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Każdy ma własną drogę  
- do lepszej edukacji 

 Za nami pierwszy semestr nauki w obecnym 
roku szkolnym; zakończyliśmy go 15 stycznia br. Tak więc 
przed odpoczynkiem w ferie zimowe, które w tym roku w 
naszym województwie przypadają na końcu, 15 - 26 lute-
go, uczniowie pracują już na nowe konto. Szkoła również 
przygotowuje nowe projekty i nowe inicjatywy, których 
zadaniem jest zwiększenie efektywności uczenia się, a 
także większe zaangażowanie ucznia i rodzica w rozwój 
osobisty. 
 Zachęcamy rodziców do zapoznania się z projek-
tem indywidualni.pl (strona internetowa o tej samej na-
zwie), którego wdrażanie rozpoczynamy w II semestrze 
tego roku szkolnego, poprzez platformę  funkcjonującego 
w naszych szkołach e-dziennika. Przy tej okazji przypomi-
nam i zachęcam rodziców do codziennego zaglądania do 
dziennika by na bieżąco uczestniczyć w edukacji Waszych 
dzieci oraz w życiu szkoły; poprzez „wiadomości” macie 
bieżący kontakt ze szkoła i z każdym nauczycielem. 
 Na początek marca planujemy spotkania z rodzi-
cami przedszkolaków; chcemy wspólnie z Wami omówić i 
zaplanować kolejny rok szkolny. Chcemy uspokoić 
wszystkich rodziców, że mimo różnych, krążących opinii 
na temat zmian w oświacie, nasze szkoły zapewnią Pań-
stwu i naszym uczniom pełną stabilizację i  spokojną at-
mosferę na każdym etapie edukacji.   
 Przypominamy również wszystkim zaintereso-
wanym rodzicom, że zapisy do naszych placówek są wy-
łączną i autonomiczną decyzją rodziców dziecka i można 
ich dokonać w każdym momencie roku szkolnego. 

Z pozdrowieniami - Dyrekcja 



WAŻNE WYDARZENIA 

 Czasami narzekamy, że najpiękniejsze 
święta Bożego Narodzenia zostały strasznie sko-
mercjalizowane. Tymczasem ledwo w kościołach 
zabrzmi po raz pierwszy „spuśćcie nam na ziemskie 
niwy” rusza lawina spotkań opłatkowych, zakłado-
wych i wiejskich imprez „świątecznych” i innych 
związanych z tym wydarzeń – choinkę w domu też 
ubieramy przynajmniej tydzień wcześniej! Skutek 
jest taki, że kiedy przychodzi ten właściwy czas 
radości, mamy już „dość świętowania” narodzin 
Jezusa. 
 W Niepoględziu jesteśmy jednak trady-
cjonalistami; na świętowanie zapraszamy w trady-
cyjnym czasie Bożego Narodzenia, kiedy trwa blask 
tej jedynej i niepowtarzalnej Gwiazdy. Tak było i w 
tym roku: w piątek i w sobotę (15 i 16 stycznia) 
szkolna społeczność przyjmowała przyjaciół szkoły, 
rodziców i mieszkańców naszych wsi, absolwentów 
i tych, którzy znaleźli czas by być razem z nami. 
Niepoględzkie jasełka, które poprzez swoją formu-
łę nawiązują do aktualnych zdarzeń i sytuacji, stały 
się wydarzeniem kulturalnym w regionie; w tym 
roku obejrzało je łącznie prawie 750 osób, a przy 
świątecznym stole w piątek wieczorem zasiadło 
wspólnie ponad 140 osób. Szkolny Bal Karnawało-
wy, otwarty nie tylko dla uczniów szkół, ale także 
dla najmłodszych mieszkańców i absolwentów 
szkoły trwał całą sobotę: atrakcje i paczki przygoto-
wała Rada Rodziców pod wodzą przewodniczącej 
pani Małgorzaty Cyry dzięki funduszom zebranym 
podczas Balu Charytatywnego w listopadzie ubie-
głego roku. 
 Wszystkie te wydarzenia gościł niepo-
ględzki SPICHLERZ, którym aktualnie opiekuje się 
stowarzyszenie SPERANDA; miło słyszeć wyznania 
tych, którzy kiedyś, w czasach pegeerów tutaj pra-
cowali: „jak dobrze, że uratowaliście ten obiekt”, 
„to wspaniała sprawa, że jest i dalej służy miesz-
kańcom”.  
 Na scenie, którą urządziliśmy na najwyż-
szej kondygnacji Spichlerza, podczas jasełek wystą-
piło pięćdziesięcioro aktorów-amatorów, uczniów 
Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w Niepoględziu. Akcja 
rozgrywała się w sołectwie Pacanowo – ale wcale 
nie mieszkał tam Koziołek Matołek!  

