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Drodzy Czytelnicy,  

 

W bieżącym roku obchodziliśmy dwie ważne dla naszego miasta 

rocznice. Pierwsza to 690 rocznica fundacji kościoła w Drzewicy,  

a druga dotyczyła 470 rocznicy śmierci wielkiego drzewiczanina, 

arcybiskupa Macieja Ciołka Drzewickiego.  

Przypomniał nam o tych rocznicach ksiądz prałat Stanisław Madej 

w niedzielę 21 sierpnia. Obie te rocznice zapisały się na stałe w historii 

naszego miasta. Mam nadzieję, a na pewno tak też się stanie, że trzy 

wydarzenia, które nastąpiły w tym roku w naszej Drzewicy także trafią 

na karty historii naszej miejscowości. 

Przedstawiamy je w skrócie, ilustrowane zdjęciami. Są to opisy: 

odwiedzin naszego miasta przez byłego Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej na Uchodźstwie p. Ryszarda Kaczorowskiego, otwarcia toru 

kajakowego na rzece Drzewiczce i nadania imienia Jana Pawła II dla 

miejscowego gimnazjum oraz otwarcia hali sportowej w tej szkole. 

Zauważycie też Państwo na stronie tytułowej, że nasz Kwartalnik 

również obchodzi kolejny jubileusz. Jest to 55 wydanie naszego 

czasopisma, z czego jako redakcja jesteśmy i dumni i radzi, 

bo potrafiliśmy zaciekawić Państwa oraz zdobyć wiernych i licznych 

Czytelników nie tylko w kraju ale nawet za granicami naszego 

państwa. 

Kreślę się z uszanowaniem i życzę ciekawego czytania. 

 

Ryszard Bogatek 
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690 rocznica fundacji kościoła w Drzewicy 
 

 
 

Kościół św. Łukasza w Drzewicy ufundowany w 1315 roku, erygowany w 1321 roku 

przez Wojciecha Drzewickiego (zmarłego w 1321 roku), wykończony dopiero 

w 1462 roku przez braci Drzewickich – Mikołaja, zastępcę podkanclerzego koronnego, 

sekretarza królewskiego oraz Jana proboszcza warszawskiego. Za ich wstawiennictwem 

w 1429 roku król Władysław Jagiełło nadał wsi Drzewica prawa miejskie magdeburskie. 

Nad portalem kościoła ryty w kamieniu napis w języku łacińskim, który 

w tłumaczeniu brzmi: „Roku Pańskiego 1462 wielebni Mikołaj kustosz sandomierski 

i Jan prepozyt warszawski bracia dziedzice Drzewicy polecają się modlitwie". 

Kościół budowany był z ciosu kamiennego i miał charakter obronny. 

Arcybiskup Maciej Drzewicki sprowadził z Rzymu w styczniu 1534 roku czaszkę 

św. Jana Chryzostoma i umieścił ją w kościele w złotej puszce, którą w połowie XVII 

wieku zrabowali Szwedzi. Obecnie herma znajduje się w głównym ołtarzu. 

W kościele jest również chrzcielnica barokowa – kuta w piaskowcu, ufundowana 

przez Adama Drzewickiego. W jej podstawie jest herb Drzewickich – Ciołek, inicjały 

A.D. (fundatora) i data: 1624. 

W początkach XX wieku, a ściślej w latach 1908-1914 kościół został rozbudowany 

według planów architekta Jarosława Wojciechowskiego, który zachował starą część 

kościoła bez zmian. 
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470 rocznica śmierci Macieja Ciołka  Drzewickiego 

 

 

Maciej Ciołek Drzewicki sekretarz wielki koronny, biskup przemyski 

i włocławski, kanclerz wielki koronny, arcybiskup gnieźnieński urodził się 22 

lutego 1467 roku w Drzewicy, zmarł 22 sierpnia 1535 roku. 

