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Wydarzenia miesiąca

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
BOŻE  NARODZENIE
KONIEC ROKU 2012

POCZĄTEK NOWEGO ROKU 2013

12   Rozrywka

Kartkę z rozwiązaniami oraz swoimi danymi dostarcz do p. Jerzego Pitka wraz z zakupionym 
numerem „Kanclerzyka”. Termin nadsyłania odpowiedzi do 15 stycznia 2013 r.               
Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosowana będzie cenna nagroda  o wartości około 50zł.  
 

POMYŚL, ROWIĄŻ, ZDOBĄDŹ NAGRODĘ

   Święta, Sylwester i Nowy Rok to wyjątkowy czas, 
który skłania do refleksji. Jaki będzie ten nadcho-
dzący rok, czy przyniesie zmiany? Jeśli tak, to na 
lepsze, czy na gorsze? Warto sprawdzić, co mówią na 
ten temat polskie przysłowia.Oto niektóre z nich:

Jaki Nowy Rok, taki cały rok.                                     
Noworoczna pogoda słońcu w lecie sił doda.                
Gdy ciepłe Gody, na Wielkanoc lody                            
Kiedy styczeń mokry trzyma, zwykle bywa długa zima

  Pusty rynek. Nad dachami 
Gwiazda. Świeci każdy dom. 
W zamyśleniu, uliczkami, 
Idę, tuląc świętość świąt. 
Wielobarwne w oknach błyski 
I zabawek kusi czar. 
Radość dzieci, śpiew kołyski, 
Trwa kruchego szczęścia 
dar. 
Więc opuszczam mury 
miasta, 
Idę polom białym rad. 
Zachwyt w drżeniu świętym 
wzrasta: 
Jak jest wielki cichy świat! 
Gwiazdy niby łyżwy krzeszą 
Śnieżne iskry, cudów blask. 
Kolęd dźwięki niech cię 
wskrzeszą - 
Czasie pełen Bożych łask! 

Zadanie I    Rozwiąż krzyżówkę. Podaj rozwiązanie                                              

Zadanie II   Rozwiąż rebus . Podaj rozwiązanie                                                 
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Drodzy Czytelnicy

   Na Święta Bożego Narodzenia i na Nowy Rok chcemy Wam 
przekazać przepis kulinarny , który zapewnia udanie i smacznie
 przygotować najbardziej wykwintną potrawę , którą wszyscy                                       
tak bardzo cenią – ŻYCIE. 
    Otoż

Przygotować pół miarki radości, szczyptę
pogody ducha, kwartę nadziei ,

dwanaście centymetrów uśmiechu,
kilogram życzliwości, pięć gramów dobrego

humoru, miłości ze dwie garści,
odrobinę szaleństwa, łyk szczęścia,

dwie łyżki wolnego czasu, małą łyżeczkę
spokoju oraz cały zapas wiary nadziei i
miłości. Wszystkie składniki połączyć ze

sobą i długo podgrzewać w cieple
domowego ogniska. Podawać na gorąco,

ozdobione ciepłym uśmiechem. 

       Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, 
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów.     
       Świąt dających radość i odpoczynek, nadzieję na Nowy Rok, by był jeszcze 
lepszy niż ten,  co właśnie mija

                                  Nauczycielom i Pracownikom   gimnazjum,
                                             Uczniom i Rodzicom
                                     wszystkim Czytelnikom  „Kanclerzyka”                      
                                                   
                                               życzy Redakcja

Pod redakcją Jerzego Pitka  ten numer „Kanclerzyka” współtworzyli :Renata Szymala, 
Łucja Walczak,Sylwia Złomańczuk,Karolina Derkacz,Kinga Bochniak, Paulina Szymala, 
Weronika Kwoka,Ola Kołodziejczyk

.

