W tym numerze
* Wywiad z egzorcystą
* Myśli i uczucia
* Muzyka
* Warto przeczytać
* Dowcipy i krzyżówka
* Uwagi z
dziennika kl. IId
* I wiele innych

Zespół redagujący: Karotka, Madzia, Alutka, Pitii,
Stefan,Natalia, Magda (Luna), Zuzia

Ks. Proboszcza Jarosława Dąbrowskiego egzorcysty z parafii św. Tomasza w Ełku.
Słowniczek:
Egzorcysta – religijny „człowiek dokonujący egzorcyzmu; w Kościele katolickim:
kleryk posiadający trzecie święcenie niższe uprawniające go do odprawiania
egzorcyzmów”: Egzorcystą może być wyznawca każdej religii posiadający
umiejętność przeciwdziałania złym mocom. Bliskoznaczne: zaklinacz, szaman

Red: Czy, aby zostać egzorcystą, potrzebny jest specjalny dar?
Ks.: Trudno mi jest odpowiedzieć, ale jestem przekonany, że Pan Bóg przygotowywał
mnie do tej posługi i myślę, że jakiś dar w tym kierunku mam, ale czy on jest
specjalny?
Red: A czy egzorcyzmować może osoba świecka ?
Ks.: Według Kościoła rzymskokatolickiego nie. Ale to nie dlatego, że akurat ja to
mówię. Po prostu ks. Biskup daję specjalną zgodę, udziela władzy dekretem. Jest to
przede wszystkim robione ze względu na bezpieczeństwo innych ludzi, bo siła
demoniczna potrafi być naprawdę zła. Wszystkie ogłoszenia o świeckich egzorcystach
są poza porządkiem Kościoła rzymsko-katolickiego.
Red: Dlaczego ksiądz zdecydował się zostać egzorcystą?
Ks.: Świętej pamięci ks. Biskup Edward Samsel zaproponował mi wyjazd na zjazd
egzorcystów. W odpowiedzi na moje pytanie –„dlaczego ja?”, odpowiedział –
„dlaczego nie?” I tak to się wszystko zaczęło. Można powiedzieć, że odnowa w Duchu
Świętym, w której jestem od wielu już lat, przygotowała mnie do tej posługi. Zanim
jeszcze zostałem egzorcystą, wiele osób zgłaszało się do mnie i można było modlić się
o tzw. uwolnienie, ale niektóre przypadki przerastały moje możliwości i trzeba było
odsyłać je do kurii. W Polsce wzrosło zapotrzebowanie na egzorcystów i to właśnie
skłoniło mnie do wykonywania tej posługi.

Red: Czyli w przeszłości egzorcyści mieli mniej pracy niż teraz?
Ks.: W niedalekiej przeszłości tej posługi nie było. Egzorcyści zaczęli oficjalnie służyć
przed kilkunastoma laty.
Red: A jak ksiądz odróżnia chorobę psychiczną od opętania?
Ks.: Nie powiem, że jest to tak łatwo odróżniać, albo że jest na to jakaś specjalna
metoda. Ludzie mogą być i opętani, i chorzy. Te osoby, na które medycyna nie działa,
zgłaszają się właśnie do egzorcystów. Niektóre osoby opętane naprawdę bardzo źle
reagują na wodę święconą lub inne poświęcone rzeczy. Czasami zdarza się tak, że
Szatan reaguje na modlitwę Uwielbienia Pana Boga krzykami wydobywającymi się z
ciała osoby opętanej.
Red: Czy Szatan kiedyś groził księdzu? Jeżeli tak, jakie to były groźby?
Ks.: Tak, groził mi kilka razy. Nieraz było tak, że przez osobę opętaną krzyczał, że
mnie zniszczy. Ale nieraz tez było tak, że przychodził, kiedy dotykałem jakiś ważnych
spraw osoby zniewolonej, przychodził z takim strachem. Po prostu czułem, że jest obok
mnie osoba, przy której czuję lęk.
Red: Niektóre odmiany muzyki rockowej podobno mogą prowadzić do opętania.
Czy to prawda?
Ks.: Nie sama muzyka, ale część tekstów wychwala Szatana, przywołując go i to jest
bardzo niebezpieczne.
Red: W takim razie, czy egzorcyzmy zawsze maja tak „widowiskowy” przebieg
jak w filmie „Egzorcyzmy Emilii Rose”, czy też tak drastyczne przypadki są
rzadkością?
Ks.: Nie zawsze, przynajmniej nie w takim stopniu jak jest to pokazane na tym filmie.
Film nie umie ukazać czegoś, co jest „niepokazywalne”. Bardzo często osoby opętane
cierpią wewnętrznie. Słyszą głosy, a tego po nich nie widać, one tylko mówią, że
cierpią, że codziennie ktoś im mówi, że je zniszczy itp. Zdarza się tak, że osoby opętane
mają nadludzką siłę, np. kobietę musi trzymać kilka osób.
Red: A jakie jest księdza największe marzenie?
Ks.: Zbawienie! Może powiem tak, że chciałbym, aby to było moje największe
marzenie. A takie przyziemne na ten rok, to żeby udało się skończyć plany budowy
kościoła, a potem w miarę sprawnie i szybko go wybudować.
Wywiad przeprowadziła
Paulina Zajkowska, kl. IId

