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Szanowni Czytelnicy,
znów zapraszamy Was do zapoznania się z treścią już 80.
kwartalnika historycznego.
Dzięki Państwu, jesteśmy ciągle czytani i staracie się ciągle
uzupełniać wieści o Drzewicy i o ludziach kiedyś w niej żyjących.
Wasze zainteresowanie i
liczna Wasza obecność na kolejnych
„Spotkanach…” to potwierdzają i cieszą!
Na stronach naszego kwartalnika umieszczamy:
- fragment wiersza pana Antoniego Kmity,
- artykuł o ks. Adamie Płucienniku z okazji Jego potrójnego
jubileuszu,
- artykuł ks. Edwarda Swata, proboszcza parafii w Domasznie,
- wiersz drzewiczanina Wacława Bombicza,
W materiale „Z życia gminy i miasta Drzewica” zamieszczamy
artykuły dotyczące:
- kwesty cmentarnej,
- pokłosia spotkań w Drzewicy,
- rocznicy tragicznego wypadku pod Nowym Miastem,
- uhonorowania medalami prezydenckimi wieloletnich małżonków,
- obchodów Święta Niepodległości Polski,
- uhonorowania Gminy Drzewica brązową statuetką „Budowniczego Polskiego Sportu 2011”
oraz słowa pożegnania koleżanki M. Wiktorowicz.
Życzę przyjemnego czytania Ryszard Bogatek

Drogim Czytelnikom Kwartalnika, rodzinnych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku
2012, tudzież wzajemnej serdeczności i optymizmu życzą
członkowie Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy
wraz z Redakcją.
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W świąteczny, bożonarodzeniowy nastrój wprowadzi Państwa wiersz pana Antoniego Kmity.

Co lubię
(fragment)
Lubię naszą polską wieś,
Lubię smętną wiejską pieśń.

I łamanie się opłatkiem
Lubię postne dania jeść.

Lubię danadajki skoczne,

Lubię kolędową pieśń,

Śpiewane gdzieś pod Opocznem.

Śpiewaną razem pospołu

Lubię, kiedy śnieżek prószy,

Nim się odejdzie od stołu.

Lubię, gdy mróz szczypie w uszy,
Gdy z pracy opatulony

Lubię, jak to jest w zwyczaju,
Grać Świętego Mikołaja

Wracam do domu zmęczony.

I prezenty wręczać dzieciom,

Lubię też przygotowania

Patrzeć, jak się one cieszą.

Do wielkiego świętowania

Lubię na pasterkę chodzić,

Przy choince ustrojonej

(po kolana w śniegu brodzić),

I przy stole zastawionym
Różnym wigilijnym jadłem

By usłyszeć tam w kościele –
„Bóg się rodzi, moc truchleje”.


Potrójny Jubileusz ks. proboszcza Adama Płuciennika
Corocznie 18 października Kościół Parafialny
p.w. św. Łukasza w Drzewicy obchodzi święto
swojego patrona zwane odpustem. Uroczystości
religijne, odpustowe w tym roku miały wyjątkowy
wymiar i podniosły charakter. Ksiądz kanonik
proboszcz Adam Płuciennik świętował potrójny
jubileusz. Obchodził bowiem swoje 50 urodziny, 25lecie kapłaństwa i 5-lecie posługi duszpasterskiej
w Drzewicy jako gospodarz parafii.
Przybliżymy Państwu
kapłańską Zacnego Jubilata.

