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WYWIAD

Tym razem do naszej gazetki szkolnej wywiadu udzielił Ksiądz Marek Sotek.
1. Jak powinno się spędzać święta Wielkanocne, a jak spędza je Ksiądz?
Radując się że Jezus zmartwychwstał. Ja najpierw odprawiam msze święte w Szołdrach
i w Brodnicy, później spędzam je przy stole w gronie rodzinnym.
2.Jak wyglądała by wymarzona pisanka Księdza?
Podobają mi się wszystkie, ale jak bym zrobił pisankę, to nie wyglądałaby ona ciekawie.
3. Jak się Księdzu podoba w Brodnicy?
Bardzo dobrze. W parafii widzę duży potencjał.
4. Gdzie poza naszą gminą był Ksiądz proboszczem?
Proboszczem jestem pierwszy raz, ale wcześniej byłem administratorem, kapelanem,
wikariuszem.
5.Czy ma Ksiądz rodzeństwo?
Tak mam 2 braci.

6. W ilu językach umie Ksiądz odprawiać Msze Świętą?
Msze Święte umiem odprawiać w 6 językach. polskim , angielskim, niemiecki, łacinie,
włoskim, hiszpańskim
7.Kim, jako dziecko chciał być Ksiądz w przyszłości?
Od dziecka chciałem zostać papieżem lub kardynałem:-)
8. Co skłoniło Księdza do duchowieństwa?
Do zostania duchownym skłoniło mnie wezwanie Pana Jezusa w sercu
9. Ile lat jest Ksiądz duchownym?
Duchownym jestem 16 lat, a Księdzem jestem 15 lat.
10. Czy był Ksiądz za granicą, a jak tak to w jakich miejscach?
Za granicą byłem wiele razy. Kilka z moich wypraw to np. Gruzja, Stany Zjednoczone,
Ziemia Święta, Kanada, NRD jak byłem w szkole podstawowej i wiele więcej.
11. Czy bycie Księdzem sprawia radość?
Tak, jak najbardziej!
12. Ile razy dziennie Ksiądz się modli, i jak wygląda dzień kapłana?
Modlę się wiele razy. Mój dzień np. W niedziele wygląda następująco, odprawiam Msze
Święte w Szołdrach i Brodnicy. W wolnym czasie staram się jechać do rodziny. W inne dni
siedzę w biurze parafialnym lub koszę trawę:-)
13. Jak to jest spowiadać ludzi?
Jest to czas skupienia i łagodności. Trzeba zwrócić uwagę czy dana osoba nie kłamie.
14. Jaka jest ulubiona potrawa księdza?
Nie mam swojego ulubionego dania. Lubię wszystko poza śledziem w oleju.
15. Jaka jest ulubiona pieśń księdza?
Tutaj także nie mam jednej ulubionej, jest ich kilka. Zależy jaki jest okres liturgiczny. Np.
Na Boże Narodzenie bardzo lubię kolędy.
16. Jak wyglądają Msze Święte w Stanach?
Tak jak w Polsce tylko w innym języku. W Stanach więcej ludzi jest zaangażowanych
w życie Kościoła.

17.Czy bycie księdzem to trudna praca?
Tak, bo niesie ze sobą trud i odpowiedzialność.
Serdecznie dziękujemy za interesującą rozmowę

Dominika i Marek Poprawka
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Mój pies ma na imię
Tosia i jest rasy Shih
tzu . Tosia urodziła się
19 marca 2016 roku .
Bardzo
lubi
grać
w piłkę
nożną
i uwielbia się kąpać.
Mocno ją kocham i nie
wyobrażam sobie życia bez Tosiuni.
Maja Bąkowska, klasa IIIA
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Trendy Wiosna2018

Pewnie zastanawiacie się co będzie modne na wiosnę 2018???
1. Logomania- czyli duże napisy marek np. Adidas, Nike, Puma.
2. Duże kolczyki.
3. Szerokie spodnie.
4. Berety.
5. Oversize- „za duże ubrania’’ np. Rozciągnięte swetry, bluzy.
6. Plastikowe okrycia wierzchnie.
7. Rozcięcia.
8. 100%Jeans.
9. Ozdobne czółenka.
10.Zabawne skarpety do sandałów.

www.Kobieta.pl

Ewa Nowacka i Amelia Nowakowska

Jeszcze wspomnienia……………
Pierwsze Dni Maja
Pierwszy maja – Święto Pracy międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od
1890 corocznie 1 maja. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym.

Drugi maja - polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004, obchodzone
między świętami państwowymi: 1 maja i 3 maja.

Trzeci maja - uchwalono pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie, a drugą po
amerykańskiej na świecie. Wyprzedziła trzecią na świecie konstytucję francuską.
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KONKURS
Ostatni w tym roku szkolnym:

„Wiosenny bukiet”
Wykonaj bukiet dowolnych kwiatów (min. 3 sztuki)
Praca musi być przestrzenna.
Materiał – dowolny.
Termin – 6 czerwca 2018r.
Prace odbiera: Pani Anna Skrzypczak
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