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Grób trzech polskich żołnierzy, którzy zginęli 8 września 1939 r. w lesie Parchowiec. 
Projektował  go Ryszard Bogatek, a wykonała brygada Jana Klaty w 2000 r. 

R o z s t a n i e  

Kwiat dzis ia j  znalazłem  

l ecz był zwiędnięty  

dłonie  Twoje wczoraj  

z krzewu go zerwały.  

Teraz już Cię  nie  ma  

pustka dookoła  

dla mnie pozostał  

tylko ten kwiat mały.  
 

Ryszard Bogatek 

Ten egzemplarz Wieści… w wersji elektronicznej jest do pobrania na stronie: 

3/91/2014 



Szanowni Czytelnicy! 
 
 

 

Numer ten, 3/91/2014, świadczy o długoletniej poczytności naszego 

kwartalnika! A to wszystko dzięki Waszej pamięci i chęci poznania 

przeszłości Drzewicy. To dzięki Wam powracamy w opisach do jej 

dawności i świetności. 

Nasz kwartalnik jest czytany przez Was od 22 lat. W przyszłym roku 

(2015) odbędzie się już X „Spotkanie po latach”. Prosimy – przyjeżdżajcie 

do nas z bliskimi – serdecznie zapraszamy! To dzięki Wam i Waszym 

dzieciom ciągle istniejemy i odkrywamy tajemnice dawnych lat naszej 

miejscowości – Drzewicy.. 

W tym kwartalniku przypominamy Wam niektóre wydarzenia w naszej 

okolicy  z tragicznego września 1939 r. 

 

Zapraszam do lektury – 

 

Ryszard Bogatek 
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ERRATA 

W numerze poprzednim (2/90/2014) na stronie 11 w artykule  „Rok 2014 – rokiem hi-

storycznym Drzewicy” popełniono  dwa błędy – pozycja 11 została powtórzona w pozycji 

17, a w pozycji 18 napisano: „w 1908”, a winno być: „w 1809”. 

Serdecznie Czytelników przepraszamy! 

8. Utworzenie Eko-Pracowni w Szkole 
Podstawowej w  Radzicach Dużych. 

9. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w: 

 Strzyżowie,  
 Dąbrówce,  
 Zakościelu,  
 oraz odcinka sieci wodociągowej w 

m. Strzyżów. 

10. Ochrona środowiska naturalnego Gmi-
ny Drzewica poprzez opracowanie pla-
nu gospodarki niskoemisyjnej. 

11. Budowa i dobudowa oświetlenia ulicz-
nego w:  

 Żardkach – Giełzowie,  
 Trzebini,  
 Jelni,  
 Drzewicy (ul. Żeromskiego). 

12. Budowa siłowni zewnętrznych w miej-
scowości Drzewica. 

13. Remonty dachów oraz instalacji elek-
trycznych w budynkach użyteczności 
publicznej i komunalnej w: 

 PSP Radzice ,  
 PSP Domaszno. 

14. Ogrodzenie placu OSP Radzice Duże. 

15. Wyposażenie Regionalnego Centrum 
Kultury w: 

 Kinotechnikę, 
 Komputery, 
 Meble, 
 Instalacje słaboprądowe 

(monitoring, alarmy, przeciwpożaro-
we i antywłamaniowe). 

 

PROJEKTY UNIJNE, NIEINWESTYCYJNE – MIĘKKIE 
 

1. Wydanie folderu i kalendarza promocyjno-informacyjnego Gminy i Miasta Drzewica. 
2. Organizacja imprez kulturalnych i sportowych na terenie gminy Drzewica. 
3. Kultywowanie tradycji ludowych na terenie gminy Drzewica poprzez organizację Dożynek Gminnych. 
 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 
 

 Za prawidłową realizację zadań otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia: 

 2012 rok – Tytuł „Inwestora na Medal” i brązowa statuetka „Budowniczego Polskiego Sportu 2011” 
w ramach XII edycji konkursu organizowanego przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej.  

 2013 rok – Nagroda za zajęcie II miejsca w wojewódzkim etapie konkursu „Przyjazna Wieś” 
w kategorii „Infrastruktura techniczna” – „Remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gmi-
ny Drzewica”. 

 2014 rok – Nagroda Honorowa Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Łodzi w konkursie na 
„Najlepiej Zagospodarowaną  Przestrzeń Publiczną w Województwie Łódzkim” w kategorii  „Nowa 
przestrzeń publiczna”. Nagrodę przyznano za nowatorskie stworzenie atrakcyjnej krajobrazowo prze-
strzeni publicznej z dużą inwencją i kulturą oraz za kompleksowość oferty o charakterze turystyczno-
rekreacyjnym. 

Przygotowała: Małgorzata Wasilkowska-Bińkowska 

Otwarcie stadionu KS Gerlach Drzewica 

Mecz otwarcia stadionu: KS Gerlach Drzewica – Korona Kielce 
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PAMIĘTAMY 

Są takie daty, o których nie możemy zapomnieć. 
Są takie miejsca, którym oddajemy hołd i cześć. 
Są takie znaki, które przekazujemy pokoleniom, by pielęgnowały pamięć historyczną. 

 

Datami, o których nie możemy zapomnieć, są przypadające w 2014 r. bolesne rocznice – 75 rocznica 

wybuchu II wojny światowej i 70 rocznica pacyfikacji Drzewicy. 