drogę

życiową

i

Ks. Adam Płuciennik urodził się 18 kwietnia
1961 r. w Bielowicach w powiecie opoczyńskim,
w rodzinie Stanisławy i Władysława Płucienników.
Ma młodszego brata.
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Edukację podstawową pobierał w Szkole Podstawowej w Bielowicach, a średnią w Liceum
Ekonomicznym w Opocznie. Kolejny etap kształcenia – to studia w Wyższym Seminarium
Duchownym w Sandomierzu i w Radomiu. W latach 1991 – 94 podjął studia doktoranckie na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim o specjalizacji technologia duchowości.
Święcenia kapłańskie przyjął 17 maja 1986 r. przez posługę ks. biskupa Adama Odzimka.
W tym samym roku został wikariuszem w parafii Koniemłoty w diecezji sandomierskiej,
z zadaniem szerzenia wiedzy i pogłębiania pamięci o ks. Romanie Kotlarzu, który zmarł
w wyniku pobicia podczas radomskich protestów w 1976 r. Była to 10 rocznica tych
dramatycznych wydarzeń.
W 1989 r. Ksiądz Jubilat pełnił posługę kapłańską w parafii św. Stefana w Radomiu,
w której proboszczem był ks. Stanisław Makarewicz – historyk i miłośnik historii sztuki
kościelnej. Ksiądz Adam miał zaszczyt trzykrotnie spotkać na swojej drodze tego wyjątkowego
kapłana. Pierwszy raz jako uczeń w szkole w Bielowicach, następnie w parafii św. Stefana – jako
proboszcza i kolejny raz, gdy obydwaj byli wychowawcami w Seminarium Duchownym
w Radomiu.
W 1990 r. ks. Adam został dyrektorem administracyjnym w Seminarium Duchownym
w Radomiu. Między innymi był odpowiedzialny za przygotowanie wizyty papieskiej w budynku
seminaryjnym. To zadanie było okazją do pierwszego przyjazdu do Drzewicy i kontaktu
z zakładem „Gerlach”, w którym złożył zamówienie na nakrycia stołowe na stół papieski.
Zakład wywiązał się z zamówienia znakomicie. Wysokiej klasy sztućce, oprawione
w ćmielowską porcelanę z herbem papieskim, zostały wzorowo wykonane i sprezentowane
seminaryjnej stołówce. Tak więc, z dumą należy podkreślić, że nasze miasto miało swój
materialny wkład w godne przyjęcie Wielkiego Polaka Naszych Czasów – Papieża Jana Pawła II,
dzisiaj Błogosławionego.
W latach 1994 – 1995 ksiądz Adam został wikariuszem w Katedrze w Radomiu
i wykładowcą w Radomskim Instytucie Teologicznym.
Jako pracownik Kurii pełnił funkcje
i wicedyrektora Caritas Diecezji Radomskiej.

diecezjalnego

asystenta

Akcji

Katolickiej

Od 1997 r. był ojcem duchownym kleryków Seminarium Duchownego w Radomiu.
Drugie spotkanie z Drzewicą miało miejsce w 1997 r. podczas peregrynacji figury Matki
Boskiej Fatimskiej.
W dniu 1 lipca 2006 r. ksiądz Adam Płuciennik zostaje proboszczem naszej drzewickiej
parafii. Przybył na plebanię, w której zastał dwóch poprzednich proboszczów Drzewicy,
emerytowanych księży – ks. kanonika Bogumiła Polinceusza i ks. prałata Stanisława Madeja. Tym
sposobem nasza parafia była unikalną placówką kościelną, bogatą w doświadczonych kapłanów.
Ksiądz Jubilat angażuje się w życie społeczności naszego miasta, należy do Towarzystwa
Przyjaciół Drzewicy.
Uroczysta msza św. odpustowo-jubileuszowa zgromadziła wielu wiernych. Były kwiaty,
serdeczności i życzenia od władz samorządowych, instytucji, dzieci, młodzieży, organizacji
społecznych, grup modlitewnych i śpiewaczych.
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Na łamach kwartalnika ponawiamy nasze najlepsze życzenia dedykując wiersz
niezapomnianej drzewickiej poetki śp. Krystyny Staszewskiej. Spełniamy tym samym wolę
autorki, która przygotowała poetycką laurkę na srebrne kapłańskie gody.
Ćwierć wieku na Bożej służbie,
Ćwierć wieku na niwie Pana,
Od świtu do każdej nocy
I od wieczora do rana.
Niezmiennie żyjąc dla innych,
Ciągle na bliźnich wezwanie,
Niosąc Chrystusa w swych dłoniach
I z nim święte pojednanie.
Żyjąc wciąż w trosce o ludzi,
Pracując dla chwały nieba,
Spełniając Bożą w tym wolę,
O sobie zapomnieć trzeba…
Inny mieć żywot na ziemi
I inne serca wołanie,
Ciągle gotowym być w drogę
I ciągle na pożegnanie…
Lecz chociaż trudne to chwile,
Niech w łaski czas przebogaty,
Raduje serce i duszę,
Niech będzie częścią zapłaty,
Którą gotuje obficie
I potem hojnie obdarzy,
Najlepszy Ojciec i Kapłan,
Pan swoich wszystkich żniwiarzy.

Życzenia od władz samorządowych

Przygotowała Anna Reszelewska

Dokonania księdza proboszcza w naszej parafii Drzewica
W ciągu minionych pięciu lat proboszczowania ksiądz Adam Płuciennik zrealizował wiele
prac.
2006 r.
 Naprawa figury Matki Bożej przy ul. Warszawskiej.
2007 r.
 Rozbiórka dwóch budynków gospodarczych w obrębie plebanii.
 Otynkowanie dwustronne ogrodzenia wokół kościoła, od ul. Słowackiego i Pl. Wolności.
 Domalowano okno w prezbiterium, z tyłu „Ostatniej wieczerzy”, co daje głębię
i przestrzeń tego sgraffito.
 Zmieniono otoczenie plebanii, wyłożono wokół niej kostkę.
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 Zabezpieczenie kamiennej rzeźby Matki Boskiej (obok kościoła) poprzez zadaszenie
i oszklenie. Wykonano ogrodzenie i nasadzenie krzewów i kwiatów.

