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SSppaacceerrkkiieemm  ppoo  ddaawwnneejj  DDrrzzeewwiiccyy  

(lata 1938 - 1939) 

 

Drzewica jest osadą liczącą około 800 mieszkańców. W tym około połowę stanowią 

obywatele polscy wyznania mojżeszowego czyli Żydzi. 

Nie wszystkie przytoczone w opisie ulice mają swoje formalne nazwy. Będę używał tylko 

tych nazw, które są w potocznym obiegu.  

Zacznijmy, idąc traktem warszawskim od Augustowa (częściej nazywanego Wesołówką), 

w kierunku centrum. Po prawej stronie, daleko wśród kośnych łąk, widać zabudowania małego 

gospodarstwa Ciepłowskich. Po obu stronach drogi pustki. Dopiero po lewej stronie, przed mostkiem 

drogowym przerzuconym nad strumieniem Ciecierzy, widzimy samotnie stojący dom Witczaków. Zaś 

po prawej, znacznie oddalony od drogi, ogrodzony surowym kamiennym murem żydowski cmentarz 

grzebalny - kierkut. Lewa (północna) strona warszawskiego traktu nie zabudowana aż do mostu na 

Drzewiczce. Po prawej, przy drodze, oddalony o około sto metrów od mostku, stoi solidny murowany 

budynek rzeźni (istnieje do dzisiaj z nadbudowanym piętrem), za nim (na miejscu obecnej teraz stacji 

paliw) mały drewniany pawilonik strzelnicy, z osią prostopadłą do drogi. Wał kulochwytu widać 

z prawej strony  ogrodzenia drzewickiego parafialnego cmentarza katolickiego. Idziemy jeszcze około 

stu metrów.  Po lewej stronie drogi, w głębi łąki użytkowanej przez plebanię, widać kamienną płytę 

i żelazny niewielki krzyż - pozostałość po dawnym kościele św. Stanisława. Doszliśmy do quasi 

skrzyżowania. Trakt ostro skręca na północ do mostu na Drzewiczce. Na południe ciągnie się aleja 

prowadząca do cmentarza. W narożu zabudowania Urzędu Gminnego (istnieją do dzisiaj spełniając 

inną funkcję). Na wschód biegnie droga gruntowa (dzisiejsza ulica Władysława Sikorskiego) 

w kierunku wsi Zychorzyn. Po lewej widać w głębi, otoczoną fosą pełną wody, bryłę ruin zamkowych. 

A cała lewa strona drogi, aż do mostu na Brzuśni, bez jakichkolwiek zabudowań. Tuż przy 

skrzyżowaniu po stronie prawej, równolegle do drogi stoi remiza Straży Ogniowej. Drewniana szopa na 

murowanych kamiennych słupach z rampą od strony drogi (spalona przez żołnierzy niemieckich 

10 września 1939 r.). Kilkadziesiąt metrów dalej zabudowanie gospodarstwa Mosiełka (Musiełka?) 

z ładnym domem mieszkalnym blisko drogi. Następnie, na piaszczystej skarpie kilka „rozrzuconych” 

skromnych domostw zasiedlonych przez rodziny: Sikorskich, Rybczyńskich, Stobienieckich...  Zaraz za 

domem Klatów, kończącym teren zabudowany tej strony drogi, ciągną się, aż do samej strugi, niedawne 

nasadzenia sosnowe. Tę niby dzielnicę Drzewicy, z powodu  zalegającej tu piaszczystej gleby, nazywa 

się po prostu „piachy”. 

Idziemy traktem 

w kierunku mostu. 

Odcinek  do placu 

Marszałka Józefa 

Piłsudskiego nazywa się 

ulicą Mostową. Lewa 

strona aż do mostu 

niezabudowana. Po prawej 

w głębi widać  ruiny 

zamku otoczone fosą 

zapełnioną wodami 

Drzewiczki. Z mostu 

widoczny za zamkiem 

dom podworski. To 

aktualna rezydencja 
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obecnych właścicieli dworskiej resztówki - Biskupskich. Wchodzimy na most nad Drzewiczką. 

Drewniany, wąski, z drewnianym pokładem z sosnowych bali niezbyt szczelnie ułożonych. 

Drewniane filary mostowe chronione przed wiosennymi krami, czterema malowniczymi 

lodołamami czyli izbicami, tkwiącymi w dnie rzeki  po stronie napływu wody. Rzeka dość szeroka 

i głęboka. To dzięki zaporowemu zbiornikowi przed młynem Zameczkowskiego. Zaraz za mostem 

po lewej (zachodniej) stronie ulicy duży parterowy dom żydowski dotykający do ulicy 

„śmierdzącej” (nazwa dzisiejsza 17-tego Stycznia). Resztę długości ulicy Mostowej po lewej 

stronie wypełnia ogrodzona kamiennym murem posesja Franciszka Waśkiewicza z domem 

mieszkalnym zwróconym frontem do ulicy, w którym właściciel prowadzi sklep z własnymi 

wyrobami masarskimi. Po prawej (wschodniej) stronie, tuż za mostem nieco w głębi, domostwo 

żydowskie z kuźnią. Dalej  murowany, wąski dom ze sklepem obuwniczym i przylegająca do niego 

zabudowana posesja. To własność Karola Kosińskiego (byłego naczelnika drzewickiego oddziału 

O c h o t n i c z e j  

Straży Ognio-

wej), ze sporym 

domem partero-

wym zwróconym 

frontem do rynku.  

Przed nami 

centrum Drze-

wicy. Plac Mar-

szałka Józefa 

P i ł s u d s k i e g o  

nazywany rynkiem 

lub „miastem”. 

Cały, poza jezdnia-

mi, zabrukowany 

kamieniem pol-

nym czyli „kocimi łbami”. Z wyraźnie zaznaczonym pasem łączącym ulice: Mostową i Studzińską. 

(Brukarze też byli estetami). Południową stroną rynku przebiega szosa – bita jezdnia traktu 

warszawskiego. Przed kościołem ostro zakręca na północ, spotyka się z wybrukowaną jezdnią 

biegnącą od ulicy Studzińskiej północnym skrajem rynku i wchodzi w ulicę Warszawską. A oto 

zabudowa południowej strony rynku. W narożnym pomieszczeniu domu Kosińskiego, prowadzą 

sklep i mieszkają Suskiewiczowie (Marian z rodziną). Dalszą część  zajmuje restauracja 

(z bilardem) Jana Sarby. Przylega do niej piekarnia Jana Musiała. Do niedawna  prowadzona przez 

Ciechańskiego. Teraz zwarta zabudowa żydowskich domów mieszkalnych dochodzi do posesji 

Kołodziejskich z przejściową bramą z ulicy na podwórze i nad bramową facjatą z balkonem. 

