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Szanowni Państwo, 

Drodzy Czytelnicy! 

 

Ten jubileuszowy numer „Wieści znad Drzewiczki”, opatrzony 

stroną tytułową projektu p. Stefana Kowala, poświęcamy  majowym 

obchodom DNI DRZEWICY, połączonym z 580 rocznicą nadania 

naszemu grodowi praw miejskich i wyjątkowym zjazdem Przyjaciół pod 

nazwą „Spotkanie po latach w Drzewicy”, na które tak oto zapraszał 

wiersz p. Krystyny Staszewskiej: 

  

 

Tak dużo radości trzy zjazdy nam dały, 

dla wszystkich serc naszych był to czas wspaniały. 

Tyle wzruszeń, uczuć odżyło na nowo, 

jakże drogie było każde wspomnień słowo. 

 

Powtórzmy więc jeszcze tę ucztę pamięci, 

niechaj nie zabraknie serca dawnych chęci. 

Szlak w rodzinne strony jest ciągle otwarty... 

Odwiedźmy więc Drzewicę sercem po raz czwarty. 

 

 

Przyjemnej  lektury  życzy 

Redakcja 
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JUBILEUSZ MIASTA 

 

2 maja 2009 r. – pierwszy dzień obchodów DNI DRZEWICY – miał bardzo 

uroczysty, podniosły i patriotyczny charakter. Rozpoczęto go uroczystą mszą św. w kościele 

parafialnym p.w. św. Łukasza, koncelebrowaną przez czterech duszpasterzy. 

 

Przy ołtarzu – od lewej: ks. proboszcz Adam Płuciennik, ks. proboszcz parafii Domaszno Edward Swata,  ks. 

Jacek Wieczorek – drzewiczanin, dyrektor Radia Plus w Radomiu, ks. prałat Stanisław Madej  

 

Następnie licznie zgromadzeni Goście i Gospodarze uczestniczyli w odsłonięciu 

i poświęceniu tablicy upamiętniającej miejsce pacyfikacji mieszkańców Drzewicy. 

 

 

Tablica upamiętniająca miejsce pacyfikacji mieszkańców Drzewicy ufundowana i wykonana  

przez p. Jana Klatę 
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Spod pomnika nastąpił przemarsz do budynku Gimnazjum Jana Pawła II w Drzewicy. 

Na dziedzińcu przyszkolnym oczekiwał kolorowy korowód dzieci i młodzieży, by 

wszystkich powitać i przejąć z rąk Burmistrza klucz do miasta symbolizujący „Przejęcie 

władzy” na czas zabawy i rozrywki. 
 

 

Przejęcie z rąk Burmistrza Drzewicy symbolicznych kluczy do bram miasta 

 

W gimnazjalnej hali sportowej odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy i Miasta 

Drzewicy w 580 rocznicę nadania praw miejskich Drzewicy. 
 

 

Widok ogólny sali – miejsca uroczystej sesji Rady Gminy i Miasta Drzewicy 
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W posiedzeniu uczestniczyło kilkaset osób, a wśród nich: kilku posłów i senatorów 
Ziemi Łódzkiej, duchowieństwo, władze samorządowe szczebla wojewódzkiego, 
powiatowego i gminnego, przedstawiciele instytucji i organizacji społecznych, młodzież,  
mieszkańcy gminy i miasta oraz bardzo liczne grono Ziomków i Przyjaciół Drzewicy 
przybyłych z różnych zakątków kraju i świata na tradycyjne już „Spotkanie po latach...”. 

Wszystkich obecnych bardzo serdecznie powitała otwierająca obrady 
Przewodnicząca Rady p. Maria Teresa Nowakowska. 

 

Przewodnicząca Rady GiM Drzewica  p. Maria Teresa Nowakowska otwiera uroczystą sesję.  

Od lewej: Wiceprzewodniczący Rady Witold Chotecki, Przewodnicząca Rady,  

Burmistrz Janusz Reszelewski i Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Walasik  

 

 

Inscenizacja nadania praw miejskich w wykonaniu młodzieży Gimnazjum w Drzewicy 
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Młodzież gimnazjalna zaprezentowała piękny program artystyczny, m. in. inscenizację 

historyczną nawiązującą do wydarzenia sprzed 580 laty, do dnia 5 maja 1429 r. kiedy to 

w Nieszawie król Władysław Jagiełło na prośbę braci Drzewickich: Mikołaja, Klemensa, 

Piotra, Jana i Jakuba, nadał Drzewicy prawa miejskie magdeburskie. 