Społeczność ziemi drzewickiej ma szczególny obowiązek czczenia tych rocznic, bowiem ludzki wymiar 

dramatów wielu naszych mieszkańców i ich rodzin był ogromny i trwał od pierwszych dni wojennego wrze-

śnia 1939 r., poprzez lata wielu aresztowań, wywózek do obozów zagłady i mordów, aż po tragiczną pacyfika-

cję Drzewicy w dniu 15 X 1944 r. – na trzy miesiące przed końcem okupacji hitlerowskiej. 

 

8 września 1939 r. w godzinach rannych, do wjeżdżających do Drzewicy od strony Opoczna (obecnie przebie-

gają tam tory kolejowe) Niemców – padły trzy strzały. To strzelali ukryci na drzewickim cmentarzu trzej polscy 

żołnierze. Niemcy podejrzewali, że mogły one paść z najwyższego punktu Drzewicy, z wieży kościelnej. To był 

początek dramatycznych wydarzeń, które opisałem w kwartalniku nr 3/31/91. 

W dn. 8 i 9 września Niemcy zamordowali wielu mieszkańców Zakościela, Żardek i Drzewicy - co po-

twierdza dokumentacja parafialna w księdze zmarłych z 1939 r. 

Z uwagi na stan wojenny zgłoszenie zgonów i sporządzenie akt nastąpiło z opóźnieniem. Ponadto przy-

czynę zgonów zapisano jako śmierć naturalną. 

Zamordowani mieszkańcy wsi Żardki w wyniku działań wojennych 8 września 1939 r. 

1. 8 września 1939 r. zmarł w Żardkach o godz. 1400 Franciszek Walasik lat 12. Nr aktu 76/1939 

2. 8 września 1939 r. o godz. 1400 zmarł w Żardkach Józef Rzeźnik 35 lat. Nr aktu 77/1939 r. 

Zamordowani mieszkańcy wsi Zakościele w dniu 9 września 1939 r. 

1. 9 września 1939 r. o godz. 1000 zmarł w Zakościelu Jan Wasiak lat 36. Nr aktu 78/1939 r. 

2. 9 września 1939 r. o godz. 1000 zmarł we wsi Zakościele Henryk Wasiak lat 10. Nr aktu 79/1939 r. 

3. 9 września 1939 r. o godz. 1700 zmarła w Zakościelu Tekla Dziurzyńska lat 53. Nr aktu 80/1939 r. 

4. 9 września 1939 r. o godz. 1700 zmarła w Zakościelu Katarzyna Romankiewicz 58 lat mająca. 

Nr aktu 81/1939. 

5. 9 września 1939 r. o godz. 900 zmarła w Zakościelu Rozalia Miązkowa lat 37. Nr aktu 82/1939 r. 

6. 9 września 1939 r. o godz. 900 zmarł w Zakościelu Józef Byk lat 30. Nr aktu 84/1939 r. 

7. 9 września 1939 r. o godz. 1000 zmarł w Zakościelu Józef Koc lat 6. Nr aktu 84. 

8. 9 września 1939 r. o godz. 1000 zmarła w Zakościelu Stanisława Lach lat 20 mająca. Nr aktu 85/1939 r. 

9. 9 września 1939 r. o godz. 1000 zmarła w Zakościelu Małgorzata Białek lat 16. Nr aktu 86/1939 r. 

Akty zgonu przepisałem w skrócie – notując imiona i nazwiska. 

Wypisy z księgi zmarłych z 1939 r. 

1. Numer aktu zgonu 92/1939 r.  

Zgłosili się 21 września 1939 r. Władysław Białek i Władysław Pożycki robotnicy fabryczni i oświadczyli, 

że 8 września b.r. o godz. 12.00 zmarł w Drzewicy Jan Karbownik, robotnik wdowiec po zmarłej żonie 

Mariannie z Zielińskich. Miał lat dziewięćdziesiąt dwa, urodził się w Białaczowie, matka – Marianna 

Skorupińska.  

 

/-/ ks. Feliks Stradomski  /-/Władysław Białek 

/-/ Władysław Pożycki 
 

2. Działo się w osadzie Drzewica, dnia trzynastego września, tysiąc dziewięćset trzydziestego dziewiątego 

roku, o godzinie dziesiątej. Stawili się Makomaski Magister Farmacji i Feliks Zwolski organista, obydwaj 

pełnoletni zamieszkali w Drzewicy i oświadczyli, że dnia dziewiątego września roku bieżącego o godzinie 

3. Montaż pomp ciepła, remont c.o. w: 

 Szkole Podstawowej w Brzustowcu,  
 Szkole Podstawowej w Domasznie.  

4. Budowa sieci wodociągowej -  ul. Stawowa 

(Gerlach). 

5. Zakup placów zabaw w miejscowościach:  

 Żardki,  
 Krzczonów,  
 Strzyżów  (plac zabaw i boisko), 
 Przedszkole. 

6. Budowa budynków zaplecza socjalnego na 

boisku Orlik. 

7. Utworzenie Eko-Pracowni w szkołach: 

 Szkoła Podstawowa w Drzewicy, 
 Gimnazjum w Drzewicy. 

8. Remont dachu oraz instalacji wodno-

kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej w 

Domasznie. 

9. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w 

Brzustowiec. 

10. Wymiana kotła CO w budynku gminnym w 

Radzicach Dużych. 

