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Obraz namalowany podczas pleneru przez Małgorzatę Kończak z Kraszkowa  

Smętna jesień 

Przyszła smętna jesień 
Z wiatrem i szarugą 
Wiatr wyje i świszczy, 
Deszcz leje się strugą 
I dzwoni o rynny 
Pod stromym okapem… 
 

Jesień w całym roku 
Jest tylko etapem. 
I dlatego właśnie, 
Pod zrządzeniem nieba, 
Nawet smętną jesień 
Godnie przeżyć trzeba. 

 

Antoni Kmita 

700-LECIE  

FUNDACJI KOŚCIOŁA PW. ŚW. ŁUKASZA W DRZEWICY 
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Szanowni Czytelnicy! 
 

Aż trudno uwierzyć, że jest to 95 numer kwartalnika historycznego „Wieści znad 

Drzewiczki”. To dzięki Państwu kwartalnik ten osiągnął tak wysoki numer i duży 

nakład. Wiele zawdzięczamy Państwu, którzy się interesujecie historią Drzewicy i jej 

obywatelami i jeżeli coś wiecie i  pamiętacie z jej przeszłości, to chętnie się z nami 

dzielicie! Jest wiele dat, wydarzeń i zagadnień, o których my, żyjący na co dzień 

w Drzewicy, nie pamiętamy lub nie wiemy. To dzięki Państwu, Waszej pamięci, którą 

się chętnie z nami dzielicie, historia tej małej miejscowości jest tak bogata i tak 

ciekawa! Do rzadkości należy, żeby taka miejscowość jak nasza Drzewica miała tak 

bogatą historię sięgającą odległych wieków, by tyle się wydarzyło na jej terenie!  

Mieszkańcy naszej „Małej Ojczyzny” są pełni uznania dla naszej redakcji, że 

posiada tak wiele oryginalnych i starych dokumentów oraz map, które udostępnia dla 

swoich Czytelników. Staramy się pamiętać o jej rocznicach, wydarzeniach i zdjęciach 

ludzi, dzięki którym istniała i była na kartach historii, z której winniśmy być dumni. 

To w Drzewicy urodził się 22 lutego 1467 roku Maciej Ciołek Drzewicki – arcybiskup 

gnieźnieński a 18 lipca 1787 r. przybył do Drzewicy ostatni król Polski Stanisław 

August Poniatowski i przebywał w niej do 19 lipca. To właścicielem Drzewicy był 

dr prawa Artur baron Reiski – współautor z Adamem Bonieckim XV tomów „Herbarza 

Polskiego”, a w latach 1916–1926 był I prezesem Ogniowej Straży Pożarnej 

w Drzewicy, której 100-lecie powstania będziemy obchodzili w przyszłym 2016 roku! 

Drodzy Państwo, zapraszam Was oraz mieszkańców miasta do dalszego 

zapoznania się z interesującą historią Drzewicy. 

Przyjemnego czytania życzy 

Ryszard Bogatek 

Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinom Zmarłych 
s k ł a d a j ą  

członkowie Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy i uczestnicy „Spotkań po latach!” 

P O Ż E G N A N I A  

 

 

W dniu 30 czerwca 2015 r.  
w wieku 86 lat  

z m a r ł  

   Śp. AUGUSTYN DOMAŃSKI 
 
 
Śp. Augustyn, dla rodziny i przyjaciół Gutek – ur. się 11 marca 1929 r. w Drzewicy. Tutaj zdobył 

edukację podstawową. W czasie okupacji był niepełnoletnim robotnikiem Fabryki „Gerlach”, a w latach 
powojennych kontynuował pracę w „Gerlachu” jako pracownik umysłowy. Silny, szybki, wysportowany 
– był filarem drużyny piłkarskiej KS „Gerlach”. Do dzisiaj koledzy wspominają Jego skuteczność na 
boisku i wyjątkową sprawność fizyczną. Umiał cieszyć się życiem i bawił poczuciem humoru. 

Większość dorosłego życia spędził w Łodzi, tutaj ukończył Technikum Ekonomiczne, osiedlił 
się, założył rodzinę, pracował na stanowisku księgowego w różnych instytucjach. 

Zawsze jednak był sercem związany z Drzewicą – domem rodzinnym przy ul. Br. Kobylańskich 
i grobami bliskich, z mieszkającą tutaj rodziną i przyjaciółmi. 

Co roku uczestniczył razem z braćmi – Kazimierzem i Jeremim, w drzewickich zjazdach pn. 
„Spotkanie po latach!”. Był wiernym czytelnikiem „Wieści znad Drzewiczki” i był naszym Przyjacielem.  

Zostawił po sobie pustkę, ale pamięć pozostanie.  

 

 

 

 

W dniu 10 sierpnia 2015 r. 

w wieku 74 lat  
 z m a r ł   

Śp. ZBIGNIEW TĄDER  

 

Urodził się 15 maja 1941 r. w Strzyżowie. Lata dorastania, edukacji i wielkiej przygody z piłką 
przeżył w Drzewicy. Zbyszek na boisku czuł się „jak ryba w wodzie”. Już wtedy widać było, że 
daleko zajdzie. I zaszedł. W latach 1961–63 grał w Stali Giżycko, gdzie odbywał służbę wojskową. 
Mówiono, że grał koncertowo, strzelał gole niemalże „na zwołanie”. Od 1963 r. związał się 
z klubem Widzew Łódź, w którym równie skutecznie grał do 1970 r.  

Po zakończeniu kariery zawodniczej podjął pracę trenerską. Okazał się mistrzem w odkrywaniu 
talentów i szkoleniu ich. Był wspaniałym trenerem. 

W 1965 r. ożenił się i osiadł w Łodzi na stałe. Jego syn Cezary z sukcesami kontynuował 
piłkarską tradycję rodzinną w reprezentacji Polski juniorów. 

