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Urok starych fotografii...  

Pod tym adresem znajdziesz wersję elektroniczną tego numeru „Wieści”: 

Dokąd idziesz 
niosąc chmurne czoło 
dokąd biegniesz 
z nawałnicą w sercu 
co chcesz spalić 
ogniem swoich oczu 
co chcesz zmiażdżyć  
zaciśniętą pięścią? 
 
 

Dokąd idziesz 
zostań razem ze mną  
a ja pocałunkiem 
rozchmurzę Twoje czoło 
cichym szeptem uciszę 
Twoją burzę 
łzami szczęścia 
zgaszę Twój ogień 
moją dłonią rozchylę Twoją dłoń 
jak płatki kwiatu. 

Od lewej stoją: J. Kilczewska, G. Pożycka, K. Morawska, J. Dwilewicz, W. Bogatek, p. Zofia Laszczyk – nauczycielka,  
B. Karbownik, K. Ścibak, B. Łęgosz, E. Balasińska. Za nimi stoją: Z. Bogatek, H. Studentkowski, M. Bogatek. 
 Na ziemi siedzą od lewej strony: F. Muszyński, J. Majewski, M. Staniszewski, I. Gapys, M. Pancer, A. Hoszcz,  
E. Augustyniak, A. Sołtysiak, i Zb. Gapys. Zdjęcie przekazał p. Zbigniew Gapys – dziękujemy! 

Ryszard Bogatek 

Pamiątkowe zdjęcie z X „Spotkania po latach…”  
Na zdjęciu:  Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Marian Kalużny z Burmistrzem  Januszem  

Reszelewskim dziękują Przewodniczącej Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy  Annie Reszelewskiej   
za pracę na rzecz lokalnej społeczności i organizację „Spotkań po latach…”  (foto: A. Woźniak) 

20 czerwca 2015 r. 

2/94/2015 
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Szanowni Czytelnicy! 

Numerem 2/94/2015 kwartalnika historycznego „Wieści znad Drzewiczki” 

witam Państwa wszystkich obecnych na X „Spotkaniu po latach”, które odbyło się 

20 czerwca 2015 r. Było ono najważniejszym wydarzeniem w obchodach Dni 

Drzewicy. Nas, członków Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy, najbardziej cieszy fakt, 

że na nasze coroczne spotkanie przyjeżdża i zgłasza się coraz więcej osób z Drzewicy 

i związanych z jej przeszłością. Na zaproszenie odpowiedziało grubo ponad 200 osób, 

a samych przyjezdnych było 130. Byli to drzewiczanie, którzy odwiedzili swoje stare 

strony, a obecnie rozsiani są prawie po całej Polsce i świecie. Jak zawsze, i tym razem 

nie zabrakło przedstawicieli rodu Kobylańskich, którym sama Drzewica i jej obywatele 

tak wiele zawdzięczają! W tym spotkaniu zasłużona dla naszej miejscowości rodzina 

miała liczną, bo aż dziewięcioosobową reprezentację. Potomkowie Kobylańskich 

przybyli do nas na X spotkanie aż z Kanady! 

Podczas tegorocznego zjazdu wspominano minioną dekadę „Spotkań po latach” 

oraz podsumowano I Ogólnopolski Konkurs im. Krystyny Staszewskiej „Drzewica 

w poezji – limeryk” – zorganizowany przez TPD, RCK i UGiM. W konkursie tym 

wyróżniono limeryki trzech drzewiczan:  Wacława Bombicza z Tomaszowa Maz., 

Henryka Rejmera z Warszawy i Stefana Kowala z Drzewicy. Ogromne gratulacje! 

Kończąc słowo wstępne, zapraszam Państwa do interesującej lektury 

kwartalnika drzewickiego. Przyjemnego czytania i kolejnych przyjemnych „Spotkań 

po latach” życzy  

Ryszard Bogatek 

E R R A T A  
 

W numerze 1/93/2015 „Wieści…” na str. 4 w 7 wierszu od góry napisano: „Wieczorem za nastąpieniem 

deszczu pogody”  – powinno być napisane: „Wieczorem za nastąpieniem po deszczu pogody…” . 

Na str. 16 kwartalnika nie podano imion i nazwisk siedzących na ziemi uczniów fotografii szkolnej. 

Powinno być napisane: „Na ziemi siedzą od strony lewej uczniowie: Wiktor Kuc, Bolesław Miązek, 

Eugeniusz Nojek, Stanisław Woźniak, Zbigniew Gaczyński, Zdzisław Matysiak, Ryszard Stachyra, 

Ryszard Bogatek i Franciszek Tyka”. Serdecznie przepraszamy! 

 

 

 Po długiej i ciężkiej chorobie 

 17 maja 2015 r. w wieku 80 lat 

z m a r ł  

Śp. JAN SOBKIEWICZ  

Rodak z Drzewicy, mieszkaniec Warszawy, z wykształcenia ekonomista. W swoim 
zawodzie przepracował 46 lat w wielu znanych firmach w kraju i na placówkach 
zagranicznych. 

Człowiek wielkiego serca, społecznik, długoletni wiceprezes Fundacji „Szpitala 
Dziecięcego przy ul. Litewskiej”. Sympatyk Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy. Bywał 
częstym gościem rodzinnych progów. Tutaj zostawił swoje SERCE a PROCHY spoczęły 
daleko na Bródnie. 

Cześć Ich pamięci! 

Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinom Zmarłych  

s k ł a d a j ą  

członkowie Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy i uczestnicy 

„Spotkań po latach…”. 

 

 

16 czerwca 2015 r. 

w wieku 88 lat  

z m a r ł  

Śp. TADEUSZ ŁĘGOSZ  

Aktywny, zaangażowany członek TOWARZYSTWA PRZYJACIÓL DRZEWICY. 
Urodził się w Drzewicy i swoje życie rodzinne, zawodowe i społeczne związał z tym 
miejscem. Pełnił wysokie, odpowiedzialne funkcje w lokalnych władzach. Chętnie włączał 
się w prace społeczne Towarzystwa, początkowo przy kweście cmentarnej, a następnie 
przez wiele lat reprezentował Stowarzyszenie podczas wszystkich lokalnych uroczystości 
rocznicowych, patriotycznych – w gronie składających wiązanki w miejscach pamięci. 

