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 7 kwietnia 2005 r. w czwartek 
o godz. 1200 w sali widowisko-
wej Gminnego Ośrodka Kultury 
w Lutomiersku odbyła się XXX 
Nadzwyczajna Sesja Rady 
Gminy poświęcona złożeniu 
hołdu Wielkiemu Człowiekowi, 
Wielkiemu Polakowi - Ojcu Świę-
temu Janowi Pawłowi II. Otwar-
cia sesji dokonał Przewodniczą-
cy Rady Gminy Lutomiersk Pan 
Zbigniew Pęśko, który stwierdził 
jej prawomocność na podstawie 
listy obecności radnych.
 Na początku na chwile przyga-
sły światła a z głośników słychać 
było hymn narodowy. Następ-
nie Pan Przewodniczący Rady 
przypomniał, iż dwa lata temu 
Rada Gminy przyjęła list gratu-
lacyjny dla Jana Pawła II z oka-
zji 25 - lecia Pontyfikatu, który 
został wysłany do Watykanu. 
Przypomniał także o inicjatywie 
społecznej Mieszkańców Gminy 
Lutomiersk ufundowania tablicy 
pamiątkowej w hołdzie wdzięcz-
ności w rocznicę Pontyfikatu. 
Wmurowana jest ona obecnie w 
ścianę frontową Kościoła Para-
fialnego M.B.Szkaplerznej w 
Lutomiersku. Następnie zabrał 
głos Pan Tadeusz Borkowski 
Wójt Gminy Lutomiersk, który 
odczytał treść listu gratulacyjne-
go, jaki skierowaliśmy do Ojca 
Świętego z okazji 25 - lecia Pon-
tyfikatu. Po tym Pan Jerzy Pacz-
kowski Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy odczytał odpowiedź 
z Watykanu na wyżej wspomnia-
ny list wyrażający wdzięczność 
za życzenia nadesłane z okazji 
25 - tej rocznicy wyboru na Sto-
licę Piotrową oraz za modlitwę 
i wszelkie dary duchowe skła-
dane w intencji Ojca Świętego 
Jana Pawła II.
 Kulminacyjnym punktem uro-
czystej sesji Rady Gminy było 
dczytanie listu kondolencyjnego 
Rady Gminy i Wójta Gminy Luto-
miersk skierowanego do Jego 
Eminencji Księdza Kardynała 
Josepha Ratzinger’a, wyrażają-
cego ból po stracie tak Wspania-
łego Człowieka, jakim był Ojciec 
Święty - Jan Paweł II. 

POŻEGNANIE JANA PAWŁA II



Strona 2 WYDANIE SPECJALNE WIADOMOŚCILUTOMIERSKIE

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU LOKALNEGO

 W dalszej części uroczystego spotkania z wielkim skupieniem i 
wzruszeniem wysłuchano programu przygotowanego przez mło-
dzież szkolną, która przygotowała także transparent - „Szukałeś 
nas, przyszliśmy do Ciebie”. Młodzież zaśpiewała pieśń pt. „Barka”. 
Ulubioną pieśń Ojca Świętego. Zaśpiewali ją w taki sposób, że nie-
jednej osobie zakręciła się łza w oku. 
 Przytoczonych zostało wiele wypowiedzi Papieża, m.in. credo 
Papieża - „TOTUS TUUS Maryja”; a także słowa - „Musicie być 
mocni, mocą, którą daje wiara, musicie być wierni (...) dziś potrzeba 
wam tej mocy bardziej niż w jakiejkolwiek epoce; mocą tej wiary, 
nadziei i miłości pozwalającej podejmować dialog z człowiekiem i 
światem ...”; oraz słowa z I pielgrzymki do Polski z 2 czerwca 1979 
r. do Krakowa - „Zanim stąd odejdę, patrzę na Kraków, a widzę stąd 
cały świat ...” do niedawna te słowa nie budziły w nas takiego smutku 
jak teraz.
 Następnie wszyscy razem zaśpiewali pieśń - „Abba Ojcze”. Śpie-
wając, że „wszyscy jesteśmy braćmi” wszyscy uczestnicy uroczystej 
sesji trzymali się za ręce a wtedy - jednocząc się we wspólnym śpie-

