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Zdrowych, spokojnych, rodzinnych, 

pełnych miłości i dobroci 

Świąt  Wielkie j  Nocy  

Wszystkim Mieszkańcom Gminy i Miasta Drzewica 

ż y c z ą  

 

Błogosławiony Jan Paweł II 

Pragniemy podziękować 
przedstawicielom miasta i gminy Drzewica,  

pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury, księżom z parafii św. Łukasza,  

członkom i sympatykom Młodzieżowej Orkiestry Dętej,  

współpracownikom, przyjaciołom i znajomym oraz wszystkim,  

którzy 8 lutego 2014 r. w Żdżarach k. Nowego Miasta  

wzięli udział w pogrzebie naszego 

Męża, Ojca, Dziadka i Teścia 

STANISŁAWA MULIKA 

kapelmistrza Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Drzewicy 

Dziękujemy również za wszystkie wyrazy współczucia i żalu, za modlitwę i wsparcie w tych 

trudnych dla nas chwilach. 
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Drodzy Czytelnicy! 
 

Znane jest powiedzenie „Obyś żył w ciekawych czasach” i to 
życzenie najdobitniej sprawdza się w naszych czasach, w naszym 
pokoleniu – przełomu XX i XXI wieku. Stało się to za sprawą 
Rodaka Papieża Jana Pawła II – będącego niekwestionowanym 
autorytetem i najwybitniejszą postacią naszej Ojczyzny. Nigdy 
dotąd żaden Polak nie wywarł tak znaczącego wpływu na bieg 
losów świata. Jego życie od pierwszych chwil po ostatnie 
tchnienie było nadzwyczajne. Nadzwyczajny był również Jego 
pontyfikat. 

Dzisiaj, w dniach oczekiwania na kanonizację Ojca Świętego 
Jana Pawła II, chcemy przywołać wybrane wspomnienia, również 
mniej znane. Kanonizacja jest uroczystym ogłoszeniem przez 
Papieża świętym kogoś, kto poprzednio był beatyfikowany – czyli 
zaliczony w poczet błogosławionych. Przypomnijmy, że decyzja 
rozpoczęcia beatyfikacji Jana Pawła II została podjęta 9 maja 
2005 r., zaledwie miesiąc po pogrzebie Wielkiego Papieża – co 
stanowiło niezwykłe przyśpieszenie tej procedury. 

W tym kwartalniku rozpoczynamy wspomnienia o Janie Pawle II, 
w kolejnych będziemy rozszerzać je na inne aspekty życia Papieża 
Polaka. 

Proponujemy również aktualności z życia gminy. 

Refleksji i wzruszeń przy lekturze „Wieści…” życzy  
 

Redakcja 

 Informujemy zainteresowanych, iż w tym roku obchody „DNI DRZEWICY” odbędą się 28 i 29 czerwca. 

Uczestników zjazdu „SPOTKANIE PO LATACH” zapraszamy na 28 czerwca (sobota)  

Wiosenne wspomnienie 
 

Na fujarce wierzbowej 
grało chłopię młode, 
a Ty zasłuchana 
i wpatrzona w wodę 
przyszłość chciałaś odczytać 
z odbić naszych twarzy 
lecz nie zdążyłaś, 
bo wiatr taflę „zwarzył” 
i pozostał nieodgadniony 
nasz los na przyszłe lata 
tylko odgłos fujarki  
wciąż w pamięci wzlata 

 

Ryszard Bogatek 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 

życzymy Wszystkim Członkom Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy,  

Wspierającym i Czytającym nasz kwartalnik  „Wieści…”  

wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia i nadziei  

oraz smacznego świątecznego jajka -  
 

członkowie Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy 
i Zespół Redakcyjny „Wieści znad Drzewiczki 

E R R A T A  
 

W kwartalniku historycznym „Wieści…” nr 4/88/2013,  na str. 3, w życiorysie śp. Mariana Nojka, 

w pierwszym zdaniu, zakradła się pomyłka. Napisaliśmy: „Urodziłem się 14 sierpnia 1921 roku…”, 

a powinno być: „Urodziłem się 14 sierpnia 1912 roku…”. 

Serdecznie przepraszamy członków rodziny i czytelników „Wieści…”. 

Wybrali najpiękniejsze kartki 
Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” rozstrzygnęło konkurs plastyczny pod hasłem „Kartka 

bożonarodzeniowa 2013". 
Konkurs był skierowany do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych. Każdy uczestnik mógł zgłosić maksymalnie dwie kartki bożonarodzeniowe w formacie 
10x15 cm. Ważna była oryginalność, niepowtarzalność oraz subiektywna interpretacja plastyczna. Prace 
mogły nawiązywać do regionalnych tradycji ludowych. 

Oceną nadesłanych kartek zajęła się komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca Anna Pomykała, 
Mirosława Białek i Ewa Sobolewska.  

W poszczególnych kategoriach przyznała osiem miejsc od pierwszego do trzeciego oraz trzydzieści trzy 
wyróżnienia. W grupie przedszkolaków pierwsze miejsce zajęli ex aequo Zuzanna Lis (Przedszkole 
Samorządowe) i Błażej Róg (Oddział Przedszkolny w Idzikowicach). W gronie uczniów klas I – III pierwsze 
miejsce przyznano Angelice Widawskiej (SP w Brzustowcu). Drugie miejsce zajęła Natalia Kwiecień 
(Filialna SP w Jelni), trzecie Ewelina Janik (SP w Brzustowcu). W kategorii uczniów klas IV – VI najwyżej 
oceniono pracę Agaty Kowalskiej. Drugie miejsce przyznano Julii Tępińskiej, trzecie – Dominikowi 
Bogatkowi. Wszyscy są uczniami SP w Brzustowcu. W grupie gimnazjalistów i uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych jury przyznało wyróżnienia Klaudii Kmicie i Weronice Stobienieckiej (Gimnazjum 
im. Jana Pawła II). 
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Wieści znad Drzewiczki 

BŁOGOSŁAWIONY JAN PAWEŁ II  PAPIEŻ POLAK  Obok: dąb papieski rosnący na placu  

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Drzewicy z tabliczką: 

Z ŻYCIA WYJĄTKOWEGO CZŁOWIEKA 

W chwili porodu matka poprosiła akuszerkę, by ta otworzyła okno. Z pobliskiego kościoła 

dobiegały dźwięki odprawianego właśnie nabożeństwa majowego. Przy ich akompaniamencie 

urodził się przyszły Papież Jan Paweł II. 