Zbyszek pracował w Wydziale Szkolenia Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. Działał w Radzie 
Trenerów, wychowywał młodzież w Ośrodku Szkolenia Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
Odznaczony srebrnym medalem za zasługi dla piłkarstwa polskiego. 

Był naszym Kolegą i Przyjacielem, uczestniczył we wszystkich „Spotkaniach po latach!” – 
z  wyjątkiem ostatniego, chociaż w maju potwierdził swoją obecność mimo słabości. 

Ze sportowym pożegnaniem i zapewnieniem o pamięci – spoczywaj w pokoju.  
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700-LECIE  
FUNDACJI KOŚCIOŁA P.W. ŚW. ŁUKASZA W DRZEWICY 

Kościół drzewicki to romańska świątynia ufundowana przez ród Drzewickich w 1315 r., czyli dokładnie 
700 lat temu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głównym punktem niedzielnych uroczystości była Msza święta odprawiona w kościele pw. św. Łukasza 
Ewangelisty o godzinie 12-tej, z udziałem parafian i gości. Przewodnictwo sumy objął ordynariusz diecezji 
radomskiej ks. Bp Henryk Tomasik.  W homilii mówił o kościele, jako znaku działania Chrystusa oraz 
o wspólnocie, którą  tworzymy. 

W obchodach jubileuszu uczestniczyli: poseł na Sejm RP Robert Telus, marszałek województwa łódzkie-
go Artur Bagieński, władze powiatu opoczyńskiego: Józef Róg starosta powiatu opoczyńskiego, przewodni-
cząca rady powiatu Maria Barbara Chomicz, władze gminy i miasta Drzewica: burmistrz Janusz Reszelew-
ski, przewodniczący rady Marian Kalużny oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z parafią. 

Zachęcamy 

  

Autorem tej bardzo ciekawej i niezwykle 

pouczającej książki dla dzieci, jest drzewi-

czanin, zakonnik-paulin, Ojciec Michał 

Czyżewski, który aktualnie pełni misję 

chrześcijańską w Ameryce. Młodzi czytel-

nicy, z tą książką w ręku odbędą podróż za 

ocean, do miejscowości  o nazwie Amery-

kańska Częstochowa, która w roku 2015 

obchodzi 60-lecie swojego istnienia. Po-

znają również historię Sanktuarium Matki 

Bożej Częstochowskiej – wzniesione na 

szczycie pięknego wzgórza Beacon Hill 

w Pensylwanii. 

Bardzo interesująca jest forma literacka, 

ponieważ młodzi czytelnicy odbywają po-

dróż poznawczą wspólnie  z rówieśnikami 

– bohaterami książki. Warto przeczytać! 

Wypada wspomnieć, że o. Michał Czy-

żewski jest wiernym czytelnikiem „Wieści 

znad Drzewiczki” – promującym nas 

i Drzewicę wśród swoich wiernych. 

 

Dziękujemy i prosimy o pamięć. 

Pierwszy od góry z lewej strony o. Michał Czyżewski  

Tegoroczny jubileusz świątyni stał się okazją 

do przeprowadzenia gruntownych prac restau-

ratorsko-konserwatorskich. Dzięki wsparciu 

finansowemu, jakie parafia otrzymała z dotacji 

ministerialnych, wojewódzkich, a także gminy 

i powiatu udało się wykonać szereg prac przy 

odrestaurowaniu elewacji starej części kościo-

ła. Obejmowały one swym zakresem oczysz-

czenie cegieł, uzupełnienie ubytków oraz wy-

konanie hydrofobizacji, która zapobiega wnika-

niu wody w głąb struktury materiałów.  

Wykonano również wzmocnienie oryginalnych 

zapraw, wytynkowanie blend (białych wnęk) 

oczyszczenie elementów kamiennych na całej 

budowli oraz założenie na wieży kościelnej 

kamiennych daszków na przyporach. 
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Podczas uroczystości burmistrz Janusz Reszelewski i przewodniczący Rady Marian Kalużny wręczyli 
biskupowi okolicznościową plakietę z napisem: „Z okazji Jubileuszu fundacji kościoła p.w. św. Łukasza 
w Drzewicy wyrażamy wdzięczność Bogu za dar i opiekę nad naszą świątynią, za dobrych pasterzy i wierny 
lud drzewickiej ziemi. Z ufnością zawierzamy opatrzności dalsze losy żywego kościoła naszej parafii, życzymy 
kapłanom wszelkich łask Bożych w codziennej posłudze duszpasterskiej.” 

Po mszy zakończonej jak zwykle podczas uroczystości odpustowych procesją,  odbyło się podsumowanie 
konkursu plastycznego pn. „Życie religijne mojej parafii”.  

Autorzy najlepszych prac odebrali nagrody rzeczowe z rąk biskupa Henryka Tomasika i burmistrza Janu-
sza Reszelewskiego. 

Laureatami konkursu zostali: 

W grupie gimnazjalistów: I msc. – Gabriela Noga kl. Id,II msc. – Filip Wysocki  kl. Ia,III miejsce –  
Michał Larenta  kl. IIa, wyróżnienie otrzymała – Paulina Kowalska klIIIa. 

Szkoła Podstawowa, klasy IV–VI: I msc. – Julia Małek  kl. VIb, II msc. – Maria Pawul  kl. Va,  
III msc. – Oliwia Stępień  kl. VIb, wyróżnienie – Martyna Sosnowska kl. VIa. 

Szkoła Podstawowa, klasy: I–III: I msc. – Aleksandra Kucharczyk   IIIa, II msc. ex aequo – Kacper 
Białek   IIc i Karolina Krzyżanowska  IIIa, III  msc. ex aequo – Kornelia Sieczak Id oraz  Michalina Przy-
był  IIa, wyróżnienia otrzymały: Agata Karasińska   IIIB i Karol Larenta   IIIa. 

