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Szanowni Czytelnicy, 

 

Za wstęp do szczególnego wydania niniejszego kwartalnika, 

poświęconego głównie pamięci naszej Koleżanki śp. KRYSTYNY 

STASZEWSKIEJ, niech posłuży fragment wiersza autorstwa szkolnego 

kolegi Zmarłej – p. Kazimierza Łęgosza zam. w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

Na balkonie pusto, nikt nie wysiaduje, 

Krystyna Staszewska już tam nie bytuje. 

Odeszła na zawsze i pokój Jej duszy, 

Ale żalu po Niej nic już nie zagłuszy...  

 (...) 

Pamięć o Krystynie na długo zostanie, 

Bo znali Ją dobrze liczni drzewiczanie. 

Zarówno miejscowi, jak i stąd wybyli 

Piękną Jej poezją będą się raczyli. 

A memento – smutne i nieubłagane, 

Każde ludzkie zycie nie na długo dane. 

I życie Krystyny dobiegło już końca, 

Pomódlmy się za Nią każdego miesiąca. 

 

W imieniu zespołu redakcyjnego 

zapraszam do lektury 

 

Anna Reszelewska 
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Krystyna Staszewska (4 III 1929 – 28 VII 2009) 

W dniu 28 lipca 2009 r. w wieku 80 lat odeszła do Pana śp. Krystyna Staszewska. 

Pozostawiła po sobie niezatarte wspomnienia, wdzięczną pamięć i wyjątkowy tomik 
poezji z własnoręcznie napisaną piękna dedykacją. 
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Śp. KRYSTYNA STASZEWSKA urodziła się 4 marca 1929 r. w Opocznie. Dzieciństwo, lata 
szkolne, młodość i dorosłe życie, aż do ostatnich dni – związała z Drzewicą. 

Szczęśliwe lata dziecięce spędziła w kochającej rodzinie. Sielankę młodzieńczej 
beztroski przerwała wojna. Śmierć ojca, bestialsko zamordowanego w dniu 22 stycznia 
1943 r. na oczach 14 letniej Krysi, zmieniła i pokrzyżowała życiowe plany rodziny 
i możliwości edukacyjne wszechstronnie uzdolnionej i artystycznie utalentowanej córki. 

Dramat tamtych wydarzeń pozostał w Jej pamięci na zawsze i znajduje swoje 
odzwierciedlenie w niezwykłych strofach poezji. 

Rozpacz i tęsknotę po utracie ojca wyraziła w wierszu Wspomnienie. 
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W 1942 r. ukończyła siedmioklasową Szkołę Powszechną w Drzewicy z bardzo dobrymi 
ocenami, tak na świadectwie półrocznym, jak i kończącym szkołę. 

 

 
 

Świadectwo półroczne p. Krystyny r. szk. 1941/42 wydane w języku polskim i niemieckim. 

Na nim widnieje podpis kierownika szkoły p. Sebastiana Milczewskiego – matematyka, który wkrótce był 

aresztowany, wywieziony do obozu, stamtąd już nie wrócił. 
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Świadectwo ukończenia szkoły powszechnej. 

Kierownikiem szkoły była p. Franciszka Bedyńska, opiekunką klasy – Halina Zientarska,  

religii uczył ks. Feliks Stradomski. 
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Wiedzę z zakresu historii i geografii zdobywała na „tajnych kompletach”, bowiem 
przedmioty te były usunięte  przez okupanta z programów nauczania. 

W czerwcu 1943 r. młodziutka Krysia podjęła pracę w fabryce „Gerlach” w magazynie 
towarów gotowych. Z niemieckiego urzędu pracy, z siedzibą w Opocznie, uzyskała kartę 
pracy tzw. „Arbeitskarte” Nr 9110/05284. 
 

 

Karta pracy „Arbetskarte” 

 

Był to jedyny dokument skutecznie chroniący przed wywózką na przymusowe roboty 
do Niemiec tych, którzy ukończyli 14 lat i nie pracowali. 
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Drugim dokumentem był niemiecki dowód osobisty tzw. „Kennkarte” – karta rozpoznawcza. 
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15 października 1944 r. – pacyfikacja Drzewicy – boleśnie zapamiętana i opisana przez 
śp. Krystynę w wierszu Ofiarom pacyfikacji. 

 

OOffiiaarroomm  PPaaccyyffiikkaaccjjii  
 

Piętnasty października rok czterdziesty czwarty. 

Data tak wyryta w sercu z nas każdego 

I w pamięci naszej dzień ten niezatarty, 

Noszący też miano jakby "dnia sądnego"... 

