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Już w  środę 27 lipca br. 
przywitamy w Polsce 
papieża Franciszka!  

 
Jego obecność w 

związku ze Świato-
wymi Dniami Mło-
dzieży w Krakowie 

relacjonować będzie 
w całości Telewizja 
Polska - poczynając 
od przywitania na 

lotnisku w Balicach 
(środa około 17.00) 
aż do pożegnania w 
niedzielę 31 lipca br. 

 
Wszystkich, którzy 

nie mogą włączyć się 
bezpośrednio w te 

wielkie uroczystości 
zachęcamy aby 

trwali w łączności z 
Franciszkiem i 

uczestnikami ŚDM za 
pośrednictwem tele-

wizji. 
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 Do wielu parafii w Polsce docierają już uczestnicy 
Światowych Dni Młodzieży  z różnych zakątków świata. Zanim 
spotkają się z papieżem Franciszkiem w Krakowie goszczą w 
polskich diecezjach; w sobotę 23 lipca br. spotkają się min. w 
Pelplinie z młodzieżą naszej  diecezji. Włączając się w to ogól-
nopolskie czuwanie zapraszamy mieszkańców naszego regionu 
byśmy spotkali się na Mszy Świętej na Wodzie, sprawowanej 
już po raz dziewiąty nad Jeziorem Głębokim.  
 W sobotę 23 lipca br. o godz. 17.00 zapraszamy 
na Mszę Świętą na Wodzie, którą sprawować będziemy 
w 52 rocznicę pobytu Bp Karola Wojtyły w Niepoględziu 
podczas spływu kajakowego Słupią.  
 Zechciejmy włączyć się poprzez udział w tym wyda-
rzeniu w diecezjalne i ogólnopolskie duchowe przygotowanie 
do przyjęcia młodzieży z całego świata; niech nasza modlitwa 
wyprasza również dobre owoce tego wydarzenia, które w Ko-
ściele zapoczątkował święty Jan Paweł II. 

Mszy Świętej przewodniczyć będzie o. Dariusz Szur-
ko,  franciszkanin na stałe pracujący w Kanadzie. 

Na Mszę Świętą gromadzimy się nad Jeziorem Głębo-
kim od strony drogi Niepoględzie-Krosnowo. Osoby chcące 
wziąć udział w procesji na kajakach gromadzą się na przystani 
w Gałęzowie o godz. 16.45 – celem zabezpieczenia wolnych 
kajaków należy zgłosić wolę płynięcia w procesji do Stowarzy-
szenia Speranda (tel. 602 772 725; e-mail: speran-
da@niepogledzie.pl).  

Po zakończeniu Mszy Świętej w procesji światła uda-
jemy się pod pomnik Jana Pawła II w Niepoględziu. Sołtys Nie-
poględzia Lidia Chrystofiak wraz z Radą Sołecką oraz Stowarzy-
szenie SPERANDA - zapraszają na festyn z okazji Święta Niepo-
ględzia, który trwał będzie do godz. 2.00.                            O.R.I. 



