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ODSZEDŁ DO PANA 

PAPIEŻ JAN PAWEŁ II 

WIELKI POLAK - KAROL WOJTYŁA
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WYBRANE ZDJĘCIA Z ŻYCIA KAROLA WOJTYŁY 
 

 

 

 

            Mały Lolek                           Rodzina Wojtyłów była pełna "mieszczańskiej godności" 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karol Wojtyła - rzymski student                           Karol Wojtyła - biskup krakowski
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Rozstanie 
 

 

Odeszło już od nas to najdroższe serce, 

Które swą miłością świat łączyło cały. 

Wszędzie są modlitwy i kwiatów kobierce, 

Tyle słów pamięci, jak i Bożej Chwały. 

 

Świat pożegnał Swego Najlepszego Syna 

Ze wszystkich pokoleń jakie tu istniały, 

Lecz jakże to przykra dla Polski nowina... 

I serce i oczy jednako płakały... 

 

Tak nam było miło słyszeć Twoją mowę, 

Jak Ojczyzny naszej gorące westchnienia, 

Do każdej ofiary zawsze tak gotowe 

I pełne miłości, jak matczyne tchnienie. 

 

Choć usta zamilkły - duchem Będziesz z nami, 

Otwieramy serca - zamieszkaj na stałe, 

Abyśmy nie byli nigdy tutaj sami, 

Z Tobą chcemy  głosić wielką Bożą chwałę. 

 

Biedne tylko będą nasze smutne oczy... 

Już nie ujrzą Ciebie Najmilszy z Polaków, 

Tylko Twoja miłość będzie nas jednoczyć 

Drogi Ojcze Święty - Największy Rodaku. 

 

 
Krystyna Staszewska 

członkini 

Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy 
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Dziękujemy Ci OJCZE ŚWIĘTY za to, że: 
 

 natchnąłeś nas Duchem Świętym, który zstąpił na Tę Ziemię, 

odnowił Jej oblicze, a nas utwierdził w wierze, 

 wskazałeś nam, abyśmy nie lękając się, wypłynęli na głębię 

z modlitwą do Maryi na ustach, 

 na głos powołania porzuciłeś umiłowaną polonistykę i aktorstwo 

dla służby w kapłaństwie, 

 bezzwłocznie, wzorem Św. Piotra, na wezwanie Chrystusa, 

pozostawiłeś sprzęt pływający na Mazurach, by podjąć 

obowiązki związane z sakrą  biskupią, 

 pracę duszpasterską wypełniałeś z pełnym oddaniem 

i z radością głosiłeś Słowo Boże na wszystkich kontynentach, 

 swoją bezpośredniością, ogromem wiedzy, poczuciem humoru 

i darem przekonywania - porwałeś ku Wyżynom młodzież, 

tę przyszłość narodu i świata, 

 z miłością, przebaczającym sercem odnosiłeś się do każdego 

człowieka, niezależnie od jego pochodzenia i światopoglądu, nie 

wyłączając zamachowca na swoją osobę, 

 nieustannie szukałeś nas i zachęcałeś do ufności w nieprzebrane 

Miłosierdzie Boże, 

 byłeś dla nas wzorem, jak należy znosić ogrom cierpienia - ten 

nieodłączny atrybut ziemskiej pielgrzymki i jak godnie umierać, 

 przez całe życie byłeś dla nas w umiłowaniu Najświętszej Maryi 

Panny naszej Matki Niebieskiej oraz Polski - Ziemi Ojczystej. 

 

Dziękujemy Ci OJCZE ŚWIĘTY! 

 

Zespół Redakcyjny  

„Wieści znad Drzewiczki”  

oraz członkowie TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DRZEWICY 
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Dzieje Polski, zawsze wierne Kościołowi, opierającemu się na fundamentach 

świętych męczenników, Wojciecha i Stanisława ze Szczepanowa, wskazywały, że na 

szczytach hierarchii chrześcijaństwa niewątpliwie znajdą się również synowie tej 

ziemi. Już w 1848 roku Juliusz Słowacki (1809 - 1849) wielki poeta i dramaturg, 

w romantycznej wizji w wierszu "Pośród niesnasek" proroczo zapowiada Słowianina 

jako następcę Św. Piotra. 