Uczestnicy nabożeństwa przy wyjściu ze świątyni otrzymali widokówki z wizerunkiem św. Łukasza 
i drzewickim kościołem wydane specjalnie na jubileusz kościoła. Pamiątkowe medale otrzymali przedstawi-
ciele instytucji współpracujących z parafią na co dzień. 

 
 

 

Po nabożeństwie gospodarze, zaproszeni goście i przedstawiciele instytucji współpracujących z parafią 
udali się do Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy, gdzie wzięli udział w ceremonii otwarcia wystaw 
przygotowanych specjalnie na tę okazję. W ośrodku dokumentacji tradycji regionalnych oraz w holu głównym 
pracownicy RCK przygotowali ekspozycje pn. „Wyposażenie liturgiczne kościoła w Drzewicy” oraz 
„Świątynia drzewicka w fotografii i malarstwie”. Można było również obejrzeć prace laureatów konkursu 
„Życie religijne mojej parafii”.  

„DRZEWICA Z BLUESEM” 

W piątkowy wieczór, 4 września w Regionalnym Centrum Kultury królowała muzyka bluesowa. 
Podczas koncertu „Drzewica z bluesem" zagrały dwa zespoły – „Cheap Tobacco" z Krakowa  
i „The Road Band" z Wilna. 

Oficjalne powitanie należało do organizatorów – dyrektora RCK Krzysztofa Kowalskiego oraz Karola 
Wiszniewskiego – prezesa fundacji „9 Muz", dyrektora artystycznego International Ochota Blues Festival. Co 
ciekawe, pradziadkowie Wiszniewskiego prowadzili młyn w Radzicach, stąd jego sentyment do ziemi drzewickiej. 

Jako pierwszy na scenie sali widowiskowej RCK wystąpił „CheapTobacco". Mimo krótkiego, bo 
pięcioletniego stażu, zespół może się pochwalić długą listą sukcesów. Grał już na najważniejszych 
festiwalach bluesowych w Polsce, wielokrotnie zdobywając pierwsze miejsca, w tym na Rawa BluesFestival 
2013. Obecnie występuje w składzie: Natalia Kwiatkowska – wokal, Robert Kapkowski – gitara, Michał 
Bigulak – bas, Adam Partyka – perkusja. W Drzewicy „Cheap Tobacco" prezentował głównie utwory ze 
swojej debiutanckiej płyty „Promises of Tomorrow" („Obietnice jutra"), która została wydana kilka miesięcy 
temu. Energetyczna muzyka, będącą mieszanką rocka, bluesowych emocji i funky w połączeniu 
z emocjonalnymi tekstami charyzmatycznej wokalistki wyraźnie przypadła publice do gustu. 

Podobnie było z koncertem litewskiego „The Road Band". Doświadczona grupa dowodzona przez 
wokalistę Aleksandra Belkina, który gra również na gitarze i harmonijce ustnej, wykonała światowe 
standardy bluesowe oraz utwory autorskie. Widzów zachęciła do zabawy i tańca, a wokalistkę „Cheap 
Tobacco" do wspólnego śpiewania. Pokusiła się też o popisy instrumentalne. 

Przez dwie godziny trwała prawdziwa bluesowo-rockowa uczta. 
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Wśród eksponatów prezentowanych na wystawie można zobaczyć m.in. najcenniejszy zabytek w naszym 
kościele, jakim jest relikwiarz (herma) z częścią czaszki św. Jana Chryzostoma w formie głowy z blachy 
srebrnej na podstawie drewnianej, do której przybita jest blaszka z herbami: Ciołek, Gozdawa, Zaręba, Topór 
i literami ADND,  relikwię Jana Pawła II w postaci kosmyku włosów oraz zabytkowe mszały, kielichy, figury 
a także akta kościelne.  

Zwieńczeniem niedzielnych uroczystości była projekcja filmu „Czy naprawdę wierzysz?”. Seans filmowy 
sfinansowała gmina, dlatego wstęp był bezpłatny. 

 
Wystawy można oglądać w RCK do 6 listopada. Serdecznie zapraszamy! 

W kolejnych godzinach dominowała już tylko dobra zabawa na ludową nutę. Nie mogło zabraknąć 

prezentacji folkloru opoczyńskiego i innych regionów Polski oraz pokazów tradycji i obrzędów ludowych. Jak 

zawsze, wielkie zainteresowanie wywołały chłopskie chaty, uginające się pod ciężarem regionalnych potraw. 

Publiczność oklaskiwała zespół z Jelni i Augustowa, który wykonał tradycyjne ośpiewanie wieńca 
dożynkowego, zapraszając do tańca gospodarzy i starostów dożynek. Piosenkę o aktualnym życiu wsi 
zaśpiewała pani Eleonora Sobczyk z Jelni. Na scenie występowali uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej 
z Drzewicy, członkowie „Małych Drzewiczan” i Zespołu Pieśni i Tańca „Drzewiczanie”. 

Gospodynie z całej gminy zaprezentowały scenki z życia wsi oraz pokazy tradycyjnych prac i obrzędów: 
oczepin, kiszenia kapusty, prania w rzece, darcia pierza i pracy przy kądzieli. Pokazy przygotowały: 
Stowarzyszenie „Moje tradycje i innowacje” z Żardek, KGW w Dąbrówce, KGW w Idzikowicach, KGW 
w Strzyżowie, KGW w Domasznie i Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich z Radzic. 

Ciekawe były również koncerty dwóch grup Zespołu Regionalnego „Hyrni” z Nowego Targu oraz zespołu „Dwie Korony”. 

