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Społeczne Szkoły
im. Jana Pawła II
w Niepoględziu
mają już 15 lat!
Od 21 lat towarzyszy
nam nasz Patron
- święty człowiek,
wybitny Polak,
wielki papież,
mądry nauczyciel,
najlepszy przyjaciel!
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Słowa ks. Tichnera (w tytule) staną się mottem tegorocznego
święta szkoły, które obchodzić będziemy w piątek 6 listopada. Naszym
zdaniem dobrze streszczają one historię piętnastu lat działalności Społecznych Szkół w Niepoględziu. Radością są dla nas kolejne roczniki uczniów,
którzy rozpoczynając edukację w przedszkolu, dorastają i rozkwitają by po
zakończeniu trzeciej klasy gimnazjum odpowiedzialnie wspinać się po
drabinie życia; 240 absolwentów opuściło mury naszej szkoły, podejmując
dalszą naukę, studia i obowiązki dorosłości. Aktualnie szkoła (i przedszkole)
stara się zapewnić najlepsze warunki nauki i wychowania 233 uczniom, co
przy obecnym niżu demograficznym jest dobrym wskaźnikiem. I to są
powody naszej radości.
Niejednokrotnie w historii tych piętnastu lat trzeba było
„sporego myślenia” jak pokonać trudności, przejść przez kryzysy i dramatyczne czasami wydarzenia; nigdy nie czekaliśmy z założonymi rękami aż
„pieczone gołąbki wpadną nam do gąbki”; bo w myśleniu też można znaleźć radość.
Po piętnastu latach wcale nie „spoczywamy” na laurach; nie
ustajemy w doskonaleniu metod nauczania i wsparcia ucznia na poszczególnych etapach nauki, rozwijamy nowe technologie wspierające ucznia,
nauczyciela i rodzica, rozwijamy zaplecze sportowe i infrastrukturę szkoły,
cieszymy się osiągnięciami naszych uczniów i absolwentów, planujemy
dalszy rozwój.
Mamy nadzieję, że Uroczysta Akademia z okazji Święta Szkoły
w piątek 6 listopada o godz. 11.00 zgromadzi nie tylko szkolną społeczność i przyjaciół, ale także rodziców, absolwentów i mieszkańców naszych
wsi. Równie serdecznie zapraszamy na Bal Charytatywny w sobotę 7
listopada o godz. 20.00; tradycyjnie podczas aukcji będziemy wraz z Radą
Rodziców zbierać fundusze na wsparcie różnych akcji organizowanych dla
uczniów naszych szkół.
Za życzliwość, wsparcie i dobre słowo w ciągu minionych piętnastu lat - DZIĘKUJEMY!
o. Ryszard Iwanowski

WAŻNE WYDARZENIA

Kilka słów o pracach
w kaplicy w Niepoględziu

Jesień daje o sobie znać; spadające kasztany, kolorowe liście, pierwsze przymrozki no i
ogólna apatia bo coraz mniej słońca. I w tej atmosferze trudno o jakąś wyjątkową aktywność. Warto
jednak wykrzesać z siebie choć trochę dobrych
chęci by dotrzeć w najbliższą niedzielę do urn i
oddać swój głos w wyborach do sejmu i senatu RP.
Zdaję sobie sprawę, że większość z nas ma w głowie jeden wielki kogel mogel, za który bezpośrednią odpowiedzialność ponoszą nasi politycy; skutecznie potrafią zniechęcić do wzięcia udziału w
„bitwie”, którą toczą między sobą obiecując na
lewo i prawo „wszystkim wszystko”.
Tak sobie myślę czy to odpowiedzialne
„budować” autorytet na obietnicach bez pokrycia?
Nie słucham więc obietnic bo o większości z nich
politycy zapomną w poniedziałek; innych nie zrealizują bo „napotkają przeszkody”, za które oczywiście to my wyborcy będziemy winni. Staram się
raczej „myśleć” - używać tego wspaniałego daru
rozumu, którym obdarzył nas Stwórca. A jak uczy
stare chińskie przysłowie: „nigdy nie trzeba mieć
tyle rozumu, jak wtedy gdy ma się do czynienia z
głupcem”. Potrzeba więc mobilizacji „rozumów”
podczas niedzielnych wyborów.
Wiem doskonale, że preferencje polityczne kształtują różne fakty i okoliczności; i nie zamierzam wpływać na stanowisko nikogo. Obecność
przy urnach będzie świadczyła o tym, że nie daliśmy sobie zrobić kogla mogla z mózgu. Zachęcam
by nikt nie zrezygnował z tego prawa, za które
walczyły pokolenia; żeby nie było przypadkiem tak,
że w poniedziałek zaczniemy płakać bo obudzimy
się z ręką w nocniku.
O.R.I.

P.S.
Z soboty na niedzielę śpimy godzinę dłużej. Życzę
więc wszystkim byście śnili o Polsce Waszych marzeń. Ja będę śnił o Polsce pięknej, dostatniej, tolerancyjnej i wolnej - szczególnie od fanatyzmów,
oszołomstwa, zawiści i zemsty.

