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Top 10 listopadowych piosenek 

1. Alan Walker ft. Noah Cyrus - All Falls Down 

2. Kygo ft. OneRepublic - Stranger Things 

3. ZAYN ft. Sia - Dusk Till Dawn  

4. Maroon 5, Julia Michaels - Help Me Out  

5. Charlie Puth - How long 

6. Imagine Dragons - Whatever It Takes 

7. Taylor Swift - Ready For It?  

8. Liam Payne - Bedroom Floor 

9. Nick Jonas - Find You  

10. Rita Ora - Anywhere 

 

 

Truth 

 

Dlaczego? 

 

(...) Ludzie mówią że są dobrzy 

Nikt nie powie że jest zły 

 

Ludzie mówią że kochają 

Lecz i tak nas zostawiają 

 

Ludzie mówią że są mądrzy 

Nikt nie powie że jest głupi 

 

Ludzie mówią że zostaną 

Lecz i tak nas odrzucają 

 

Ludzie mówią że są silni 

Nikt nie powie że jest słaby 

 

Ludzie mówią że potrafią 

Lecz na niczym się nie znają 

 

Ludzie mówią że są brzydcy 

Nikt nie powie że jest ładny 

Ludzie niby oczy mają 

Lecz nie widzą że się ranią 

 

Ludzie mówią: "Będzie dobrze" 

Lecz to tylko słowa 

Nikt nie powie: "Będzie źle" 

Bo ludzie wiedzą 

że inna osoba 

żyć z tą wiadomością 

nie będzie mogła... 



Wywiad z ks. Januszem Kowalem 

 
Co jest księdza największą pasją? 

Bardzo lubię czytać książki różnego rodzaju: kryminały, sensacyjne, rzadziej 

fantastyka. Sięgam też po książki religijne oczywiście. Staram się też czytać 

internetowe wydania prasy, żeby wiedzieć co się dzieje w kraju i za jego granicami. 

Kiedy ksiądz poczuł powołanie do kapłaństwa? 

Chodząc do szkoły średniej planowałem po maturze rozpocząć naukę w Kolegium 

Języków Obcych w Przemyślu. Buuum nastąpił podczas rekolekcji zamkniętych dla 

maturzystów, które miały miejsce w Maćkowicach k/ Przemyśla. Prowadził je 

karmelita (nazwisko mi uleciało). I to właśnie wtedy Pan Bóg złapał mnie i trzyma. 

Coś wtedy pękło, coś się zawaliło. Wszystkie plany trzeba było zmienić. 

Jak się ksiądz czuje w naszej parafii? 

Zmiana parafii zawsze niesie ze sobą wiele nowych sytuacji. Nowi ludzie, nowa 

szkoła, nowe obowiązki. Trzeba od nowa uczyć się funkcjonowania w nowej 

rzeczywistości. Czuję się dobrze w tej wspólnocie, choć obowiązki parafialne niosą 

pewne niedogodności (np. wstawanie na Mszę o godz. 7.00 – jestem śpiochem ) 

Od ilu lat uczy ksiądz religii? 

Pracę w szkole rozpocząłem zaraz po święceniach kapłańskich, czyli w 2003 roku 

(czyli w tej chwili jest to 15 rok pracy). Zawsze miałem kontakt z młodzieżą 

gimnazjalną ucząc czy to w dużej, miejskiej szkole, czy we wiosce. Poprzednia 

placówka nauczyła mnie pracy ze wszystkimi począwszy od przedszkola aż po klasę 

3 gimnazjum. 

Jakie wyrzeczenia niesie ze sobą kapłańskie życie? 

Ponieważ jestem człowiekiem pozytywnie zakręconym nie będę wywoływał smutku 

na twarzach czytelników tego wspaniałego periodyka opowiadając o trudnościach. 

Wychodzę z założenia, że w każdej sytuacji należy szukać tego co pozytywne, a to 

co trudne oddawać Bogu (On sobie na pewno ze wszystkim poradzi) 

Jacy są uczniowie w naszej szkole? 

Pracuję w nauczaniu początkowym, czyli z dziećmi w klasach I-III. Dzieciaki są super 

. Ze starszymi widuję się podczas dyżurów czy w czasie spotkań grup parafialnych 

(zachęcam do włączenia się w ruch Światło - Życie działający przy parafii). W każdej 

sytuacji moje odczucia są bardzo pozytywne. 

