
SPRAWY RÓŻNE 

Jakoby umarli, a oto żyjemy –  
Słów kilka o cmentarzu „dworskim” w 
Niepoględziu. 
 
 (…) Cmentarz, który z założe-
nia miał być miejscem odpoczynku 
dla mieszkańców niepoględzkiego 
pałacu, otoczono kamiennym murem, 
którego szczątki są widoczne po dziś 
dzień – najwyraźniej od strony pół-
nocnej. Aktualnie ma on powierzch-
nię 0,20 ha, ale pierwotnie mógł być 
nieco większy. Brama wejściowa znaj-
dowała się od strony południowej (od 
jeziora), przez środek prowadziła 
główna alejka, na końcu której stał 
krzyż (w tym samym miejscu co obec-
nie). Groby znajdowały się po obu 
stronach alejki. Komunikację cmenta-
rza z pałacem zapewniał trakt biegną-
cy w linii prostej od cmentarza do 
pałacu (obecnie w tym miejscu jest 
boczna bramka i schody). 
 Na cmentarzu ustawiono 
prawie czterometrowy, betonowy 
postument zakończony krzyżem, 
ustawiony równolegle do szczytu pa-
łacu. Umieszczono na nim ryty napis: 
„ALS DIE STERNBENDEN UND SIEHE 
WIR LEBEN”   (2 Kor 6,9), co w swo-
bodnym tłumaczeniu znaczy: „niby 
umarliśmy, a oto żyjemy”. (…)  

o.Ryszard Iwanowski 
 
 
Cały tekst znajdziecie na stronie: 
niepogledzie.pl w dziale „historia”. 

NOWE WŁADZE  
W SOŁECTWACH 

 Sołtysem sołectwa Kotowo 
wybrano pana Dariusza Jarzębińskie-
go; do rady sołeckiej weszły następu-
jące osoby: 1. Dańczak Jarosław 2. 
Jarzębińska Halina 3. Jarzębiński Wal-
demar 4. Kolański Ryszard 5. Smutek 
Paweł. 
 Sołtysem sołectwa Budowo 
wybrano ponownie pana Pawła No-
wickiego; do rady sołeckiej weszły 
następujące osoby: 1. Klasa Łukasz 2. 
Kołacki Mateusz 3. Megger Maria 4. 
Ostrowski Dariusz 5. Wesołowska 
Marta. 
 Sołtysem sołectwa Motarzy-
no wybrano ponownie panią Urszulę 
Rączka; do rady sołeckiej weszły na-
stępujące osoby: 1. Kowalczyk Marcin 
2. Pietrzak Jerzy 3. Pluto – Prondziń-
ska Halina 4. Rogaczewska Karolina 5. 
Wirkus Marcin. 
 Sołtysem sołectwa Gałęzów 
wybrano panią Teresę Stachowiak; do 
rady sołeckiej weszły następujące 
osoby: 1. Błaszkowski Karol 2. Kacz-
markiewicz Mariola 3. Mach Paweł 4. 
Pirch Wojciech 5. Świderska Marzena. 
 Sołtysem sołectwa Niepoglę-
dzie wybrano panią Lidię Chrystofiak; 
do rady sołeckiej weszły następujące 
osoby: 1. Cyra Małgorzata 2. Ćwierz 
Joanna 3. Kujach Jerzy 4. Młynarczyk 
Marek 5. Rybka Justyna. 
 Sołtysem sołectwa Jawory 
wybrano pana Zbyszka Rosiaka; do 
rady sołeckiej weszli: 1 Januszkiewicz 
Beata 2. Przeniak Janusz 3. Mróz Ade-
la 4. Nogieć Andrzej 5. Tracz Iza. 
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 Pogoni l i ś my 
zimę! Więc niech w 
pełni zakróluje wiosna. 
A skoro tak, to już czas 
na wiosenne porządki 
co dodatkowo dobrze 
wpisuje się w czas 
przygotowań do Świąt 
Z ma r t wychws t a n i a 
Pańskiego. Życzymy 
więc by „sprzątanie” 
dosięgło wszystkich 
zakątków - nawet tych 
najbardziej skrytych. 
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Europa czy zaścianek 

 

