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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

CO S ŁYC H AĆ W S Z KO Ł AC H?

Rozpoznawajcie duchy

Desery Europy
(Proponuje ZS nr1)

Spotkanie z księdzem-egzorcystą Adamem Wawro w I LO
Zniewolenie przez szatana, ezoteryzm, magia, satanizm i inne kwestie
bezpośrednio związane z działaniem
złego ducha w życiu człowieka to tematy poruszone na spotkaniach młodzieży
I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii
Skłodowskiej-Curie z doświadczonym
egzorcystą. Jakie królestwo buduje
szatan? Jaki jest związek muzyki z satanizmem? Gdzie tkwi niebezpieczeństwo przeróżnych metod pozytywnego
myślenia, które są dziś tak popularne? – Na te i inne pytania odpowiadał
młodzieży ksiądz-egzorcysta Adam
Wawro.
Tematyka serii spotkań, które miały
miejsce w auli I LO 28 października, była
niezwykle trudna. Rozmawianie o sferze
ducha nie należy do zadań prostych,
szczególnie, gdy mowa o kwestiach
opętania, magii i ezoteryzmu…
Aby zostać egzorcystą, potrzeba
wiedzy, doświadczenia, modlitwy i nieposzlakowanej opinii. Goszczący w I LO
ksiądz Adam Wawro zajmuje się kwestiami opętania nieprzerwanie od 1999
roku, gdy to w diecezji kaliskiej została
wznowiona posługa egzorcystyczna.
W ciągu dziewięciu lat ksiądz Wawro
tysiące razy udzielał pomocy osobom,
które walczyły z szatanem, wielokrotnie
odprawiał egzorcyzmy. Okazuje się, że
zapotrzebowanie na pomoc księży-egzorcystów jest coraz większe. Gość I
Liceum Ogólnokształcącego dzielił się
swoją wiedzą, przestrzegał i nauczał
młodzież, bo codzienne duszpasterstwo to także bezpośrednia walka z
szatanem.
Inicjatorem spotkania pt. „Rozpoznawajcie duchy” był uczący w I LO religii
ksiądz Daniel Zarębski. Wrażliwość,
otwartość i ciągłe poszukiwanie przez
młodych ludzi ważnych wartości skłoniły go do zaproszenia dostojnego gościa
w mury I LO.
Podczas dwugodzinnych spotkań ks.

Estońskie ciasteczka cynamonowe
Składniki
110 g masła
1 szklanka cukru pudru
1 jajko
1 1/4 szklanki mąki
3/4 łyżeczki sody
2 łyżeczki zmielonego
cynamonu

Sposób
przyrządzenia:

A. Wawro przedstawił młodzieży liczne
świadectwa osób, które bezpośrednio
zetknęły się z szatanem i które starcie
z nim wygrały, odpowiadał na pytania,
starał się rozwiewać wątpliwości i opowiadał, np. o trwających kilka lat modlitwach o uwolnienie, niebezpieczeństwach związanych z bioenergoterapią
czy wróżbiarstwem.
Po trwających blisko 6 godzin spotkaniach ks. Wawro nie krył zadowolenia:
- To były najlepiej przygotowane spotkania od strony organizacyjnej i metodycznej spośród wszystkich spotkań,
jakie miałem dotychczas z młodzieżą
– powiedział. – Mogłem omówić trzy zagadnienia: związane z muzyką rockową
i satanizmem, z różnymi formami pozytywnego myślenia oraz z ezoteryzmem.
Ksiądz Wawro był również bardzo zadowolony z reakcji młodzieży na poruszaną, niełatwą przecież, problematykę.

- Młodzież była zaangażowana, słuchała, zadawała pytania i była żywo
zainteresowana tym, o czym mówiłem.
Brakłoby nam czasu, by odpowiedzieć
na wszystkie ich pytania.
Ta żywa reakcja nie dziwi, gdy uzmysłowimy sobie, jak wiele rodzi się w nas
wątpliwości, gdy mowa o sferze ducha,
o szatanie, magii, zagubieniu wśród różnorodnych wartości i szukaniu właściwej drogi. Wtorkowe spotkanie stało się
okazją do głębszego zastanowienia nad
tą problematyką.
Serię wykładów zakończyły serdeczne podziękowania młodzieży dla księdza
Adama Wawro za otrzymaną naukę.
Wzrost zagrożeń duchowych takich
jak spirytyzm, satanizm czy okultyzm
tworzy potrzebę większej świadomości
co do możliwości działania szatana na
człowieka.

(a)

Włożyć masło i 3/4
szklanki cukru pudru do
miski i ucierać do uzyskania lekkiej, puszystej masy. Dodać jajko i dobrze utrzeć. Przesiać mąkę, wymieszać
z sodą i dodać do masy maślanej. Wyłożyć ciasto na oprószoną mąką stolnicę
i szybko wyrobić. Owinąć w folię plastikową i chłodzić 30 minut w lodówce, aż
stwardnieje.
Wsypać cynamon i pozostały cukier do miseczki i wymieszać.
Z ciasta uformować małe kulki i otoczyć je w cukrze z cynamonem.
Ułożyć w odległości 5 cm od siebie na lekko posmarowanej tłuszczem blasze i
piec 8 minut lub do zrumienienia.
Wyjąć na druciany stojak do ostygnięcia.