„Był to człowiek roztropny i uczony, uprzejmy, przystępny, ludzki, od 

wszelkich gwałtownych zamysłów daleki. Łatwy był do niego dostęp. Łaskawie 

każdego słuchał, był najcierpliwszy w znoszeniu wszelkich trudów, cały ciężar 

pisania wyłącznie niemal sobie znosił, własnoręcznie prawie wszystkie swe listy 

pisał i zdawał się zawsze niestrudzony. Interesował się żywo górnictwem, zakładał 

huty szklane, zbudował zamek w Wolborzu, odbudował kościół św. Stanisława we 

Włocławku, katedrę w Przemyślu i wybudował kościół w Drzewicy” – tak pisał 

o arcybiskupie gnieźnieńskim, starannie wykształconym i światłym, współczesny 

mu biograf. 
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WIZYTA PREZYDENTA RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W DRZEWICY 

 
Z ponad trzymiesięcznym opóźnieniem przedstawiamy Państwu zapowiedzianą 

w poprzednim Kwartalniku informację o uroczystości nadania Honorowego 

Obywatelstwa Gminy i Miasta Drzewica byłemu Prezydentowi Rzeczpospolitej 

Polskiej na Uchodźstwie Ryszardowi Kaczorowskiemu. 

 

Ryszard Kaczorowski urodził się 26 listopada 1919 roku w Białymstoku. Od 

wczesnej młodości należał do harcerstwa, a w sierpniu 1939 roku pełnił funkcję 

zastępcy komendanta w Pogotowiu Harcerskim powołanym na wypadek wojny. 

W lipcu 1940 roku aresztowany przez NKWD. W lutym 1941 roku skazany na 

śmierć, po stu dniach spędzonych w celi śmierci, sąd ZSRR zmieniał wyrok na 10 lat 

łagrów. W 1942 dostał się do polskiego obozu wojskowego. Zaciągnął się do armii 

generała Andersa. Jako żołnierz II Korpusu w Batalionie Łączności 3. Dywizji 

Strzelców Karpackich, odbył kampanię włoską walcząc min. pod Monte Cassino. Po 

zakończonej wojnie, podobnie jak wiele tysięcy polskich żołnierzy, wybrał emigrację 

w Wielkiej Brytanii. Na emigracji brał czynny udział w harcerstwie i polskim życiu 

społecznym. W kręgach harcerskich poznał  przyszłą żonę Karolinę – nauczycielkę, 

absolwentkę Uniwersytetu Londyńskiego. 

19 lipca 1989 objął urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie.  

22 grudnia 1990 roku przykazał Lechowi Wałęsie  insygnia władzy 

prezydenckiej – symbolizujące ciągłość Rzeczypospolitej – ocalone we wrześniu 

1939 roku i przechowywane przez polską emigrację w Londynie: chorągiew II 

Rzeczypospolitej, rękopis Konstytucji Kwietniowej 1935 roku, pieczęcie kancelarii 

prezydenta, insygnia Orderu Orła Białego. 

Za swoje dokonania dla Ojczyzny został odznaczony min. Orderem Orła 

Białego, Orderem Odrodzenia Polski, Papieskim Wielkim Krzyżem Orderu Piano, 

Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem 

Pamiątkowym Monte Cassino, Krzyżem Więźnia Politycznego, Krzyżem 

Franciszkańskim, Medalem Konfederacji Jasnogórskiej. 

Ryszard Kaczorowski jest Honorowym Obywatelem wielu miast w Polsce, od 

7 marca 2005 jest również Honorowym Obywatelem Gminy i Miasta Drzewica. 

Prezydent Ryszard Kaczorowski przybył do naszej miejscowości na zaproszenie 

władz samorządowych. W sobotę 6 marca uczestniczył wraz z małżonką we mszy 

św., którą celebrował ks. biskup dr Zygmunt Ziomowski w asyście: o. paulina 

Eustachego Rakoczego, ks. prałata Stanisława Madeja i ks. kan. Bogumiła 

Polinceusza. 7 marca o godzinie 11 Państwo Kaczorowscy ponownie przybyli do 

Drzewicy. Przed Urzędem Gminy i Miasta powitali ich chlebem i solą dzieci 

w strojach opoczyńskich oraz kompania honorowa Wojska Polskiego z Tomaszowa 

Maz. Na uroczystej sesji w sali Urzędu Przewodnicząca Rady dr Teresa Nowakowska 

wręczyła Prezydentowi akt nadania tytułu Honorowego  Obywatela naszego mi9asta, 

a Burmistrz Janusz Reszelewski przekazał szablę wykonaną w „Gerlachu” z napisem 

„Bóg, Honor, Ojczyzna”. 