2007 – 2010 r.
 Konserwacja sufitu i pomalowanie nawy głównej ornamentami roślinnymi, ptactwem
oraz chustą św. Weroniki. Wykonawcy: Wojciech Fabiański z Krakowa oraz Paweł
Sobczyński z Kielc.

2008 r.
 Zagospodarowano budynek parafialny (kiedyś Dom Ludowy, potem kino „Śnieżka”) na
dom handlowy z parkingiem wokół.
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2009 r.
 Wykonano okrągłe, metalowe schody prowadzące na barokowy chór. Zabytkowe –
istniejące wewnątrz muru wieży – zostały zamknięte.
 Ułożono chodnik wokół kościoła i zagospodarowano parking przy ul. Warszawskiej.
2009 – 2010 r.
 Zakonserwowano i pomalowano dach na kaplicy cmentarnej.
 Zbudowano nowy ołtarz do odprawiania mszy św. z ambonką.

Na uwagę zasługuje wygląd prezbiterium, gdzie wstawiono nowe ławki dla księży.
Zabytkowe ławki znajdujące się kiedyś w prezbiterium, ufundowane przez kolatorów kościoła –
baronów Reyskich i fabrykantów Kobylańskich – stoją obecnie po prawej i lewej stronie pod
chórem kościelnym.
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W r. 2010 – 11 zakupiono nowe ławki do kościoła
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Boczne organy w Kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa

Fresk św. Krzysztofa

Barokowa chrzcielnica z 1624r.

Nowe schody na chór
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2011 r.
 Remont bocznych organów znajdujących się w kaplicy Najśw. Serca Pana Jezusa.
Zainstalowano nowy silnik cichobieżny produkcji węgierskiej. Całość przeprowadził
organomistrz Jerzy Kukla.
 Remont organistówki – nowe schody wejściowe. W budynku tym znajduje się sala dla
chóru, poradnictwo rodzinne i świetlica stowarzyszenia „Budzimy nadzieję”.
 Wykonanie konserwacji zachowawczej najstarszego fresku w naszym „starym” kościele,
przedstawiającego postać św. Krzysztofa z Panem Jezusem na prawym ramieniu. Św.
Krzysztof jest patronem ślepców i podróżnych.
 Renowacja barokowej chrzcielnicy kamiennej z 1642 r.
 Zbudowano zadaszenie i bokówki przed głównym wejściem do plebanii.
 W 690 lecie parafii Drzewica odbyły się Misję Święte w dniach 26 VI – 30 VI. 3 lipca
postawiono drewniany krzyż krzyż misyjny na cmentarzu przy kościele, a w kwietniu
również nowy krzyż na placu T. Kościuszki.
Gratulujemy i składamy serdeczne Bóg zapłać.

(RB)

Stoi nowa płyta

Nowa granitowa płyta upamiętniająca tragiczną śmieć księdza Klimeckiego postawiona w miejsce poprzedniej,
zniszczonej przez wandali (ufundowanej również p. Jana Klatę)