Pan Tadeusz pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci. 
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HISTORIE ZAPAMIĘTANE 

Egzekucja  

Działo się to w Drzewicy, pierwszego dnia po jej wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej. 

Dom nasz stał przy ul. Skalnej 8, a moja rodzina składała się z 5-ciu osób. Byli to rodzice i dwóch 

młodszych braci. Po sąsiedzku mieszkał samotnie mój dziadek, który często u nas bywał. Już na kilka dni 

przed wyzwoleniem, na drodze prowadzącej przez Drzewicę w kierunku Opoczna, wzmagał się ruch 

niemieckich pojazdów wojskowych. W wyniku ofensywy styczniowej prowadzonej przez armię sowiecką, 

front działań wojennych szybko zbliżał się w naszym kierunku. Coraz głośniej słychać było łoskot wystrzałów 

armatnich, nasilały się loty patrolowe rosyjskich samolotów. Niemcy w pośpiechu wycofywali się i wciąż 

było słychać warkot silników samochodowych, chrzęst gąsienic pojazdów pancernych i pokrzykiwania 

niemieckich oficerów. Pod wieczór wszystko ucichło. Przestały latać samoloty, opustoszały drogi, wyludniły 

się uliczki naszej miejscowości. 

Jeszcze tylko na terenie fabryki przebywali żołnierze niemieccy, ale nocą i oni w pośpiechu zaczęli 

opuszczać zakład. Ten dziwny spokój był zapowiedzią czegoś, co miało wkrótce nastąpić. 

Nazajutrz o świcie nastąpiła strzelanina, bo do Drzewicy wkraczały wojska rosyjskie. Jednakowoż 

Niemcy nocą zajęli stanowisko obronne w okopach, które istniały po wschodniej stronie drogi wiodącej na 

cmentarz, ale ten niemiecki opór był krótkotrwały. Rosjanie łatwo zajęli Drzewicę, a następnie dalej posuwali 

się drogami na zachód 

Spośród grupy niemieckich żołnierzy, którzy przed wieczorem zatrzymali się na terenie fabryki 

„Gerlach” – trzech wojskowych wyszło na nocleg poza teren zakładu. Byli to dwaj oficerowie, w tym jeden 

oficer wyższej rangi. Trzeci Niemiec był zwykłym szeregowcem i to on wypatrzył wolne niezamieszkałe 

miejsce przy ulicy Skalnej niedaleko zakładu. Był to dom wolnostojący państwa Goclów. W nim rozgościli 

się na noc ci trzej niemieccy wojskowi. Wyższy rangą oficer był prawdopodobnie dowódcą zgrupowania.  

Tymczasem w nocy na przyfabrycznej skale pojawili się rosyjscy zwiadowcy, których dostrzegli niemieccy 

wartownicy wzniecając alarm. Można było przypuszczać, że zastępca dowódcy zgrupowania zarządził 

natychmiastową ewakuację wojska z terenu fabryki. Trzej wojskowi – śpiący na prywatnej kwaterze pozostali 

w błogim śnie. Dopiero przed południem ktoś z przechodzących ulicą zauważył Niemca czerpiącego wodę ze 

studni. Być może to on powiadomił Rosjan o pobycie niemieckich żołnierzy w domu państwa Goclów. Nie trzeba 

było długo czekać, bo zaraz pod budynek przybyło trzech Kozaków na koniach, pobiegli pod dom i kolbami 

karabinów zaczęli tłuc w drzwi. Po kilku minutach drzwi otworzyły się, Niemcy z podniesionymi do góry rękami 

wyszli z domu. Kozacy ustawili ich pod ścianą domu, jeden ich pilnował, a dwaj wtargnęli do mieszkania zabierając 

broń, pasy, raportówki i inne przedmioty. Przystąpiono do osobistej rewizji. Kozacy przetrząsali kieszenie, zabierali 

cenniejsze rzeczy, pościągali z rąk zegarki i złote obrączki, nakazali zdjąć mundury i buty-oficerki. Przerażeni 

Niemcy klękali i prosili o litość i darowanie życia. Jeden z nich wyciągnął z zanadrza fotografię swojej rodziny. 

Kozak wziął ją do ręki i wyrzucił. Drugi Niemiec będący w okularach próbował coś tłumaczyć gestykulując rękami. 

Rosjanin zerwał mu z nosa okulary. Niemiec mówi, że bez okularów nie widzi. W odpowiedzi usłyszał: „Ty nie 

musisz widzieć, ty nie musisz żyć” i rzucił okularami o ziemię. 

Wkrótce nastąpiło najgorsze. 

Kozacy wyprowadzili drżących ze strachu i zimna Niemców za budynek i kazali im iść przed siebie. 

Jeden z niemieckich żołnierzy jeszcze odwracał się i robiąc znak krzyża wypowiadał słowa: „ein moment, ein 

moment”. A potem padały strzały i Niemcy jeden po drugim padali martwi na ziemię. 

Ja i mój młodszy brat oraz moi koledzy z ul. Skalnej pobiegliśmy tam z ciekawości, nie zdając sobie 

sprawy czym to się skończy. Kozacy pozwolili nam patrzeć na tę straszliwą egzekucję. Nie chciałbym już 

nigdy oglądać czegoś podobnego. I chociaż Niemcy w tym czasie byli naszymi wrogami, to egzekucja bez 

sądu dokonana w taki sposób nie powinna mieć miejsca. To przecież byli frontowi żołnierze, których posłano 

rozkazem na wojnę i którzy poddali się. 

Ale wojna wyzwala nieludzkie zachowania u wszystkich walczących stron, mimo istniejących 

konwencji międzynarodowych o traktowaniu jeńców wojennych. 

