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Na radosny czas  
Świąt Bożego  
Narodzenia 

i na Szczęśliwy 
Rok 2016 
życzymy  

Przyjaciołom  
Naszej Szkoły 

Rodzicom i 
Uczniom,  

Mieszkańcom  
Naszych wsi 
i wszystkim  

ludziom  
dobrej woli 

byście we współ-
czesnym świecie  

odnaleźli  
Wasze  Betlejem  

a tam Jezusa,  
który jest źródłem  

prawdziwej  
Miłości, Dobra  
i Życzliwości! 
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Gdzie jest  
nasze Betlejem? 

 
 

 Wybiorę się w drogę - tak jak w 
owym czasie Maryja z Józefem, pasterze, 
mędrcy i wielu, wielu ludzi. Wybiorę się 
w drogę by odnaleźć Betlejem. A gdy już 
dojdę, gdy ominę Heroda z jego podstę-
pami, gdy zmieszam się z pasterzami i by-
dłem, gdy stanę na progu szopki, to po-
proszę Jezusa by szybko rósł, by miał 
znów 33 lata i by się dał ukrzyżować - na 
górze. Może Jego krew przywróci  czło-
wieka w człowieku. 

Może Jego MIŁOSIERDZIE  
na nowo uczyni nas braćmi. 

O.R.I 



WAŻNE WYDARZENIA 

 Święta będą okazją żeby się na chwilkę 
zatrzymać; mam nadzieję, że nie tylko by ode-
tchnąć od codziennego zabiegania. Wydarzenia 
polityczne ostatnich tygodni tak zamieszały Po-
lakom w  głowach, że „oczywiste” stało się wąt-
pliwe, białe przestało być białe, a dwa + dwa 
może dawać różny wynik - w zależności od tego 
kto dodaje. 
 Dawno nie byliśmy tak podzieleni. Zda-
ję sobie sprawę, że linie tego podziału przebie-
gną przez  świąteczne stoły i - nie daj Boże w 
niektórych domach - zabrzmią  głośniej niż „Bóg 
się rodzi, moc truchleje”.  Powiem szczerze, że 
czasami  boję się włączyć telewizor bo  trudno 
przewidzieć jakiego „trupa” z szafy wyciągnęli 
tym razem nasi wspaniali „reprezentanci naro-
du”; ponoć większość z nich to gorliwi katolicy . 
Mam jednak wrażenie, że to jak traktują siebie 
nawzajem, no i oczywiście nas wszystkich, w 
tym adwentowym czasie oczekiwania, to syste-
mowa aborcja JEZUSA z życia publicznego w 
Polsce.  
 Gdyby ktoś nie zauważył, to polskie 
piekło nabiera rozpędu na początku Świętego 
Roku Miłosierdzia, który 8 grudnia ogłosił Papież 
Franciszek. To wydarzenie i mocne przesłanie 
Miłosierdzia powinniśmy położyć w centrum 
naszych świątecznych spotkań i rozmów. „Ja się 
na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, 
aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z 
prawdy, słucha mojego głosu"(J18). Czy posłu-
chamy Jezusa - patrząc na Dzieciątko w żłóbku, 
łamiąc się opłatkiem, składając sobie życzenia? 
Czy może jak Piłat obmyjemy ręce i stwierdzając 
„Cóż to jest prawda”,  wydamy wyrok z pełną 
premedytacją zaklinając rzeczywistość, bo 
„prawda” musi być po naszej stronie!? Może 
warto sobie jednak przypomnieć, że należymy 
do gatunku HOMO SAPIENS - człowiek rozumny.  

o. Ryszard Iwanowski 

Kilka słów o pracach  
w kaplicy w Niepoględziu 

 

Co nowego w sołectwach 

W naszej parafii: 
Spowiedź -poniedziałek  

21.12.2015: 
Budowo 9.00 i 17.00 

Motarzyno 10.30 i 17.00 
Gałąźnia M. 16.30 

Niepoględzie 16.30  
 

PASTERKA 
Gałąźnia M. 21.00 

Niepoględzie 22.00 
Motarzyno 22.30 
Budowo 24.00 



 Z ŻYCIA SZKOŁY                   

Błękitna szkoła 
ADWENTOWY  
KALENDARZ  

NIESPODZIANEK 

  Tradycyjnie w Adwen-
cie nasza szkoła rozbrzmiewała 
kolędami -  to wyjątkowy czas 
przygotowania do Świat Bożego 
Narodzenia.  Można by nawet 
powiedzieć, że to takie nasze 
„od przedszkola do Opola” - 
wszyscy śpiewają! Oczywiście 
na zakończenie tegorocznej 
edycji było losowanie nagród.  
Na szczegółową relację zapra-
szamy na naszą stronę: 
www.niepogledzie.pl -  nie bę-
dziecie żałować.  
 
