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Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejsze chwile w roku,
to czas pokoju, refleksji i dobrej nowiny.

Niech te święta upłyną w zdrowiu i szczęściu,
nuta ulubionej kolędy niech towarzyszy

przez cały ten wyjątkowy czas,
a Nowy Rok przyniesie ze sobą szczęście i pomyślność.

Tego wszystkiego Mieszkańcom Gminy życzą

                          Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk                 Wójt Gminy Lutomiersk
                                          Tadeusz Rychlik                                           Tadeusz Borkowski



MIKOŁAJKI
W GOK’u
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W numerze:
- Idą święta
-  Inwestycje
  i remonty w gminie
- Mikołajki 2008
- Pogoń za lisem
- Z życia szkół

Mikołajki w Domu Kultury
W dniu 04.12.2008r. z okazji Mikołajek w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury wystawiono 

przedstawienie Kornela Makuszyńskiego zatytułowane „Szewc Kopytko i Kaczor Kwak” w wykona-
niu aktorów Teatru Lalek „Arlekin” w Łodzi. Na widowni zasiadły dzieci ze szkół podstawowych w 
Lutomiersku, Kazimierzu i Szydłowie. Przedstawienie  było przyjęte przez dzieci z ogromną radością 
i nagrodzone wielkimi brawami. Po przedstawieniu  wszystkie dzieci obdarowane zostały słodkimi 
upominkami, a to miłe przedpołudnie uświadomiło wszystkim jak blisko są już święta. Obok przedsta-
wiamy fotorelację z imprezy.

 W dniu 23 listopada 2008 r. w Kazimierzu 
w południe rozpoczęła się „Motocyklowa 
pogoń za lisem” z okazji zakończenia sezo-
nu motocyklowego. Impreza została zor-
ganizowana przez Stowarzyszenie Enduro 
Team Centrum oraz Parafię w Kazimierzu, 
na zlecenie Zarządu Okręgowego Polskiego 
Związku Motocyklowego. 
 Około 60 osób na motocyklach i quadach 
pokonywało pełną „niespodzianek” trasę w 
pogoni za ... lisem. Pierwotnie uczestnicy 
przejechać mieli trasę na odcinku ok. 60 
km, niestety ze względu na niesprzyjające 
warunki pogodowe trasę skrócono do ok. 8 
km. Nie przeszkodziło to jednakże uczest-
nikom imprezy w znakomitej zabawie. Na 
trasie czekały na nich różne niespodzianki 
jak wyboje, błota i rzeczki, kamienie. Wśród 
zawodników znalazły się również dzieci, 
ponieważ impreza odbywała się poza dro-
gami publicznymi. Do Kazimierza przy-
byli motocykliści nie tylko z terenu naszej 
Gminy, czy też województwa łódzkiego, ale 
i z innych miejscowości Polski jak z Opola 
i Wrocławia. Godnym podkreślenia jest, iż 
wśród uczestników znalazła się przedstawi-
cielka płci pięknej – 14 letnia Kamila Galiń-

„Pogoń za … lisem”

Wszystkim Podopiecznym
najserdeczniejsze życzenia
pokoju, szczęścia i radości

na zbliżające się
Święta Bożego Narodzenia

oraz nadziei,
           aby Nowy 2009 Rok

            był dobry i pomyślny

składa Dorota Pabjańska
Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Lutomiersku

Pogodnych, spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia

oraz szczęśliwego
Nowego Roku 2009
wszystkim druhom,

oraz sympatykom OSP

życzy w imieniu
Związku Gminnego OSP RP

Prezes Zarządu Tadeusz Nowak

ska z Lutomierska. 
 Imprezę prowadził Pan Andrzej Rencz. Organizatorzy przyznali nagrody w klasach: 
turystycznej, sportowej i quadów. Puchar Wójta Gminy Lutomiersk wywalczył mieszka-
niec Łodzi – Michał Szulc. 
 Na zakończenie „Pogoni za lisem” odbyło się ognisko oraz tradycyjne pieczenie kieł-
basek. Takiego typu impreza odbyła się w naszej Gminy po raz pierwszy i – mamy 
nadzieje - nie ostatni.
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7 listopada br. odbyły się w Lutomiersku obchody 90 rocznicy 
odzyskania niepodległości przez Polskę. Przed uroczystą Mszą 
Św. w intencji Ojczyzny, przedstawiciele Samorządu Terytorialne-
go i Kombatanci z Gminy Lutomiersk złożyli wiązanki kwiatów w 
miejscach pamięci w Lutomiersku i Kazimierzu.

Ksiądz Proboszcz Marek Kowalski przypomniał, że Ojczyzna, 
postrzegana jako ziemia ojców, powinna być dla Polaków naj-
wyższą wartością. Stoi przed nami obowiązek odpowiedzialnego 
korzystania z wolności, bo niepodległość i demokracja to dwa nie-
rozłączne pojęcia.

Po mszy kombatanci, przedstawiciele władz samorządowych i 
szkół, mieszkańcy Lutomierska udali się do Gminnego Ośrodka 
Kultury. Program artystyczny zaprezentowali uczniowie klas IV - VI 

90 lat wolności

Zygfryd Różycki urodził się w 1929 r. Swoje całe życie przeżył w niewielkiej wiosce 
naszej gminy Charbicach Górnych. Jak większość mieszkańców tej wsi, był rolni-
kiem z dziada – pradziada. Oprócz umiłowania do pracy na roli, posiadał również 
niezwykły talent artystyczny. Możemy o nim powiedzieć – twórca ludowy. To on był 
zawsze autorem przyśpiewek dożynkowych. Nie kto inny, ale właśnie Pan Zygfryd, 
był pomysłodawcą i wykonawcą ( z całą społecznością Charbic Górnych) wieńców 
dożynkowych. Zachwycały one wszystkich swoją oryginalnością, niezwykłością 
i pięknym wykonaniem. Były to prawdziwe dzieła sztuki ludowej i  twórczej. Zyg-
fryd Różycki był również wielkim społecznikiem, jednym z tych sołtysów w Polsce, 
który piastował tę funkcję przez ponad 40 lat, ciesząc się nieustannym szacunkiem 
i poważaniem mieszkańców. Należał i należy, do tych ludzi, którzy na zawsze pozo-
staną w pamięci. Ostatnie dzieło Zygfryda Różyckiego

Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku pod kierun-
kiem pani Doroty Lisieckiej-Gary i pani Agnieszki Sobczak. Oprawę 
muzyczną zapewnił chór szkolny wraz z opiekunem panem Grze-
gorzem Chobotem. Dzieci zaprosiły gości na lekcję z narodowej 
historii. Wysłuchaliśmy utworów poetyckich układanych przez żoł-
nierzy w okopach - świadectwa marzeń Polaków o niepodległości. 
Popłynęły dźwięki pieśni patriotycznych. Pozwoliło to nam na chwi-
lę przenieść się w czasy, kiedy Polska się odradzała, aby lepiej 
zrozumieć proces kształtowania się państwa polskiego.

Święto Niepodległości skłania do refleksji nad przyszłością 
naszego państwa. Drugą część spotkania wypełniły rozważania o 
znaczeniu ojczyzny dla najmłodszego pokolenia Polaków. Dzieci 
są dumne ze swojej narodowości. Ojczyznę nazywają najproś-
ciej... to miejsce urodzenia, pola, łąki i kwiaty.

