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Wspominaliśmy w modlitwach i rozmowach tych z Państwa, którzy z różnych powodów nie mogli 

uczestniczyć w tegorocznym spotkaniu. Dziękujemy za miłe listy, pozdrowienia, za wsparcie, za słowa 

podziękowań i obietnice udziału w kolejnych zjazdach. Już dzisiaj zapraszamy i oczekujemy. 

Zdjęcia wykonał Stefan Kowal. 

Przewodnicząca Towarzystwa Anna Reszelewska 

Wystawa prac 
plastycznych 
powstałych 
podczas 
ogólnopolskich 
plenerów 
malarskich w 
Drzewicy 

Wspólny 
obiad 

Biesiada 
przy ognisku 

August Kobylański przed werandą swojego dworku – lata 30 XX wieku.  
W oknie werandy stoją trzy córki Kobylańskiego, żona Maria  

oraz służąca Weronika (obecnie p. Klatowa). 



 

Szanowni Czytelnicy, 
 

zapraszam Was do zapoznania się z treścią kolejnego kwartalnika historycznego 
„Wieści”, gdzie na pierwszej stronie jest zamieszczone zdjęcie Augusta Kobylańskiego, 
współwłaściciela fabryki „Gerlach”, na tle werandy jego dworku – lata 30-te XX 
wieku. Według odręcznego szkicu oraz krótkiego opisu przez p. Jadwigę Trzcińską jest 
też przedstawiony rysunek dworu z jego mieszkańcami: p. Marii Bronisławowej 
Kobylańskiej – Jego matki oraz Jego rodziny. Znajdziecie też w nim Państwo opis Jego 
śmierci, jednej z pierwszych w pamiętną noc styczniową 22 I 1943 r. Jest to smutne 
wspomnienie Jego córki, śp. Bogny Czerskiej oraz p. Jadwigi. 

W dalszej części kwartalnika zamieszczamy opis 222 rocznicy Konstytucji 
3 maja 1791 r., święta Dnia Strażaka oraz miejsko-gminnych zawodów straży 
pożarniczych w Drzewicy. 

Będą też zdjęcia z VIII „Spotkania po latach” w Drzewicy oraz opis tej 
uroczystości. Szkoda tylko, że spotykamy się w niej zawsze  o rok starsi, bardzo 
rzadko przywożący swoje dzieci i często zapominając, co się dawniej wydarzyło 
w Drzewicy. Przecież księża – ks. prałat Stanisław Madej, były proboszcz parafii 
oraz ks. kan. Adam Płuciennik, obecny proboszcz – nie raz Was prosili, byście 
przyjeżdżali ze swymi potomnymi, by ujrzeli i zapoznali się z przeszłością 
Drzewicy, jej pięknem i czarem, to jednak rzadko ich widuję! Cieszę się jednak, że 
przyjeżdżają coraz liczniej moje koleżanki  i koledzy, którzy przypominają sobie 
młode lata i lata szkolne, byłych księży i nauczycieli, podziwiają oraz chwalą, że 
Drzewica z tak dawną przeszłości wciąż się rozrasta i pięknieje! Serdecznie Wam 
wszystkim dziękuję!! 

Do zapoznania się z przeszłością i teraźniejszością zaprasza  
 

Ryszard Bogatek 
 

PS.  
Przepraszamy za opóźnione wydanie kwartalnika z racji VII „Spotkania po latach” 

w Drzewicy, 

Wiadomość OSP. 

W zawodach sportowo-pożarniczych, które odbyły się w Mniszkowie, druhowie 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Drzewicy zajęli III miejsce. Dziękujemy i gratulujemy! 

W kwartalniku nr 1/85/2013, w artykule „Zakończenie sportowej kariery Grzegorza 
Kiljanka” mylnie  podaliśmy miejsce p. Grzegorza na Olimpiadzie  „Londyn 2012”. 
Powinno być: ”wysokie 9 miejsce w C–1”. Za błąd przepraszamy! 

Zainteresowanym podajemy adres korespondencyjny red. naczelnego  
p. Ryszarda Bogatka: 

Os. B. Chrobrego 5/3 
26–340 Drzewica 
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Dworek murowany Augusta Kobylańskiego 

Wieści znad Drzewiczki 

Historię dawnego dworku współwłaściciela fabryki „Gerlach”, Augusta Kobylańskiego – dyrektora 

administracyjno-handlowego, rozpoczynam jego zdjęciem wykonanym w dworku. August był najstar-

szym synem Bronisława seniora, który był rodzonym młodszym bratem Samuela Kobylańskiego. Jego 

syn August urodził się w 1891 roku na terenie fabryki na piętrze murowanego domu mieszkalnego. 

Na parterze tego domu znajdował się kantor fabryki. 

Ale powróćmy do murowanego dworu Augusta Kobylańskiego, którego budowę zakończono 

w 1921 r.  

W książce zatytułowanej „Drzewica – szkice z dziejów miasta” na str. 161 jest napisane: „Dworek 

Kobylańskich (Augusta – RB) mieścił się na terenie zakładu…”. Jest to nieprawda, bowiem dwór 

Augusta zbudowany był przed „starym” zakładem i znajdował się po prawej stronie, w otoczeniu 

kwiatów, drzew owocowych, a od północy – drzew iglastych.  