wie - stali się jedną wielką rodziną. 
Po tym nastąpiła chwila modlitwy za duszę Ojca Świętego.
 Pan Przewodniczący zamknął sesję. Wszyscy jej uczestnicy nio-
sąc zapalone znicze przeszli na dziedziniec Kościoła Parafialnego, 
by tam pozostawić je pod tablicą pamiątkową. 
W sesji brali udział - radni, Wójt Gminy, dyrekcje szkół, młodzież, 
sołtysi, Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich, Przewodniczący 
Rad Sołeckich oraz pozostali zaproszeni goście oraz mieszkańcy 
Gminy Lutomiersk. 
 Uroczysta sesja przebiegła w ciepłej, niemalże rodzinnej atmos-
ferze. Przedstawiciele społeczności Gminnej solidarnie zjednoczyli 
się, by oddać hołd Wspaniałemu Człowiekowi - Janowi Pawłowi II, 
Człowiekowi, po którym pozostanie w naszych sercach pustka, któ-
rej nikt nie zapełni, lecz będzie On żył w naszych sercach i umysłach 
zawsze.
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 Uroczystą sesję Rady Gminy Lutomiersk poświęconą w całości 
Ojcu Świętemu rozpoczęto przypomnieniem kilku zdarzeń z prze-
szłości dotyczących 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II.
 16 października 2003r. obchodziliśmy 25 rocznicę wyboru kardy-
nała Karola Wojtyły na Papieża. 
 Chcąc mieć swój udział w podziękowaniach wyrażając tym samym 
najwyższy szacunek i wdzięczność Jego Świątobliwości za dotych-
czasową posługę niosącą cenne przesłania i wskazania, Rada Gminy 
Lutomiersk na sesji w dniu 30 października 2003r. przyjęła treść listu 
gratulacyjnego Rady i Wójta Gminy Lutomiersk w imieniu mieszkań-
ców.
 Ponadto Samorząd Gminny zainicjował ufundowanie tablicy 

pamiątkowej z okazji ćwierćwiecza pontyfikatu Papieża Polaka i 
umieszczenie jej na ścianie frontowej kościoła parafialnego pod 
wezwaniem Matki Boskiej Szkaplerznej w Lutomiersku. 
 Inicjatywa ta spotkała się z życzliwą aprobatą Księdza Kanonika 
Włodzimierza Paszkowskiego Proboszcza Parafii w Lutomiersku.
 Prośba o zezwolenie na umieszczenie w/w tablicy pamiątkowej na 
murach Fary Lutomierskiej zyskała aprobatę Kurii Archidiecezji Łódz-
kiej.
 Tablica pamiątkowa zawieszona na ścianie frontowej Lutomier-
skiej Fary przypomina o wdzięczności i szacunku Mieszkańców 
Gminy Lutomiersk dla Papieża Jana Pawła II. Treść napisu na tablicy 
pamiątkowej brzmi:

Do
Jego Świątobliwości Papieża
Jana Pawła II

 Z OKAZJI 25-LECIA PONTYFIKATU, RADA GMINY I WÓJT GMINY W 

IMIENIU MIESZKAŃCÓW GMINY LUTOMIERSK W POWIECIE PABIANICKIM 

WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM, ŻYCZĄ CI OJCZE ŚWIĘTY ZDROWIA, POGODY 

DUCHA, BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO, DŁUGIEGO ŻYCIA I MOCY, KTÓRA NAM W 

CODZIENNYM ŻYCIU SIŁ DODAJE.

 PRAGNIEMY OJCZE ŚWIĘTY, ABYŚ MÓGŁ ZOBACZYĆ, JAK LUDZIE STAJĄ SIĘ 

LEPSI DZIĘKI DZIAŁANIU BOGA I TWOJEJ POSŁUDZE.

 ŻYCZYMY, ABY SŁOWA TWOJE ZAPADAŁY W SERCA I PRZEKSZTAŁCAŁY ŻYCIE, 

A MIĘDZY LUDŹMI BYŁO DZIĘKI NIM WIĘCEJ MIŁOŚCI.

 KOCHAMY CIĘ I SZANUJEMY OJCZE ŚWIĘTY. MODLIMY SIĘ O WSZELKIE 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA CIEBIE, WSPÓŁCZUJEMY W CHOROBIE.

 DZIĘKUJEMY BOGU ZA TWOJĄ POSŁUGĘ ZA MOC MODLITWY, ZA PAPIEŻA 

POLAKA

Lutomiersk, październik 2003r.

