśmy nadzieję. 

Mama powtarzała mi, że tam, w niebie, będzie mu lepiej i jeśli umrze, 

nie będzie musiał już cierpieć tak jak my teraz. 

O, jak się zdziwiliśmy i ucieszyliśmy, kiedy po pięciu latach 

wrócił do domu. Dorosły już Tadeusz stanął w progu w mundurze 

z odznakami wojskowymi. Wszyscy byli z niego dumni. Uwielbiałam 

słuchać opowieści o jego życiu na froncie. Tadeusz często mówił 

o tym, jak po wyparciu Niemców z Rosji musiał przejść pieszo z Moskwy do Berlina. Mimo, że były to dla 

niego bardzo ciężkie lata z dumą wspominał, że był jednym z najmłodszych żołnierzy w armii. Miał liczne 

przywileje wśród pozostałych, był lubiany i szanowany. Był dzielnym i odważnym chłopakiem, mimo, że kilka 

razy otarł się o śmierć.  

Życie na wsi podczas wojny było bardzo ciężkie. Lepszy los mieli jedynie ci, którzy w pełni podporząd-

kowywali się wrogowi i przestrzegali nakazów Niemców.  

 Żołnierze niemieccy stacjonujący w Radzicach w czasie wojny 
 

Podczas wojny nikt nie mógł zabijać świń. Wszyscy hodowali je w ukryciu. Sołtys, którym był wtedy mój 

tata, miał donosić na wypadek, gdyby dowiedział się, że ktoś łamie ten zakaz. Jednak był to dobry i łaskawy 

człowiek, nie chciał oskarżać nikogo o sprzeciwianie się zakazowi. Przez jakiś starał się chronić ludzi, którzy 

w ukryciu zabijali świnie, nie chciał, żeby z jego powodu cierpieli głód. 

Nie wszyscy doceniali jednak jego dobre serce, znaleźli się wkrótce tacy, którzy donieśli Niemcom 

o niewypełnianiu obowiązków przez tatę. Nawet nie pamiętam, kiedy widziałam go ostatni raz. Pewnego dnia 

do naszego domu niespodziewanie weszło dwóch oficerów niemieckich. Zwrócili się do taty, po czym zabrali 

go ze sobą. Już nigdy go nie zobaczyłam… 

18-letni Tadeusz, kuzyn pani  Marianny.   
Był przymusowo wcielony do armii rosyj-

skiej.  Służył także w armii polskiej. 
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Od tej pory moje życie bez ojca stało się jeszcze trudniejsze. Wolałam nie pytać mamy, co się z nim 

stało? Wiedziałam, że jej samej jest bez niego bardzo ciężko. Wkrótce dostała list nadesłany przez Czerwony 

Krzyż, z którego dowiedzieliśmy się, że tata jest w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Kolejny list doty

czył jego śmierci. Tata zmarł w komorze gazowej. Do tej pory trudno mi o tym mówić, był on razem z mamą 

najważniejszą osobą w moim życiu, jednak przyznam, że nie spodziewałam się innego zakończenia. Wiedzia

łam, że tata musi zginąć. 

Jedną z form walki stosowanych przez Polaków wobec wroga w czasie II wojny światowej była party-

zantka. Niestety, utrzymanie walczących oddziałów leśnych z ich bazami było ogromnym obciążeniem dla 

ludności cywilnej, poza tym partyzanci często dokonywali napadów na rekwizycje chłopskie. 

Z czasów wojny doskonale pamiętam, jak nasz dom był wielokrotnie „odwiedzany” przez oddziały party

zantów. „Panowie w mundurach”, jak ich nazywałam często przechodzili przez naszą wieś i rabowali domy. 

Pamiętam, jak pewnego dnia skończyła nam się żywność. Bez taty było nam bardzo ciężko, a mama 

musiała przecież jakoś utrzymać trójkę dzieci. Z resztek mąki upiekła nam więc placuszki. W czasie wojny był 

to niejednokrotnie nasz jedyny posiłek w ciągu dnia. Tak było i tym razem. Czekaliśmy na placuszki, kiedy 

nieoczekiwanie do domu wbiegło trzech mężczyzn. „Panowie w mundurach”, którzy najprawdopodobniej 

szukali jedzenia zabrali wszystko co mieliśmy i po prostu wyszli. Po tym zdarzeniu przez cały dzień nie 

mieliśmy co jeść. Gdyby nie pomoc sąsiadów pewnie umarlibyśmy z głodu. 

Na szczęście nie wszyscy partyzanci byli takimi złodziejami. Myślę, że nawet większość z nich uczciwie 

walczyła za Polskę i nie okradała biednych ludzi. 

Jako nastoletnia dziewczyna byłam już przekonana, że to źli ludzie i kiedy tylko zbliżali się do naszej 

wioski, chowaliśmy żywność do piwnicy. Pamiętam doskonale, jak pewnego wieczoru do drzwi naszego domu 

zapukali jacyś mężczyźni. Mama jak zwykle bała się otworzyć, jednak oni prosili, żeby wpuściła ich do środ

ka. Obiecali, że nikomu nic nie zrobią i nie zabiorą jedzenia. Mama w końcu otworzyła drzwi, a „panowie 

w mundurach” od razu poprosili ją o przenocowanie. Oczywiście na początku nie zgodziła się – była przecież 

w domu sama z trójką dzieci. Bała się, że może nam się stać coś złego, zwłaszcza, że byli to niemile widziani 

u nas partyzanci. Jednak panowie zostali na noc. Kładąc się na przygotowanych wcześniej snopkach słomy 

poprosili mamę, aby obudziła ich o określonej godzinie. Oczywiście nie spaliśmy całą noc. Rano mama 

obudziła partyzantów, a oni zerwali się z podłogi i bez słowa opuścili dom. Jeden z panów zostawił tylko 

mundur, z którego potem mama uszyła nam sukienkę. Od tej pory zmieniłam swoje nastawienie do partyzan

tów. Uświadomiłam sobie, że nie wszyscy z nich mają na celu rabowanie domów i okradanie ludzi. 