11. Remont stadion MGKS Gerlach w Drzewicy 

(2013 – 2012). 

 

Rok 2014 

1. Budowy i modernizacja dróg powiatowych: 

 nr 3113 ul. Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię,  
 3111 Radzice Małe – Radzice Duże. 

2. Drogi publiczne gminne:  

 chodnik Żardki,  
 Radzice Małe (L),  
 dokumentacja Radzice Duże – droga królewska,  
 droga Brzustowiec  „Smugi”,  
 remont drogi w Idzikowicach,  
 remont dróg dojazdowych do pól w Krzczonowie i Radzicach Małych. 

3. Lokalny Program Rewitalizacji i Strategia 
Rozwoju Gminy i Miasta Drzewica. 

4. Dofinansowanie zakupu samochodu dla 
Policji w Drzewicy. 

5. Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie 
budynku OSP w m. Trzebina z przeznacze-
niem na świetlicę wiejską. 

6. Zakup sprzętu dla OSP w m. Krzczonów. 

7. Budowa placów zabaw w miejscowościach: 

 Domaszno,  
 Dąbrówka,  
 Radzice Duże,  
 Świerczyna. 

Droga w Jelni 

Eko-Pracownia w Gimnazjum w Drzewicy 

Jeden z licznych placów zabaw 
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dwunastej zginął w czasie działań wojennych w Drzewicy Ksiądz Stanisław Klimecki, Proboszcz parafii 

Drzewica, Dziekan Dekanatu Skrzyneckiego, Kanonik Honorowy Kapituły Sandomierskiej lat sześćdziesiąt 

dwa mający, syn Wincentego i Zofi z Pastuszyńskich urodzony w Nowej Słupi zamieszkały w Drzewicy. Po 

naocznym przekonaniu się o zejściu Księdza Stanisława Klimeckiego, akt ten świadkom przeczytany przez 

Nas i świadków podpisany został. 
 

/-/ X Feliks Stradomski   

/-/Mgr Makomaski /-/ Feliks Zwolski 

Nr. aktu zejścia 87/1939 r. 
 

3. Działo się to w osadzie Drzewica dnia piątego grudnia o godzinie ósmej. Stawili się Jan Jędrzejczak i 

Władysław Majchrowski, obydwaj pełnoletni z Drzewicy i oświadczyli, że dnia ósmego września roku 

bieżącego o godz. dziesiątej zmarł w Drzewicy Antoni Dolaciński lat trzydzieści jeden mający, syn Anto-

niego i Kazimiery małżonków Dolacińskich urodzony w Łodzi zamieszkały w Kamieńsku. Po naocznym 

przekonaniu się o zejściu Księdza Antoniego Dolacińskiego akt ten stawającym przeczytany przez Nas 

podpisany został. 
 

/-/ Ks. Stradomski  Feliks  

/-/Jan Jędrzejczak /-/ Władysław Majchrowski 
 

(Pochowany po prawej stronie kościoła) 
 

Opracował: Ryszard Bogatek 

 

W poniedziałek, 1 września odbyły się obchody 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczystość, 

z udziałem władz samorządowych, duchowieństwa, uczniów, nauczycieli i mieszkańców, rozpoczęła się Mszą 

św.  za Ojczyznę, którą odprawił ks. proboszcz Adam Płuciennik. 

Druga część obchodów miała miejsce pod pomnikiem na Placu Wolności, z należytym ceremoniałem 

i okolicznościowym, wzruszającym przemówieniem Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta Drzewica Marii 

Teresy Nowakowskiej, które rozpoczęła słowami: „Jestem z pokolenia, które pamięta czasy II wojny świa-

towej, kiedy to młode, dwudziestoletnie państwo najechali najeźdźcy z zachodu i wschodu”, a zakończyła: 

„Życzę, by korzystając z wolności, każdy osiągnął zamierzone cele – swoje Kilimandżaro”. 

Przy dźwiękach werbli Młodzieżowej Orkiestry Dętej, która swoją grą uświetniła uroczystość, Bur-

mistrz z Przewodniczącą złożyli u stóp pomnika wieniec od społeczeństwa gminy i miasta. 

Przedstawiciele władz gminnych złożyli wieniec pod pomnikiem na Placu Wolności 

2. Remont i budowa drogi gminnej w miejscowości Krzczonów (rowy). 

3. Budowa chodnika przy ul. Słowackiego w Drzewicy. 

4. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej: 

 Drzewica ul. Żeromskiego. 

5. Remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Drzewica: 

 remont zbiorników wody czystej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Drzewicy, 
 zbiornika oczyszczalni ścieków w Drzewicy,  
 sieci telemetrycznej – w 27 przepompowniach. 

6. Instalacja pomp ciepła i kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie 
Drzewica: 

 Szkoła Podstawowa w Radzicach Dużych,  
 Klub Sportowy Gerlach,  
 Ludowy Klub Kajakowy w Drzewicy. 

7. Przebudowa boiska LKS w Radzicach Dużych. 

8. Budowa placu zabaw i boiska w miejscowości Brzuza. 

9. Budowa placów zabaw w miejscowościach:  

 Radzice Małe,  
 Brzustowiec, 
  Idzikowice,  
 Jelnia. 

10. Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy w Domasznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na 
świetlicę wiejską. 