Następnie Rada Gminy i Miasta w Drzewicy podjęła uchwałę w sprawie nadania 

drodze gminnej w Drzewicy w kierunku od ul Szkolnej do ul. Żeromskiego nazwy: ulica 

Prymasa Macieja Drzewickiego. 

Burmistrz Janusz Reszelewski w swoim wystąpieniu podkreślił szczególny charakter 

tegorocznych obchodów DNI DRZEWICY. Przypadająca 580 rocznica nadania praw 

miejskich jest okazją do wspólnego wspominania wyjątkowych wydarzeń z bogatych 

dziejów naszego miasta. Zamierzeniem władz samorządowych było, aby tę historyczną 

uroczystość przeżywać w jak najszerszym gronie. 

Z tych to względów ten dzień święta naszego miasta: 

 wzbogacono osłonięciem tablicy upamiętniającej 65 rocznicę pacyfikacji 

mieszkańców Drzewicy przez hitlerowskiego najeźdźcę w 1944 r., 

 połączono ze „Spotkaniem po latach w Drzewicy” organizowanym przez 

Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy. 

Wspomniał, iż z kart historii i tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie 

wiemy, że społeczność drzewicka, choć wielokulturowa i wielowyznaniowa,  zawsze 

charakteryzowała się wzajemnym szacunkiem, współpracą i tolerancją. Te pozytywne cechy 

przetrwały i okrzepły, a mieszkańcy naszego miasta – drzewiczanie, którzy z różnych 

powodów opuścili rodzinne strony – czy to po ukończeniu nauki, czy w poszukiwaniu 

nowego miejsca pracy, czy też swojej miłości – rozpowszechniali te wartości tam, gdzie 

przyszło im żyć. 

W efekcie, Drzewica cieszy się estymą, szacunkiem i sympatią do tego stopnia, że 

słowo „Drzewica” stało się swego rodzaju kodem otwierającym serca  i zniewalającym  do 

wyciągnięcia pomocnej dłoni, tak przez osoby prywatne, instytucje i urzędy, dla 

wspomagania naszych miejscowych zamierzeń. 

Burmistrz, w imieniu własnym i samorządu drzewickiego, złożył serdeczne i gorące 

podziękowania: 

 społeczności miasta za doskonałą współpracę, za poważne traktowanie 

lokalnych zadań i planów, za przyjazną atmosferę współdziałania, 

 wszystkim, którzy w sposób bezinteresowny, altruistycznie wspomagają 

wysiłki dla dalszego rozwoju naszej pięknej drzewickiej Małej Ojczyzny. 

Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład historyczny pt. „Przebieg działań wojennych 

w rejonie Drzewicy we wrześniu 1939 r. – próba oceny” wygłoszony przez 

prof. dr. hab. Zygmunta Matuszaka – dziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim. 

 

Na zakończenie sesji władze Gminy i Miasta, dziękując za zaangażowanie, pomoc 

i współpracę osobom i instytucjom, które przyczyniły się do rozwoju miasta, wręczyły 

okolicznościowe statuetki. 
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IV Spotkanie po latach w Drzewicy 

 

 

Powrócili tu... po raz czwarty! 

 
Święto Drzewiczan i Przyjaciół miasta  pod nazwą „SPOTKANIE PO LATACH 

W DRZEWICY”, na trwale wpisuje się w plany Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy 

i obchody DNI DRZEWICY. 

Trzy poprzednie edycje odbywały się w czerwcu, tegoroczny, czwarty zjazd miał 

miejsce 2 maja 2009 r. z racji przypadającego jubileuszu 580-lecia nadania praw miejskich 

naszej ukochanej DRZEWICY. 

Frekwencja była rekordowa, oprócz weteranów spotkań nie zabrakło debiutantów. 

Wśród uczestników można było dostrzec trzypokoleniowe rodziny, np. p. Kobylańskich – 

dawnych właścicieli „Gerlacha”, p. Kazimierza Łęgosza z Ostrowca Świętokrzyskiego, czy 

p. Tadeusza Łęgosza z córką i wnukami z Francji. 

Już podczas powitalnego koncertu  Młodzieżowej Orkiestry Dętej, przed kościołem 

odszukiwali się koledzy, sąsiedzi, przyjaciele, znajomi, rodziny, dawne sympatie. 