Kazimierz Łęgosz 

Drzewiczanin mieszkający w Ostrowcu Świętokrzyskim 

P O Ż E G N A N I A  

2/94/2015  

 

 

16 grudnia 2014 r. 

   w wieku lat 83 zmarła w Krakowie 

Śp. URSZULA LAMBOR  

Nie była rodowitą drzewiczanką, przyjechała z mężem Marianem na kilkanaście lat do Drzewicy, 
do pracy w „Gerlachu”, ale ukochała nasze miasto jak swoje własne, rodzinne. Była dumna z tego, 
że Jej mąż bardzo aktywnie udzielał się społecznie w pracach Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy, 
do którego należał. Niechętnie opuściła Drzewicę po śmierci męża, bardzo tęskniła za ludźmi, 
którzy darzyli Ją sympatią i wielkim szacunkiem. Często dzwoniła, dziękowała za informacje 
w kwartalnikach, uczestniczyła w „Spotkaniach po latach…” 

Od grudnia telefon milczy, ale P. Urszula pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci. 

 

 

14 marca 2015 r. 

przeżywszy lat 76 odszedł do Pana 

Śp. TA D EUSZ SA D LIŃSK I 

 

Urodzony w Drzewicy, tutaj dorastał i uczęszczał do szkoły. Pod koniec lat 50-tych ub. w. podjął 
pracę w fabryce „Gerlach” jako elektryk, a w latach 60-tych zamieszkał w Opocznie, tam ożenił się 
i założył rodzinę. Całe zawodowe życie, aż do emerytury,  pracował w Odlewni Żeliwa w Spółdzielni 
„Opocznianka”. Mieszkał w Opocznie, ale nigdy nie zapomniał o swojej ukochanej Drzewicy. Tutaj 
rodzinnie spędzał wolne chwile, uczestniczył w „Spotkaniach po latach…”, niecierpliwie czekał na 
każdy kolejny kwartalnik „Wieści znad Drzewiczki. Był zapalonym myśliwym, należał do 
Opoczyńskiego Koła Łowieckiego „Kuropatwa”. 

 

 

 

 

 

 

    W dniu 10 maja 2015 r. w wieku 93 lat 

z m a r ł a  

Śp. JADWIGA TRZCIŃSKA  

 

Urodzona w Drzewicy, z rodziny Kobylańskich. Profesor matematyki w Liceum 43 im. Andrzeja 
Struga w Warszawie. Pochowana w grobie rodzinnym na Starych Powązkach dnia 12 czerwca 
2015 r. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyła reprezentacja drzewiczan mieszkających 
w Warszawie. 

Dostojna, sympatyczna, szacowna Pani Jadwiga kilkakrotnie gościła w Drzewicy na 
„Spotkaniach po latach…”. Żywo interesowała się sprawami Drzewicy i tę ciekawość oraz 
przywiązanie przekazywała najbliższym. 
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IN MEMORY 

Nawiązując do rocznicowej notatki w naszym kwartalniku „Wieści znad Drzewiczki” nr 1/93/2015 pana 

Ryszarda Bogatka – pragnę dorzucić pewien epizod z pracy Komitetu Fabrycznego z dnia 17 stycznia 1945 r.  

Pisząc pracę magisterską na temat „Rola Fabryki B-ci Kobylańskich w życiu społecznym i kulturalnym 

osady Drzewica”, rozmawiałam z wieloma starszymi pracownikami fabryki (St. Szczepanik, Łęgosz, Jagielski 

i in.). Ojciec mój Stefan Szczepanik opowiedział i zarazem przekazał mnie taki fakt mało znany młodszym 

pracownikom i pokoleniu tychże. 

Otóż, po wyzwoleniu z niemieckiej okupacji, Rosjanie mieli zezwolenie na wywiezienie pozostałej części 

maszyn i urządzeń fabryki do Związku Sowieckiego jako mienie niemieckie. W Drzewicy stacjonował komendant 

wojenny – starszy weteran wojskowy. Ojciec mój znał dobrze w mowie i piśmie język rosyjski, udał się do niego 

i wyjaśnił, że to była fabryka polska, zabrana przez okupantów niemieckich, wywłaszczając polskich właścicieli. 

Komendant wysłuchał i zatrzymał rabunek przez nowych namiestników zniewolenia Polski. 
 

Ową relację spisała córka śp. St. Szczepanika, Stanisława Szczepanik z męża Natkańska, zamieszkała w Łodzi. 
 

Łódź, czerwiec 2015 

JUBILEUSZ „SPOTKAŃ PO LATACH…” 

Każda rocznica jakiegoś istotnego faktu czy wydarzenia jest dla nas ważna. Okrągłe rocznice są szcze-

gólnie pamiętane, uroczyście  świętowane i nazywamy  je jubileuszami. 

Jubileusze, ze zrozumiałych względów, skłaniają do wspomnień, refleksji, często zadumy nad pośpiesz-

nie upływającym czasem, ale nade wszystko  do przypomnienia daty, od której coś się zaczęło, stało, wyda-

rzyło – i trwa to do dzisiaj. 

„Spotkania po latach w Drzewicy” miały swój początek 17 czerwca 2006 r. Właśnie na ten dzień 

Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy zaprosiło drzewiczan i przyjaciół miasta – czytelników „Wieści znad 

Drzewiczki” – na spotkanie. 

 

Uczestnicy I „Spotkania po latach” przed świątynią drzewicką.  (foto: A. Szymańska). 

Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze na stadionie „Gerlach” w Drzewicy  

W niedzielę, 28 czerwca na stadionie sportowym Gerlacha odbyły się IX Powiatowe Zawody 

Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Zawody te 

zorganizowały: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Oddział Powiatowy ZOSPRP oraz 

Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy.  