Myśli i uczucia
Szara codzienność
Być wszędzie i nigdzie
Kochać nie będąc kochanym
Iść, gdy wszyscy stoją
Płakać, gdy się śmieją
Oto wartość istnienia
Gdy w szare mętne dni
Nikt najzupełniej
Na ciebie nie czeka

Luna, kl. Id

Napisać życie swoje
Piórem jak dłutem
Wyryć na kartce jak w murze
Swoje życie całe
I potem
Gdy spoglądać będziesz
Na napis wyryty
Byś nie żałował
Ani kropli atramentu

Luna, kl. Id

Muzyka
Bardzo subiektywna
Lista Przebojów
W marcu się słucha
1. Danny-Radio
2.Katy Perry-Thing of you
3. Korn - Evolution
4.Joanes Brothers-When You Look Me in the Eyes
5.Rihanna-Rehab
6.E.Iglesias/S.Grrett- Away
7.Keri Hilson-Retrun the Favor
8.Pakito
9.Sash
10.J.Mrrison/N.Furtado-Broken Strings
Alicja Chodnicka

Bestsellery
Anna Kańtoch:
"13 anioł"
Wyobraźcie sobie Ziemię podzieloną na Brzeg
Zachodni i Wschodni, które oddzielone są od siebie
rzeką Gette. Na jednym z nich mieszkamy my ludzie. Z cywilizacją i technologią. Na drugiej
są...elfy, gnomy, fauny, smoki oraz wiele mitycznych
i magicznych stworzeń. Tak jak my nie posiadamy
wiedzy o magii, tak oni nie mają pojęcia o
technologii. Nie byłoby w tym nic takiego, gdyby nie
jeden fakt. "Cywilizacja" i "magia" zawarły
Przymierze z... aniołami. Dzięki nim istniały. Lecz
obowiązywał pewien zakaz: śmiertelnicy nie mogli
przepływać na drugi Brzeg, ani odwrotnie –
magiczne istoty zobowiązane były przebywać tylko u
siebie, a przekroczenie zakazu groziło śmiercią.

Ludzie jednak znaleźli sposób na przekroczenie zakazu, budując Getteim miasto na wodzie łączące obydwa Brzegi, gdzie technologia z magią mogły się
łączyć i mieszać. W rezultacie powstały niepsujące się dzięki zaklęciu maszyny, z
kolei ludzie mieli możliwość walki jako rycerze.
Dwunastu aniołów z rady trzynastu skazuje Getteim na zagładę. Trzynasty
anioł ma możliwość uratowania miasta, tylko że gdzieś przepadł.
Czy milioner bankrut, który próbował wielokrotnie popełnić samobójstwo,
prywatny detektyw ze złamanych sercem, kobieta (elfka) uwięziona w ciele dziecka i
cyniczna gwiazda ekranu będą potrafili uchronić Getteim przed zagładą? Czy
uratują samych siebie? Czy uda im się odnaleźć 13. anioła, który może uratować
Getteim?
12 dni, jakie dały anioły mieszkańcom miasta, wstrząśnie również i radą. Bo
13. anioł ma iście szatański plan...
"Aniele Boży stróżu mój?
Nie zawsze przy mnie stój..."
Poleca:
Marta Hyzopska