 

Pośród niesnasek...  
  

Pośród niesnasek Pan Bóg uderza 

W ogromny dzwon, 

Dla słowiańskiego oto papieża  

Otworzył tron,  

Ten przed mieczami tak nie uciecze 

Jako ten Włoch, 

On śmiało, jak Bóg, pójdzie na miecze; 

Świat mu to proch! 

 

Twarz jego słowem rozpromieniona, 

Lampa dla sług, 

Za nim rosnące pójdą plemiona 

W światło, gdzie Bóg. 

Na jego pacierz i rozkazanie 

Nie tylko lud  

-Jeśli rozkaże, to słońce stanie, 

Bo moc - to cud! 

 

On się już zbliża - rozdawca nowy 

Globowych sił: 

Cofnie się w żyłach pod jego słowy  

Krew naszych żył; 

W sercach się zacznie światłości bożej 

Strumienny ruch, 

Co myśl pomyśli przezeń, to stworzy, 

Bo moc - to duch. 

 

A trzeba mocy, byśmy ten pański 

Dźwignęli świat: 

Więc oto idzie papież słowiański, 

Ludowy brat;  

-Oto już leje balsamy świata 

Do naszych łon, 

A chór aniołów kwiatem umiata 

Dla niego tron. 

 

On rozda miłość, jak dziś mocarze 

Rozdają broń, 

Sakramentalną moc on pokaże, 

Świat wziąwszy w dłoń; 

Gołąb mu słowa w hymnie wyleci, 

Poniesie wieść, 

Nowinę słodką, że duch już świeci 

I ma swą cześć; 

Niebo się nad nim piękne otworzy 

Z obojga stron, 

Bo on na świecie stanął i tworzy 

I świat i tron. 

 

On przez narody uczyni bratnie, 

Wydawszy głos, 

Że duchy pójdą w cele ostatnie 

Przez ofiar stos; 

Moc mu pomoże sakramentalna 

Narodów stu, 

Moc ta przez duchy będzie widzialna 

Przed trumną tu. 

 

Takiego ducha wkrótce ujrzycie 

Cień, potem twarz: 

Wszelką z ran świata wyrzuci zgniłość, 

Robactwo, gad, 

Zdrowie przyniesie, rozpali miłość 

I zbawi świat; 

Wnętrze kościołów on powymiata, 

Oczyści sień, 

Boga pokaże w twórczości świata, 

Jasno, jak w dzień 

 

 
Juliusz Słowacki, 1848 
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Znacznie dalej, bo już ze wskazaniem konkretnie na Słowianina – Polaka, 

precyzuje swoją wizję literacką poeta Konstanty Ildefons Gałczyński (1905–1953) 

w wierszu pod tytułem „Modlitwa za pomyślny wybór papieża”. 

Nawiązując do ostatniej strofy tego wiersza, poeta wskazuje na Polaka o sile 

i potędze dębu, co niewątpliwie, jak obecnie już wiemy, takim mocarzem był papież 

Polak, Karol Wojtyła – Jan Paweł II. 

 

 

Modlitwa za pomyślny wybór papieża 

  
 

Domu Złotego, Arki i Niebieskiej 

Bramy i Gwiazdy! - grzmię słowy litanii, 

bo tak się ongiś praszczur w Watykanie 

modlił Sarbiewski. 

 

Na przyszłych wieków nadchodzącą sławę 

zwróć, o Królowo tej polskiej Korony, 

serca wyborców, spuść promień złocony 

w święte conclave. 

 

Daj kardynałom natchnienia i hartu, 

ażeby nowy papież mocniej jeszcze 

ścisnął ster świata, co świta w boleści 

na zgubę czartu. 