Jeszcze w oczach mamy dymy i pożary, 

Które to Drzewicę oplotły dokoła. 

Gdzieś na horyzoncie jeszcze płoną Żdżary 

Jeszcze w uszach strzały jakby z frontu zgoła. 

Jeszcze partyzanci związani pod murem, 

Jeszcze wypędzeni na rynek od świtu... 

Mamy w uszach krzyki, grzmiące wrogim chórem 

A w oczach mundury szarego błękitu. 

Jeszcze samochody są w naszych źrenicach, 

Na których spojrzeniem bliskich swych darzyli 

Którym się wolności zamknęła granica 

I którzy ostatni raz tutaj patrzyli... 

Wydarto rodzinom mężów, ojców, braci, 

Powieziono matki z córkami, z synami. 

Tak wróg niepokornym swą podłością płacił 

Za to, że zechcieli być tu Polakami. 

Wam przypadł "Zapiecek", nieludzkie tortury, 

Krwawe przesłuchania w ciągu dni i nocy, 

Jątrzące się rany i więzienne mury. 

Ciągłe pasmo cierpień i wielkiej przemocy. 

Potem Was powiedli do przedsionków piekła, 

Gdzie zbrodnie ludzkości sięgały zenitu. 

Tam już obozowa nienawiść zaciekła 

Prowadziła wszystkich do cierpienia szczytu. 

Gross-Rosen, Brzezinka, Dora czy Dachau 

Zbierały swe żniwo w morderstwie, katuszy. 

Tam się umierało nie tylko od strzału. 

 Nie było tam serca żony, matki, brata, 

Które by ulżyło może w tym cierpieniu. 

Oczy spoglądały wciąż tylko na kata, 

Wszyscy krewni, bliscy byli w oddaleniu. 

Nie wiemy też jakie Wasze myśli były, 

Gdy przyszły minuty ostatniej już męki. 

Może właśnie one tutaj gdzieś błądziły 

I może szukały ukochanej ręki, 

Która przypomniałaby czasy łaskawsze, 

Ogarnęła ciepłem wielkiej serdeczności 

I Wasze powieki zamknęła na zawsze... 

Nie danym Wam było doznać tej miłości... 

Pozbawieni domów i ojczystej ziemi 

Nigdy nie zaśniecie tutaj snem głębokim. 

Wam mogiły, Bracia okrutnie spaleni, 

Sypią hen pod niebem przeczyste obłoki... 

Ale ten maleńki skrawek naszej ziemi 

Wam tu poświęcamy na naszym cmentarzu. 

Chcemy byście byli właśnie między swymi, 

Kładąc swe życie na Ojczyzny ołtarzu. 

Pamięć o Was tutaj zostanie na wieki 

W sercach Waszych rodzin, dzieci i młodzieży, 

Wśród wszystkich znajomych bliskich i dalekich, 

Wśród wszystkich mieszkańców okolic i miasta. 

Bo nie tylko wolność krzyżami się mierzy, 

Ale także z krzyży i Polska wyrasta... 

Chwała Wam i pokój u Pana w Wieczności! 

W tym miejscu pamięci, ku czci Was straconych, 

Przyjmijcie z serc naszych, tak pełnych miłości, 

Mały wieniec z kwiatów, z tych... biało-czerwonych. 

Krystyna Staszewska 
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W sierpniu 1945 r. podjęła pracę w Urzędzie Pocztowym w Drzewicy,  w którym 
przepracowała 45 lat ciesząc się szacunkiem i uznaniem przełożonych i wielką sympatią 
klientów urzędu. 

Pracę swą kochała, o czym zaświadcza przepiękny wiersz Skrzyneczka. 

 

 
 

Piękna i samotna z wyboru – tak pisze o sobie: 

Sama wybrałam ciężki trud i znoje, 

Sama wybrałam smutne niepokoje, 

Sama oddaliłam serca pragnienie, 

Sama zgasiłam też inne płomienie 

Sama też sobie nałożyłam pęta, 

Samotnością więc chciałam być dotknięta 

Sama też wybrałam sobie taki los, 

Sam Bóg zna więc tylko mojej duszy głos... 
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Miła, sympatyczna, serdeczna, towarzyska i bardzo zaangażowana w życie społeczne 
i ważne sprawy ukochanej Drzewicy. 

Przez blisko 60 lat była filarem chóru kościelnego – tak wokalnym jak i organizacyjnym. 
Z Jej inicjatywy w 1955 r. chórzyści złożyli swojemu mistrzowi – organiście p. Feliksowi 
Zwolskiemu wyjątkowe, bilecikowe życzenia, których pomysł, redakcja i wykonanie było 
dziełem talentu śp. p. Krystyny. 