21 listopada b.r. przedstawiciele redakcji „Wieści” udali się do lasu „Sacharynka”,
by sfotografować nową płytę upamiętniającą śmierć ks. kan. Stanisława Klimeckiego,
proboszcza drzewickiego zabitego 8 września 1939 r. przez hitlerowca.
Poprzednia pamiątkowa płyta została bezczelnie zniszczona.
Pragniemy tą drogą serdecznie podziękować p. Janowi Klacie i jego brygadzie za bezpłatne
postawienie nowej płyty.
(RB)
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Figura ponownie poświęcona
(2.07.2011 r. liturgiczne wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny –
poświęcenie zdewastowanej w kwietniu b.r. figury w Domasznie połączone z Procesją Światła)
Polska tradycja chrześcijańska łączy zwłaszcza święta
maryjne i miesiące maryjne ze szczególną pamięcią
o przydrożnych kapliczkach, figurach i krzyżach. Cechą
charakterystyczną naszej pobożności maryjnej jest
gromadzenie się wokół tych niewielkich obiektów sakralnych
i śpiewanie „Litanii loretańskiej” oraz pieśni wysławiających
Maryję.
Modlitwą
ogarniamy
wtedy
fundatorów,
projektantów i budowniczych wspomnianych miejsc. Dawnymi czasy, kiedy do najbliższego kościoła było zbyt daleko,
aby systematycznie uczestniczyć w nabożeństwach kapliczki
spełniały jeszcze bardziej znaczącą rolę. Dziś dla większości z
nas dotarcie do kościoła to kwestia krótkiego spaceru czy
kilku minut jazdy samochodem lub rowerem. Zaczyna zanikać
śpiewanie i modlitwy przy kapliczkach. One trwają jednak w
naszym pejzażu – jako świadkowie dawnych czasów i symbole
chrześcijańskiej tożsamości naszej ziemi. Niekiedy jednak
ulegają zdewastowaniu przez upływ czasu, bądź padają ofiarą
świadomych działań…
Na terenie parafii w Domasznie można spotkać wiele
kapliczek, figur i krzyży przydrożnych, będących świadkami pobożności i religijności swoich czasów.
Wszystkie figury i krzyże tutaj stojące przypominają tożsamość tej ziemi i ludzi z nią związanych. Można
by się pokusić o stwierdzenie, że te miejsca są dziś wyznacznikami historycznej „geografii” Domaszna.
Warto myśleć o nich w ten sposób, gdy wprowadzają się nowi ludzie, którzy nie zawsze odczuwają
klimat tej ziemi i dorobek duchowy przeszłych pokoleń.
Wszystkie te małe dzieła religijnej architektury są zapisem ludzkich dziejów, powstają
w konkretnych czasach, często w wyniku wyrzeczeń osób, rodzin, grup mieszkańców. Czas ich powstania i inskrypcje na nich umieszczone pozwalają wskazać intencje, jakimi kierowali się fundatorzy.
Często było to pragnienie odwrócenia jakiegoś zła lub też motyw dziękczynienia za osobiste czy
wspólnie doznane dobro. Oddają one stan ludzkiego ducha. Umieszczane na naszych kapliczkach napisy
brzmią: O Jezu, zmiłuj się nad nami (na figurach z 1927 i 1928 r.), Matko, nie opuszczaj nas (choćby na
tej pochodzącej z 1932 r., zdewastowanej i obecnie przygotowanej efektem bardzo ciężkiej pracy do
ponownego poświęcenia), Uzdrowienie chorych – módl się za nami (na figurze z 1971 r.). To zapis
konkretnych ludzkich dziejów – ta ponownie poświęcana figura wraca poprzez swoją nową lokalizację
do potomków niektórych jej fundatorów sprzed niemal 80 lat. Opracowania dotyczące wielu naszych
kapliczek i krzyży znajdujemy obecnie między innymi w pracach konkursowych młodego pokolenia
mieszkańców naszych miejscowości.
Historii uczą nie tylko książki, jej odczuwania uczy także wrażliwe ludzkie serce, kształtowane nie tylko
przez wyznawaną religię, ale także przez klimat rodzinnego domu. Ucząc ponad dwadzieścia lat w szkołach
i przebywając wśród grup osób zróżnicowanych pod względem wieku, ale i wyznawanej religii
podkreślałem, że możemy się nie spotkać z kimś na gruncie wyznawanej religii, ale powinniśmy spotkać się
na gruncie kultury. Warto nadmienić, że w polskiej tradycji znane są liczne przykłady pielgrzymowania także
przez innowierców do miejsc maryjnych naszej Ojczyzny dla podkreślenia własnych związków z polskością.
Życie pokazuje, że nie dla wszystkich taka świadomość jest oczywistością.
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Aby nie powtarzały się podobne sytuacje w przyszłości (dewastacje wspólnego duchowego
i materialnego dorobku), te obiekty kultury muszą na nowo zacząć żyć pełnym życiem. Wtedy trudniej
o ich unicestwienie. Można w różnych okolicznościach życia zatrzymać się przed nimi choćby na chwilę
refleksji, modlitwy, zarówno przed tymi historycznymi obiektami (liczącymi niemal 80 lat), jak i przed
młodszymi z lat 70-tych, 90-tych XX w. czy przed najnowszymi obok naszego kościoła sprzed trzech lat
(2008 r.). Najnowsze z tych miejsc powstawały „na naszych oczach”. Są poświęcone Najświętszemu
Sercu Jezusowemu i Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Ludzie, którym zawdzięczamy
piękno religijnych miejsc niekiedy chcieli pozostać anonimowi, innych znamy bardzo dobrze i nie trzeba
ich przedstawiać. W przypadku wielu wspomnianych miejsc historycznych obecnie niemożliwe jest
odtworzenie losów ludzi, dzięki którym powstały. Z biegiem czasu te małe dzieła kultury mogą się
okazać jedną z niewielu zachowanych pamiątek o czasach i ludziach w nich żyjących.
Z należnym szacunkiem dla Czytelników – ks. Edward Swat, proboszcz parafii w Domasznie.