Czas wojny to okres okrucieństwa. W tych latach wielu niewinnych ludzi straciło życie. Pani Marianna 

wspomina wydarzenie, którego jako nastoletnia dziewczyna była świadkiem. W jej domu został wówczas 

zastrzelony – według niej – niewinny człowiek. 

To była zima ostatniego roku wojny. Wszyscy siedzieliśmy w domu i ogrzewaliśmy się – na dworze było zbyt 

zimno, by wyjść i bawić się na śniegu. W pewnym momencie do domu nieoczekiwanie wszedł jakiś mężczyzna. Był 

cały we krwi, widać było rany na jego ciele. Poprosił nas o ich opatrzenie, tłumacząc się tym, że jest ścigany przez 

złych ludzi. Postanowiliśmy mu pomóc, więc obmyliśmy mu rany i położyliśmy na łóżku. Niestety kilka godzin 

później zobaczyliśmy przez okno, że do wioski zbliżają się oficerowie. Gdy nasz gość usłyszał naszą rozmowę, 

poprosił, abyśmy go gdzieś ukryli. Nie mieliśmy czasu. Schowaliśmy mężczyznę za szafę i staraliśmy się udawać, 

że nikogo u nas nie ma. Nagle do domu wbiegli oficerowie. Spytali, czy nie było tu jakiegoś mężczyzny, opisali go 

dokładnie i opis ten pasował do naszego gościa. Wszyscy spojrzeliśmy na siebie, nikt nie mógł nic powiedzieć. 

W końcu mama przemówiła, że mieszkamy sami i od kilku dni nikt nas nie odwiedzał.. Wtedy panowie rozejrzeli 

się po domu, przewrócili wszystkie meble i w końcu znaleźli poszukiwanego. Mężczyzna spojrzał na nich błagal

nym wzrokiem – widziałam, że cały drży. Nie chciałam, by go zabierali. Czemu był winny? Co im zrobił i czemu 

go poszukiwali? W końcu oficerowie odezwali się do mężczyzny. Nie rozumiałam, co mówili. Rozmawiali chyba 

w języku niemieckim. Po chwili wzięli mężczyznę za nogi i zaciągnęli do ganku. Zakryłam twarz rękoma. Wiedzia

łam, co się zaraz stanie. Po chwili usłyszałam tylko głośny strzał i oddalające się kroki oficerów. 

Wtedy mama powiedziała, że już po wszystkim. Wyszliśmy z domu, aby zobaczyć, czy panowie opuścili 

nasze podwórko. Na szczęście już ich nie było. Ich nie, jednak pod ścianą domu od strony ogródka leżało 

ciało zastrzelonego mężczyzny, którego jeszcze kilka godzin temu opatrywałam. Przez długi czas bałam się 

wychodzić z domu, przed oczami cały czas miałam ten sam obraz. Obraz trupa leżącego przed naszym do

mem. Po kilku dniach mężczyźni ze wsi na prośbę mamy wywieźli ciało mężczyzny.  
 

„Wojna jest okrutna” – myślałam wtedy i myślę tak do dzisiaj. 
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UPAMIĘTNIENI W TREBLINCE  

18 września 2017 roku, w ramach spotkań „JESTEŚMY RAZEM”, odbyły się uroczystości uczczenia 

pamięci ofiar pod Pomnikiem Ofiar Zagłady w Treblince – z udziałem wielu uczestników z kraju i zagranicy.  

Wśród obecnych byli zaproszeni prezydenci, burmistrzowie i wójtowie miejscowości, z których pocho-

dziły ofiary. Był również burmistrz Drzewicy – Janusz Reszelewski. 

W tym byłym niemieckim obozie zagłady w Treblince straciło życie prawdopodobnie ok. 800 tysięcy 

osób, z czego większość  to byli Żydzi, którzy stanowili społeczność naszych miast i wsi, byli polskimi 

obywatelami. 

Dzisiaj dawny teren obozu jest zieloną, zadbaną równiną, na której symbolicznie ustawiono niezliczoną 

ilość kamieni różnych wielkości. 

Wśród nich największe z wyrytymi nazwami miejscowości, z których pochodziły ofiary. Drzewica ma 

również swój kamień.  

Z ŻYCIA GMINY I MIASTA 

ZAKOŃCZENIE DNI DRZEWICY 2017 

Koncerty kończące Dni Drzewicy 2017 przyciągnęły mieszkańców i gości na stadion przy  

ul. Kolejowej w niedzielę 2 lipca. Podczas siedmiogodzinnej imprezy wystąpili uczestnicy zajęć z Regionalne-

go Centrum Kultury, którzy układami tanecznymi oraz śpiewem niezawodnie rozgrzewali publiczność we 

wczesnych godzinach popołudniowych. Wieczorem natomiast drzewicka publiczność mogła uczestniczyć 

w koncertach muzycznych artystów cenionych w całej Polsce. Szymon Wydra z zespołem Carpe Diem zagrali 

swoje największe przeboje, natomiast mniej znana Agata Sobocińska promowała swoją nową płytę. Najważ-

niejszym punktem programu był koncert gwiazdy wieczoru – Katarzyny Stankiewicz z grupą Varius Manx.   
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WAKACJE Z GŁOWĄ W CHMURACH W RCK 

W bieżącym roku RCK w Drzewicy przygotowało bogatą ofertę miłego i kreatywnego spędzenia czasu. 
Przez 5 tygodni – od 10 lipca do 10 sierpnia przeprowadzono cykl imprez i zajęć w ramach: „Wakacji z głową 
w chmurach”.  Codziennie od 11:00 do 14:00 odbywały się: wakacyjne spotkania z legendą i historią, wy-
cieczki piesze i rowerowe , konkursy, quizy i zabawy ruchowe w plenerze lub w budynku RCK, otwarte zaję-
cia taneczne, plastyczne, muzyczne i teatralne, a także plenery malarskie i rysunkowe. Z tej formy zajęć 
korzystało codziennie od 30 do 50 uczestników w różnym wieku, przeważnie dzieci młodsze do 13 lat.  