 

Maryjo, gwiazdo dla Piotrowej łodzi, 

w Tobie jedynie i trud, i zapłata, 

uczyń Watykan nową wiosną świata, 

który nadchodzi! 

 

O to, Królowo, schodząc w serca głębię, 

błagam, słuchając, co mówi Duch Boży: 

nowe papiestwo jak dąb się rozłoży 

przy polskim dębie. 

 

 
Konstanty Ildefons Gałczyński 
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Karol Wojtyła, a następnie Jan Paweł II, poeta – doświadczony w dzieciństwie 

sieroctwem, przepojony głębokim patriotyzmem swoje synowskie uczucia tak do 

Matki Rodzonej, jak i Matki Ojczyzny, wypowiada w poetyckiej twórczości, 

a szczególnie  w tych prezentowanych wierszach. 

 

 

Karol Wojtyła, Emilii – Matce mojej 

 

Matka 
 

Nad Twoją białą mogiłą 

białe kwitną życia kwiaty - 

O, ileż lat to już było 

bez Ciebie – duchu skrzydlaty. 

Nad Twoją białą mogiłą, 

od lat tylu już zamkniętą, 

spokój krąży z dziwną siłą, 

z siłą, jak śmierć – niepojętą. 

Nad Twoją białą mogiłą 

cisza jasna promienieje, 

jakby w górę coś wznosiło, 

jakby krzepiło nadzieję. 

Nad Twoją białą mogiłą 

klęknąłem ze swoim smutkiem – 

o, jak to dawno już było – 

jak się dziś zdaje malutkim. 

Nad Twoją białą mogiłą 

o Matko – zgasłe Kochanie – 

me usta szeptały bezsiłą: 

– Daj wieczne odpoczywanie. 
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Jan Paweł II 
 

Do sosny polskiej 
 

 

Gdzie winnice, gdzie wonne pomarańcze rosną, 

Ty domowy mój prostaku, zakopiańska sosno, 

Od matki i sióstr oderwana rodu 

Stoisz, sieroto, pośród cudzego ogrodu. 

 

Jakże tu miłym jesteś gościem memu oku, 

Bowiem oboje doświadczamy jednego wyroku, 

I mnie także pielgrzymka wyniosła daleka, 

I mnie w cudzej ziemi czas życia ucieka. 

 

Czemuś, choć cię starania cudze otoczyły, 

Nie rozwinęła wzrostu, utraciła siły? 

Masz tu wcześniej i słońce, i rosy wiośniane, 

A przecież twe gałązki bledną pochylone. 

 

Więdniesz. 

Usychasz smutna wśród kwitnącej płaszczyzny 

I nie ma dla ciebie życia, bo nie ma Ojczyzny. 

Drzewo wierne! 

 

Nie zniesiesz wygnania, tęsknoty, 

Jeszcze trochę jesiennej i zimowej słoty, 

A padniesz martwa! 

Obca ziemia cię pogrzebie. 

Drzewo moje. 

Czy będę szczęśliwszy od ciebie? 
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Drzewica w hołdzie papieżowi Janowi Pawłowi II... 
 

 
 

Pomnik papieża Jana Pawła II na placu przy kościele parafialnym pw. św. Łukasza w Drzewicy 

poświęcony 18 października 2004 roku. 

 

U stóp pomnika w modlitewnym skupieniu gromadzili się i gromadzą nadal 

wierni w dniach żałoby, w trudnych chwilach narodowej próby, w czas narodowych 

rekolekcji by dać świadectwo miłości, wdzięczności, czci i oddania Największemu 

Synowi Polskiej Ziemi, Niestrudzonemu Pasterzowi, Pielgrzymowi i Orędownikowi 

dobra, pokoju i pojednania - Papieżowi Polakowi. 

 

Papież Jan Paweł II szczególną miłością, zainteresowaniem i troską otaczał 

młodzież, dzieci, chorych, niepełnosprawnych, samotnych i potrzebujących. 