Oto one: 
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Aktywna i twórcza w pracy Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy od początku jego istnienia, 
tj. od 1991 r. Należała do zespołu redakcyjnego „Wieści znad Drzewiczki”, wzbogacając 
kwartalnik o niezwykłe okolicznościowe wiersze. 

Piękną poezją zapraszała Gości na „Spotkania po latach w Drzewicy”. I chociaż stan Jej 
zdrowia nie pozwolił na obecność w tegorocznym spotkaniu, zdążyła skreślić wiersz na 
zaproszenie w 2010 r. 

Z nostalgią wspomina Drzewicę sprzed lat w wierszu „Drzewica nasza”. 

Posmutniała nam Drzewica, 
Pochowała domki stare, 
Nie ma pięknych już ganeczków, 
Wszystko już na nową miarę. 

Ucichł sygnał też „Gerlacha”, 
Który niósł się na wsze strony 
I oznajmiał wszystkim wokół, 
Że czas pracy zakończony. 

Nie ma tłumu pracowników 
Na ulicach i przed bramą, 
Niby nic się nie zmieniło, 
Ale to już nie to samo... 

Tylko nowych aut przybyło 
Na ulicach i na placach, 
By się łatwiej przenosiło, 
Bo daleko wszelka praca. 

Mniej pociągów jest na torach, 
Rzadko słychać ich sygnały, 
Ale w dzień aż do wieczora 
Samochodów ruch niemały. 

Tylko zegar hen na wieży 
Dalej bije swe godziny 
I wspomina dawne czasy, 
Dawne domy i rodziny... 

Piękny kościół też jest świadkiem 
Wielu wieków, wielu zdarzeń, 
Wielu walk w imię wolności 
I niepodległości marzeń... 

A nasz zamek ciągle patrzy 
Otwartymi wciąż oknami 
I nas pyta nieustannie, 
Czy Drzewicę wciąż kochamy... 
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Mało kto wie, że śp. Krystyna pod koniec lat 50-tych ub. wieku była jedną z niewielu 
kobiet w Drzewicy, które posiadały samochodowo-motorowe prawo jazdy. Również 
niewielu wie, że w młodości należała do nielicznych wysportowanych dziewcząt, które 
przepływały wpław drzewicki staw. 

Rozmiłowana w mieście, jego zakątkach, krajobrazach, urokliwych miejscach – swoje 
doznania zawierała w poezji. 

 

S t a w  

Może są gdzieś piękne wody i ruczaje, 
Przecudne kaskady i rwące potoki, 
Lecz nam najpiękniejszy wszystkim się wydaje 
Zawsze staw rodzimy, rozległy, głęboki.  

Pięknie otaczają go drzewa i skały,  
Urocze pagórki z wciąż szumiącym zdrojem.  
Tak przyciąga oczy ten widok wspaniały,  
Tak napełnia czarem i błogim spokojem. 

Tafla cudnej wody, zwierciadło srebrzyste 
Pochłania obłoki, odbija błękity, 
Toną tutaj także i zorze ogniste, 
Wtedy staw pożarem cały jest okryty. 

Ślicznie tu jest zawsze, wieczorem i nocą  
I wtedy gdy wszystko jest w potokach słońca.  
I gdy księżyc świeci i gwiazdy migocą.  
Można na to patrzeć i patrzeć bez końca. 

Każdy tu zakątek zaprasza, zniewala 
By przysiąść na chwilę, kiedy wokół cisza 
Wiele marzeń kryje każda tutaj fala... 
Wiele tęsknych westchnień tylko ten staw słyszał... 
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Moja "świątynia dumania" 
 

Na górze las, niżej urwisko 

A w dole samym rzeka. 

Serce wciąż płonie jak ognisko 

A czas z tą wodą gdzieś ucieka. 

Myśli, marzenia ciągle blisko...  

Choć umrą zaraz w łez godzinie 

Tu w samotności...  

A rzeka płynie, płynie... 

Słońce ubarwia trawy, drzewa, 

Zachodu blaskiem rzekę złoci, 

Tak pięknie każdy ptak tu śpiewa 

I tyle ślicznych tu paproci. 

Tak cicho tutaj, tak przyjemnie 

A tyle smutku zawsze we mnie. 

Na górze las, niżej urwisko 

A w dole samym woda. 

To moich marzeń cmentarzysko... 

Szkoda, tak bardzo szkoda... 