 Jakoś tak się dziwnie dzieje, że niektóre środowi-
ska, które chciałby garściami czerpać z doświadczeń „starej” 
Europy dostają czasami nagłej schizofrenii  - w wybranych 
przez siebie tematach. Ostatnio rozpętano dyskusję na te-
mat nauczania religii w polskich szkołach. Oczywiście głów-
nym hasłem, na którym buduje się kampanię są … pienią-
dze; no bo ile ten Kościół znowu „kradnie” ze „wspólnej” 
kasy. Wiadomo, że nic tak dobrze nie dzieli Polaków jak 
pieniądze więc temat płynie po polskiej krainie jak po ma-
śle. Tymczasem …. 
  Gdyby tym pseudo europejczykom zale-
żało naprawdę, żeby polskie życie społeczne zbliżało się do 
standardów europejskich, z łatwością  mogliby sprawdzić 
jak kwestie nauki  religii w szkołach rozwiązano w innych 
państwach Europy. Analiza dowodzi, że większość państw 
europejskich nie tylko finansuje naukę w szkole, ale nakłada 
obowiązek uczestniczenia w zajęciach, przynajmniej do 
pewnego wieku. Rozwój młodych ludzi zgodnie z ich warto-
ściami religijnymi gwarantuje się min. w Austrii, Anglii, Bel-
gii, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Niemczech, Słowacji i Wło-
szech. Nawet ateistyczne Czechy płacą za lekcje religii choć 
nie jest ona obowiązkowa.  
 Dokąd więc chcą prowadzić Polskę owi wspomnia-
ni wyżej dyskutanci: do Europy czy na jakiś zaścianek? Bo 
przecież do kultury osobistej człowieka przydatna jest, choć-
by podstawowa wiedza, na jakich fundamentach stoi euro-
pejska kultura; wyznań chrześcijańskich mamy prawie 41 
tysięcy.  
 Może więc zamiast tej jątrzącej dyskusji warto by 
było porozmawiać jak wykorzystać czas przeznaczony na 
religię w szkole, żeby  lepiej i odpowiedzialniej kształtować 
dorastające pokolenia. Bo wolny wybór to przywilej, który 
został nam dany; ale odcinanie gałęzi na której się siedzi to 
po prostu głupota.                O.R.I 



WAŻNE WYDARZENIA 

„Stanowczo reagujcie na zło” 

 W sobotę 21 marca br. papież 
Franciszek odwiedził Neapol. Kolejna 
wizyta apostolska, niby nic nadzwy-
czajnego. Kto jednak miał kiedykol-
wiek  możliwość odwiedzić to miasto, 
poczuć jego klimat i wyjątkową atmos-
ferę zrozumie wagę wypowiedzianych 
w tym miejscu przez Franciszka słów: 
o korupcji, która cuchnie, o miłości, 
która jest receptą na długie życie, o 
kratach, które nie oddzielają od miło-
ści Boga i o nawróceniu, o które do 
mafiosów zaapelował papież. Camorra 
(miejscowa mafia) i jej działalność to 
„drugi” oddech tego miasta.   Trzeba 
mieć odwagę, żeby wezwać mieszkań-
ców by stanowczo reagowali i przeciw-
stawiali się złu. To wezwanie i ta od-
waga uderzyły mnie w szczególności; 
taka postawa to obowiązek każdego 
kto przyznaje się do Jezusa! Każdego i 
w każdym miejscu. 
 Jak to mówią: mądrego to i 
warto posłuchać! Każde środowisko 
ma swoje problemy, także te w wy-
miarze społecznym. I nawet jeśli po-
wodem problemów jest niewielka 
grupa to brak reakcji „zdrowej” więk-
szości powoduje, że „jedno stęchłe 
jajko, psuje całą potrawę”. Łatwo moż-
na się przyzwyczaić do „wiejskich kwa-
sów”, ale czy można pozostać obojęt-
nym? Na pewno nie bez konsekwencji 
dla całej lokalnej społeczności.   

 Papież Franciszek w Ne-
apolu przeciwstawił się wszystkie-
mu co „oszpeca wizerunek tego 
pięknego miasta”.   
 Myślę, że w każdej miejscowości 
jest wielu ludzi, którzy chcą się przeciwsta-
wić temu wszystkiemu co oszpeca wizeru-
nek ich wsi, a często przypina „łatkę” - 
nierzadko niesprawiedliwą i krzywdzącą.  
Zazdrość, oszczerstwo i plotka, nienawiść, 
osobiste uprzedzenia  nic u nas nie kosztu-
ją. Stają się jednak wyskokowym paliwem 
dla lokalnych „klubików wzajemnej adora-
cji”, które z lubością hodują lokalne wrzo-
dy.  
 Może przyszedł czas, żeby ostro 
przeciwstawić się temu co rozkłada życie 
społeczne naszych miejscowości i oszpeca 
wizerunek naszej małej ojczyzny? Franci-
szek dał nam przykład.                O.R.I 
 