Przyszedł na świat 18 maja 1920 r. w dniu, kiedy marszałek Józef Piłsudski powrócił triumfal-

nie z frontu ukraińskiego do Warszawy. 

Był drugim synem Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. 

1.06.2006 

WADOWICKI DĄB PAMIĘCI OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II 

PRZEKAZANY PRZEZ BURMISTRZA WADOWIC 

JAKO WYRAZ SZCZEGÓLNEGO ZWIĄZKU Z OSOBĄ I NAUKĄ  

OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II 

W OCZEKIWANIU NA ŚWIĘTEGO 

 

 

 

POŻEGNANIE KOLEGI 

Z żalem i smutkiem donosimy,  

że w dniu 7 stycznia 2014 r. 

zmarł nasz KOLEGA 

członek Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy 

MAREK PAŁGAN 

Śp. Marek urodził się 5 września 1937 r. w Drzewicy.  

Po ukończeniu miejscowej szkoły podstawowej,  

kontynuował naukę w Technikum Elektrycznym w Radomiu. 

Jako wykwalifikowany technik elektryk kilka lat pracował 
w Zakładach Garbarskich w Radomiu, a następnie powrócił 
do rodzinnego miasta, gdzie podjął pracę, jak się okazało 

na całe zawodowe życie, w Fabryce „Gerlach”  

w dziale elektrycznym. 

Aktywnie uczestniczył w życiu społeczności drzewickiej.  

W latach 1990 – 1998 był radnym Gminy i Miasta Drzewica. 

Od 2003 r. do ostatnich dni życia należał do Towarzystwa 
Przyjaciół Drzewicy, w którym w latach 2003 – 2011 pełnił 

funkcję członka  Komisji Rewizyjnej. 
 

Żegnamy Cię, Kolego Marku, 
pozostaniesz w naszych sercach i pamięci! 

 

Wyrazy głębokiego współczucia 
żonie Bronisławie, dzieciom z rodzinami 

i pozostałym krewnym 

składają  

członkowie Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy 
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W księgach parafialnych wadowickiego ko-

ścioła zanotowano, że został ochrzczony 20 

czerwca i otrzymał imiona: Karol Józef. Karol po 

ojcu, Józef po marszałku Piłsudskim i Józefie z 

Nazaretu. 

Rodzina Wojtyłów wiodła spokojne, skrom-

ne, pobożne życie, gdzie panowała atmosfera 

godności i głębokiego patriotyzmu. Ojciec Karol 

– senior był oficerem w randze porucznika, legio-

nistą, wielkim patriotą. Matka Emilia prowadziła 

dom, opiekowała się dziećmi, dorywczo zajmo-

wała się krawiectwem – powiększając dochody 

rodzinne. 

W dzieciństwie na Karola wołano „Loluś” i 

to dziecięce zdrobnienie, wymyślone przez mat-

kę, przetrwało długo. Jeszcze podczas prywat-

nych spotkań w Watykanie, kilku serdecznych 

przyjaciół w taki sposób zwracało się do Papieża.  

Wkrótce zdrobniałe imię poznał świat. 15 

stycznia 1995 r. podczas liturgicznych uroczysto-

ści X Światowego Dnia Młodzieży w Manili, 

młodzi Filipińczycy skandowali – Lolek! Lolek! 

Słysząc imię, którym wołano do niego w dzieciń-

stwie, Papież powiedział: Lolek, to nie brzmi zbyt 

poważnie. Jan Paweł II – to zbyt poważnie. Może 

znajdziemy coś pośrodku. Spróbujmy poszukać 

jakiegoś określenia pośrodku. Lolek – to dziecko. 

Jan Paweł II – to stary człowiek. Pomiędzy nimi 

był Karol. Te proste słowa wywołały jeszcze 

większą eksplozję radości. 

– Karol! Karol! – Rozległy się okrzyki. 

Matczyne serce dostrzegło, że jej młodszy syn 

jest wyjątkowy, do sąsiadki mówiła: Zobaczysz, mój 

syn Loluś będzie wielkim człowiekiem. I nie myliła 

się. 

Nie przeczuwała jednak, że temu wybitnie 

uzdolnionemu pod każdym względem, dobremu, 

taktownemu młodemu człowiekowi, życie nie 

oszczędzi dni, a potem lat w cierpieniu, które 

będzie Mu towarzyszyło od przedwczesnej śmier-

ci najbliższych, poprzez choroby, wypadki i próby 

zabójstwa. 

Przed 21 rokiem życia młody Karol Wojtyła 

utracił całą rodzinę. Jego siostra zmarła jako nie-

mowlę, matka w 1929 r., gdy Karol miał 9 lat, 

U góry: Matka Emilia z małym Karolem 
U dołu: Ojciec Karol z synem Edmundem (starszy brat 

Karola) 

POŻEGNANIE MISTRZA 

Z żalem informujemy, że w dniu 6 lutego w wieku 64 lat 

zmarł    STANISŁAW  MULIK 

KAPELMISTRZ MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY DĘTEJ w DRZEWICY 

Śp. Stanisław Mulik był zawodowym muzykiem wojskowym,  

absolwentem Wojskowej Szkoły Muzycznej II st. w Elblągu w klasie puzonu. 

Od 12 lat był kapelmistrzem Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Drzewicy,  
którą stworzył od podstaw.  Talent pedagogiczny i muzyka orkiestrowego oraz zapał do pracy 
członków orkiestry zaowocowały szybkimi efektami. Już w krótkim czasie orkiestra publicznie 

zaprezentowała swoje umiejętności. 