Z ŻYCIA GMINY I MIASTA DRZEWICA
Obchody Święta Niepodległości w Drzewicy

Uroczystość w kościele…

Mieszkańcy gminy i miasta Drzewica w
duchu patriotyzmu obchodzili 93. rocznicę
odzyskania niepodległości. Zgodnie z
tradycją, uroczystości rozpoczęto mszą
świętą w intencji ojczyzny, odprawioną w
kościele parafialnym p.w. św. Łukasza w
Drzewicy.
Mszę koncelebrowali: ksiądz kapelan
Stanisław Madej, ks. Piotr Ostrowski,
homilię wygłosił ksiądz proboszcz Adam
Płuciennik. Mówił o blaskach i cieniach
wolności, o jej różnych obliczach.
Po mszy uformowany orszak, na czele
którego szła Młodzieżowa Orkiestra Dęta,
poczty sztandarowe, strażacy i strzelcy
przeszedł pod pomnik na Placu Wolności.
Wszystkich uczestników uroczystości
powitał Komendant Ochrony Przeciwpożarowej, bryg. Marian Kłobucki.
Po odegraniu „Mazurka Dąbrowskiego” i wciągnięciu flagi na maszt
okolicznościowe przemówienie wygłosił
Burmistrz Janusz Reszelewski. W imieniu
mieszkańców kwiaty złożyli Burmistrz
Gminy
i
Miasta
Drzewica
i
Przewodnicząca Rady Maria Teresa
Nowakowska.
Kwiaty składały także delegacje
lokalnych instytucji, organizacji i placówek
oświatowych. Jak zawsze wielkimi
brawami nagrodzono liczną delegację
przedszkolaków w strojach ludowych.
Po
opuszczeniu
flagi
orszak
przemieścił się przed remizę OSP. Tam,
już na zakończenie, krótki koncert dała
Młodzieżowa Orkiestra Dęta.
(Małgorzata Wasilkowska-Bińkowska)

… i przed pomnikiem
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Brązowa statuetka i certyfikat dla Gminy i Miasta Drzewica

Burmistrz Drzewicy, Janusz Reszelewski, w gronie laureatów i przedstawicieli organizatorów

Tytuł „Inwestor na Medal” i brązową statuetkę „Budowniczego Polskiego Sportu
2011” otrzymał Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica Janusz Reszelewski.
Finałowa gala konkursu odbyła się 15 listopada w Warszawie w Pałacu Lubomirskich,
podczas której wręczono wyróżnienia w konkursie „Budowniczy Polskiego Sportu 2011”
w ramach XII edycji konkursu organizowanego przez Polski Klub Infrastruktury
Sportowej.
Tytuł jest przyznawany laureatom wyróżnień „Inwestor na Medal” i „Firma na medal”,
którzy w kolejnych latach potwierdzili swą szczególną pozycję na rynku oraz znacząco
przyczynili się do rozwoju nowoczesnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
Konkurs odbywa się pod patronatem i przy współpracy: Stowarzyszenia Architektów
Polskich, Polskiego Związku Piłki Nożnej, Akademickiego Związku Sportowego,
Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, Centralnego Ośrodka Sportu oraz marszałków
województw.
Gminę Drzewica do konkursu zgłosił Urząd Marszałkowski w Łodzi za realizację
w ostatnich latach następujących inwestycji:
 hali sportowej przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Drzewicy,
 toru kajakarstwa górskiego z zapleczem w Drzewicy,
 boiska „Orlik” w Drzewicy,
 sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzustowcu.
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż Gmina i Miasto Drzewica jest jednym z dwóch
samorządów w Polsce wyróżnionych tą statuetką. Drugim samorządem jest Urząd
Miasta w Krakowie.
(Małgorzata Wasilkowska-Bińkowska)
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Medale za długoletnie pożycie małżeńskie
W piątek, 4 listopada w Urzędzie Gminy i Miasta Drzewica odbyła się uroczystość dekoracji
Jubilatów medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. W spotkaniu oprócz szanownych Jubilatów
uczestniczyli przedstawiciele władz Gminy: Burmistrz Gminy i Miasta Drzewicy Janusz
Reszelewski, Przewodnicząca Rady Maria Teresa Nowakowska,
Proboszcz Parafii
p.w. św. Łukasza w Drzewicy ksiądz Adam Płuciennik, z-ca Burmistrza Edward Podkowiński,
Sekretarz Gminy Jolanta Starus, Skarbnik Gminy Irena Jóźwicka oraz z-ca Kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego Dorota Jedlińska.
Szanownych Jubilatów przywitał burmistrz Janusz Reszelewski. W swoich słowach podziękował
Jubilatom za to, że dotrzymali wierności słowom przysięgi, które wypowiedzieli sobie wzajemnie wiele
lat temu. Ponadto burmistrz życzył Jubilatom spełnienia najskrytszych marzeń, dobrego zdrowia,
pociechy z dzieci i wnuków oraz kolejnych jubileuszy. Również Przewodnicząca Rady Maria Teresa
Nowakowska w kilku słowach wyraziła uznanie dla Jubilatów i złożył im serdecznie życzenia.
Aktu dekoracji Jubilatów „MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE" w imieniu
Prezydenta RP dokonał burmistrz Janusz Reszelewski.
50 lat w związku małżeńskim przeżyli: Otolia i Tadeusz Karkowscy z Werówki, Marianna
i Bartłomiej Pietrasikowie z Drzewicy, Teresa i Bronisław Tądrowie z Radzic Małych oraz
Jadwiga i Stanisław Wójciccy z Drzewicy. Janina i Stefan Nowakowie z Zakościela przeżyli
ze sobą 51 lat.
Jubilaci otrzymali pamiątkowe dokumenty jubileuszowe i kwiaty.
Do życzeń i gratulacji dołączył się także ksiądz Adam Płuciennik.
Ten wyjątkowy moment uwieczniono na wspólnych fotografiach.
Podczas spotkania Jubilaci podziękowali władzom Gminy za przygotowanie uroczystości.