W pomieszczeniu przylegającym do zachodniej strony bramy Roman Kołodziejski prowadzi sklep 

masarski z wyszynkiem. W głębi podwórza, za mieszkaniem Kołodziejskich, też są jakieś rudery 

żydowskie z mieszkalnymi włącznie. Do posesji Kołodziejskich od strony wschodniej przylega 

dom Mariana Łęgosza. Za nim mieszkanie i piekarnia Jankowskiego, oraz sklepik pani Dolewskiej. 

Kilku metrowa przerwa w zabudowie i posesja Zielińskich. Z dużym drewnianym domem przy 

ulicy i sporym drewnianym barakiem w ogrodzie, oddalonym od ulicy o kilkanaście metrów.  
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Następnie piętrowa kamie-

niczka piekarza Szczepana 

Pałgana i tuż za nią 

parterowy dom murowany 

Sewera (Ksawerego?) Jan-

kowskiego. Ostatnim 

budynkiem na tej stronie 

rynku jest kamienica 

Spółdzielni Spożywców 

ŚWIT, mieszcząca na 

parterze spółdzielczy sklep 

spożywczy i posterunek 

Policji Państwowej, a na 

piętrze mieszkania. Wzdłuż 

zabudowanej południowej 

strony rynku, począwszy od 

ulicy Mostowej, aż do 

kamienicy ŚWIT biegnie, jedyny w Drzewicy trotuar wyłożony standardowymi płytkami 

betonowymi. Również przebiegający przez miasto odcinek traktu warszawskiego i wybrukowana 

mniejszymi głazakami jezdnia północnej strony rynku, to jedyne w Drzewicy utwardzone 

nawierzchnie drogowe. Wszystkie pozostałe ulice to tylko gruntowe drogi. Stronę południową 

rynku, na zachód od końca ogrodzonej murem posesji Waśkiewicza, aż do Placu Kościuszki, 

zalegają szczelnie zabudowania drzewickich Izraelitów. Zachodnią ścianę rynku zamykają  też 

w zwartej zabudowie tylko domostwa żydowskie. Wśród nich kilka piętrowych kamienic. 

Właścicielami zabudowanych posesji północnej strony również są Żydzi. Ostatnią ich własnością 

w tym zwartym ciągu, przerwanym tylko wlotem ulicy Studzińskiej, jest ceglana kamienica 

mieszcząca na parterze Urząd Pocztowy. Przylega do niej mały domek zamieszkały przez 

właścicielkę panią Gołaszewską i rodzinę Wiktora Gruszczyńskiego.  
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Zabudowę wschodniej części północnej strony, tuż przy wlocie ulicy Warszawskiej, zaczyna 

mały drewniany budyneczek Skrętowskich. Zaraz za nim posesja Miązków ze sklepikiem 

pasmanteryjnym prowadzonym przez Bombkę – zięcia Miązków. Do tego domu przylega 

murowany budynek mieszczący aptekę i mieszkanie Makomaskich. W głębi przestronnego 

podwórza  murowana oficyna zasiedlona przez rodzinę Karola Kosińskiego. Mieszka tam również 

zięć Karola, zdolny stolarz meblowy Minkiewicz. Dalej dom Kwietnia. Za nim, w głębi ogrodu, 

w murowanym domu ledwie widocznym z rynku, mieszkają Lesiakowscy i Kostiukowie. 

Następnie, oddalony od jezdni dom Zdanowskich i Porzyckich, przed którym odbywają się 

tradycyjne strażackie loterie fantowe w czasie parafialnego odpustu 18 października. To już cała 

zabudowa północnej strony . Na wschodzie, obszar rynku zamyka kościół parafialny z wysoką 

wieżą zegarową w stylu gotyckim, poprzedzony kamienną figurą św. Jana Nepomucena. 

Wchodzimy w ulicę Warszawską. Lewa strona zaczyna się długą działką odgrodzoną od ulicy 

drewnianym płotem i obsadzoną ziemniakami. Teraz zwrócony szczytem do ulicy drewniany spory 

dom pani Derdy. Przed nim figura Matki Boskiej na czworokątnym cokole. W tym domu mieszka 

też starsza pani Kotrasowa. Obie panie mają pieczę nad utrzymaniem w należytym stanie kościelnej 

bielizny liturgicznej i ołtarzowych serwet. Jedną izbę w swoim domu pani Derda przeznaczyła na 

„garderobę” dla poza drzewickich młodych par, które przed wejściem do kościoła mogą tu, 

korzystając z cennych rad obu starszych pań, uzupełnić i poprawić ślubne toalety. Dalej teren 

Szkoły Powszechnej. Za szkolnymi zabudowaniami, ogrodzone drewnianym płotem szkolne boisko 

zabawowo rekreacyjne, zakończone ohydnie cuchnącym baraczkiem mieszczącym szkolne ustępy. 

Po małej przerwie nowy dom Zycha; drewniany z facjatą. A przed nim stary kamienny obelisk 

z kolumną w stylu jońskim, zwieńczony figurką świętej Anny. To już ostatni obiekt przy ulicy 

Warszawskiej. Teraz trakt warszawski skręca ostro na wschód w kierunku Odrzywołu. Prawa strona 

Warszawskiej w zasadzie nie jest zabudowana. Plebania i jej zabudowania gospodarcze nie 

przylegają do ulicy. Stoją oddalone od niej o kilka dziesiątek metrów. 