11. Rozbudowa i wyposażenie wraz 
ze zmianą sposobu użytkowania 
strażnicy OSP w Zakościelu z 
przeznaczeniem na świetlicę 
wiejską. 

12. Remont budynków użyteczności 
publicznej: 

 wymiana pokrycia dachów 
OSP Brzustowiec, 

 wymiana pokrycia dachu na 
budynku Szkoły Podstawowej 
w Radzicach Dużych 
(fragmenty), 

 remont elewacji – Przedszkole 
Samorządowe w Drzewicy 
(fragmenty). 

13. Budowa Regionalnego Centrum 
Kultury w Drzewicy (2012-2014). 

 

Rok 2013 

1. Budowy i modernizacje dróg powiatowych: 

 nr 3110E ul. Kilińskiego,  
 3108E Jelnia – Drzewica. 

2. Remont dróg gminnych: 

 ul. Cmentarna,  
 ul. Stawowa, 
 droga Żdżary,  
 plac przed OSP Krzczonów. 

Świetlica  Wiejska w Zakościelu 
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1 września w Brzustowcu na frontonie budynku odsłonięto tablicę poświęconą Janowi Szymańskiemu – 

kierownikowi szkoły, jej budowniczemu, działaczowi społecznemu i związkowemu, członkowi Związku 

Walki Zbrojnej i Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. 

Jan Szymański został aresztowany 

w 1942 r. podczas akcji wymierzonej 

przeciwko nauczycielom. Do obozu 

zagłady w Auschwitz trafił 2 lipca jako 

więzień nr 44670, zginął 20 września, miał 

45 lat. 

Uroczystość zgromadziła kilkaset 

osób. Honorowymi gośćmi byli najbliżsi: 

córki – Wiesława i Alina z rodzinami oraz 

krewna Irena Wierzbicka z Brzustowca. 

W swoim wystąpieniu burmistrz 

Janusz Reszelewski podkreślił:  „Jan 

Szymański to postać symboliczna – spo-

łecznik, który działalność na rzecz miesz-

kańców i Ojczyzny przypłacił życiem. 

Pamięć o nim trzeba pielęgnować”. 

Biografię przypomniał jego wnuk – Jerzy 

Ciesielski. W imieniu rodziny podzięko-

wał za zorganizowanie uroczystości 

i przekazał szkole portret oraz zdjęcie 

szkoły z lat 30.  Wzruszony powiedział: „Tutaj – dzięki tablicy – pozostanie w pamięci mieszkańców swojej 

Małej Ojczyzny, którą tak kochał i której służył”. 

Nazwisko Jana Szymańskiego widnieje na tablicy „Grobu-Symbolu” na drzewickim cmentarzu wśród 22 

nazwisk ofiar II wojny światowej. 

TABLICA PAMIĘCI W ŻARDKACH 

14 września w Żardkach odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pamiątkowej tablicy ku czci miesz-

kańców wioski, którzy zginęli we wrześniu 1939 r. 

Uroczystość zgromadziła mieszkańców w różnym wieku, a honorowymi uczestnikami były osoby pamiętające 

lata okupacji hitlerowskiej. Udział wzięły władze gminy, samorządowcy oraz delegacje OSP z komendantem 

gminnym – bryg. inż. Marianem Kłobuc-

kim – prowadzącym uroczystość. Okolicz-

nościowe przemówienia wygłosiła prze-

wodnicząca Rady Gminy i Miasta – Maria 

Teresa Nowakowska i burmistrz Janusz 

Reszelewski. 

Nawiązali do czasów II wojny świa-

towej a także obecnej sytuacji na Ukrai-

nie. Podkreślili, że wolność nie jest nam 

dana raz na zawsze, że trzeba o nią stale 

zabiegać. 

W imieniu mieszkańców wioski głos 

zabrał prezes OSP – Jerzy Walasik. 

Podniosły charakter uroczystości uświet-

nił program patriotyczny w wykonaniu 

uczniów Szkoły Podstawowej w Domasz-

nie, wiersze Leokadii Matysiak – pre-

zentowane przez samą autorkę oraz 

koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej. 

Uczestnicy uroczystości przed Szkołą Podstawową w Brzustowcu  

Pamiątkową tablicę, umieszczoną na frontowej ścianie wiejskiej świetli-
cy, poświęcił ks. proboszcz parafii Drzewica – Adam Płuciennik. 

BRZUSTOWIEC PAMIĘTA 
Z ŻYCIA GMINY 

Zadania realizowane przez Gminę Drzewica w latach 2011 – 2014 

W mijającej kadencji (lata 2011 – 2014) w gminie i mieście  Drzewica zrealizowanych zostało szereg in-
westycji. Są to inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej jak i społecznej. Ogółem nakłady inwestycyjne 
w kadencji zamykają się kwotą 31.8 mln zł. Na realizację zadań inwestycyjnych Gmina uzyskała środki ze-
wnętrzne unijne  oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w łącznej kwocie – 12 mln 
111 tys. zł, co stanowi ponad 38% wydatków inwestycyjnych. 
 

Rok 2011 

1. Budowy i remonty dróg: 

 Radzice Małe – most, 
 Trzebina,  
 Strzeszkowice,  
 ul. Stefana Żeromskiego w Drzewicy. 

2. Przebudowa i rozbudowa 
wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania budynku OSP 
w Dąbrówce z przeznacze-
niem na Świetlicę Wiejską. 