Tu się zrodziło i umarło wszystko, 

Choć ponoć w świecie nic nie ginie. 

Nie... tylko człowiek 

A woda płynie, płynie... 
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Pozostawia nam swoiste „memento” w wierszu „Podróż”.  

 

Pogodzona z życiem i śmiercią u kresu swoich dni napisała ostatni wiersz: 

Końcowe podróżowanie 

Wyśpiewałam duszę, 
serce rozkroiłam,  

Wracać już nie muszę 
po drodze mogiła  

Trzeba ku niej zmierzać 
idąc krok po kroku,  

Z odwagą rycerza, 
chociaż ze łzą w oku...  

Tam już wszystkich planów 
wielkie zakończenie,  

Bez dźwięków organów, 
tam ptasząt kwilenie...  

Takie bowiem drogi 
są nam zapisane,  

Bogatym, ubogim 
jednako jest dane.  

Próg życia innego 
przekroczyć nam trzeba,  

Bez końca, wiecznego... 
Taka wola nieba... 
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W grudniu 2006 r. podczas uroczystej sesji Rady Powiatu w Opocznie śp. Krystyna 
otrzymała prestiżową nagrodę starosty powiatu opoczyńskiego w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 

 
 W dniu 30 lipca br. we Mszy św. pogrzebowej, w odnowionej świątyni parafialnej 

i w ostatniej drodze na drzewicki cmentarz – modlili się i żegnali naszą Panią Krystynę 
licznie przybyli mieszkańcy, koledzy szkolni i pocztowi, uczestnicy „Spotkań po latach...”, 
chórzyści, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy, władze samorządowe Drzewicy 
i powiatu, przedstawiciele kombatantów. 

 

 

 

Nad mogiłą, w imieniu drzewickiej społeczności, wierszowane słowa pożegnania  
przekazał szkolny kolega Zmarłej p. Kazimierz Łęgosz – autor wiersza. 
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Pożegnanie Krystyny 
 

Z Drzewicą na stałe życie swe związałaś, 
Gdzie się wychowałaś jak i dorastałaś. 
Tutaj długie lata też zamieszkiwałaś. 
Na miejscowej poczcie długo pracowałaś. 

Twoje życie było samotności miarą, 
Choć zawsze aktywne, uświęcone wiarą. 
Tak okazjonalnie jak i w sposób trwały, 
Wyrażałaś myśli pełne Boskiej chwały. 

Błyszczałaś talentem na wskroś poetyckim, 
Urzeczona byłaś pejzażem drzewickim. 
W sobie patriotyzmu miałaś też niemało, 
Którego w poezji wiele pozostało. 

W Drzewicy jak pamięć sięga narodowa, 
Z ust Twoich płynęły wierszowane słowa. 
Przepojone były duchem serdeczności, 
Uświetniały w mieście wsze uroczystości. 

Były nastrojowe, uczuciem nabrzmiałe, 
Duchem patriotyczne, formą doskonałe. 
Oddawały tragizm mieszkańców Drzewicy, 
Jak też podczas wojny ludzi z okolicy. 

Na użytek bliźnich talent swój oddałaś, 
„Wieści znad Drzewiczki współredagowałaś 
I uczestniczyłaś w wiecach rocznicowych, 
Służąc żywym słowem w miejscach spotkań owych. 

Zbiorek Twej poezji niedawno wydany, 
Był pięknie przez Ciebie „sercem napisany”. 
Stanowi dziś źródło przeżyć estetycznych 
I zawiera bagaż myśli patriotycznych. 

Są w nim też przepiękne opisy przyrody, 
Tej właśnie drzewickiej, co pełna urody. 
W zbiorku jawią się myśli, wynurzenia 
I pełne liryzmu Twoje przemyślenia. 

W życiu byłaś skromna, dobrze ułożona, 
Taktowna w obyciu, w pracy doświadczona. 
Miałaś w sobie wdzięku i urody wiele, 
Często się modliłaś w miejscowym kościele. 

I chociaż wybrałaś życie w samotności, 
To bywało ono wciąż pełne godności. 
Smutku, melancholii w nim nie brakowało, 
Ale i przyjaciół miałaś też niemało. 
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Ci byli na miejscu w miasteczku Drzewicy, 
Jak również i w dalszej bowiem okolicy. 
Byli Ci życzliwi, pomocni, oddani, 
A dziś przy Twej trumnie stoją zadumani. 

Życie nie szczędziło trudu w samotności, 
Ale byłaś pomna Bożej łaskawości 
I z Bożą pomocą kroczyłaś przez życie, 
Spełniając wymogi jego należycie. 