Do zawodów strażackich wystartowało 26 ekip – 14 drużyn OSP (były to 9 męskich w grupie A i 5 

drużyn kobiecych w grupie C) oraz 12 drużyn MDP (były to 4 drużyny dziewczęce i 8 drużyn 

chłopięcych). Podsumowując zawody, to w konkurencjach swoje wyszkolenie zaprezentowało około 

trzystu druhów strażaków.  

Zawody na stadionie rozegrano w dwóch konkurencjach. W grupach A i C były to sztafety 

pożarnicze 7x50 m z przeszkodami i ćwiczenia bojowe. MDP do 16 lat brały udział w rozwinięciu 

bojowym oraz w biegu sztafetowym na 400 m z przeszkodami.  

Komendantem zawodów był zastępca komendanta powiatowego PSP młodszy bryg. Mariusz 

Jędrasik, a kierownikiem zawodów był bryg. Józef Pacan. Sędzią głównym był mł. bryg. Dariusz 

Rzepka.  

A oto klasyfikacja generalna zawodów.  

 Grupa A (mężczyźni): 

1. OSP Mniszków  – 93 pkt. 

2. OSP Drzewica – 102,4 pkt. 

3. OSP Sławno  – 109,3 pkt. 

4. OSP Zarzęcin – 109,9 pkt. 

5. OSP Paradyż – 113,5 pkt. 

6. OSP Chełsty – 115,2 pkt. 

7. OSP Miedzna Drewniana – 133,7 pkt. 

8. OSP Poświętne – 144,2 pkt. 

9. OSP Wygnanów – 144,2 pkt. 

 Grupa C (kobiety): 

1. OSP Mniszków – 112,50 pkt. 

2. OSP Radwan – 136,00 pkt. 

3. OSP Wygnanów – 143,00 pkt. 

4. OSP Olszowiec – 154,00 pkt. 

5. OSP Radzice – 157,00 pkt. 

 Grupa MDP chłopców: 

1. MDP Kunice – 1039,00 pkt. 

2. MDP Mniszków – 1034,50 pkt. 

3. MDP Wójcin – 1028,40 pkt. 

4. MDP Drzewica – 1023,40 pkt. 

5. MDP Sławno – 1021,00 pkt. 

6. MDP Żarnów – 1020,60 pkt. 

7. MDP Białaczów – 1010,80 pkt. 

8. MDP Kruszewiec – 972,30 pkt. 

Zwycięskie drużyny otrzymały dyplomy, puchary, nagrody pieniężne oraz drobne upominki.  

Tej sportowej strażackiej rywalizacji przyglądali się m.in. zastępca komendanta wojewódzkiego PSP 

st. bryg. Mariusz Konieczny, posłanka Krystyna Ozga – członkini Zarządu Głównego ZOSP RP, 

wiceprezes zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP druh Tadeusz Cisowski oraz prezesi 

i komendanci zarządów gminnych ZOSP RP i samorządowcy z terenu powiatu.                                 (RB) 
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Na zaproszeniu umieszczono piękny wiersz śp. Krystyny Staszewskiej (1929–2009). 

Serc  wyzwanie  

Kolejne lata gromadziły coraz większe grono przyjaciół, a „Spotkania po latach” stały się jednym 

z najważniejszych wydarzeń obchodów DNI DRZEWICY. Nadszedł dzień 20 czerwca 2015 r. Na tę datę 

Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy znów zaprosiło GOŚCI na Spotkanie Jubileuszowe. Gustowne zaproszenie, 

projektu Anny Woźniak z wierszem Kazimierza Łęgosza, zostało przyjęte i potwierdzone udziałem wielu Drzewi-

czan i Przyjaciół miasta – rozsianych po całej Polsce i świecie, a nawet mieszkających w Kanadzie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tym razem padł rekord frekwencji. Nie zabrakło, jak zawsze, przedstawicieli zasłużonego dla Drzewicy 

i okolic rodu Kobylańskich – tym razem z liczną dziewięcioosobową reprezentacją trzech pokoleń. 

Jak zawsze, nie zawiedli stali bywalcy spotkań – potwierdzając wierne przywiązanie i sentyment do rodzinnej 

miejscowości. Z podobnymi uczuciami przybyli po raz pierwszy ci, którzy wyjechali z Drzewicy jako dzieci 

lub bardzo młodzi ludzie. Oni sprawili wszystkim wielką radość, tak naprawdę wzajemnie poznawali się 

wizualnie, chociaż rodziny były im znane i bliskie od zawsze.  
  

 

 

 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istnieje nam Drzewica, 

W pamięci wiecznie trwa, 

To naszych serc stolica, 

Gdzie radość, śmiech i łza… 

To tu szczęśliwe lata, 

Tutaj młodości czar 

I przeszłość tak bogata 

Jakby największy dar… 

Tyle tu prochów bliskich, 

Tyle zbratanej krwi, 

Dlatego w sercach wszystkich 

Drzewica zawsze tkwi… 

Nie zniszczy tej pamięci 

Nawet największy cios, 

Więc dalej uśmiechnięci 

Idźmy w przeznaczeń los… 

 

Sprzęt gotowy – oczekiwanie  na rozpoczęcie zawodów Chwila wytchnienia przed konkurencją „ćwiczenie bojowe” 

W zawodach liczyła się nie tylko szybkość… Jury oceniało dziewczyny nie za urodę... 

O punkty walczono z największym poświęceniem O wygranej decydowała sprawność całego zespołu 

Koniec zawodów – czas na pochwały i nagrody Zwycięzcy z dumą dzierżą zdobyte puchary 

(foto: S. Kowal) 
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Gminne zawody strażackie na stadionie drzewickim 

W niedzielę, 24 maja 2015 r. odbyły się na stadionie Miejsko-Gminnym Klubu Sportowego „Gerlach” 

w Drzewicy gminne zawody sportowo-pożarnicze. Pamiętne to będą zawody, bo odbyły się w niedzielne 

wybory na prezydenta RP.  

Do tej sportowo-pożarniczej rywalizacji przystąpiło czternaście drużyn z gminy.  

Mężczyźni strażacy z Drzewicy obronili tytuł najlepszej drużyny z gminy zajmując I miejsce!  