P 

 

W    listopadzie odbywały się finały 

międzyklasowych rozgrywek w piłkę nożną. 
Prowadzone były one przez pana Pawła 
Lewandowskiego. Oto wyniki: 

Piłka, bramka, 
gol 

 
 DZIECZYNY  CHŁOPAKI
I miejsce Kl. 3a Kl. 3a
II  miejsce Kl. 2a Kl. 3c
III miejsce Kl. 3b Kl. 2a

MISTRZOSTWA 
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO LZS 

SIATKÓWKI DZIEWCZĄT - LUDWIN 2012

Grupa A :
1.Gimnazjum Stary Zamość 
2.Gimnazjum Ciecierzyn 
3.Gimnazjum Stara Prawda 
4.Gimnazjum Sitaniec 
5.Gimnazjum Ludwin 

Grupa B:
1.Gimnazjum Milejów 
2.Gimnazjum Nałęczów
3.Gimnazjum Jabłoń 
4.Gimnazjum Wierzbica 
5.Gimnazjum Klementowice 

Mecz o 1 miejsce 
Gimnazjum Stary Zamość – Gimnazjum Milejów 1:2   ( 15:9, 7:15, 7:11)

Nasze dziewczęta trenowane przez p. Romana Blonkę  odniosły duży sukces w silnie 
obsadzonych Mistrzostwa Województwa Lubelskiego LZS Siatkówki Dziewcząt - 
zajęły II miejsce

Skład drużyny:
Sylwia Smyk ,Ola Ruszty, Ola Korona, Magda Kapłon, Diana Duda ,
Ania Pieczykolan, Diana Maluga ,Monika Rybak ,Kasia Hałas ,Patrycja Iza Smyk, 
Paulina Symk , Renata Szymala,  Kasia Kieryło 

                                                                                             GRATULUJEMY
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SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA 
UŚMIECH

  Obecny rok szkolny to czwarty rok funkcjonowania Szkolnego Klubu Wolontariusza 
„ UŚMIECH”.  Teraz  Klub liczy 59 członków z czego 25 złożyło uroczyste ślubowanie 
dnia 6XII  Liderką wolontariatu  została wybrana przez opiekuna Klubu panią 
 Beatę Soboń uczennica klasy IIIA Aleksandra Kołodziejczyk. 

    Dzięki staraniom Dyrektora gimnazjum nasza szkoła po raz kolejny pozyskała fundusze z 
UE . 6 listopada 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego Pan 
Dyrektor Zbigniew Świrszcz podpisał umowę  na realizację projektu „ Uczeń z klasą – 
wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic Gimnazjum w Starym 
Zamościu”.                                                                                                                                  
    Projekt będzie  realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w 
regionach” - Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”
Czas realizacji projektu: 15.11.2012 – 31.07.2013 r.                                                          
             W projekcie będzie uczestniczyło 128 uczniów naszego gimnazjum, którzy wezmą 
udział w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych oraz kołach zainteresowań, a uczniowie  kl. 
III dodatkowo  w zajęciach z  doradztwa zawodowego. Gimnazjaliści otrzymają materiały 
piśmiennicze (zeszyt, notes, długopis itp.) Zajęcia będą odbywały się w ośmioosobowych 
grupach . Każdy uczeń będzie miał  zapewniony odwoź po zajęciach. 
    Realizacja projektu przyniesie wiele korzyści. Przede wszystkim:                                          
 - poszerzy ofertę edukacyjną szkoły, co pozwoli każdemu uczniowi zwiększyć  poziomu 
wiedzy i umiejętności zgodnie  z jego indywidualnymi potrzebami. Zmniejszy 
dysproporcje w osiąganiu celów edukacyjnych naszego środowiska.                                    
      Ponad to pozwoli na zakup pomocy dydaktycznych  do każdego nauczanego przedmiotu 
o wartość ponad 50 tysięcy złotych                                                                                              
 - laptopa                                                                                                                                     
- rzutnika multimedialnego do tablicy interaktywnej                                                             
- systemu  INTERWRITE / tablet + piloty dla uczniów                                                          
- profesjonalnego zestaw korygującego wady postawy                                                           
- zestawu nagłaśniającego do pracowni językowej                                                                  
- fantomu do nauki udzielania pierwszej pomocy
Uczniowie biorący udział w projekcie bezpłatnie wezmą udział w wycieczkach do Lublina 
( zwiedzą skansen, ogród botaniczny, Majdanek, Stare Miasto) oraz do Muzeum Techniki, 
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie 
Przystąpienie do projektu to także wspaniała forma promocji  naszego gimnazjum oraz 
Gminy Stary Zamość          
Wartość projektu : 243.114,38 zł  