13 marca 2015 - II rocznica wy-
boru - Papież Franciszek — 
J o r g e  M a r i o  B e r g o -
glio (*17.12.1936 r. Buenos Aires)   

Cieszy mię ten rym: "Polak mądry po szkodzie"; Lecz jeśli prawda  
i z tego nas zbodzie, Nową przypowieść Polak sobie kupi,  

Że i przed szkodą, i po szkodzie głupi.  
Jan Kochanowski 

ZŁOTE MYSLI 

 Z ŻYCIA SZKOŁY                   

 W piątek 20 marca w uczniowie na-
szych szkół pożegnali zimę i powitali wiosnę. 
Tradycyjne każda klasa przygotowała 
„Marzannę”. Kolorowe przebrania, okrzyki i 
transparenty na dobre miały odpędzić zimę. 
Podczas tego dnia gościliśmy w naszej szkole 
przedstawicieli Nadleśnictwa Bytów i Leśny 
Dwór oraz Parku Krajobrazowego „Dolina Słu-
pi”, którzy podzielili się swoją przyrodniczą 
wiedzą i pasją z uczniami naszej szkoły. Klasy 
najmłodsze uczestniczyły w lekcji o tematyce: 
wiosna i zwierzęta w lesie. Klas IV-VI w  cieka-
wych zajęciach o rakach, prowadzonych przez 
Panią  Mariolę pracownika Parku Krajobrazo-
wego. Natomiast gimnazjaliści zmagali się w 
szkolnym konkursie „Znam, lubię, szanuję”. 
Jedną z konkurencji była scenka wiosenna 
przedstawiona przez każdą z klas. Testy, łami-
główki, krzyżówki o tematyce przyrodniczej to 
kolejne etapy klasowych rywalizacji. Najwięk-
szą atrakcją była ostatnia runda – rozpoznawa-
nie sprzętu związanego z pracą w lesie. W tym 
miejscu podziękowania należą się naszemu 
wspaniałemu Panu Stefanowi Rudnik, bez któ-
rego  ta część konkursu nie była by tak intere-
sująca. Okazy, które udostępnił nam Pan Ste-
fan i opowieści o każdym z nich, to niezapo-
mniana  lekcji przyrody i historii. W końcowym 
podliczeniu punktów na najwyższym podium 
stanęła zasłużenie klasa III gimnazjum, drugie 
miejsce dla klasy II i trzecie dla klasy I gimna-
zjum. Zwycięzcą gratulujemy a wszystkim 
uczniom dziękujemy za zaangażowanie i dobrą 
zabawę.   Barbara Zdyb 

 

A za oknem wiosna Do Rodziców - 
słów kilka 

 Minęły dwa miesiące 
nauki w nowym semestrze. Już 1 
kwietnia w środę uczniowie kla-
sy szóstej zasiądą do pisania 
pierwszego, poważnego egzami-
nu w ich życiu; w dniach 21-23 
kwietnia uczynią to samo 
uczniowie ostatniej klasy gimna-
zjum. To duże emocje nie tylko 
dla uczniów, ale także dla rodzi-
ców. Proszę więc, o szczególne 
zainteresowanie postępami w 
nauce - nie tylko w klasach, w 
których zbliża się egzamin. Przy-
pominam rodzicom, że dzięki e-
dziennikowi maja bezpośredni 
dostęp do wszystkich informacji 
o uczniu oraz stały kontakt z 
nauczycielem. 
 Zbliżający się nie-
uchronnie koniec roku szkolne-
go powinien  przypomnieć nie-
k t ó r y m  r o d z i c o m  o 
„zaległościach” jakie powstały 
we  wpłatach na ubezpieczenie, 
e-dziennik i radę rodziców. Przed 
końcem roku szkolnego dokona-
my takiej weryfikacji. 
 Rodziców, których 
dzieci nie  uczęszczają jeszcze 
do naszej szkoły zapraszamy do 
zapoznania się z ofertą jaką 
przedstawiamy przedszkolakom 
oraz uczniom szkoły podstawo-
wej i gimnazjum.  

ROZPOCZYNAMY WŁASNIE 
REKRUTACJE UCZNIÓW  

NA ROK 2015 / 2016.  
ZAPRASZAMY  

DO NIEPOGLĘDZIA! 
Dyrekcja 


