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PROJEKTU

Szkoła Podstawowa im. św. Jana
Kantego w Świlczy
Świlcza 336
36-072, Świlcza

Numer 1 02/22

30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

30 stycznia br. już po raz piąty zagraliśmy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.
Tegoroczny finał organizowany był pod hasłem "Przejrzyj na oczy". W akcji wzięło
udział 120 tysięcy wolontariuszy  i około 1700 sztabów w Polsce i 29 krajach świata.
Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na zapewnienie najwyższych
standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

Podczas niedzielnej kwesty uczniowie z naszej szkoły zebrali 2127 zł i 56 gr.
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KIM BYŁ PATRON NASZEJ SZKOŁY?KIM BYŁ PATRON NASZEJ SZKOŁY?
Szkoła Podstawowa w Świlczy ma za patrona św. Jana Kantego. Co roku
obchodzimy to święto w październiku. W tym roku ten wyjątkowy dzień
został połączony z misjami parafialnymi.
  Dnia 15 września 2021r. cała społeczność szkolna zgromadziła się w
kościele parafialnym w Świlczy na wspólnej Mszy św. Wysłuchaliśmy nauki
ks. misjonarza oraz aktywnie uczestniczyliśmy w celebracji Eucharystii.  Po
zakończeniu nabożeństwa nastąpiło krótkie wystąpienie uczniów z klas
siódmych, którzy przedstawili postać św. Jana Kantego.
Kim był patron naszej szkoły?
  Aby odpowiedzieć na to pytania, musimy oczami wyobraźni przenieść się
do odległych czasów, do wieku XIV, na obszar Ziemi Oświęcimskiej, do
miejscowości Kęty.
Jan Kanty urodził się 24 czerwca 1390r. jako syn Stanisława i Anny.
Niewiele wiemy o latach jego dzieciństwa i wczesnej młodości, gdyż nie
zachowały się żadne pisemne wzmianki. Wiadome jest, że pochodził z
rodziny  mieszczańskiej, a jego ojciec był burmistrzem. Po ukończeniu szkół
początkowych, w wieku 23 lat, podjął studia na Wydziale Nauk
Wyzwolonych na Akademii Krakowskiej. Kierunek ten był przygotowaniem
ucznia do studiowania nauk podstawowych, takich jak prawo, medycyna
czy teologia. Uczelnia ta była na wysokim poziomie i  nieliczni otrzymywali
stopień magistra. Jan zainteresował się wtedy filozofią. W roku 1418 został
magistrem sztuk wyzwolonych i objął posadę wykładowcy. Musiał dorabiać
na utrzymanie udzielając korepetycji. Warunkiem podjęcia studiów
teologicznych były święcenia kapłańskie, które Jan otrzymał
prawdopodobnie przeciągu lat 1418-1421. Dokładnej daty nie znamy. W
1421r. został oddelegowany przez Akademię Krakowską do Miechowa. 

Spędził tam lata 1421-1429 jako kierownik tamtejszej szkoły klasztornej. Czas między wykładami i zajęciami wypełniał przepisując rękopisy, które
wykorzystywał podczas wykładów. W 1429r. wrócił na Akademię Krakowską i objął stanowisko wykładowcy na wydziale filozoficznym. Nie udało mu się
pogodzić pracy na uczelni z obowiązkami kościelnymi, dlatego w 1439r. zrezygnował z funkcji proboszcza. Podjął także studia teologiczne, które ukończył
w stopniu magistra dopiero w 1443r. i do końca życia poświęcił się wykładom z tej dziedziny. Przepisywał manuskrypty. Jego rękopisy liczą łącznie 18000
stron.
  Pomimo bardzo pracowitego i pokutniczego życia , jakie św. Jan prowadził, dożył 83 lat. Zmarł w Krakowie 24 grudnia 1473r. O niezwykłej pobożności i
świętości życia Jana świadczy chociażby fakt, iż po śmierci został pochowany pod amboną w kościele św. Anny.
  Był człowiekiem żywej wiary i głębokiej pobożności. Słynął z wielkiego miłosierdzia. Nie mogąc zaradzić nędzy, wyzbył się nawet własnego odzienia i
obuwia. Wielokrotne dzielił się posiłkiem z biednymi. Legenda mówi, że zdarzało się, iż wiktuały dane potrzebującemu bliźniemu w cudowny sposób
odnawiały się na talerzu Jana. Będąc rektorem Akademii, zapoczątkował tradycję odkładania ze stołu profesorów części pożywienia codziennie dla
jednego biednego. Dbał także o ubogich studentów, których wspomagał z własnych, skromnych zasobów. Przez całe życie nie zaniechał działalności
duszpasterskiej. Wiemy, że krzewił kult eucharystyczny i zachęcał do częstego przyjmowania Komunii świętej, a wiele czasu poświęcał pracy w
konfesjonale.
Legendy o św. Janie Kantym powstawały na przestrzeni wieków. Autorem najpiękniejszych jest Wincenty Pol i ks. Karol Antoniewicz. Jedna z nich
opowiada o złożeniu przez św. Jana dzbanka, przypadkowo rozbitego przez prostą dziewczynę wiejską z podkrakowskiego Łobzowa. Inna mówi o
koszyku jabłek, które Mistrz otrzymał w darze i od razu przekazał swemu przyjacielowi. W ten sposób koszyk rozpoczął wędrówkę wśród wszystkich
przyjaciół profesora, by powrócić do niego z powrotem. Znana jest też legenda o napaści zbójców, którzy ograbili świętego, a on wrócił i oddał im pieniądze
ukryte w sutannie.
  27 września 1680r. został beatyfikowany, a kanonizowany 16 lipca 1767r.
Kult św. Jana Kantego jest do dnia dzisiejszego żywy. Jest on bowiem czczony przede wszystkim jako patron uczącej się i studiującej młodzieży.
Poświęcił jej przecież prawie całe swoje życie, aż 55 lat profesury. Jest także patronem Polski, archidiecezji krakowskiej i Krakowa; profesorów, szkół
katolickich i "Caritasu".
W ikonografii św. Jan przedstawiany jest w todze profesorskiej. Często w ręku ma krzyż. Bywa ukazywany w otoczeniu studentów lub ubogich. Jego
atrybutami są: scalony dzbanek, obuwie, które daje ubogiemu, pieniądze wręczane zbójcom, różaniec.
Szkoła Podstawowa w Świlczy otrzymała imię Świętego Jana Kantego w dniu 20 października  1935 r., kiedy to odbyło się uroczyste oddanie budynku do
użytku. Po wojnie odremontowana szkoła nie używała już tego imienia. W 1974r. szkołę rozbudowano, a w 1980r. nadano jej imię Jana Krasickiego. W
1990 roku rodzice wystąpili z inicjatywą przywrócenia imienia dawnego patrona szkoły – świętego Jana Kantego. Po wielu przygotowaniach 20
października 1991 r. uroczyście przywrócono szkole jej pierwotne imię.