Agnieszka Sobczak

Wspomnienie o zmarłym Sołtysie Zygfrydzie Różyckim
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INWESTYCJE i REMONTY

 W miesiącu listopadzie br. zakończono następujące roboty na 
drogach gminnych polegające na ułożeniu dywanika asfaltowego 
na istniejącej podbudowie z kruszywa:
- „ Przebudowa odcinka drogi w Malanowie” za kwotę 98.240,50 zł 

(dł.375 mb);
- „ Przebudowa odcinka drogi w Orzechowie” za kwotę 109.766,45 

(dł. 750 mb);
oraz zadania prowadzone i finansowane przez Gminę przy dro-
gach powiatowych:
- „ Remont chodnika na drodze powiatowej nr 3709 E na odcinku 

ulic 3-go Maja i Paderewskiego w Kazimierzu” na pow. 990,0 m2 
za kwotę 149.646,79 zł.

- „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3719 E Sarnów – Malanów w 
miejscowości Orzechów” za kwotę 25.811,54 zł na dł. 130 mb 
polegające na ułożeniu dywanika asfaltowego na istniejącej pod-
budowie z kruszywa.

Gospodarka drogowa
Wymiana okien w mieszkaniach

komunalnych w 2008 roku:
 Za sumę zł 6155,00 wymieniono 7 szt. okien w mieszkaniach Nr 
2, 8, 12, 13 w Lutomiersku przy Placu Bartłomieja 2. 
 Za sumę zł 9713,00 wymieniono 11 szt. okien we wszystkich 
mieszkaniach w budynku w Lutomiersku przy ul. Kilińskiego 81, 
 Za sumę zł 766,00 wymieniono 1 okno w mieszkaniu Nr 1 budyn-
ku w Czołczynie, 
 Za sumę zł. 2456,00 wymieniono 2 okna w mieszkaniu Nr 2 
budynku w Bechcicach, 
 Za sumę zł 2496,00 wymieniono 3 okna w mieszkaniu Nr 3 
budynku położonym we Wrzącej przy ul Piłsudskiego 4.
W cenę każdej usługi wliczony jest montaż parapetów, obróbek 
wewnętrznych i zewnętrznych oraz 22 % podatek VAT.

Inne prace wykonane w 2008 roku
dotyczące budynków komunalnych:

 Położono nową papę termozgrzewalną na budynku w Lutomier-
sku przy Placu Jana Pawła II Nr 12 zł, 
 Zabezpieczono pokrycia dachowe i uzupełniono ubytki papy na 
budynkach komunalnych w Mikołajewicach, Stanisławowie Starym, 
Malanowie, Prusinowicach oraz Lutomiersku przy ul. Kilińskiego 
81 
 Poprawione zostały tynki na 2 kominach w budynku przy ul. Koś-
ciuszki 13 w Lutomiersku, 
 Wymieniono przyłącze energetyczne do budynku komunalnego 
w Malnowie.

Gospodarka komunalna

NOWY RADIOWÓZ
DLA POSTERUNKU

POLICJI
W listopadzie Posterunek Policji w Lutomiersku otrzymał nowy 

radiowóz marki KIA CEE’D 1,9 TDI w kolorze srebrnym  z odbla-
skowymi niebieskimi pasami z folii na masce i drzwiach. Auto wypo-

sażone jest w klimatyzację 
i nawigację GPS. Zakupu 
nowego samochodu doko-
nano m.in. dzięki staraniom 
Komendanta Powiatowego 
Policji w Pabianicach oraz 
władzom samorządowym 
Gminy Lutomiersk, które 
przyznały dotację w wyso-
kości 17.000 zł.

Prezentac j i  nowego 
radiowozu Radnym Gminy 
Lutomiersk dokonał Kierow-
nik Posterunku 19 listopada 
przed nadzwyczajną sesją 
Rady Gminy Lutomiersk. 
Nowa Kia ma przyczynić się 
do poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców gminy.
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Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
będą dla nas wszystkich pełne ciepła i radości

a Nowy Rok 2009 przyniesie
wiele pomyślności i nadziei

Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych S.A. Oddział Okręgowy w Łodzi
serdeczne podziękowanie składają:

-  Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutomiersku za przyznanie dotacji w kwocie 10.000 złotych, którą jednostka przeznaczyła na 
zakup dodatkowego wyposażenia w nowym samochodzie ratowniczo-gaśniczym IVECO-Eurocargo.

-  Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Charbicach Dolnych za przyznanie dotacji w kwocie 8.000 złotych, która została przeznaczona 
na zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie samochodu pożarniczego oraz środki indywidualnej ochrony strażaka.

-  Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Puczniewie za dotację w kwocie 5.000 złotych przeznaczoną na zakup piły do drewna radio-
stacji przenośnej oraz chełmów.

-  Dyrekcja Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku za przyznane środki finansowe w kwocie 4.000 złotych, za które zakupiono 
pomoce dydaktyczne z zakresu zajęć dotyczących bezpieczeństwa młodzieży w ruchu drogowym i udzielania pierwszej pomocy oraz 
dwie apteczki z wyposażeniem, a także apteczkę w torbie przenośnej.

INFORMACJE RNE

   Krzysztof Pacholak                              Tadeusz Rosiak
             Radny Powiatu Pabianickiego      Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego

Jakość wody dostarczanej przez Gminę Lutomiersk
W związku z wpływającymi do urzędu pytaniami i wątpliwościami mieszkańców Gminy Lutomiersk co do jakości wody w wodociągach 

Gminy Lutomiersk, przedstawiamy poniżej pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach w tej spawie.
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Kalendarzyk zebrań
sprawozdawczych w jednostkach OSP

z terenu Gminy Lutomiersk w roku 2009
 W dniach od 30 maja do 7 czerwca 2008 r. w War-
szawie odbył się 38 Światowy Kongres Rolników (z 
ang. IFAP). Jest to organizacja reprezentująca gospo-
darstwa rolne zgrupowane w 115 organizacjach naro-
dowych z 88 krajów. Działa ona od 1946 r.
 Broni interesów rolników na poziomie światowym. 
Tematem obrad 38 Kongresu było globalne ocieple-
nie klimatu. W programie przewidziana była wizytacja 
przez delegatów gospodarstw rolnych. Impreza zosta-
ła objęta patronatem premiera RP Donalda Tuska.
 Z polskiej strony organizatorem imprezy był Krajo-
wy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 
(KZRKiOR). Kongresy IFAP odbywają się co 2 lata (w 
Europie odbywa się średnio co 8-10 lat). W Polsce taki 
zjazd rolników miał miejsce po raz pierwszy.
 Kongres był bardzo dobrą okazją do promowania 
polskiego rolnictwa. Dlatego też nie mogło zabraknąć 
tam naszej Gminy. W dniu 4 czerwca 2008 r. Gminę 
Lutomiersk promował: Zarząd Gminnego Związku Rol-
ników, Kółek i Organizacji Rolniczych a także zespół 
„Szycha”.