List gratulacyjny
z okazji 25-lecia Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II

„WIELKIEMU RODAKOWI

PIOTROWI NASZYCH CZASÓW

OJCU ŚWIETEMU - JANOWI PAWŁOWI II

W HOŁDZIE WDZIĘCZNOŚCI

W ROCZNICĘ PONTYFIKATU

1978 – 2003
MIESZKANCY GMINY LUTOMIERSK”

Poniżej publikujemy tekst listu gratulacyjnego, odpowiedź na list z Sekretariatu Stanu Watykanu oraz przyjęty podczas XXX Nadzwyczajnej 
Sesji Rady Gminy, w dniu 7.04.2005r. list kondolencyjny Rady Gminy i Wójta Gminy Lutomiersk.
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Eminencjo, Księże Kardynale

 Z głębokim żalem i bólem Mieszkańcy Gminy Lutomiersk przyjęli wiadomość 
o śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. Z powodu tej ogromnej straty, jaka nas 
wszystkich spotkała w imieniu Wspólnoty Samorządowej Gminy Lutomiersk 
kierujemy na ręce Księdza Kardynała najszczersze kondolencje.
 Żegnamy dzisiaj Wielkiego Człowieka, Prawdziwego Humanistę, Patriotę, 
Polaka. Ojciec Święty był dla nas Przewodnikiem. Jego nauki głoszone przez 
trwający ponad ćwierć wieku pontyfikat skłaniały nas do wspólnej refleksji nad 
wartościami i pomagały w codziennym życiu.
 Nasz Papież – tak o Nim mówią i myślą Polacy – był dla nas wielkim autory-
tetem a z drugiej strony bliskim człowiekiem kochającym wszystkich ludzi.
Postawa życiowa, wierność prawdom, w które wierzył i głosił, a także jego 
nauka stanowią ogromny pozostawiony skarb. Wierzymy, że dziedzictwo Jana 
Pawła II będzie żyło w naszych sercach i czynach.
 Podczas pielgrzymek do Ojczyzny Ojciec Święty wielokrotnie prosił Rodaków 
o modlitwę w Jego intencji. Pragnąc uczcić pamięć Najwybitniejszego Syna 
Narodu Polskiego cała Społeczność Gminy Lutomiersk modli się za duszę 
Jana Pawła II.

Jego Eminencja
Kardynał Joseph Ratzinger
Dziekan Kolegium Kardynałów
Watykan

Wójt Gminy Lutomiersk
Tadeusz Borkowski

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Pęśko

Z wyrazami najwyższego szacunku

List kondolencyjny
Rady Gminy Lutomiersk i Wójta Gminy Lutomiersk

                                                                            Lutomiersk, dnia 7 kwietnia 2005r
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To już historia ... 

 W klimacie smutku, przygnębienia, osamotnienia i przemijalno-
ści, myśli nasze biegną do wspomnień i przeżyć, które dostarczał 
nam przez 26 lat watykańskiej posługi JAN PAWEŁ II. Jak ina-
czej można o Nim dziś powiedzieć, jak nie to, że BYŁ WSZYST-
KIM DLA WSZYSTKICH. Indywidualnie odbierał nas; patrzył 
na wielkie zbiorowisko i dostrzegał człowieka; tego jedynego, 
konkretnego. Pozwalał dotykać siebie tysiącom rąk, miły mu był 
każdy życzliwy gest. Niszczył bariery nieufności, przebaczał i siał 
nadzieję. W pamięci zachowywał napotkane osoby, ich imiona, 
nazwiska, a nawet nazwy niewielkich miejscowości. 

 Blisko dziewięć lat temu, jako salezjańska szkoła muzyczna 
zwróciliśmy się do Ojca Świętego o dar pamiątkowy dla szkoły 
w Lutomiersku. W dość krótkim czasie zostaliśmy powiadomieni, 
że Jan Paweł II, Papież, przychylił się do naszej prośby i pragnie 
naszej szkole przekazać papieski kielich. W miesiąc później kie-
lich znalazł się w Lutomiersku i jest naszą najdroższą pamiątką. 
W nim sprawowane są Msze święte bardziej uroczyste (w Boże 
Narodzenie, Wielkanoc i święta papieskie). 
 Dwa lata temu Salezjańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna 
w Lutomiersku otrzymała dwa inne dary od Ojca Świętego, Jana 
Pawła II, a są nimi: ornat biały i dwa duże medaliony papieskie 
wyeksponowane na morskim aksamicie oprawionym w ozdobne 
ramy. 
 Szkoła Muzyczna w Lutomiersku utrzymywała bliskie kontakty 
z Watykanem. Przez 26 lat pontyfikatu Jana Pawła II, każdego 
16 dnia miesiąca odprawiana była w intencji Ojca Świętego Msza 

święta, o łaski, zdrowie i błogo-
sławieństwo dla Papieża. 
 Z okazji 25-lecia pontyfika-
tu Jana Pawła II została ufun-
dowana tablica pamiątkowa, 
wykonana z dwukolorowego 
granitu z nałożoną w brązie 
płaskorzeźbą Papieża. Funda-
torami tablicy byli Agnieszka i 
Piotr Pawłowscy. Pamiątkowa 
tablica znajduje się w prezbite-
rium kościoła klasztornego. 
 Pamięć o Janie Pawle II, 
Papieżu, trwać będzie w nie-
skończoność, na tej lutomier-
skiej ziemi, a przypominać 
nam będą cenne pamiątki po 
wielkim Polaku.