W dworku tym mieszkał  do 22 stycznia 1943 r., kiedy to został zamordowany na terenie zakładu 

w magazynie wyrobów gotowych mieszczącym się za bramą zakładu od strony wschodniej, zabitego 

strzałem w głowę przez jednego z członków oddziału żydowskiego Gwardii Ludowej pod dowództwem 

Żyda Ajzenmana. Ten zdradziecki strzał zakończył życie Augusta Kobylańskiego, które spędził wraz 

z żoną Marią Pfeffer i trzema córkami w przyfabrycznym dworze.  

Jedną z córek Augusta, śp. Bogumiłę Czerską, znałem osobiście i miałem zaszczyt oprowadzać 

Ją po zakładzie, który znała tylko z lat 40-tych. Trudno Jej było go poznać. Dworku, w którym mieszka-

ła oraz kapliczki nie mogłem Jej pokazać bowiem około roku 1976 był już rozebrany, natomiast kaplicz-

ka została rozwalona spychaczem przez pracownika firmy budowlanej z Opoczna. Pokazałem Jej 

natomiast tabliczkę z blachy nierdzewnej, na której było napisane kwasem: „August Kobylański zginął 

od strzału w głowę 22 I 1943 r.”.  Tabliczka ta była wmurowana w ścianę  koło okna znajdującego się 

z prawej strony w dawnym magazynie wyrobów gotowych. Pani Bogumiła była bardzo zdziwiona, że 

metalowa płytka była bardzo małych rozmiarów – 10x8 cm. W tamtych czasach niewielu ludzi o niej 

August Kobylański (1890 -1943) z żoną Marią (z d. Pfeffer) w swoim dworku. 

 

 

 

 

 

 

 

Przemarsz 
ulicami  
miasta 

Występ zespołu 
„Drzewiczanie” 
przed szkołą 

Przewodnicząca  
Towarzystwa  
Anna Reszelewska 
wita gości 

Burmistrz Janusz Reszelewski  
wita gości i dziękuje im  

za przybycie 
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wiedziało i zabronione było informować o niej załogę. Dziś już budynku nie ma a po tabliczce ślad 

i słuch zaginął. Dla przypomnienia podam, że był tam kiedyś magazyn noży żniwnych, dział elektrycz-

ny, dział bhp i ostatnio dział klejarni i past polerskich. 

Plan dworu Augusta Kobylańskiego i jego opis oraz otoczenie wg pani Jadwigi Trzcińskiej, 

wnuczki Bronisława Kobylańskiego seniora (rysunek na podstawie szkicu wykonał Ryszard Bogatek). 

1 – brama fabryczna, 
2 – mieszkanie p. Trynkosów, 
3 – kwiaty, 4 – mur fabryczny, 
5 – droga wysypana tłucz. żużlem, 
6 – żywopłot, 7 – brzoskwinie, róże, 
8  –   miejsce zakopania zaśw. mjr. 

Hubala, 9 – weranda, 10 – salonik, 
11 – p. dziecięcy, 12 – sypialnia, 

13 – łazienka, 14 – przedpokój, 
15 – salonik, 16 – p. gościnny, 
17 – p. stołowy, 18 – korytarz,  
19 – kuchnia, 20 – pokój, 21 – kuchnia, 
22 – piwnica, 23 – sień, 24 – pokój, 
25 – mieszkanie Marii Br. Kobylań-

skiej od jesieni 1932,  
27 – pokoik, 28 – weranda, 29 – podest 
30 – ogródki przed domami pracowni-

ków, 31 – dom p. Nawrockich i 
Czarneckich, 32 – płot, 33 – furtka, 

34 – kurnik, 35 – skład drewna i węgla, 
37 – kapliczka, 38 – słonecznik, 39 –

ubikacje letnie, 40 – warzywa,  
41 – świerki i daglezje, 42 – studnia 
 

Dwór Augusta Kobylańskiego w latach pięćdziesiątych XX wieku przeznaczony był na świetlicę 

zakładową, a potem w latach 80 na magazyny i biura fabryki. Później go rozebrano stawiając na jego 

miejsce budynki zakładowe. 

Ryszard Bogatek 

August Kobylański i inż. Jacek Dziewota – Jabłoński przed dworkiem. Po lewej stronie weranda 
matki Augusta – Marii Bronisławowej Kobylańskiej. W głębi widać fragment budynków  

p. Czarneckich i Nawrockich 

w której doświadczaliśmy najgłębszych przeżyć, która była świadkiem najważniejszych wydarzeń 

naszego życia – tych podniosłych, radosnych, wzruszających i smutnych również. 

W tej świątyni o godz. 11.00  została odprawiona koncelebrowana msza św. przez ks. proboszcza 

Adama Płuciennika i drzewiczanina – ks. Jacka Wieczorka – dyrektora Radia PLUS.  

Bardzo interesującą homilię wygłosił ks. proboszcz. Nawiązał do pięknego w formie i treści wiersza 

nieodżałowanej poetki p. Krystyny Staszewskiej (1929 – 2009)  pt. „Skrzyneczka”. Wyjątkowe 

przywiązanie do pracy na poczcie i niezwykła wrażliwość autorki była impulsem do poetyckiej refleksji 

na temat małej czerwonej skrzyneczki pocztowej, która w swoim wnętrzu kryje listy,  a w nich wiele 

tajemnic, zapewnień o prawdziwej, wielkiej miłości, wyrazów tęsknoty, próśb, troski, wdzięczności, 

pamięci, życzeń i zaproszeń. 