Pan Ryszard Kaczorowski, po wysłuchaniu powitalnego wiersza autorstwa pani 

Krystyny Staszewskiej, podziękował za niezwykłe i uroczyste przyjęcie. Po 

zakończonej sesji oraz odsłonięciu poświęconej przez ks. Rakoczego płyty na 

pomniku pamięci w parku miejskim, wszyscy obecni udali się do Fabryki „Gerlach” 

by zapoznać się z jej produkcją. 
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Wielce Szanowny Panie Prezydencie 

 

W imieniu obywateli miasta, witam Pana szczerze, 

Że czynisz to z sympatii dla nas, bez zastrzeżeń wierzę, 

Bo zechciałeś wszakże pośród Swojej drogi 

Umieścić Drzewicę naszą i jej skromne progi. 

Zaszczyt dla nas wielki, serdecznie witamy, 

I z wielkim uczuciem serca otwieramy. 

Pamiętamy Twoją i pracę i troskę 

O to wszystko, co z oddali stanowiło  POLSKĘ ! 

Byłeś nam nadzieją sercem co czuwało, 

I nasze uczucia do kraju przykuwało. 

Historia Twe trudy właściwie oceni, 

A my Twoją pracą już dziś zachwyceni. 

Niech Cię Pan Bóg za to obficie obdarzy, 

Przyjmij te życzenia od nas, gospodarzy, 

Niech Cię Polak i Polska nadal tak zachwyca 

I wspomnij też czasem, że gdzieś jest... Drzewica. 

 

Krystyna Staszewska 

członkini  

Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy 

 

 

 

Drzewica 07.03.2005 r. 
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RADA  GMINY  I  MIASTA 
W  DRZEWICY 

n a d a j  e 

Panu Prezydentowi  
Ryszardowi  Kaczorowskiemu 

tytuł 
 

HONOROWY   OBYWATEL   GMINY  I  MIASTA 
DRZEWICA 

 

za okazywanie autentycznego poczucia patriotyzmu i krzewienia 

polskości wśród Polaków przebywających poza Ojczyzną. 

Nadany Tytuł jest uhonorowaniem Pana wkładu w odbudową Wolnej 

i Niepodległej Polski. 

Przyjęcie Honorowego Obywatelstwa przez Pana Prezydenta jest dla 

naszej gminy i jej mieszkańców wielkim zaszczytem. 

 

 

Drzewica, 7 marca 2005 roku 
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Ryszard Kaczorowski  

b. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 
Pan 

Mgr Janusz Reszelewski 

Burmistrz 

Gminy i Miasta Drzewicy 

 

 

Z przyjemnością przyjąłem zaproszenie Pana Burmistrza i Pani 

Marii Teresy Nowakowskiej, Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta do 

złożenia wizyty w Drzewicy. 

Z nadania Rady Gminy i Miasta Drzewicy stałem się Honorowym 

Obywatelem Waszej Gminy. To zaszczytne wyróżnienie przyjąłem jako 

wyraz uznania Rady i Obywateli Drzewicy dla dokonań żołnierskiej 

emigracji niepodległościowej, która w wyniku jałtańskiej niesprawiedli-

wości zmuszona była do walki - już bezorężnej - o Polskę wolną i 

suwerenną poza jej granicami . 

Wizyta w Drzewicy, tak znakomicie przygotowana przez Pana 

Burmistrza i Panią Przewodniczącą Rady, była miłym przeżyciem, które 

na długo pozostanie w naszej pamięci. 

Będą zobowiązany Panu Burmistrzowi za przekazanie moich 

bardzo serdecznych podziękowań Pani Krystynie Staszewskiej z 

Drzewicy, autorce pięknego wiersza, który przywitał mnie w Waszym 

Mieście. 

 
 

Londyn, 21 marca 2005 r. 