Z ŻYCIA SZKOŁY 

Kolejny rok szkolny za nami! Po szesna-
stu latach pracy cieszymy się wynikami jakie osią-
gają nasi uczniowie - zarówno w nauce, co po-
twierdzają wyniki egzaminów, jak i w konkursach 
przedmiotowych,  poza szkolnych i zawodach spor-
towych. Łącznie za osiągnięcia w minionym roku 
szkolnym nagrodziliśmy 91 uczniów; czterdzieścio-
ro uczniów otrzymało nagrody finansowe za bar-
dzo dobre wyniki w nauce uzyskując średnią powy-
żej 4,75. Nagrody książkowe otrzymało dwudziestu 
pięciu uczniów uzyskując średnią 4,50. Dla najlep-
szych sportowców (23 uczniów) ufundowaliśmy 
obóz sportowy w Pogorzelicy. Rada Rodziców 
nagrodziła dziewięciu uczniów, którzy w minionym 
roku szkolnym poczynili największe postępy w 
nauce. Łącznie na nagrody dla uczniów szkoła prze-
znaczyła ponad piętnaście tysięcy złotych - z wła-
snego budżetu. 
 Mury niepoględzkiego gimnazjum opu-
ściła kolejna grupa siedemnastu absolwentów; za 
ich pracę i osiągnięcia podczas lat spędzonych w 
naszej szkole nagrodzeni zostali: Nikola Mostowa, 
Sebastian Zernek, Barbara Przydatek, Łukasz Sta-
niek, Jakub Zimnocha, Paweł Pałubicki.  Podzięko-
waliśmy również rodzicom, którzy wraz z odej-
ściem ze szkoły swoich dzieci zakończyli wieloletnia 
współpracę w radzie rodziców. 
 Kolejny raz czternastoosobowa grupa  
gimnazjalistów wyjechała na zorganizowaną przez 
szkole wycieczkę do Włoch. Przywieźli ze sobą 
bagaż nowych doświadczeń oraz niezapomniane 
wspomnienia. Zgodnie z obietnicą tę inicjatywę 
będziemy kontynuowali w kolejnych latach. 
 Dziękując za pracę w minionym roku 
szkolnym wszystkim uczniom nie zapominamy o 
zaangażowaniu i wielu cennych inicjatywach ze 
strony nauczycieli i wszystkich pracowników szko-
ły! Szczególne podziękowania składamy również 
rodzicom, którzy pod kierunkiem przewodniczącej 
Małgorzaty Cyra kolejny rok wnieśli bezcenny 
wkład w  naszych placówek! 
 Wszystkim życzymy miłych i bezpiecz-
nych wakacji! 

o. Ryszard Iwanowski 

 
Lista uczniów nagrodzonych za 
bardzo dobre wyniki w nauce: 

 
Błażejewska Maja, Kropidłow-
ska Malwina, Mostowy Mate-
usz, Gierczyńska Tatiana, Gier-
czyński Hubert, Jereczek Zuzan-
na, Świderski Natan, Kloskow-

ska Zofia, Mularczyk Adam, 
Orłowska Karolina, Rybka Ali-
cja, Groszek Wiktoria, Grzonka 
Roksana, Krawętkowska Julia, 
Kryzel Julia, Pelowska Marty-
na, Szrejder Honorata, Boro-

dziuk Przemysław, Cyra Larissa, 
Mularczyk Nikodem, Andrysz-
kowski Krystian, Gierczyński 
Kryspin, Januszkiewicz Alek-
sander, Ślusar Małgorzata, 

Wantoch Rekowski Jonatan, 
Witkowski Mateusz, Białowicz 
Dominika, Cyra Victoria, Gier-

czyńska Oliwia, Lis Andrzej, 
Maszk Nicola, Tomaszewski 

Jacek, Tomaszewski Szymon, 
Pałubicka Julia, Stachowiak 

Nikola, Bak Weronika, Kłosow-
ski Jakub, Mróz Sandra, Grzon-
ka Izabella, Kwiecień Kacper, 
Seweryniuk Marta, Smutek 

Klaudia, Kwidziński Jakub, No-
wicka Sara, Roda Kacper, Stry-
chalska Sara, Borodziuk Karol, 

Kwiecień Sandra, Mac Julia, 
Malek Monika, Młynarczyk 

Wiktor, Smutek Natalia, Wolny 
Szymon, Błażejewski Kacper, 
Chrystofiak Daria, Cybulski 

Adam, Pela Magdalena, Wan-
toch Rekowski Aaron. 

 

 Za dobrą pracę nagradzamy  



 Z ŻYCIA SZKOŁY                   

Nowy rok szkolny  
- przygotowany - 

Klasy sportowe 
 Od nowego roku szkolnego 
klasa IV szkoły podstawowej oraz 
klasa I gimnazjum realizować będą 
profil klas sportowych. Oznacza to, 
że obok podstawowego programu 
nauczania będą miały dodatkowe 
godziny przeznaczone na realizację 
zajęć sportowych.  
 

Język kaszubski 
 Zgodnie z wola rodziców 
wyrażoną w ankietach od 1 września 
rozpoczniemy naukę języka kaszub-
skiego na wszystkich etapach na-
uczania; w zajęciach będą brali udział 
uczniowie chętni. 
 