Walczyli oni w grupie mężczyzn powyżej 16 lat – była to grupa A. Wywalczyli oni 102 punkty! W jej skład 

wchodzili: dowódca – Jarosław Klata,  członkowie: Norbert Szczepanik, Zdzisław Sobkiewicz, Stanisław 

Chojnacki, Krzysztof Nowak, Mariusz Szczepanik, Artur Białek, Ryszard Sobkiewicz, rezerwowym 

strażakiem był Grzegorz Białek. Wicemistrzami zawodów gminnych byli: strażacy z Trzebiny (110 

punktów), trzecie miejsce zajęli  druhowie z OSP Radzice (116 punktów).  

W młodzieżowej konkurencji zwyciężyli również druhowie z Drzewicy uzyskując 969 punktów. 

Drudzy byli druhowie z Trzebiny (911 punktów), trzecie było Domaszno (807 punktów). W skład naszej 

drużyny młodzieżowej wchodzili: Jakub Noga, Gabrysia Noga, Kacper Noga, Jakub Jarząbek, Piotr 

Staniszewski, Damian Urbański, Przemysław Grabczak, Hubert Bednarczyk, rezerwowym był druh 

Jakub Białek. Opiekunem młodzieżowej drużyny był dh Mariusz Szczepanik.  

Dowódcą zawodów był dh Ryszard Sobkiewicz, który złożył meldunek prezesowi zarządu Oddziału 

Miejsko-Gminnego ZOSP RP burmistrzowi Januszowi Reszelewskiemu.  

Komendant gminnej ochrony przeciwpożarowej bryg. inż. Marian Kłobucki, który  pełnił funkcję 

spikera zawodów przedstawił zasady poszczególnych konkurencji. Do zebranych i startujących strażaków 

zwrócił się również gminny kapelan straży ks. prałat Stanisław Madej.  

W skład komisji sędziowskiej wchodzili: sędzia główny mł. asp. Marcin Filipczak (KPPSP), 

ogniomistrz Ireneusz Jóźwik (KPPSP), Łukasz Kaszuba, Damian Kopeć (OSP Radzice), Tomasz 

Sochański (OSP Brzustowiec), Jarosław Abramczyk (OSP Jelnia) i dh Józef Grochowski z Drzewicy.  

W czasie uroczystego podsumowania zawodów zwycięskie drużyny od I do III miejsca odebrały 

puchary i dyplomy, były także gratyfikacje pieniężne. Młodzieżowym drużynom pożarniczym władze gminy 

przygotowały nagrodę – wakacyjną wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.  

Najlepsze drużyny awansowały do powiatowych zawodów, które również odbędą się na drzewickim 

stadionie 28 czerwca br. Naszym strażakom życzymy dalszych sukcesów! 

A oto krótki fotoreportaż z zawodów.         (RB) 

 Strażacy wchodzą na płytę drzewickiego stadionu, gdzie odbędzie się odprawa a następnie zawody 
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O godz. 10.00 wszyscy przyjaciele uczestniczyli we mszy św. w intencji uczestników zjazdu, którą 

koncelebrowali: ks. proboszcz Adam Płuciennik, ks. prałat Stanisław Madej i zaproszony drzewiczanin 

ks. Jacek Wieczorek – dyrektor Radia Plus. Okolicznościowe kazanie wygłosił, ks. A. Płuciennik, a orkiestra i chór 

parafialny ubogacił nabożeństwo muzyką i śpiewem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po nabożeństwie, eskortowani przez policyjny radiowóz i pozdrawiani przez mieszkańców, uczestnicy 

spotkania udali się do budynku Regionalnego Centrum Kultury, gdzie dyr. placówki Krzysztof Kowalski 

powitał Gości i zaprezentował obiekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Święto Konstytucji 3 Maja i Dnia Strażaka w Drzewicy 

Święto Narodowe 3 Maja i obchody Dnia Strażaka zostały połączone i obchodzono je w niedzielę, 

3 maja 2015 r. Te dwa święta tak głęboko zakorzenione w naszych umysłach były gromadnie 

obchodzone zbiórką przed strażnicą drzewicką. Na placu strażackim zgromadziły grupy mieszkańców 

Drzewicy i okolic, byli goście reprezentowani przez posłankę Danutę Rutkowską, przewodniczącą 

komisji nauki, kultury i sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego Beatę Ozgę-Flejszer oraz druha 

Tadeusza Cisowskiego, wiceprezesa zarządu oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.  

Obchody obu tych świąt rozpoczęła uroczysta msza święta, którą koncelebrował proboszcz parafii 

w Drzewicy, ks. kan. Adam Płuciennik oraz gminny kapelan strażaków ks. prałat Stanisław Madej.  

Po uroczystej mszy zebrani przemaszerowali pod pomnik na placu Wolności i tam odbyła się 

224 rocznica obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  

Jak co roku, ceremonię poprowadził komendant gminnej ochrony przeciwpożarowej 

bryg. inż. Marian Kłobucki i dowódca strażaków gminnych Ryszard Sobkiewicz. Hymn 

państwowy odegrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Regionalnego Centrum Kultury, podniesiono 

flagę państwową i przywitano zebranych. Głos zabrał burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski, który 

podziękował zebranym za tak liczne przybycie. W kolejnych wystąpieniach głos zabrała posłanka 

Rutkowska podkreślając patriotyczną postawę mieszkańców gminy. Delegacje organizacji i placówek 

złożyły pod pomnikiem wieńce oraz kwiaty. W uroczystościach tych nie zabrakło też małych 

obywateli drzewickich z Przedszkola Samorządowego, które zostały nagrodzone dużymi brawami 

za uczestnictwo. Niezapomniane wrażenie zrobiły delegacje kół gospodyń wiejskich ubrane 

w kolorowe, barwne zapaski ludowe. Po wysłuchaniu „Roty” zakończono spotkanie na placu 

Wolności.  