Świętowanie zakończyło się zabawą taneczną z grupą „No Name”. Tańce trwały do pierwszej w nocy. 
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WSPOMNIENIE 
 Konkurs poezji im. Krystyny Staszewskiej i szósta rocznica śmierci śp. Pani Krystyny – przywołały 
wspomnienia o naszej Poetce, osobie wyjątkowo serdecznej, miłej, ciepłej i nad wyraz sympatycznej. Przywo-
łały na pamięć Jej wiersze – piękne, wzruszające, głębokie, refleksyjne, pełne smutku i tęsknoty, ale także 
wiary i nadziei. 

Obdarzona nieprzeciętną urodą i wieloma talentami, w życiu doświadczona dramatycznymi przeżyciami 
i samotnością… z wyboru, tak pisała o sobie: 

 

 

A oto poetyckie wspomnienie o pani Krystynie poety – drzewiczanina Pana Wacława Bombicza: 

Wacław Bombicz 

  

Sama wybrałam ciężki trud i znoje,   

Sama wybrałam smutne niepokoje, 

Sama oddaliłam serca pragnienie, 

Sama zgasiłam też inne płomienie 

Sama też sobie nałożyłam pęta, 

Samotnością więc chciałam być dotknięta 

Sama też wybrałam sobie taki los, 

Sam Bóg zna więc tylko mojej duszy głos… 

Mały balkonik na rogu rynku  
w obłokach kwiatów kolorowych, 
a wśród nich Ty – niby dziewczynka 

w koronie włosów srebrnopłowych.   
 

A z balkonika się unoszą  
w powietrze, jak motyle, słowa 

I płynie w górę w drżącym kloszu 
chmura poezji kolorowa. 

 
I nad Drzewicą pył rozsiewa,  
nasiona bólu i tęsknoty,   

miłości szatę przyodziewa  

i koi jak anioła dotyk.    

 

Czasem rozpaczą nocy wojny, 
wspomnień okruchy są zatrute, 
czasem przerywa sen spokojny 
krwawy krzyk bliskich… Smutek. 

I ukochanie łąk i ptaków, 
co leczy serce, duszę, ciało 

i próbowanie uczuć smaku 

i marzeń bukiet… I nieśmiałość.  
 

Oddanie Bogu i ufność w ludzi, 
cichutka skromność, świata ciekawość. 
Chęć, aby dobro w ludziach budzić. 
I uśmiech wszystkim… Prawość.  

 

I cisza… Z tej ciszy wyplatane wiersze,  

sklejane modlitwą stukrotną. 
Łza jakby większa i cierpienie pierwsze. 
I starość okrutna… Samotność.  

 

Uboższa Tobą jest Drzewica 

i z balkonika wiersze nie płyną… 

Już nie spotkamy się na ulicy… 

Tak bardzo przykro, Pani Krystyno.  

– Od lat podczas święta plonów wybiera są dwoje rolników – kobietę i mężczyznę, wyróżniających się 

pod względem posiadanego areału, przychówku czy obfitości plonów – powiedziała prowadząca uroczystość 

Alina Szymańska, instruktorka RCK. – Starostowie dożynek, bo o nich mowa, cieszą się największym 

uznaniem jako ludzie, którzy pracowali przez cały rok najszybciej i najlepiej.  

Starościną była Hanna Balasińska z Augustowa, wraz z mężem wychowująca troje dzieci. Funkcję 

starosty pełnił Dariusz Kwiecień z Jelni, żonaty, również z trojgiem dzieci. Oboje powitali gospodarzy 

dożynek bochnem chleba i solą: Darujemy chlebek piękny i pachnący, łamcie sprawiedliwie wszystkim tu 

stojącym (...). Zgodnie z tradycją, chlebem wypieczonym z tegorocznej mąki podzielili się wszyscy zebrani. 

Główne wystąpienie należało do burmistrza Janusza Reszelewskiego. – Praca rolnika to swoista misja, 

powołanie, to całoroczny trud i gotowość do pracy. Dzięki waszemu wysiłkowi na naszych stołach mamy chleb, 

znany ze swego smaku w całej Europie – zwrócił się do ludzi wsi. Wspomniał o gminnych inwestycjach, które 

zrealizowano od ubiegłorocznych dożynek w Domasznie, zadaniach oświatowych, programach prozdrowotnych 

oraz wsparciu działalności rolniczej. Od dekady gmina prowadzi bezpłatnie badania gleb, dofinansowuje 

wapnowanie, pomaga w kontakcie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sprawach związanych 

z rejestracją zwierząt.  

W budynku UGiM prowadzone są dyżury leśniczego. Co roku rolnicy jeżdżą na targi do Kielc, by 

zapoznać się z nowinkami technicznymi i najnowszymi maszynami rolniczymi. Te działania będą 

kontynuowane. 

Burmistrz podkreślił, że obecny rok jest dla rolnictwa bardzo trudny. – Prawie bezśnieżna zima, później 

brak opadów, aż wreszcie kilkutygodniowe, niemal tropikalne upały spowodowały niższe plony. Na tym 

większe słowa uznania zasługują nasi rolnicy – zaznaczył. Do podziękowań dołączył się przewodniczący 

RGiM, życząc lepszych cen za artykuły rolne. 

Głos zabierali również przybyli na uroczystość dożynkową parlamentarzyści.  
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Mamy wielką przyjemność odnotować na łamach niniejszego kwartalnika wyjątkowe wydarzenie, jakie 
miało miejsce 21 września 2015 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy. 
W tym dniu PANI MARIA TERESA NOWAKOWSKA została HONOROWĄ OBYWATELKĄ DRZEWICY.  

Nadanie tego zaszczytnego tytułu nastąpiło podczas uroczystej sesji Rady Gminy i Miasta, stosowną 
uchwałą przyjętą przez aklamację.  