W dniach 17-21 lipca RCK wspólnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Drzewicy zorganizo-
wało „Letnie spotkania terapeutyczne”. Z tej formy spędzania wolnego czasu oprócz podopiecznych poradni 
również korzystały dzieci nieobjęte opieką psychologiczno-pedagogiczną – łącznie ok. 40–50 osób każdego 
dnia. Przeprowadzono zajęcia według 5 bloków tematycznych: „tradycyjne rzemiosła”, „improwizacje nt. 
dźwięku”, „na ludową nutę”, „szlakiem lokalnych legend” (wspólnie z Biblioteką Samorządową z Drzewicy) 
oraz podsumowujący cykl zajęć „czas zabawy” 

Przez całe wakacje działało również kino.   

GRANTY SOŁECKIE – PIKNIK RODZINNY W ŻARDKACH 

Stowarzyszenie "Moje tradycje i innowacje" zorganizowało 8 lipca festyn rodzinny w Żardkach. Impreza 

została sfinansowana z grantu sołeckiego przyznanego przez Urząd Marszałkowski oraz ze środków Urzędu 

Gminy i Miasta. Festyn zgromadził mieszkańców w różnym wieku oraz gości. Zebranych powitały sołtys Żardek 

Zofia Wołonkiewicz oraz przewodnicząca stowarzyszenia Dorota Wiktorowicz, przedstawiając program festynu.  

 Publiczność obejrzała popisową inscenizację "Rzepki" w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. 

Stefana Żeromskiego w Domasznie. Przedstawienie przygotowane przez nauczycielki Marzannę Rojek, 

Annę Olak i Barbarę Stolarczyk nagrodzono gromkimi brawami. Podobnie było z występem wokalistki Kata-

rzyny Lach ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy. Młodym talentom pogratulował 

burmistrz Janusz Reszelewski. W okolicznościowym przemówieniu docenił także organizatorów festynu, 

podkreślając ogrom pracy włożony w przygotowania. Przy okazji poinformował o tegorocznych inwestycjach, 

które będą realizowane w Żardkach, m.in. dwóch zadaniach drogowych. Za wsparcie inicjatywy organizatorki 

podziękowały ponadto miejscowym gospodyniom wiejskim oraz Irenie i Stanisławowi Szczepanikom.  
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Po oficjalnych wystąpieniach do akcji przystąpiła młodzieżowa drużyna pożarnicza z OSP w Żardkach. Druho-
wie pod opieką Adama Szczepanika wykonali ćwiczenie bojowe. W programie festynu znalazły się również konkur-
sy, m.in. „Jaka to bajka” dla dzieci i „Jaka to melodia” dla dorosłych. Wielkie emocje towarzyszyły rywalizacji 
w obieraniu ziemniaków oraz przeciąganiu liny. W tej drugiej konkurencji KGW zmierzyło się z OSP. Wygrała 
drużyna gospodyń. Dużym powodzeniem cieszyły się przejażdżki konną bryczką, którą powoził Andrzej Koc (koni 
użyczył Lech Gapys). Każdy mógł skosztować smakołyków z grilla oraz regionalnych potraw z wiejskiej chaty, 
przygotowanych przez KGW. Na dzieci czekały słodycze i dmuchana zjeżdżalnia. Wspólnej biesiadzie towarzyszy-
ła miła, rodzinna atmosfera. Bardzo udany festyn zakończył się zabawą taneczną z zespołem „Lambada”. 

WYSTAWA „MISTRZOWIE TRADYCJI NA FOTOGRAFIACH” 

W Regionalnym Centrum Kultury odbył się 14 lipca wernisaż fotografii „Mistrzowie tradycji. Fotograficzne 
ikony i alegorie". Autorką ekspozycji jest drzewiczanka Sylwia Fornalczyk – studentka etnologii i antropologii 
kulturowej oraz dziennikarstwa i medioznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim.  

Fotografie ukazują tradycyjnych rzemieślników mieszkających w naszym regionie – na styku województw łódzkiego, 
mazowieckiego i świętokrzyskiego. Wystawa składa się z siedmiu tryptyków prezentujących siedem ginących zawodów: 
garncarstwo, tkactwo, kowalstwo, lutnictwo, szewstwo, piekarstwo i pszczelarstwo. Fotografie zostały wyeksponowane 
w holu na parterze RCK. Tam też odbyło się uroczyste otwarcie wystawy z udziałem autorki, jej rodziny, znajomych, 
koleżanek i kolegów ze studiów oraz kilkorga bohaterów zdjęć: piekarki Józefy Łuckiej z Kozłowca (gm. Poświętne), 
szewca Tadeusza Maciei z Grabowej i lutnika Piotra Sikory z Kuźnicy koło Przysuchy. Do Drzewicy przyjechał również 
promotor pracy licencjackiej Sylwii, dr Wojciech Sternak. Zebrani na otwarciu wystawy goście, zanim przystąpili do oglą-
dania zdjęć, wysłuchali minikoncertu jednego z bohaterów wystawy, Piotra Sikory. Lutnik a jednocześnie skrzypek spod 
Przysuchy wykonał trzy utwory, w tym opoczyńskiego oberka i – co było dużą niespodzianką – żydowskiego szlofoksa.  

Otwierając wystawę Sylwia Fornalczyk powiedziała: 

–Tematem wystawy są mistrzowie tradycji, czyli osoby wykonujące tradycyjne, najstarsze rzemiosła na 
świecie. Archeolodzy uważają, że np. wypiekanie chleba jest tak dawne jak rolnictwo. Garncarstwo datuje się na 
6 tys. lat p.n.e., tkactwo na 5 tys. lat p.n.e. Jesteśmy świadomi, że wraz z rozwojem gospodarki praca rzemieślni-
cza odchodzi w niepamięć, a produkcja przemysłowa, mechaniczna wyręcza nasze dłonie. Dlatego pamiętanie 
o twórcach tradycyjnego rzemiosła, społecznym etosie i duchowej roli pracy rzemieślniczej ma bardzo dużą war-
tość dla nas współczesnych. Właśnie to chciałam przekazać na fotografiach. Mam nadzieję, że oglądanie ekspo-
zycji będzie dla państwa spotkaniem z prawdziwą humanistyczną pracą. 