Wracamy do rynku. Od jego północnego obrzeża, na wysokości domu Zdanowskich odchodzi 

ku zachodowi niepozorna uliczka(dzisiejsza ulica Mickiewicza).Krzyżuje się z ulicą Studzińską 

i biegnie dalej na zachód. Po lewej stronie są tylko fragmenty różnych podwórzowych zabudowań 

posesji z Placu Piłsudskiego. Na  prawej (północnej) zaraz za domem Zdanowskich, oddalona nieco 

od ulicy stoi stodoła Jana Sarby z dachem pokrytym srebrzystą papą. Dalej dom zamieszkały przez 

rodzinę Białków i Martyszewskich. Później już przy samej ulicy dom w którym między innymi 

mieszka Józef Zdoliński z rodziną. Następna, narożna już, posesja Gąsiorowskich, z domem 

zwróconym frontem do tej uliczki. Przecinamy” ulicę Studzińską. Pierwsza posesja Anny 

Pierścińskiej. Oddzielona od ulicy ułożonym kamiennym murem i ścianą jakiegoś budynku 

gospodarskiego. Teraz szeroka działka Morawskich, nasadzona kartoflami, a za nią gospodarstwo 

Białków. Z domem przy ulicy. Później spory dom wielorodzinny. Mieszkają tu Kowalczykowie, 

Wasilewscy i Wojciech Tyka z rodziną. Najbliżsi sąsiedzi to małżonkowie Kothe. Teraz dom 

Studentkowskich. Stoi prostopadle do ulicy i jak gdyby ją zamyka. Wąskim przesmykiem z jego 

prawej strony dochodzi się do kończącej uliczkę, zagrody Kędzierskich. Senior Aleksander 

Kędzierski jest drzewickim sołtysem. 

Przemieszczamy się w południowo wschodnią część rynku i wchodzimy w ulicę nazywaną 

zakościelnym przysiółkiem. Po lewej, to odgrodzony murowanym parkanem teren kościoła. 

Pierwszy po prawej stoi nie ukończony budynek (stan surowy zamknięty) Domu Ludowego. 

Za mim kawałek uprawianego ogródka i „organistówka”; siedziba kościelnego organisty. Dalej na 

wschód kilka posesji gęsto zabudowanych skromnymi domostwami zasiedlonymi przez rodziny 

Białków, Wardeckich, Pyzików, Dobrzyńskich ?... Innych nazwisk nie pamiętam. Na końcu tego 

zabudowanego ciągu schludny, nieduży domek z figurą Matki Boskiej w frontowym ogródku-

siedziba sióstr Tercjanek, zwana „ochroną”. Kilkadziesiąt metrów dalej, dochodzące do samej 

ulicy, rozlewisko zaporowego zbiornika młyńskiego. Drewniany upust na Drzewiczce, z usypiająco 

szemrzącymi strumykami wody wypływającej  przez szczeliny. Obok duży, piętrowy budynek 

żydowskiego młyna zbożowego i towarzyszący mu domek mieszkalny. Na końcu, oddalone od 
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młyna kilkoma działkami rolniczymi gospodarstwo i dom Gruszeckich. Na drugim, prawym brzegu 

rzeki, na wysokości młyna, widać samotnie stojący, stary po dworski czworak, do którego można 

stąd dojść przez upust. Drugą stronę przysiółka, zaraz za ogrodzonym placem kościelnym, zajmuje 

kilka zabudowanych posesji należących do miejscowych rolników i domostwo Wilczyńskich 

z dużym profesjonalnym sadem owocowym ciągnącym się w kierunku północnym aż do traktu 

warszawskiego. Jeszcze tylko dwa czy trzy? nie przylegające do siebie budynki mieszkalne 

(w jednym z nich mieszkają Matraccy) i koniec ulicznej zabudowy. 

Od rynku, w tej samej osi co Mostowa, odchodzi ulica Studzińska (Kilińskiego). Biegnie pod 

lekkie wzniesienie w kierunku północnym. Spływające wody deszczowe wyrobiły wąwóz pełen 

kamieni zalegających na zaniedbanej jezdni. Na lewym „rogu”, tkwi wysoki drewniany słup 

rozwidlony na szczycie, z zawieszonym dzwonem alarmowym. Krótki odcinek, do najbliższego 

skrzyżowania, po obu stronach ulicy, stanowią ściany żydowskich zabudowań adresowanych przy 

rynku. Pierwsza za skrzyżowaniem posesja Anny Pierścińskiej z domem zwróconym szczytem do 

ulicy. Za nią oddzielony wąskim ogródkiem dom Maciejewskiego. Później na skarpie pusty plac 

Wasilewskiego i w lewo odchodzi droga do Dąbrówki (dzisiejsza Żeromskiego). Za nią w narożu 

kolejno dwa przylegające do siebie domy zwrócone frontem do Studzińskiej. Pierwszy 

Morawińskiej. Drugi Stanisława Babickiego z   kuźnią przez niego prowadzoną. Następny, ładny 

domek Reginy Lesiakowskiej. I zaraz za nim posesja Ryszarda Żuczkowskiego (Życzkowskiego). 

Teraz mały pusty placyk poprzedza duży, nowy dom ceglany Zygmunta Balasińskiego z tartakiem 

na zapleczu. Dalej tonąca w zieleni posesja Władysława Rezwowa. I na końcu tej strony, 

zabudowane posesje braci Franciszka i Macieja Tyków. Dom Litworskich oddalony znacznie od 

ulicy sterczy samotnie wśród uprawnych pól.  

Wracamy na początek Studzińskiej. Idziemy prawą stroną. Posesja Gąsiorowskich 

odgrodzona od pobocza drogi długim kamiennym murem opatrzonym kilkoma napisami 

o jednakowej treści: „DO ROZBIÓRKI”. To wynik niedawnej działalności komisji gminnej 

usiłującej poprawić estetykę zaniedbanego miasta. Oddzielony od Gąsiorowskich uprawną działką 

stoi ładny dom Słodkowskiego. Tuż za nim, w drewniaku zwróconym szczytem do ulicy mieszkają  

Łukasikowie i stolarz Ramus z rodziną.  
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Teraz, chyba najstarszy budynek na tej ulicy, „stara szkoła”. Obecnie służy za mieszkania dla 

kilku drzewickich rodzin. W tym dla szkolnego woźnego Czerniewskiego. Za chwilę, długi, 

odgrodzony od ulicy drucianą siatką, plac Walentego Zdanowskiego, zapełniony owocowymi 

drzewami i niewielkim domem. Następnie gospodarstwo Tomczyków, też rozciągnięte wzdłuż 

ulicy. W ostatnim domu mieszka rodzina Józefa Sadliskiego.. 

Daleko, pod „parchowcem”, przy drodze do wsi Żdżary, w sąsiedztwie zakościelinskich 

przydatków, mieszka gminny rakarz.  