XXXVIII Światowy
Kongres Rolników IFAP

W związku zapytaniami mieszkańców naszej gminy dotyczą-
cymi sposobu zgłaszania kandydatów do odznaczenia za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie, uprzejmie informujemy, że pary 
małżeńskie winny zgłaszać swoje jubileusze 50-lecia pożycia 
małżeńskiego osobiście lub poprzez osoby z rodziny do tutejsze-
go urzędu stanu cywilnego w Lutomiersku. Zgłoszenia można 
dokonać także telefonicznie, jednakże wymagane jest podanie 
daty oraz miejsca zawarcia związku małżeńskiego /świeckiego 
- nie wyznaniowego/. Nie wszyscy bowiem mieszkańcy zawie-
rali związki małżeńskie w urzędach stanu cywilnego na terenie 
naszej gminy. Podajemy adres naszego Urzędu Stanu Cywilne-
go oraz telefon:

Urząd Stanu Cywilnego w Lutomiersku
Plac Jana Pawła II nr 11
95-083 Lutomiersk
/043/ 6775-011 lub 6775-016 wew. 115

Informacja
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku 

informuje, że od dnia 8 grudnia 2008 r. Wydział Świadczeń 
Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego został przeniesio-
ny do budynku Banku Spółdzielczego.

Wejście do Wydziału znajduje się od tyłu budynku banku 
/obok Referatu Gospodarki Komunalnej i Lokalowej./

Nr. telefonu bezpośredniego: 0-43 6775-555

Odznaczenia za długoletnie
pożycie małżeńskie

Lp Nazwa jednostki Data zebrania godz.

1. OSP Albertów 31.01.2009 18
2. OSP Babice 21.02.2009 18
3. OSP Bechcice 10.01.2009 18
4. OSP Charbice 14.03.2009 18
5. OSP Czołczyn 24.01.2009 15.30
6. OSP Franciszków 14.02.2009 18
7. OSP Jerwonice 31.01.2009 18
8. OSP Kazimierz 31.01.2009 18
9. OSP Lutomiersk 28.02.2009 17

10. OSP Malanów 07.02.2009 18
11. OSP Mianów 17.01.2009 18
12. OSP Mirosławice 21.02.2009 18
13. OSP Orzechów 21.02.2009 18
14. OSP Prusinowice 14.02.2009 18
15. OSP Puczniew 21.02.2009 18
16. OSP Stanisławów 07.02.2009 18
17. OSP Szydłów 14.02.2009 18
18. OSP Zdziechów 08.03.2009 15
19. OSP Wygoda 03.01.2009 18

Prezentacja
zespołów artystycznych KGW

oraz stołów regionalnych
 Zespół ludowy „Szycha” oraz Rada Kół Gospodyń 
Wiejskich z Gminy Lutomiersk wzięły udział w prezen-
tacji zespołów artystycznych KGW oraz stołów regio-
nalnych w Sieradzu w dniu 6 listopada 2008 r. Uroczy-
stość zorganizowana została w Urzędzie Powiatowym 
w Sieradzu przez Rejonowy Związek Rolników, Kółek i 
Organizacji Rolniczych oraz
Radę Rejonową Kół Gospodyń
Wiejskich w Sieradzu.



Strona � WIADOMOŚCILUTOMIERSKIE

INFORMACYJNY BIULETYN SAMORZĄDOWY

grudzień 2008

 Uruchomienie infolinii paszportowej jest odpowiedzią na potrze-
by zgłaszane przez Klientów Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Łodzi, którzy z uwagi na duże obciążenie istniejących dotąd łączy 
telefonicznych mieli problem z uzyskaniem informacji dotyczących 
warunków i trybu ubiegania się o wydanie dokumentu paszporto-
wego.
 Połączenie z pracownikiem oddziału paszportów (informacją 
paszportową) możliwe było dotąd tylko jedynie w godzinach pracy 
Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. Numer telefonu 
informacji paszportowej, z uwagi na dużą liczbę realizowanych 
połączeń, był bardzo często zajęty. W okresach wzmożonego 
zainteresowania paszportami, pracownicy oddziału paszportów 
nie zawsze mogli podejmować rozmowy telefoniczne z uwagi 
na konieczność zapewnienia obsługi wszystkim Klientom, którzy 
zgłaszali się do Wydziału osobiście. Klienci, którzy uzyskali infor-
mację telefoniczną, a następnie zgłaszali się osobiście w siedzi-
bie Wydziału sygnalizowali również, że nie uzyskali przez telefon 
informacji o wszystkich wymogach, związanych z ubieganiem się o 
paszport.
 Infolinia paszportowa pozwala na uzyskanie informacji o warun-
kach i trybie ubiegania się o paszport o każdej porze dnia i nocy 
przez 365 dni w roku - czyli również w dni świąteczne i dni wolne 
od pracy. Automatyczna infolinia paszportowa pozwala na realizo-
wanie w jednym czasie aż 6 połączeń.
 Komunikaty odtwarzane za pośrednictwem infolinii zawierają 
pełną informację paszportową. Klient telefonujący pod numer info-
linii paszportowej może wielokrotnie wysłuchać interesującego go 
komunikatu.
I nfolinia paszportowa jest obiektywnym źródłem informacji, do 
którego - w przypadku pojawienia się kwestii spornych - mogą 
odwoływać się zarówno Klienci, jak i pracownicy oddziału paszpor-
tów. Rozmowy, prowadzone z pracownikami oddziału paszportów 
za pośrednictwem infolinii paszportowej, będą rejestrowane.
 W przypadku spraw skomplikowanych i pytań, na które nie udało 
się znaleźć odpowiedzi w komunikatach odtwarzanych automatycz-
nie, w godzinach pracy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzo-
ziemców Klienci w dalszym ciągu mają możliwość połączenia się 

z pracownikami oddziału paszportów (w dalszym ciągu pozostają 
również aktywne dotychczasowe numery telefonów, pod którymi 
można było uzyskać informację w sprawach paszportowych).
Za pośrednictwem infolinii paszportowej można uzyskać informa-
cję o: 
a.  lokalizacji i godzinach otwarcia punktów paszportowych na tere-

nie województwa łódzkiego, 
b.  warunkach i trybie ubiegania się o wydanie paszportu przez 

osoby małoletnie i dorosłe, 
c.  zasadach postępowania w przypadku utraty lub zniszczenia 

ważnego paszportu, 
d.  opłatach za wydanie paszportu, warunkach stosowania ulg i 

zwolnień w opłacie za wydanie paszportu oraz o numerze konta, 
na które należy dokonywać wpłat za wydanie paszportu. 

 Koszt połączenia z numerem 0 801 456 457 jest taki sam we 
wszystkich strefach numeracyjnych województwa łódzkiego (ceny 
brutto): 
m  0,49 zł za minutę połączenia w dni robocze w godzinach od 8 do 

18, 
m  0,37 zł za minutę połączenia, realizowanego w dni świąteczne, 

soboty oraz niedziele w godzinach od 8 do 18, 
m  0,24 zł za minutę połączenia, realizowanego w godzinach od 18 

do 8 we wszystkie dni tygodnia. 
 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi udostępnia możliwość komu-
nikacji za pośrednictwem: 
a.  telefonu (aktualna książka telefoniczna, obejmująca wszystkich 

pracowników oraz wszystkie komórki organizacyjne Urzędu 
dostępna jest na stronie internetowej), 

b.  komunikatora SkypeR (obecnie kontakt z Wydziałem Spraw 
Obywatelskich i Cudzoziemców, w najbliższym czasie również 
z wszystkimi pozostałymi Wydziałami w Urzędzie), 

c.  poczty elektronicznej (adresy poczty elektronicznej dostępne 
są na stronach internetowych poszczególnych Wydziałów Urzę-
du). 

 Infolinia paszportowa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 
przygotowana została we współpracy z Kierownictwem i Pracowni-
kami RADIA ŁÓDŹ.