Na zdjęciu: odznaczeni Jubilaci wraz z władzami gminy
Informacje przygotowały:
Dorota Jedlińska i Małgorzata Wasilkowska-Bińkowska
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BOLESNA ROCZNICA
W dniu 12 października 2011 r., w pierwszą
rocznicę katastrofy drogowej pod Nowym
Miastem,
w
której
zginęło
18
naszych
mieszkańców,
dokonano
odsłonięcia
i
poświęcenia pamiątkowego pomnika z tablicą
imion i nazwisk ofiar.
Wyjazd na miejsce pamięci poprzedziła msza
św. w intencji ofiar w kościele parafialnym w
Drzewicy. Mszę koncelebrowali: proboszcz parafii
Drzewica ksiądz kanonik Adam Płuciennik, ks.
Robert Kowalski zastępca dyrektora Caritas
Diecezji Radomskiej i proboszcz parafii w
Bielinach ksiądz Piotr Mucha. Homilię wygłosił
proboszcz Adam Płuciennik.
W uroczystości przy pomniku uczestniczyły
rodziny,
przyjaciele,
duchowieństwo,
władze
samorządowe Drzewicy i Nowego Miasta, władze
powiatu opoczyńskiego i grójeckiego, władze
województwa łódzkiego oraz posłowie ziemi łódzkiej.
W
rocznicę
wspólnych
uroczystości
pogrzebowych – 16
października
została
odprawiona msza św. w intencji ofiar i ich
osieroconych rodzin – zamówiona przez panią
Alinę Kobylańską z Australii, do której wiadomość
o tej tragedii dotarła dzięki kwartalnikom „Wieści
znad Drzewiczki”.
Granitową tablicę usytuowano na skraju lasu obok
Dziękujemy naszym Ziomkom i Przyjaciołom za
miejsca wypadku. Fundatorem i wykonawcą jest
wszystkie dowody pamięci i wsparcia, za liczne
p. Jan Klata z Drzewicy.
telefony, które odezwały się natychmiast po
wypadku – z wyrazami współczucia, troski i łączenia się w bólu z rodzinami i wszystkimi
mieszkańcami. To wyjątkowy odruch solidarności i poczucia więzi z ludźmi z bliskich sercu stron.
W nagłych, trudnych sytuacjach życiowych warto wspomnieć słowa mędrca:
„Człowiek nie zna swego czasu,
Jak ryba zostaje złowiona w sieć złowrogą,
Jak ptak zostaje schwytany w sidło,
Tak człowiek niespodziewanie wpada w nieszczęście.”
Księga Koheleta

(AR)