W pracy i w poezji myśli swe zawarłaś, 
A potem w chorobie odeszłaś, umarłaś. 
Odchodziłaś cicho i niepostrzeżenie, 
Bo takie już było Twoje przeznaczenie. 

Teraz podążyłaś drogą do wieczności, 
Ofiarując życie Bożej Opatrzności, 
Byłaś bogobojna, sumienie Twe czyste, 
Będziesz miała w niebie szczęście wiekuiste. 

Dzisiaj Cię żegnamy w drodze do wieczności 
Tu na tym cmentarzu spoczną Twoje kości. 
Przy swoich rodzicach będziesz pochowana, 
Bo też przez nich byłaś nad wyraz kochana. 

Lecz pamięć o Tobie na długo zostanie, 
Bo dobrze Cię znają wszyscy drzewiczanie. 
Świadczyłaś usługi miastu, okolicy, 
Zaskarbiłaś wdzięczność mieszkańców Drzewicy. 

Spoczywaj w tym grobie, w ciszy i spokoju, 
Po przeżytych latach trudu oraz znoju. 
Cześć Twojej pamięci zawsze oraz wszędzie, 
Nie ta święta ziemia lekką Tobie będzie. 

 
Pokój Twojej duszy! 

 
Koleżankę z ławy szkolnej Krystynę Staszewską słowami wiersza pożegnał Kazimierz Łęgosz. 

 

Żegnamy Cię Droga Pani Krystyno. Pozostaniesz w serdecznej pamięci, 
będziesz obecna wśród nas w Twojej pięknej i wzruszającej poezji. 

Spoczywaj w pokoju w drzewickiej nekropolii! 

Wyrazy szczerego współczucia bliższej i dalszej Rodzinie, 

składają 

 

członkowie Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy 

i zespół redakcyjny „Wieści znad Drzewiczki”
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WSPOMNIENIE  

majora Bernarda Kłodawskiego 
Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 

Oddział w Opocznie 

o śp. KRYSTYNIE STASZEWSKIEJ  

 

 

Śp. Krystynę Staszewską znałem od lat dziecięcych z Opoczna, 

a w czasie okupacji hitlerowskiej z działalności w Drzewicy i okolicach. Z tych 

to względów poczuwam się do obowiązku, w hołdzie Zmarłej i ku pamięci 

potomnych, skreślić kilka słów na temat tej Niezwykłej Kobiety. 

Jest powszechnie wiadomo, że była wychowana w rodzinie i środowisku 

patriotyczno-religijnym. Spokojne, rodzinne życie zburzył wybuch wojny. 

Czarę goryczy dopełniła data 22 stycznia 1943 r., kiedy to został bestialsko  

zamordowany ojciec Józef Staszewski. Zawalił się świat całej rodziny, runęły 

plany życiowe dzieci – 14-letniej Krysi i jej starszego brata Włodzimierza. 

W 1944 r. zaledwie 15-letnia Krysia wstąpiła do NSZ, a następnie do Armii 

Krajowej – placówki Drzewica. Została przeszkolona w zakresie sanitarnym 

pod ps. „Chaberek”. Następnie objęła funkcję kierownika tej sekcji. Była też 

łączniczką oddziału „Bończy”. Gromadziła środki medyczne, przygotowywała 

mini szpitale, tzw. „meliny” dla partyzantów w rejonie Drzewicy, Zakościela 

i Dąbrówki. 

W czasie akcji „Burza” 25 pułk piechoty żołnierzy Armii Krajowej Ziemi 

Piotrkowsko-Opoczyńskiej walczył i przelewał krew w lasach przysuskich – 

śp. Krystyna udzielała pomocy, odbierała rannych, kierowała na „meliny” 

m.in. Wacława Naporę o ps. „Dan” ze Skrzyńska oraz partyzanta 

o ps. „Tońko” i wielu innych. 

Od 1990 r. należała do Związku AK Koło w Opocznie. Mimo kłopotów 

zdrowotnych brała udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych, jakie 

miały miejsce  w powiecie opoczyńskim. 

Dwukrotnie proponowałem śp. Krystynie złożenie wniosku do awansu na 

stopień oficerski ppor., ale skromna i nieoczekująca zaszczytów – odmawiała. 

 

Niech ta ukochana drzewicka ziemia, na której żyłą i o którą walczyła 

lekką Jej będzie! 