 

Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
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Prośby modlitewne kierował p. Ryszard Bogatek 

 

 

Harcerze zaciągnęli przed pomnikiem wartę 
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Podczas mszy św. modlono się za uczestników spotkania, za tych, którzy przyjechać 

nie mogli i za przyjaciół zmarłych w ostatnim czasie: ś.p. Danutę Makander z d. Witoń 

i ś.p. Stanisława Zieję. Mszę św. uświetnił chór kościelny i orkiestra. 

Wzruszającym przeżyciem było odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej 

miejsce pacyfikacji mieszkańców Drzewicy. Zdecydowana większość uczestników 

spotkania była naocznymi świadkami tego dramatu. 

Odsłonięcia tablicy dokonali wspólnie: p. Maria Teresa Nowakowska – 

Przewodnicząca Rady Gminy i p. Jeremiasz Kostiuk. 

P. Jeremiasz w czasie pacyfikacji został aresztowany i wywieziony do niewoli z całą 

rodziną. Tam stracił matkę i siostrę. Miał wtedy 14 lat. 

 

 

P. Jeremiasz Kostiuk po odsłonięciu tablicy pamiątkowej, w imieniu ofiar i ich rodzin, podziękował 

społeczeństwu za pamięć o wydarzeniach sprzed 65 lat 

 

W niejednym oku zakręciła się łza podczas poruszającego  harcerskiego apelu 28 

pomordowanych mieszkańców Drzewicy. 
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Harcerski apel pomordowanych 

 

Cisza zadumy, pamięci, refleksji i wzruszenia zapadła podczas prezentacji wiersza 

p. Krystyny Staszewskiej pt. „Ofiarom pacyfikacji” w wykonaniu gimnazjalistki 

Katarzyny Zawadzak. 

Czuło się atmosferę i ducha żywej historii z udziałem kilku pokoleń. 

Uroczysta sesja Rady Miasta i Gminy Drzewica dała powody, by czuć się dumnym 

bycia DRZEWICZANINEM i PRZYJACIELEM tego wyjątkowego miasteczka nad 

Drzewiczką. 

Zdolni gimnazjaliści swoim występem wprowadzili nastrój i klimat historii, a solowa 

piosenka w artystycznym wykonaniu uczennicy Pauliny Wołynkiewicz pt. „Powrócisz 

tu...” rozrzewniła wszystkich słowami: 

 

„Powrócisz tu, gdzie jest Drzewiczki brzeg, 

Powrócisz tu zza siedmiu gór i rzek, 

Powrócisz tu, gdzie płonie słońcem wrzos i głóg, 

Gdzie cienie brzóz, piach opoczyńskich dróg.” 

 

Władze samorządowe uhonorowały pamiątkowymi statuetkami ludzi zaangażowanych 

w sprawy miasta i życie jego mieszkańców. Wśród wielu znalazł się nasz zespół 

redakcyjny. 
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Wiceprzewodnicząca  Rady Powiatu Opoczyńskiego, 

Przewodnicząca TPD Anna Reszelewska uhonorowana 

okolicznościową statuetką 

Statuetkę otrzymuje p. Ryszard Bogatek – Redaktor 

Naczelny kwartalnika „Wieści znad Drzewiczki” 

 

Kolejną okazją do wspomnień i wzruszeń była jedyna w swoim rodzaju wystawa 

starych fotografii z XIX i XX wieku przywołująca na pamięć ludzi, wydarzenia i miejsca, 

których już nie ma, żyją jedynie na zdjęciach i w pamięci najstarszego pokolenia. 

 

 

Wystawa starych fotografii 
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Towarzyska część spotkania miała miejsce przy obiadowym stole w stołówce, jak 

zwykle gościnnej, SP w Drzewicy. 
 

 

Przewodnicząca Towarzystwa – p. Anna Reszelewska wita uczestników IV Spotkania 

 

 

Wspólny obiad 
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Rozmowy przy obiadowym stole 
 

 

Rozmów ciąg dalszy... 
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Były toasty za spotkanie, zdrowie, pomyślność... i rozmowy, rozmowy, rozmowy. 

Wielka nieobecna z powodów zdrowotnych p. Krystyna Staszewska doręczyła wiersz 

na powitanie. 
 

Witamy 
 

Ku naszej dziś radości, 

Stał się kolejny zjazd. 

Witamy wszystkich gości, 

Jak brata wita brat. 

Drzewica w swe ramiona,  

Pragnie wziąć dzieci swe.  