Głos zabrał także dr Wojciech Sternak, chwaląc pomysł, ambicje i zaangażowanie studentki. –  Sylwia dostrzegła 
– z czym i ja się zgadzam – że nie ma tak oczywistych podziałów: albo zarabiamy kasę i jesteśmy świetnymi biznes-
menami, albo trzymamy się tradycji i mieszkamy w skansenach. I jedna, i druga droga nie jest do końca dobra. Można 
żyć w zgodzie z sobą i tradycją, nie będąc jednocześnie innowacyjnym i multimedialnym. Trzeba być uczciwym, solid-
nym człowiekiem, znać się na tym, co się robi. Tego chyba rzeczywiście zaczyna nam brakować – tych wzorców, które 
są gdzieś poza nami. Mam nadzieję, że dyplom Sylwii zaistnieje nie tylko w społeczności Drzewicy. (…)Wierzę, że 
jesteśmy świadkami dużego początku ogromnego projektu, który będzie realizowany przez najbliższe lata.  
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NOWA KSIĄŻKA O DRZEWICY  

„Wakacje w Drzewicy” to tytuł najnowszej książki o naszym miastecz-
ku. Autorem jest paulin o. Michał Czyżewski, który obecnie pracuje 
w Buffalo w stanie Nowy Jork, gdzie świadczy posługę kapłańską 
w parafii Bożego Ciała. Prezentacja książki odbyła się 6 sierpnia przy 
parafii pw. św. Łukasza Ewangelisty w Drzewicy. Książka jest przezna-
czona dla dzieci i młodzieży oraz każdego, kto chce poznać historię 
i uroki miasta znad Drzewiczki. 

Przy pisaniu książki autor korzystał z publikacji „Drzewica. Szkice 
dziejów miasta”, pod redakcją naukową Macieja Hubki, kwartalników 
historycznych TPD „Wieści z nad Drzewiczki”, oraz danych, które znalazł 
i nadesłał jego brat Marcin, INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH, 
Źródło: Tytuł: Księga bólu i pamięci - Więźniowie hitlerowskich obozów 
koncentracyjnych z dystryktu radomskiego w latach 1939-
1945.”  Ilustracje do książki wykonała Łucja Miziołek.  

Książka składa się z dziewięciu rozdziałów, które wprowadzają czytel-
nika w kolorowy świat Ziemi Opoczyńskiej. Czytelnicy oprócz oryginal-
nych ilustracji i historycznych fotografii, będą mogli sprawdzić swoją 
wiedzę na temat Drzewicy rozwiązując krzyżówkę, która znajduje się na 
przedostatniej stronie książki. 

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY "MAZOWSZE 2017" 
MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW 

XII MEMORIAŁ ROBERTA KORZENIEWSKIEGO 

W dniach od 2 do 4 sierpnia – Drzewica gościła kajakarzy górskich z całej Polski.  
W środę, 2 sierpnia przeprowadzono dwunastą edycję Memoriału Roberta Korzeniewskiego. W ten 

sposób społeczność kajakowa uczciła pamięć zmarłego w 2001 roku wybitnego trenera kadry narodowej 
i klubu znad Drzewiczki, wychowawcy wielu znakomitych kajakarzy górskich, honorowego obywatela gminy 
i miasta Drzewica. 

Do rywalizacji przystąpili zawodnicy wszystkich kategorii wiekowych, reprezentujący osiem klubów. 
W każdej konkurencji odbyły się po dwa przejazdy, a o końcowej kolejności decydował wynik lepszego prze-
pływu. Rezultaty wliczano do klasyfikacji Pucharu Polski i Ligi Młodzików 2017. 

Sympatycy kajakarstwa z Drzewicy mieli powody do radości. Kajakarze LKK Drzewica stawali na po-
dium siedem razy. W tzw. małym memoriale, czyli zawodach młodzików, cieszyli się ze zwycięstw Macieja 
Bartosa w C-1 i osady Aleksander Kopczyński – Maciej Bartos w C-2. W kanadyjkach jedynkach open 
najlepszy był Przemysław Nowak.  Drzewiczanie obsadzili również pozostałe czołowe lokaty: drugi był 
Szymon Zawadzki, trzeci Bartosz Łęgosz i czwarty Michał Franczak.  

W klasyfikacji drużynowej LKK zajął drugie miejsce z dorobkiem 154 pkt. Wygrał Start Nowy Sącz (279 pkt).  
3 i 4 sierpnia odbyły się zawody XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich 

„Mazowsze 2017”(15 i 16 lat),  i Mistrzostw Polski Juniorów (17 i 18 lat). Czwartek był dniem kwalifikacji oraz 
oficjalnego otwarcia OOM. W popołudniowej uroczystości z pełnym ceremoniałem olimpijskim brali udział 
zawodnicy, trenerzy, sędziowie, działacze klubowi, samorządowcy, kibice oraz goście, w tym wiceprezes 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego Mieczysław Nowicki i prezes Polskiego Związku Kajakowego Tadeusz 
Wróblewski. Wiceprezes PKOl – znakomity przed laty kolarz – podkreślił, że Drzewica jest ewenementem 
pod względem ilości olimpijczyków w stosunku do liczby mieszkańców. Ośmioro zawodników i jeden trener 
z niewielkiego miasteczka na igrzyskach to rzecz niespotykana nie tylko w skali Polski, ale i całego świata. 
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Z kolei prezes PZKaj. poinformował, że we wrześniu przyszłego roku – z okazji 40-lecia kajakarstwa w Drze-
wicy – zostanie otwarty Skwer Drzewickich Olimpijczyków. Powstanie niedaleko toru, między Drzewiczką 
a kanałem przemysłowym. 