Zagadka literacka
Przeczytajcie ten kawałek. Czy to amerykańska proza sensacyjna?
A może scenariusz thrillera? Albo coś z science fiction? Nie.
Podpowiem, że to fragment opowiadania napisanego na podstawie
szkolnej
lektury?
Kto
zgadnie,
o
jaką
książkę
chodzi?
Kto jest jej autorem?
Rozległ się potworny huk i gwizd w kabinie pilota. Po chwili doszedł do tego
krzyk Daszewskiego i warkot uszkodzonego silnika samolotu. Pilot błądził
oczami w spazmatycznych ruchach. Ból był koszmarny. Przeszywał całe jego
ciało i sprawiał, że najmniejszy ruch stawał się nie do zniesienia. Pocisk, który
go trafił, wyrwał mu mięśnie z uda, biodra i ramienia. Wszędzie była krew,
barwiąc wszystko na karmazynowy odcień.

Gdy duszący dym z silnika powoli zaczął wypełniać kabinę pilota, mózg
Daszewskiego zaczął wysyłać impulsy do reszty ciała, by je wydostać. Lewa
ręka drgnęła, próbując poruszyć stery i drążek sterowy. Żadne z nich jednak
nie reagowało. Po chwili samolot oberwał w ogon. Maszyna zatrzęsła się i
zaczęła kopcić się jeszcze bardziej i coraz szybciej spadać w dół. Gdy samolot
zaczął się obracać wokół własnej osi, zakrwawione oczy Daszewskiego
rozszerzyły się i błąkały po kabinie, która z każdą chwila stawała się coraz
bardziej czerwona…
Marta Hyzopska

DOWCI PY
Na lekcji biologii pani pyta Zenka:
- Jaki pożytek mamy z gęsi?
- Smalec.
- I co jeszcze?
- Smalec.
- Zenek, na czym śpisz w domu?
- Na łóżku.
- A co masz pod głową?
- Poduszkę.
- A co jest w poduszce?
- Dziura.
- A co wyłazi z dziury?
- Pierze.
- No właśnie. To powiedz Zenek, co mamy z gęsi...?
- Smalec.
-Mamo, dziś na lekcji pan od matematyki pochwalił mnie !
- To bardzo ładnie, a co powiedział ?
- Że wszyscy jesteśmy idiotami, a ja - największym !
- Jak nazywa się człowiek, który ciągle gada i gada, chociaż nikt go nie słucha?
- Nauczyciel!
Przybiega dzieciak z kanistrem na stację benzynową i krzyczy:
-Dziesięć litrów benzyny, tylko szybko!
-Co jest, pali się?
-Tak, moja szkoła, ale jakby przygasa...
Nauczyciel kazał Zenkowi napisać w zeszycie 100 razy: " Nigdy nie będę mówił do
nauczyciela na TY ".
Nazajutrz Zenek przynosi zeszyt.
- Dlaczego to zdanie napisałeś nie 100 razy, tylko 200 ?
- Bo cię lubię Kaziu !

MODA I URODA
Dziewczyny. Nie wszystkie z nas zostały obdarzone przez naturę idealną cerą. Niektóre
ciągle borykają się z różnymi niedoskonałościami, pryszczami, cieniami pod oczyma i
podobnymi dopustami bożymi. Zazdrośnie patrzymy na te, którzy wyglądają jakby
omijały je wszystkie problemy trudnego okresu. Czy jednak na pewno wygląd jest
tylko dziełem natury? Może trzeba czasami nieco jej pomóc? Zdradzę wam parę
sekretów, dzięki którym łatwo i bez specjalnych kosztów poprawicie wygląd swojej
twarzy. Oto sprawdzone sposoby.