Odtąd uświetniała lokalne uroczystości państwowe, kościelne i okolicznościowe.  
Koncertowała w powiecie, województwie i innych miastach w Polsce i poza granicami kraju  

podczas wyjazdów wycieczkowych. Prezentowała bardzo ciekawy, różnorodny  
repertuar, zdobyła uznanie, czego potwierdzeniem  było prowadzenie korowodu  

podczas dożynek prezydenckich w Spale 2013 r. 

Uroczystość pogrzebowa śp. Kapelmistrza zgromadziła wiele orkiestr prowadzonych przez  
śp. p. Stanisława. Wśród nich była Młodzieżowa Orkiestra Dęta,  

władze samorządowe i przyjaciele z Drzewicy – wdzięczni za Jego pracę. 
 

Żegnamy Cię Mistrzu, pozostawiasz po Sobie pustkę. 
Spoczywaj w Pokoju! 

 

Wyrazy głębokiego współczucia 
Rodzinie i Przyjaciołom 

składa 

społeczność Gminy i Miasta Drzewicy 

Prowadzący orkiestrę młodzieżową, grający na saksofonie śp. Stanisław Mulik – kapelmistrz  
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brat Edmund – młody lekarz – pracując w szpitalu w Bielsku zaraził się śmiertelnie szkarlatyną 

od jednego z pacjentów – wtedy Karol miał 12 lat. Ukochany ojciec odszedł z tego świata 18 

lutego 1941 r. – dokładnie 3 miesiące przed 21 urodzinami jedynego już syna. Karol całą noc 

czuwał wraz z kolegą i modlił się przy zwłokach ojca. Była to prawdopodobnie noc przełomo-

wa, wówczas narodziła się myśl o kapłaństwie. Kapłaństwo zaprowadziło Go na Stolicę Apo-

stolską. 
 

Kapłaństwo 
 

ks. Mariusz Bernyś  
kapelan w warszawskim Szpitalu na Banacha 

 

HISTORYCZNY, PEŁEN ZASKOCZEŃ PONTYFIKAT 

Przed odlotem na konklawe do Rzymu jedna z sióstr Urszulanek zapytała kardynała Wojtyłę:  

Nie wiem, czego mam życzyć Eminencji, by powrócił, czy by tam został?. Kardynał odpowiedział: W na-

szym życiu jest tyle spraw, o których nic nie wiemy, siostro. Jedynie Bóg wie o naszym życiu wszystko.  

Został w Rzymie – powołany na Stolicę Piotrową. 

16 października 1978 r. 

o godz. 18.18 z komina 

nad Kaplicą Sykstyńską 

uniósł się biały dym. Na 

centralnym balkonie 

pojawia się kardynał 

Pericle Felici i przema-

wia: Oznajmiam wam 

radosną nowinę. Habe-

mus Papam! – mamy 

Papieża! 

W oknie pojawia się 

nowy Papież, w czer-

wonym ornacie, z 

paliuszem na piersiach i 

uśmiechem na twarzy. 

Nienagannym włoskim 

językiem mówi: Najwy-

bitniejsi kardynałowie 

powołali nowego bisku-

pa Rzymu. Powołali go 

z dalekiego kraju, z 

dalekiego, ale jednocześnie jakże bliskiego poprzez komunię w chrześcijańskiej wierze i tradycji (…) Nie 

wiem, czy będę umiał dobrze wysłowić się w waszym… naszym języku włoskim. Gdybym się pomylił, po-

prawcie mnie. 

Świat poznał nowego Następcę Piotra, Papieża Polaka, Słowianina, który przyjął imię Jan Paweł II. Miał 

wówczas 58 lat, był pierwszym papieżem nie-Włochem od ponad 450 lat.  

Zdjęcie z pierwszego powitania z wiernymi 16 października 1978 r. 

kapłaństwo, to jest aż do krwi 

tak Bogu oddać życie całe 

to wziąć swój krzyż, a na nim to 

o czym marzyłeś, lecz nie miałeś... 

i po upadku wstać i iść 

dalej, z miłości do ludzi 

życie dla innych – to jest cel, 

by w każdym sercu miłość budzić 

to ofiarować w każdym dniu 

życie za owce zagubione 

i po nie iść, choćby pod wiatr 

i po dnie iść, kiedy sam toniesz 

tak podnieść miłość, by pokochać 

co upokarza i poniża 

nie szukać pociech, lecz jak Jan Paweł 

przytulić tylko się do krzyża... 

Dziewczęcy zespół wokalny uczennic Szkoły Podstawowej w Drzewicy, prowadzony przez 
nauczycielkę muzyki – panią mgr Małgorzatę Malczewską – zasłynął w całej Polsce swoimi 
pięknymi występami. Zespół wziął udział w dwóch prestiżowych konkursach, w Ogólnopolskim 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Staropolskie Kolędowanie” w Radomiu oraz 
w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. 

Dziewczęta urzekły jurorów i licznie zebraną publiczność pięknym śpiewem, oczarowały 
uśmiechami i zachwyciły ludowymi strojami regionu opoczyńskiego. 

Zwieńczeniem sukcesów był udział zespołu w galowych koncertach laureatów, gdzie 
w światłach jupiterów przy ogromnym aplauzie widowni – dziewczęta doświadczyły wyjątkowych 
przeżyć swoich artystycznych osiągnięć i wartości zespołowej pracy  poprzedzonej 
wielogodzinnymi ćwiczeniami wokalnymi. 

Z pewnością te niezwykłe chwile pozostaną w ich pamięci na długo, a może na całe życie. 

Sukcesy zespołu wokalnego uczennic Szkoły Podstawowej w Drzewicy są niewątpliwie 
owocem wiedzy, umiejętności, pasji i dużego zaangażowania nauczycielki muzyki – 
p. Małgorzaty Malczewskiej oraz utalentowanej wokalnie młodzieży. To również efekt właściwej 
atmosfery i dobrego klimatu panującego w szkole. 