Z myślą o nich zachęcał do wznoszenia obiektów, które służyłyby wszystkim, 

a więc do budowy: szkół, boisk, hal sportowych, szpitali, hospicjów itp. I tak się 

działo. Polacy czcząc wielkiego Rodaka, obiekty te nazywali Jego papieskim 

Imieniem. Także w Drzewicy w dniu 28 września 2004 roku rada pedagogiczna 

Gimnazjum w Drzewicy wyszła z inicjatywą o nazwanie drzewickiego gimnazjum 

imieniem Jana Pawła II. 

Procedury związane z podjętym przedsięwzięciem trwają, a sama uroczystość 

przewidziana jest na dzień oddania do użytku nowej hali sportowej przy tymże 

gimnazjum. 
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Podczas uroczystej sesji w dniu 7 kwietnia 2005 roku radni Gminy i Miasta Drzewica 

oraz pracownicy Urzędu oddali hołd Zmarłemu Papieżowi Janowi Pawłowi II. 

 

 
 

Przed portretem Ojca Świętego w sali obrad Urzędu  postawiono kwiaty i zapalono lampkę.  

Chwilą milczenia uczczono pamięć Papieża oraz poświęcono krzyż. 

 

 
 

Ks. kan. Bogumił Polinceusz modli się przed poświęceniem krzyża. 
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W imieniu społeczności Gminy i Miasta Drzewca, Przewodnicząca Rady Maria Teresa 

Nowakowska oraz Burmistrz Janusz Reszelewski dokonali wpisu do księgi kondolencyjnej 

wyłożonej w Kurii Diecezjalnej w Radomiu. 

W uroczystej, narodowej mszy św. odprawionej w dniu 5 kwietnia 2005 roku 

w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego, wszystkich mieszkańców ziemi drzewickiej 

reprezentował Burmistrz J. Reszelewski, a w tym samym dniu na dekanalnych 

uroczystościach w Opocznie obecni byli: ks. prałat Stanisław Madej, Przewodnicząca Rady  

M. T. Nowakowska oraz druhowie strażacy gminy Drzewica. 

 

 
 
Uroczysta msza święta dekanalna przy kościele św. Bartłomieja w Opocznie zgromadziła  

rzesze mieszkańców całego powiatu. 

 

 
 

Księża biorący udział w dekanalnej mszy św. Trzeci od lewej ks. prałat Stanisław  

Madej – proboszcz parafii drzewickiej 
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Mieszkańcy Gminy i Miasta Drzewica wraz z rzeszą 

wiernych zamieszkujących nad rzeką Drzewiczką połączyli się 

w dniach żałoby w głębokim smutku z całą Polską i światem, 

oddając ostatni hołd Wielkiemu Polakowi, Obywatelowi 

Świata ś.p. Papieżowi Janowi Pawłowi II.  

Opierając się na naukach ojca świętego chcemy zapewnić, 

że będziemy wierni Ewangelii świętej, Chrystusowi i Matce 

Bożej, Królowej naszej Ojczyzny. 

Pozostajemy w żałobie, bólu i cierpieniu, ufając, że ziarno 

miłości, pokoju, pojednania i dobroci rzucone przez Ojca 

Świętego obumrze, by wydać plon stukrotny. 

Żegnaj Ojcze Święty, wstawiaj się za nami u tronu 

Najwyższego. 

 

 

TO DLA CIEBIE OJCZE ŚWIĘTY 
 

  

To dla Ciebie Ojcze Święty 

Biją wszystkie dzwony, 

To dla Ciebie cały świat 

Zasmucony. 

 

To dla Ciebie w naszych sercach 

Żałoba, 

To za Twoją duszę wszyscy 

Modlą się do Boga. 

 
 

Stefania Ruta z Żar dek 
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Końcowy fragment Testamentu Jana Pawła II 
 

(...) 