KOLEJNY PROJEKT W GIMNAZJUM

O września tego roku Klub zorganizował : 
sprzedaż zakreślaczy i opasek jako cegiełek 
na rzecz Hospicjum Santa Galla w 
Łabuniach, sprzedaż cegiełek na rzecz 18 - 
letniego Szymona Czechowskiego, który w 
wyniku wypadku stracił palce prawej dłoni,  
przeprowadził akcję sprzątania grobów 
żołnierskich i miejsc pamięci narodowej, 
organizował kiermasze ciastek i kanapek na 
zakup zniczy. Obecnie trwają akcje : "Zostań 
Świętym Mikołajem' oraz "Zakręceni na 
pomaganie". Klub przyjął także prośbę 
Hospicjum Małego Księcia w Lublinie o 
pomoc w zakupieniu lodówki.  

ŚWIATOWE DNI WALKI Z AIDS 

Dnia 06.12.2012r. w naszej szkole na holu drugiego piętra odbyło się spotkanie zorganizowane przez 
panią pedagog Beatę Soboń dotyczące wirusa HIV oraz choroby AIDS w ramach ŚWIATOWEGO 
DNIA WALKI Z AIDS 

    Pani pedagog Beata Soboń przedstawiła 
sytuację epidemiologiczną HIV/AIDS w Polsce 
na koniec 2011 roku. Liczby uświadomiły nam 
wszystkim zakres epidemii HIV/AIDS oraz 
utwierdziły w przekonaniu ,że  ta choroba jest       
 i dotyczyć może każdego- bez względu na swoją 
przynależność rasową, religię lub orientację 
seksualną. W związku z tym wiedza na temat 
HIV/ AIDS jest niezbędna każdemu człowiekowi. 
Na znak solidarności z chorymi oraz z nadzieją 
na wynalezień lekarstwa i zwycięzca nad chorobą 
zebrani uczniowie i nauczyciele przywdzieli 
czerwone wstążeczki.

Następnie podsumowała również konkursy organizowane w ramach obchodów Światowego Dnia 
Walki z AIDS . W ramach konkursu plastycznego „ O życiu decydują chwile” przyznano I miejsce 
Paulinie Kuryło z kl. IIc, II miejsce Karolowi Michalakowi z kl. IIIc i III miejsce Kamili Szypule 
z kl. IIb. Za udział w konkursie „ Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS”  nagrodzono Łucję Walczak z 
kl. IIIb, Bartka Luchowskiego z kl. IIIa, Ole Kołodziejczyk z kl. IIIa, Kacpra Papisa z kl. IIb i 
Kasię Woszuk z kl. Ib.
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PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJLNY
Narodowe Święto Niepodległości

  Zwyczajem naszego gimnazjum stały 
się próbne egzaminy gimnazjalne. W 
tym roku trzecioklasiści mogli sprawdzić 
się dwukrotnie. W dniach 13-15 
listopada oraz 12-14 grudnia.
 W pierwszym terminie rozwiązywali 
arkusze przygotowane prze Centralną 
Komisję Egzaminacyjną w drugim przez 
wydawnictwo OPERON. 
Pierwszego dnia trzecioklasiści 
sprawdzali swoją wiedzę z historii i wos-
u oraz języka polskiego, drugiego z 
przedmiotów przyrodniczych i 
matematyki, a trzeciego z języka 
angielskiego na poziomie podstawowym 
i rozszerzonym

   11 listopada,Narodowe  Święto 
Niepodległości upamiętniające rocznice 
odzyskania przez   Naród Polski 
niepodległości, ustanowiono świętem 
narodowym w 1937 r., czyli prawie 20 lat 
po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości.   Podczas okupacji 
hitlerowskiej obchodzenie tego dnia było 
zabronione, podobnie jak w okresie PRL. 
Władze komunistyczne ustaliły, że święto 
państwowe obchodzimy 22 lipca czyli dnia 
podpisania Manifestu PKWN - Polski 
Komitet Wyzwolenia Narodowego. 
Narodowe Święto Niepodległości 
przywrócono dopiero ustawą sejmu w 1989 
r. Odtąd obchodzimy je co rok..................... 
    Główne uroczystości związane z najważniejszym narodowym świętem Polski mają 
miejsce w Warszawie.Na placu Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego Żołnierza, co roku 
odbywa się uroczysta zmiana warty, w której uczestniczy Prezydent RP i najwyższe władze 
państwowe.