Ks. Zbigniew Malinowski, sdb
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 Osobiste pożegnanie Jana Pawła II przez 
uczniów Gimnazjum można znaleźć w Księdze 
Kondolencyjnej na stronach www.onet.pl. Jak 
mocno przeżyli oni śmierć Ojca Świętego niech 
świadczą niektóre z wpisów tam się znajdują-
cych:

„Kocham Cię i bardzo dziękuję za wszystko!!!
Odeszłeś z tego świata, ale nigdy nie odejdziesz z moje-
go serca. Bardzo mnie ucieszyło, gdy pobłogosławiłeś 
break dance!!! Ale bardzo zmartwiło, gdy Odeszłeś:-C 
Szczerze, nie słuchałem dużo Twoich rad, dopiero teraz 
widzę ile straciłem... Tylko Ty nas rozumiałeś (młodzież). 
Kocham Cię!”
........
„Kiedy byłeś jeszcze z nami wydawało mi się, że będziesz 
wieczny i nigdy nie odejdziesz. Teraz bardzo żałuję, że 
bardzo niepoważnie traktowałam Twoje pielgrzymki do 
Polski. Nie mogę pojąć, że człowiek tak wspaniały jak 
Ty umierał bardzo cierpiąc, lecz wiem, iż tam, w niebie 
Jesteś teraz bardzo szczęśliwy.”
..........
 „Dziękujemy Tobie za otwarte serca dla wszystkich 
ludzi, dziękujemy za zrozumienie młodzieży, dziękujemy 
za wszystkie nawrócone dusze, dziękujemy...”
..........
„Kochany Ojcze Święty!!!
Dziękujemy Ci za dobre serce, które ofiarowałeś całe-
mu światu, a w szczególności młodzieży. Twoja śmierć 
otworzyła mi wrota za którymi stoi miłość, nadzieja i 
wiara. Nie mówię Ci Żegnaj lecz do zobaczenia. Dzię-
kujemy...”
..........
„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Mło-
dzież na całym świecie modli się za Jana Pawła II. 
Zostawił w nas żal i smutek, ale jego dusza zostanie w 
Polsce”
..........
„Ojcze Święty, odeszłeś jako dobry człowiek. Na zawsze 
pozostaniesz w naszych sercach. Byłeś Kolumbem miło-
ści i pokoju, nigdy nie pozwolilibyśmy abyś odszedł”
..........
„Kochany Ojcze Święty! Odszedłeś, a jednak jesteś tak 
blisko, bliżej niż kiedykolwiek. Dopiero teraz uświadomi-
łam sobie, że tak naprawdę Ciebie nie słuchałam. Byłeś 
tak daleko ode mnie. Teraz jesteś blisko. Bądź ze mną 
zawsze. Powiedziałeś, że jesteś radosny i że my też takimi 
mamy być. Ja jestem radosna, bo twoja śmierć otworzyła 
mi oczy. Chcę być zawsze z Tobą i Chrystusem. Kocham 
Cię!

 Z wielkim bólem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Papieża 
Jana Pawła II.
 W naszej pamięci zachowamy Papieża jako niestrudzonego poszuki-
wacza nowych pól pojednania, wspólnej rozmowy, duchowego przewod-
nika młodzieży.
 Uczniowie Gimnazjum im.Leszka Czarnego wspólnie z uczniami szkół 
podstawowych, władzami samorządowymi, przedstawicielami OSP 
i kombatantami wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej celebrowanej 
przez Księdza Kanonika Włodzimierza Paszkowskiego. W dużym sku-
pieniu wszyscy oddaliśmy hołd Wielkiemu Polakowi.
Na lekcjach młodzież razem z nauczycielami, dyrektorem szkoły rozwa-
żała kwestie dotyczące autorytetu, wartości uniwersalnych, osobowości, 
oraz drogi Ojca Świętego Jana Pawła II jako wzór logiki i konsekwencji w 
dążeniu do obranego celu. Podczas zajęć z informatyki młodzież mogła 
wpisać ostatnie pożegnanie w Księdze Kondolencyjnej za pośrednic-
twem Internetu. 
 Nastrój smutku i żałoby został wyrażony również dekoracją sal lek-
cyjnych, korytarza. Uczniowie swoim strojem i zachowaniem podkreślili 
powagę tego smutnego wydarzenia.
 Na zaproszenie Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy młodzież 
wzięła udział w uroczystej sesji Rady Gminy i zaprezentowała krótki 
montaż muzyczny oparty na myślach głoszonych w słowie papieskim 
oraz ulubionych pieśniach.
 Zapamiętamy słowa i czynny Papieża Jana Pawła II, które miały dobry 
wpływ na losy naszego Kraju, Europy i świata.