Nauka pływania 
 Wzorem lat  z cotygodnio-
wych zajęć na basenie  będą wszyscy 
uczniowie szkoły podstawowej i 
gimnazjum. W tym roku szkolnym 
dołączą do tej grupy również ucznio-
wie oddziału przedszkolnego. 
 

Sala gimnastyczna 
 Zajęcia wychowania fizycz-
nego prowadzone będą - jak do tej 
pory - na Sali gimnastycznej, którą 
szkoła wynajmuje w tym celu. Do-
datkowo korzystać będziemy z kom-
pleksu boisk przy szkole oraz w Byto-
wie. 
 

Jazda konna 
 Wykorzystując  zaplecze 
Stajni ScholaNostra uczniowie korzy-
stać będą z nauki jazdy konnej w 
ramach zajęć wf oraz zajęć dodatko-
wych. 
 

Nowa biblioteka 
 Od 1 września uczniowie 
oraz mieszkańcy będą mogli korzy-
stać z nowo  przez szkołę i przenie-
sionej do Spichlerza biblioteki; bę-
dzie ona miała funkcję szkolno-
publiczną. 

 1 września 2016 roku o godzinie 10.00 
rozpoczniemy siedemnasty rok szkolny w Społecznej 
Szkole Podstawowej, w Społecznym Gimnazjum oraz 
w Przedszkolu w Niepoględziu! W naszych szkołach i 
przedszkolu jesteśmy gotowi by go rozpocząć; grono 
nauczycieli będzie pracować w niezmienionym skła-
dzie. O nowościach w programie piszemy w kolumnie 
obok. Ciągle też przyjmujemy nowych uczniów. Zmia-
ny w gminnej oświacie zapowiadane od 1 września 
oraz prestiż i tradycja wypracowane przez nasze szko-
ły w ciągu minionych szesnastu lat sprawiają, że z 
zapytaniem o możliwość zapisania dziecka do naszych 
szkół czy przedszkola zwracają się rodzice nawet z 
Dębnicy Kaszubskiej. Chciałbym wyjaśnić jeszcze raz, 
że szkoły i przedszkole w Niepoględziu przyjmie każde 
dziecko bez względu na miejsce zamieszkania - ważne 
jest by rodzice  wyrazili taką wolę. Niedopuszczalne 
są, stosowane przez niektórych urzędników, jakiekol-
wiek formy nacisku na rodziców w sprawie wyboru 
szkoły; takie zachowania są karalne. 
 Z uwagą przyglądamy się wprowadzanym 
zmianom w gminnej oświacie. Cieszy nas fakt, że 
model organizacyjny, który realizujemy w Niepoglę-
dziu od 16 lat (szkoła podstawowa + gimnazjum) 
będzie realizowany w Dębnicy, Gogolewie i Motarzy-
nie. Zdajemy sobie sprawę, że „początki” dla wszyst-
kich tych placówek mogą być trudne i wymagające 
dla dyrekcji, grona pedagogicznego, rodziców i 
uczniów. Jednak szczerze trzymamy kciuki za wszyst-
kie te placówki! Zawsze służymy radą popartą wielo-
letnim doświadczeniem.                o. Ryszard  

Dnia 29 sierpnia br. o godz. 19.00 zapraszamy 
wszystkich rodziców przedszkolaków i 

uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum na 
spotkanie z dyrekcją, gronem pedagogicznym i 

wychowawcami klas celem omówienia  
organizacji roku szkolnego 2016/2017. 

Podczas zebrania możliwość zapisania 
dziecka do przedszkola, szkoły podstawowej 

i gimnazjum w Niepoględziu. 