4. Stojąc na progu trzeciego tysiąclecia "in medio Ecclesiae", pragnę raz jeszcze 

wyrazić wdzięczność Duchowi Świętemu za wielki dar Soboru Watykańskiego II, 

którego wraz z całym Kościołem - a w szczególności z całym Episkopatem - czuję 

się dłużnikiem. Jestem przekonany, że długo jeszcze dane będzie nowym pokoleniom 

czerpać z tych bogactw, jakimi ten Sobór XX wieku nas obdarował. Jako Biskup, 

który uczestniczył w soborowym wydarzeniu od pierwszego do ostatniego dnia, 

pragnę powierzyć to wielkie dziedzictwo wszystkim, którzy do jego realizacji są 

i będą w przyszłości powołani. Sam zaś dziękuję Wiecznemu Pasterzowi za to, że 

pozwolił mi tej wielkiej sprawie służyć w ciągu wszystkich lat mego pontyfikatu.  

In medio Ecclesiae... od najmłodszych lat biskupiego powołania - właśnie dzięki 

Soborowi - dane mi było doświadczyć braterskiej wspólnoty Episkopatu. Jako kapłan 

Archidiecezji Krakowskiej doświadczyłem, czym jest braterska wspólnota 

prezbyterium - Sobór zaś otworzył nowy wymiar tego doświadczenia.  

5. Ileż osób winien bym tutaj wymienić? Chyba już większość z nich Pan Bóg 

powołał do Siebie - Tych, którzy jeszcze znajdują się po tej stronie, niech słowa tego 

testamentu przypomną, wszystkich i wszędzie, gdziekolwiek się znajdują.  

W ciągu dwudziestu z górą lat spełniania Piotrowej posługi "in medio Ecclesiae" 

doznałem życzliwej i jakże owocnej współpracy wielu Księży Kardynałów, 

Arcybiskupów i Biskupów, wielu kapłanów, wielu osób zakonnych - Braci i Sióstr - 

wreszcie bardzo wielu osób świeckich, ze środowiska kurialnego, ze strony wikariatu 

Diecezji Rzymskiej oraz spoza tych środowisk.  

Jakże nie ogarnąć wdzięczną pamięcią wszystkich na świecie Episkopatów, 

z którymi spotykałem się w rytmie odwiedzin "ad limina Apostolorum"? Jakże nie 

pamiętać tylu Braci chrześcijan - nie katolików? A rabina Rzymu? i tylu innych 

przedstawicieli religii pozachrześcijańskich? A ilu przedstawicieli świata kultury, 

nauki, polityki, środków przekazu?  

6. W miarę, jak zbliża się kres mego ziemskiego życia, wracam pamięcią do 

jego początku, do moich Rodziców, Brata i Siostry (której nie znałem, bo zmarła 

przed moim narodzeniem), do wadowickiej parafii, gdzie zostałem ochrzczony, do 

tego miasta mojej młodości, do rówieśników, koleżanek i kolegów ze szkoły 

podstawowej, z gimnazjum, z uniwersytetu, do czasów okupacji, gdy pracowałem 

jako robotnik, a potem do parafii w Niegowici, i krakowskiej św. Floriana, do 

duszpasterstwa akademickiego, do środowiska ... do wielu środowisk ... w Krakowie, 

w Rzymie ... do osób, które Pan mi szczególnie powierzył - wszystkim pragnę 

powiedzieć jedno: "Bóg Wam zapłać"!  

"In manus Tuas, Domine, commendo spiritum meum" 

A.D. 17.III.2000. 
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NASZA WIĘŹ Z WATYKANEM 

Pielgrzymka do Watykanu pracowników Banku Spółdzielczego w Drzewicy 
 

 

 

Wyjazd do Włoch na pielgrzymkę został zorganizowany przez Zarząd Banku 

Spółdzielczego w Drzewicy w dniach 15–25 maja 1992 roku. Pojechali autokarem, 

a ich opiekunem duchowym był śp. ks. Andrzej Kaim. Wyjechali po mszy św. 

z naszej parafii z błogosławieństwem ks. proboszcza Stanisława Madeja 

i ks. Bogumiła Polinceusza. Uczestnikami pielgrzymki byli pracownicy BS i ich 

rodziny. Zawieźli w darze dla Ojca Świętego kilim opoczyński oraz sztućce 

„Gerlacha” z herbem osobistym Jana Pawła II. 