Mistrzowską walkę o medale rozegrano w piątek.  W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży drzewicza-
nie, niestety nie należeli do czołówki, ale w Mistrzostwach Polski Juniorów pokazali wielką klasę. Zdobyli pięć 
medali – dwa złote i trzy srebrne. 

W K-1 kobiet mistrzostwo Polski wywalczyła Katarzyna Smolarska. W C-1 mężczyzn złoty medal 
i tytuł mistrza kraju zdobył Szymon Zawadzki. Znakomicie popłynął również Michał Franczak, zostając 
srebrnym medalistą. Największą sensację sprawił Przemysław Szpinek, który wywalczył srebrny medal  
w K-1 mężczyzn. Do medalowego worka srebrny medal dołożyła jeszcze Katarzyna Smolarska zdobywając 
2 miejsce w kanadyjkach jedynkach.  

100-LECIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZUSTOWCU 

W dniu 13 sierpnia w Brzustowcu przed strażnicą OSP oraz na terenie szkolnego boiska odbyły się ob-
chody 100-lecia OSP Brzustowiec. Jubileusz rozpoczął się od odsłonięcia pamiątkowej tablicy przed strażni-
cą, następnie uczestnicy uroczystości udali się na boisko szkolne, by wziąć udział w uroczystej mszy świętej 
w intencji strażaków. Ważnym punktem uroczystości były również odznaczenia i medale dla zasłużonych 
strażaków oraz przekazanie druhom sztandaru.  

Odznaczenia otrzymali: 

 Andrzej Sochański i Mieczysław Wójcik – Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa”; 
 Tadeusz Stolarczyk, Artur Wijata i Stanisław Pęczak – Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa”; 
 Michał Sołtysiak, Krzysztof Wójcik i Feliks Skapczyński – Brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa”; 
 Mikołaj Wojda, Karol  Kopeć, Karolina Sochańska i Monika Janik – Odznakę wzorowego strażaka; 
 Mieczysław Wójcik, Stefan Wójcik, Tadeusz Stolarczyk, Feliks Skapczyński, Andrzej Kwiecień, Krzysz-

tof Wójcik, Janusz Białek, Tomasz Sochański, Adam Wijata i Artur Wijata – Odznaki za wysługę lat; 
 Tomasz Sochański i Eugeniusz Wrzesień – Honorowe krzyże zasługi wraz z certyfikatami, nadane 

przez polski oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Komendantów  Straży w Waszyngtonie. 

Okolicznościowe przemówienia sprowadzały się do gratulacji oraz słów uznania za pracę jaką wykonują 
druhowie ochotnicy. Po części oficjalnej zaproszeni goście oraz wszyscy zgromadzeni mieli okazję obejrzeć 
pokaz ratownictwa technicznego w wykonaniu strażaków KP PSP w Opocznie. Na koniec zgromadzonym 
czas umilały zespoły muzyczne. 

To wyjątkowe święto zgromadziło liczną grupę mieszkańców, ale także poczty sztandarowe OSP z terenu 
gminy i nie tylko, parlamentarzystów, gminnych radnych, przedstawicieli Związku OSP RP oraz reprezentan-
tów Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, KRUS oraz innych instytucji.  
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DRZEWICA SUMMER RUN 2017 

15 sierpnia odbył się w Drzewicy „Drzewica Summer Run 2017”. Organizatorem biegu była Gmina i Miasto 
Drzewica, Ludowy Klub Kajakowy w Drzewicy oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzewicy. Organizatorów wspie-
rał Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – Promuje Łódzkie.  

Po 11 latach przerwy do naszego miasteczka znów zawitali sympatycy biegów długich. Na 5 kilometrowy bieg 
ulicami miasta przyjechało 114 biegaczy z całej Polski. Osób, które chciały wystartować było jednak zdecydowanie 
więcej. Skronina, Sochaczew, Warszawa, Rybnik, Ruda Śląska, Kielce, Brzeszcze, Częstochowa – to tylko niektóre 
miasta spoza regionu z których zawodnicy zameldowali się na linii startu. Nie brakowało również lokalnych uczestni-
ków w tym z gminy Drzewica. Na linii startu, wraz ze swoją grupą biegaczy, pojawiła się również 14 krotna Mistrzy-
ni Polski w biegach długich, jedyna Polska Mistrzyni Świata w Maratonie – Pani Wanda Panfil. Biegacze mieli 
do pokonania 3 okrążenia na pętli ulicami Staszica – Szkolna – Kobylańskich - Staszica.      

Impreza sportowa o zasięgu ogólnopolskim została entuzjastycznie przyjęta przez mieszkańców Drzewicy. Mamy nadzieje, 
iż inicjatywa biegowa zaprocentuje na zaistnienie biegu jako imprezy cyklicznej. Głównym sponsorem biegu był Bank Spół-
dzielczy w Przysusze natomiast patronat honorowy objął – Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień.  

Serdeczne gratulacje składamy najszybszym drzewiczanom: Katarzynie Bohdziewicz  i Mateuszowi Milczarkowi.  

KONCERTY ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „DRZEWICZANIE” 

Mijający rok był bardzo pracowity dla zespołu folklorystycznego działającego przy Regionalnym Centrum Kultu-
ry w Drzewicy. Artyści amatorzy promują Drzewicę i folklor ziemi opoczyńskiej uświetniając wiele uroczystości 
w regionie oraz na festiwalach w kraju i za granicą.  

"Drzewiczanie" i "Mali Drzewiczanie" rozpoczęli sezon koncertowy wiosną. 7 kwietnia wystąpili przed uczestni-
kami odbywającego się w Drzewicy spotkania Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. Na deskach sali widowisko-
wej RCK oczarowali przedstawicieli gmin z województw: kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, małopolskiego, 
śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i łódzkiego. 

2 lipca 2017 roku zespół zaprezentował się na festiwalu „Na deskach w Bielowicach 2017”. Festiwal był częścią 
III festynu ludowego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Ludowej w Bielowicach.  