Dyrektor Gimnazjum
Rada Pedagogiczna

Uczniowie

„Szukałem was,
a teraz przyszliście  do mnie”
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„ Z pokorą padał na kolana, 
 Aby wstać silnym Boga robot-
nikiem.
 Gdy wstał - głos jego był gło-
sem Pana,
 Jego krzyż - Ojczyzny i świata 
krzyżem.”

 Jan Paweł II rozumiał, że skoń-
czyły się czasy, kiedy wystarczyło 
być w Rzymie, w Watykanie i przyj-
mować tych, którzy zechcą mu zło-
żyć wizytę. Pisał ważne i głębokie w 
treści dokumenty. Zwłaszcza ency-
kliki. Ojciec Święty czuł, iż ludzie 
chcą by gościł w ich kraju. Chcą mu 
się zwierzyć ze swoich codziennych 
spraw, zarówno z radosnych, jak i 
smutnych i pragną wysłuchać jego 
pasterskiego słowa, jego ewange-
licznej mądrości i miłości. I to wła-
śnie robił. Jeździł po całym świecie 
dokądkolwiek tylko był zapraszany. 
Niektóre państwa odwiedzał wie-
lokrotnie. A zwłaszcza tam, gdzie 
ludziom było szczególnie ciężko 
żyć. Spotykał się z ludźmi prostymi, 
dostojnikami Kościoła, wyznawcami 
innych religii, ludźmi kultury i nauki 
oraz z politykami i przedstawiciela-
mi rządów. Na celebrowanych przez 
siebie Mszach świętych zawsze 
gromadziły się wokół jego osoby 
miliony ludzi.
 Zawsze potrafił rozmawiać z wiel-
ką mądrością i miłością.
 Wielu rządzących tego świata i 
podległe im środki masowego prze-
kazu zarzucały Ojcu Świętemu:
- „Ten Papież miesza się do polity-
ki.”
- „Ten Papież wtrąca się w zagad-
nienia ekonomiczne i społeczne.”
- „Papież powinien więcej zajmo-
wać się sprawami religijnymi, a nie 
kwestia robotniczą.”
Równocześnie płynęły głosy entu-
zjazmu ze strony tych, którzy go 
słuchali, płynęły oklaski trwające 
bez końca:
- ”Papież ma rację.”
- ”Wreszcie jest ktoś, kto walczy o 
prawa człowieka.”
-” Papież powinien, a nawet musi 
podejmować kwestie wolności, nie-
równości społecznej i wyzysku. To 
należy do jego obowiązków, do obo-
wiązków każdego człowieka trosz-
czącego się o dobro ludzkości.”

...I stało się.......
 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 
2137- OJCIEC ŚWIĘTY, Jan Paweł 
II umiera.
 Kilka minut po ogłoszeniu śmierci 
Papieża na budynku naszej Szkoły 
Podstawowej w Lutomiersku zosta-
je zawieszona flaga biało- czerwona 
z kirem na znak żałoby.
4 kwietnia - poniedziałek 
 Od rana w szkole ulega zmianie 
tygodniowy plan zajęć. W klasach 
odbywają się zajęcia z wychowaw-
cami, na których uczniowie przypo-
minają sobie nauki Ojca Świętego 
oraz głoszone przez niego wartości. 
Samorząd Uczniowski zorganizował 
kącik pamięci poświęcony Janowi 
Pawłowi II, na parterze naszej szko-
ły. Umieszczono w nim portret Ojca 
Świętego w tle serca o barwach 
narodowych Polski i papieskich, 
ponadto postawiono kwiaty i zapa-
lono znicze. Młodzież samorzutnie 
zatrzymywała się w tym miejscu, 
przyklękała modląc się w skupieniu i 
zapalała znicze.
 Tego dnia cała społeczność szkol-
na uczestniczyła we Mszy świętej 
żałobnej w intencji zmarłego Ojca 
Świętego Jana Pawła II, odpra-
wionej o godz. 10.00 w Kościele 
Parafialnym w Lutomiersku. Przed 
wejściem do kościoła, dzieci złożyły 
kwiaty i zapaliły znicze przed tablicą 
pamiątkową poświęconą Papieżowi. 
We wspólnej modlitwie uczestniczy-
ła również młodzież z innych placó-
wek oświatowych naszej gminy. Jak 
widać słowa Papieża kierowane do 
młodzieży odegrały znacząca rolę 
w ich życiu, kiedy to z uśmiechem 
mówił do nich: „Wy jesteście nadzie-
ją świata i moją nadzieją”. 
5 kwietnia - wtorek
 Dzień wolny od zajęć edukacyj-
nych z uwagi na przeprowadzenie 
w szkole sprawdzianu zewnętrzne-
go dla uczniów klas szóstych.
 Uczniowie przed sprawdzianem 
zapalili kolejne znicze w kąciku 
pamięci dla Ojca Świętego. Jako 
znak żałoby młodzież przypięła 
sobie wzajemnie do koszul i blu-
zek- białe wstążeczki. Przez chwilę 
uczniowie wraz z Dyrekcją szkoły i 
nauczycielami stojąc w skupieniu, 
z powagą godną uznania uczci-
li pamięć Papieża Jana Pawła II. 
Następnie weszli do klas, aby napi-
sać swój pierwszy w życiu spraw-
dzian oceniany zewnętrznie.
6 kwietnia - środa
 W tym dniu w klasach przygoto-
wywano plansze, plakaty, wystawki 
o Ojcu Świętym i jego pontyfikacie. 
Młodzież całej szkoły poznawa-
ła bliżej historię i tradycję swojej 
miejscowości. Uczniowie klas szó-
stych odwiedzili kościół parafialny, 
gdzie zapalili znicze i wręczyli Księ-