Po prawej stronie drogi prowadzącej do wsi Dąbrówka, zacieśnione bardzo zabudowania 

gospodarstwa Waleriana Pierścińskiego, przylegające do ogródka Morawińskiej. Lewa strona na 

początku wolna. Później tylna ściana jakiejś stodoły i malutka stodoła Wiktora Gruszczyńskiego 

mieszkającego w rynku. Droga do Dąbrówki (obecna ulica Żeromskiego) skręca w prawo, 

a przedłużeniem jej dotychczasowego kierunku jest „głęboka droga” (obecnie ulica Armii 

Krajowej). Nazywana tak z powodu wąwozu w którym przebiega na kilkudziesięciometrowym 

odcinku. Zabudowana tylko dwoma obiektami. Zaraz na początku po lewej stronie Kothe ma nową 

stodołę pokrytą ocynkowaną blachą. A daleko po prawej, już w szczerym polu rozlokowało się 

gospodarstwo Suskiewiczów. 

W samym narożu utworzonym przez drogę do Dąbrówki i polną drogę biegnącą na północ 

(obecna Hubala) z tyłu lewostronnych posesji ulicy Studzińskiej, stoi mały jednoizbowy domek 

Władysława Michałowicza. Odkupiony w 1938 od Ferensteina – prowadzącego tu jaglaną 

i gryczaną kaszarnię. Po przeciwnej stronie drogi, bliżej lasu (gdzieś w okolicy obecnej ulicy 

Ogrodowej) mieszka Jan Studentkowski z rodziną. 

Plac Berka Joselewicza (zasłużonego pułkownika wojsk polskich z okresu Powstania 

Kościuszkowskiego) nazywany zwyczajnie placem żydowskim, zamieszkują tylko Żydzi. 

W ohydnych stłoczonych domostwach, z podwórkami pełnymi różnych ruder i cuchnących 

śmietników. W centrum zabudowanej południowej ściany, bożnica. Na środku placu, studnia. 

Jedyne źródło pitnej wody dla mieszkańców tego rynku. Druga studnia jest w wytwórni wód 

gazowanych firmy Bojmann, ale tylko do użytku nie publicznego. Z rynku Piłsudskiego do rynku 

żydowskiego można przejść dwoma krótkimi ulicznymi  łącznikami na północnej i południowej 

stronie. 

Pierwszą ulicą odchodzącą na zachód od Mostowej, czyli ulicą śmierdzącą, (dzisiejsza 17-

tego Stycznia) można dojść do placu Kościuszki. Początkowy odcinek prawej strony stanowi 

kamienny mur z bramą wjazdową na posesję Franciszka Waśkiewicza. A dalej, aż do placu 

Kościuszki to fragmenty drewnianych zabudowań podwórkowych żydowskich posesji 

z domostwami przy rynku i tylna ściana bożnicy z kilkoma oknami. Na początku po lewej stronie 

ulicy też stłoczone drewniane rudery mieszczące między innymi latrynę publiczną i mykwę – łaźnię 

obrzędową. Idziemy szybko, bo cuchnie tu straszliwie. Na drodze kałuże z podeschłą nieco 

śmierdzącą substancją. Przez kawałek wolnego placu przechodzi zaniedbany rów odprowadzający 

wody deszczowe do Drzewiczki. Teraz żydowska kamienica, w której prosperuje usługowy zakład 

barwiący przędzę i tkaniny z chałupniczego wyrobu. I wkrótce za nią mały schludny domek 

Majchrowicza przylegający do szerokiego placu Franciszka Łęgosza z domem i zabudowaniami 

gospodarczymi. To już ostatnia posesja przy śmierdzącej ulicy. Dalszy ciąg posesji w tej linii to 

południowa ściana placu Kościuszki. Zaczyna się przylegającym do placu Łęgosza żydowskim 

murowanym domem, z środkową bramą przejściową prowadzącą do zabudowanego podwórka. 

Teraz murowany dom Krajów, za nim duży wieloizbowy drewniak Czernickich. Następne 

posadowione szczytem do ulicy: murowańce Jerzego Gaczyńskiego i Piotra Stępnia. Murowany 

domek Welchudów i stojący w głębi za nim drewniak mieszczący rodzinę Zygmunta Łęgosza 

(strażackiego trębacza alarmowego) stanowią z domem Stępnia zespół jednego podwórka. Teraz 
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dość szeroki plac, wolny przy ulicy, ze stojącą w głębi stodołą. Należy do Władysława Kopcia 

i graniczy od zachodu ze starym drewniakiem mieszczącym rodzinę Królikowskich. W niewielkim 

budyneczku  przy ulicy, tuż za Królikowskimi, Leon Sadliński prowadzi mały kiosk spożywczy 

nazywany przez klientelę „budką Leonka”. Mieszkanie mają Sadlińscy w podwórzu za sklepikiem. 

Właścicielami następnej posesji są Kowalscy. Mieszka tu również   zięć Kowalskich, Stefan 

Pabianek z rodziną. Ostatni dom w części południowej placu Kościuszki to siedziba Ludwika Kuca. 

Przeciwległa północna strona zaczyna się dużym domostwem żydowskim z facjatami na 

poddaszu. Do niego przylega ściśle mała chałupka dwuizbowa zamieszkana przez rodzinę Henryka 

Kowalskiego i dwu braci Gaczyńskich. Dalej, kolejno w kierunku zachodnim stoją domy: 

Kaczorkiewiczów, Wojciechowskich, Białków, Grochowskich. Ostatnia posesja Michałowskiego i tuż 

za nią nie zabudowana działka należąca do Kowalskich mieszkających po przeciwnej stronie placu, 

kończy tę stronę. Dalej ku polom biegnie ulica nazywana polną drogą. To obecna Szkolna. 

W pierwszym domu  rozpoczynającym ulicę mieszkają Staniszewscy. Zaraz za nimi stoi długa stodoła. 

A gospodarstwo Piotra Jagielskiego kończy prawą stronę ulicy. Do lewej strony dochodzą tylko różne 

gospodarskie budynki należące do posesji z ulicy Stawowej. Zachodnią stronę placu Kościuszki zamyka 

dom Piotra Ciecierskiego trumiennego stolarza i mały domek Katarzyny Makowskiej. 

Droga stawowa rozdziela posesje Ciecierskiego i Makowskiej. Po lewej stronie zaczyna się 

drewnianym domostwem zasiedlonym przez rodzinę Świtałowskich i Sadowskich. Dalej są parkany 

trzech posesji zabudowanych przy ulicy Fabrycznej i mały domek drewniany pani Jagielskiej. 