3. Budowa oświetlenia ulicz-
nego – oświetlenie dróg i 
przystanków w: 

 Zakościelu, 
 Żardkach. 

4. Rozbudowa  ul. Stawowej 
w Drzewicy. 

5. Remont ciągu pieszego od 
ul. Braci Kobylańskich 
wraz z zagospodarowa-
niem terenów przyległych 
przy rzece. 

6. Zakup wyposażenia – ką-
pielisko przy ul. Zdrojowej 
w Drzewicy. 

7. Remont dachu na budynku Urzędu. 

8. Rozbudowa systemu informatycznego w Urzędzie (2011 – 2014). 

9. Remont sanitariatów w Przedszkolu w Drzewicy. 

10. Wykup działek  dla potrzeb inwestycji gminnych (2011 – 2014). 

11. Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i zmiany Studium (2011 – 2014). 

12. Remont drogi gminnej w miejscowości Jelnia. 

13. Budowa dróg gminnych w miejscowościach: 

 Brzustowiec, 
 Giełzów. 

 

Rok 2012 

1. Współfinansowanie dróg powiatowych:  

 ul. Żeromskiego,  
 Radzice Małe,  
 Radzice Duże,  
 drogi 3108 i 3144. 

Świetlica  Wiejska w Dąbrówce 
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Delegacja mieszkańców i strażaków udała  się do lasu Parchowiec i złożyła wieniec przy kamieniu upa-

miętniającym wrześniowy bój.  

 

W dniu 15  października, dokładnie w 70 rocznicę pacyfikacji Drzewicy, odbędą się uroczystości zorgani-

zowane przez Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy. Szersza relacja z tych obchodów  – w następnym wydaniu 

kwartalnika „Wieści…” z artykułem pod znamiennym tytułem „Historia zapamiętana”. Będzie to wspomnie-

nie najmłodszego – 14-letniego wówczas mieszkańca Drzewicy, który z całą rodziną został aresztowany 

i wywieziony do Niemiec. 
(AR) 

 

Przemowa burmistrza Janusza Reszelewskiego przed odsłonięciem pamiątkowej tablicy. 
Po  prawej - Młodzieżowa Orkiestra Dęta, która uświetniła uroczystość. 

Pomnik kamienny w lesie Parchowiec odsłonięty 1 września 1982 r.  
Projekt – Ryszard Bogatek. Pomnik wykonali pracownicy „Gerlacha” 

Na scenie trwały występy regionalne: ośpiewanie wieńca dożynkowego przez mieszkańców Domaszna 

i Żardek, dowcipny występ Koła Gospodyń Wiejskich z Werówki,  debiut „Małych Drzewiczan”, występ 

Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz koncerty – zespołu „Drzewiczanie” i zespołu wokalnego „Mulieres”. 

Kolejne występy zespołów śpiewaczych i muzycznych rozbawiły wszystkich uczestników dożynek, którzy do 

godz. 1.00 tańczyli przy zespole „Janiki”. 

Święto plonów zostało zorganizowane przez Urząd Gminy i Miasta, Ośrodek Kultury oraz społeczności 

Domaszna i Żardek we współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich i dużej pomocy druhów strażaków 

i policjantów. Sfinansowaniu przedsięwzięcia pomogła Unia Europejska oraz Lokalna Grupa Działania „Nad 

Drzewiczką” – z programu LEADER w ramach PROW 2007 – 2013. 

W Domasznie były to drugie dożynki, poprzednie zorganizowano w 2006 r.     (AR) 

Wiejska chata przygotowana przez mieszkańców Domaszna - gospodarzy tegorocznych dożynek   

Występują „Mali Drzewiczanie” 
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Smutny i straszny 8 wrzesień 1939 rok 
 

O polska ziemio, ziemio kochana, 

Która byłaś przez polskie wojsko odebrana, 

Tyle ludzi Tyś wykarmiła, 

O Polsko nasza, Ty naszą matką  jesteś i byłaś. 

Ty masz na imię Polska, 

Miałaś dawniej dużo wojska. 

Chociaż nie ma żadnych rozbojów, 

Ale się martwisz o każdego aby żył w spokoju. 

Dziś wielkie święto, Polsko jedyna, 

Dziś jest rocznica 75, która była 8 września, 

Gdy żeś żegnała niejednej 

Matki syna, który zginął w boju! 

Kwitły wrzosy, szumiały brzozy, 

Szumią dęby, szumią sosny, 

Znikły kwiaty i nie doczekały 

Matki swoich synów i ich ukochanej wiosny. 

Droga była żołnierzy daleka, 

Był ich wielki trud i znój, 

Po zwycięstwo szli młodzi żołnierze. 

Był to smutny i trudny żołnierski ten bój. 

Bój się rozpoczął wieczorem 8 września 1939 r. 

W lesie w Parchowcu Polskie Wojsko uderzyło 

Na niemieckie samochody, które stały w lesie. 

Wtedy została zburzona wioska Żardki. 
 

Ku czci Ich pamięci 

 

 

Nasza ukochana Ojczyzna 
 

Polsko, Ty moja Ojczyzno kochana, 

Ty jesteś moim krajem. 

Ty Ziemio, byłaś nieraz krwią zalana. 

Ty powróciłaś do nas wojennym obyczajem. 

W walce o Ciebie, Polsko, 

Walczyło różne wojsko. 

