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Wywiad z ks. Arturem Wojczyńskim

1. Jak minęły księdzu tegoroczne wakacje?

Wakacje były intensywne. Wiązały się z wieloma wyjazdami z młodzieżą i dziećmi. Dużo czasu poświęciłem z
grupą  młodzieży na przygotowanie przyjęcia w naszej parafii gości z Madagaskaru, którzy przyjechali do Polski
na Światowe Dni Młodzieży. Później pojechaliśmy z nimi na kilka dni do Krakowa na spotkanie z papieżem.
Byłem też na spływie kajakowym rzekami północnej Wielkopolski. Kilka dni musiałem przeznaczyć na
przeprowadzkę do Stęszewa, a przed samym przyjazdem na nowe miejsce pięć dni byłem na rekolekcjach.
2. Jak ksiądz wyobrażał sobie pracę w naszym gimnazjum?
Zawsze chciałem pracować w gimnazjum. Szczerze? Zanim dowiedziałem się do jakiej parafii trafię, to miałem
tylko nadzieję, że będę mógł uczyć w gimnazjum. Ale nie miałem jakichś większych oczekiwań czy wyobrażeń.
3. Praca z młodzieżą na pewno nie należy do najprostszych. Jakie trudności sprawia księdzu ta praca?
Każda praca ma swoją specyfikę i trudności. Myślę, że młodzież jest taka jakie mamy społeczeństwo i nie
zrzucałbym winy za trudności na młodzież. Mnie najtrudniej jest pogodzić się z tym, że dzisiaj coraz częściej
nasze słowa zostają bez pokrycia, że rzucamy słowa na wiatr.
4. W jakiej klasie najbardziej lubi ksiądz uczyć?
Uchylam się od odpowiedzi na to pytanie, bo każde słowo może być wykorzystane przeciw mnie.
5. Jakie ma ksiądz wymagania wobec naszej młodzieży?
Wymagam uśmiechu, szczerości i uczciwości. Jak tak będzie, to reszta przyjdzie sama.
6. Wykonując dobrze swoją pracę, należy posiadać pewne cechy charakteru. Jakie według księdza cechy
potrzebne są nauczycielowi?
Przede wszystkim musi sam spełniać to, czego wymaga. Przydaje się też konsekwencja.
7. Co ksiądz uznaje za swój sukces zawodowy?
Za krótko pracuję w szkole, żebym mógł uważać coś za sukces zawodowy. Ale na pewno jest dla mnie
satysfakcjonujące, kiedy uczniowie chcą zadawać pytania, a ja mogę choć trochę odpowiedzieć na wątpliwości
lub coś rozjaśnić.
8. Co ksiądz myśli o ściąganiu?
Uważam, że jest to nieszczere. I wcale nie w stosunku do nauczyciela, ale do siebie. W ten sposób próbuję
udowodnić, że coś umiem, chociaż niewiele z tego wiem. Poza tym jest to nieuczciwe wobec osób, które
rzeczywiście poświęciły swój czas i pracę, żeby się czegoś na uczyć a później są oceniani na tym samym
poziomie, co osoba, która nic nie umie, ale ściągała. Wielki jest człowiek, który zna swoje słabości i potrafi się do
nich przyznać.
9. Jakie wyniki w nauce miał ksiądz w naszym wieku?
Nigdy nie narzekałem na problemy w nauce. Bardzo dużo udawało mi się zapamiętać z lekcji. W waszym wieku?
Gimnazjum kończyłem ze średnią ponad 5,6.
10. Czym ksiądz lubi się zajmować w wolnym czasie?
Lubie spotykać się z ludźmi. Czasami biegam, rysuję. Bardzo lubię jeździć na rowerze. Niektórzy pewnie już
mnie spotkali na rowerze lub biegającego.
11. Czy potrafi ksiądz gotować?
Radzę sobie z tym. Na potrzeby moje i moich gości wystarcza.
12. Księdza największe marzenie?
Mam dużo marzeń. Są one zwykłe i proste, ale motywują mnie do działania. Nigdy nie zastanawiałem się co jest
największym marzeniem.
13. Motto życiowe...Jest taki zwyczaj, że nowo wyświęcony ksiądz przygotowuje tzw. obrazki prymicyjne, na których umieszcza podziękowania,

błogosławieństwo i jakieś hasło, które ma mu towarzyszyć w kapłaństwie. Ja na swoim obrazku umieściłem fragment z Księgi proroka Izajasza „Duch Pana nade

mną, bo mnie namaścił, abym niósł dobrą nowinę”.                                    Wywiad przeprowadził Maksymilian Karpisiak                                    
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Recenzja książki "Cień Kruczych skrzydeł" 
oraz gry -  Life is strange

  Garth Stein, Cień kruczych skrzydeł, tłumaczenie:
Jagna Rapciak, Wydawnictwo Nasza Księgarnia,
Warszawa 2012, tytuł oryginału: Raven Stole the
Moon.
  Jest to poruszająca opowieść o Jennie, która ucieka
od męża w rocznicę śmierci ich dziecka. Dziewczyna
zostaje przyzwana dziwnymi siłami do rodzinnego
regionu (jej przodkami są Tlingitowie-alaskańscy
Indianie). Podczas swojej podróży zaczyna wierzyć w
indiańskie wierzenia-podejrzewa, że jej synek został
uwięziony przez złośliwe duchy. Czy Jenna ma rację?
Co tak naprawdę stało się z jej dzieckiem? Jak
skończy się jej ucieczka?
  Uważam, że bardzo trafnym zabiegiem w tej książce
jest przenikanie się świata realnego z fantastycznym.
Bardzo ciekawym motywem są wierzenia Indian.
Książka napisana jest ciekawym językiem, przyjemnie
się ją czyta. Fabuła i życiowe wybory bohaterki
wciągają w książkę. Książka jest jak najbardziej warta
polecenia.