 Od soboty 19 grudnia 
rozpoczynamy przerwę świą-
teczną - potrwa ona do 6 stycz-
nia włącznie. Nasi uczniowie 
odpoczną dłużej dzięki odpraco-
wanym wcześniej dniom nauki 
oraz z wykorzystaniem dni wol-
n y c h  t a k  z w a n y c h 
„dyrektorskich”.  Przypominam, 
że zostały wystawione oceny  za 
I semestr nauki. Rodzice - zaglą-
dajcie do e-dziennika! 
 
 Semestr zakończymy 
16 stycznia Szkolnym Balem 
Karnawałowym. Podczas balu 
uczniów odwiedzi Święty Miko-
łaj z prezentami dla każdego! 
Przypomnę, że fundusze na ten 
cel zbieraliśmy podczas balu 
Charytatywnego. Bal otwarty 
jest dla wszystkich dzieci - Rada 
Rodziców informuje, że można 
wykupić paczkę dla dzieci, które 
nie są jeszcze uczniami naszej 
szkoły - koszt 25,00 zl; zapisy 
przyjmuje przewodnicząca RR 
pani Malgorzata Cyra do końca 
grudnia. 

Na  początku grudnia szesnastka 
uczniów gimnazjum była w Błękitnej Szkole 
we Władysławowie. Pod okiem specjalistów i 
pracowników Uniwersytetu Gdańskiego 
uczniowie mieli zajęcia przyrodniczo-
ekologiczne. Pierwszego dnia zgłębialiśmy 
tajniki Świata Bursztynu. Dowiedzieliśmy się 
o historii powstania bursztynu, jego rodza-
jów i sposobu rozpoznawania autentycznych 
bursztynów. Tego dnia udaliśmy się w teren 
brzegiem morza na zajęcia i rozpoznawanie 
ptaków Nadmorskiego Parku Narodowego. 
Drugiego dnia zgłębialiśmy tajniki budowy 
geologicznej klifu nadmorskiego. W środę 
udaliśmy się na zajęcia do Stacji Morskiej na 
Helu. Podczas tego dnia uczestniczyliśmy w 
zajęciach na terenie Fokarium, z możliwością 
obserwacji pokazu medycznego i karmienia 
fok. Odwiedziliśmy Muzeum Morświna. 
Zwieńczeniem tego dnia i korzystając ze 
sprzyjającej pogody wyruszyliśmy na cypel 
Helski -Początek Polski na spacer. Następne-
go dnia pod okiem specjalistów rozpoznawa-
liśmy skały i minerały oraz identyfikowaliśmy 
kości uzyskane z wypluwek sowich w celu 
identyfikacji organizmu.  

Dziękujemy Pani Lucynie i Patrycji,  pra-
cownikom Błękitnej Szkoły za wspaniały po-
byt i masę wrażeń. Ja osobiście dziękuje mo-
im przyrodnikom za zaangażowanie i wspa-
niały pobyt, który na stałe zapisał się w na-
szych sercach.   Barbara Zdyb 



SPRAWY RÓZNE 

 Z radością zapraszamy 
  

na Spotkanie Opłatkowe  
oraz Jasełka  

Przyjaciół Naszej Szkoły  
15 stycznia 2016 o godz. 11.00 

  
Mieszkańców  

Gałęzowa i Niepoględzia 
na wspólne spotkanie  
świąteczne i Jasełka  

15 stycznia 2016 o godz. 17.00 
  

Jasełka dla wszystkich  
chętnych powtórzymy  

16 stycznia o godz. 11.00 

 
 

W Niepoględziu był święty Mikołaj 
 W niedzielę 6 grudnia wiejska 
świetlica na Spichlerzu pękała z radości, a 
wszystko to za sprawą wyjątkowego gościa 
świętego Mikołaja. Na zaproszenie pani 
Sołtys Lidii Chrystofiak przybył do nas aby 
obdarować paczkami zamieszkałe w Niepo-
ględziu dzieci - małe i duże.  
 Przy okazji przypominamy, że 
zajęcia na świetlicy odbywają się codzien-
nie - w tym w piątki o godz. 18.00  dla . 
dorosłych ZAPRASZAMY 