Następnie parkan tylnej części posesji Domańskich, później szeroki wolny plac, a za nim dom  

rodzinny Stanisława Wieczorkiewicza. Ostatnim zabudowaniem tej strony jest lichy, dwuizbowy 

domek drewniany zamieszkiwany przez rodziny: Mariana Kotrasa i Józefa Szczepańskiego. Droga 

stawowa biegnie dalej prosto na zachód aż do samego stawowego brzegu. Z boku piaszczystych 

kolein wyżłobionych kołami konnych furmanek, tu i ówdzie widać niewielkie jamy z których 

wydobywa się brunatną glinę przydatną do budowy lub naprawy kaflowych pieców domowych. 

Prawą stronę Stawowej, zaraz za Ciecierskimi zajmuje gospodarstwo Kacprzaków. Tuż za 

nim kolejno trzy małe domki, podobnie jak dom Kacprzaków, szczytami zwrócone do ulicy 

Koperkiewicza i Piotra Tyki. W  trzecim mieszkają panie: Kucharska i Bujanowiczowa z synem. 

Dalej dom rodzinny Kowalskich, tutaj też mieszka nauczycielka pani Halina Zientarska. Z posesją 

Kowalskich graniczą większe od poprzednich domy: Janiszewskich i Mieczysława Sobkiewicza. 

Ostatnim budynkiem po tej stronie jest stodoła Piotra Ciecierskiego. 

Idziemy ulicą Fabryczną w kierunku fabryki. W pierwszym domu po lewej stronie mieszkają 

panie Cegielskie, wolna działka użytkowana rolniczo i za nią posesja Rzeźników. Później kolejno 

wolna działka, dwie równolegle posadowione stodoły oddalone nieco od ulicy. Znów wolna działka 

i murowana ruina starego szlachtuza z drewnianymi  zabudowaniami w podwórzu. Teraz zadbany 

drewniany dom rodzinny Różalskich, wolna działka, i za nią domek Szczepańskiego do którego  

przylega posesja Szczepaników z domem mieszkalnym przy ulicy. Działka Anny Pierścińskiej ze 

stodołą w głębi i przylegająca do niej od zachodu zabudowana posesja Gąsiorowskich. Następnie 

dom Komorowskich. Za szeroką działką rolniczą, znacznie zdewastowany drewniak nieznanego mi 

właści ciela do którego przystaje wąska posesja Grochowskiego z domem zwróconym szczytem do 

ulicy. Po kilkunastu metrach posiadłość Florczaków użytkowana przez Dębowskich. Mieszkają 

w oficynie w podwórzu, zaś w domu (stoi do dzisiaj) przy ulicy, prowadzą  restaurację z bilardem. 

Poprzedzony szerokim kawałkiem pola ( też stoi do dzisiaj) po lewej stronie ulicy Fabrycznej 

maleńki domek Cieplińskich. I daleko, na skarpie schodzącej do kanału Piecówki, dolegający już 

do terenu fabryczne go, zalega skomplikowany drewniany budynek mieszczący na dole łaźnię 

fabryczną i mieszkanie Wincentego Rogulskiego, a na górze mieszkania Trynkosów (Trynkoszów?) 

i Tadeusza Zalewskiego. 
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Pierwszym po prawej stronie Fabrycznej, poprzedzony ogródkiem jest mały domek 

Makowskich. Tuż za nim bardzo stłoczona zagroda Filipa Rzeźnika z domem przy ulicy. Dalej  

siedziba Pożyckich i następnie Szczepańskich. W szerokim podwórzu, nieco oddalony od ulicy 

stary dom  Kopcia. Na zachodnim skraju podwórza wielorodzinny dom,  w którym mieszkają 

z rodzinami: Witold Kopeć, Kazimierz Jagielski i Domańscy. Za szerokim pustym placem, 

zwrócony szczytem do ulicy domek Pomykały. Tuż za nim, dom Jana Skrętowskiego przylegający 

do posesji Wieczorkiewiczów ze sporym domem z gankiem, w którym obok gospodarzy mieszka 

Feliks Jagielski z rodziną. Teraz,  murowany z czerwonej cegły, z facjatą na poddaszu, gustowny 

dom Lesiakowskich. Dalej dwurodzinny domek Niedziałkowskiego. Za nim w głębi podwórza 

maleńka, murowana  ceglanka, to domek pani  Buczniakowskiej. Szeroki pusty plac poprzedza 

posesję Kazimierza Kosińskiego z domem mieszkalnym przy ulicy i elektrycznym młynem 

zbożowym w głębi. Następnie, nie wykończony jeszcze i nie zamieszkały dom Tadeusza 

Sobkiewicza. Tuż przed dzisiejszą ulicą Staszica, oddalony nieco od ulicy Fabrycznej stoi mały 

domek pań Gaczyńskich, a przed samym początkiem dzisiejszej ulicy Skalnej, dom Bogatków. 

Dopiero po kilka dziesięciu metrowym pustym odcinku Fabrycznej murowany dwojak należący do 

właścicieli fabryki. Mieszkają tu Nawroccy i Wiktorowiczowie. Na jego zapleczu w drewnianych 

oficynach mieszkają Węgorzewscy i Michałowscy. Przedostatni, fabryczny drewniany dwojak jest 

siedzibą rodzin: Jana Pierścińskiego i Zalewskich. Tę stronę Fabrycznej zamyka ogrodzona 

rezydencja Augusta Kobylańskiego. 

Wikariówka (dzisiejsza ulica Skalna ) zaczyna się przy „żelaznym krzyżu” i biegnie na 

zachód za włościami Kobylańskich, aż do samego stawu. Jest częściowo zabudowana tylko po 

prawej stronie. Zaczyna się domem Szydłowskich. Później wąska działka rolnicza i stłoczony na 

niewielkiej powierzchni zespół kilku domków. W pierwszym mieszka  Adam Rzeźnik z małżonką. 

W następnych: Niemirscy, Lęgoszowie, Wacławiakowie, Michał Komorowski z rodziną. 

Oddzielony od tego zespołu kilkoma działkami rolniczymi stoi domek  Tadeusza Abramczyka. 

Następnie, też po niewielkiej przerwie, ostatnie przy ulicy, domostwo rodziny Stefana Karbownika. 

Po lewej stronie Wikariówki, na długości rezydencji Augusta Kobylańskiego zalega wysoki 

drewniany parkan zdublowany od wewnętrznej strony żywopłotem grabowym, a dalej dochodzący 

aż do stawu, solidny mur kamienny. 