  Tak jak w całej Polsce 11 listopada 
2012 roku w naszej miejscowości 
również obchodziliśmy to święto. Tego 
dnia odbyła się msza św. w Kościele 
Parafialnym NMP w Starym Zamościu 
w której uczestniczyła bardzo licznie 
młodzież naszej szkoły. Dzień później , 
12 listopada odbył się uroczysty 
koncert w szkole pt. „ Nie zginęła póki 
my..." w wykonaniu Kameralistów 
Symfonicznej Orkiestry im. K. 
Namysłowskiego w Zamościu .Na 
początku uroczystości przemówił nasz 
dyrektor p. Zbigniew Świrszcz
następnie Wójt Gminy Stary Zamość 
p.Waldemar Raczyński. 

  Po przemówieniach  mieliśmy okazję, aby wysłuchać pięknych pieśni patriotycznych i 
legionowych związanych z okresem, kiedy to Polska walczyła o swoją wolność i 
niepodległość. Uczniowie, mimo iż koncert trwał ok. dwóch godzin, wcale się okazywali 
objawów nudy wręcz przeciwnie, słuchali bardzo uważnie, a każdy utwór  jak i cały koncert 
został nagrodzony gromkimi brawami.............................................................................. 
   Młodzież naszego gimnazjum wzięła także udział 9 listopada 2012 roku w biegu ulicznym 
w Zamościu, z organizowanym przez Klub Sportowy Agros oraz Powiatowe i Miejskie 
Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych, zajęła w swojej kategorii I miejsce. Gratulujemy

   Do obu prób przystąpili niemal wszyscy uczniowie. Egzamin sprawdzał stan wiedzy , ale 
także zapoznawał uczniów z procedurami jego przeprowadzania
 "Prawdziwy" egzamin odbędzie się od 24 do 26 kwietnia.  Punkty zdobyte z 
poszczególnych części zadecydują, czy absolwent dostanie się do dobrego ogólniaka, 
technikum czy szkoły zasadniczej. 

MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

  Nasza biblioteka już po raz drugi 
włączyła się w obchody tego święta. 
Zostały zorganizowane konkursy      w  
których nagrody sponsorowały : 
Wydawnictwo DEMART, Firma ASBIS i 
Wydawnictwo STUDIO EMKA – bardzo 
serdecznie dziękujemy za wsparcie i 
życzliwość.    Największym 
zainteresowaniem cieszyły się kiermasze 
ciastek , z których pieniądze zostały 
przeznaczone na zakup książek do 
biblioteki szkolnej. Zebrano ok.160 zł 

  Czytelnictwo promowały także wystawa , gazetki ścienne , plakaty i kiermasz książek. 
Wszystkim uczniom dziękuje za pomoc przy realizacji obchodów Święta Biblioteki. 

   Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych zainicjowany został w 1999 roku 
przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych (International 
Association of School Libriarianship). Dotychczas był obchodzony co roku w czwarty 
poniedziałek października, a od dwóch lat październik jest Miesiącem Bibliotek 
Szkolnych. Hasło tegorocznego Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 
brzmi: „Biblioteki szkolne: Pełen obraz” (School Libraries: The Big Picture)
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DUŻY SUKCES 
SZKOLNEGO TEATRU „Buffo Forte”

  W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu odbyła się VI edycja Przeglądu Szkół 
Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych Powiatu Zamojskiego - Młodzieżowe Spotkania 
Teatralne- Ekonomik 2012. Pierwsze Pomysł organizacji przeglądu kół teatralnych  wśród 
uczestników funkcjonującego w "Ekonomiku" kabaretu "Spod ławki". Uczniowie chcieli wymienić 
się doświadczeniami z innymi, a także podpatrzeć, jak działają grupy teatralne szkół z terenu 
Zamojszczyzny. Swoim pomysłem podzielili się z nauczycielami i temat został podchwycony.       
                                                                                                                         

file:///C:/Documents%20and%20Settings/yuko/Pulpit/KANCLERZYK%20XII%202012/Hallow
een/imagesCA59S190.jpg