 

Wszystkim zaangażowanym w sukcesy zespołu dziękujemy, gratulujemy i życzymy kolejnych 
równie pięknych dokonań. 

Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy ma satysfakcję, że mogło wesprzeć wyjazd zespołu do 
Będzina. 

 

Redakcja 

Śpiewająca promocja szkoły, miasta i regionu 

Dziewczęcy zespół ze Szkoły Podstawowej w Drzewicy podczas występu 
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UCZYŁ MIŁOŚCI DO OJCZYZNY 

2 czerwca 1979 r. – w chwilę po przylocie na lotnisko w Warszawie Papież ucałowawszy ojczystą 

ziemię, mówił: POKÓJ TOBIE, POLSKO! OJCZYZNO MOJA! POKÓJ TOBIE!. U stóp 10-metrowego 

krzyża na Placu Wolności wołał doniosłym głosem: NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ I ODNOWI OBLI-

CZE ZIEMI, TEJ ZIEMI – i wyprorokował Polakom odnowę, wzbudził uśpionego ducha narodu, pocie-

szał w trudnych momentach dziejowych i wymagał mówiąc: Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby 

inni od Was nie wymagali. Mówił dalej: Łączy nas miłość do Ojczyzny i musi nas ona łączyć ponad 

podziałami. To prawo ludzkiego serca. Byliśmy dumni, cały świat patrzył na nas i na Ojczyznę Papieża. 

Wiele narodów szukało Polski na mapie świata, ponieważ dotąd nic o niej nie słyszeli. 

Zaskakujący jest fragment wywiadu Mieczysława Rakowskiego – redaktora partyjnego pisma 

„Polityka”, członka Komitetu Centralnego i sekretarza PZPR i ostatniego komunistycznego premiera 

Polski – jakiego udzielił w związku z wyborem Papieża Polaka: 

Wiadomość o wyborze Wojtyły odebraliśmy – w partii i w rządzie – jako niezwykłe wydarzenie. 

W gruncie rzeczy przyjęliśmy ją z dumą. No proszę – Polak Papieżem. Moim zdaniem, polski papież do-

wartościował wszystkich w narodowym poczuciu pozycji Polski w świecie (…) Polak zostaje papieżem. 

A więc wreszcie świat nas docenił (…) potrafiliśmy wydać Namiestnika Boga (…) 

Przytoczony fragment wywiadu pozostawiam bez komentarza. 

CIERPIAŁ 

Środowe popołudnie, 13 maja 

1981 r. Plac Św. Piotra. Papież jak 

zwykle jechał białym samochodem i 

ściskał wyciągnięte do Niego dłonie 

pielgrzymów.  Nagle padły strzały, 

kule trafiły Ojca Świętego. Padły one 

z ręki tureckiego zamachowca Agcy z 

bliskiej odległości. 

Szpital, operacje, modlitwy wier-

nych, niepokój i oczekiwanie na dobre 

informacje lekarzy. Silny organizm 

Papieża i szybka, fachowa pomoc 

medyczna – pozwoliły na powrót Ojca 

Świętego do zdrowia i życia. 

Jan Paweł II w chwilę po zamachu na Placu 
św. Piotra 

Udany finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Drzewicy 

Niedziela 12 stycznia 2014 r. – sztab WOŚP w Drzewicy, kierowany przez p. Radosława Smolarka, 
zgromadził 59 zarejestrowanych wolontariuszy, którzy wyruszyli na ulice miasta i pobliskich miejscowości: 
Bielin, Domaszna,  Libiszowa, Poświętnego, Radzic i Rożka. 

Tegoroczny Finał WOŚP, mimo chłodu i deszczu, udał się. Zebrano rekordową, jak do tej pory, kwotę 
14.889,84 zł, prawie 500 zł więcej niż w poprzednim roku. 

Do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy włączyli się: burmistrz Gminy i Miasta Drzewicy Janusz 
Reszelewski, Gminny Ośrodek Kultury z zespołem wokalnym „Mulieres”, Warsztat Terapii Zajęciowej, Przedszkole 
Samorządowe, nauczyciele i 
pracownicy Szkoły Podstawowej w 
Drzewicy, policjanci, przedsiębiorcy 
wystawiający swoje produkty i usługi 
na licytację, Koło Łowieckie „Gerlach” 
zabezpieczające kuchnię polową z 
grochówką. Dodatkową atrakcją były 
zawody strzeleckie oraz, po raz 
drugi,  gościnna obecność 
Stowarzyszenia Ułanów im. Oddziału 
Wydzielonego Wojska Polskiego 
majora „Hubala” z propozycją jazdy 
konnej dla dzieci i prezentację 
nowego działa. 

Kolejny raz społeczność 
D r z e w i c y  i  o k o l i c z n y c h 
miejscowości wykazała dużą 
ofiarność, a sztab WOŚP dobrą 
organizację Finału. 

Gratulujemy!  
 

Redakcja 

Odprawa z policją przed rozpoczęciem kwesty 

Pamiątkowe zdjęcie dzieci przy dziale 



Str. 14 1/89/2014  Str. 7 1/89/2014  Wieści znad Drzewiczki Wieści znad Drzewiczki 

 

Wkrótce Jan Paweł II powiedział dziennikarzom: To był cud. Jedna ręka trzymała pistolet, a inna 

prowadziła kulę.  Był najgłębiej przeświadczony, iż życie, w sposób cudowny uratowała Mu Matka 

Boska Fatimska, której święto przypadało właśnie 13 maja, w dzień zamachu. 

W rok później Papież odbył dziękczynną pielgrzymkę do Fatimy i złożył na ołtarzu kulę, która go trafiła. 

Zakrwawioną stułę przekazał w darze Matce Boskiej Częstochowskiej. 

Motto pontyfikatu Papieża Polaka TOTUS TUUS – Cały Twój potwierdza całkowite zawierzenie 

Matce Bożej. 