Biuro: 238-246 King Street, London W6 ORF; Wielka Brytania 

Tel/Fax: 020 8563 7674 
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Powitanie Prezydenta Kaczorowskiego przez dzieci w strojach opoczyńskich 

 

 
 

Odczytanie przez dr T. Nowakowską aktu nadania Prezydentowi Honorowego Obywatelstwa 

Miasta Drzewicy 
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Prezydent Kaczorowski ogląda szablę podarowaną przez Burmistrza Drzewicy Janusza Reszelewskiego 

 

 
 

Okolicznościowe wystąpienie Prezydenta przed pomnikiem na Placu Wolności 
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Prezydent Kaczorowski odsłania tablicę na Pomniku Pamięci 

 

 
 

Państwo Kaczorowscy oglądają nakrycia w firmie „Gerlach” SA  
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OTWARCIE TORU KAJAKOWEGO NA DRZEWICZCE 

 

Rzeka Drzewiczka, od zawsze związana z naszą miejscowością, nosi nazwę 

pochodzącą od Drzewicy (albo odwrotnie). Któż dziś zdoła dowieść, jak to na początku 

było? Jedno jest pewne, że Drzewiczka od stuleci zaopatrywała mieszkających wzdłuż jej 

biegu ludzi: w wodę ryby, raki i wodne ptactwo. Drzewiccy spławiali na niej zboże do 

Pilicy, potem do Wisły i dalej aż aż do Gdańska. Jako rzeka była i jest bardzo przyjazna 

i spokojna. Rzadko mająca wylewy, napędzała na całej swojej długości: młyny, tartaki, 

a swego czasu zakłady przemysłowe w Petrykozach i w Drzewicy. Wody Drzewiczki 

i Brzuśni znalazły miejsce na stałe w herbie miasta Drzewicy w postaci dwóch białych 

(srebrnych) pofalowanych wstęg na czerwonym polu pod złotą koroną. Nawet nasz 

Kwartalnik nosi w tytule jej nazwę – „Wieści znad Drzewiczki”. I to właśnie na Drzewiczce 

został wybudowany sztuczny tor slalomowy. Inicjatorami budowy byli Robert 

Korzeniewski i Kazimierz Kuropeska. Od samego początku lat osiemdziesiątych tor 

rozsławiał w kraju naszą Drzewicę. Na torze tym wychowało się wielu wspaniałych 

kajakarzy. Wśród nich byli: wicemistrzowie olimpijscy i mistrzowie świata Krzysztof 

Kołomański i Michał Staniszewski, mistrz Europy, Mariusz Wieczorek, Dariusz 

Wrzosek i Krzysztof Bogatek jako juniorzy wywalczyli brązowy w mistrzostwach świata 

oraz brązowy medal w mistrzostwach Europy. W niezapomnianą sobotę 16 lipca br. został 

otwarty na Drzewiczce nowo wybudowany tor kajakowy. Jest on jednym 

z najnowocześniejszych torów w Europie. Ten tor to długa 210-metrowa betonowa rynna 

o szerokości od 5 do 12 m przy głębokości do 2 m. kiedy spuszczono do niej wodę, 

zamieniła się w prawdziwy górski potok. Pomysłodawcą wybudowania toru był Krzysztof 

Kołomański. Po oficjalnym otwarciu i poświęceniu toru nastąpiła ceremonia inauguracji XI 

Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach wodnych. Na maszty wciągnięto flagi 

narodową i olimpijską i tak rozpoczęły się dwudniowe zawody w kajakarstwie górskim, 

które gościom i mieszkańcom Drzewicy przyniosły dużo emocji i radości. A było się 

z czego cieszyć! Złote medale zdobyli: Natalia Pacierpnik – starsza juniorka w kategorii              

K-1 oraz Dawid Bartos – junior starszy. Srebrny medal zdobyli w kategorii C-2: Dawid 

Bartos i Piotr Szczepański. Brązowe medale zdobyli: Justyna Wartacz (juniorka młodsza 

w K-1), Piotr Szczepański (junior starszy w C-1) oraz bracia Bartłomiej i Damian 

Klimek (juniorzy młodsi w C-2). Pozostali nasi reprezentanci w kategorii C-1 (junior 

młodszy)  zajęli miejsca: 6 – Damian Klimek, 11 – Wojciech Stobieniecki, 14 – 

Bartłomiej Klimek. W kategorii K-1 (junior młodszy) Rafał Wiśniewski zajął 6 miejsce a na 

21 ulokował się początkujący kajakrz Adrian Kwiecień, Siódmą lokatę w C-2 (juniorów 

młodszych) zajęli: Wojtek Stobieniecki i Konrad Kwiecień. W ogólnej punktacji LKK 

Drzewica zajął 4 miejsce wyprzedzając znane kluby jak Kraków i Nowy Sącz. 