Pani Aleksandra Kmitowa tak wspomina spotkanie z Ojcem Świętym Janem 

Pawłem II. 

„Środa, 20 maja 1992, godz. 8.50. Jesteśmy drugą grupą w kolejce, czekamy 

przy bramie do Watykanu. W bramie stoją dwaj strażnicy z gwardii szwajcarskiej. 

Jeśli ktoś wchodził, salutowali przystawiając halabardy do nogi, potem wracali do 

poprzedniej pozycji. 

Godzina 9.00. Dwaj księża sprawdzili, kto jest w grupie i z księdzem Andrzejem 

weszliśmy do Bazyliki. Kilka naszych kobiet oraz dzieci: Magdalenka, Paulinka 

i Jacuś ubrani byli w stroje opoczyńskie.  

Audiencja przygotowana była w Bazylice. Po wejściu księża porządkowi 

osobom w strojach regionalnych przydzielili sześć miejsc w pierwszym rzędzie 

w środkowym sektorze. Na barierce położyły one opoczyński kilim wełniany a na 

nim komplet sztućców w kasecie, który miał na porcelanowych trzonkach osobisty 

herb papieża. Księżom pilnującym porządku, bardzo się ten prezent podobał. Reszta 

wycieczki siedziała w drugim rzędzie. W oczekiwaniu na audiencje śpiewaliśmy 

pieśni na przemian z grupą niemiecką. Czarną Madonnę śpiewaliśmy razem – my po 

polsku a oni po niemiecku. Na koniec nasz sektor zaśpiewał "Boże coś Polskę". 

Godzina 10.00. Wszedł Ojciec Święty. Przeszedł głównym przejściem w prawo 

przy barierce, błogosławiąc ludzi. Była tam grupa ludzi na wózkach inwalidzkich. 

Doszedł do każdego, pogłaskał po głowie i coś do niego mówił. Potem przeszedł na 

naszą stronę. Pierwszym w naszym sektorze był ksiądz Andrzej, z którym zamienił 

kilka słów, potem rozmawiał z zakonnicami, my z tyłu za nimi, staraliśmy się 

chociaż dotknąć Jego ręki, a ci z pierwszego rzędu mogli ucałować pierścień 

papieski. Ojciec Święty ucałował nasze dzieci, które mu wręczyły prezenty, 

porozmawiał z panią Barbarą Urantowską i przeszedł do grupy białostockiej. 
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Uczestnicy pielgrzymki przed spotkaniem z Ojcem Świętym 

 

 

 

 
 

Drzewiccy pielgrzymi wręczają prezenty Papieżowi 
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Papież udziela błogosławieństwa pielgrzymom z Drzewicy 
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Sport w życiu Papieża 
 

 

Ojciec Święty Jan Paweł II kochał sport i uprawiał go z wielką pasją. Grał 

w piłkę nożna na pozycji bramkarza, jeździł na łyżwach, wędrował szlakami 

górskimi, wspinał się na szczyty gór aby, jak mówił, „być bliżej Boga”. 

Uwielbiał wycieczki rowerowe, był doskonałym narciarzem. Na pytanie 

duchownych „Czy kardynałowi wypada jeździć na nartach?”, stwierdził: 

„Kardynałowi nie wypada źle jeździć na nartach”. 

Podczas mszy św. z udziałem sportowców z Elblągu w 1999 roku Ojciec Święty 

przypomniał, czym jest sport w życiu człowieka: 

 

Każdy rodzaj sportu niesie ze sobą bogaty, skarbiec wartości, który zawsze trzeba 

sobie uświadamiać, aby móc je urzeczywistniać. Ćwiczenia uwagi, woli, 

wytrwałości, odpowiedzialności, znoszenia trudów i niewygód, wyrzeczenia, 

solidarność, wierność obowiązkom. To wszystko należy do cnót sportowca. 