Kolejna kwesta cmentarna
W dniu Święta Zmarłych Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy zorganizowało kwestę
cmentarną.
Członkowie Towarzystwa, korzystając z pomocy harcerzy, zebrali do dwóch puszek
kwotę 2.809,71 zł i 1 euro.
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za materialną pomoc umożliwiającą dalsza
opiekę nad zabytkowymi grobami. Najbliższe prace obejmą ich nowe oznakowanie.
Harcerska młodzież zapaliła znicze na wszystkich grobach zabytkowych i tych,
o których już nie ma kto pamiętać.
Dzięki wspólnym wysiłkom i zaangażowaniu wielu osób, drzewicka nekropolia jest
zadbanym miastem umarłych.
Dziękujemy!
(AR)
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Pokłosie spotkań w Drzewicy
Z nieukrywaną radością i prawdziwą satysfakcją odbieramy telefony, życzenia i listy od naszych
Przyjaciół z podziękowaniami za organizowane zjazdy zwane „Spotkaniami po latach w Drzewicy”.
Cieszy nas bardzo, że godziny spędzone w Drzewicy, w gronie bliskich i serdecznych osób, dają
Państwu – Gościom i nam – gospodarzom, okazję do wyjątkowych wzruszeń, sentymentalnych
wspomnień i powrotów do sielskich lat dzieciństwa i młodości, szczerych rozmów i wyjątkowych doznań.
Te przeżycia uruchamiają Państwa twórczą wenę i pobudzają poetyckie talenty, czego
potwierdzeniem niech będzie wiersz naszego Ziomka – p. Wacława Bombicza
– mieszkającego
obecnie wraz z żoną Tomaszowie Mazowieckim.
Wiersze z podziękowaniem za spotkania, pełne wspomnień i tęsknoty oraz wyznań przywiązania
i miłości do rodzinnej Drzewicy.

Moja Drzewica
Znasz to miasteczko w dwurzecza objęciach,
gdzie las bogaty wokół zielenieje,
gdzie w lichą ziemię rolnik swój pot sieje,
a łęgi nadrzeczne stroją kwiatów wieńce?
Znasz to miasteczko – na pożółkłych zdjęciach,
trzy małe rynki, a na każdym studnia;
stara furmanka po kocich łbach dudni,
a grupa dzieci goni ją zawzięcie?
Wiatr rozwiał popiół żydowskiej dzielnicy,
kocie łby znikły i turkot furmanek.
Zmężniały domy, stwardniały ulice,
a dzieci jakby bardziej roześmiane.
Czy tęsknić za tym, czy się tym zachwycać?
Wiem, że ją kocham – to moja Drzewica.
Znasz to miasteczko, w którym na zakręcie
wyrasta bryła kamienia w zamczysko?
Choć kruszeje, trwa – przez wieki jak wszystko
co ocalało w historii zamęcie.
Znasz to miasteczko, gdzie przy każdym święcie
wiejskie dziewczyny w zapaskach jak tęcza
i kwietnych chustach, z należną atencją
niosły Boga w sercu, a pantofle w ręce?
W krajobraz miasta wrosły już ruiny,
za rzeką wieża kościoła wysoka,
do którego idą znów wiejskie dziewczyny
już nie w zapaskach – ze stratą dla oka.
Śmiać się czy otrzeć skrycie łezkę z lica?
Wiem, że ją kocham – to moja Drzewica.
Wacław Bombicz
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POŻEGNANIE KOLEŻANKI
W dniu 5 grudnia 2011 r. odprowadziliśmy na miejsce
wiecznego spoczynku naszą Koleżankę – członkinię
Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy
śp. MIECZYSŁAWĘ STAWIARSKĄ-WIKTOROWICZ
z domu BOLEWSKA
Urodziła się 21 maja 1936 r. w Drzewicy.
Zamknęła oczy i odeszła do Pana w dniu 2 grudnia 2011 r. Żyła 75 lat.
Z Drzewicą związała całe swoje życie. Tutaj uczęszczała do szkoły, tutaj
założyła rodzinę, tutaj pracowała i angażowała się społecznie.
Po ukończeniu szkoły podstawowej i zawodowej podjęła pracę
w Fabryce Nakryć Stołowych „Gerlach”, której była wierna całe zawodowe
życie od 1952 do 1990 r.
Będąc na emeryturze, zaangażowała się w działalność społeczną
w Towarzystwie Przyjaciół Drzewicy – przez wiele lat przy pracach
związanych z loterią fantową, a od kilku lat przy organizacji imprezy
p.n. „Spotkanie po latach w Drzewicy”.
Koleżanka Miecia była Osobą niezwykle pogodną, zawsze uśmiechniętą,
życzliwą, towarzyską, wyciszoną i spokojną – i taką pozostanie w naszej
pamięci i w sercach.
Będzie nam Jej bardzo brakowało.
Dzieciom, Wnukowi i całej Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia
składają
członkowie Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy
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Grób nieznanych żołnierzy odkryto w lesie „Parchowiec”
W dniu 19 sierpnia 2011 roku Urząd Wojewódzki w Łodzi Oddział Dziedzictwa Kulturowego
i Ochrony Pamięci Narodowej przy Biurze Wojewody poinformował, że na terenie Gminy i Miasta
Drzewica w lesie Parchowiec zlokalizowano grób z okresu II wojny światowej. Pracownicy Biura
otrzymali informację od anonimowego informatora.
W związku z powyższym, po przeprowadzeniu prac sondażowych, stwierdzono
jednoznacznie, że w mogile są pochowani żołnierze Wojska Polskiego polegli we wrześniu 1939
roku. Prace przeprowadził przedstawiciel fundacji „Pamięć” Oddział w Opocznie, pan Wiktor
Pietrzyk.
Po uzyskaniu zezwolenia wojewody, w dniu 24 listopada 2011 roku przystąpiono do
czynności związanych z ekshumacją i pochówkiem szczątków. Na miejsce pochówku
wyznaczono Grób Nieznanego Żołnierza na Cmentarzu Parafialnym w Drzewicy.
Wiosną 2012 roku Biuro Wojewody ufunduje tablicę upamiętniającą.
Małgorzata Wasilkowska-Bińkowska