dzu Kanonikowi Włodzimierzowi 
Paszkowskiemu dwa duże serca z 
podziękowaniami od dzieci dla Ojca 
Świętego Jana Pawła II :
· „Odszedłeś od nas, ale w naszej 
pamięci i w naszych sercach pozo-
staniesz na zawsze. Kochamy Cię!”
· „Ojcze Święty, chciałabym podzię-
kować Ci za wszystko to, co zrobiłeś 
dla naszego narodu i całego świata. 
Głosiłeś Słowo Boże, jednoczyłeś 
inne religie. Ty na zawsze pozosta-
niesz w naszych małych sercach i 
zawsze będziesz dla nas wzorem.”
· „Chcę Ci podziękować za wszyst-
ko, co zrobiłeś dla naszego kraju.”
· „Ojcze Święty dziękuję ci za to, że 
wśród zła panującego na świecie, 
umiałeś pokazywać nam dobro i 
dzieliłeś się nim z innymi.”
W pobliskim klasztorze Ojców Sale-
zjanów społeczność szkolna wraz 
z wychowawcami uczestniczyła 
w spotkaniu z księdzem Piotrem, 
który oprowadzał ich po wystawie 
poświęconej Papieżowi i wystawie 
archeologicznej stanowiącej frag-
ment historii Lutomierska. Ucznio-
wie zapoznani zostali z historią 
klasztoru zobaczyli zachowane do 
dziś elementy budowli, świadczą-
ce o odległej historii tego miejsca. 
Młodzież przed ołtarzem odmówi-
ła w skupieniu - modlitwę za Ojca 
Świętego i zapaliła przy kapliczce 
Matki Bożej Fatimskiej znicze. Na 
klasztornym dziedzińcu pod wie-

kowym wiązem, gdzie odpoczywał 
przywódca powstania styczniowe-
go-Edmund Taczanowski, zrobiono 
pamiątkową fotografię. 
Na miejscowym cmentarzu ucznio-
wie zapalili znicze i złożyli kwiaty 
na Mogile Powstańców bohaterom 
naszej Ojczyzny.
7 kwietnia - czwartek
 Poszczególne klasy pod kierun-
kiem nauczycieli i wychowawców 
przygotowały „promyki” z podzięko-
waniami „Dziękuję Papieżowi za.....”, 
modlitwami, wspomnieniami o Ojcu 
Świętym. Pracami dzieci zostało 
ozdobione serce dla Papieża Jana 
Pawła II w kąciku jego pamięci.
Również w tym dniu  o godz. 12.00,  
Dyrekcja Szkoły, przedstawiciele 
Samorządu Uczniowskiego z opie-
kunem oraz uczniowie klas szóstych 
z wychowawcami uczestniczyli w 
Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy, 
zorganizowanej przez Wójta i Rad-
nych Gminy Lutomiersk, mającej na 
celu oddanie hołdu Wielkiemu Pola-
kowi, Wielkiemu Człowiekowi Ojcu 
Świętemu Janowi Pawłowi II.
8 kwietnia - piątek
 Zgodnie z zarządzeniem władz 
oświatowych Dyrektor szko-
ły wyszedł naprzeciw prośbom i 
oczekiwaniom rodziców, by dzień 
pogrzebu Ojca Świętego Jana 
Pawła II, był dniem wolnym od zajęć 
edukacyjnych.