Na placu przed strażnicą miały miejsce uroczystości Dnia Strażaka. Wciągnięto biało-czerwoną 

flagę, a orkiestra odegrała hymn narodowy „Mazurek Dąbrowskiego”. Dowódca obchodów Dnia 

Strażaka złożył meldunek druhowi Tadeuszowi Cisowskiemu. Burmistrz, jako prezes Zespołu 

Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP, podziękował w swoim wystąpieniu strażakom za ich 

gotowość i trud w niesieniu pomocy bliskim. Nadmienił także, że strażacy gminy Drzewica będą 

otrzymywać duże kwoty pieniężne na rzecz rozwijania się i funkcjonowania na terenie gminnym. Po 

wystąpieniu burmistrza odbyło się wręczenie strażackich odznaczeń. Złote medale „Za zasługi dla 

pożarnictwa” otrzymali: Franciszek Tomczyk – OSP Strzyżów, druhowie Marian Szpociński 

i Marian Dobrodziej z OSP Domaszno. Srebrne medale otrzymali dh dh: Wiktor Kłusek i Bolesław 

Stolarczyk z OSP Domaszno oraz druh Franciszek Giżyński z OSP w Jelni. Brązowe odznaczenia 

odebrali druhowie: Julian Bogatek z OSP Strzyżów, Marek Bogatek z OSP Jelni, Tomasz 

Kowalski i Krzysztof Połeć z OSP Krzczonów. Odznakę „Wzorowy strażak” otrzymał Bartłomiej 

Szymański – OSP w Radzicach. Za wysługę lat odznaki otrzymali: za 50 lat Mieczysław Mazur 

z OSP Strzyżów, za 40 lat Jan Barul, Zdzisław Starus z OSP Strzyżów, Stefan Kaczmarczyk 

z OSP Dąbrówka. Za 30 lat dh Józef Kasicki z Dąbrówki, za 15 lat Bolesław Dziurzyński z OSP 

w Zakościelu i Janusz Reszelewski z OSP Drzewica. Orkiestra młodzieżowa wszystkim 

odznaczonym odegrała „Sto lat”. Na koniec wystąpił Tadeusz Cisowski, a potem druhowie udali się 

na uroczysty obiad do Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków.  

Po strażackim posiłku strażacy z Drzewicy: Prezes M-G ZOSP RP Janusz Reszelewski, 

Komendant Gminny bryg. inż. Marian Kłobucki, sekretarz, kronikarz Ryszard Bogatek, 

wicenaczelnik dh Lech Milczarek, czł. Komisji Rewizyjnej dh Niedziałkowski, skarbnik 

dh Andrzej Grochowski udali się do Poświętnego, gdzie odbyły się obchody Powiatowego Dnia 

Strażaka połączone z obchodami 90-lecia istnienia OSP w Poświętnem. Delegaci OSP z Drzewicy 

przekazali 200 zł strażakom z Poświętnego. 
Ryszard Bogatek 
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Część główna ceremonii miała miejsce w sali widowiskowej RCK, gdzie oficjalne powitanie 

należało do burmistrza Janusza Reszelewskiego i przewodniczącej Towarzystwa Przyjaciół Drzewi-

cy Anny Reszelewskiej. Gospodarz gminy podziękował społecznikom TPD za 24 -letnią pracę 

na rzecz lokalnej społeczności, wyróżniając trzy aspekty działalności: dbałość o nekropolię, 

wydawanie kwartalnika „Wieści znad Drzewiczki” i organizację „Spotkań po latach” – już 

dziesiąty raz. Razem z przewodniczącym Rady Gminy i Miasta Marianem Kalużnym wręczył 

przewodniczącej Towarzystwa kwiaty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

          Wszystkie wiersze, które wpłynęły na konkurs zostaną wydane w tomiku poezji. 

A.R. 

Znany kajakarz górski z Drzewicy 

wciąż „eskimoski” wytrwale ćwiczył  

do chwili, gdy przypadkiem  

zsunęły mu się gatki.  

Szuka ich do dziś nawet w Pilicy. 

 

Nakrycia stołowe z Gerlacha  

Miały zebranie na Piachach  

Nie przyszły jednak widelce  

Miały wyjazd pod Kielce  

A komplet to sprawa nie błaha 

Z długim stażem małżonek z Drzewicy  

dosyć żony miał swej, sekutnicy.  

Teraz śmieje się „Ha ha!”  

Bowiem sprzętem Gerlacha  

amputował przyczynę nerwicy. 

 

Drzewiczanka chodziła nad Brzuśnię, 

Bo lubiła, jak woda ją muśnie 

A w Brzuśni żyła 

Też ryba piła, 

Więc muśnięta jest bardziej fikuśnie. 

DRZEWICA EURO-GMINĄ 

22 maja 2015 r. podczas III Ogólnopolskiej Gali Gospodarczej w Ministerstwie Gospodarki 

w Warszawie, burmistrz Janusz Reszelewski odebrał z rąk Wicepremiera Janusza Piechocińskiego 

CERTYFIKAT EURO-GMINA dla DRZEWICY, potwierdzający, że „Drzewica spełnia wymogi 

najlepszych gmin Unii Europejskiej”. 

Certyfikat upoważnia władze samorządowe do używania znaku i nazwy EURO-Gmina na tablicach 

informacyjnych, materiałach promocyjnych oraz pieczęciach urzędowych gminy.  
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Przewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy Anna Reszelewska serdecznie powitała wszystkich 

uczestników spotkania, nie kryła zadowolenia z wyjątkowo licznego przybycia Gości – mówiąc: „Państwa 

obecność potwierdza, że Drzewica jest dla was bardzo ważna – nie tylko dla osób, które się tu urodziły, 

ale także dla mających z naszym miastem związki zawodowe czy przyjacielskie. Po prostu – jesteśmy 

dobrymi przyjaciółmi”. Mówiąc o przyjaźni, zacytowała słowa łotewskiej poetki: „Czym dla ptaka są 

skrzydła, tym dla człowieka jest przyjaźń: unosi go ponad proch ziemi”, dodając: „Myślę, że dzisiaj 

będzie dużo okazji, by w tym zabieganym, nerwowym, pośpiesznym świecie – oderwać was i nas od 

prochu ziemi”. 