Śpij w spokoju! 

 
mjr Bernard Kłodawski 
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AKTUALNOŚCI 

 

Gotycko-renesansowy zamek w świetle reflektorów 

 

Gotycki zamek warowny zbudowany w XV wieku, przebudowany w stylu 
renesansowym w latach 1527-1535 przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Macieja 
Drzewickiego. Przez ponad 100 lat stanowił rezydencję rodu Drzewickich. Kres 
świetności zamku nastąpił po wielkim pożarze w 1814 roku. Od tej pory stoi 
w ruinie, stanowi cenny zabytek architektoniczny i jest atrakcją turystyczną miasta 
i regionu.  

31 sierpnia 2009 roku dzięki  dwudziestu reflektorom ukazała się jego potęga także 
nocą. Prace prowadzono pod kierunkiem specjalistów  z krakowskiej firmy „ES-System”. 
To oni wykonali projekt iluminacji zamku i zadbali o właściwe ustawienie lamp, tak aby 
otrzymać wspaniały efekt wizualny.  

Urok drzewickiej warowni docenili internauci oddając głosy w konkursie „Perły 
w koronie województwa Łódzkiego”. 9532 głosy spowodowały, że zamek uplasował się 
na II miejscu uzyskując certyfikat i tytuł „Perły w koronie 2009”. 

 

 

Perła w Koronie Ziemi Łódzkiej 
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Obchody 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej 

 

1 września 2009 roku to dzień pamięci o tragicznych wydarzeniach 

sprzed 70 laty.  Podobnie jak w całym kraju, także w Drzewicy mieszkańcy 

oddali hołd ofiarom wojny biorąc udział w organizowanych przez Urząd 

Gminy i Miasta obchodach.  

Uczestnicy zebrali się przed remizą OSP i przy akompaniamencie 

Młodzieżowej Orkiestry Dętej przemaszerowali pod pomnik na Pl. Wolności. 

Mazurkiem Dąbrowskiego rozpoczęto główną część uroczystości. 

Przemówienie, które wygłosiła Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Maria 

Teresa Nowakowska wprowadziło uczestników w nastrój zadumy nad 

tragicznymi losami Polaków. Następnie delegacje lokalnych instytucji, 

organizacji i placówek oświatowych złożyły kwiaty pod pomnikiem na 

Pl. Wolności.                                                                      
 

 

Delegacje z kwiatami 

 

W obchodach licznie uczestniczyła młodzież i mieszkańcy Drzewicy.  

Uroczystości zakończono krótkim koncertem orkiestry dętej.  
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Tak wierszem wspomina wydarzenia września 1939 r. mieszkańka Żardek 
 

Już lat siedemdziesiąt w tym roku przemija, 

kiedy nasza wioska Żardki w popiół się zmieniła. 

Wiosko nasza, wiosko, coś wtedy przeżyła, 

w trzydziestym dziewiątym roku jakżeś się paliła. 

To ósmego września i roku pańskiego, 

hitlerowcy dokonali czynu tak podłego. 

Wsród trwogi i strachu i westchnień do Boga, 

wioskę ogarnęła ogniowa pożoga. 

Nieliczni z wioski odeszli, by swój smutek ukrócić, 

lecz już z powrotem nie mieli do czego powrócić. 

Pozostały zgliszcza, żal i zatroskanie, 

walka z losem o przeżycie i lęk o przetrwanie. 

Trwała okupacja, niedostatek,  bieda, 

wtedy wielkim skarbem była każda kromka chleba. 

W trudzie, niedostatku mieszkańcy pracowali, 

swoje domy i obejścia powoli odbudowywali. 

A teraz mieszkańcom Żardek wygodniej życie płynie.  

Cicho, pięknie i spokojnie jest w naszej krainie. 

Żyjemy w czasach wolności, szczęśliwym każdy być może, 

od wojny, żywiołów i nieszczęść zachowaj nas dobry Boże!  
 

Teresa Pyzik 

 
 

Dożynkowe Święto w Krzczonowie 

 

W niedzielę 13 września odbyły się „Dożynki Gminne – Krzczonów 2009” 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.  

Dożynki rozpoczęto korowodem, który przy dźwiękach Młodzieżowej Orkiestry Dętej 

przemaszerował sprzed remizy OSP na plac Szkoły Podstawowej.  Na scenie odprawiono 

mszą św. koncelebrowaną przez siedmiu księży: Jana Sarwę, Jana Derenia, Władysława 

Sarwę, Edwarda Swata, Juliana Sobczyka, ks. proboszcza Adama Płuciennika 

i ks. Marka Maciążka. Kazanie wygłosił ks. Władysław Sarwa z parafii p.w. Świętej 

Rodziny w Kozienicach, podkreślił w nim trud i znaczenie pracy rolnika.  