Biały Ptak Pokoju - Orzeł z Polski rodem
- Jan Paweł II
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W poniedziałek przyszliśmy do szkoły z żalem w sercach, ponie-
waż odszedł od nas Papież, Wielki Człowiek i Nasz Rodak - Jan 
Paweł II. Podobnie jak w całej Polsce, tak i u nas, czas do dnia 
pogrzebu Ojca Świętego poświęciliśmy jego pamięci.
 Już na pierwszych poniedziałkowych zajęciach uczniowie czuli 
potrzebę rozmowy o Karolu Wojtyle. Zaskakiwali szeroką wie-
dzą i dojrzałymi przemyśleniami o życiu i działalności człowie-
ka, który z piedestału swego papiestwa pokazywał na każdym 
kroku ludzką twarz. Korzystali również z internetu, wyszukując 
dodatkowych informacji, dotyczących pielgrzymek po świecie, 
pielgrzymek do Ojczyzny oraz zdjęć Wielkiego Polaka. Uczniowie 
najwięcej uwagi poświęcili wiadomościom, które przedstawiały 
Papieża jako małego chłopca - „Lolka”. Dostrzegli w nim swojego 
rówieśnika, który tak jak oni lubił grać w piłkę, przepadał za słody-
czami, a jednocześnie ujrzeli chłopca, mogącego stanowić wzór 
ucznia.
 Jan Paweł II uważał, że nauka jest ważnym elementem ludz-
kiego życia, dlatego w modlitwie „Anioł Pański”, wygłoszonej w 
Castel Gandolfo, zwrócił się do dzieci, podkreślając jej wartość:
„Drodzy uczniowie!

Szanujcie szkołę! Wracajcie do niej z radością;
uważajcie naukę za wielki dar,
który jest waszym podstawowym prawem
i - oczywiście - zarazem obowiązkiem”.
 Wyszukane materiały posłużyły dzieciom do stworzenia gazetki 
ściennej na korytarzu szkolnym oraz gazetek w klasach poświę-
conych Ojcu Świętemu. Jednocześnie na górnym korytarzu 
zostało wystawione zdjęcie Jana Pawła II. Żywe kwiaty i palący 
się znicz stały się odzwierciedleniem naszego wielkiego uzna-
nia dla Papieża. Młodsze dzieci, wyrażając swoją miłość dla tego 
niezwykłego Człowieka, wykonały laurki, które pozostawiły obok 
portretu, a uczniowie klasy „O” ofiarowali kolorowe serduszka.
 Delegacja z naszej szkoły wzięła także udział w Gminnej Mszy 
Świętej odprawionej w Kościele Parafialnym w Lutomiersku w 
intencji Ojca Św. Samorząd uczniowski złożył kwiaty i zapalił znicz 
- symbol wiecznego życia - przed pamiątkową płytą poświęconą 
Papieżowi. Msza miała wyjątkowy charakter, ponieważ kościół 
wypełniony był po brzegi dziećmi - tymi z klas najmłodszych, star-
szych oraz młodzieżą gimnazjalną. Ich obecność była dowodem 
na to, że słowa Jana Pawła II są wśród nich wciąż żywe:
„Papież kocha wszystkich,
każdego człowieka i wszystkich ludzi,
ale pierwszeństwo daje najmłodszym,
ponieważ oni mieli przed innymi miejsce w sercu Chrystusa”.
(Spotkanie z dziećmi w czasie audiencji generalnej w Bazylice 
św. Piotra)
 Ci wszyscy, którzy zostali w szkole, łącząc się w modlitwie 
z uczestnikami mszy, w wielkim skupieniu w szydłowskiej kaplicy 
odmówili część radosną Różańca Świętego, Litanię Loretańską 
oraz śpiewali pieśni religijne.
 W ostatnim wspólnie spędzonym dniu przed pogrzebem Papie-
ża uczestniczyliśmy we mszy św. celebrowanej przez Probosz-
cza - Stanislawa Dwornika - w Kaplicy w Szydłowie, a następnie 
uczniowie klasy VI wzięli udział w XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady 
Gminy w Lutomiersku, aby „oddać hołd Wielkiemu Człowiekowi, 
Wielkiemu Polakowi, Ojcu Św. Janowi Pawłowi II”.
 Piątkowe zajęcia zostały odwołane, by dzieci w gronie najbliż-
szych mogły uczestniczyć w uroczystościach towarzyszących 
ostatniej drodze Człowieka, który odcisnął wielki ślad w sercach i 
sumieniach ludzi na całym świecie.