PRZEBACZAŁ 
 

Zaraz po operacji Papież przebaczył zamachowcowi i 

nazwał go „bratem”, a w kilka miesięcy później, 27 XII 

1983 r. udał się do więzienia Rebbidia, gdzie spotkał się 

z 400 więźniami i odwiedził w celi zamachowca Agcę. 

Niedoszła ofiara i zabójca odbyli ponad 20 minutową 

rozmowę, szeptali sobie coś do ucha. W trakcie rozmo-

wy Papież kilkanaście razy ujął dłoń zamachowca. Gdy 

Jan Paweł II wchodził do celi i później opuszczał ją, 

Agca pocałował Go w rękę. 

Tuż po rozmowie w celi Papież powiedział: Pan 

dał mi – myślę zresztą, że nie tylko mnie, a także i 

jemu – łaskę, byśmy się spotkali jak ludzie i jak bra-

cia, albowiem Ojcem naszym jest Bóg. 

Podczas późniejszego wywiadu Agca powiedział, 

że „papież zna całą prawdę”.  

Wielki Papież nie miał zamiaru ujawniać tej praw-

dy i zabrał tę tajemnicę ze sobą. 

 

MILCZĄCE POŻEGNANIE 

Niezapomniana, naznaczona wielkim cierpieniem 

chwila miała miejsce 27 III 2005 r. w Niedzielę Wiel-

kanocną.  

Jan Paweł II ukazał się w oknie Pałacu Apostolskie-

go i po raz ostatni udzielił błogosławieństwa urbi et 

orbi – miastu i światu, ale nie mógł już przemówić do 

wiernych. 

Dziękujemy Ci 

Ubogaciłeś nas swoją wspaniałością, 

głosiłeś nam nowinę, 

że „Bóg jest Miłością”. 

Uświęciłeś Polską Ziemię, 

umocniłeś wiarę w człowieku, 

Papieżu – Pielgrzymie, 

Opoko przełomu wieku. 

My, Twoi rodacy, Polacy, 

mieszkańcy miast i wsi 

za to wszystko 

serdecznie – DZIĘKUJEMY CI! 

Józefa Nita  
Opoczno 

 

Rozmowa Jana Pawła II z zamachowcem Ali Agcą  
w więzieniu Rebbidia 

Milczące pożegnanie Papieża z wiernymi 27 III 2005 

mniano wszystkich strażaków gminnych, którzy od nas odeszli, jak również ofiary zaczadzenia w Strzy-
żowie. 

Prowadzącym zebranie był druh Michał Wójcik. 

Szeroką i dokładną informację  opracował druh Ryszard Bogatek, sekretarz Zarządu. 

Wynikało z niej, że druhowie drzewiccy uczestniczyli aż 86 razy w akcjach ratowniczych. Wyjeżdża-
li 18 razy do pożarów, 6 razy do wypadków i kolizji, dwukrotnie ratowali tonących, aż 35 to wypompo-
wywanie wody. W akcjach tych brało udział 23 strażaków. Głośną akcją było uratowanie tonących na 
stawie 1 marca 2013 r. Na wniosek komendanta powiatowego PSP minister odznaczył prezesa OSP 
druha Mieczysława Plutę brązową odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”. Strażacy 
drzewiccy podnosili swoje kwalifikacje w szkoleniach i zbiórkach jednostki. Na zawodach gminnych 
zajęli I miejsce a w powiatowych – trzecie. Do straży trafił nowy sprzęt, m.in. kupiono rozdzielacz kulo-
wy i ratowniczą łódź wiosłową. Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Drzewicy, uczestnictwo 
w świętach kościelnych, państwowych i strażackich, wypożyczanie świetlicy na akcje honorowego 
krwiodawstwa. Kronika prowadzona przez kronikarza Ryszarda Bogatka decyzją zarządu otrzymała 
nagrodę pieniężną. Wiceprezes i naczelnik Ryszard Sobkiewicz podkreślił, że może liczyć na straża-
ków i ich udział w akcjach. 

Sprawozdanie finansowe za przeszły rok przedstawił druh skarbnik Andrzej Grochowski, a druh 
Andrzej Reguła, jako przewodniczący komisji rewizyjnej odczytał protokół z przeprowadzonych kontroli 
i zawnioskował o udzielenie absolutorium zarządowi. Udzielono go jednogłośnie.  

Potem nastąpiły podziękowania dla strażaków za ich codzienną gotowość i poświęcenie. Druhowie 
otrzymali je od zaproszonych gości. 

Burmistrz Janusz Reszelewski omówił kwestię nakładów finansowych na straże, mówił o przypa-
dającej setnej rocznicy powstania straży i o zakupie nowego sztandaru strażackiego.  

W przyszłym roku gmina zechce zorganizować powiatowe zawody sportowo-pożarnicze. 

Odbyło się także uroczyste wręczenie  zaświadczeń ukończenia strażackich szkoleń.  

Pod koniec zebrania naczelnik zaprezentował wypalonego w drewnie św. Floriana, którego wręczą 
komendantowi powiatowemu PSP trzej drzewiccy strażacy zawodowi. Św. Floriana, patrona strażaków,  
wypalił w drewnie Marian Kot. 

Po zebraniu odbyła się druga część spotkania, w której uroczystość opłatkową poprowadził kape-
lan gminny strażaków ks. prałat Stanisław Madej. 

Po tej uroczystości w świetlicy strażnicy odbyła się zasłużona zabawa taneczna, w której wzięli 
udział strażacy i ich rodziny oraz przyjaciele wspierający działalność jednostki pożarniczej.                   

Ryszard Bogatek 

Nowy serwis internetowy Gminy Drzewica 

Uprzejmie zapraszamy na nową stronę internetową www.drzewica.pl - zawierającą pełne 
informacje z życia Gmi-
ny i Miasta Drzewica. 

Wszystkich Państwa 
zachęcamy do odwie-
dzin na profil „Drzewica 
dawniej i dziś” i prosimy 
o nadsyłanie starych 
zdjęć ze zbiorów rodzin-
nych - jeśli to możliwe z 
opisem. 