SPRAWY RÓŻNE 

 Jak nie wiadomo o co chodzi, … 
  

 Nie jest tajemnicą, że w ostatnich wybo-
rach poparłem kandydującą na stanowisko wójta 
panią Iwonę Warkocką. Nie dziwi więc, że dziś kiedy 
zebrano podpisy pod wnioskiem o referendum w 
sprawie Jej odwołania, pytają mnie co sadzę na ten 
temat? Mógłbym na ten temat mówić długo - w 
końcu przez  18 lat dość dobrze poznałem „scenę 
polityczną” w naszej gminie. Odwołując się jednak 
do zdrowego rozsądku ograniczę się do kilku spo-
strzeżeń. 
 Przez lata naszą gminą rządzili tylko męż-
czyźni. Różnie im to wychodziło - raz lepiej, raz go-
rzej, ale mimo różnych sympatii czy antypatii, weryfi-
kowaliśmy ich pracę po czteroletnich kadencjach. 
Tymczasem kiedy pierwszy raz w historii wójtem 
została kobieta, po 18 miesiącach urzędowania pa-
nowie (patrzę na skład komitetu referendalnego) 
postanowili ją odwołać. Po pierwsze „brzydko”, że 
nie uszanowaliście woli większości wyborców; po 
drugie „brzydko”, że zabrakło wam  cierpliwości by 
doczekać do kolejnych wyborów. Mnie osobiście 
śmieszy fakt, że jeśli udałoby się odwołać obecną 
wójt, ci co teraz ramię w ramię stają za referendum - 
staną przeciw sobie walcząc o fotel wójta.  Polityczna 
przepychanka będzie trwała, a „lud” podzielony i 
skłócony znowu pozostanie na drugim planie. Za 
klasykiem podsumuję: żal mi „czapli”, które już ryb 
łowić nie mogą, ale jeszcze bardziej mi żal „ryb” w 
stawie podstępnie mamionych nową, lepszą per-
spektywą (patrz tekst obok). 
 Zaskakujący jest również dla mnie brak 
merytorycznych argumentów za odwołaniem pani 
wójt. Faktem jest, że papier wszystko przyjmie, ale 
… . Kolejni wójtowie - mężczyźni, zadłużali gminę z 
kadencji na kadencję nie bacząc na konsekwencje. 
Tymczasem pani wójt rozpoczęła  „sprzątanie” po 
panach od porządkowania finansów gminy redukując 
w ciągu 18 miesięcy zadłużenie gminy o ponad 4 
miliony złotych. I to jest dla mnie podstawowy - i nie 
jedyny - argument za kontynuowaniem kadencji 
wójta przez panią Iwonę Warkocką. Popieram konse-
kwencję i stanowczość w gospodarowaniu publicz-
nym groszem; to jest gwarancja realizacji planów 
rozwoju naszych miejscowości i gminy.  
 Tak więc jeśli komisarz wyznaczy termin 
referendum - pozostanę w domu. Prace pani wójt 
Iwony Warkockiej ocenię jesienią 2018 roku podczas 
kolejnych wyborów. 

Ryszard Iwanowski 

CZAPLA, RYBY I RAK 
  
Czapla stara, jak to bywa, 
Trochę ślepa, trochę krzywa, 
Gdy już ryb łowić nie mogła, 
Na taki się koncept wzmo-
gła. 
 
Rzekła rybom: "Wy nie wie-
cie, A tu o was idzie prze-
cie". 
Więc wiedzieć chciały, 
Czego się obawiać miały. 
 
"Wczora z wieczora wysłu-
chałam, jak rybacy rozma-
wiali:  
wiele pracy łowić wędką lub 
więcierzem; spuśćmy staw, 
wszystkie zabierzem, nie 
będą mieć otuchy, skoro 
staw będzie suchy." 
 
Ryby w płacz, a czapla na 
to: "Boleję nad waszą stratą, 
Lecz można temu zaradzić, I 
gdzie indziej was osadzić; 
Jest tu drugi staw blisko,  
Tam obierzecie siedlisko, 
Chociaż pierwszy wysuszą, 
Z drugiego was nie ruszą". 
 
"Więc nas przenieś!" - rzekły 
ryby: Wzdrygnęłą się czapla 
niby; Dała się na koniec 
użyć, Zaczęłą służyć. Brała 
jedną po drugiej w pysk, niby 
nieść mając, I tak pomału 
zjadając.  
 
Zachciało się na koniec 
skosztować i raki. Jeden z 
nich widząc, iż go czapla 
niesie w krzaki, Postrzegł 
zdradę, o zemstę się zaraz 
pokusił. Tak dobrze za kark 
ujął, iż czaplę udusił. 
Padła nieżywa: 
Tak zdrajcom bywa. 

Ignacy Krasicki 