0 801 456 457 - CAŁODOBOWA, AUTOMATYCZNA INFOLINIA
PASZPORTOWA ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W ŁODZI

Gimnazjum w Lutomiersku

Z YCIA SZK

7 listopada społeczność naszej gminy obchodziła kolejną rocznicę odzy-
skania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską. W godzinach przedpo-
łudniowych miała miejsce msz św., celebrowana przez księdza proboszcza 
Marka Kowalskiego, z udziałem władz samorządowych oraz społeczności 
uczniowskiej. Uroczystości gminne uświetniła uroczysta akademia w Gmin-
nym Ośrodku Oświaty, zaś w Gimnazjum odbył się konkurs recytatorski 
„Myśląc: Ojczyzna”. Pod opieką p. Janiny Olszyńskiej i p. Krystyny Wdów-
ki, uczniowie naszej szkoły przygotowali i przedstawili utwory poetyckie o 
tematyce patriotycznej. Uroczystosć miała charakter kameralny i odbyła się 
w świetlicy szkolnej. Podczas prezentacji poezji śpiewanej, akompaniament 
gitarowy zapewnił p. Slawomir Kułak, a calą imprezę „okrasił” pokaz slajdów, 
związanych z drogą Ojczyzny do niepodległości, przygotowany przez p, Syl-
westra Paczesnego. 

W kategorii Recytacja nagrody zdobyli: I miejsce - Klaudia Pierzchała oraz 
chór (M. Dawidzka, D. Kukulak, A. Kiedrzyńska, K. Jaźwiec, K. Kosztowny) z 

Obchody Dnia Niepodległości
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Ciekawą lekcję geografii przeżyli uczniowie w Kopalni Soli w Kło-
dawie. W podziemnych korytarzach i wyeksploatowanych komo-
rach odkrywali zagadnienia geologiczne zwiazane z powstaniem 
wysadów solnych. Możliwość zobaczenia maszyn używanych w 
górnictwie solnym i innych osobliwości dało wszystkim wyobraże-
nie o soli i pracy górnika. Przejście magicznie oświetlonymi kory-
tarzami oraz zjazd windą z prędkoscią 6m/s na poziom 600m pod 
powierzchnię ziemi pozostawiły niezapomniane wrażenia.

Drugim ciekawym punktem wycieczki było Sanktuarium Maryjne 
w Licheniu.

Wycieczkę przygotowały dla uczniów kl. IIC i klas III Gimnazjum 
panie: B. Zielińska, p. A. Wróblewska, p.K. Wdówka, p. K. Borkow-
ska.

Opracowała: p. B. Zielińska, p. A. Wróblewska

Epidemia HIV/AIDS to jedno z ważniejszych zagrożeń zdrowot-
nych na świecie. Obecnie żyje na świecie ok. 30-40 milionów ludzi 
zakażonych HIV i chorych na AIDS. W Polsce od czasu wdroże-
nia badań w 1985 roku do chwili obecnej  liczba osób zakażonych 
bądź chorych na AIDS  przekroczyła już 10 tysięcy. 

Dane epidemiologiczne wykazują również , iż najwięcej zakażeń 
wirusem HIV odnotowuje się w populacji ludzi młodych, w prze-
dziale wiekowym 18 - 29 lat. Dlatego też wcześnie rozpoczynana 
edukacja,  której nadrzędnym celem jest promowanie zdrowego 
stylu życia jak też uświadomienie młodym,iż postawa unikania 
zachowań ryzykownych jest najlepszą ochroną przed zakażeniem, 
jest priorytetem w walce z tą epidemią.

Do walki tej, jak co rok, włączyło się także nasze Gimnazjum. 
W miesiącu listopadzie bieżącego roku w szkole przeprowadzone 
zostały lekcje profilaktyczno-wychowawcze poruszające tę trudną, 
ale jakże ważną dla naszego życia tematykę. Uczniowie uczest-
niczyli także w różnego rodzaju konkursach: szkolnych, ktorych 
organizatorami były p. E. Zarzycka i p. E. Zakrzewska jak też repre-

Lekcja geografii
w kopalni

klasy Ib, za opracowanie sceniczne i wykonanie „Prologu” z tomiku 
„Napis” Zbigniewa Herberta, II miejsce - Małgorzata Kacprzak (IIa) 
za wiersz „Guziki” Z. Herberta oraz Karolina Zych (IIa) za „Pieśń o 
żołnierzach z Westerplatte” K.I. Gałczyńskiego, III miejsce - Kami-
la Jaźwiec (Ib) za „17 IX” Z. Herberta. wyróżnienia: Radosław 
Duszyński (IIIa) za fragment „Wyzwolenia” S.Wyspiańskiego, Mał-
gorzta Kacprzak (IIa) za napisanien wiersza z okazji 11 Listopada 
oraz Marta Pawlak (IIa) za jego recytację. 

W kategorii Piosenka: I miejsce - Monika Bednarek i Anita Suwa 
za „Pieśń konfederatów barskich”, II miejsce - chór z klasy IIIb (E. 
Bratoń, K. Jęsiak, M. Słomkowska, K. Wojtas, P. Katafiasz, P. Kor-
becki, B. Szychowicz) za „Przybyli ułani pod okienko”, III miejsce 
- Weronika Mroczkowska i Patrycja Muras (IIa) za „Rotę”. Wyróż-
nienia: Paulina Adamiak (IIIb) za „Biały krzyż” oraz Jacek Nowak 
(IIc) za „Ostatni list”. 

Laureaci otrzymali drobne upominki, a w nieco późniejszym ter-
minie (27.11), podczas apelu ogólnoszkolnego, dyrektor p. Andrzej 
Stasiak wręczył im dyplomy.

Opracował p. Sławomir Kułak

Obchody Światowego
Dnia Walki z AIDS
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Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia roztaczają wokół czar niezwykłości i magii.
Niech emanują ciepłem, siłą i miłością.

Niech radość z narodzin Pana ogrzeje serca najbliższych, a wigilijny opłatek pozwoli zapomnieć o troskach,
kłopotach, przeciwnościach losu i połączy wszystkich przy jednym stole w tym niepowtarzalnym dniu.

,,Jan Paweł II w naszej pamięci’’- pod 
takim hasłem młodzież Gimnazjum im. 
Leszka Czarnego obchodziła 30 rocznicę 
wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę 
Piotrową. 

16 października uczniowie pod opieką 
nauczycieli złożyli kwiaty i zapalili znicze 
pod tablicą poświęconą pamięci Ojca Świę-
tego. Refleksyjnie zabrzmiały słowa ,,Barki’’ 
ulubionej pieśni Papieża, oraz słowa, które 
stały się mottem całego pontyfikatu ,,Nie 
lękajcie się! Otwórzcie, na oścież drzwi 
Chrystusowi’’. Wydaje się, że słowa te nie 
straciły swojej aktualności. Dziś również jak 
wtedy, kiedy zostały wypowiedziane, doda-
ją nam otuchy i zmuszają do zastanowie-
nia.

W ramach obchodów ,,Dni Papieskich’’ 
w szkole odbył się również konkurs zwią-
zany z postacią Jana Pawła II. Pod opieką 
pana Sylwestra Paczesnego, nauczyciela 
informatyki uczniowie przygotowali prace 
wykorzystujące metody grafiki komputero-
wej. Konkurs spotkał się z dużym zaintere-
sowaniem.