Szkolny Bal Karnawałowy 
Dziękujemy  

Radzie Rodziców 

 Sobota 16 stycznia była 
dniem Szkolnego Balu Karnawa-
łowego. Całość imprezy przygo-
towała Rada Rodziców. Ucznio-
wie naszego przedszkola i szkół 
bawili się przez cały dzień w 
różnych grupach wiekowych. Bal 
był otwarty również dla młod-
szych dzieci, które wraz z rodzi-
cami lub dziadkami dołączyły do 
zabawy.  
 Część pierwsza balu, 
przeznaczona dla najmłodszych 
została ubogacona przez wystę-
py i animacje prowadzone przez 
grupę aktorów zaproszonych 
przez przewodniczącą Rady Ro-
dziców panią Małgorzatę Cyra. 
Myślę, że wszyscy zebrani mięli 
poczucie, że uczestniczą w faj-
nej, profesjonalnej imprezie, a 
dzieci bawiły się doskonale.  
 Na wszystkich czekały 
bogate paczki świąteczne; przy 
tej okazji jeszcze raz dziękujemy 
wszystkim, którzy podczas Balu 
Charytatywnego  z okazji Święta 
Szkoły w listopadzie, uczestni-
czyli w aukcji. To właśnie tam 
zebrane fundusze pozwoliły tak  
hojnie obdarować naszych 
uczniów.  
 Chciałbym serdecznie 
podziękować pani Małgorzacie 
Cyra oraz wspierającym ją rodzi-
com, za zaangażowanie i aktyw-
ną prace na rzecz szkoły; taka 
aktywna postawa i pełne współ-
działanie z Rada Pedagogiczną 
dają wspaniałe efekty! 
 Zachęcam również tych 
rodziców, którzy być może stoją 
trochę z boku lub dystansują się 
od czynnego zaangażowania w 
prace Rady Rodziców - Wasza 
obecność i praca mogą służyć 
jeszcze lepszemu funkcjonowa-
niu szkoły, którą chcemy  two-
rzyć razem z Wami. Zapraszam 
do zaangażowania.             O.R.I. 

 Świątecznie  
- razem raz do roku? 



 Z ŻYCIA SZKOŁY                   

Duże  brawa  za  ciężką  pracę 
Pięćdziesięcioro uczniów - aktorów  

stworzyło wspaniałe widowisko 
NICOLA STACHOWIAK, SAN-
DRA MRÓZ, MARTYNA STANI-
SŁAWEK.  
 Nad całością czuwały 
ANIOŁKI: JULKA PAŁUBICKA, 
NICOLA MASZK, WERONIKA 
BĄK, OLIWIA GIERCZYŃSKA, 
VICTORIA CYRA, DOMINIKA 
BIALOWICZ.  
 W role EMIGRAN-
TÓW, których wzięto za 
uchodźców wcielili się: DA-
MIAN MŁYŃSKI, KUBA KWI-
DZYŃSKI, IGOR STACHOWIAK, 
WIKTORIA STACHOWIAK, NI-
COLA KLOSKOWSKA, KASIA 
LIS.  
 I na koniec najważ-
niejszą rolę JEZUSKA  zagrał w 
tym roku KRYSTIAN ORŁOW-
SKI.  
 Chór tworzyli wszyscy 
aktorzy; partie solowe wykonali: 
JULKA MAC, MARTA SEWERY-
NIUK, VICTORIA CYRA, DAGMA-
RA ŻYTOWIECKA, SZYMON 
WOLNY, IZA GRZONKA, JULKA 
PAŁUBICKA, DARIA CHRYSTO-
FIAK. MUZYKA: PAWEŁ PRZYBY-
ŁO, ŚWIATŁO I DŹWIEK: MARCE-
LI WOLNY, STROJE I CHARAKTE-
RYZACJA: JAGODA GROBELNA 
PYTKOWSKA, GABRYSIA CHRY-
STOFIAK, MONIKA CZEPANIS, 
ASIA WŁODARSKA, BEATA JA-
NUSZKIEWICZ, SCENARIUSZ I 
REŻYSERIA: o. RYSZARD IWA-
NOWSKI. 
Relację z jasełek można śledzić 

na naszej stronie: 
www.niepogledzie.pl  

  