 
MARIA TERESA NOWAKOWSKA 

LEKARKA, SPOŁECZNICZKA, SAMORZĄDOWIEC 

Z wnioskiem o nadanie honorowego obywatelstwa gminy i miasta wystąpili: burmistrz Janusz Reszelew-
ski, Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy, koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków i Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Drzewicy. W uzasadnieniu napisano: 

„Maria Teresa Nowakowska przed 54 laty przybyła do naszej miejscowości jako młoda lekarka wraz  
z mężem, również lekarzem. Z Drzewicą związała swoje życie rodzinne, zawodowe i społeczne. Niestrudzony 
lekarz i społecznik wielkiego formatu. Z niezwykłą empatią, cierpliwością, życzliwością i zrozumieniem 
pochyla się nad każdym chorym i potrzebującym wsparcia. Była lekarzem przychodni zdrowia fabryki 
„Gerlach” a także przychodni kolejowej. Nadal prowadzi praktykę zawodową w Przychodni Rejonowej 
w Drzewicy. 

W trosce o chorych na cukrzycę w 1990 roku zainicjowała utworzenie Koła Diabetyków, zapewniając 
odpowiednią opiekę medyczną i bazę laboratoryjną w kierowanym przez siebie Ośrodku Zdrowia w Drzewi-
cy. Dzięki osobistemu zaangażowaniu pani doktor powstało również Koło Niewidomych i Niedowidzących. 
Te organizacje z powodzeniem funkcjonują do dzisiaj, ciesząc się dużym zainteresowaniem i uznaniem. Bez 
żadnej wątpliwości pani doktor zasługuje na miano „Judyma naszych czasów”. 

24 lata temu Maria Teresa Nowakowska była jedną z głównych inicjatorek powołania do życia Towarzy-
stwa Przyjaciół Drzewicy, w którym pełni funkcję wiceprzewodniczącej. Dzięki niekwestionowanemu autory-
tetowi ułatwiała i ułatwia realizację ambitnych przedsięwzięć TPD, a jej osobiste  zaangażowanie we wszyst-

W Y D A R Z E N I E  

NAGRODZONY DOROBEK ŻYCIA 

XII DOŻYNKI GMINNE W JELNI 

W niedzielę, 30 sierpnia na placu przy strażnicy OSP w Jelni odbyły się XII Dożynki Gminne, 

zorganizowane przez Urząd Gminy i Miasta oraz Regionalne Centrum Kultury.  

Uroczystości przebiegały według dobrze sprawdzonego scenariusza. Rozpoczęły się przed godz. 14.00 

zbiórką przy szkole i przemarszem orszaku dożynkowego na boisko. Tam była ustawiona oryginalnie 

udekorowana scena przygotowana przez pracowników RCK, wokół której wyeksponowano tegoroczne plony 

i piękne wieńce, wykonane przez wszystkie sołectwa z terenu gminy: Brzustowiec, Brzuzę, Dąbrówkę, 

Domaszno, Giełzów, Idzikowice, Krzczonów, Radzice Duże, Radzice Małe, Strzyżów, Świerczynę, Trzebinę, 

Werówkę, Zakościele, Żdżary, Żardki i Jelnię. 

Pierwsza część obchodów miała charakter religijny. Po poświęceniu plonów została odprawiona msza 

dożynkowa, którą koncelebrowali: ks. senior Franciszek Jaciubek, proboszcz parafii pw. św. Jadwigi 

Królowej w Radzicach ks. Janusz Barnaś, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Domasznie 

ks. Aleksander Mańka, proboszcz parafii pw. św. Barbary w Sołku ks. dr Sławomir Olak oraz wikariusze 

drzewickiej parafii ks. Piotr Ostrowski i ks. Robert Faliński. Nabożeństwo odbywało się przy artystycznej 

asyście „Drzewiczan”, chóru parafialnego z Drzewicy, młodzieżowej orkiestry dętej i Weroniki Balasińskiej. 

Oficjalną część zainaugurował burmistrz Janusz Reszelewski, witając rolników, mieszkańców gminy 

i gości, m.in. parlamentarzystów oraz samorządowców różnych szczebli, w tym wieloletnią przewodniczącą 

Rady Gminy i Miasta Marię Teresę Nowakowską. Podkreślił, że dożynkowe wieńce to prawdziwe dzieła 

sztuki. Ich twórców nagrodzono gromkimi brawami. 

Tradycyjnemu ceremoniałowi towarzyszyła oprawa połączonych zespołów ludowych RCK – „Drzewiczan” 

i „Małych Drzewiczan”. Najpierw w roli głównej wystąpiły Julia Rajtar oraz Ola Kopeć, które gospodarzom 

dożynek – burmistrzowi i przewodniczącemu Rady GiM, mieszkańcowi Jelni Marianowi Kalużnemu – 

wręczyły bukiety ze zbóż i kwiatów, symbolizujące zakończenie żniw i większy urodzaj w przyszłym roku. 
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kie prace było i jest wzorem do naśladowania dla innych i zachętą do społecznej pracy. Od wielu lat jest 
członkinią OSP w Drzewicy oraz członkinią zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP. 

Za pracę zawodową i społeczną otrzymała odznaczenia państwowe i resortowe: Złoty Krzyż Zasługi 
(nadany w 1985 r.), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1990), złoty medal „Za zasługi dla pożar-
nictwa” (2000), Złoty Znak Związku OSP RP (2011), medal „Za zasługi dla służby zdrowia” (1994), odznaki 
„Za zasługi dla województwa kieleckiego” (1973) i „Za zasługi dla województwa radomskiego” (1979). 

Od 1978 roku była radną Gminnej Rady Narodowej, a od 1990 do 2014 roku jako radna Rady Gminy 
i Miasta pełniła funkcję przewodniczącej. 