 

 



Nasz humorek 

1. Trwa egzamin. Profesor chodzi po sali i sprawdza, czy nikt nie ściąga. 

Nagle mówi: 

- Wydaje mi się, że słyszę jakieś szepty. 

Na to głos z sali: 

- Mnie też, ale ja się leczę. 

2. Wykładowca zwraca się do studentów: 

- Osoba, która odpowie na moje następne pytanie, ma zaliczone zajęcia i może iść 

do domu. 

Ktoś z sali rzuca w tym momencie długopis pod nogi prowadzącego. 

- Kto to zrobił?! 

- Ja. Dziękuję, do widzenia. 

3. Na boisku szkolnym rozmawia dwóch kolegów:  

- Wiesz, wczoraj rzucałem monetą z postanowieniem, że jeśli wypadnie reszka, to 

wezmę się do nauki, a jak orzeł, to pójdę na dyskotekę. 

- I co, wypadł ci orzeł? 

- Tak, ale dopiero za piątym razem. 

4. Nauczyciel na lekcji matematyki: 

- Maryno, skoro w jednej dłoni mam 9 jabłek, a w drugiej mam 7 jabłek to znaczy, 

że...? 

Maryna odpowiada: 

- To znaczy, że ma pan bardzo duże dłonie, proszę pana. 

5. Tato, to prawda, że prawdziwy mężczyzna powinien zachować zimną krew w 

sytuacjach dramatycznych? 

- Tak synu, to prawda. 

- To co chcesz najpierw zobaczyć. Mój dzienniczek, czy rachunek za nowe futro 

mamy? 

 

 

 

 

Kącik kulinarny 

Rozgrzewający napój jesienny 

 

Składniki: 

- jagody (żurawina lub borówki), 

- cukier, 

- woda. 

 
Przygotowanie: 

Jagody i cukier w proporcjach 3:1 umieszczamy w garnku i rozcieramy 

blenderem. Następnie zalewamy zimną wodą (3l na 0,5kg owoców) i podgrzewamy, 

doprowadzając do wrzenia. Następnie przecedzamy wywar. 

 

Smacznego!  

 



Kącik Sportowy 
 

Reprezentacja Polski w piłce nożnej awansowała na wymarzony 

mundial w Rosji. W swojej grupie zajęła 1 miejsce z dorobkiem 

punktowym – 25, na co złożyło się: 8 zwycięstw, 1 remis oraz 1 

porażka. Zdobywając przy tym 28 bramek i tracąc 14. Losowanie 

grup odbędzie się na początku grudnia w Moskwie. Polska będzie 

losowana z pierwszego koszyka, co pozwoli uniknąć drużyn, które 

przewodzą w Rankingu FIFA.  

 

 

 

 

Konkurs w Wiśle zainagurował sezon 2017/18 Pucharu Świata w skokach narciarskich. 18 

listopada na obiekcie im. Adama Małysza odbył się konkurs drużynowy, a dzień później 

indywidualny. Na styczeń zaplanowano też rywalizację w Zakopanem. Kalendarz ogłosiła w 

piątek Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS). Zaplanowano łącznie 31 konkursów, w 

tym osiem drużynowych. Sezon zakończy się 25 marca, tradycyjnie w słoweńskiej Planicy. 

 

Tabela Lotto Ekstraklasy po XV kolejce:  

1. Górnik Zabrze 

2. Legia Warszawa 

3. Jagiellonia Białystok 

4. Korona Kielce 

5. Lech Poznań 

6. Wisła Kraków 

7. KGHM Zagłebie Lubin 

8. Wisła Płock 

9. Śląsk Wrocław 

10.  Arka Gdynia  

11.  Sandecja Nowy Sącz 

12.  Lechia Gdańsk 

13.  Bruk – Bet Termalica Nieciecza 

14. Cracovia Kraków 

15. Piast Gliwice 

16. Pogoń Szczecin 
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Propozycje 

Jeśli chcesz umieścić coś ciekawego w gazetce, zgłoś się z 

propozycjami do naszej redakcji.  