Zachęcam Was, młodych sportowców, abyście żyli zgodnie z wymogami tych 

wartości, abyście w życiu byli zawsze ludźmi prawymi, uczciwymi 

i zrównoważonymi. Ludźmi, którzy budzą zaufanie i nadzieję. 

 

Sportową miłością Jana Pawła II były również kajaki, a wiosłowanie po 

polskich rzekach i jeziorach porównywał do „wiosłowania do Boga”.  

I należy sądzić, że podobnie odniósłby się Ojciec Święty do wiosłowania na 

torach kajakarstwa górskiego, torach trudnych, pełnych wirów, przeszkód 

i wzburzonych fal. 

Dziwnym zbiegiem okoliczności uprawiane z sukcesem przez drzewicką 

młodzież i dzieci kajakarstwo górskie, jest symbiozą dwóch sportów, najbardziej 

przez Ojca Świętego umiłowanych - kajakarstwa i wędrówek górskich.  

W Drzewicy mamy tor kajakarstwa górskiego i to na nim „wyrośli” mistrzowie 

świata i srebrni medaliści Igrzysk Olimpijskich  „Sydney 2000” – Krzysztof 

Kołomański i Michał Staniszewski. Mieli oni zaszczyt i honor być gośćmi Papieża 

Jana Pawła II. 
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Sportowcy na audiencji u Papieża. Pierwszy po prawej stronie Ojca Świętego                                               

– Michał Staniszewski, drugi po lewej stronie (klęczy) Krzysztof Kołomański. 

 

 
 

Krzysztof Kołomański otrzymuje z rąk Papieża pamiątkowy różaniec. 
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W 25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II do Watykanu udała się grupa pielgrzymów z Opoczna. Wśród 

uczestników pielgrzymki był były Wiceburmistrz Drzewicy, obecny Wicestarosta Opoczyński – 

Andrzej Sosnowiec. 

 

 
 

Audiencja u Papieża - Watykan, październik 2003.  

Wicestarosta Andrzej Sosnowiec trzyma dar dla Ojca Świętego – złoty ornat. 

Za nim, w mundurze strażackim stoi Komendant Powiatowy PSP RP bryg. Stanisław Sagalara. 

Z Ojcem Świętym rozmawia kapelan powiatowy ks. Leszek Sokół z Opoczna. 

 

 
 

Zafascynowanie osobą Papieża Polaka okazują młodzi poeci polscy prezentując 

swój dorobek na licznych konkursach i przeglądach. Wśród laureatów 

I Międzynarodowego Konkursu Poezji z okazji 25-lecia pontyfikatu Ojca Świętego 

Jana Pawła II, zorganizowanego z inicjatywy Stowarzyszenia Autorów Polskich – 

Oddział w Opocznie i Akcję Katolicką w Opocznie, znalazła się młoda 

reprezentantka naszej gminy Martyna Grzybek – uczennica VI klasy Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Idzikowicach, prowadzona przez polonistkę panią 

Agnieszkę Składowską.  

Spośród 2500 utworów z kraju i zagranicy jury konkursowe wyróżniło wiersz 

Martyny w kategorii dziecięcej. 

W efekcie ta młoda poetka otrzymała najwyższą z możliwych nagród w postaci 

audiencji u Papieża Jana Pawła II we wrześniu 2004. 
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Modlitwa za Ojca Świętego 
 

 

Proszę Cię Boże, wspieraj sługę swego, 

Co nad Kościołem władzę ma Piotrową. 

Dodaj mu siły, ustrzeż Go od złego, 

By nas prowadził drogą Chrystusową. 

Niech wszystkie dzieci, które tak miłuje, 

Swymi sercami wkoło Go otoczą. 

Niech naszą miłość Ojciec Święty czuje 

I pomoc, kiedy troski Go przytłoczą. 