   Sukces był bezapelacyjny i spektakularny. Jury 
w składzie: p. Zofia Piłat, p. Waldemar 
Kaźmierczak, p. Wojciech Łosiewicz przyznało    
I miejsce - zespółowi teatralnemu  z 
Gimnazjum w Starym Zamościu !!!                     
     Ale to nie wszystko w,  myśl zasady 
-zwycięzca bierze wszystko - najlepszą aktorką 
przeglądu została Martyna Soboń , 
najlepszym aktorem Patryk Wiatrzyk. 
  Gratulujemy zwycięzcom i opiekunkom 
Szkolnego Teatrzyku „ Buffo Forte”                        
Pani Marzenie Bielesz i Pani Beacie Soboń.

  W nocy z 29 na 30 X obchodzimy 
Andrzejki. Pierwsza polska wzmianka o 
tym dniu pojawiła się w 1557 roku. Święto 
najprawdopodobniej pochodzi ze 
starożytnej Grecji. Dzień ten przypada na 
końcu lub na początku roku liturgicznego. 
Andrzejki są specjalną okazją do 
zorganizowania ostatnich hucznych zabaw 
przed rozpoczynającym się adwentem. 
Wierzono, że jeśli dziewczyna pościła 
przez cały dzień i modliła się do świętego 
Andrzeja, to we śnie mógł ukazać się jej 
przyszły ukochany. Natomiast jeśli panna 
ucięła w dzień św. Andrzeja gałązkę wiśni 
lub czereśni, która zakwitła w wigilię 
Bożego  Narodzenia, dziewczyna mogła być pewna, że szybko wyjdzie za mąż. Kiedyś nasłuchiwano 
również odgłosów zwierząt. Wierzono, że strona od której zaszczekał pies miała być tą, z 
której nadejdzie przyszły mąż. Czasami panny kładły się z męskimi spodniami pod poduszką, 
lub z inną częścią garderoby należącą do ukochanego mężczyzny. Jeśli natomiast nie miały 
określonego wybranka w tę noc miał im się przyśnić przyszły małżonek. Do najbardziej 
znanych wróżb andrzejkowych należy oczywiście lanie roztopionego wosku na wodę. Wosk 
można lać bezpośrednio lub przez dziurkę np. w kluczu. Na podstawie kształtu woskowej 
figurki lub kształtu cienia rzucanego przez nią przewidujemy przyszłość lejącego.

  Jak co roku w naszej szkole również 
obchodziliśmy Andrzejki. Z tej okazji 
odbyła się dyskoteka na której zagościł 
Dj Astero.  Dziewczyny z klasy III B 
podczas tej imprezy  (Weronika 
Kwoka, Ania Bądyra , Ola Niedziela , 
Tetyana Praktyka , Jowita Garbal ) 
wróżyły uczniom naszej szkoły.               
   Jedną z wróżb było przebijanie 
serduszka i były na nim wypisane 
zawody i oznaczało to w jakim 
zawodzie będzie się  pracować . Na 
dwóch innych serduszkach były 
wypisane imiona dziewczyn i chłopców i 

wtedy można było się dowiedzieć o jakim imieniu będzie się miało chłopaka lub 
dziewczynę.  Dyskoteka była udana i trwa do godziny 21. 

   Ostatnie pięć lat na scenie Ekonomika w 
ramach Młodzieżowych Spotkań 
Teatralnych wystawiono aż 32 
przedstawienia zespołów z różnych szkół 
naszego regionu. Poziom występów 
poszczególnych grup był zawsze niezwykle 
wysoki. Zespoły przedstawiały różnorodny 
repertuar - od inscenizacji baśni, poprzez 
kabaret do przedstawień tradycyjnych. 
Godna pochwały jest postawa młodzieży i 
ich opiekunów - ogromne zaangażowanie, 
emocje, zdrowa rywalizacja i zabawa.         
                                                                     