Na koniec, mostkiem dla pieszych nad Piecówką (kanałem zrzutowym wody z fabrycznej 

elektrowni wodnej) i ścieżką  między fabrycznym terytorium a rzeką Drzewiczką odpływającą  od 

upustu, przechodzimy „na skałę”. Czyli na południowo zachodnią część Drzewicy.  

Tuż za upustem równolegle do stawowego brzegu stoi murowany, kamienny budynek 

zamieszkały przez wozaków obsługujących fabryczny tabor konny. Ulica wspina się pod małe 

wzniesienie. Po prawej stronie ulicy, parterowa, drewniana stara rezydencja Kobylańskich. Teraz 

zamieszkiwana przez dalszą ich rodzinę. Po lewej biała kamienica. To rezydencja Kazimierza 

Kobylańskiego dyrektora fabryki. I w końcu, kilkadziesiąt metrów za białą kamienicą, murowany 

czworak z czerwonej cegły nazywany po prostu „ceglanką”. Mieszka tu kilku pracowników fabryki 

z rodzinami. Między innymi: Jan Komorowski, Narcyz Cegielski, Zygmunt Janiszewski, Roman 

Kucharski. Żona Romana, Maria Kucharska jest nauczycielką w drzewickiej Szkole Powszechnej. 

Idąc, od upustu południowym brzegiem stawu, po stu pięćdziesięciu metrach spaceru 

natrafiamy na studnię artezyjską od dawna nazywaną zdrojem. Stąd, wodę pitną do użytku 

kuchennego państwa Kobylańskich przywozi się codziennie w specjalnym beczkowozie. Inni 

drzewiccy mieszkańcy również, ale w znacznie ograniczonym zakresie, korzystają z tego źródła 

wody służącej do sporządzania, rzekomo, znakomitej herbaty.  

Leszek  Pierściński 

Skarżysko-Kam.,  maj 2009 r. 
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„Spotkanie po latach...” - rok 2010 

 

Już piąty raz przyjechali do Drzewicy Goście z różnych zakątków kraju i świata na 

„Spotkanie po latach...”, które tego roku przypadło na dzień 5 czerwca i wpisało się 

w uroczyste obchody święta miasta. 

Przyjechali, mimo wyjątkowa niesprzyjających wydarzeń, jakie stały się udziałem polskiego 

społeczeństwa – tragicznej katastrofy smoleńskiej oraz również katastrofalnej powodzi. 

Pokonali dziesiątki, setki, a niektórzy tysiące kilometrów, jak chociażby drzewiczanin – 

p. Wojciech Staniszewski mieszkający w Stanach Zjednoczonych. 

Przywiodła Ich niewątpliwie nostalgia, sympatia i – można rzec bez przesady – miłość 

i przywiązanie do miejsca urodzenia, do miasta młodości, do rodziny, przyjaciół i do 

cmentarza – miasta umarłych, gdzie spoczywają bliscy. 

Udział w spotkaniu to również wypełnienie testamentu nieodżałowanej śp. Krystyny 

Staszewskiej – zawartego w strofach Jej ostatniego wiersza, umieszczonego na zaproszeniach: 
 

Tak miło jest ujrzeć nasze dawne kąty, 

Zjedźmy się więc wszyscy jeszcze po raz piąty. 

Niech serce radośnie zabije na nowo, 

Niech pamięć zapisze każde miłe słowo. 

Nie wiemy jak wiele jeszcze lat przed nami, 

Bądźmy znów tu razem, nie zostańmy sami... 
 

 Krystyna Staszewska (1929 – 2009) 

 

Uczestnicy zjazdu zebrali się przed świątynią, gdzie Młodzieżowa Orkiestra Dęta dała 

piękny koncert. 
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Spotkanie, jak wszystkie poprzednie, rozpoczęło się uroczystą Mszą św. w parafialnym 

kościele pw. św. Łukasza. 

 

Mszę św.  celebrował i homilię wygłosił Ksiądz Proboszcz Adam Płuciennik. Ofiara 

mszalna sprawowana w intencji obecnych na spotkaniu i tych, którzy z różnych powodów 

nie mogli przybyć do Drzewicy. 

Modlitwę w języku włoskim czytała p. Krzysztofa Smarkala – drzewiczanka 

mieszkająca we Włoszech. 

Bogu miłosiernemu polecano zmarłych przyjaciół i członków Towarzystwa, 

szczególnie tych, którzy odeszli do wieczności w ostatnim roku: śp. śp. Krystynę 

Staszewską, Ryszarda Nawrockiego, Irenę Kędzierską z d. Kowalczyk zm. w Piastowie 

i Teresę Obuchowską z d. Wiktorowicz zm. w Łodzi. 
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Modlitwa, skupienie i głębokie przeżycia towarzyszyły wszystkim podczas celebry 

Mszy św. w świątyni, która była i nadal jest miejscem  najważniejszych wydarzeń w życiu 

wielu przybyłych Gości. 

W tym kościele  byli chrzczeni, bierzmowani, przystępowali do  I komunii św., tutaj 

zawierali związki małżeńskie, wreszcie tutaj przyprowadzali i żegnali swoich bliskich zmarłych. 

Po nabożeństwie nastąpił przemarsz ulicami miasta... 

 

...miasta, które z roku na rok pięknieje 

 

Przed budynkiem szkoły pamiątkowe zdjęcie 

 

Spotkanie przy stole odbyło się w gościnnych progach Szkoły Podstawowej 

w Drzewicy. 
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Przewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy – Anna Reszelewska, w imieniu 

członków Towarzystwa i własnym, serdecznie powitała Gości. Wyraziła wdzięczność za 

przybycie, życzyła niezapomnianych chwil podczas całej imprezy. 

Przytoczyła kilka wersów wiersza p. Krystyna Staszewskiej, odnoszących się do  

wartości i znaczenia gniazda rodzinnego: 
 

Ten dom rodzinny, to ciepłe ognisko, 

Kroczy za nami poprzez życia znoje,  

Leczy nam serca wszelkie niepokoje, 

Jest zawsze z nami, choć zawiedzie wszystko. 

 

Pani dr Maria Teresa Nowakowska – Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Drzewica, 

a zarazem wiceprzewodnicząca Towarzystwa, wzniosła toast za spotkanie, za zdrowie 

i pomyślność wszystkich uczestników. 