Podczas wakacji rozpoczęły się prace remontowe w naszej
kaplicy; wewnątrz została w całości
wymalowana. Trwają jeszcze prace
części zakrystia - kaplica pogrzebowa. Zamontowano schody na stryszek, dzięki czemu została uruchomiona przestrzeń „magazynowa” tak
bardzo potrzebna. W toalecie i w
przedsionku położono gładź i wymalowano. Zamontowano armaturę w
toalecie (w tym podgrzewacz do
wody). Dokonano również lekkiej
modernizacji w kaplicy pogrzebowej.
Pozostały prace w zakrystii; jeśli
pogoda pozwoli planowane jest
ułożenie glazury na posadzce. Czekamy również na zamówione nowe
oświetlenie do kaplicy.
Wszystkie prace finansowane są ze środków zebranych
podczas zbiórek na ten cel w Gałęzowie i w Niepoględziu.

Co nowego w sołectwach
Podczas zebrań z mieszkańcami ustalono zakres prac do
wykonania w ramach funduszu sołeckiego 2016.
W Niepoględziu postanowiono inwestować w chodniki; propozycja ta napotyka jednak na przeszkody formalne - właścicielem drogi
i chodników jest powiat co uniemożliwia inwestowanie pieniędzy gminnych. Trwają poszukiwania rozwiązania, które umożliwi realizację planów.
W Gałęzowie postanowiono zainwestować w rozbudowę placu zabaw. Ewentualna infrastruktura
nad Jeziorem Wiejskim została ujęta
w odrębnym projekcie; trzymamy
kciuki by przeszedł do realizacji.
Byłoby miło gdyby obecność na zebraniach wiejskich była
większa; w końcu to jest właściwe
miejsce na rozwiązywanie i planowanie spraw ważnych dla wsi.

Z ŻYCIA SZKOŁY

Najlepsze w gminie –
trzecie w powiecie
W poniedziałek 12.10.2015 r. w Moatrzynie odbyły się mistrzostwa gminy w sztafetowych
biegach przełajowych dziewcząt szkół podstawowych. Nasze lekkoatletki okazały się bezkonkurencyjne wygrywając sztafetę (10x600) z duża przewagą przed drużynami z Dębnicy Kaszubskiej, Motarzyna i Gogolewa. Jako mistrzynie gminy zakwalifikowały się na mistrzostwa powiatu.
Podczas etapu powiatowego w Kępicach
15.10.2015 r., walcząc w gronie jedenastu drużyn z
powiatu słupskiego, wywalczyły trzecie miejsce i
zdobyły brązowy medal. To duże osiągnięcie naszych zawodniczek.
A oto zwycięski skład naszej sztafety:
SARA STRYCHALSKA, WIKTORIA STACHOWAIAK,
IZABELA GRZONKA, MARTA SEWERYNIUK, DOMINIKA BIAŁOWICZ, OLIWIA GIERCZYŃSKA, NIKOLA STACHOWIAK, VICTORIA CYRA, KATARZYNA LIS, DARIA
ORŁOWSKA.

Warto wspomnieć także o indywidualnych naszych biegaczek DARII ORŁOWSKIEJ i MGDY
PELA, które zajęły II miejsce w indywidualnych biegach przełajowych podczas Powiatowej Olimpiady
Młodzieży w Smołdzinie.
Gratulujemy postępów całej naszej sekcji
lekkoatletycznej, której forma wyraźnie zwyżkuje
pod opieka trenera KAROLA SZCZEPAŃSKIEGO.
Czekamy na kolejne zwycięstwa!
Red.

Rodzice!
Korzystajcie z e-dziennika
E-dziennik daje rodzicom
możliwość bezpośredniego i ciągłego wglądu w proces nauczania oraz
kontaktu ze szkołą i z poszczególnym nauczycielem. Niestety wielu
rodziców nie korzysta z tego przywileju. Przypominamy, że e-dziennik
dostępny jest również w każdej
komórce. Szczegóły znajdziecie na
stronie: www.niepogledzie.pl.
Istnieją trzy możliwości przeglądania danych dotyczących ocen oraz
frekwencji z wykorzystaniem telefonu komórkowego:
poprzez krótkie wiadomości tekstowe (SMS)
W tym przypadku wszelkie informacje szczegółowe dotyczące zawartości i częstotliwości rozsyłanych
przez system wiadomości SMS,
możliwości konfiguracji usługi, jak i
opłat pobieranych przez operatorów
telefonii komórkowej, znajdą Państwo po zalogowaniu do rozwiązania LIBRUS Synergia na komputerze.
przez przeglądarkę internetową*
przeglądarki internetowe są wbudowane w telefony komórkowe
(Chrome, Opera, Internet Explorer,
Mozilla Firefox). Wersja „lekka”
serwisu znajduje się pod adresem
https://m.synergia.librus.pl.
za pomocą aplikacji mobilnych
Synergia Librus*
W zależności od modelu posiadanego przez Państwa telefonu różni się
sposób pobierania aplikacji Synergia. Wszystko zostało wyczerpująco opisane w instrukcji
*Operatorzy telefonii komórkowej
mogą jednak pobrać od Państwa
opłatę za transmisję danych do/z
telefonu komórkowego zgodnie z
planem taryfowym, z jakiego Państwo korzystają. Opłata taka to kwota zazwyczaj maksymalnie kilku
groszy za 100KB danych. Szczegóły uzyskają Państwo u Swojego
operatora.
UWAGA! W razie zagubienia swojego hasła do konta rodzica skontaktuj się z wychowawcą klasy lub
ze szkolnym administratorem edziennika adamgrajczyk@gmail.com).