                                                     VI Młodzieżowe Spotkania Teatralne odbyły 

się 7 grudnia 2012 roku.  Do Przeglądu zgło-
siło się pięć grup teatralnych, w tym nasz Te-
atrzyk „Buffo Forte” który przedstawił sztukę   
pt. „Dulskim być" opartą na motywach tragifarsy 
G. Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej" z wyko-
rzystaniem elementów współczesnych. Brawu-
rowo swoje role zagrali .  Martyna Soboń (Pani 
Dulska), Patryk Wiartrzyk (Zbyszko), Paulina 
Szymala ( Juliasiewiczowa), Kinga Bochniak 
(Hesia), Sylwia Smyk (Mela), Justyna 
Pieczykolan (Hanka), Sławek Tywoniuk (Pan 
Dulski) oraz Iza Sołtys (Narrator)

                                                          OGŁOSZENIE 
Opiekunowie Szkolnego Teatrzyku „ Buffo Forte” zapraszają wszystkich uczniów 

zainteresowanych pracą na scenie  o zgłaszanie swoich kandydatur.
                                                                                                       Satysfakcja murowana!!!
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ŚWIĄTECZNA    ANKIETA 
KANCLERZYKA

         Ankieterzy Kanclerzyka przeprowadzili wśród uczniów gimnazjum                
przedświąteczny sondaż, zadając im dwa pytania:
1.Z kim chciałbyś/abyś spędzić święta Bożego Narodzenia?
2.Co chciałbyś/abyś w tym roku znaleźć pod choinką?
  W sondażu wzięło udział 185 uczniów w tym 76 chłopców i 109 dziewcząt. Oto wyniki

Z kim chciałbyś/abyś spędzić święta Bożego Narodzenia

Co chciałbyś/abyś w tym roku znaleźć pod choinką?

Rozmowa z  ks. Tomaszem Turkiem 
nauczycielem religii w gimnazjum

Interesuję się…
… muzyką , dobrą książką  , nowinkami z dziedziny techniki. 

Najchętniej zwiedziłbym...…
… góry , bardzo lubię je podziwiać, a najbardziej 
chciałbym udać się do Ziemi Świętej

Człowiek, którego podziwiam…
… Jan Paweł II , który swoją postawą ,
 swoim życiem pokazał nam wzór świętości , do której my powinniśmy dążyć.

Skąd ksiądz pochodzi , czy mógłby ksiądz coś więcej nam powiedzieć o swojej miejscowości?
    Pochodzę z Oszczowa , niewielkiej miejscowości , która jest położona na wschodzie Polski obok 
rzeki Bóg , zachwyca przyrodą , ludzie tam mieszkający mają trudne doświadczenia na tle wydarzeń 
historycznych. 

Czy parafia Stary Zamość to księdza pierwsza parafia? 
   Nie , jest to moja trzecia parafia. Pierwszą moją parafią był kościół neogotycki w Dołhobyczowie , 
który jest repliką Kościoła Mariackiego. 

  Jak się ksiądz u nas czuje?
    Czuję się wspaniale  , jestem zachwycony relacjami jakie panują miedzy nauczycielami , uczniami , 
parafią i pomimo licznych miejscowości jakie mamy w parafii czuję wspólnotę  wieź.

Czy od dziecka ksiądz wiedział , że będzie kapłanem czy do tej decyzji ksiądz dorastał?
   Oczywiście , że dorastałem , do każdej decyzji trzeba dorastać

Podczas obchodów dnia papieskiego mieliśmy okazję podziwiać księdza grę na instrumentach 
klawiszowych. Czy to pasja , hobby?
   Jedno i drugie. Lubię pograć dla własnego wyciszenia , refleksji... muzyka koi i rozluźnia.
 
Święta Bożego Narodzenia to czas refleksji , życzeń. Czego ksiądz mógłby nam , młodzieży życzyć 
na te dni i Nowy Rok?
Życzę Wam abyście byli sobą, a święta były czasem na odkrywanie na nowo bożej miłości i na 
spotkanie z Jezusem w drugim człowieku. 

Dziękujemy za wywiad i życzenia , a  na święta i Nowy Rok życzymy księdzu wszystkiego co 
najlepsze oraz  satysfakcji z pracy z młodzieżą
                                             Rozmawiały Paulina Szymala i Sylwia Złomańczuk 
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