Kryształowy Koliber dla Włodzimierza Pomykały
W sobotę, 19 listopada w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sieradzu odbyły się
ogólnopolskie obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą pod hasłem „Przeciwdziałaj cukrzycy.
Teraz”. Uroczystości połączone z jubileuszem 90-lecia odkrycia insuliny zorganizowało Polskie
Stowarzyszenie Diabetyków.
Głównym punktem obchodów była ceremonia wręczenia Kryształowych Kolibrów 2011 –
prestiżowych nagród przyznawanych firmom produkującym wyroby dla diabetyków oraz
instytucjom medycznym, organizacjom i osobom zasłużonym dla środowiska cukrzyków.
Inicjatywa Zarządu Głównego PSD ma na celu promowanie najlepszych koncepcji z dziedziny
ochrony zdrowia w środowisku ludzi z cukrzycą oraz działaczy, którzy wywarli znaczny wpływ na
rozwój opieki diabetologicznej w Polsce i pomoc pokrzywdzonym przez los.
W tym roku kapituła konkursowa uhonorowała siedem podmiotów. Miło mam poinformować,
że w gronie odznaczonych znalazł się Włodzimierz Pomykała – prezes Koła Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków w Drzewicy. Za całokształt działalności otrzymał tytuł „Osobowości
Roku” i statuetkę Kryształowego Kolibra, którą odebrał z rąk Andrzeja Baumana, prezesa
Zarządu Głównego PSD.
Wyróżnienie zostało przyznane za nadzwyczajne wyniki na niwie społecznej i organizacyjnej,
które przyniosły laureatowi rozgłos w całej Polsce. Nie od dziś wiadomo, że drzewickie kolo
należy do najprężniej działających w kraju.
Oprócz odznaczenia i gratulacji, w tym od wojewody Jolanty Chełmińskiej, Włodzimierz
Pomykała przyjął mnóstwo podziękowań za ponad dwadzieścia lat owocnej pracy na rzecz
diabetyków. Cała sala zaśpiewała społecznikowi z Drzewicy „Sto lat”.
(Przedruk z „Tygodnika Opoczyńskiego” nr 47 z 25 listopada 2011 r.)
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W dniu 3 grudnia, podczas Miejsko-Gminnych obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą,
prezes Włodzimierz Pomykała otrzymał dyplom gratulacyjny za wieloletnią i bardzo użyteczną
działalność społeczną na rzecz ludzi chorych na cukrzycę.

Dyplom wręczył burmistrz Janusz Reszelewski i przewodnicząca Rady Maria Teresa
Nowakowska.
Obchody miały, jak zwykle, uroczystą oprawę. Rozpoczęto mszą św. koncelebrowaną przez
księży: proboszcza Adama Płuciennika i prałata Stanisława Madeja, z udziałem chóru
kościelnego i młodzieżowej orkiestry dętej.
Ciekawe jasełka zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Drzewicy. Było łamanie się
świątecznym opłatkiem, życzenia i gratulacje od władz miasta i powiatu, od siostrzanych
organizacji licznie przybyłych z okolicznych powiatów i województw, od władz Związku
Diabetyków.
Interesująca prelekcja dr Henryki Jeżak z Radomia i smaczny posiłek przygotowany przez
gospodarzy spotkania zakończyły uroczystość.
(AR)
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Życzenia zdrowych, wesołych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia
przy wigilijnym stole
oraz wszelkiej pomyślności
w życiu rodzinnym i zawodowym
w Nowym 2012 Roku
składają
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