Aleksandra Tront
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Szymon Skalski „Szymo”

Szymon Skalski urodził się 25 kwietnia 1990 roku w Zarzeczu niedaleko Olkusza. Ma 180 cm wzrostu. Ten 31 letni chłopak zasłynął jako jeden z
najlepszych freestylerów piłki nożnej na całym świecie. W 2005 roku zaczął uprawiać freestyle, zachęcony przez kolegę ze wsi Damiana Muchę. Jak
wyznał w wywiadzie do Gazety Krakowskiej trenuje praktycznie każdego dnia - od trzech do sześciu godzin.
Czym w ogóle jest freestyle football? Jest to sztuka wykonywania trików piłką. Dyscyplina sportu, która liczy kilkanaście lat. Freestyle football wywodzi się
z piłki nożnej i powstał na skutek udoskonalania i wymyślania nowych sztuczek piłkarskich. Za ojca freestyle’u uważany jest Diego Maradona –
argentyński piłkarz.
We freestyle football wyróżniamy 4 główne style:
·  Air – triki wykonywane przez podbijanie piłki nogami,
·  Upper – toczenie i trzymanie piłki na głowie, karku, klatce piersiowej,
·  Sit down – triki wykonywane na siedząco,
·  Ground – zwody i triki wykonywane na ziemi – najbardziej przydatne do gry w zwykłą piłkę nożną.
We freestyle footballu odbywają się mistrzostwa świata, Europy oraz zjazdy. W 2013 roku tytuł mistrza Red Bull Street Style przejął polski freestyler
Szymon Skalski. Najpierw wygrał swą grupę (pokonał każdego z sześciu rywali), potem zwyciężył w rywalizacji z Algierczykiem, Belgiem, Japończykiem
(w tym z obrońcą tytułu) i - już w finale - z Argentyńczykiem (Carlosem Iacono). Wszystkie pojedynki trwały po trzy minuty.
Do innych osiągnięć sportowych Szymona Skalskiego możemy zaliczyć:
- 1 miejsce - Freestyle Football World Championship 2011 w Pradze,
- Mistrz Europy Saint Petersburg 2012
- 1 miejsce - Red Bull Street Style - Żerków 2013
Jego występ w naszej szkole był niezapomnianym przeżyciem. Warto było to zobaczyć. Największe wrażenie robił  trik „DOOKOŁA ŚWIATA” (ATW).
 Polegał na przełożeniu nogi dookoła piłki w powietrzu. Pan Szymon wykonał dwa takie obroty, zrobił to bardzo szybko, a piłka nie spadła na ziemię.
Od Pana Szymona można się wiele nauczyć. Pokazuje on, że tylko ciężką pracą można dojść do sukcesów. We wrześniu w Warszawie otwarto pierwszą
w Polsce akademię freestyle football. Druga ma powstać na Górnym Śląsku.