 
Laudację wygłosił burmistrz, przybliżając sylwetkę i dorobek życia pani doktor. – To dla mnie wielki 

zaszczyt i honor – zaznaczył.  
Goście – szczególnie ci, którzy wcześniej nie znali życiowej drogi Pani Doktor – byli pod wielkim wraże-

niem. Dowiedzieli się o wołyńskim pochodzeniu Marii Teresy Nowakowskiej – córki Marii Kazimiery 
i Stanisława Żyburów oraz dramatycznych wydarzeniach z okresu II wojny światowej: ucieczce do Warsza-
wy, powstaniu warszawskim i ostatnim rozstaniu z ojcem. Poznali losy powojenne – okres spędzony w Zwo-
leniu koło Radomia, studia w Lublinie, ślub z Witoldem Nowakowskim aż wreszcie przyjazd do Drzewicy 
w 1961 roku, gdzie małżeństwo dostało zatrudnienie i mieszkanie.  

– Okazało się, że Drzewica stała się nie przystankiem, a portem. Mijają 54 lata, odkąd państwo Nowakow-
scy są w Drzewicy, stanowiąc jej bardzo ważną część – powiedział burmistrz. – Jako lekarze z powołania 
prezentują postawę pełną poświęcenia i cierpliwości. Służbie lekarskiej podporządkowali życie rodzinne. Ich 
dom jest zawsze otwarty dla pacjentów. 

Janusz Reszelewski podkreślił również niestandardową aktywność społeczną Marii Teresy Nowakow-
skiej, co w połączeniu z zaangażowaniem w pomoc chorym przyniosło wielkie zaufanie ze strony mieszkań-
ców. Ten autorytet przełożył się na decyzje wyborcze. Pani doktor po raz pierwszy została gminną radną 
w 1978 roku. W kolejnych dwóch kadencjach zasiadała za stołem prezydialnym jako wiceprzewodnicząca, 
a już po reformie samorządowej, 27 maja 1990 roku, została przewodniczącą Rady Gminy i Miasta. Tę funk-
cję pełniła nieprzerwanie przez sześć kadencji – do 2014 roku.  

– Pracowitość, uczciwość, bezinteresowność, dostrzeganie w człowieku człowieka, dbanie o interes  
publiczny – te cechy przez dekady uosabiała i uosabia – podsumował burmistrz. Laudację nagrodzono burzą 
oklasków.  

Podziękowania i kwiaty  kierownikom grup wręczyli:  Burmistrz Janusz Reszelewski 
i Dyrektor RCK Krzysztof Kowalski. Natomiast publiczność nagrodziła występujących owacjami na stojąco 
i gromkimi oklaskami. 
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Pani Doktor odebrała akt nadania Honorowego Obywatelstwa Drzewicy z rąk przewodniczącego Rady 
Mariana Kalużnego. Zwrócił się do Marii Teresy Nowakowskiej – Jest pani wzorem samorządowca, osobą 
oddaną mieszkańcom, dbającą o rozwój gminy i miasta. Pełniąc przez lata funkcję przewodniczącej RGiM, 
pamiętała pani o służebnych charakterze swojej pracy, wykonywała ją rzetelnie i sumiennie. Zawsze znajdo-
wała czas, by rozwiązywać zarówno indywidualne problemy mieszkańców, jak i te dotyczące ogółu gminy. 

 

Wręczając Honorowej obywatelce Drzewicy kwiaty i obraz przedstawiający zamek drzewicki – burmistrz 
Janusz Reszelewski powiedział: Nadanie Pani Honorowego Obywatelstwa było obowiązkiem miasta.  
Drzewica jest Pani dłużnikiem. 

„EURO-FOLK” W DRZEWICY 

29 czerwca 2015 roku w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy odbył się koncert  

w ramach „V Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Opoczno–Drzewica 2015” 

Festiwal to okazja do promocji a także przybliżenia  kultury, tradycji i historii narodów 

w nim uczestniczących. Muzyka ludowa z różnych zakątków Europy rozbrzmiewała w kilku miejscowościach 

Powiatu Opoczyńskiego, w tym także w Regionalnym Centrum Kultury  w Drzewicy. Przy pełnej scenie  RCK 

zaprezentowały się trzy zespoły zagraniczne: Drevarze ze Słowacji, Balcone delle Marche z Włoch,  Ivan 

Planina z Bośni  i Hercegowiny oraz Drzewiczanie i Mali Drzewiczanie, którzy brawurowo przybliżyli gościom 

folklor regionu opoczyńskiego.  
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Główna bohaterka dnia nie kryła wzruszenia. – Nigdy nie byłam człowiekiem nadzwyczajnym, starałam się 

wykonywać swoje obowiązki porządnie i dobrze – podziękowała z wrodzoną skromnością. Nawiązała do 
dramatycznego wydarzenia z 1944 roku – rozstania z tatą, do którego doszło w Pruszkowie, tuż przed wywóz-
ką Stanisława Żybury do obozu w Oranienburgu. Miała wtedy 10 lat. Kiedy pan Stanisław siedział w wagonie 
towarowym Niemcy pozwolili mu się pożegnać, ale tylko z córkami – Marią Teresą i młodszą o dwa lata 
Danusią. Dał wtedy córkom kartkę dla żony, na której było napisane: „Pamiętaj, nie zmarnuj dzieci”.  

 – To zdanie utrwaliłyśmy sobie z siostrą na całe życie. Wspominając po latach, mówiłyśmy:  „Jeśli tata 
patrzy na nas z góry, chyba jest z nas zadowolony, bo starałyśmy się pracować dobrze"  – powiedziała Honoro-
wa Obywatelka Drzewicy. Jednocześnie zapowiedziała, że nadal będzie starała się służyć mieszkańcom swoją 
wiedzą i doświadczeniem. 