Słowa poetki i komentarz ks. proboszcza nasuwają pewne reminiscencje na temat naszej wieloletniej 

korespondencji z Państwem. Wprawdzie dzisiaj poczta elektroniczna wypiera tradycyjne formy 

własnoręcznie adresowanej korespondencji, to jednak Towarzystwo dochowując wierności właśnie 

tradycji – pięć razy do roku wrzuca do skrzynki pocztowej koperty adresowane do Państwa – 

zawierające kwartalniki „Wieści…” i zaproszenia na spotkania. Mamy nadzieję, że ta forma doręczania 

korespondencji Państwu odpowiada, a zawarte tam treści i wiadomości wzbudzają zainteresowanie, 

a może i wzruszają. 

Zapewne śp. Krystyna Staszewska – poetka, też z tego jest zadowolona. 

VIII „SPOTKANIE PO LATACH W DRZEWICY” roku 2013 odbyło się wg sprawdzonego 

schematu, a jak twierdzą doświadczeni – dobrych schematów się nie zmienia. 

Przebieg spotkania zilustrują zdjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U góry: 
 
Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
przed drzewickim kościołem 
 
 
 
 
Z prawej: 
 

Mszę św. odprawili w koncelebrze 
ks. proboszcz Adam Płuciennik (na 

zdjęciu) i ks. Jacek Wieczorek  
(poza kadrem) 
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Uroczystości te rozpoczęły się 

zbiórką przed strażnicą OSP 

Drzewica o godz. 9.30. O godz. 

10.00 nastąpiło rozpoczęcie Mszy 

Świętej w kościele pw. św. 

Łukasza, którą koncelebrowali: 

kapelan powiatowy ks. Leszek 

Sokół, kapelan gminny ks. prałat 

Stanisław Madej oraz proboszcz 

parafii drzewickiej ks. kan. 

Adam Płuciennik. W czasie tej 

Mszy Św. ks. Leszek Sokół 

podkreślił wielką ofiarność 

strażaków i policjantów w 

dramatycznej akcji ratowniczej na 

ledwie  zamarzniętym stawie 

drzewickim w dniu 1 marca br. 

Strażacy drzewiccy w dowód 

uznania otrzymali płytkę cera-

miczną z wyobrażeniem postaci 

patrona strażaków – św. Floriana. 

W imieniu dzielnych drzewickich strażaków płytkę odebrał z rąk kapelana powiatowego druh naczelnik 

OSP Ryszard Sobkiewicz. 

Po zakończonej Mszy Św. w intencji Dnia Strażaka, udano się w zwartym szyku pod pomnik na 

Placu Wolności, by uczcić 222 rocznicę Konstytucji 3 maja z 1791 r. Uroczystość tę rozpoczął i popro-

wadził komendant gminny bryg. inż. Marian Kłobucki, a dowódcą gminnych strażaków był dh Ry-

szard Sobkiewicz. Uroczystą oprawę zapewniła zgromadzonym Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Miej-

sko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drzewicy. 

Po odegranym hymnie narodowym,  wciągnięciu flagi na maszt i powitaniu zgromadzonych, głos 

zabrał burmistrz i prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP Janusz Reszelewski. 

W swym wystąpieniu nawiązał do założeń Konstytucji 3 maja oraz i do czasów współczesnych. Po nim 

wystąpił poseł Robert Telus z odczytaniem listu okolicznościowego. 

Po tych wystąpieniach rozpoczęto składanie wieńców i kwiatów pod pomnikiem wdzięczności. 

Wielkim uznaniem i brawami nagrodzono najmłodszych uczestników uroczystości, którzy przybyli wraz 

ze swoimi nauczycielkami-przedszkolankami – delegację z Przedszkola Samorządowego.  

Obchody 222 rocznicy Konstytucji 3 maja oraz Dnia Strażaka 

Z ŻYCIA GMINY 

Wymarsz spod strażnicy na Mszę św. 

Kazanie głosi kapelan powiatowy ks. Leszek Sokół 

Na scenie pojawiły się zespoły:  „Plagiat” z drzewickiego Gimnazjum,  kielecki kabaret 

„Z konopi”, opoczyński „Dazed” i „Wolf” z Grzegorzem Wilkiem – laureatem „Szansy na sukces” i 

wokalistą programu  telewizyjnego „Jaka to melodia”. Największą publikę zebrała gwiazda 

wieczoru – zespół „Elektryczne Gitary” z Kubą Sienkiewiczem, który koncertował i bisował do 

godz. 22.30. 

Tak zakończyły się obchody DNI DRZEWICY 2013 roku. 

Zdjęcia: M. Wasilkowska – Bińkowska, S. Kowal 

Małgorzata Wasilkowska – Bińkowska 

Występ zespołu „Elektryczne Gitary”   

Każdy kolejny zjazd ziomków i przyjaciół Drzewicy utwierdza nas w przekonaniu, że decyzja 

podjęta 20 lutego 2006 r. na walnym zebraniu członków Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy 

o zorganizowaniu pierwszego „Spotkania po latach” nie była „słomianym zapałem” i jednorazową 

akcją. 

To dzięki Państwa akceptacji spotkania odbywają się co roku, z kolejną numeracją 

na  zaproszeniach. Każde spotkanie jest dniem szczególnym, wyjątkowym. Tego dnia wszyscy jesteśmy 

DRZEWICZANAMI – niezależnie od miejsca urodzenia i pobytu, bo Drzewica należy do tych, którzy 

ją kochają – tylko trzeba to jeszcze udowodnić. 