15 lipca "Drzewiczanie" wzięli udział w II Ogólnopolskim 
Festiwalu Smaku "Trybunały Nalewkowe" w Piotrkowie 
Trybunalskim. Artystyczna część Trybunałów miała mocny 
drzewicki akcent. „Drzewiczanie” zachwycili publiczność 
tradycyjną wiązanką pieśni i tańców regionalnych i oczywi-
ście koncertowali dłużej niż zakładały plany.  

W sierpniu zespół wyjechał na pogranicze polsko-
ukraińskie do Tarnoszyna (woj. lubelskie). Pobyt od 24 do 28 
sierpnia łączył w sobie turystykę, poznawanie historii, integra-
cję i koncertowanie. Drzewiczanie zwiedzili Majdanek, Mu-
zeum Wsi Lubelskiej oraz Lwów, gdzie zobaczyli m.in. Operę 
Lwowską, Muzeum Historyczne (dawniej Lubomirskich), 
Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Lwowskich. Koncer-
towali w gminie Ulhówek, której wójt zaprosił zespół dostoso-
wując terminy gminnych uroczystości do planów 
„Drzewiczan”. Była to wspaniała promocja Drzewicy i folkloru 
opoczyńskiego wśród mieszkańców miejscowości położo-
nych blisko granicy polsko-ukraińskiej. Muzykę, tańce i pieśni 
naszego regionu zespół wykonywał w Tarnoszynie, Budyni-
nie i Korczminie. Liczne koncerty zachwyciły nie tylko publicz-
ność ale również władze samorządowe, które ponowiły 
zaproszenie do koncertowania za rok.  
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XIV DOŻYNKI GMINNE W IDZIKOWICACH 

W niedzielę, 3 września odbyły się Gminne Dożynki – Idzikowice 2017. Od czasu ich reaktywowania 13 lat 
temu, Idzikowice po raz trzeci pełniły rolę gospodarza uroczystości. Dożynki odbyły się na placu przy szkole podsta-
wowej, gdzie rozstawiono efektownie udekorowaną scenę, kilkanaście wiejskich chat oraz piękne wieńce wykonane 
przez wszystkie sołectwa z terenu gminy Drzewica. W dożynkach uczestniczyła liczna grupa rolników, mieszkańców 
oraz gości na czele z parlamentarzystami Dorotą Rutkowską i Robertem Telusem. Zgodnie z tradycją, uroczystości 
rozpoczęły się od poświęcenia plonów oraz mszy dziękczynnej, którą koncelebrowali: proboszcz parafii w Drzewicy, 
ks. kan. Adam Płuciennik, proboszcz parafii w Domasznie, ks. Aleksander Mańka i ks. Marcin Przytuła z parafii 
w Libiszowie. Oprawę muzyczną zapewniły Młodzieżowa Orkiestra Dęta z RCK oraz chór parafialny z Drzewicy.  

Ceremoniał dożynkowy z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca "Drzewiczanie" z RCK zainaugurowała prowadzą-
ca obchody instruktorka Alina Szymańska.  

Oficjalne powitanie gospodarzy należało do dożynkowych starostów: Ireny Kołodziejczyk  i Witolda 
Telusa z Idzikowic. Odbierając bochen wypieczony z tegorocznej mąki, burmistrz przyrzekł dzielić go spra-
wiedliwie, tak aby nikomu nie zabrakło. Jak tradycja nakazuje, chlebem podzielili się wszyscy uczestnicy 
uroczystości, co stanowiło wyraz solidarności, braterstwa i przyjaźni. Wystąpienie burmistrza Janusza Re-
szelewskiego było okazją do podziękowań za całoroczny trud pracy na roli, podsumowania zbiorów oraz 
działań samorządu poprawiających jakość życia na wsi. – Za nami kolejny niespokojny rok. Aura nas nie 
rozpieszczała. Zdarzały się okresy tropikalnych upałów i braku opadów, lokalne nawalne opady deszczu 
oraz przymrozki, które w wielu rejonach gminy obniżyły plony. Na szczęście ominęły nas kataklizmy nawie-
dzające inne regiony kraju – podkreślił burmistrz. – Dzisiaj rolnik to nie tylko fachowiec od ziemi. Musi być 
równocześnie ekonomistą, księgowym i znać się na wnioskach o pozyskanie środków zewnętrznych. 
To trudna praca. Za trwanie na ojcowiźnie składamy wielkie podziękowania.   

Również podczas przemówień gości dominowały wyrazy uznania i szacunku dla rolników. Podkreślano wyjąt-
kowo piękną oprawę święta, którą można pokazywać nawet na dożynkach wojewódzkich. Poseł Telus wraz z gmin-
nymi samorządowcami wręczył ministerialne odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa” Stanisławie Pabijanek i Grze-
gorzowi Madejowi. Podsumowano konkurs „Dziennika Łódzkiego” na najpopularniejsze KGW w powiecie opoczyń-
skim. Trzy pierwsze miejsce zajęły koła z gminy Drzewica. Wygrały Radzice Duże przed Trzebiną i Strzyżowem.  

Ceremonię dopełniły tradycyjne prezentacje wieńców dożynkowych z ośpiewaniem w wykonaniu mieszkań-
ców Idzikowic, Żardek i Zakościela. Po oficjalnych ceremoniach dożynkowych scenę opanowały zespoły folklory-
styczne: grupa ze Szkoły Podstawowej w Idzikowicach, „Cisowianie”, „Mali Drzewiczanie” i „Drzewiczanie”, 
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"Lachersi" z ziemi sądeckiej oraz "Czadersi" z Opoczna. W międzyczasie rozgrywano cieszące się bardzo dużym 
powodzeniem konkursy sołeckie – wyścigi z taczkami i dyniami oraz łowienie jabłek z miski napełnionej wodą. 
Prawdziwe oblężenie przeżywały wiejskie chaty, pełne regionalnego jadła i napitków. Wielu chętnych – szczegól-
nie tych najmłodszych – ustawiało się przy stoisku Pracowni Garncarskiej Rodziny Arkuszyńskich z Sokola koło 
Człuchowa, gdzie prowadzono bezpłatne warsztaty garncarstwa artystycznego. 