Z różnych krajów się zebrali 

I naszą Polską Ojczyznę odebrali. 

Polsko, ojczyzno kochana, 

Już po dwóch wojnach odbudowana, 

Chcemy kochać Ciebie szczerze 

I wciąż wzrastać w ojców wierze. 

Ojczyzna to mój kraj dzieciństwa 

W tym kraju się urodziłam, 

Na wsi dzieciństwo spędziłam. 

Na wsi mieszka się wspaniale, 

I wiem o tym doskonale. 

 
Leokadia Matysiak z Żardek 

(córka Franciszka Gapysa – gajowego) 

w Domasznie  – ks. Aleksander 

Mańka, proboszcz parafii w Drzewicy – 

ks. kan. Adam Płuciennik oraz ks. 

Arkadiusz Piętowski – wikariusz ze 

Starachowic. 

Oprawę muzyczno-wokalną podczas 

Mszy św. zapewniła  orkiestra wspólnie z 

Zespołem Pieśni i Tańca 

„Drzewiczanie”.  

W drugiej części główne wystąpie-

nie należało do gospodarza Gminy – 

burmistrza Janusza Reszelewskiego, 

który po powitaniu zebranych podzięko-

wał rolnikom za całoroczną pracę 

rozpoczynając słowami: „Za nami 

trudny rok, lato było bogate w deszcz, 

co spowodowało, że zbiory okazały się 

mniejsze”.  

Poruszył kwestie cen oraz możliwości zbycia płodów rolnych. Nawiązał do sytuacji politycznej na 

Ukrainie i rosyjskiego embarga. Wyraził nadzieję, że obniżenie dochodów gospodarstw rolnych jest stanem 

przejściowym. Wspominał o zadaniach zrealizowanych na terenach wiejskich oraz nowych inicjatywach 

samorządu. Podziękował za dobrą współpracę: przewodniczącej Rady Gminy i  Miasta Marii Teresie 

Nowakowskiej i radnym, staroście opoczyńskiemu oraz wicemarszałkowi województwa Arturowi Bagień-

skiemu – wręczając dożynkowe bochny chleba. Przybyli goście również zabierali głos.  

Zgodnie z obrzędem zaprezentowano 

starościnę i starostę dożynek. Starościną 

była Agnieszka Składowska z Domasz-

na, która wraz z mężem wychowuje 

dwoje dzieci, wspólnie prowadzą gospo-

darstwo rolne o powierzchni 30 ha. 

Specjalizują się w hodowli bydła mlecz-

nego i opasów. Posiadają 14 krów 

mlecznych. Funkcję starosty pełnił 

Marek Kolmaga z Żardek –  żonaty, 

ojciec dwojga dzieci. Razem z żoną 

prowadzi gospodarstwo o powierzchni 30 

ha. Specjalizuje się w hodowli bydła 

mlecznego i opasów. Posiada 33 krowy 

mleczne. Starostowie powitali gospoda-

rzy – przewodniczącą RGiM i burmistrza 

chlebem i solą oraz słowami: „Darujemy 

chlebek piękny i pachnący, łamcie 

sprawiedliwie wszystkim tu stoją-

cym…”. 

Burmistrz obiecał dzielić bochen chleba sprawiedliwie, by żadnemu z mieszkańców nie zabrakło jedze-

nia, aż do następnych żniw. 

Młodzież w strojach opoczyńskich częstowała wszystkich uczestników dożynek smacznymi kromkami 

chleba, symbolizującymi plony pracy rolników.  

Po części oficjalnej przyszedł czas na radosne, smaczne świętowanie. 

Stoiska pięknie udekorowanych wiejskich chat uginały się od regionalnych potraw – zapraszając gości do 

degustacji.  

 

Wystąpienie Gospodarza Dożynek -  
burmistrza Janusza Reszelewskiego 

Agnieszka Składowska z Domaszna i Marek Kolmaga z Żardek   
- starostowie tegorocznych dożynek 
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AKTUALNOŚCI 

GOŚCINNA DRZEWICA 

IX SPOTKANIE „PO LATACH” 

Wszystkie poprzednie spotkania zawsze były wyjątkowe, ale tegoroczne szczególnie udane. Goście 

dopisali jak nigdy dotąd,  wprawdzie dominowali stali bywalcy, ale nie zabrakło również debiutantów.  

I – co cieszyło organizatorów – przyjechało również młodsze pokolenie. Z rozmów wynikało, że 

oprócz tęsknoty i sentymentu do rodzinnej Drzewicy, dodatkowym argumentem okazały się dwa pierw-

sze wersy umieszczonego na zaproszeniu wiersza Wacława Bombicza:  

Jeśli masz nadal Drzewicę w sercu, 

Prosimy bardzo – odwiedź nas w czerwcu. 

Jak zawsze, dochodziło do wielu niesamowitych sytuacji, m.in. spotkali się koledzy, którzy nie 

widzieli się 55 lat, czy też nauczyciele z dorosłymi uczniami – również po wielu, wielu latach. Trady-

cyjnie po powitalnym koncercie Młodzieżowej Orkiestry Dętej, została odprawiona uroczysta Msza 

św. w intencji uczestników spotkania. Nabożeństwu przewodniczył drzewiczanin  ks. kan. Jacek 

Wieczorek – dyrektor radia „Plus”, w 

asyście ks. prałata Stanisława Madeja 

i proboszcz parafii ks. kan. Adama 

Płuciennika, który wygłosił okoliczno-

ściową homilię. Po mszy odbył się 

przemarsz do Szkoły Podstawowej im. 