Maksymilian Wójcik
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Podróżnik ze stowarzyszenia Trzask
Dnia 6 października do szkoły podstawowej w Świlczy przyjechał
podróżnik. Lekcja miała na celu przedstawienie afrykańskiego kraju, jakim
jest Kenia.
   Dowiedzieliśmy się  wielu rzeczy, np. czym jest wielka piątka afrykańska.
W jej skład wchodzą takie zwierzęta, jak: lew, słoń afrykański, bawół,
nosorożec, lampart. Poznaliśmy również mieszkańców tego kraju-
„Mariana” i jego rodzinę oraz ich styl życia. Następnie podróżnik pokazał
nam wiele różnych zwierząt mieszkających na sawannie i opowiedział o
wysuszonym jeziorze, w którym niegdyś było wiele flamingów, a dziś nie
ma ich prawie w ogóle.
  Myślę, że to spotkanie dobrze nam wytłumaczyło życie tamtejszych
mieszkańców i warunki, które panują tam cały rok. Podczas podróży do
tego kraju widać, jak zmienia się rozwój człowieka w poszczególnych
miejscach na ziemi. Wiele ludzi nie wyobraża sobie żyć w takich
warunkach.

Maksymilian Komenda
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Mam talent ...
W dzisiejszym numerze prezentujemy opowiadanie Anety Pruś z kl. VI „a” nagrodzone w ogólnopolskim konkursie „Moje kocie życie”.
 
 

 Trafiłem do wody, powiem wam, że koty... nie lubią wody! Mieć takie mokre futerko to okropne
uczucie.
  Tyle lat czekałem aby trafić na Ziemię. I co? Miałem zgiąć w  wodzie! Nie! Nie! Nie! Zbierałem już
siły, aby wypłynąć, gdy nagle byłem już na powierzchni.  Dziewczynka dotrzymała słowa. Uratowała
mnie. Zabrała na swoją łódkę. Zawinęła w coś bardzo miłego.  Przez całą drogę moja wybawicielka
mówiła do mnie. Jej głos był bardzo przyjemny i kojący, do tego łódką miło kołysało - zasnąłem.
  Ile trwała podróż? Nie wiem. Gdy się obudziłem byłem na rękach dziewczynki. Ona zabrała mnie do
domu. 
  Szliśmy wśród gęstych drzew. Przez wiatr i deszcz wyglądały jak potwory
z innej planety. No tak, jestem na innej planecie.
  Nagle, przed nami ukazał się płot a za nim dom. To mój dom na czas pobytu na Ziemi. Mieć DOM -
jakie to miłe uczucie.
  Wszyscy mnie miło przywitali, głaskali moje czarne futerko, drapali za  uchem. Podziwiali mój ogon.
A ja tak miło mruczałem. Hmm… lubię być kotem.
  Wiecie. Trafiłem tam, gdzie chciałem. Może nie do końca tak jak chciałem,  bo byłem kotem, ale nie
byle jakim kotem. Byłem kotem strażnika w parku Yellowstone.
I to było piękne.
  Zresztą okazało się, że bycie człowiekiem nie jest proste. A bycie kotem… Wszyscy Cię lubią. Nie
musisz chodzić do szkoły, ani pracować. Śpisz ile chcesz, chodzisz gdzie chcesz. Jesz co chcesz i
kiedy chcesz. Wiecie: ważki, traszki i motyle to po prostu pychota.
  I najważniejsze. Nikt się Ciebie o nic nie pyta, a jak pyta to nie oczekuje odpowiedzi, bo jesteś 
KOTEM.
  Ostatecznie buty strażnika okazały się okropnie ciężkie, ale zabawa sznurówkami to zupełnie co
innego. Poza tym dowiedziałem się, że koty mają siedem żyć. I w którymś z z tych żyć  ja na pewno
będę strażnikiem.
  Bycie kotem mnie tylko lepiej do tego przygotuje.

 Aneta Pruś
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 1. Autor Akademii Pana Kleksa.
 2. Przez nią prowadziła droga do Narnii.
 3. Odnalazła tajemniczy ogród.
 4. Mniejszy od Krasnoluda.
 5. Przyjechała na Zielone Wzgórze.
 6. Trafiła do Krainy Czarów.
 7. Walczył z nimi Bilbo Baggins.
 8. Pseudonim pana Tomasza z powieści Z. Nienackiego.
 9. Młody czarodziej o imieniu Harry.
10. Zaczarowana z pingwinami.
11. Zgubiła pantofelek na balu.
12. Chłopiec z drewnianym nosem.
13. Towarzysz przygód Kokosza.
14. Rozbrykany chłopiec z powieści Gościnny, Sempé.

15. Miś o bardzo małym rozumku.
16. Bohater książek Szklarskiego.
17. Postać o siedmiu wcieleniach z powieści Maleszki.
18. Cykl przygód z Narnii.
19. Szkoła w której uczył się Potter.
20. Rozmawiał ze zwierzętami.
21. Przyjaciółka Ani Shirley.

 Aneta Pruś
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