Dzieląc się rodzinny-
mi zbiorami, gromadzi-
my i wspólnie dokumen-
tujemy fotograficznie 
naszą przeszłość, naszą 
historię po to, by utrwa-
lić ją i ocalić od niepa-
mięci oraz przekazać 
następnym pokoleniom. 

 

Serdecznie zapraszamy! 
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POWIEW DUCHA 

Wyjątkowo bolesnym czasem był przełom marca i kwietnia 2005 r., był to czas umierania Papieża. 

Oczy całego świata zwrócone były na Watykan. Ojciec Święty Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. 

o godz. 21.38. 

Pogrzeb Papieża 8 kwietnia 2005 r. zgromadził wokół trumny rzeszę pielgrzymów z całego świata 

i ponad miliard – dzięki przekazom telewizyjnym. 

Z lewej – Ceremonia pogrzebowa. Porywisty wiatr unosił szaty kardynałów i biskupów, zrywał im z głów piuski.  
Z prawej – Plac św. Piotra. Prosta trumna z cyprysowego drewna, na niej księga Ewangelii. Porywy wiatru przewra-
cały kolejne kartki Ewangelii, wkrótce silny podmuch podniósł ciężką okładkę, która opadła na przewrócone wcze-

śniej strony. Księga Ewangelii zamknęła się na papieskiej trumnie. Wiatr na Placu Św. Piotra został odczytany przez 
wiernych jako obecność Ducha Świętego. W ten sposób dopełnił się zaskakujący pontyfikat Papieża z Polski. 

SANTO SUBITO!  – ŚWIĘTY NATYCHMIAST 

Kolejnym dopełnieniem wyjątkowości pontyfikatu Jana Pawła II było nadzwyczajne przyspieszenie 

procedury beatyfikacyjnej przez papieża Benedykta XVI, które zostało podjęte już miesiąc po złożeniu 

ciała Papieża Polaka do grobu w podziemiach bazyliki Świętego Piotra. W tym czasie z całego świata 

zaczęły napływać świadectwa o uzdrowieniach i innych łaskach przypisanych wstawiennictwu Jana 

Pawła II. 

Ostatnie pożegnanie 

Kirem żałoby okryty cały Plac Piotra Świętego, 

Wielkie tłumy żegnają Jana Pawła II. 

Stoją w długiej kolejce w ciszy i skupieniu, 

Aby oddać hołd Papieżowi Wielkiemu. 

Przyjechali z różnych zakątków świata, 

Żeby pożegnać Papieża – Polaka 

Spadł na nasze barki ciężar smutku, 

A żal rozkołysał zbolałe serca, 

 

Zebranie sprawozdawcze w OSP Drzewica 

Na zebraniu sprawozdawczym straży, które odbyło się w sobotę, 15 lutego, nie zabrakło członków 
jednostki, władz gminnych OSP oraz zaproszonych gości reprezentowanych przez: druhnę Marię Tere-
sę Nowakowską – przewodniczącą Rady Gminy i Miasta, prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego 
ZOSP RP burmistrza Janusza Reszelewskiego, gminnego komendanta ochrony przeciwpożarowej 
bryg. inż. Mariana Kłobuckiego, druha Jacka Dziurzyńskiego – skarbnika OMG ZOSP RP. Na zebra-

nie przybyli również: 
p r z e w o d n i c z ą c a 
Towarzystwa Przyja-
ciół Drzewicy Anna 
Resze lew ska  i 
Włodzimierz Pomy-
kała – przewodni-
czący komisji ładu, 
bezpieczeństwa i 
porządku publiczne-
go Rady Gminy i 
Miasta. 

Rozpoczyna jąc 
zebranie, uczczono 
minutą ciszy pamięć 
odeszłych na zaw-
sze: druha Szymona 
Liźniewicza, Dawida 
Niedziałkowskiego 
oraz kapelmistrza 
młodzieżowej orkie-
stry dętej w Drzewi-
cy Stanisława Muli-
ka. Chwilą zadumy 
uczczono i wspo-

Stół prezydialny zebrania sprawozdawczego OSP. Zebranie otwiera Prezes OSP  
w Drzewicy dh Mieczysław Pluta.  

jednostkę w powiecie. To za dużą 
aktywność i postawę strażaków w 
akcji na lodzie wystąpiono o odzna-
czenie brązową odznaką „Zasłużony 
dla ochrony przeciwpożarowej” dla 
dh. prezesa Mieczysława Pluty. 
Wręczenie tego medalu było bardzo 
uroczystą i podniosłą chwilą dla 
odznaczonego i druhów strażaków. 

Drugą część spotkania było 
wystąpienie kapelana strażaków ks. 
prałata Stanisława Madeja, który 
po wygłoszonej homilii porwał 
wszystkich strażaków do śpiewania 
kolęd. Strażacy, po połamaniu się 
opłatkiem i życzeniach, z ciekawo-
ścią obejrzeli występ dziewcząt z 
Gimnazjum im. Jana Pawła II. Ten 
Bożonarodzeniowy program był 
przygotowany przez nauczycielkę 
Annę Pietrasik. Wystąpienie chóru 
nagrodzili strażacy dużymi brawami, 
a wykonawczynie zostały wynagro-

dzone paczkami ze słodyczami. 
Posiedzenie i ocenę strażaków za działalność 2013 r. zakończono dyskusją na temat bieżących spraw. 

Ryszard Bogatek 

Brązowe odznaczenie „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”   
otrzymuje z rąk Komendanta Powiatowego Prezes OSP dh Mieczysław Pluta 
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Tamy łez pękają, łzy płyną strumieniem, 

Cała Polska objęta bólem i cierpieniem. 

Lampki płoną na placach, stadionach, ulicach 

Cichną waśnie w politykach, piłkarzach, kibicach. 

W milionowych białych marszach idą ludzie, 

Z modlitwą na ustach uczestniczą w cudzie. 

Każdy z głębi serca chce dać coś dobrego, 

W hołdzie dla Jana Pawła II. 