       Rolnicze świętowanie zakończyła wspólna biesiada i zabawa taneczna z zespołem „Dynamic".  

VI OTWARTE MISTRZOSTWA INSTRUKTORÓW KAJAKARSTWA 

W dniach 23-24 września na torze kajakowym odbyła się szósta edycja reaktywowanych przed rokiem Otwartych 

Mistrzostw Instruktorów Kajakarstwa. Zawody zostały zorganizowane przez Klub Sportowy Amber z Tomaszowa Mazo-

wieckiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa, komisją kajakarstwa dla wszystkich 

Polskiego Związku Kajakowego oraz Ludowym Klubem Kajakowym Drzewica, Urzędem Gminy i Miasta oraz Ośrodkiem 

Sportu i Rekreacji.  

Specjalnie na tę okazję do Drzewicy ponownie 

przyjechał Aleksander Doba – najbardziej rozpozna-

walny polski kajakarz – podróżnik, który nie tak dawno 

po raz trzeci przepłynął kajakiem Atlantyk. Pan Olek był 

honorowym patronem imprezy. Patronat sprawowali 

także przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego 

Marek Mazur i burmistrz Janusz Reszelewski.   

W mistrzostwach wystartowali instruktorzy z całej 

Polski wszystkich odmian kajakarstwa oraz osoby nie 

posiadające uprawnień instruktorskich, ale obyte 

z kajakiem. W sumie prawie 40 osób Numer 1 należał 

do Aleksandra Doby, który tym razem ograniczył się do 

kibicowania, rozdawania autografów, rozmów i pamiąt-

kowych zdjęć z fanami. Funkcję komandora pełnił Mar-

cin Suszka, natomiast sędzią głównym była Elżbieta 

Jaworska. 

Dwudniowa rywalizacja – indywidualna i zespoło-

wa – była rozgrywana na torze kajakowym oraz na 

Drzewickim Jeziorze.  Szczególnie efektownie wygląda-

ły konkurencje oparte na technikach zwałkowych, mają-

ce miejsce w dolnej części toru, gdzie ułożono prze-

szkody z pni drzew. Kajakarze zmagali się także 

z klasycznym slalomem oraz slalomem na canoe, wyko-

nywali wysokie podpórki, naciągania i tzw. piórkowanie, 

rywalizowali w rzucie rzutką do celu i ratownictwie 

kajakowym. Mieli też okazję weryfikacji na stopnie 

Polskiego Systemu Kwalifikacji Kajakowych. 
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Oficjalne wyniki zawodów przedstawiały się następująco: 

Klasyfikacja indywidualna mężczyzn 

1.  Rafał Grabowski (EXO Amber Team Tomaszów Maz.) – mistrz instruktorów  

2.  Piotr Olesiński (Kacze Dzioby Warszawa) 

3.  Piotr Kaczmarek (EXO Amber Team Tomaszów Maz.) – I wicemistrz instruktorów 

4.  Piotr Sikora (Retendo Bystrze Kraków) – II wicemistrz instruktorów 

Klasyfikacja indywidualna kobiet 

1. Jolanta Pośnik (Retendo Bystrze Kraków) – mistrzyni instruktorów 

2. Wioletta Bielas (Gender Amber Team) – I wicemistrzyni instruktorów 

3. Anna Goździk (Gender Amber Team) – II wicemistrzyni instruktorów 

Klasyfikacja drużynowa (startowało 10 drużyn) 

1. Kacze Dzioby Warszawa (Tomasz Woźniak, Piotr Olesiński, Adam Olesiński) 

2. Retendo Bystrze Kraków (Piotr Sikora, Jolanta Pośnik, Cezary Drak) 

3. Natur Sport (Sebastian Tymecki, Adam Dybowski, Mateusz Łaniewicz) 

Podczas uroczystego podsumowania imprezy wręczono medale, puchary, statuetki i nagrody. Organizatorzy 

podziękowali za zaciętą rywalizację i znakomitą atmosferę, zapraszając na przyszłoroczną edycję mistrzostw. 

SUKCESY DRZEWICKICH KAJAKARZY  

Sierpień był dla drzewickich kajakarzy górskich 

niezwykle udany. Sześcioro z nich wystartowało 

w Mistrzostwach Europy Juniorów i Młodzieżow-

ców w slalomie kajakowym, które odbywały się od 

17 do 20 sierpnia w niemieckim Hohenlimburgu. 

Największy sukces naszych zawodników to brą-

zowy medal w drużynie C-1x3, w której płynęli 

Szymon Zawadzki i Michał Franczak. Indywidu-

alnie najlepiej zaprezentowali się Przemysław 

Nowak ( 7 miejsce w kategorii C-1 do 23 lat) 

oraz Szymon Zawadzki (6 miejsce w kategorii  

C-1 juniorów).             

W weekend 26–27 sierpnia na torze w Za-

brzeży koło Łącka rozegrano Międzywojewódzkie 

Mistrzostwa Młodzików i VI Mistrzostwa Polski 

Młodzików w slalomie kajakowym. Młodzicy w najważniejszym star-

cie sezonu zdobyli trzy medale. W kategorii C-1 zwyciężył Maciej 

Bartos, w K-1 chłopców trzecie miejsce zajął Aleksander Kop-

czyński. W kanadyjkach dwójkach osada Bartos-Kopczyński również 

zdobyła złoty medal.                  

W dniach 7–8 października odbyły się XX Młodzieżowe  

Mistrzostwa Polski w slalomie kajakowym oraz XIII Puchar Kwisy na 

torze slalomowym w Leśnej.  Jedynym reprezentantem Ludowego 

Klubu Kajakowego z Drzewicy w kategorii młodzieżowców był Prze-

mysław Nowak, który zdobył złoty medal oraz tytuł Młodzieżowe-

go Mistrza Polski w C-1.  