Państwo swoją obecnością, wzajemną przyjaźnią – nie tylko na wyciągnięcie ręki, ale również 

biciem serc – dajecie dowód o swoim przywiązaniu, sympatii i umiłowania miasteczka nad Drzewiczką 

i ludzi tutaj żyjących. 

Chylimy czoła przed wszystkimi gośćmi przybywającymi z różnych stron i odległości, przed tymi, 

którzy mimo kłopotów zdrowotnych, spieszą do miejsca, gdzie w wyjątkowy sposób przemawia szum 

znanej rzeki, zapach wody w stawie, wszechobecna zieleń, śpiew ptaków, widok ruin zamku, alejki 

cmentarne z grobami bliskich i parafialna świątynia, w której kiedyś nas zawierzono Opatrzności Bożej, 

VII I  SPOTKANIE  PO LATACH ANNO DOMINI  2013  

Pokaż pulpit.scf
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Po złożeniu kwiatów zgroma-

dzeni wysłuchali w skupieniu 

„Roty” i udali się na dalszą uroczy-

stość przed strażnicę OSP. Tu 

meldunek od dowódcy gminnych 

strażaków  dh. Ryszarda Sobkie-

wicza odebrał wiceprezes Zarzą-

du Oddziału Wojewódzkiego 

ZOSP RP dh Tadeusz Wojcie-

chowski. Orkiestra młodzieżowa 

odegrała hymn narodowy, a poczet 

flagowy strażaków wciągnął na 

maszt narodową flagę. Strażacy 

wysłuchali podziękowania za ich 

wielki trud w niesieniu pomocy 

innym ludziom. Były tam słowa 

uznania i życzenia. Strażakom 

odczytano list od prezesa Zarządu 

Głównego ZOSP RP druha Walde-

mara Pawlaka. Druhowie wysłu-

chali również słowa uznania 

umieszczone w liście posłanki 

Katarzyny Ozgi – członkini 

prezydium ZG OSP RP. 

Po odczytaniu listów z gratula-

cjami wystąpił prezes gminny 

ZOSP RP burmistrz Janusz 

Reszelewski, mówiąc  o przezna-

czeniu finansów gminnych na 

potrzeby ochotniczych straży. 

Po nim głos zabrała członkini 

Miejsko-Gminnego Związku OSP 

RP i przewodnicząca Rady 

Gminy i Miasta  dr Maria Teresa 

Nowakowska. W swoim wystąpie-

niu podkreśliła, że pełnienie 

społecznej funkcji strażaka to 

zaszczytny obowiązek wobec 

bliźnich i wielki patriotyzm. 

Kolejnym punktem uroczysto-

ści strażackiej było wręczenie 

odznaczeń i wyróżnień. Medalem 

Honorowym im. Bolesława 

Chomicza nagrodzono Ochotniczą 

Straż Pożarną w Drzewicy za 

całokształt działalności. Druh 

prezes jednostki Mieczysław Pluta 

odebrał go w imieniu strażaków. 

Bryg. inż. Marian Kłobucki – 

gminny komendant ochrony 

przeciwpożarowej odebrał z rąk 

posła PiS Roberta Telusa srebrną 

odznakę „Zasłużony dla Ochrony 

Przeciwpożarowej”. Złote medale  

Gratulacje dla bohaterów akcji ratunkowej składa kapelan powiatowy  
ks. Leszek Sokół  

Przemawia prezes gminny ZOSP RP burmistrz Janusz Reszelewski 

Hołd i kwiaty składają najmłodsi uczestnicy uroczystości  
wraz ze swoimi opiekunkami 

terenów gminy Drzewica. Rajd zgromadził wielu chętnych dorosłych, młodzież, dzieci 

i przedszkolaków. 20-kilometrowa trasa wiodła z Drzewicy, poprzez Dąbrówkę, Radzice Małe, 

Werówkę, Strzyżów i powrót do Drzewicy, gdzie na uczestników czekał posiłek przy ognisku. 

Wieczorem Ośrodek Kultury Gminy i miasta Drzewicy zaprosił nad zalew na 

plenerowy festyn pod hasłem „Tradycyjne sobótki, czyli popołudnie z kupałą”. Impreza 

przyciągnęła prawdziwe tłumy, takiej frekwencji jeszcze nie było na terenie Ośrodka 

Sportu i Rekreacji. 

Na tzw. „kręgu” dali występ: mali artyści z Przedszkola Samorządowego w Drzewicy, 

uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drzewicy, grupa wokalno-instrumentalna 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy, panie z Kół Gospodyń Wiejskich 

z Trzebiny, Radzic i Strzyżowa oraz zbierający kolejne laury Zespół Pieśni i Tańca 

„Drzewiczanie”.  

Kapela zespołu „OldNova” prezentowała elementy folkloru serbskiego, rumuńskiego, 

muzyki cygańskiej i żydowskiej oraz różnych regionów Polski. Ta różnorodność melodii 

i rytmów bardzo przypadła do gustu widzom. 

Publiczność brała udział w konkursach m.in. wicia wianków, mogła również bezpiecznie 

pływać łodziami i kajakami po zalewie. O zmroku, przy blasku pochodni, dziewczęta i panie 

puszczały na wodę setki wianków, poszybowały w górę kolorowe lampiony, wystrzeliły 

fajerwerki – wszystko to stwarzało bajkowy, niepowtarzalny nastrój sobótkowej imprezy, która 

zakończyła się zabawą taneczną trwającą długo po północy. 