Po mszy św. burmistrz Janusz Reszelewski powitał zaproszonych gości. Następnie 

razem z Przewodniczącą Rady Gminy i Miasta Marią Teresą Nowakowską przyjęli  

bochen dożynkowego chleba z rąk starostów dożynek. 

Starościną dożynek była Monika Sochańska, która wspólnie z mężem prowadzi 

gospodarstwo rolne o powierzchni 8 hektarów. Specjalizują się w hodowli bydła mlecznego 

i opasowego. Państwo Sochańscy mają dwóch synów. Zaszczytna rola Starosty przypadła 

Jarosławowi Tępińskiemu. Razem z żoną posiadają 9 hektarowe gospodarstwo. 

Specjalizują się w hodowli owiec. Państwo Tępińscy mają troje dzieci.  
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Po przedstawieniu starostów głos zabrali zaproszeni goście: posłowie Robert Telus 

i Dariusz Seliga, senator Grzegorz Wojciechowski, Marek Mazur – przewodniczący 

Sejmiku Województwa Łódzkiego, Bogdan Wilk – dyrektor kancelarii Sejmiku 

Województwa Łódzkiego, Tadeusz Cisowski – wiceprezes Zarządu Oddziału 

Wojewódzkiego ZOSP w Łodzi, Marek Sarwa – przewodniczący Izb Rolniczych 

w Opocznie i Sebastian Kowalski-Paszko – zastępca dyrektora Oddziału Regionalnego 

ARiMR we Wrocławiu.  

Po oficjalnych wystąpieniach przystąpiono do prezentacji i ośpiewania 17 wieńców 

dożynkowych misternie przygotowanych przez mieszkańców wszystkich miejscowości 

z naszej gminy. Było co podziwiać.  

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się chaty wiejskie ze swojskim jadłem. 

W niektórych chatach zaprezentowano także wyroby sztuki ludowej.  

W trakcie dożynek ogłoszono wyniki konkursu na najładniejszą posesję w naszej 

gminie. Dyplomy i nagrody wręczono także finalistom Turnieju w Piłce Nożnej o Puchar 

Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica: miejsce pierwsze przypadło drużynie Znicz 

Domaszno, drugie Syrence Zakościele a na trzecim miejscu uplasował się zespół 

Szacunku Drzewica.  

Zgodnie z charakterem uroczystości dominował folklor, jednak znalazło się także 

miejsce na występ Zespołu Pieśni i Tańca „Polski Łan”. Artyści w strojach z epoki 

zatańczyli poloneza, walca i mazura. Następnie wykonali tańce i przyśpiewki z okolic 

Krakowa oraz tańce góralskie. Występ zakończono prezentacją strojów i muzyki 

z Mazowsza.  

Na dożynkowej scenie wystąpili z powodzeniem uczestnicy Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w scence z  wiejskiego wesela.  

Przy okazji dożynek nie mogło zabraknąć naszego wiodącego zespołu „Drzewiczanie”.  

Dożynki w Krzczonowie zakończyła zabawa taneczna z zespołem „Efekt”. 
                                                                                     

 

Korowód dożynkowy 
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Przewodnicząca Rady Maria Teresa Nowakowska, Burmistrz Janusz Reszelewski i Starostowie dożynek 

 

 

 

Wieniec dożynkowy ośpiewują gospodynie z Dąbrówki 
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Konkurs na Podnoszenie Stanu Czystości  

i Porządku,  Ładu i Wyglądu Estetycznego Nieruchomości  

na terenie Gminy i Miasta Drzewica rozstrzygnięty 

 

13 września na dożynkach gminnych w Krzczonowie ogłoszono wyniki Konkursu na 
Podnoszenie Stanu Czystości i Porządku, Ładu i Wyglądu Estetycznego Nieruchomości 
na terenie Gminy i Miasta Drzewica.  

Zgłoszenia do konkursu przyjmowano od czerwca do 24 lipca 2009 r. Następnie komisja 
w składzie: Zofia Gwiaździńska, Jolanta Gapys, Alina Szymańska, Małgorzata 
Wasilkowska-Bińkowska, Hanna Sosnowiec i Lech Muszyński po obejrzeniu posesji 
zgłoszonych do konkursu i dokonaniu oceny punktowej w skali  0 - 5 punktów zdecydowała, że:  

 w grupie A- budownictwo mieszkaniowe indywidualne i wielorodzinne zwyciężyli: 

1. miejsce – Łukasz Niedziałkowski zamieszkały w Drzewicy 
2. miejsce – Stanisław Kalużny zamieszkały w Drzewicy 
3. miejsce – Ewa Pisarska zamieszkała w Brzustowcu 