Polskich Olimpijczyków, wspólna 

fotografia przed budynkiem i niespo-

dzianki na sali gimnastycznej. Tam 

burmistrz Janusz Reszelewski oraz 

dyrektorka szkoły Małgorzata Smola-

rek i przewodnicząca Towarzystwa 

Przyjaciół Drzewicy Anna Reszelewska 

powitali swoich ziomków. Dyrektorka 

podziękowała członkom Towarzystwa 

i gościom za pokaźne wsparcie finanso-

we przy zakupie sztandaru i organizacji 

imprezy związanej z nadaniem szkole 

imienia podczas uroczystości Woje-

wódzkiego Dnia Olimpijczyka w dniu 8 

maja br. Po prezentacji sztandaru, zebra-

ni obejrzeli program artystyczno-

sportowy w wykonaniu młodzieży, który 

stanowił formę podziękowania za okaza-

ną pomoc. Pokaz nagrodzono gromkimi 

brawami. 

Na stołówce, która pękała w szwach 

podano obiad,  poprzedzony toastem za 

pomyślność drzewiczan i zaproszeniem 

na jubileuszowe X spotkanie w 2015 r. 

Ostatnim akordem imprezy była 

biesiada na Skale. Nawet przelotne 

deszcze nie przeszkodziły znakomitej 

zabawie, śpiewom i tańcom przy akor-

deonie.   

     (AR) 

Proboszcz parafii drzewickiej ks. kan. Adam Płuciennik wygłasza oko-
licznościową homilię.  

Zabawa uczestników IX zjazdu przy ognisku na Skale  

DOŻYNKI GMINNE 

Święto rolników z całej gminy odbyło się 24 sierpnia br. w Domasznie. Uroczystość rozpoczęto przemar-

szem orszaku dożynkowego z pięknymi wieńcami, wykonanymi przez wszystkie sołectwa Gminy Drzewica: 

Brzustowiec, Brzuzę, Dąbrówkę, Domaszno, Giełzów, Idzikowice, Jelnię-Augustów, Krzczonów, Radzice 

Duże, Radzice Małe, Strzyżów, Świerczynę, Trzebinę, Werówkę, Zakościele, Żardki, Żdżary. Orszak prowa-

dziła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Ośrodka Kultury w Drzewicy i poczty sztandarowe jednostek straży 

pożarnej. Wieńce dożynkowe, będące w istocie ludowymi dziełami sztuki, ustawiono po obu stronach sceny – 

upiększając jej wystrój. Uroczystość profesjonalnie prowadziła Alina Szymańska. 

Zgodnie z tradycją, część religijną rozpoczęto poświęceniem plonów, a następnie odprawiono Mszę 

św. dziękczynną, którą celebrowali: proboszcz parafii z Sołku – ks. dr Julian Sobczyk, proboszcz parafii 

12 września 2014 r. w Urzędzie Gminy 
i Miasta w Drzewicy odbyło się spotkanie 
dwojga młodych sportowców z władzami 
samorządowymi. 

15-letnia DOMINIKA GĄSIENIEC – 
utalentowana piłkarka, w 2013/2014 r. zdobyła 
mistrzostwo Polski w piłce nożnej kobiet kadr 
wojewódzkich U-16. W ubiegłym roku została 
uznana najlepszą sportsmenką Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Drzewicy. 

Obecnie uczy się w Radomiu, gdzie reprezen-
tuje barwy pierwszoligowego LUKS Sportowa 
Czwórka Radom. 

19-latek KAROL CIESIELSKI to świetnie 
zapowiadający się lekkoatleta – wieloboista. 
Osiąga znakomite wyniki na arenie krajowej 
i za granicą. Już  jest utytułowanym lekkoatletą, 
m.in. dwukrotnym złotym medalistą Mi-
strzostw Polski Juniorów w wieloboju. Zajął 
również piąte miejsce na poziomie europej-

skim. Od kilku lat trenuje w UKS Kusy Warsza-
wa. Po ukończeniu Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Warszawie właśnie rozpoczyna studia na Akademii 
Mistrzostwa Sportowego w stolicy.              (AR) 

Dominika i Karol  otrzymują nagrody z rąk burmistrza  
Janusza Reszelewskiego 

Poświęcenie wieńców dożynkowych symbolizujących tegoroczne plony 
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Paweł Smolarski na torze kajakowym na Drzewiczce 

W ostatni lipcowy weekend 

na drzewickim torze odbyły się 

prestiżowe zawody slalomu 

kajakowego – IX Memoriał 

Roberta Korzeniewskiego i XVII 

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 

o puchar Polskiego Komitetu 

Olimpijskiego.  

Zawodnik Ludowego Klubu 

Kajakowego Drzewica – 19-latek 

PAWEŁ SMOLARSKI, naj-

młodszy w stawce kanadyjkarzy  

C-1, zdobył złoty medal oraz tytuł 

Młodzieżowego Mistrza Polski.  

Od października rozpoczyna 

studia na Akademii Wychowania 

Fizycznego w Krakowie. 