W niedzielne popołudnie, 23 czerwca, świętowanie miało miejsce na stadionie 

sportowym. Było wesołe miasteczko dla najmłodszych i dobry catering dla smakoszy, było 

muzycznie, wokalnie i rozrywkowo. 

Puszczanie wianków na drzewickim zalewie – część plenerowego festynu „Tradycyjne sobótki,  
czyli popołudnie z kupałą”   



Str. 18 2/86/2013  Str. 7 2/86/2013  Wieści znad Drzewiczki Wieści znad Drzewiczki 

rozgrywki turniejowe w piłce nożnej i koszykowej uczniów szkół podstawowych 

i gimnazjalistów oraz pokazowe mecze rodziców i samorządowców. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Drzewiczką” zorganizowało II Drzewicki 

Rajd Rowerowy promujący turystykę rowerową i poznawanie przyrodniczo atrakcyjnych 

Uczestnicy rajdu zorganizowanego przez Stowarzyszenie LGD „Nad Drzewiczką” 

Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Drzewiczanie”    
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„Za Zasługi dla Pożarnictwa” 

otrzymali: Hieronim Staniszewski 

i Kazimierz Pluta – obaj z Drze-

wicy. Staniszewski otrzymał go za 

wieloletni udział jako członek 

strażackiej orkiestry dętej występu-

jąc w niej od 1952 do 2000 r. Grał 

też w koncercie witając na Okęciu 

srebrnych medalistów z Drzewicy 

powracających z Sydney, gdzie 

synem p. Hieronima był jeden z 

nich – Michał Staniszewski.  

Srebrny medal otrzymał dh Mie-

czysław Sobkiewicz z OSP Drze-

wica. Odznaki „Wzorowy Strażak” 

otrzymali druhowie z Drzewicy:  

Łukasz Klata, Krzysztof Nowak, 

Zdzisław Sobkiewicz, Marcin 

Wasiak. Były też wręczane listy 

pochwalne od burmistrza. Otrzy-

mali je wyróżniający się druhowie: 

Ryszard Sobkiewicz, Norbert 

Szczepanik, Stanisław Chojnac-

ki, Kazimierz Pluta, Mariusz 

Szczepanik, Łukasz Klata, 

Zdzisław Sobkiewicz. Wszyscy 

oni byli uczestnikami akcji ratow-

niczej na stawie w dniu 1 marca br. 

Podczas uroczystości strażac-

kiej odznaczono również druhów z 

gminnych straży. Złoty medal 

otrzymał dh Zdzisław Nowak z 

OSP Krzczonów. Srebrne medale 

otrzymali: Grzegorz Gmaj z 

Zakościela, Grzegorz Madej i 

Andrzej Kowalski z Krzczono-

wa, Tomasz Wrona z Domaszna. 

Medale brązowe otrzymali: 

Paweł Jakubczyk i Zbigniew z Radzic oraz Grzegorz Dziurzyński 

z Zakościela. „Wzorowego Strażaka” przyznano: Rafałowi Stępnio-

wi z Radzic, Radosławowi Rzeźnikowi, Robertowi Gancarkowi 

i Adamowi Zarasiowi z Zakościela oraz Adamowi Oleksikowi 

z Jelni. Brązowe odznaki „Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej” 

otrzymali:  dh Radosław Stępień, dh Damian Piecyk i dh Albert 

Piecyk. Odznaki za wysługę lat wręczono:  Wiesławowi Stępniowi 

z Drzewicy (30 lat w OSP), Andrzejowi Kopciowi i Jerzemu 

Urbańczykowi z Jelni (20 lat). Listy pochwalne od burmistrza 

otrzymali druhowie: Andrzej Sochański z Brzustowca, Tadeusz 

Połeć z Krzczonowa, Waldemar Kałużny z Radzic, Józef Kasicki 

z Dąbrówki, Władysław Węgrecki z Jelni i Marcin Bednarczyk 

z Radzic. 

Po zakończeniu strażackiej uroczystości, druhowie w szyku 

marszowym przy dźwiękach Młodzieżowej Orkiestry Dętej przema-

szerowali do budynku Szkoły Podstawowej, gdzie oczekiwał ich 

uroczysty obiad.  

DNI DRZEWICY 2013 

Prezes jednostki drzewickiej dh Mieczysław Pluta odbiera medal  w imieniu 
strażaków z rąk wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego  ZOSP RP  

dh. Tadeusza Cisowskiego 

Gminny komendant  bryg. inż. poż. Marian Kłobucki  odbiera z rąk posła PiS  
Roberta Telusa srebrną odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” 

Pamiątkowy wizerunek św. Floriana, który 
otrzymali bohaterscy strażacy z Drzewicy 

Mszę św. z udziałem mieszkańców koncelebrowali  
księża z parafii Libiszów – ks. prob. Andrzej Bartosiński  

i ks. wik. Sebastian Paul  

Powitanie gości – burmistrza Janusza Reszelewskiego  
i przewodniczącą Rady Marię Teresę Nowakowską – 

przez p. sołtys Brzuzy Danutę Jaciubek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Wasilkowska-Bińkowska       

Deszczowy i burzowy czerwiec podarował naszemu miastu dwa piękne, słoneczne dni – 

akurat na czas obchodów DNI DRZEWICY. 

Sobota, 22 czerwca – oprócz zjazdu drzewiczan pn. „Spotkanie po latach…” – była dniem 

imprez sportowych i festynu sobótkowego. 