Wyróżnienie otrzymał Lech Nowak zamieszkały w Świerczynie 

 w grupie B - Budownictwo zagrodowe, wyłoniono zwycięzców: 

1. miejsce –  Krzysztof Szymański zamieszkały w Radzicach Dużych 
2. miejsce – Janina Wiśniewska zamieszkała w Jelni 
3. miejsce – Danuta Cichecka zamieszkała w Domasznie 

Wyróżnienie przyznano Izabela Bąk zamieszkała w Trzebinie 

Z roku na rok posesje w naszej gminie wyglądają coraz piękniej, dzięki pomysłowości i 
zaangażowaniu sił i środków jej mieszkańców. 

Posesja Krzysztofa Szymańskiego w Radzicach Dużych 
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Domki na „Skale” oddane do użytkowania 

 

Zakończono kolejną inwestycję realizowaną przez Gminę i Miasto Drzewica, 
a polegającą na budowie dwóch pawilonów noclegowych na ul. Sosnowej.  

Domki są urządzone kompletnie i może w nich nocować 28 osób w cztero- lub 
trzyosobowych pokojach z łazienkami i sanitariatami oraz aneksami kuchennymi. 
Zagospodarowano teren wokół domków wykonując ciągi komunikacyjne, parkingi 
i oświetlenie. Urządzono tereny zielone z miejscami do grilowania.  

Lokalizacja domków sprzyja wypoczynkowi. 

 

Baza noclegowa przy torze kajakowym 

 

Potrójne regaty slalomowe na torze kajakowym w Drzewicy 

 

Ludowy Klub Kajakowy i Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy 19 i 20 września wspólnie 
zorganizowali na torze kajakowym w Drzewicy potrójne regaty slalomowe: XII Młodzieżowe 
Mistrzostwa Polski, XX Puchar Polski i IV Memoriał Roberta Korzeniewskiego. Do Drzewicy 
przyjechało około 100 zawodników w tym spora część kadry narodowej.  

W sobotę rozgrywano konkurencje w ramach Pucharu Polski. Największą liczbę punktów 
i zwycięstwo w swojej kategorii zdobyli nasi zawodnicy: Małgorzata Milczarek i Grzegorz Kiljanek. 
W punktacji zespołowej drużyna C-1 x 3 w składzie: Grzegorz Kiljanek, Krzysztof  Supowicz  i Michał 
Kołomański zajęła drugie miejsce. Miejsce trzecie przypadło zespołowi C-2 x 3 w składach: Norbert Jura – 
Paweł Smolarski, Michał Madzio – Adrian Wlazło i Bartłomiej Klimek – Dawid Bartos. W klasyfikacji 
zespołowej pierwsze miejsce przypadło klubowi z Nowego Sącza a drugie Ludowemu Klubowi 
Kajakowemu z Drzewicy. 

W rozgrywanym w niedzielę Memoriale Roberta Korzeniewskiego świetnie radzili sobie 
zawodnicy LKK. Na najwyższym stopniu podium stanęli: Małgorzata Milczarek – K-1 kobiet 
i Grzegorz Kiljanek w konkurencji C-1. Brązowy medal zdobył Paweł Reszelewski w K-1 mężczyzn.  

Zawody przebiegały w miłej, rodzinnej atmosferze. Najlepszych zawodników uhonorowano 
pucharami i medalami. Józef Bejnarowicz Prezes Polskiego Związku Kajakowego udekorował 
złotymi medalami osoby działające na rzecz rozwoju kajakarstwa: Przewodniczącą Rady Gminy 
i Miasta Marię Teresę Nowakowską, burmistrza Janusza Reszelewskiego i prezesa LKK 
w Drzewicy Krzysztofa Kołomańskiego. 
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Michał Kiljanek na najwyższym podium 

 

 

Małgorzata Milczarek – I miejsce,  najwyższe podium. 
II miejsce – Natalia Pacierpnik – drzewiczanka, obecnie reprezentantka KKK Kraków (z lewej strony). 



Wies c i  z n a d  Dr z ew i c z k i  3/71/2009                   str. 28 

 

Trzecie miejsce - Paweł Reszelewski. Na zdjęciu odbiera medal. 

 

Aktualności opracowała Małgorzata Wasilkowska-Bińkowska 

 
 

 

Ten numer „Wieści” w wersji elektronicznej jest do pobrania na stronie 

www.drzewica1429.republika.pl  

pod opcją WZD  

 
 

 

http://www.drzewica1429.republika.pl/