Nagrodzone prace można było oglądać 
na wystawie pt.:,,Jan Paweł II - oczyma 
młodzieży’’- przygotowanej przez uczniów 
pod kierunkiem p. Krystyny Wdówki.

22 października grupa młodzieży gim-
nazjalnej wyruszyła wraz z opiekunami do 
Wadowic. Młodzi ludzie z uwagą i wzrusze-

Dziękując za Pontyfikat

zentowali naszą Gminę w „ Wojewódzkim konkursie na zakładkę z 
hasłem ostrzegajacym młodzież przed podejmowaniem zachowań 
ryzykownych skutkujących zakażeniem wirusem HIV”.

W ramach szkolnych konkursów uczniowie musieli wykazać się 
wiedzą dotyczącą: dróg szerzenia sią zakażeń HIV, czynników i 
okoliczności sprzyjających zakażeniu,chorób przenoszonych drogą 
płciową, objawów klinicznych, przebiegu zakażenia HIV i AIDS, 
zapobiegania zakażeniom, psychospołecznych problemów zaka-
żonych HIV i chorych na AIDS, HIV i AIDS a prawa czlowieka.

Uczniowie, którzy wykazali się największą wiedzą w konkursach 
szkolnych zostali nagrodzeni. Nagrody te ufundowała Rada Rodzi-

ców naszego Gimnazjum, której to serdecznie dziękujemy.
Natomiast w „Wojewódzkim konkursie na zakładkę  z hasłem 

ostzregającym młodzież przed podejmowaniem zachowań ryzy-
kownych, skutkujących zakażeniem wirusem HIV” ( etap powia-
towy) uczniowie: Piotr Katafiasz i Dominika Iwańska zostali laure-
atami.

Zwycięzcom jak również wszystkim uczestnikom konkursów gra-
tulujemy wyników, bogatej wiedzy oraz dziękujemy za zaangażo-
wanie.

opracowała p. Edyta Zakrzewska

niem oglądali zdjęcia i pamiątki zgroma-
dzone w domu rodzinnym Ojca Świętego, 
modlili się też w kościele wadowickim gdzie 
Karol Wojtyła został ochrzczony.

Nie mogło też zabraknąć tak ważnego 
punktu programu, jak smakowanie papie-
skich kremówek, które Jan Paweł II tak 

serdecznie wspominał podczas swojego 
pobytu w Wadowicach w 1999r.

Te ,,niezapomniane chwile z Papieżem’’ 
zapadły wszystkim uczestnikom w serca, 
dlatego wrócimy jeszcze do Wadowic.

Opracowała p. Krystyna Wdówka

Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS - cd ze str 7

Niech nadchodzący Nowy Rok będzie rokiem spełnionych marzeń,
zrealizowanych pragnień i wielu pozytywnych zmian.

Tego Radzie Gminy i Wójtowi p.Tadeuszem Borkowskim,
Rodzicom oraz wszystkim mieszkańcom Gminy Lutomiersk życzą -

Dyrektor Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku
p. Andrzej Stasiak wraz z całą szkolną społecznością.
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Szkoa Podstawowa w Kazimierzu

Dnia 27 listopada, kiedy zapadł zmierzch 
w Szkole w Kazimierzu rozpoczęto wieczór 
wróżb. W tym dniu w szkole można było spot-
kać czarownice i wróżki oraz wróży i czaro-
dziejów. Przepowiadali oni przyszłość, wróżąc 
jak tradycja nakazuje z ognia i znaków na nie-
bie. Podczas spotkania nie zabrakło konkur-
sów, w których bardzo chętnie uczestniczyli 
uczniowie. Odbył się konkurs wokalny, w któ-
rym uczniowie prezentowali znane i popularne 
piosenki. Konkurs wygrał duet uczniów klasy 
VI: Paulina Olejnik i Damian Iwański. Zaśpie-
wali oni piosenkę pt.: ,,Pokonaj siebie’’ zespo-
łu Feel. 

Wieczór andrzejkowy dla uczniów klas 
IV - VI przygotował Samorząd Uczniowski pod 
kierunkiem opiekuna p. M. Śmiałkowskiej.

Dnia 28 listopada odbyły się andrzejki dla 
uczniów klas 0 – III pod hasłem ,,Dziś praw-
dziwych Cyganów już nie ma’’. Celem impre-
zy stało się propagowanie wśród uczniów 

idei tolerancji dla mniejszości narodowych oraz poznanie i poszanowanie ich kultury 
i tradycji. Dzięki zaangażowaniu rodziców wszystkie dzieci przybyły na andrzejki w 
barwnych, błyszczących i mieniących się strojach - charakterystycznych dla kultu-
ry Romów. Jak przystało na cygańskie andrzejki odbyło się wiele konkursów, wróżb 
a także pokaz mody cygańskiej. Dzieci śpiewały piosenki cygańskie i tańczyły przy 
wesołej muzyce, która mówiła o miłości, przyjaźni, życiu w zgodzie z innymi i pokorze 
wobec żywiołów natury. Rodzice, którzy licznie przybyli na andrzejki nie byli jedynie 
biernymi uczestnikami. Wspólnie z uczniami tańczyli, śpiewali znane i lubiane piosenki 
oraz wróżyli. Andrzejki przygotowały przebrane również w stroje cygańskie: p. A. Wiś-
niewska, p. Podstawczyńska i p. M. Głodny.

Od zarania wieków wie-
rzono, że są dni, kiedy duchy 
przodków wracają na ziemię i 
odsłaniają przed nami odrobi-
nę  nieznanego. 

Andrzejkowe wróżby prze-
trwały aż do dziś i do dziś cie-
szą się niesłabnącą popular-
nością. Nie ma chyba osoby, 
która trochę dla zabawy, a 
trochę na serio nie chciałaby 
uchylić rąbka zasłony spowija-
jącej przyszłość. 

Taką też okazję miała cała 
społeczność szkolna naszego 
Gimnazjum. W dniu 27 listopa-
da br. w świetlicy szkolnej za 
stolikami zasiadły wróżki. W 
ich role wcieliły się uczennice z 
klasy IIB. Wróżki wróżyły, wró-
żyły, wróżyły. A wróżyły różnie: 
jednym bogactwo, szczęś-
cie i miłość innym natomiast 
najbliższą przyszłość przed-
stawiały w nieco ciemniejszych 
barwach. Uśmiechnięte twarze 
uczniów świadczyły jednak o 
tym, iż nawet gorsze progno-
zy na przyszłość nie są w sta-
nie popsuć dobrego humoru i 
ogromu zabawy, jaką sprawia 
samo wróżenie.

Po wróżbach przyszła kolej 

Andrzejki

Czas magii i wróżb
na dyskotekę andrzejkową, 
ktora odbyła się  28 listopa-
da br. Organizacja dyskoteki 
przyniosła podwójne korzyści. 
Po pierwsze dała możliwość 
wyskakania, wytańczenia sią 
uczniom, ale również spra-
wienie radości innym ludziom. 
Dochód  z dyskoteki zostanie 
bowiem przekazany na Cari-
tas.

I z tak pozytywnym akcentem 
dobiegły do końca tegoroczne 
obchody Andrzejek. Ciekawe, 
co Nas czeka w dalszej przy-
szłości, za rok, dwa, trzy... O 
tym jednak dowiemy się pod-
czas kolejnych Andrzejek. Do 
zobaczenia więc za rok!