Domowe maseczki kosmetyczne
Maseczka z ogórka (przeznaczona do skóry tłustej, ma działanie nawilżające i
wybielające)




Ogórek cały ze skórką pokrojony w plasterki układamy na twarzy,
pozostawiamy na 10 - 15 minut. Jeżeli zamierzamy maseczkę położyć na
dekolcie, ogórek możemy zetrzeć na tarce, uzyskamy silniejsze działanie
maseczki (na twarzy plasterki sprawdzają się lepiej, maseczka nie spływa)
Zmywamy maseczkę wodą.

Maseczka z marchwi (też do cery tłustej)




Marchewkę ścieramy na drobnej tarce. Lekko odsączamy, żeby sok nie ciekł lub
do marchwi dodajemy trochę mąki, żeby związać sok. Nakładamy na twarz i
pozostawiamy na ok. 10 - 20 minut.
Zmywamy maseczkę wodą.

Maseczka lekko barwi skórę, dając efekt opalenizny. Nie należy używać tej maseczki
zbyt często, ponieważ silnie wysusza skórę.
Maseczka (kompres) na opuchnięte oczy


Na opuchnięte powieki stosujemy kompres z rumianku lub czarnej herbaty.

Maseczka drożdżowa (działanie złuszczająco - oczyszczające i wybielające)





Łyżkę drożdży wymieszać z przegotowaną zimną wodą
Dodać kilkanaście kropli soku z cytryny.
Papkę nałożyć na twarz i pozostawić do wyschnięcia.
Następnie zwilżonymi opuszkami palców rozmasowywać maseczkę na skórze
przez kilka minut.
 Zmyć.

Maseczka miodowo-jabłkowa (usuwa zanieczyszczenia skóry i wygładza cerę)
 1 łyżka płynnego miodu, jabłko. Zetrzeć drobno jabłko i zmieszać z płynnym
miodem.
 Przygotowaną masę nałożyć na twarz na 20 min., następnie spłukać letnią
wodą.
Maseczka drożdżowa (działa oczyszczająco i wygładzająco). Wskazana przy cerze z
trądzikiem, zwęża pory.
 Parę kropli ciepłego miodu utrzeć z 3 dag drożdży. Przy cerze suchej warto
dodać 3-4 krople oliwy.
 Papkę nakładać na twarz i szyję. Po 15 min. zmyć letnią wodą (przegotowaną).

Klasa IId
przez dziurkę od klucza…
Michał rzucił w nauczyciela kawałkiem gumki (do ścierania).
,,Nie lubię odpowiedzi, wolę banię dostać``- odpowiedział Dawid, gdy
polonistka zapytała go, na jakie pytanie odpowiada podmiot.
Jest przypuszczenie, że to Michał rzucił na lekcji kawałkiem kredy.
Kamil kłamie, już po raz drugi jako fałszywy świadek, (że ktoś oddał pracę, a
nie ma stopnia w dzienniku).
Alicja – śpiewa specjalnie.
Ola wypisuje na kartce imię i nazwisko nauczyciela,
zamiast projektować.
Klasa siedziała bardzo grzecznie na lekcji j. angielskiego
Michał wali pięściami w ławkę.
Karolina, Ula, Magda– krzyczą głośno

Krzyżówka
Pierwsza osoba, która zgłosi się do redakcji (Karoliny Surynt
z kl. IId) z hasłem krzyżówki otrzyma upominek – niespodziankę.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1. Jak Ziemia krąży wokół Słońca, tak ona krąży po pawilonie B.
2. Nauczycielka znana przez całą szkołę i daleko poza nią.
3. Łączy szkołę podstawową z gimnazjum.
4. Inaczej – nauka.
5. Najważniejszy „mors” w szkole.
6. Jeden z instrumentów, na którym gra pan Mulewski.
7. Dawny, zapomniany już synonim słowa „nauczyciel”.
8. Ulica, przy której stoi nasza szkoła.
9. Coroczne powitanie pierwszoklasistów.
10. Stoi w sali biologicznej, na prawo od wejścia.
11. Wychowawczyni klasy 1E
12. Papierowe sześciany wiszą w sali od…
13. Woła na lekcje