W otwarciu toru kajakowego udział wzięli parlamentarzyści z naszego okręgu, 

marszałkowie województw łódzkiego i mazowieckiego oraz licznie przybyłe społeczeństwo 

gminy Drzewica.  

Takie wydarzenie i związane z nim przeżycia na długo, jeśli nie na zawsze, pozostaną 

w pamięci obecnych tym bardziej, że Drzewica znów może stać się centrum kajakarstwa 

górskiego. 
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Ustawianie przeszkód na nowym torze kajakowym 

 

 

 

 
 

Okolicznościowe przemówienie Burmistrza Janusza Reszelewskiego 
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Przecięcie wstęgi na torze kajakowym 

 

 

 
 

Ksiądz prałat Stanisław Madej dokonuje poświęcenia toru kajakowego 
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Pierwszy start na nowo otwartym torze 

 

 

 

 
 

Dekorowanie złotym medalem Natalii Pierścińskiej z LKK Drzewica 
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„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali” 

 
Jan Paweł II 

 

 

NADANIE IMIENIA JANA PAWŁA II DLA GIMNAZJUM W DRZEWICY  

ORAZ OTWARCIE HALI SPORTOWEJ 

 

 

Te dwie uroczystości rozpoczęte zostały mszą świętą, której przewodniczył długoletni 

współpracownik Karola Wojtyły, ksiądz biskup dr Zygmunt Zimowski, Ordynariusz 

diecezji  radomskiej. W czasie mszy biskup oraz ks. prałat Stanisław Madej poświęcili 

sztandar szkoły. Słowa Jana Pawła II: „Musicie od siebie wymagać” wyszyto na 

sztandarze z podobizną papieża przyświecały tym uroczystościom, które odbyły się 

w czwartek 29 września 2005 roku, a na które licznie przybyli zaproszeni goście, poczty 

sztandarowe, młodzież szkolna, rodzice i społeczeństwo Drzewicy. 

Po mszy św. wszyscy udali się pod pomnik Jana Pawła II, by w skupieniu oddać hołd 

wielkiemu Polakowi i polecić się Jego opiece. Potem przy dźwiękach Młodzieżowej 

Orkiestry Dętej udano się w szyku marszowym pod gimnazjum, gdzie została poświęcona 

przez ks. biskupa Zimowskiego i naszego proboszcza, tablica szkolna z imieniem Jana 

Pawła II. 

Drzewickie gimnazjum stało się trzecią szkołą papieską w powiecie opoczyńskim, po 

Szkole Podstawowej w Sławnie, Zespole Szkół Zawodowych w Mroczkowie Gośc. Do 

rodziny szkół papieskich, ponad 500 w całej Polsce, należy także gimnazjum z pobliskiego 

Odrzywołu, a którego delegacja wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w tej 

uroczystości. Tablica z wizerunkiem papieża została odsłonięta przez biskupa ordynariusza 

oraz burmistrza Janusza Reszelewskiego. Ks. biskup dokonał także poświęcenia izby 

pamięci Jana Pawła II oraz hali sportowej. 

Przy otwarciu gimnazjum, dyrektorka mgr Agata Klimek powiedziała min.: „To zaszczyt 

i ogromne przeżycie być w rodzinie szkół noszących imię Jana Pawła II”.  

Burmistrz Drzewicy w swoim wystąpieniu zaznaczył: „To właśnie on,. Wielki Polak, 

papież przełomu tysiącleci, całym swoim życiem, swoją nauką, przykładem, radością, 

bólem, cierpieniem i godną śmiercią – wskazał nam wszystkim, a szczególnie młodzieży, 

sens życia i receptę na jego należyte wypełnienie. 

Przez cały długi pontyfikat szukał młodzieży, nieustannie pielgrzymując po całym 

świcie udzielając cotygodniowych audiencji, uczestnicząc w światowych spotkaniach 

młodzieży, które ustanowił. Ta młodzież, przyszła do Niego i na stałe związała się z Nim, 

z Jego nauką i przesłaniem”. 

Potem nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i nowoczesna hala mająca plac sportowy 

o wymiarach 20x36 m, została otwarta. 