I tak się stało! 

Na początku przytoczyła piękny wiersz poety – drzewiczanina Wacława Bombicza napisany na obecny 

jubileusz. 
  

Nie wiadomo kiedy, minęła dekada  

spotkań w naszym gronie, więc dzisiaj wypada  

podziękować Państwu za te wszystkie lata.  

Naszym gościom, którzy z różnych krańców świata  

z bagażem wspomnień, znajdują do nas drogę  

by witać Drzewicę na mszy z Panem Bogiem, 

Dzięki władzom gminy za hojność i wsparcie, 

za okazaną nam życzliwość na starcie. 

Dzięki redaktorom i współpracownikom 

za dbałość o bieg historii w „Kwartalniku”, 

za relacje z wydarzeń, ludzkie wspomnienia, 

za dzieje mieszkańców wydobyte z cienia. 

Dzięki temu, że są wśród nas społecznicy 

mamy Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy, 

które dba o przodków pamięć i spuściznę, 

propaguje w świecie tę naszą ojczyznę, 

otacza opieką pomniki cmentarza. 

Tym wszystkim ludziom dziś wdzięczność wyrażam. 

Wielu z nas odeszło, są w naszej pamięci, 

przybywają młodzi, pełni dobrych chęci. 

Nadzieja w mieszkańcach, w drzewickiej młodzieży. 

W trwałość naszych działań trzeba zawsze wierzyć. 

 

Wiersz ten wprowadził wszystkich w poetycki nastrój i stanowił wstęp do podsumowania I Ogólnopol-

skiego Konkursu im. Krystyny Staszewskiej „Drzewica w poezji – limeryk” (relacja na str. 15). 

 A oto kilka nagrodzonych i wyróżnionych limeryków: 

Laureaci i organizatorzy pierwszej edycji konkursu „Drzewica w poezji” 

Jadąc na wojnę rycerz z Drzewicy,  

zamówił pas cnoty dla swej połowicy 

Kowal się uwinął, 

lecz kawał wywinął – 

kując dwa klucze do... swawolnicy. 

 

Pewien drwal z drzewickiego lasu 

Do śpiewu używał se basu 

I uwierz, brachu 

Że nocą, na dachu 

Darł się, bo nie miał tarasu. 

 

Pewien turysta  ze stolicy, 

chciał zwiedzić zabytki w Drzewicy. 

Zapomniał o zabytkach, 

skończyło się na zbytkach, 

bo miał przewodnika w spódnicy. 

Raz pewien kajakarz z Drzewicy 

Trenował slalomy w miednicy. 

Nadeszła burza, 

Z nią fala duża, 

I zmyła go aż do piwnicy. 

 

Stary kapelmistrz z miasta Drzewica 

swoją Drzewicą tak się zachwycał: 

Jak oberek skoczna 

(taki spod Opoczna), 

a piękna jak… w pasiakach dziewica. 

 

Raz rycerz związany z Drzewicą  

Wojował z otwartą przyłbicą.  

Choć mieczem z „Gerlacha” 

Zabił księżnej gacha, 

Padł biedak rażony gruźlicą. 
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Ostatnim punktem wizyty w RCK był krótki recital zespołu wokalnego „Mulieres” – bardzo gorąco 

przyjęty przez słuchaczy. 

Kolejnym miejscem spotkania był sąsiadujący z RCK budynek Szkoły Podstawowej im. Polskich 

Olimpijczyków, gdzie przy uroczystym, obiadowym stole wzniesiono toast za pomyślność i zdrowie 

wszystkich uczestników spotkania – z odśpiewaniem „Stu lat” i jubileuszowym tortem. Następnie 

przewodnicząca TPD powitała każdego z imienia i nazwiska, aby wszyscy jeszcze lepiej się poznali. 

Przekazała również pozdrowienia od osób, które nie mogły przyjechać do Drzewicy, ale dzwoniły 

z  serdecznościami. Przy stołach było bardzo miło, wzruszająco i niezwykle sympatycznie – kiedy 

okazało się, że w jednym końcu stołu odzywali się goście ze „Skały”, w innym „Piachy”, a gdzieś dalej 

skupiały się rodzeństwa, sąsiedztwa czy koleżeństwa po fachu. Słowem – atmosfera wyśmienita. 
 

  

POEZJA 

Podczas X „SPOTKANIA PO LATACH” ogłoszono wyniki konkursu im. Krystyny Staszewskiej 

„Drzewica w poezji, edycja I – limeryk”, którego pomysłodawcą i fundatorem nagród pieniężnych był 

drzewiczanin p. Władysław Rudziński. 

Na zdjęciu: przy mikrofonie p. Bożena Ramus odczytuje protokół Komisji Konkursowej, z tyłu od lewej: p. Władysław Rudziński –
pomysłodawca i główny sponsor konkursu, p. Krzysztof Kowalski –Dyrektor RCK, p. Anna Reszelewska – Przew. TPD, p. Maria 
Teresa Nowakowska – w-ce Przew. TPD, p. Wiesława Głowecka – bratanica p. Krystyny Staszewskiej, p. Janusz Reszelewski – 

Burmistrz GiM Drzewica, p. Alina Szymańska – prowadząca uroczystość instruktorka RCK i członkini Zarządu TPD 

Na konkurs wpłynęło 167 limeryków autorstwa 27 poetów, nadesłanych z 14 miejscowości: z Elbląga, 

Warszawy, Suwałk, Ząbkowic Śląskich, Puław, Ostrowca Świętokrzyskiego, Krakowa, Żarnowa, Łodzi, 

Tomaszowa Mazowieckiego, Opoczna, Gawron k. Opoczna, Radzic Małych gm. Drzewica i Drzewicy. 