Edyta Zakrzewska
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                Grudzień w Szkole Podstawowej w Kazimierzu to 
miesiąc, w którym kultywowane jest jedno z najpiękniejszych świąt 
– Boże Narodzenie. Dnia 6 grudnia, zgodnie z tradycją odwiedza 
uczniów Święty Mikołaj. Można go dostrzec jak przechadza się po 
korytarzach. Święty, wchodzi do klas podczas zajęć lekcyjnych i 
częstuje uczniów słodyczami. W tym dniu uczniowie w klasach 
obdarowują swoich kolegów mikołajkowymi prezentami. Z inicja-
tywy Samorządu Uczniowskiego, uczniowie, którzy przychodzą 
dnia 6 grudnia w nakryciach głowy podobnych do tych, które nosi 
Święty Mikołaj nie muszą obawiać się, że będą odpytywani na lek-
cji. Podczas przerw, dzieci z zapałem poszukują czapek Mikołaja, 
które ukrywają się w wielu tajemniczych miejscach. Uczniowie, 
którzy je odnajdują otrzymują słodkie upominki. Nad prawidłowym 
przebiegiem konkursu czuwa p. Mirosława Śmiałkowska – opiekun 
Samorządu Uczniowskiego. 

W tradycję szkoły wpisała się wspólna dla całej społeczności 
wigilia. Spotkanie, któremu towarzyszy rodzinna atmosfera rozpo-
czyna się od wysłuchania fragmentu Biblii, mówiącego o Narodze-
niu Pana Jezusa. Po wysłuchaniu życzeń składanych przez panią 
Annę Skępską – dyrektora szkoły i gości, uczniowie otrzymują 
opłatki. Aby przybliżyć wydarzenia z przed tysięcy lat dzieci wysta-
wiają pełne religijnych treści, ale i humoru i tańca ,,Jasełka’’ pod 
kierunkiem p. I. Białeckiej – katechetki. Mali aktorzy, odgrywając 
role świętej rodziny, aniołów i pasterzy przypominają ponadczaso-
we przesłanie: życia w pokoju, miłości, w zgodzie z ludźmi oraz w 
harmonii z naturą. W dniu wigilii odwiedza uczniów gość, którego 
oczekują dzieci na całym świecie. Mikołaj, który zawsze zdąża na 
czas i obdarowuje uczniów prezentami.

Podczas wigilijnych spotkań w klasach uczniowie wraz z wycho-
wawcami nakrywają świąteczne stoły. W blasku kolorowo ubranych 
choinek przełamują się opłatkiem, wybaczają drobne przewinienia 

Szkoa Podstawowa w Lutomiersku

Ślubowanie to jeden z najważniejszych i 
najpiękniejszych dni w życiu pierwszoklasisty. 
Ten wyjątkowy dzień był uroczyście obcho-
dzony w Szkole Podstawowej im. Orła Białe-
go w Lutomiersku 29 października. Przewod-
nim mottem programu było hasło: „Polska to 
taka kraina, która się w sercu zaczyna”. 

W obecności dyrektora szkoły – Barbary 
Świstek, wicedyrektora – Cecylii Bujnowicz 
- Wasilewskiej, zaproszonych gości: Pani 
Agnieszki Kiedrzyńskiej – dyrektora GOOŚ w 
Lutomiersku, pana Leszka Filipiaka - sekre-
tarza gminy, księdza kanonika Franciszka 

Jaciubka, pani Joanny Filip - przedstawiciela 
Banku Spółdzielczego,  pani Małgorzaty Wło-
darczyk - przewodniczącej Rady Rodziców 
oraz starszych koleżanek i kolegów 42 pierw-
szoklasistów zostało pasowanych na uczniów 
i przyjętych do społeczności szkolnej.

Z wielkim wzruszeniem pierwszaki powta-
rzały słowa ślubowania. Zapewniali wszyst-
kich, że będą wzorowymi uczniami i dobrymi 
Polakami. 

Pani dyrektor Barbara Świstek każdego z 
nich „wielkim ołówkiem” pasowała na ucznia. 
Przyrzeczenie również złożyli rodzice.

Ubrani na galowo „mali” uczniowie wystą-
pili przed zebranymi gośćmi w programie 
artystycznym przygotowanym pod kierun-
kiem nauczycieli: Iwona Lichańska, Mirosła-
wa Łykowska. 

Po ślubowaniu, dzieci otrzymały wiele upo-
minków ufundowanych przez Radę Rodzi-
ców, zaproszonych gości oraz starszych 
kolegów i koleżanek.

Po części oficjalnej dzieci wraz z rodzicami 
udały się na słodki poczęstunek do swoich 
klas.

Tak jak co roku uczniowie naszej szkoły uczestniczą w tej szlachetnej akcji. W tym roku szkolnym to czwar-
toklasiści sprzedają świece. Jestem pełna podziwu dla nich. Ich odpowiedzialność, bardzo duże zaangażo-
wanie oraz przychylność społeczeństwa skłoniły nasze Szkolne Koło Caritas do dwukrotnego zakupu świec. 
Bardzo budujący jest fakt, że dzięki uzyskanym pieniądzom ze sprzedaży świec możemy pomóc dzieciom 
biednym zarówno w kraju i zagranicą. Jedna sprzedana świeca to zagwarantowany jeden ciepły posiłek.

Niech światełko zapalonej świecy w czasie wieczerzy wigilijnej doda nam sił na cały następny rok.

Agnieszka Adrianowska

Pierwszaki ślubowały!

Serdeczne życzenia wielu radosnych doznań
z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,

zdrowia, pomyślności oraz wszystkiego co najlepsze
w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku

rodzicom i dobroczyńcom.

składa Dyrektor, Nauczyciele
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu

Z okazji zbliżających się Świąt
Wójtowi, Radzie Gminy, Pracownikom
Gminnego Ośrodka Oświaty w Lutomiersku
składamy życzenia przeżycia Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości, w ciepłej, rodzinnej atmosferze.
Kolejny Nowy Rok niech będzie czasem pokoju
oraz realizacji osobistych marzeń.

Dyrektor, Nauczyciele i Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu

Tradycje świąteczne w Szkole
Podstawowej w Kazimierzu

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2008

oraz życzą sobie wszystkiego co najlepsze. Spożywają tradycyj-
ne, postne potrawy, śpiewają kolędy i recytują bożonarodzeniowe 
wiersze. Podczas wigilii obecni są rodzice, którzy chętnie pomaga-
ją uczniom w przygotowaniach
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Każdy jest ciekawy, co go czeka w przy-
szłości, czy spełnią się jego najskrytsze 
marzenia. Aby sprawdzić, co przyniesie 
życie, często udajemy się do wróżek, 
astrologów lub wróżymy sobie sami. Takim 
magicznym dniem, w którym spełniają się 
wróżby jest wigilia św. Andrzeja, zwana 
potocznie „Andrzejkami” (obchodzona w 
wieczór lub noc z 29 na 30 listopada).

Święty Andrzej patronował wszystkim 
pannom na wydaniu ale i chłopcy mieli 
swoją patronkę - św. Katarzynę (24 listopa-
da).

Obecnie zanikło obchodzenie katarzy-
nek a wróżby połączyły się i obchodzone 
są wspólnie dla dziewcząt i chłopców jako 
andrzejki. 