Religijnie przebudzeni do kościołów przybywają, 

W nurt obrzędu chrześcijańskiego czynnie się włączają. 

Przed konfesjonałami ludzie się ustawiają, 

Chcą zmienić swe życie, a duchowni spowiadają. 

Na Placu Świętego Piotra msza żałobna.  

Powiew wiatru, jak tchnienie Ducha Świętego  

Targa kartkami księgi życia, 

Aby zamknąć ją na wieki, 

I oddać do Trybunału Boskiego 

Santo Subito! – tłumy wołają. 

Chociaż łzy płyną i serca łkają, 

Prości ludzie, biskupi, premierzy, królowie, prezydenci. 

W tej bolesnej chwili smutni i przejęci, 

Bo żegnają Kogoś bliskiego, przyjacielskiego, 

Człowieka Wielkiego, niepowtarzalnego. 

W całej historii świata, historii ludzkości,  

Żaden król, cesarz, czy inny władca,  

Nie miał pożegnania tak wspaniałego.  

I chociaż czas tamtą chwilę odsuwa w dal,  

Ciągle w sercach naszych nie gasnący żal. 

Józefa Nita 

Opoczno 
 

TRWAŁE ZNAKI PAMIĘCI O WIELKIM PAPIEŻU POLAKU W DRZEWICY 
 

Społeczność drzewicka zadbała, by pamięć o Janie Pawle II przetrwała nie tylko w sercach, ale 

również w znakach materialnych, które w naoczny sposób będą przemawiać do obecnych i przy-

szłych pokoleń 

Parafianie z ks. proboszczem prałatem Stanisławem Madejem ufundowali figurę Jana Pawła II 

– usytuowaną obok świątyni. Uroczyste poświęcenie miało miejsce w dn. 18 października 2004 r. 

U stóp Papieża widnieje motto Jego pontyfikatu: TOTUS TUUS (Cały Twój) – będące całkowity 

zawierzeniem Matce Bożej, a poniżej pamiętne słowa skierowane do młodzieży: Szukałem Was, 

a Wy teraz przyszliście do mnie. 

29 września 2005 r. odbyła się uroczystość włączenia drzewickiego gimnazjum do grona szkół 

noszących imię Jana Pawła II. Połączona była z:  

„W niedzielę, 19 stycznia w sali konferencyjnej UGiM odbyło się posiedzenie zarządu Oddziału Miejsko
-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Druhowie podsumowali ubiegłoroczną działalność 
i połamali się opłatkiem. Szczególne wyróżnienie spotkało jednostkę z Drzewicy.” 

Tak tłustym, niebieskim drukiem rozpoczyna się artykuł w TOP-ie redaktora Waldemara Pęczkowskie-
go zatytułowany „Strażackie podsumowania i wyróżnienia”. 

W Urzędzie Gminno-Miejskim, w sali konferencyjnej zgromadzili się o godz. 10.00, w galowych mundu-
rach druhowie zarządów strażackich. Za stołem prezydialnym miejsca zajęli przedstawiciele powiatowych 
i gminnych władz ZOSP RP. Byli to: komendant powiatowy PSP st. bryg. Stanisław Sagalara, Wiceprezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Jarosław Jurowski, Przewodnicząca Rady i członkini Zarzą-
du Gminnego ZOSP RP Maria Teresa Nowakowska, prezes OMG ZOSP RP burmistrz Janusz Resze-
lewski oraz gminny komendant ochrony przeciwpożarowej bryg. inż. Marian Kłobucki. 

Zebranie rozpoczął prezes dh Reszelewski proponując bryg. Kłobuckiemu zabranie głosu. Ten ostatni, 
przed swoim sprawozdaniem, przytoczył nazwiska druhów, którzy już odeszli od nas na zawsze. Ich pa-
mięć uczczono minutą ciszy. W swoim sprawozdaniu bryg. Kłobucki poinformował strażaków, że miniony 
rok był bardzo trudny i pracowity. Strażacy na terenie gminy i miasta brali udział w 114 zdarzeniach – o 13 
więcej niż w roku 2012. Było 21 pożarów oraz 92 miejscowych zagrożeń. Najczęściej, bo 86 razy, do akcji 
wyjeżdżali strażacy z Drzewicy. Najtrudniejszą i najbardziej niebezpieczną była akcja na środku stawu, 
która odbyła się 1 marca. Dla ratowania 2 mężczyzn, pod którymi załamał się lód, przystąpili strażacy z 3 
jednostek – OSP Drzewica, JPG przy KP PSP oraz OSP w Opocznie oraz policjanci. Mimo ogromnego 
zagrożenia wszystko skończyło się dobrze. Akcja odbiła się szerokim echem nie tylko w gminie i powiecie. 
Bryg. Kłobucki zaznaczył, że priorytetem naszej organizacji było i jest szkolenie podstawowe, kursy ratow-
nictwa technicznego, kursy z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa wodnego – razem 
odbyło się około 1300 godzin szkoleń. Na bieżący rok planowane są kolejne szkolenia podstawowe. 

Podkreślił też w swoim wystąpieniu, że Zarząd OMG ZOSP RP , jak co roku, nabył nowy sprzęt stra-
żacki oraz ekwipunek osobisty druhów. Zakupy te z dopłatami firm ubezpieczeniowych i Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych zrealizowano poprzez OW ZOSP RP. 

Poinformował zebranych, że OMG ZOSP RP przeprowadził gminne eliminacje Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej, w których wzięło udział 18 uczniów. Ponadto na drzewickim stadionie odbyły się 
gminne zawody pożarniczo-sportowe. Wygrała drużyna z OSP w Drzewicy. W powiatowych zawodach nasi 
strażacy zajęli trzecie miejsce. 

Druhowie z gminy uczestniczyli w wielu lokalnych uroczystościach. W dniu strażaka zostali nagrodzeni 6 złotymi 
medalami, 5 srebrnymi i 11 brązowymi „Za zasługi dla pożarnictwa” oraz 6 odznakami „Wzorowy strażak”. 