 Jak to w każdym sołectwie bywa, naj-
ważniejszy jest SOŁTYS – wspaniałą kreację tej 
postaci zaprezentował KAROL BORODZIUK. 
Trzeba przyznać, że rola nie była łatwa bo po-
stać „sołtysa” była wielowątkowa i pokazywała 
różne twarze oraz mówiła głosami wielu osób 
- wyśmiewając i drwiąc z kilku sytuacji, które 
wydarzyły się w minionym roku. 
  Poplecznikami sołtysa w jego knowa-
niach byli GOSPODARZE: PAWEŁ PAŁUBICKI, 
ŁUKASZ STANIEK, FILIP GRZYBOWSKI, ADAM 
CYBULSKI. Opozycyjnej grupie GOSPODYŃ 
przewodziła DARIA CHRYSTOFIAK, a murem 
stali za nią: MONIKA MALEK, NATALIA SMU-
TEK, DAGMARA ŻYTOWIECKA, KLAUDIA 
SMUTEK, IZA GRZONKA, SARA STRYCHALSKA. 
 Historię opowiadali i morał snuli NAR-
RATORZY: JULKA MAC, MARTA SEWERYNIUK,  
SZYMON WOLNY.   
 Jak w każdej wsi, tak i tu, nie mogło 
zabraknąć lokalnego MĘDRCA, którego zagrał 
AARON WANTOCH REKOWSKI. Na wiejskie 
losy wpływ miała historia WĘDKARZA WALDU-
SIA – WIKTOR STRYCHALSKI ze ZŁOTĄ RYBKĄ 
– DARIA ORŁOWSKA. A skoro była rybka to 
pojawili się też KŁUSOWNICY, takie wiejskie 
rozrabiaki – KUBA STANISŁAWEK, ADAM 
SKWARA I DANIEL ORŁOWSKI. Dyscyplinować 
próbowała ich STRAZ RYBACKA – SEBASTIAN 
ZERNEK.   
 Ważną role do odegrania w tej histo-
rii miała szkoła: PANI DYREKTOR – MAGDA 
PELA oraz NAUCZYCIELE – BASIA PRZYDATEK, 
KACPER MICHALAK i WIKTOR MŁYNARCZYK. 
Towarzyszyły im UCZNIOWIE: SARA NOWIC-
KA, KUBA WOLNY, ADRIANNA KOMAR, KRY-
STIAN KROPIDŁOWSKI, KUBA BŁAŻEJEWSKI, 
BARTOSZ WOLNY, JACEK TOMASZEWSKI, 
JULKA CYBULSKA, PAULINA MAKUCH,  



SPRAWY RÓZNE 

Odwracać kota ogonem 
czyli o tych co nie zrozumieli  

lub nie chcieli zrozumieć  
  
 Niby trochę już żyję w tej 
naszej małej wiejskiej społeczności, 
niby dużo widziałem, słyszałem i na 
własnej skórze doświadczyłem, a 
jednak znowu zadziwiła mnie …; 
właściwie to nawet nie wiem jak 
nazwać to zjawisko. I pewnie bym 
nie reagował gdyby nie fakt, że nie-
które „jęzory” próbują wbijać klin w 
długoletnie i sprawdzone przyjaźnie, 
wpychając w moje myśli, słowa i 
intencje to co powinni przyjąć jako 
krytykę własnych zachowań. 
 Modne jest, nie tylko w na-
szych wioskach, ale to chyba taka 
cecha pewnego „sortu” narodu, przy-
słowiowe odwracanie kota ogo-
nem.  Pewnie czasem używamy tego 
zwrotu, ale czy rozumiemy co on 
oznacza (w dalszym tekście synonimy 
zaznaczono wytłuszczoną czcionką). 
Chciałbym to wyjaśnić szczególnie 
tym, którzy mają problem z właści-
wym rozumieniem uwag i spostrze-
żeń kierowanych do ogółu – ku prze-
strodze. Wszyscy mamy …  

… co poprawiać! Są jednak „tacy do-
skonali” co chcąc odwrócić uwagę od 
siebie  przeinaczają i przekręcają 
fakty, rozmijając się z prawdą robią 
ludziom wodę z mózgu, wprowa-
dzają w błąd i wciskają ciemnotę, 
opowiadają bajki i okłamują. Zaw-
sze można udać, że przecież „mnie to 
nie dotyczy”, „to było dokładnie o 
nim”, „ja nie mam nic wspólnego z 
tym co zostało wyśmiane”.  
 A z czego tu się śmiać w kon-
tekście tak Wielkiej Tajemnicy jaką 
jest Boże Narodzenie? A  choćby z 
zazdrości, podejrzliwości, obłudy, 
obmowy, oszczerstwa, niewdzięczno-
ści, pieniactwa, fałszu, itd.. - słowem z 
tego wszystkiego co nie pozwala by 
Jezus naprawdę rodził się i był Panem 
naszego życia!  
 Zanim więc znowu spróbu-
jesz odwrócić kota ogonem - naj-
pierw stań przed lustrem i sprawdź, 
z której strony kota jest twoja twarz.  

O.R.I.  

„tak łatwo przychodzi nam ranić innych, tak łatwo lekceważymy się 
nawzajem jak gdyby drugi człowiek był niepotrzebnym meblem w na-
szym składziku, tak szybko przemijamy, odchodzimy – zostają tylko 
buty i telefon głuchy”. I tylko JEZUS trwa wiecznie, a w Nim żyją Ci, 
którzy Go poznali i przyjęli.  (niepoględzie jasełka 2016)  