Recenzję ksiażki i gry napisała Zuzanna Głowacka
Główną bohaterką gry Life is Strange jest Maxine
Caulfield-studentka szkoły Blackwell Academy. Max
jest typową nieśmiałą i cichą nastolatką. Jej pasją jest
fotografia. W jednej chwili ta niezdecydowana i
niepewna siebie dziewczyna zyskuje umiejętność
manipulacji czasem, dzięki którym ratuje życie (i to nie
raz) swojej dawnej przyjaciółce Chloe. Dziewczyny
decydują się wspólnie rozwiązać zagadkę zniknięcia
popularnej studentki. Co wydarzy się w miasteczku
Arcadia Bay? Jakie wybory podejmiesz jako
Max? Ogromnymi plusami produkcji jest fabuła i
możliwe do podjęcia wybory. Czasem czujemy
poruszenie, złość, radość. Mimo wszystko gra
porusza poważne tematy. Świat gry jest bardzo
ciekawy pod względem eksploracji, a w akcji
występuje wiele zwrotów. Podczas gry towarzyszy
nam świetna ścieżka dźwiękowa. Jeśli chodzi o
minusy, jest to np. animacja mowy bohaterów-zupełnie
niezgodna z wypowiadanymi kwestiami. Mimo
wszystko gra jest bardzo dobra i polecam ją.
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Dzień chłopca

Dowcipy

`

`

`

Matka pyta syna:
- Co przerabialiście dzisiaj na chemii?
- Materiały wybuchowe.
- Nauczycielka zadała coś do domu?
- Nie zdążyła...

Babcia zaczepia idącego sobie chodnikiem studenta
fizyki i pyta:
- Szukam dworca PKP. Czy to dobry kierunek?
- Tak.
Babcia odeszła, a student po cichutku: "Kierunek
dobry, ale zwrot przeciwny..."

Katechetka do dzieci:
- Co robimy kiedy jest post?
- Komentujemy i dajemy lajka!
                              Przygotował Łukasz Spieczyński

W piątek 30 września w naszej szkole obchodziliśmy
Dzień Chłopaka. W tym roku wybieraliśmy szkolnego
Supermana 2016. Na przerwach odbywały się
konkursy, w których udział brali chłopcy
reprezentujący swoją klasę. Tym samym walczyli
o punkty do całorocznego konkursu o nagrodę Pani
Dyrektor i Rady Rodziców. Konkursy były trzy: „Złote
kłosy”, „Złota rączka”,  „Złote serce”.
W wyniku podsumowania wszystkich konkurencji tytuł
szkolnego „Supermana 2016” zdobył Piotr
Andrzejewski z klasy 2d.

                                                                         Red.
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Lista przebojów według
Vixy

`

 
Lista przebojów:

1. Metallica: Moth Into Flame
2. Wiz Khalifa  - Black and Yellow
3. The Chainsmokers   - Don`t let me down
4. Pokahontaz  - Habitat Christofer Luca remix
5. L.U.C, GRUBSON, PROMOE, RAPSUSKLEI,
WOYZA, BRK FEAT. JAN (REBEL BABEL) - Manifest
6.Rozbójnik Alibaba ft.Chada, Kroolik umderwood -
Zosia
7.L.U.C ft. K. Prońko, K2, Mesajah - W związku z tym
8. Desiinger - Panda
9.Buka & Rahim ft. Fokus, Masia - Z archiwum twarzy 
10.Bruno Mars  - 24 K magic

                                                                          Vixy

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursach
i akcjach organizowanych w ramach obchodów
Miesiąca Bibliotek Szkolnych. 
- konkurs "Szkolny Mistrz Czytelnictwa" (rozgrywki
międzyklasowe ze znajomości lektur)
- Projket CEO - PoczytajMy - czytamy ksiązki
przedszkolakom
- lekcje biblioteczne "Informacyjny zawrót głowy"
- wystawa nowości książkowych zakupionych z dotacji
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
- akcja charytatywna "Marzycielska poczta" - piszemy
listy do chorych dzieci
- konkurs na napisanie recenzji ulubionej książki
- konkurs literacki "Moje zakończenie" na napisanie
nowego zaskakującego zakończenia książki lub
opowiadania
- wystwa prac plastycznych naszych uczniów
- kiermasz taniej książki
- zapoznanie uczniów z zawodem bibliotekarza
Szczegóły w bibliotece szkolnej.

                                                           Red.
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