Kroniki strażackie z Drzewicy i 
Domaszna były prezentowane pod-
czas Wojewódzkiego Konkursu Kro-
nik w Opocznie. Kronika OSP w 
Drzewicy była zakwalifikowana  na 
XX Ogólnopolski Konkurs Kronik, 
gdzie została wyróżniona za wzorowe 
prowadzenie dyplomem podpisanym 
przez Waldemara Pawlaka – prezesa 
Zarządu Głównego ZOSP RP. 

Sprawozdanie finansowe przed-
stawił prezes OMG ZOSP RP, bur-
mistrz Janusz Reszelewski. Dowie-
dzieliśmy się, że na gminne OSP 
wydatki wyniosły 251.146 zł. 

W tegorocznych planach bur-
mistrz zapowiedział przebudowę 
strażnicy w Trzebinie. 

Zgodnie z zapowiedzią, gmina 
skupi się na wymianie kolejnych 
samochodów pożarniczych. Bur-
mistrz zaznaczył, że strażnice mają 
być korzystne dla ogółu wiejskiego na potrzeby świetlic, co było wymogiem pozyskania wsparcia finanso-
wego z Unii Europejskiej. Poprosił o współpracę strażaków ze społecznością wiejską. 

Dr Maria Nowakowska przewodnicząca Rady zapewniła strażaków o dobrej i dalszej współpracy, 
a komendant Powiatowy PSP st. brygadier Stanisław Sagalara pochwalił straż drzewicką jako wiodącą 

Gratulacje od Komendanta Powiatowego PSP st. brygadiera  
Stanisława Sagalary otrzymuje kronikarz  dh Ryszard Bogatek  

Podsumowanie roku przez drzewickich strażaków 
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Z ŻYCIA GMINY DRZEWICA poświęceniem sztandaru szkoły z 

wyszytą podobizną Papieża Polaka i 

Jego słowami „Musicie od siebie 

wymagać”, 

odsłonięciem płyty z wizerunkiem 

Papieża na frontonie budynku szkol-

nego, 

otwarciem hali sportowej, 

zwiedzeniem Izby Pamięci Jana 

Pawła II w budynku gimnazjum. 

Opracowała: Anna Reszelewska 

Jednostka OSP w Brzustowcu 

Przekazanie strażakom OSP w Brzustowcu samochodu pożarniczego marki Fiat Ducato w dniu  
12 I 2014 r. było uroczystością nie tylko zaproszonych strażaków z innych jednostek, ale było także 
świętem całej lokalnej społeczności. Na tę uroczystość przybyli druhowie wszystkich jednostek straży 
z terenu gminy Drzewica oraz jednostki straży sąsiednich: z Gielniowa, Wygnanowa i Brudzewic. Przybyli 
także zaproszeni goście: dh Tedeusz Cisowski – w-ce prezes Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, 

dh  Józef Róg – 
prezes Oddziału 
P o w i a t o we g o 
ZOSP RP, mł. 
bryg Mariusz 
Jędrasik – z-ca 
K o m e n d a n t a 
P o w i a t o we g o 
PSP Opoczno. 
Naszą Gminę 
reprezentowali: 
b u r m i s t r z , 
Prezes Gminno-
M i e j s k i e g o 
Z O S P  R P 
J a n u s z 
Reszelewski , 
Przewodnicząca 
Rady i członek 
Zarządu Miejsko
- G m i n n e g o 
Maria Teresa 

Nowakowska, radni i sołtysi gminnych wiosek. Zaproszony również był Komendant Gminny OSP 
bryg. inż. Marian Kłobucki. Uroczystość rozpoczęła Msza św., którą odprawili w intencji strażaków: 
ks. kap. prałat Stanisław Madej oraz proboszcz parafii ks. kan. Adam Płuciennik. Msza odbyła się w sali 
gimnastycznej miejscowej szkoły podstawowej. 

Na tę miejscową uroczystość zjawiła się cała jednostka OSP Brzustowca z honorowym prezesem 
Feliksem Kmitą (był on jej długoletnim prezesem) oraz młodzieżowa drużyna pożarnicza. Okolicznościowe 
przemówienie wygłosił burmistrz, prezes gminno-miejski, dh Janusz Reszelewski, życząc strażakom 
dużych zasług w społecznej służbie i oby każdy wyjazd przekazanym samochodem kończył się 
szczęśliwym powrotem do jednostki. Nowo przekazany samochód winien wszystkich mieszkańców 
Brzustowca cieszyć i  radować we wszystkich szlachetnych działaniach. 

W uroczystościach strażackich nie zabrakło odznaczeń. Brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa” 
otrzymał dh Ryszard Owczarski, złote odznaki „Młodzieżowa drużyna pożarnicza” otrzymali: Mikołaj 
Wajda  i Arkadiusz Woźniak. Srebrne odznaki otrzymali: Hubert Działak, Karol Kopeć, Bartłomiej 

Kopeć, Sławomir Kuc, Marek Kwiecień, Jakub Piecyk, 
Jakub Wieczorek. Brązową odznakę otrzymał Krzysztof 
Kuc. 

Poświęcenia samochodu pożarniczego fiat ducato 
maxi 2,8 jtd dokonał ks. kap. strażaków, prałat Stanisław 
Madej. Akt nadania i kluczyki do samochodu odebrali: 
prezes jednostki Tomasz Sochański oraz naczelnik 
Andrzej Sochański. Wśród przecinających wstęgę był 
honorowy prezes Feliks Kmita. Po prezentacji samochodu, 
sołtys Brzustowca Eugeniusz Kwiecień ochrzcił go 
szampanem. Prezes Sochański podziękował wszystkim, 
którzy przyczynili się do zakupu wozu strażackiego 
i zaprosił na poczęstunek strażacki w remizie, który 
zakończył niedzielne uroczystości. 

bryg. inż. Marian Kłobucki 

Z prawej: pomnik Jana Pawła II przed kościołem 
parafialnym w Drzewicy 

U dołu: fronton budynku gimnazjum  
z umieszczoną tablicą Jana Pawła II 