Imprezy sportowe na orliku zgromadziły kilkaset osób w różnym wieku. Odbyły się 

Pamiątkowe zdjęcie piłkarzy – rodziców i samorządowców  
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Miejsko-gminne zawody sportowo-pożarnicze w Drzewicy 26 maja 2013 r.  

Miejsko-gminne zawody 

sportowo-pożarnicze odbyły 

się w niedzielę 26 maja br. na 

stadionie MGKS „Gerlach”. 

Zawody strażackie były mi-

łym i ekscytującym spędze-

niem czasu połączonym z 

wielkim dopingiem drużyn. 

Licznie zgromadzeni sympa-

tycy i kibice straży zasiedli 

na trybunach stadionu z obu 

stron. 

W zawodach gminnych brało 

udział 11 jednostek OSP gru-

py A. Była też jedna Mło-

dzieżowa Drużyna Pożarni-

cza, która startowała poza 

zawodami, a stanowili ją 

młodzi chłopcy. 

Rozpoczęciem imprezy było 

odświętne wejście drużyn 

strażackich na stadion w szy-

ku marszowym w takt 

„Warszawianki”. Kolumnę 

marszową poprowadził ko-

mendant zawodów druh Ry-

szard Sobkiewicz, który zło-

żył meldunek prezesowi za-

rządu Oddziału Miejsko-

Gminnego – burmistrzowi 

Januszowi Reszelewskiemu. 

W czasie hymnu ZOSP RP na 

maszcie zawieszono flagę 

związkową. Startującym dru-

żynom strażackim oraz ze-

branym kibicom regulamin 

miejsko-gminnych zawodów 

sportowo-pożarniczych 

przedstawił sprawujący funk-

cję kierownika zawodów, 

gminny komendant bryg. 

inż. Marian Kłobucki. Star-

tujących przywitał gminny 

kapelan strażaków ks. prałat 

Stanisław Madej  życząc im 

duchowej odwagi w zawo-

dach. 

Zaczęły się  strażackie zawo-

Przygotowania do zawodów 

Wprowadzenie startujących druhów. Prowadzi dh Ryszard Sobkiewicz. 

Meldunek od dh. Sobkiewicza odbiera prezes zarządu OM-G ZOSP RP  
dh Janusz Reszelewski  

INTEGRACYJNE ZAWODY SPORTOWE 

Kolejna inicjatywa nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy jest 

przykładem tolerancji, współpracy i integracji osób niepełnosprawnych z młodzieżą poprzez organizo-

wanie Integracyjnych Zawodów Sportowych. Tegoroczne miały miejsce 6 czerwca 2013, zorganizo-

wane zostały po raz szósty i widnieją w kolejnych kalendarzach imprez sportowych. 

Było wiele radości i emocji wśród wszystkich uczestników podczas konkurencji sportowo-

rekreacyjnych oraz meczu piłki nożnej. Jak przystało na imprezę sportową było podsumowanie. Każdy 

uczestnik otrzymał dyplom i słodką nagrodę. 

Zawody przygotowali i przeprowadzili nauczyciele wf – mgr Piotr Podogrocki i mgr Grzegorz 

Januszewski. 

Pani Dyrektor, Gronu Pedagogicznemu, uczniom i pracownikom szkoły gratulujemy pomy-

słów i ich świetnej realizacji. 

Anna Reszelewska 

Uczestnicy Integracyjnych Zawodów Sportowych na pamiątkowym zdjęciu 

Nowe inwestycje w Brzuzie 

W dniu 15 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie boiska sportowego i placu zabaw w Brzuzie.  

Obiekty te powstały dzięki środkom Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. Wartość inwestycji to 120.706,67 zł, z czego wysokość dofinansowania: 78.508 zł.  

Uroczystość, z udziałem mieszkańców Brzuzy i okolicznych miejscowości,  rozpoczęła się  mszą 

św. koncelebrowana przez księży z parafii Libiszów – ks. proboszcza Andrzeja Bartosińskiego 

i ks. wikariusza Sebastiana Paula.  

Gości powitała sołtys Brzuzy – Danuta Jaciubek, a burmistrz Janusz Reszelewski z przewodni-

czącą Rady Marią Teresą Nowakowską – życzyli, by nowe obiekty dobrze służyły całej społeczności  

i bezpiecznymi, radosnymi miejscami zabaw, sportu i wypoczynku.  

Po przecięciu wstęgi, rozegrano pokazowy mecz nagrodzony pucharami. Uczniowie ze Szkoły Pod-

stawowej w Idzikowicach zaprezentowali bardzo ładny występ artystyczny. 

Wszyscy obecni zostali niezwykle serdecznie ugoszczeni przez gospodarzy. 
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dy, a nad ich przebiegiem 

czuwała komisja sędziow-

ska, w której składzie byli:  z

-ca komendanta powiato-

wego PSP mł. bryg. Da-

riusz Rzepka jako przewod-

niczący, mł. bryg. Andrzej 

Śpiewak, ogn. Mirosław 

Baran, st. asp.  Marian Ka-

łużny z KP PSP oraz druho-

wie  ze straży ochotniczych. 