W naszej szkole już od wielu lat stało się 
tradycją obchodzenie tego święta. Pomy-
słodawcą i organizatorem jest świetlica 
szkolna. Sam pomysł zresztą zrodził się 
w toku obserwacji rzeczywistości, która 

dostarcza wiele dowodów na to, że coraz 
częściej przenosimy obce święta  i zwy-
czaje na polski grunt, a nie zawsze znamy 
i pielęgnujemy nasze, rodzime tradycje. 
Młody człowiek niejednokrotnie nie uświa-
damia sobie wagi kultywowania dawnych 
obyczajów. Pomagają mu w tym właśnie 
rodzina i szkoła. 

Wróżby andrzejkowe przeprowadzo-
ne zostały dla wszystkich uczniów naszej 
szkoły (i tych najmłodszych i tych najstar-
szych), jako wspólna zabawa. Taka forma 
szkolnej imprezy jest jednym ze sposobów 
integrowania uczniów, kształtowania właś-
ciwych postaw. Dostarcza zadowolenia, 
miłych wrażeń oraz wprowadza szczególna 
więź ze świetlicą szkolną. 

W specjalnie udekorowanej sali, w blasku 
świec w „Krainie magii i czarów” Wróżka 
oczekiwała ze swoimi wróżbami, a było ich 
wiele. Każda z wróżb przynosiła coś nowe-
go, miłego, niespodziewanego, otoczona 

była  tajemnicą. Przy magicznych tańcach 
z miotłą szybko upływał czas. Na zakoń-
czenie spotkania Wróżka każdego ucz-
nia i nauczyciela obdarowała szczególny 
losem- niespodzianką. Kontynuacją szkol-
nych wróżb była andrzejkowa dyskoteka z 
wróżbami na wycieczce do Zakopanego (w 
ramach projektu edukacyjnego). 

Młodzież bardzo chętnie uczestniczyła 
we  wspólnej zabawie i już odlicza czas 
do następnego roku i kolejnego spotkania 
w „Krainie czarów”. Bo wówczas: „Znów 
zwiążemy krąg i znów popłynie pieśń. Bo w 
kręgu przyjaciół wesoło zawsze jest”. Krai-
na magii istnieje w naszej wyobraźni i tylko 
od nas samych zależeć może spełnienie 
marzeń.

To bardzo ważne, aby pielęgnować pol-
skie tradycje, wskazując tym samym jak 
aktywnie można spędzać czas wolny. 

M. Łykowska

Święty Andrzeju, daj znać, co mnie czeka!

Drodzy
Czytelnicy

Prace nad reformowaniem oświaty trwa-
ją. Jest mnóstwo powodów, żeby reformo-
wać polskie szkolnictwo, ale czy dotych-
czasowe reformy rozwiązały którekolwiek 
z jego bolesnych problemów? Można 
wyróżnić trzy obszary problemów kluczo-
wych dla polskiej edukacji: finanse, struk-
tura, programy. Obszary te częściowo się 
nakładają, bo zmiany strukturalne zwykle 
wymagają dużych nakładów finansowych, 
a jednocześnie wymuszają dostosowanie 
programów kształcenia do nowej struktury 
szkoły. 

Tymczasem twórcy programów naucza-
nia muszą uporać się z ogromnym przy-
rostem wiedzy, chociażby w naukach 
przyrodniczych, społecznych, literaturze, 
czy sztuce. Słuszne jest stwierdzenie, że 
współczesne dzieci nie mogą być uczone w 
taki sam sposób, jak przed laty my byliśmy 
uczeni. 

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku już 
od kilku lat pracuje wykorzystując meto-
dę projektu edukacyjnego. Tym razem we 
współpracy z organem prowadzącym, zło-
żyliśmy we wrześniu do Kuratorium Oświa-
ty w Łodzi wniosek aplikacyjny o przyzna-

nie dofinansowania do projektu  „Szukamy 
piękna w nas i wokół nas”. Wniosek uzyskał 
akceptację w drodze konkursu ofert.  Termin 
rozpoczęcia programu przypadł na 3 listo-
pada 2008r., a ewaluacja programu nastąpi 
19 grudnia 2008r. pod hasłem:„Szukaliśmy 
piękna w Nas i … znaleźliśmy”, będzie to 
prezent świąteczny dla zaproszonych, 
rodziców, gości i środowiska lokalnego. 
Byliśmy jedną z nielicznych szkół w regio-
nie, które uzyskały dofinansowanie z Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej. Projekt jest 
modułem Rządowego Programu „Rozwoju 
edukacji na obszarach wiejskich w latach 
2008 - 2013”.     

Pragniemy pomóc naszym dzieciom 
nabyć umiejętności dzięki, którym odkryją 
drogę do poznania siebie, swoich możliwo-
ści, będą uczyć się decydować o tym, co w 
przyszłości jest dla nich ważne i potrzeb-
ne. Walor dydaktyczny prostych pomiarów, 
badań, czy eksperymentów często bywa 
niedoceniany, a przecież one pozwalają 
„zobaczyć” to, co jest niewidzialne, rozwija-
ją wyobraźnię, dają podwaliny późniejszej 
wiedzy. Znaczącym akcentem będzie tu w 
zamyśle ochrona przyrody traktowana jako 
nasze dobro współczesne, które mamy 
obowiązek szanować.

Odbyły się już dwie wycieczki krajoznaw-
cze połączone z warsztatami twórczymi. 
Warsztaty prowadził artysta - plastyk K. 

Wosik, absolwent ASP w Łodzi.  Uczniowie 
klas drugich i trzecich  zwiedzili Gniezno 
i osadę w Biskupinie oraz brali udział w 
warsztatach „Mój talizman”. Każdy uczest-
nik wykonał własny talizman będący jego 
indywidualną odpowiedzią na zagadnienie 
szczęścia i przyjaźni. Uczniowie klas star-
szych zwiedzali i podziwiali piękno polskich 
Tatr oraz zapoznali się z życiem i twórczoś-
cią słynnego polskiego artysty Władysława 
Hasiora. W galerii Hasiora w Zakopanem 
twórczo uczestniczyli w warsztatach pla-
stycznych inspirowanych jego twórczością. 

Uczniowie klas starszych byli w oczysz-
czalni ścieków oraz podczas zajęć w terenie  
spotkali się z p. J. Sowińskim, wykładowcą 
na Politechnice Łódzkiej, który prowadził 
różne badania wody.  

Harmonogram realizacji programu jest 
bardzo bogaty i nie sposób wszystkiego 
wymienić. Zajęcia, warsztaty, treningi twór-
czej aktywności, prace plastyczne, z mate-
riałami źródłowymi, spotkania z ciekawymi 
ludźmi, wycieczki jeszcze nadal trwają, a 
efekty prac będzie można podziwiać już 
wkrótce. 

Gołym okiem wszak widać, że my nie 
działamy w chaosie, bo szkoła to przecież 
sfera projektowania przyszłości.  W cen-
trum musi być jednak zawsze żywy czło-
wiek - podmiot: uczeń i nauczyciel - mistrz.

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2009 
to nie tylko okres radości, ale również zadumy nad tym co minęło, nad tym co nas czeka…

Tak więc dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro życzy wszystkim Czytelnikom
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Lutomiersku, 

Rada Pedagogiczna wraz z pracownikami szkoły i Radą Rodziców.
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Spotkania autorskie pozwalają na przedstawienie dzieciom 
sprawców – odpowiedzialnych za to, że czasami trzeba sięgnąć 
do książki i co najgorsze  - przeczytać.

Tyle wokół ciekawych rzeczy się dzieje, a ci niedobrzy rodzice, 
nauczyciele zachęcają do czytania, zachwalają, przekonują, per-
swadują, w końcu też nakazują. Nieszczęście.