Nastąpiły przemówienia zaproszonych gości, wśród   głos zabrali min.      Krystyna 

Ozga – poseł RP., Ewa Ziółkowska  wicekurator w Łodzi, Hieronim Hubat – Dyrektor 

Departamentu, Kultury, edukacji i sportu Urzędu Marszałkowskiego w  Łodzi. 

Na ręce dyrekcji gimnazjum wręczane były dary w postaci piłek do gry. 

Przedstawicielka Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy, Prezes Anna Reszelewska, która całe 
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życie zawodowe jako nauczycielka spędziła w murach tej szkoły, wręczając piłki 

powiedziała: „Doczekałam się, że powstał w tej szkole tak wspaniały obiekt sportowy. 

Życzę, by nauczyciele i uczniowie potrafili  jak najlepiej wykorzystać tę halę. Niech ten 

sprzęt, piłki do siatkówki, służą dalszemu rozwojowi sportu”. Najpiękniejszy dar złożył dla 

szkoły p. Zbigniew Gretka  – Prezes Oddziału Stowarzyszenia Autorów Polskich 

w Opocznie. Był to portret papieża Jana Pawła II, jeden z dwustu egzemplarzy wykonany 

na płytce ceramicznej. Jak zaznaczył darczyńca, wśród osób wyróżnionych tym  portretem 

jest królowa angielska Elżbieta II i papież Benedykt XVI, a gimnazjum drzewickie jest 

jedyną dotychczas szkołą w Polsce, która taki dar otrzymała. Wręczony portret papieża był 

przy jego grobie w Watykanie.  

Po oficjalnych wystąpieniach nastąpiła część artystyczna młodzieży gimnazjalnej, 

w której uczniowie przedstawili w występach słowno-muzycznych życie Jana Pawła II. 

Były także gościnne występy zespołu tanecznego „Tiko” z Opoczna, a potem halę, po 

sportowemu, odebrali koszykarze AZS Politechniki Radomskiej rozgrywając między sobą 

mecz pokazowy. 

Nadmienić należy, że 6 października stuosobowa grupa uczniów z Gimnazjum 

pojechała autokarem do Częstochowy na Zjazd V Pielgrzymki Szkół Papieskich 

zabierając ze sobą pięknie wyszyty sztandar szkolny. 

 

 

 
 

Poświęcenie sztandaru Gimnazjum Drzewickiego przez ks. biskupa Z. Zimowskiego 
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Poczty sztandarowe OSP Drzewica, Radzice, Domaszno oraz sztandaru Gimnazjum w Odrzywole 

brały udział w poświęceniu sztandaru Gimnazjum Drzewickiego 

 

 

 
 

W skupieniu modlono się przed pomnikiem Jana Pawła II 
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Poświęcenie tablicy z imieniem Jana Pawła II przed wejściem do Gimnazjum. Poświęcenia dokonał 

ks. biskup Z. Zimowski 

 

 

 
 

Zwiedzanie Izby Pamięci Jana Pawła II w Drzewickim Gimnazjum 
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Okolicznościowe przemówienie wygłasza Burmistrz Janusz Reszelewski 

 

 

 
 

Uroczyste przecięcie wstęgi w hali sportowej. Na zdjęciu wstęgę przecina Ewa Ziółkowska – 

Wicekurator Oświaty w Łodzi 
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Po przecięciu wstęgi ksiądz biskup poświęcił nowo otwartą halę sportową 

 

 

 

Podziękowania 

 

 Dyrekcja Gimnazjum Drzewickiego, Uczniowie, Grono 

Pedagogiczne oraz Rodzice serdecznie dziękują Panu Janowi 

Klacie z Drzewicy za ufundowanie tablicy z wizerunkiem i 

imieniem Jana Pawła II. Słowa podziękowania przesyłają też 

pp. Andrzejowi Regule i Ryszardowi Szadkowskiemu za 

pracę społeczną i pomoc przy organizowaniu Gimnazjalnej Izby 

Pamięci Jana Pawła II. 

 

 Dyrekcja Gimnazjum bardzo gorąco i serdecznie dziękuje 

Panu Longinowi Suskiewiczowi z Anglii  za przekazaną 

kwotę pieniężną na fundację sztandaru papieskiego 
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Z ŻYCIA GMINY 

„Plon, niesiemy plon...” 
 