Pierwszą konkurencją była 

sztafeta strażaków 7x50 z 

przeszkodami. W tej konku-

rencji I miejsce zajęli dru-

howie OSP z Drzewicy w 

czasie 61 sek., drudzy byli 

druhowie z Krzczonowa – 64 

sek., trzecie miejsce zajęli 

druhowie z Domaszna – 65 

sek. Kolejne drużyny to: Za-

kościele – 66 sek., Trzebina 

– 68 sek., Jelnia – 69 sek., 

Żardki – 70 sek., Radzice – 

73 sek., Dąbrówka i Brzusto-

wiec – 75 sek., Strzyżów – 

87 sek. 

Drugą konkurencją zawo-

dów były ćwiczenia alarmo-

wo-bojowe. A oto miejsca 

zajmowane w kolejności:   

I – Drzewica z czasem 39 

sek., II miejsce – Trzebina – 

46 sek., III miejsce – Brzu-

stowiec – 55 sek. Następne 

były drużyny: Krzczonów – 

64 sek., Jelnia – 65 sek., Za-

kościele – 71 sek., Strzyżów 

– 72 sek., Radzice – 79 sek., 

Dąbrówka – 88 sek., Żardki 

– 95 sek. Wielka szkoda, że 

drużyna z Domaszna nie 

ukończyła tej konkurencji, 

bo w pierwszej zajęła prze-

cież III miejsce. 

W końcowej klasyfikacji 

wyłoniono zwycięzcę,  któ-

rym została drużyna OSP 

Drzewica uzyskując 100 

W otwarciu zawodów uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz du-
chownych, samorządowych i strażackich 

Skok przez „ścianę płaczu” 

Głowna konkurencja zawodów – trafienie strumieniem wody w tarczę obrotową 

Każdy dzień pobytu w Polsce był realizowany zgodnie z planem i obejmował: 

 spotkanie z władzami miasta, zwiedzanie zabytków, miejsc historycznych i najciekawszych za-

kątków przyrodniczych, 

 pokaz kajakarstwa górskiego w wykonaniu zawodników LKK Drzewica, 

 spływ kajakowy rzeką Drzewiczką zakończony grillowaniem, 

 gościna w Świetlicy Wiejskiej w Strzyżowie przygotowane przez miejscowe gospodynie w stro-

jach opoczyńskich, ze śpiewem i tańcem przy wtórze kapeli  i suto zastawionym tradycyjnymi 

potrawami stole, 

 zwiedzanie Warszawy, Krakowa, Oświęcimia i Wieliczki, 

 realizacja końcowych etapów projektu. 

Ostatnim akordem projektu było uroczyste zakończenie, otwarte dla wszystkich mieszkańców Drzewi-

cy i okolic, z możliwością zakupu towarów przywiezionych przez gości i obejrzenie pokazów artystycz-

nych przygotowanych przez poszczególne ekipy. Wspólna zabawa trwała do późnych godzin nocnych. 

Uczestnicy projektu Comenius na uroczystym zakończeniu w Drzewicy 
 

Projekt, którego koordynatorką była nauczycielka ZSPg w Drzewicy p. mgr Ilona Długosz, był 

pierwszy tego typu projektem wśród szkół ponadgimnazjalnych w powiecie opoczyńskim. 
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pkt., co dało jej awans do 

zawodów powiatowych w 

Opocznie. Drugie miejsce 

zajęła OSP Trzebina – 114 

pkt. a trzecie OSP z Krzczo-

nowa wynikiem 112 pkt. 

W składzie zwycięskiej dru-

żyny z Drzewicy byli druho-

wie:  d-ca Krzysztof Marty-

niak, Norbert Szczepanik,  

Zdzisław Sobkiewicz,  Ma-

riusz Szczepanik, Krzysztof 

Nowak, Stanisław Chojnac-

ki, Jarosław Klata, Ryszard 

Sobkiewicz oraz Łukasz 

Klata jako zawodnik rezer-

wowy. 

Zwycięskie drużyny odebrały 

puchary, dyplomy oraz nagro-

dy pieniężne dla wszystkich 

biorących udział w gminnych 

zawodach jednostek. 

Po zakończeniu zawodów 

był tradycyjny poczęstunek, 

który przygotowali druhowie 

z Domaszna – Wiesław So-

siński i Józef Olborski. By-

ły w nim na gorąco kiełbaski 

i kaszanki. 

Zdjęcia: Małgorzata Wasil-
kowska – Bińkowska 

Opracował: Ryszard Bogatek 

Puchary dowódcom zwycięskich drużyn wręcza prezes zarządu  
OM-G ZOSP RP dh Janusz Reszelewski  

Dowódcy startujących w zawodach drużyn 

W rodzimych szkołach uczniowie wykonywali plakaty, ulotki, przepisy, zdobywali punkty w grach 

internetowych, tworzyli filmy o swoich szkołach, miejscowościach i krajach, prowadzili dyskusje 

w języku angielskim. 

Najbardziej atrakcyjną częścią były wizyty w poszczególnych krajach finansowane z budżetu pro-

jektu. Miały one na celu wymianę doświadczeń, integrację, poznanie innego kraju  i jego kultury oraz 

umiejętności komunikacji w obcym języku. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych rozpoczęli 

swoją przygodę od wyjazdu do Włoch. Następna trasa prowadziła do Portugalii.  

Kolejny wyjazd do Turcji. Następny kraj to Wielka Brytania. 

 Ostatni wyjazd – do Bułgarii. Zakończenie całego projektu odbyło się w Polsce, w Drzewicy 

w dn. 17 – 24 maja – dokąd przyjechali zagraniczni uczestnicy – 11 nauczycieli i 22 uczniów. 