 

Ceremonia w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Kultury przebiegała w bardzo podniosłej, 
a jednocześnie rodzinnej atmosferze. Bohaterce dnia towarzyszyła najbliższa rodzina – mąż, dzieci i wnuko-
wie. Wśród licznego grona gości nie zabrakło posłanki Krystyny Ozgi, przewodniczącego Sejmiku Woje-
wództwa Łódzkiego Marka Mazura, władz powiatu i gminy, duchownych, strażaków, przedstawicieli lokal-
nych instytucji, organizacji i stowarzyszeń. 

Cała sala odśpiewała „Sto lat”, a goście, współpracownicy oraz przyjaciele pani doktor pospieszyli z kwiatami, 
gratulacjami, podziękowaniami i upominkami. Spotkanie zakończyło się uroczystym poczęstunkiem. 

REWIA SZTUKI LUDOWEJ – DRZEWICA 2015 

W niedzielę, 19 lipca w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy, odbyła się pierwsza edycja Przeglądu Kół 
Gospodyń Wiejskich z: Dąbrówki, Domaszna, Idzikowic, Strzyżowa i Trzebiny oraz Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich 
w Radzicach i Stowarzyszenia „Moje Tradycje i Innowacje” w Żardkach.  

Komisja konkursowa, składająca się ze znawców m.in. etnologii, antropologii kulturowej i folklorystyki oceniała 
stoiska wystawiennicze, potrawy oraz występy artystyczno-estradowe. Na stoiskach wystawienniczych gospodynie 
prezentowały wytwory rękodzieła ludowego – m. in. haftowane koszule, poszewki, serwety, kwiaty z bibuły, wycinanki, 
pająki, a także wyroby koronkowe. Stoisko potraw poddało pod ocenę Jury tradycyjne specjały kuchni: kapustę 
z grochem, pierogi, porkę ziemniaczaną z „ciućkami”, zalewajkę, bomby oraz młode ziemniaki z zsiadłym mlekiem.  

Występy zespołów ludowych z RCK – „Drzewiczanie” i „Mali Drzewiczanie" były zapowiedzią części artystyczno-
estradowej przeglądu. Widzowie mieli okazję poznać tradycje i obrzędy ludowe ziemi drzewickiej, w tym m.in. pranie nad 
rzeką, przędzenie wełny, dzierganie serwetek, czesanie lnu, darcie pierza, haftowanie, kiszenie kapusty oraz ocepiny.  

Zwycięstwo w „Rewii Sztuki Ludowej – Drzewica 2015” odniosło Stowarzyszenie „Moje Tradycje i Innowacje 
z Żardek”, które przygotowało, jako tradycyjną potrawę, kapustę z grochem oraz scenkę obrzędową rodzinną – ocepiny. 
Komisja oceniająca prezentacje kół pokreśliła, że wszystkie grupy bardzo dobrze przygotowały się do konkursu – 
prezentując zbliżony poziom. 

Przed publicznością gościnnie wystąpiło KGW z Dęby, uczniowie klas I–III Filialnej Szkoły Podstawowej 
w Brudzewicach oraz zespół taneczny z Plichtowa. 

Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie „Ofiarna dłoń”, przy współpracy z RCK i Kołami Gospodyń Wiejskich, 
w ramach zadania publicznego ze środków Województwa Łódzkiego – pod honorowym patronatem władz 
wojewódzkich, powiatowych i lokalnych. 

 

  

Przybyłych na uroczystość witają Prezes Stowarzyszenia 
„Ofiarna Dłoń”  Dominik Niemirski oraz dyrektor RCK  

Krzysztof Kowalski    

Zwycięskie Stowarzyszenie „Moje Tradycje i Innowacje  
z Żardek” odbiera nagrodę z rąk jury konkursu  

Uczestnicy konkursu 
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Przewodnicząca Towarzystwa Anna Reszelewska skierowała do Pani Doktor słowa: My członkowie 
Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy z satysfakcją przyjęliśmy fakt wyróżnienia Pani Doktor przez nadanie Jej 
Honorowego Obywatelstwa Miasta. Pani Maria Teresa Nowakowska na ten tytuł w pełni zasłużyła i zapraco-
wała. Gratulujemy i dziękujemy za to, że Pani jest wśród nas, jest jedną z nas – zawsze pogodna, chętna 

i gotowa do podejmowania społecznie 
użytecznych prac, wymiernych 
i efektywnych – np. wówczas, gdy 
odszukiwaliśmy i porządkowaliśmy 
zabytkowe groby, gdy zbieraliśmy 
fanty na loterię, gdy odwiedzaliśmy 
najstarszych mieszkańców Drzewicy, 
czy stawialiśmy tablice, pomniki 
i symboliczne groby naszym Ziomkom 
– poległym i pomordowanym w latach 
okupacji II wojny światowej. 
I w dalszym ciągu – gdy rozprowa-
dzamy kwartalniki „Wieści znad 
Drzewiczki”, czy organizujemy 
„Spotkania po latach…” – zjazdy 
niepowtarzalne i niespotykane 
w innych miejscowościach. 

Z Panią było i jest nam łatwiej 
o sukces, ponieważ Pani autorytet, 

nazwisko, pozycja, powszechna sympatia i szacunek – były i są kluczem, który otwierał i otwiera nam drzwi do 
różnych instytucji i osób dających wsparcie. 