Tak dzieci myślą zazwyczaj. Ale czasami…
24 września 2008 roku przed uczniami naszej szkoły stanął 

Pan. Młody, wysportowany, dowcipny, pewny siebie. Przedstawił 
się:

„Nazywam się Grzegorz Kasdepke. Piszę dla Was książki. W 
wolnym czasie biegam, gram w piłkę, jeżdżę na rowerze.  Wtedy 
najczęściej towarzyszy mi syn, mniej więcej w  Waszym wieku. 
Pamiętam doskonale , kiedy był mały. Nie ustawał w zadawaniu 
pytań. Męczył nas rodziców ciągłym pragnieniem zabawy, potrze-
bą wyjaśniania, o cóż to nam chodzi , kiedy mówimy do niego: 
„Nie miej takiej kwaśnej miny”, „Mamy tego powyżej uszu”, „Masz 
jeszcze mleko pod nosem”, „Nie susz nam głowy”. Ciągle chciał 
pomagać mamie w kuchni, robiąc przy tym sporo zamieszania. 
Wieczorami targał ze sobą do łóżeczka opasłe baśnie, każąc  je 
sobie czytać na dobranoc. CO robić…?

Wpadłem na pomysł. Napiszę sam książki dla mojego synka. 
Zawrę w nich zabawne historyjki.

Jak pomyślałem tak zrobiłem. Co więcej – robię to nadal.
Śmieszne opowiadanka pozwoliły mojemu ciekawskiemu dzie-

cku  zrozumieć, co to  na przykład znaczy, że jego Wujek spiekł 
raka na widok swojej koleżanki i robi do niej maślane oczy. 

Poprosiłem o pomoc znawczynię kuchni i wspólnie napisaliśmy 
książeczkę „Słodki rok Kuby i Buby. 28 opowiadań i trochę więcej 
przepisów na słodkości” Pycha, palce lizać. Na początek trze-
ba wszystko przyrządzać razem z dzieckiem . Później ono samo 

tworzy pyszności. A my dorośli możemy je podjadać.
A co zrobiłem z przytaszczanymi przez malucha książkami. 

Zawarte w nich baśnie były długie…długie…
Usiadłem do komputera. Napisałem krótkie książeczki, w któ-

rych opowiedziałem swojemu synkowi własną bajeczkę o śpiącej 
królewnie, o Calineczce. Przedstawiłem historię Pana Twardow-
skiego, który siedzi na księżycu i od czasu do czasu  macha ręką 
do kosmonautów.”

Pan Grzegorz Kasdepke opowiadał, uczniowie patrzyli, rea-
gowali niezwykle emocjonalnie. Zadawali mnóstwo pytań. Byli 
szczerze zauroczeni tym co mówił i jak to mówił. Duża frajda. 

Nam dorosłym Grzegorz Kasdepke wypisał receptę na rozwią-
zanie wielu problemów jakie sprawiają najpierw malutkie, a póź-
niej dorastające dzieci.

Z dziećmi trzeba rozmawiać.
Od spotkania z Grzegorzem Kasdepke minęło trochę czasu. 

Tyle innych rzeczy wydarzyło się w życiu naszej szkoły. A jed-
nak… Codziennie w bibliotece szkolnej słyszy się powtarzane co 
najmniej kilkanaście razy pytania: „Czy już są słodkości Kuby i 
Buby?”, „Czy już są te zabawne opowiadania dla łobuziaków?”, 
„Czy już wróciła książka Bon czy Ton savoir-vivre dla dzieci?” A 
może są te zabawne opowiadania o wodzeniu kogoś za nos, o 
wyprowadzaniu w pole czy o upadaniu na głowę?”

W odpowiedzi słyszą ,że w ogóle  są , ale  niestety ktoś był 
wcześniej i trzeba poczekać. 

Dzieci nie lubią takich odpowiedzi. Oj, jak bardzo nie lubią.
Brawo Panie Grzegorzu ! O to chodzi. Tak trzymać! Oby takich 

autorów książek dla dzieci było więcej. Wtedy my dorośli, nie 
będziemy musieli nakłaniać, przekonywać, nakazywać.

Dlaczego? Bo dzieci same będą chciały czytać!

Spotkanie autorskie czyli … „Przepis na czytanie książek”
według Grzegorza Kasdepke - autora książek dla dzieci i nie tylko

UWAGA RODZICE !
Grzegorz Kasdepke napisał także książki, które są specjalnie skierowane do nas - dorosłych. 

Jakże często nasze dzieci przeżywają gniew, strach, zniecierpliwienie, złość, bunt. Jak im wtedy 
pomóc? Otóż można. Zapytajcie dziecko co go rozgniewało. Wysłuchajcie. Opowiedzcie mu o tym, 
co Was ostatnio wprawiło w bardzo zły humor. Zapytajcie dziecko, jak ono by postąpiło na Waszym 
miejscu. Zacznijcie od siebie. Później pomóżcie dziecku rozwiązać jego problem. 

Takie są rady Grzegorza Kasdepke. Wszystkie poparte są przykładami z życia własnego i syna. 
Warto przeczytać? Myślę, że warto.

Po zakończeniu spotkania pisarz w niezwykle miłej atmosferze rozdawał dzieciom autografy. 
Prowadził przy tym z dziećmi tajemnicze rozmowy.

Wiele dzieci dokonało zakupu książek Grzegorza Kasdepke do własnych domowych bibliote-
czek. Wzbogaciła się też nasza biblioteka. Wśród wielu zakupionych książek znalazła się zaspon-
sorowana przez Samorząd Uczniowski pozycja o prawach dziecka. 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Lutomiersku składa serdeczne podziękowania Wszystkim, dzię-
ki którym spotkanie mogło zostać zorganizowane.
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Ważne telefony
Urząd Gminy Lutomiersk - /43/ 6775011, 6775016
Wójt Gminy Lutomiersk - /43/ 6775088

Gminny Ośrodek Oświaty - /43/ 6775011, 6775016 w. 135, 150
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - /43/ 6775011, 6775016 w. 139 lub /43/ 6775555
Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku- /43/ 6775969
Gminna Biblioteka Publiczna w Lutomiersku - /43/ 6775129
Gminne Centrum Informacji (GCI) - /43/ 6776459 lub /43/ 6776461

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu - /43/ 6776026
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku - /43/ 6775028
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szydłowie - /43/ 6775628
Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku - /43/ 6775102

Posterunek Policji w Lutomiersku - /43/ 6775007, 997
Ochotnicza Straż Pożarna w Lutomiersku - /43/ 6775008, 998

Urząd Pocztowy w Lutomiersku - /43/ 6775050

Parafia p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Lutomiersku - /43/ 6775034
Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Kazimierzu - /43/ 6775428
Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach- /43/ 6775009
Klasztor Księży Salezjanów w Lutomiersku - /43/ 6775033
Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK w Kazimierzu - /43/ 6775481

Gminny Ośrodek Zdrowia w Lutomiersku - /43/ 6775025
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Kazimierzu - /43/ 6775415
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Szydłowie - /43/ 6775626

Apteka „Cefarm” w Lutomiersku - /43/ 6775018
Apteka „Przy Rynku” w Lutomiersku - /43/ 6776093
Apteka „Validus+” w Kazimierzu - /43/ 6775413

Zdjęcia na okładkach: Radosław Wróbel, Krzysztof Pacholak, Rafał Bujnowicz