Uczestnicy projektu Comenius w Italii  … w Portugalii 

… w Turcji ... w Anglii 

… w Bułgarii … i w Drzewicy pod ruinami zamku 

Uroczystości Bożego Ciała w Drzewicy z udziałem strażaków 

Druhowie strażacy nie tylko walczą z żywiołem ognia i po-

gody ale są zawsze obecni w obchodach uroczystości  kościel-

nych i świeckich. 

W czwartek, 30 maja br., druhowie z OSP Drzewica posta-

wili  i udekorowali ołtarz strażacki  po zachodniej stronie parku 

i uczestniczyli też gromadnie w procesji Bożego Ciała. Nieśli 

baldachim, pod którym szedł ks. proboszcz Adam Płuciennik 

niosąc monstrancję ze św. hostią. W procesji uczestniczył rów-

nież strażacki poczet sztandarowy z Drzewicy oraz druhowie  

OSP z całej gminy. 

Ryszard Bogatek 

Dziewczynki sypiące kwiaty w czasie procesji Bożego Ciała 
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Od kilku lat nad drzewickim zalewem odbywają się zawody wędkarskie dla dzieci z okazji Dnia 

Dziecka  organizowane przez wędkarzy zrzeszonych w Polskim Związku Wędkarskim – koło nr 3 

w Drzewicy, przy wsparciu Urzędu Gminy i Miasta oraz innych sponsorów. Co roku bierze w nich 

udział około 100 dzieci – i tak było w dn. 2 czerwca 2013 r. 

Młodzi wędkarze, można rzec „narybek wędkarski”, pod bacznym okiem najbliższych, łowili 

ryby przez dwie godziny. Waga połowu wymiarowych ryb decydowała o miejscu w zawodach. 

Troje pierwszych zawodników w kategorii dziewcząt i chłopców otrzymało puchary z rąk 

burmistrza. Wśród dziewcząt zwyciężyły: Patrycja Michalska, Klaudia Raczyńska i Zuzanna 

Chabiera. Wśród chłopców najlepsze połowy mieli: Michał Starnawski, Patryk Zaraś, i Kacper 

Nowak. 

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali dyplomy i paczki z upominkami. Odbyło się również 

losowanie sprzętu wędkarskiego podarowanego przez sponsora. 

Piknik zakończył się rodzinnym ogniskiem przed Domem Wędkarza. Jak na święto dzieci 

przystało, był również pyszny deser – prezes Koła Wędkarskiego w Drzewicy p. Józef Liwiński, 

jak co roku, sprezentował dzieciakom kilka okazałych tortów z własnej firmy. 

Tak wzorowo zorganizowanej imprezy, dla tak wielu chętnych dzieci, może nam pozazdrościć 

wiele miejscowości. 

Małgorzata Wasilkowska – Bińkowska 

DZIEŃ DZIECKA U WĘDKARZY ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DRZEWICY 

SZKOŁĄ CIEKAWYCH INICJATYW 

Spośród szkół średnich powiatu opoczyńskiego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy 

wyróżnia się ciekawymi przedsięwzięciami edukacyjnymi i integracyjnymi. Dobitnym tego potwierdze-

niem są m.in. inicjatywy zrealizowane w minionym roku szkolnym 2012/2013. 

FESTIWAL NAUKI I TALENTÓW 

W marcu 2013 r. zorganizo-

wano bezprecedensową imprezę 

edukacyjno-kulturalną pod na-

zwą „FESTIWAL NAUKI I 

TALENTÓW”, w której brały 

udział dzieci i młodzież wszyst-

kich placówek oświatowych 

Gminy i Miasta Drzewica. 

Przedszkolaki, uczniowie 

szkół podstawowych, gimnazjali-

ści i ponadgimnazjaliści dzielili się 

na scenie posiadaną wiedzą, pre-

zentowali przygotowane pokazy 

doświadczeń naukowych  w spo-

sób bardzo atrakcyjny i ciekawy, 

objaśniali występujące zjawiska 

prostym i rzeczowym językiem. 

Prezentacje naukowe przepla-

tane były bardzo urozmaiconymi 

występami artystycznymi, co 

wprowadzało radosny nastrój i 

możliwość podziwiania arty-

stycznych talentów – recytator-

skich, muzycznych, wokalnych, 

tanecznych i teatralnych. 

Festiwal nauki i talentów był 

świętem młodości, dniem radości 

i integracji młodego pokolenia 

wszystkich szczebli edukacji z 

rodzicami i gośćmi. Pokazał 

również, jaki potencjał możliwo-

ści twórczych tkwi w dzieciach i 

młodzieży, a także ujawnił zaan-

gażowanie nauczycieli potrafią-

cych uruchomić pokłady często 

ukrytych talentów. 

Długie i gorące owacje były nagrody dla młodych wykonawców, ich opiekunów i organizatorów imprezy. 

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT 

W maju 2013 roku w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy został zakończony między-

narodowy projekt Comenius „Waste Not Want Not” trwający od 2011 r. Obejmował on zagadnienia, 

które w wolnym przekładzie można określić „Nie marnuj żywności”. 

W projekcie brali udział uczniowie i nauczyciele z sześciu krajów – Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Por-

tugalii, Turcji, Włoch i Polski. 

Jeden z eksperymentów w wykonaniu uczniów 

Występ artystyczny młodych uczestników Festiwalu 

Uczestnicy imprezy przed Domem Wędkarza (foto: M. Wasilkowska–Bińkowska) 

 