Monika Kiczke

Konkurs na komiks po hasłem
„HIV/AIDS nie zna granic”
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Ostrzeszowie informuje,
że w miesiącach wrzesień - październik
został zorganizowany dla uczniów klas I
i II gimnazjów województwa wielkopolskiego konkurs pt. „HIV/AIDS nie zna
granic”.
Konkurs składał się z dwóch etapów: szkolnego i powiatowego. W listopadzie zostanie zakończony etapem
wojewódzkim.
Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu przez młodzież komiksu. Autorzy prac mieli zachęcić młodych ludzi
do zainteresowania się tematyką HIV/
AIDS poprzez zobrazowanie zagadnień
z zakresu profilaktyki HIV/AIDS doty-

czących dróg zakażenia, sposobów
zabezpieczenia się przed zakażeniem,
akceptacji dla osób żyjących z HIV i
chorych na AIDS, specyfiki wirusa HIV.
Komisja powiatowa konkursu wybrała do etapu wojewódzkiego pracę
uczennicy Eweliny Wawrzyniak z Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie. II miejsce
zajęła uczennica Anita Przybył z Gimnazjum w Grabowie n/Prosną, a III Maciej
Gabryś z Gimnazjum w Czajkowie.
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny dziękuję Starostwu Powiatowemu za ufundowanie nagród dla laureatów konkursu.

A.K.

Rusz głowę i ciało!

Jesienne tradycje w Szkole Podstawowej
w Kaliszkowicach Ołobockich
stworków. Wśród prezentowanych owoców były okazy nie tylko krajowe, ale i
egzotyczne.
Po krótkim omówieniu stoisk przez
przedstawicieli poszczególnych klas,
przyszła kolej na część artystyczną.
Uczniowie zaśpiewali piosenki i recytowali wiersze o tematyce owocowo warzywnej, promującej zdrowy styl odżywiania. Przygotowano również liczne

Tradycją naszej szkoły jest organizowanie wraz z nastaniem jesieni POLAGRY - corocznej wystawy warzyw i
owoców.
W tym roku impreza ta odbyła się 9
października i połączona była ze szkolnym dniem integracyjnym.
Już od rana przygotowywano stoiska
z niezwykłymi darami jesieni. Uczniowie

klas 0 - VI wraz ze swoimi wychowawczyniami gromadzili przeróżne okazy.
Do prac włączeni zostali również rodzice dzieci, którzy pomagali wyczarować
ciekawe owocowo-warzywne postacie:
panią Jesień, dyniowe jeże, świnki zrobione z kalarepy, podświetlane dyniowe głowy nawiązujące do Halloween
i wiele innych mniejszych, ciekawych

Takie hasło towarzyszyło uczniom
SP w Olszynie w sobotę 25 października. Na ten dzień panie A. Hoffmann Jokiel i J. Kondoł zaplanowały I edycję
potyczek matematyczno – sportowych
dla klas IV – VI. Trzy drużyny mieszane walczyły o miano najsprawniejszej
ciałem i umysłem. Należało szybko
obiec pachołki, skakać na jednej nodze, przejść na czworakach, by następnie poprawnie rozwiązać działania
matematyczne i krzyżówki liczbowe,
policzyć pieniądze, ułożyć puzzle czy
piramidy z kart. Niełatwo było wykazać
się znajomością tabliczki mnożenia w
określonym czasie przy równoczesnym

wykonywaniu ćwiczeń mięśni brzucha.
Najwięcej jednak emocji pojawiło się
podczas gry w „chińczyka”. Rzucana
kostka nie zawsze pokazywała wymaganą liczbę oczek, by grę drużyny
można było uznać za zakończoną. Po
ogłoszeniu wyników pani dyrektor W.
Mickiewicz wręczyła przedstawicielom
drużyn dyplomy. Tak naprawdę nie liczyły się zdobyte miejsca, lecz zaangażowanie uczestników. Zatem wszyscy
zasłużyli na słodycze i wspólne zdjęcie.
Po tych wyczerpujących zmaganiach
uczniowie udali się na ognisko, by już
bez pośpiechu upiec i zjeść kiełbaskę.

konkursy np. szukanie orzechów ukrytych na szkolnym boisku, najdłuższa
jabłkowa obierka. Wszyscy uczestnicy i
wykonawcy zostali nagrodzeni gromkimi
brawami i słodyczami.
Na koniec ciekawego, słonecznego dnia rozpalono ognisko, w którym
uczniowie mogli upiec kiełbaski, chleb,

jabłka i wspólnie zaśpiewać piosenki.
Nad całością czuwały opiekunka Samorządu Szkolnego Elżbieta Olejnik oraz
nauczycielka przyrody Arleta Joks.

E. Drzewicz

Elżbieta Olejnik
i Arleta Joks