Zaprosiła na przyszłoroczny jubileuszowy zjazd 20-lecia pracy Towarzystwa Przyjaciół 

Drzewicy – organizatora imprezy. 
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Burmistrz  Janusz Reszelewski serdecznie powitał wszystkich obecnych, podziękował 

Gościom za przyjazd  na spotkanie do swojego miasta, o którym tak trudno zapomnieć, 

mimo odległości i upływu czasu. Wyraził uznanie społecznikom drzewickim za pomysł 

i doskonałą organizację tek niezwykłych spotkań. 
 

 
 

Dziękując wszystkim, wręczył kwiaty pani Krystynie Dominik – drzewiczance 

mieszkającej w Łodzi, która uczestniczyła we wszystkich „Spotkania po latach...”. 
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Serdecznie rozmowy przy obiedzie 

 

W holu szkolnym udostępniono monografię „Drzewica – szkice z dziejów miasta” 
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Dalsza część spotkania miała miejsce na placu Ośrodka Kultury przy ul. Braci Kobylańskich. 

 

Pan Kazimierz Łęgosz – drzewiczanin mieszkający w Ostrowcu Świętokrzyskim, uczestnik wszystkich spotkań, 

umilał czas śpiewając wiązankę piosenek – od patriotycznych, lirycznych, sentymentalnych po biesiadne 

 

 

Przy grilu i ognisku kontynuowano rozmowy przyjaciół 
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Okazją wyjątkowych wspomnień była prezentacja starych fotografii przygotowana 

przez p. Alinę Szymańska oraz mgr. Andrzeja Króla i jego uczniów z Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – Pawła Osińskiego i Piotra Wolskiego. 

 
 

W skupieniu, z wypiekami na twarzach, odgadywano i rozpoznawano osoby, miejsca i czas 

utrwalone na zdjęciach. Odszukiwano siebie z lat dziecięcych i szkolnych, poznawano kolegów, 

nauczycieli  i znajomych – żyjących i również tych, których obraz kryją już tylko fotografie. 

 

Zdjęcia komentował m.in. p. Jeremiasz Kostiuk – uczestnik wszystkich spotkań, drzewiczanin 
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Spotkanie od początku do końca przebiegało w bardzo miłej, sympatycznej i serdecznej 

atmosferze. Zakończyło się wieczorem – przyjaznym, życzeniami, podziękowaniami 

i planami na kolejny zjazd za rok – w 2011 roku. 

 

W imieniu organizatorów spotkania i własnym składam gorące podziękowania wszystkim bez 

wyjątku, którzy w myśl staropolskiego powiedzenia „Gość w dom – Bóg w dom”, zaangażowali się 

w przygotowanie imprezy, zapewniając godne przyjęcie Gości.  

Optymizmem napawa fakt, że w prace organizacyjne i usługowe włączyła się młodzież – obsługę 

kelnerską pełnili:  Ola Król, Olga Szymańska, Natalia Pomykała, Dorota Wiktorowicz, Karolina 

Szcześniak, Wojtek Wolski i Robert Szcześniak zaś fotograficzną Anna Kowalska  i Dominik 

Niemirski. Oprawę muzyczną zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta. 

 

Wszystkim  pięknie dziękuje 

 

Anna Reszelewska 

przewodnicząca Towarzystwa 

 

 
 

Z  ŻYCIA GMINY 

 

ŚWIĘTO MIASTA 

 

    W dniach 5 – 6 czerwca 2010 r. odbyły się obchody Dni Miasta. Tegoroczną imprezę 

zorganizowano w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie 

małych projektów. W sobotę 5 czerwca na uroczystości zorganizowane na placu obok 

boiska „Orlik” licznie przybyli mieszkańcy Gminy i Miasta Drzewica. Impreza rozpoczęła 

się biegiem ulicznym o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica.  
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     Z dużym zaangażowaniem i entuzjazmem zaprezentowali się na scenie uczestnicy Warsztatu 

Terapii Zajęciowej. W ramach prowadzonej rehabilitacji społecznej podopieczni WTZ 

przygotowali skecz „Kabaretu Skeczów Męczących” oraz układ taneczny. Po występie WTZ-u 

swoje programy przedstawili uczniowie z poszczególnych szkół z terenu gminy.  

     Następnie Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Drzewica Maria Teresa Nowakowska  

i Burmistrz Janusz Reszelewski wręczyli nagrody uczestnikom „Biegu ulicznego” 

i artystom biorącym udział w festiwalu szkół.  Kolejnym punktem programu było 

przedstawienie teatralno-muzyczne grupy GOŚĆ oraz chóru z Gimnazjum w Drzewicy.  

     W blasku zachodzącego słońca na scenie pojawili się członkowie grupy REDLIN  

z Jastrzębia Zdroju. Zagrali świetny koncert na folkową nutę z domieszką muzyki irlandzkiej. 

Dla miłośników tańca do późnych godzin nocnych grała kapela KAM RAD z Opoczna.  

     Ostatni dzień obchodów Dni Miasta, upłynął pod hasłem „Życie jest piękne”. 

W godzinach popołudniowych przy pięknej słonecznej pogodzie odbyły się pokazy 

i zabawy dla najmłodszych uczestników imprezy. Przed licznie zgromadzoną publicznością 

wystąpiły dzieci z Przedszkola Samorządowego i członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej  

z Drzewicy, następnie taneczne i wokalne umiejętności zaprezentowała grupa młodzieży  

z Ośrodka Kultury.  

     Dla fanów muzyki pop zagrał i zaśpiewał zespół EVENEMENT z Łodzi. Uwagę 

zgromadzonych na stadionie widzów przyciągnął pokaz tańca i akrobacji  

w profesjonalnym wykonaniu grupy REAN z Krakowa.  

     Punktualnie o godz. 20.30 na scenie pojawiła się gwiazda wieczoru-zespół „KOMBI”. 

Muzycy zagrali swoje największe przeboje z lat 80-tych i te z najnowszych krążków 

zjednując sobie licznie zgromadzoną widownię. Tysiące ludzi wypełniło drzewicki stadion. 

Przez półtorej godziny trwało muzyczne show z efektami specjalnymi na najwyższym 

poziomie. Widzowie opuszczali stadion dzieląc się wrażeniami po świetnym koncercie. 
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POWIATÓW PORTRET WŁASNY – 10 LAT PÓŹNIEJ.  

POWIAT OPOCZYŃSKI. 

  

 

W dniu 27 kwietnia tego roku w Gminie Drzewica gościła ekipa telewizyjna TVP3 

Łódź zbierająca materiały do cyklu programów „Powiatów Portret Własny – 10 lat 

później”. Powiat Opoczyński. 