 

Drugie Gminne Dożynki po zorganizowanych w roku ubiegłym w Radzicach Dużych, 

obchodzono uroczyście i radośnie w niedzielę 11 września br. w Brzustowcu. Gospodarza 

Gminy, Burmistrza Janusza Reszelewskiego i Przewodniczącą Rady Gminy  i Miasta 

Drzewicy Teresę Nowakowską, powitali po staropolsku chlebem i solą  starostowie 

dożynek:  p. Jolanta Owczarska z Brzustowca i p. Ryszard Kowalski z Jelni. Po długiej 

przerwie w obchodach dożynek, II Dożynki Gminy Drzewica społeczeństwo przyjęło 

z radością i z nadzieją, że ta piękna tradycja rolników, święto plonów będzie kontynuowana 

corocznie w poszczególnych wsiach naszej gminy.  

Delegacje 14 sołectw przybyły ze swoimi wieńcami dożynkowymi, których 

artystyczne wykonanie mieli możliwość podziwiać wszyscy obecni. Doniosłość święta 

plonów podkreśliła odprawiona przez księdza prałata Stanisława Madej msza św. Potem 

były konkursy: na najpiękniejszy wieniec, na najciekawsze stoisko „chłopska chata” 

i najładniejszej posesji mieszkaniowej. Pierwsze miejsce zajęła posesja p. Ryszarda 

Szczepanika z Drzewicy. Uczestników dożynek zabawiały zespoły: „Drzewiczanie”, 

„Mali Drzewiczanie” i „Perły Idzikowic”. Gościły i bawiły publiczność w Brzustowcu 

zespoły z Moszczenicy i Dziebałtowa oraz zespół cygański „Romano Dżi”. Do późna 

bawiono się z zespołem Zbigniewa Bidzińskiego z Radomia. 

Na tegoroczne święto plonów przybyli goście: Krystyna Ozga, Elżbieta 

Radziszewska, Marek Jurek i Roman Jagieliński. Obecny był także wicewojewoda 

łódzki Artur Ostrowski. 
 

Urok starych fotografii 
 

 

Tradycje kajakowe w Drzewicy sięgają lat 40 ub. w. (z albumu rodziny A. F. Zwolskich) 
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POWIAT OPOCZYŃSKI 
Na II Jarmarku Wojewódzki – Festiwal Sztuki Ludowej 

3 – 4 września 2005 rok – Łódź 

 

W dniach 3 – 4 września odbył się II Jarmark Wojewódzki organizowany przez 

Urząd Marszałkowski pod hasłem „Festiwal Sztuki Ludowej”. 

Wzorem roku poprzedniego, w imprezie wzięło udział Starostwo Powiatowe 

w Opocznie, organizując stoisko POWIATU OPOCZYŃSKIEGO z prezentacją 

dorobku kulturalnego regionu i stosunkowo szerokiej palety możliwości 

gospodarczych.  

W części gospodarczej opoczyńskiego stoiska swoje oferty przedstawiały firmy: 

„Ceramika” Paradyż, „Gerlach” S.A. Drzewica, „SANARE” SA – producent wody 

źródlanej „Lider”. Materiały promocyjno-reklamowe zaoferowało „Opoczno” S.A. 

i  „OPTEX” S.A. 

Interesująco zaprezentowano materiały turystyczne po Ziemi Opoczyńskiej 

z ofertą map, planów, folderów oraz fotografii obiektów zabytkowych, folkloru 

opoczyńskiego i ciekawych miejsc krajobrazowo-przyrodniczych regionu. 

Prezentacje powiatu wzbogacały pokazy rękodzieła ludowego, a także cieszące się 

zainteresowaniem smakoszy stoisko regionalnych potraw i wędlin. 

W ramach Jarmarku odbył się finał III edycji Festiwalu Folklorystycznego 

„Tradycje 2005”. 

Grand Prix – Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego otrzymał Zespół 

Pieśni „Tramblanka” z Opoczna. 

Ekspozycję POWIATU OPOCZYŃSKIEGO w Łodzi należy udać za udaną. 

 
Na podstawie materiałów 

Wydziału Promocji Starostwa 

Powiatowego opracowała                  

Anna Reszelewska 
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