 
Autorka: Martyna Grzybek 

 

 

 
 

Audiencja u Papieża Jana Pawła II – wrzesień 2004.  

Druga po prawej stronie Ojca Świętego klęczy Martyna Grzybek. 
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 Przypominamy Szanownym Czytelnikom, że w dniu 4 maja 2004 roku Jan Paweł II 

nadał godność wysokiego dostojnika (prałata) proboszczowi naszej drzewickiej 

parafii księdzu kanonikowi Stanisławowi Madejowi 
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XI Międzynarodowe Targi 

Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur" 

 
 

Podczas odbywających się od l do 3 kwietnia w Łodzi XI Międzynarodowych 

Targów Turystycznych „Na Styku Kultur” powiat opoczyński prezentował na 

wspólnym stoisku Starostwa Powiatowego oraz gmin: Opoczno, Drzewica i Żarnów 

walory turystyczne naszego regionu. 

Prezentacja powiatu opoczyńskiego zawierała ofertę bazy wypoczynkowo-

noclegowej, głównie gospodarstw agroturystycznych, oraz podmiotów świadczących 

usługi na rzecz obsługi ruchu turystycznego: firm przewozowych, biur 

turystycznych, hoteli oraz punktów gastronomicznych. Nie zapomniano przy tym 

o zaprezentowaniu miejsc i miejscowości wartych odwiedzenia, o historii regionu 

a także o ofercie kulturalnej związanej głównie z oryginalnym folklorem opoczyńskim. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się uczestnicząca po raz pierwszy w targach gmina 

Drzewica, gdzie liczne atrakcje turystyczne przyciągały przybyłych gości. Uwagę 

zwracała dobrze rozwinięta baza noclegowo-gastronomiczna tego regionu, w tym 

gospodarstwa agroturystyczne, liczne zabytki oraz unikatowy w kraju tor wyczynowy 

do uprawiania kajakarstwa górskiego. 

Wystrój stoiska targowego zdominowany był biało-żółtymi barwami 

papieskimi, które były wyrazem hołdu i solidaryzowania się w ostatnich dniach życia 

z Janem Pawłem II – Honorowym Obywatelem Opoczna. 

Opoczyńskie każdego dnia imprezy targowej prezentowane było w innej 

formie. Pierwszego dnia główny nacisk położono na dystrybucję materiałów 

informacyjno-reklamowych i to nie tylko na własnym stoisku. Specjalnie 

przygotowane teczki ze wszystkimi materiałami promocyjnymi trafiły do firm oraz 

biur zajmujących się organizacją wypoczynku i obsługą ruchu turystycznego, a także 

na stoiska zaprzyjaźnionych z województwem łódzkim regionów partnerskich 

z Niemiec, Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy i Szwecji. 

Drugi dzień targów poświęcono promocji opoczyńskiego folkloru. Tego dnia 

w boksie zajmowanym przez nasz powiat można było obejrzeć oryginalne 

wycinanki, hafty, pisanki i  palmy wielkanocne. 
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Zwiedzających przyciągały pokazy rękodzieła ludowego w wykonaniu twórczyń  

ludowych  z Bielowic 

 

 

Trzeci dzień targów – w związku ze smutnymi wiadomościami z Watykanu – 

przekształcił się w prezentacje branżowe skierowane głównie do firm działających 

w sektorze turystycznym. Z myślą o nich pracownicy Wydziału Promocji, Zamówień 

Publicznych, Inwestycji i Funduszy Unijnych przygotowali specjalne zestawy 

materiałów informacyjnych o istniejącej w powiecie infrastrukturze służącej 

turystyce, zarówno tej zorganizowanej jak i indywidualnej. 

 

Wydział Promocji 

Starostwa Powiatowego w Opocznie 
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W 24-tą rocznicę  

zamachu  

na Ojca Świętego  

Jana Pawła II,   

papież Benedykt XVI   

w dniu 13 maja 2005 

roku  ogłosił  

rozpoczęcie  

Jego beatyfikacji.  
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