W programie swój dorobek zaprezentują wszystkie gminy powiatu opoczyńskiego             

i miasto Opoczno. Ekipa filmowa odwiedziła także Drzewicę, filmowała tor kajakarstwa 

górskiego, hale sportowe przy szkołach, boisko „Orlik” w Drzewicy, stację uzdatniania 

wody w Strzyżowie, gminną oczyszczalnię ścieków w Drzewicy. Na taśmie uwiecznili 

także nasze zabytki: kościół i zamek. 

Premierowy odcinek cyklu „Powiatów Portret Własny – 10 lat później” pt. Powiat 

Opoczyński wyemitowany został na antenie TVP3 Łódź w ramówce wiosennej, w dniu 

12 maja 2010 roku. 

 

DRZEWICA PROEKOLOGICZNA 

 

 29 czerwca w Drzewicy gościła TVP3 Łódź, wizyta telewizji związana była  

z przystąpieniem Gminy i Miasta Drzewica do konkursu EKO-LIDER. Celem konkursu jest 

wyłonienie najlepszych samorządów, które na swoim terenie prowadzą inwestycje, 

edukację, akcje i przedsięwzięcia proekologiczne, warte pokazania szerszej publiczności. 

W chwili obecnej Gmina Drzewica ma już za sobą wstępną kwalifikację, czyli 

zweryfikowaną EKO-ankietę kwalifikującą i I etap EKO Turnieju Szkół. W turnieju szkół 

Drzewicę reprezentowali uczniowie z Gimnazjum: Anita Bednarczyk, Edyta 

Kwiatkowska i Artur Klimek – zajmując szóste miejsce. II etap to prezentacja gmin na 

antenie telewizyjnej. Z tą prezentacją związana była obecność w Drzewicy ekipy 

telewizyjnej. Na taśmie filmowej zarejestrowano tor kajakarstwa górskiego, ujęcie wody 

w Strzyżowie z nowo wybudowanym zbiornikiem na wodę pitną. Ekipa filmowa 

zarejestrowała także popisy wokalno-taneczne dziewczynek ze Szkoły Podstawowej 

w Drzewicy, oczywiście o tematyce ekologicznej oraz rozmowę z uczniami Gimnazjum. 

Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica przedstawił działania Gminy w zakresie ekologii: 

zrealizowane inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne, gospodarkę odpadami oraz ochronę 

powietrza i oszczędność energii. Program o Drzewicy będzie wyemitowany w TVP3 Łódź 

w środę 11 sierpnia o godz. 19.15 i powtórzony 12 sierpnia o godz. 16.45. Podsumowanie 

EKO-LIDERA 2010  odbędzie się 20 września w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. 
 

STYPENDIA DLA KAJAKARZY 

 
 Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica Janusz Reszelewski przyznał stypendia 

kajakarzom. 

W Urzędzie Gminy i Miasta Drzewica odbyła się uroczystość przyznania stypendiów 

sportowych. Za wybitne osiągnięcia sportowe oraz promowanie Drzewicy na arenach 

sportowych kraju i świata, wsparcie finansowe otrzymało dwoje zawodników Ludowego 

Klubu Kajakowego – Małgorzata Milczarek i Grzegorz Kiljanek.  
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Burmistrz Janusz Reszelewski wręczył listy gratulacyjne i poinformował jednocześnie, 

że stypendium na 2010 rok wynosi 300 zł miesięcznie dla każdego i będzie wypłacone 

w dwóch transzach. 
 

 

NOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

 

Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy zamierza w roku bieżącym zrealizować zadania: 

I.  Remont ciągu pieszego od ul. Braci Kobylańskich z zagospodarowaniem terenów 

przyległych przy rzece. Obecnie zadanie jest w fazie projektowania i obejmować będzie 

wykonanie: 

1) ciągu pieszego z kostki brukowej wzdłuż muru zakładu „GERLACH”, wraz 

z barierą od strony rzeki i remontem schodów przy ul. Fabrycznej i ul. Braci 

Kobylańskich, 

2) alejek z kostki brukowej na tzw. „terenie między wodami” wraz z instalacją 

elementów małej architektury i wykonaniem nasadzeń, 

3) parkingu z kostki brukowej o powierzchni ca 800 m². 

II. Program zwiększenia atrakcyjności turystycznej zalewu drzewickiego – budowa 

ścieżki pieszo-rowerowej – etap I 

Zakres rzeczowy zadania będzie obejmował: 

1) budowę ścieżki pieszo-rowerowej z asfaltu dł. 508 mb i szer. 3,5 mb 

2) montaż 21 szt. słupów oświetleniowych, 

3) wykonanie placu zabaw dla dzieci, 

4) montaż pomostu pływającego, 

5) montaż elementów małej architektury, 

6) wykonanie nasadzeń. 

Ścieżka stanowi przedłużenie ul. Stawowej w kierunku Dąbrówki. Obecnie 

przygotowywany jest przetarg na to zadanie. 

Informacje przygotowała Małgorzata Wasilkowska-Bińkowska 
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POŻEGNANIE KOLEGI RYSZARDA 

 

 
 

Z głębokim żalem donosimy,   

że w dniu 28 III 2010 r.  

zmarł nasz Kolega,   

członek Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy 

RYSZARD NAWROCKI 

Śp. Ryszard urodził się 20 kwietnia 1928 r. w Drzewicy w rodzinie robotniczej. 

Ukończył miejscową szkołę podstawową a następnie Technikum dla Dorosłych 

w Drzewicy. 

Życie rodzinne i zawodowe związał na zawsze z Drzewicą. W Fabryce „Gerlach” 

przepracował 45 lat w zakładowej centrali telefonicznej jako konserwator urządzeń 

telefonicznych. Prowadził również zakładowy radiowęzeł. 

Przez 20 lat kierował przystanią kajakową nad drzewickim zalewem. 

Należał do Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy od początku istnienia organizacji, 

tj. od 1991 r., do ostatnich dni życia. Angażował się w prace stowarzyszenia, 

szczególnie dbał o przygotowanie odpowiedniego stanowiska do przeprowadzenia 

corocznej kwesty w dniu Wszystkich Świętych. 

 

Żegnamy Cię Kolego Ryszardzie,  

pozostaniesz w naszych sercach! 

Cześć Twojej pamięci! 

 

 

członkowie 

Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy 
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Ten numer Wieści jest do pobrania  

w wersji elektronicznej na stronie 

www.drzewica1429.republika.pl  
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