POŻEGNALIŚMY PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
„Żeby oswoić się ze śmiercią [...] pomyślmy czasem, że żyjemy, tylko dzięki śmierci,
i że otula nas miłość i trud tych, co żyli przed nami”.
Wielkiego serca ze strony Kazimierza Łomży doświadczaliśmy w Niepoględziu od wielu lat. I kiedy dzisiaj przychodzi nam stawać nad jego trumną to
potęguje się myśl, że trudno żegnać przyjaciela – przyjaciela szkoły w Niepoględziu
i przyjaciela wielu z nas.
Trudno nie tylko dlatego że
śmierć zabrała nam Jego życzliwą obecność, krzepiące słowo, dobrą radę, doświadczenie – którymi zawsze służył
Ale trudno przede wszystkim
dlatego, że wraz z jego odejściem - jednego mniej na świecie - człowieka z zasadami. Stosował je wobec siebie – wymagał
ich od innych. W żadnym momencie życia
nie był „pozerem” – był sobą, zgodnie z
ewangeliczną zasadą: niech wasza mowa
będzie tak tak – nie nie. Jeśli chwalił to po
to by podnosić poprzeczkę jeszcze wyżej.
W szkolnych kronikach pozostaną na zawsze takie właśnie drogowskazy, które stawiał konsekwentnie – w różnych momentach naszej historii. KAZIMIERZ ŁOMŻA
zmarł 5 kwietnia 2015 r.
W 1960 roku, mając zaledwie 21 lat
Lidia Knuth rozpoczyna pracę jako nauczyciel
w Szkole Podstawowej w Niepoględziu. Przez
32 lata realizuje „to piękne i wielkiej doniosłości powołanie” – JPII – pedagoga i wychowawcy pokoleń – „powołanie które wymaga
szczególnych przymiotów umysłu i serca” –
JPII. Jest wymagająca i stanowcza, uczy odpowiedzialności przez przykład swojej pracowitości i obowiązkowości. W 1966 roku – te przymioty sprawiają że zostaje dyrektorem tej
szkoły, pełniąc tę funkcję nieprzerwanie przez
22 lata.
Będąc na emeryturze nie zapomina
o szkole – jest obecna w jej życiu, służy swoim
doświadczeniem i radą. Kształtując kolejne
pokolenia aktywnie uczestniczy w życiu społecznym regionu – doceniona wieloma nagrodami i odznaczeniami.

Zawsze silna i elegancka w życiu
publicznym – znajduje odwagę i mądrość by
przeciwstawiać się trudnościom w życiu prywatnym – jest dobrą matką dla czwórki swoich
dzieci, a później najlepszą babcią dla czworga
swoich wnucząt.
Dziś w wielu sercach wychowanków
– w różnych miejscach Polski i świata – brzmi
modlitwa wdzięczności i podziękowania za trud
życia i pracy pani dyrektor Lidii Knuth. LIDIA
KNUTH odeszła od nas 1 maja 2015 r.
Zaskoczyła nas znowu ta nasza
siostra śmierć – kiedy zupełnie niespodziewanie zapukała do Gertrudy Wolnej. Dziś
żal że nie było czasu na pożegnania, na
ostatnie słowo. A przecież zdawało się że
mamy jeszcze czas – tyle czasu
Błogosławione jest jednak to że
śmierć zastała ją w pełnieniu najświętszej
woli – w realizacji powołania żony, matki
babci i prababci. Zatroskana w swoim małym domku na krzyżówce gdzie mieszkała z
rodziną wnuczki Agnieszki zawsze miała
otwarte drzwi czekając na odwiedziny
bliskich i znajomych – nawet tych z przed
lat – przyjmując wszystkich z otwartym
sercem.
Przez prawie 55 lat kiedy mieszkała w Niepoględziu wpisała się w historię
i obraz naszej miejscowości. W pamięci
pokoleń pozostanie z pewnością jej obraz
pani woźnej w naszej szkole – do dzisiaj
uczniowie z tamtych lat wspominają żartobliwe historie.
W imieniu wszystkich uczniów i
całego personelu szkoły chcę jej podziękować za ten trud i troskę – za serce i oddanie jakie na trwałe pozostaną wpisane w
historii szkoły i Niepoględzia.
21 sierpnia 2015 zabrzmiał dla
GERTRUDY WOLNEJ - naszej woźnej,
ostatni dzwonek.