Kryteria konkursowe spełniło 65 utworów, spośród których komisja konkursowa przyznała następujące 

miejsca: 

I miejsce – Marek Śliwak z Warszawy 

II miejsce – Anna Wanda Bartczak z Łodzi 

III miejsce – Ilona Balcerczyk z Łodzi 

oraz wyróżnienia: 

1. Artur Kozłowski z Ząbkowic Śląskich 

2. Wacław Bombicz z Tomaszowa Mazowieckiego 

3. Henryk Rejmer z Warszawy  

4. Lech Kasicki z Łodzi 

5. Stefan Kowal z Drzewicy 

6. Józefa Nita z Opoczna 

7. Mariusz Parlicki z Krakowa 

Autorom trzech pierwszych miejsc nagrody pieniężne w wysokości: I m. – 500 zł, II m. – 300 zł, III m. – 

200 zł  wręczył p. Władysław Rudziński. 

Dyplomy, książki i folder Drzewicy wszystkim autorom limeryków wręczyli przedstawiciele organizato-

rów konkursu: Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy,  Regionalnego Centrum Kultury, Urzędu Gminy 

i Miasta Drzewica oraz gość honorowy  p. Wiesława Głowecka – bratanica p. Krystyny Staszewskiej – 

patronki konkursu. 
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TANIEC 

20 czerwca br. odbyło się I Ogólnopolskie Spotkania Taneczne o puchar burmistrza – najwięk-

sza impreza, jaka dotychczas miała miejsce w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy.  

Organizatorami byli: Małgorzata i Adam Sosnowcowie oraz Studio Tańca i Akrobatyki 

„Trzpioty” z Kielc i Drzewicy, we współpracy z Regionalnym Centrum Kultury i Urzędem Gminy 

i Miasta Drzewica. 

 

 Festiwal zgromadził 670 tancerzy z całego kraju, m.in.: z Warszawy, Krakowa, Kielc, Piotrko-

wa Tryb., Końskich, Grójca, Brynicy, Chęcin, Radomska, Suchedniowa, Pyskowic, Sochaczewa, 

Gowarczowa, Opoczna i oczywiście Drzewicy. 

Występy trwały ok. 10 godzin, przeplatane humorystyczną konferansjerką. 

Główną nagrodę Grand Prix im. Marianny Kiszkurno  (tancerki, choreografki i pedagoga – 

zmarłej w 2014 r.) zdobyła formacja „Alacarte” z Pyskowic. Puchar burmistrza otrzymała Anna 

Hampel, która jest główną choreografką tej grupy. 

Sukcesy zanotowali również gospodarze. 
  
Najmłodsze tancerki z drzewickiej grupy „Trzpioty Kids” wywalczyły II miejsce w kategorii 

debiutów do 7 lat. Zespół „Trzpioty Junior” zajął III miejsce w kategorii debiutów w grupie 8–11 

lat, również III lokata przypadła „Trzpiotom” w grupie wiekowej 12–15 lat w tańcu nowocze-

snym. 
  

Poziom układów tanecznych różnych formacji i kategorii był imponujący. Widownia zachwycona, 

biła nieustające brawa, wyrażała uznanie za kunszt tańca i sprawności  oraz dziękowała za przeżycia 

artystyczne i estetyczne. 
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Końcowym akordem spotkania była wspólna biesiada na terenie domków letniskowych. Zabawie przy 

ognisku, ze śpiewem i żywą muzyką nie przeszkodził deszcz, zważywszy, że na gości czekała zadaszona wia-

ta i ciepły posiłek z grila. 

Uczestnicy „X SPOTKANIA PO LATACH” zgodnie ocenili, że jubileusz był bardzo udany i na długo 

pozostanie w pamięci. Goście potwierdzili swoją obecność za rok, kiedy to Towarzystwo Przyjaciół Drze-

wicy będzie obchodziło swoje 25-lecie. 

Zatem – do następnego, srebrnego tym razem, jubileuszu. 

  
Anna Reszelewska 

Tegoroczne obchody DNI DRZEWICY rozłożono na trzy tygodnie.  

Mieszkańcy  i Goście mieli bogatą ofertę imprez kulturalnych i sportowych. 

Prezentujemy Państwu te wydarzenia kulturalne,  

które są nowością – z realnymi planami kontynuowania ich w latach następnych. 
  
  

TEATR 

W połowie czerwca w sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy grupa teatralna „GOŚĆ” 

wystawiła sztukę „CIOTKA KAROLA”  wg scenariusza Thomasa Brandona w reżyserii Marty Szymańskiej. 

Sztuka ta inaugurowała obchody DNI DRZEWICY. To XIX-wieczna angielska farsa o prostej fabule,  

pełnej uczuciowych powikłań, zakończona happy endem. 

Gra aktorów-amatorów wzbudzała podziw, uznanie i aplauz widzów każdego spektaklu. Młodzież zafun-

dowała społeczeństwu wspaniałą rozrywkę i potwierdziła, jak utalentowanych i ambitnych mamy młodych 

ludzi, którzy znajdują czas na realizację swoich pasji – będąc równocześnie dobrymi uczniami. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

Obsada aktorska: 
 

 najniżej siedzi – Jan Klimek, 

 siedzą od lewej  – Antek Kwaśniak,  Zuzanna Łucka, Wiktoria Składowska, p. Anna Miązek,  

Katarzyna Smolarska, 

 stoją od lewej – Krzysztof Sobolewski,  Kamil Walasik, Michał Gapys, Maciej Żach. 
 

Techniczną obsługę na wysokim poziomie zapewnili: 
 

 światło – Łukasz Sołtysiak, Katarzyna Widorowska, Wiktor Gruszczyński, 

 dźwięk – Przemysław Nowak, 

 kostiumy – Renat Pluta, 

 scenografia – Marta Szymańska, Andrzej Fiedoruk, Renata Pluta, 

 oprawa artystyczna – Anna Woźniak. 

  
  

  
  

 

ŚWIĘTO MIASTA 