Ta miłość nieskończona,  

Każe przytulić je. 

Dzięki za trud podróży, 

I za obecność WAS... 

Na mapie punkt nieduży, 

Lecz jakże ciągnie Nas. 

Niech złotem się zapisze, 

Nasze spotkanie znów,  

Niech koi tęsknot ciszę,  

Niech będzie treścią snów... 
 

 

P. Kazimierz Łęgosz prezentuje swój wiersz „Spotkanie po latach w Drzewicy”  
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Oto fragment: 

 

Radosne po latach bywają spotkania 

Z ludźmi, co z Drzewicy wybyli przed laty. 

Radość budzą więzi, a nawet zbratania, 

które dziś zyskują słowa aprobaty. 

Spotkania te mają społeczną wymowę, 

Cementują bowiem ludzkie społeczności. 

Pozwalają także na więzi odnowę, 

Cieszą się uznaniem w całej rozciągłości. 

Jest nam wszystkim miło spotykać się razem, 

Ochoczo gawędzić i przeszłość wspominać. 

Winno to być naszym wewnętrznym nakazem, 

Żeby stron rodzinnych wręcz nie zapominać. 

A póki żyjemy miejmy te spotkania, 

W Drzewicy – miasteczku uroczym, kochanym. 

Mamy wszyscy na nie też podobne zdania, 

Wszak są one dla nas czymś niezapomnianym. 

Organizatorom składamy podziękę, 

Za przemiłych spotkań organizowanie. 

Widzimy w Was ludzką, szlachetną porękę 

I okazujemy Wam pełne uznanie. 

Doceniamy Wasze chęci i starania, 

Żeby nam przybliżyć pielesze młodości. 

Z serca dziękujemy w duchu pamiętania 

Będąc Wam oddani i pełni wdzięczności... 

 

Pani Barbara Łukasik z d. Kośka zamieszkałą w Radomiu tak napisała o naszym 

spotkaniu: 

 

Zatęskniłam po latach 

Do drzewickich stron, 

Gdzie staw i rzeka 

I był mój 

Drewniany, stary dom 

Gdzie drzewa i ptaki, 

Łąki i pola, 

Wszystko dziś  śpiewa, 

Bo Drzewica jest wesoła. 

Spotkanie po latach 

Czwarte się odbywa, 

Przyjechałam na nie 

I jestem SZCZĘŚLIWA. 

 

Po krótkiej przerwie, uczestnicy spotkania zgromadzili się przy ognisku w scenerii 

zamku drzewickiego. Kontynuowano rozmowy niedokończone przy obiedzie. Były 
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wspomnienia, wymiana adresów, telefonów, i nieukrywane przekonanie, że „choć 

w papierach lat przybyło, to naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami...”. 

Tacy sami od lat, otwarci, serdeczni, życzliwi, gościnni i bardzo przywiązani do 

najmilszego i najpiękniejszego miejsca na Ziemi – naszej ukochanej DRZEWICY. 

 

 

Zamek Drzewickich – niemy świadek wielu wydarzeń w 580-letniej historii miasta.  

Tym razem w cieniu jego ruin rozgościli się uczestnicy IV „Spotkania po latach w Drzewicy”. 
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Ci, którzy nie mogli przyjechać na IV „Spotkanie po latach” pozdrawiali i zapewniali 

listownie, telefonicznie i drogą elektroniczną o sympatii, pamięci i duchowej więzi 

z uczestnikami zjazdu. 

Profesor Adam Strzębosz z Małżonką  również nie mogli w tym roku gościć u nas, ale 

tak pięknie napisali: 

„...Drzewica, jej ludzie i te wyjątkowe spotkania, cóż można więcej powiedzieć – a to 

Polska właśnie!” 

Ja mogę tylko dodać – a to Drzewica właśnie! 

Do zobaczenia na V Spotkaniu za rok 

 
Anna Reszelewska 

Przewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół 

Drzewicy 

 

 

 
Na prośbę Przyjaciół i Czytelników podajemy nasze konto: 

 
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DRZEWICY 

70 9145 1011 4000 0462 2000 0001 
Bank Spółdzielczy w Przysusze Oddział w Drzewicy 
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Zajrzyj na stronę 

www.drzewica1429.republika.pl 

 

znajdziesz tam różne informacje związane z historią Drzewicy, 

a pod opcją WZD informacje związane  

z kwartalnikiem oraz ten jubileuszowy numer  

w wersji do pobrania 
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