W Pucharze Kwisy stanowiącym finał Ogólnopolskiej Ligi Mło-

dzików i Pucharu Polski 2017 drzewiczanie wywalczyli cztery miej-

sca na podium.  W kategorii młodzików W C-1 chłopców wygrał 

Maciej Bartos, w K-1 chłopców, Aleksander Kopczyński był trzeci, 

natomiast osada C-2 Kopczyński - Bartos odniosła zwycięstwo. 

W kategorii młodzieżowców w kanadyjkach jedynkach open trzecią 

lokatę zajął Przemysław Nowak.  
              

Drzewickim góralom gratulujemy sukcesów i życzymy medali w przyszłym roku! 
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Z głębokim smutkiem informuję, 

że w dniu 13 sierpnia 2017 r.  

w wieku 78 lat 

odszedł do wieczności mój Brat 

Śp. STANISŁAW ZWOLSKI 

DRZEWICZANIN Z URODZENIA, OPOCZNIANIN Z WYBORU 

 

Pozostawił żonę, osierocił trójkę dzieci z ich rodzinami, pogrążył w żalu bliższych i dalszych krewnych. 
 

Śp. Stanisław urodził się 10 stycznia 1939 roku w Drzewicy w małżeństwie Feliksa i Antoniny 
z  Gawrońskich jako pierworodny z trójki rodzeństwa.  

Naukę szczebla podstawowego ukończył w miejscowej siedmioklasowej szkole, średnie 
wykształcenie posiadł w renomowanym Liceum Ogólnokształcącym w Mariówce – prowadzonym przez 
siostry zakonne. Po maturze szukał swojego miejsca w życiu podejmując studia na różnych kierunkach – 
teologicznym, pedagogicznym i prawniczym. 

W 1964 roku poślubił Annę Michnicką, z którą szczęśliwie dzielił 53 lata małżeńskiego życia, 
dochowując się dwóch córek i syna oraz wnuków. 

Pracę zawodową rozpoczął w oświacie, jako nauczyciel w wiejskiej szkole w Warniłęku (Mazury). 
W  kolejnych latach zatrudniany na różnych stanowiskach urzędniczych jako: inspektor PZU w Opocznie, 
starszy komisarz Izby Skarbowej Okręgowego Zarządu Dochodów Państwa i Kontroli w Częstochowie, 
a  następnie w Izbie Skarbowej w Piotrkowie Trybunalskim. W latach 1992–2004 pełnił funkcję naczelnika 
w różnych wydziałach Urzędu Miasta w Opocznie, skąd w 2004 roku odszedł na emeryturę. 

Drzewica w życiu śp. Stanisława była ważnym punktem odniesienia, tutaj dorastał w kochającej 
rodzinie, tuż obok kościoła, nad brzegami rzeki Drzewiczki, z widokiem na ruiny zamku. Tutaj poznawał 
świat wśród licznych rówieśników i dobrych ludzi z tzw. „zakościoła”. Drzewica była miejscem na ziemi, 
do którego wracał tak często, jak tylko mógł. Z radością uczestniczył we wszystkich „Spotkaniach po 
latach…” – łącznie z ostatnim w dn. 1 lipca br. Rozczytywał się w kwartalniku „Wieści znad Drzewiczki” 
i  poezji miejscowych twórców. 

Był człowiekiem wartości i zasad. Otwarty na ludzi i ich potrzeby, wyjątkowo rodzinny, optymista 
z  dużym poczuciem humoru. 

Kochany Stasiu, tak szybkim i niespodziewanym odejściem pozostawiłeś po sobie wielką pustkę 
w rodzinie. Żegnaj – do spotkania w Niebieskiej Krainie. 

Pogrzeb śp. Stanisława odbył się 16 sierpnia br., spoczął na opoczyńskim cmentarzu. 
 
W imieniu całej Rodziny i własnym składam serdeczne podziękowania przyjaciołom, kolegom 
i  znajomym za uczestnictwo w uroczystości pogrzebowej, za przekazane i nadesłane wyrazy 
współczucia  

Anna Reszelewska z domu Zwolska 
 
Żegna Cię Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy,  

     z redakcją  „Wieści…” 
 i uczestnicy „Spotkań po latach w Drzewicy”.  
     
                 Spoczywaj w pokoju!  

POŻEGNANIE PRZYJACIELA  
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C M E N T A R Z  

Miasto mej przyszłości, 
Może niedalekiej. 
Gród zamkniętych grobów, 
Uliczek bez nazwy. 
Poza bramą przestrzeń, 
Gdzie ma miejsce każdy… 
Gdzie domostwa nikłe 
Jak i pełne blasku 
I gdzie tylko cisza 
Wszędzie jednakowa… 
Przyjdzie tu zamieszkać… 
Tu zamilkną słowa… 

Tu już i zmartwienia 
Nie będą istniały. 
Jedno małe miejsce 
Zamknie żywot cały. 
Tu wszystkie waluty 
Nic już będą warte. 
Jedynie w banku modlitwy 
Zostawię konto otwarte… 
I to będzie moje 
Ostatnie mieszkanie. 
Tutaj już poczekam 
Na z martwych powstanie. 

 

Krystyna Staszewska 

 

(…) Proście wy Boga o takie mogiły, 

które łez nie chcą, ni skarg, ni żałości, 

lecz dają sercom moc czyny, zdrój siły 

na dzień przyszłości. (…) 

Maria Konopnicka 

P R O Ś B A  

Apelujemy do wszystkich Państwa, dbających o ład i porządek na grobach swoich bliskich – by nie podrzucać 
pustych zniczy i starych wiązanek na sąsiedzkie groby. 

Nasz cmentarz świadczy o nas i o naszym szacunku do miejsca wiecznego spoczynku bliskich i współbraci. 
Dbajmy w każdym miejscu o nasze Miasto Umarłych.  

Dziękujemy 