 

MŁODE TALENTY SPORTOWE 

Na kilka godzin przyjechała z 

Australii do Drzewicy prawnuczka 

współwłaściciela Fabryki 

„Gerlach” Samuela Kobylańskiego, 

córka Adama Kobylańskiego 

(1929 – 2007), by poznać miejsco-

wość swoich przodków, z daleka 

popatrzeć na zakład, stanąć nad 

grobami rodziny Kobylańskich, 

złożyć na nich kwiaty i zapalić zni-

cze pamięci. Pani Izabella po raz 

pierwszy w życiu była w Polsce ale 

język polski zna doskonale. Spo-

tkanie z Nią było prawdziwą przy-

jemnością. 

Po wizycie jej mama, p. Alina 

Kobylańska napisała: 

 

„Cieszę się, że moja córka miała 

możliwość odwiedzenia Drzewicy, 

a szczególnie pójścia na grób pra-

dziadka i dziadka i poznania Pani. Była zaskoczona takim serdecznym przyjęciem, była tym mocno wzruszona 

i z przyjemnością wspomina wizytę w Drzewicy. 

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Pani za kwartalniki, zaproszenie na zjazd drzewiczan i wszystkie 

książki o Drzewicy. 

Przesyłam serdeczne pozdrowienia aktywnie i społecznie pracującym członkom Towarzystwa Przyjaciół 

Drzewicy. Gratuluję dokonań”. 

Alina Kobylańska 

Prawnuczka Samuela Kobylańskiego i przewodnicząca Towarzystwa  

GOŚĆ Z AUSTRALII 
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ARTYŚCI MALARZE W DRZEWICY 

Pod patronatem burmistrza w dniach 17 – 20 lipca br. odbywał się  IV Ogólnopolski Plener Malarski pod nazwą 

„DRZEWICA W OBRAZACH ZAMKNIĘTA – ARCHITEKTURA”. Impreza została zorganizowana przez 

Ośrodek Kultury Gminy i Miasta we współpracy z Łódzkim Domem Kultury, który doceniając atrakcyjność inicjaty-

wy dofinansował ją w ramach „Współpracy projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego w 2014 r.”. 

Do Drzewicy przyjechało 35 artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych z całej Polski z: Radomia, 

Lublina, Gniezna, Kalisza, Poznania, Częstochowy, 

Zgierza, Łodzi, Katowic, Wrocławia, Chorzowa, 

Warszawy i Szamotuł. Byli również artyści z Opoczna, 

Kraszkowa i Drzewicy. 

Plenery promują piękno miasta i okolic, umożliwia-

ją mieszkańcom kontakt z twórcami kultury, a także 

pozwalają spojrzeć na Drzewicę oczami artystów. 

To również wyjątkowa integracja polskich środowisk 

artystycznych i twórczych. Obrazy będą zaprezentowa-

ne w nowym budynku Regionalnego Centrum Kultury, 

również w domach kultury w Opocznie i Łodzi. Nad 

całokształtem logistyczno-organizacyjno-kulturalnym 

czuwały instruktorki Ośrodka Kultury Gminy i Miasta 

– Anna Woźniak i Alina Szymańska.   
(AR) 

Z inicjatywy ks. Władysława Czajki z parafii w Równem i na zaproszenie burmistrza Janusza Reszelew-

skiego w dniach 15 – 25 lipca przebywała w Drzewicy na wakacyjnym wypoczynku 10-osobowa grupa dzieci 

z Ukrainy – pochodzących z polskich rodzin. 

Koszty pobytu zostały pokryte przez Urząd Gminy i Miasta, a przewodnicząca Rady Gminy i Miasta podarowa-

ła dzieciom upominki wyrażając sympatię i troskę o rodaków z Kresów – skąd pochodzi p. doktor Nowakowska. 

Koordynatorką wypoczynku z ramienia gminy była p. Irena Kwiecień, która sprawowała również opiekę 

medyczną. Zadbała o to, by małym gościom żyjącym w niespokojnym kraju – zapewnić ciekawe rozrywki i radość 

– w radosnej, życzliwej atmosferze. 

Dzieci poznały Drzewicę i okolice, 

uczestniczyły w licznych imprezach 

turystycznych, sportowych i artystycz-

nych. Zwiedziły najbliższe miejscowo-

ści i Warszawę. Uczestniczyły we 

Mszy św., modląc się w języku pol-

skim. Spotkały się również z zakonni-

kiem – drzewiczaninem Ojcem Micha-

łem Czyżewskim, który tak pięknie 

podsumował gościnę ukraińskich 

dzieci w Drzewicy: „Z radością i 

dumą trzeba przyznać, że po raz 

kolejny gościnność Drzewicy zachwy-

ciła. Mała miejscowość nad Drzewicz-

ką pokazała wielkie serce. Kolejne 

spełnione marzenia dziecięcych twarzy  

wypełniły Drzewicę i okolice. Te małe 

kroki dobroci i serdeczności, uczynio-

ne w wielkiej sprawie, na pewno będą 

owocowały w życiu młodych ludzi z 

Równego”.     (AR) 

MŁODZI GOŚCIE Z UKRAINY 

Ukraińscy goście przed pomnikiem żubra w Spale 

Ruiny zamku w Drzewicy zawsze będą inspiracją  
dla malarzy. Na zdjęciu - jedna z uczestniczek pleneru 

Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy należało do licznego grona sponsorów, którzy wspomogli sfinansowanie 