Szkoły - Ojcu Świętemu

W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II
- SP w Szydłowie

 Uczniowie, nauczyciele i rodzice ze Szkoły Podstawowej w 
Kazimierzu przeżywali dni choroby i śmierci Ukochanego i Wielkie-
go Polaka Jana Pawła II razem z całą społecznością naszej Parafii 
i Gminy. 
 W niedzielę, 03.04.2005r., dzieci z rodzicami zgromadzili się w 
Kościele w Kazimierzu, by wraz z OSP z terenu Parafii i z innymi 
Parafianami modlić się w intencji Ojca Świętego.
Dnia 04.04.2005r. uczniowie kl. VI i Samorząd wraz z panią dyrek-
tor wzięli udział we Mszy Świętej w Lutomiersku.
 Hołd i wdzięczność Ojcu Świętemu złożyliśmy też podczas uro-
czystego apelu szkolnego. Pani dyrektor, nauczyciele i uczniowie 
minutą ciszy uszanowali pamięć Wielkiego Polaka. Była wspól-
na modlitwa i śpiew. Pod portretem Papieża Jana Pawła II dzieci 
zapaliły znicze biało-czerwone. W całej szkole panowała podniosła 
atmosfera.
 W czwartek uczniowie naszej szkoły z pocztem sztandarowym 

udali się do Kościoła. Pod Krzyżem Misyjnym zapalili znicze- świa-
tełka dla Ojca Świętego w drodze do nieba. Uczniowie modlili się 
na Mszy Świętej ufnie śpiewając „Święty, Święty...”.
 Ks. Proboszcz - Stanisław Dwornik - przybliżył nam naukę Ojca 
Świętego i zachęcał, aby ją realizować w codziennych obowiąz-
kach i modlitwie.
 Uczniowie kl. VI wraz z Samorządem Uczniowskim pod opieką 
pani dyrektor uczestniczyli w Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy, 
gdzie został oddany hołd i wdzięczność Wielkiemu Człowiekowi, 
Wielkiemu Polakowi- Ojcu Świętemu za Jego miłość, mądrość, 
dobroć i świętość.
 Przeżywaliśmy te smutne dni w podniosłej atmosferze, w ciszy, 
nauce, na modlitwie, w skupieniu. Na lekcjach dużo rozmawialiśmy 
o Ojcu Świętym. O tym, dlaczego nie tylko Polska, ale cały świat 
zatrzymał się na chwilę.
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STRAŻACY PAPIEŻOWI
 W dniu 2 kwietnia br. zmarł Ojciec Święty Jan Paweł II.
 Natomiast w dniu 6 kwietnia przedstawiciele jednostek OSP włą-
czonych do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego z terenu 
województwa łódzkiego brali udział w żałobnej Mszy Św. celebro-
wanej przez kapelanów strażackich: krajowego, wojewódzkiego i 
powiatowego w asyście kampanii honorowej PSP i władz Zarządu 
Związku OSP RP oraz Państwowej Straży Pożarnej, która odbyła 

się w łódzkim kościele na ul. Strycharskiej.  W tej smutnej uro-
czystości uczestniczyli  przedstawiciele naszych jednostek OSP z 
Lutomierska, Kazimierza i Szydłowa.
 8 kwietnia w dniu pogrzebu Jana Pawła II o godz. 1000 syre-
ny wszystkich strażnic OSP Gminy Lutomiersk oddały ostatni hołd 
zmarłemu Ojcu Świętemu

Informujemy wszystkich korespondentów, że przyjmujemy materiały do 15 każdego miesiąca w formie elektronicznej (dyskietka, internet). 
Adres redakcji:  95-083 Lutomiersk, Plac Zwycięstwa 11,  tel (043) 677-50-11,  mail: ug@lutomiersk.pl
Redakcja:  Zespół Redakcyjny Urzędu Gminy Lutomiersk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo do skrótów. 
Wydanie zamknięto 22.04.2005 r.                                    Druk: Drukarnia offsetowa StarCo,      Łódź, ul. Piotrkowska 55, tel. /42/ 630-51-30

 Będziemy się starać przez 
całe życie kierować nauką 
Jana Pawła II, a przykazania 
dekalogu mieć za drogowskaz 
naszego postępowania, bo jak 
pisał Ojciec Święty w liście do 
dzieci:
„Niebo jest dla tych,
którzy są prości jak dzieci,
tak pełni zawierzenia,
tak pełni dobroci i czystości”.
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W hołdzie Ojcu Świętemu