Dzisiaj z Panią kontynuujemy wspólnie te prace, które wymagają zachowania ciągłości – i niech tak 
będzie jak najdłużej, czego z całego serca życzą Pani i sobie 

        

członkowie Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy 
zespół redakcyjny „Wieści znad Drzewiczki” 
i uczestnicy zjazdów „Spotkania po latach… 

Wspólne zdjęcie przed Regionalnym Centrum Kultury 

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy w pełnym składzie. Od lewej 
stoją: Alina Szymańska, Maria Teresa Nowakowska – honorowa obywatelka 

Drzewicy, Anna Reszelewska, Irena Kwiecień i Jadwiga Gapys 

V OGÓLNOPOLSKI PLENER MALARSKI 

„Drzewica w obrazach zaklęta” 
Od 2011 roku artyści profesjonalni i amatorzy spotykają się w Drzewicy, aby uwiecznić 

w obrazach swoich prac piękno architektury oraz malowniczy krajobraz Drzewicy i okolic. 
Tegoroczna V edycja, zorganizowana przez Regionalne Centrum Kultury pod patronatem 

burmistrza Janusza Reszelewskiego, zgromadziła 32 artystów z całej Polski. Były wśród nich osoby 
z Radomia, Lublina, Torunia, Częstochowy, Pabianic, Łodzi, Skaryszewa, Krakowa, Wrocławia, 
Chorzowa, Siemianowic Śląskich, Wierzbicy, Opoczna, Kraszkowa, Gałek Rusinowskich, Radzic 
i oczywiście liczna grupa z Drzewicy. 

Kilkudniowa praca twórcza (9–12 lipca) 
odbywała się zarówno w terenie, jak i RCK. 

Powstały obrazy na płótnie w technice 
olejnej lub akrylowej oraz prace na papierze 
w technice dowolnej. Należało uwzględnić 
zabytkowe obiekty architektoniczne miasta, 
m.in. zakłady Gerlacha, ruiny zamku, dworek, 
kościół, młyn, cmentarz, budynki przemysłowe 
i rzemieślnicze. Jedna z twórczyń wykonywała 
portrety, wzbudzając zainteresowanie i podziw 
oglądających. 

Uczestnikom spoza terenu gminy i miasta 
organizatorzy zapewnili noclegi oraz 
wyżywienie. Nie zabrakło atrakcji w formie 
integracyjnego grilla, wypoczynku nad 
zalewem czy oglądania filmów  w RCK. 

Malarze nie kryli zadowolenia z gościnności gospodarzy. Powstałe prace prezentowane będą 
na wystawach poplenerowych w Drzewicy a także w galeriach innych miast. Zostanie również 
wydany folder z wybranymi pracami. 

Patroni medialni to: Tygodnik Opoczyński TOP, Radio Plus i nasz kwartalnik „Wieści znad 
Drzewiczki”. 

Pozuje Jan Wilczyński – drzewicki talent plastyczny 
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AKTUALNOŚCI 

WYRÓŻNIENIE ZA INNOWACYJNOŚĆ W EKOLOGII 
 

W siedzibie Senatu RP w dniu 22 września burmistrz Janusz Reszelewski odebrał honorowy dyplom 
przyznany Gminie Drzewica w ogólnopolskim konkursie „Gmina ekoinnowacji” za dobre praktyki wdrażania 
innowacji przyjaznych środowisku. 

 

Gmina Drzewica zgłosiła zadanie, którego celem była poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. 
Zakres rzeczowy obejmował:  

• remont zbiorników wody czystej w stacji uzdatniania wody czystej w Drzewicy 
• remont zbiornika „Hydrocentrum”, pełniącego funkcję oczyszczalni ścieków 
• rozbudowę radiowej sieci telemetrycznej, monitoringu i sterowania urządzeniami  

w wytypowanych przepompowniach wraz z oczyszczalnią ścieków. 
 

 
 

Warto zaznaczyć, że Drzewica była jedyną wyróżnioną gminą w województwie łódzkim. 

STYPENDIA BURMISTRZA 
dla prymusów nauki i sportu w roku szkolnym 2014/2015 

W dn. 10 lipca odbyło się spotkanie z najlepszymi uczniami Gimnazjum im. Jana Pawła II w Drzewicy 

i ich rodzicami. Burmistrz Janusz Reszelewski w obecności dyrektora Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego Szkół – Andrzeja Krzyżanowskiego wręczył prymusom listy gratulacyjne oraz nagrody 

finansowe za wybitne osiągnięcia naukowe i sportowe w roku szkolnym 2014/2015. 

Warunki gminnego regulaminu stypendium naukowego i sportowego spełniło siedmiu uczniów. Dwóch za 

osiągnięcia naukowe, pięciu za sukcesy na niwie sportowej. 

Stypendia naukowe otrzymali: 

• Piotr Szczepański z Drzewicy, uczeń klasy IIa - finalista wojewódzkiego konkursu przedmiotowego 

z biologii (82% punktów możliwych do zdobycia na szczeblu wojewódzkim), ze znakomitymi 

wynikami w nauce (średnia 5,40) i wzorowym zachowaniem, 

• Łukasz Mazur ze Strzyżowa, uczeń klasy IIId - finalista wojewódzkiego konkursu przedmiotowego  

z fizyki (46,66% punktów możliwych do  zdobycia na szczeblu wojewódzkim), ze średnią ocen na 

koniec roku szkolnego 5,07 i wzorowym zachowaniem.  

Pozostali uczniowie to sportowcy. Ich największym sukcesem było zdobycie mistrzostwa województwa  

w sztafetowych biegach przełajowych.  

Stypendia sportowe otrzymali: 

• Adam Kopczyński z Drzewicy, uczeń klasy IIIa, 

• Bartłomiej Uchroński z Radzic Małych, uczeń klasy IIIc, 

• Michał Franczak z Drzewicy, uczeń klasy IIIc, 

• Sebastian Miązek z Domaszna, uczeń klasy IIId, 

• Antek Kwaśniak z Drzewicy, uczeń klasy IIIe. 

 
  

Samorządowcy złożyli gratulacje rodzicom i nauczycielom nagrodzonych gimnazjalistów. 


