W numerze:


Jesień …



Biegam , skaczę…



Gdzie trenują dzielne „Skrzaty”



Nasz patron św. Jan z Kęt



Poczytajki : „Św. Jan i rozbójnicy”



Ciekawe wydarzenia

 Łamigłówki z zerówki

Jesień na paluszkach
Spaceruje w parku
I rozdaje wszystkim
Swe skarby w podarku
Wręcza nam bukiety
Kolorowych liści
I smutek zamienia
W roześmiane myśli
Nasypie w berety
Albo do kieszeni –
Kasztanów, żołędzi
I złotych promieni
Pozdrowi wiewiórkę
Roześmianym echem
A potem pożegna –
Cichutko, z uśmiechem…

A czy wiecie, co to są
,,skarby jesieni”?
Piękne jabłko, co się
w sadzie rumieni.
Garść orzechów na
leszczynie zbieranych.
Spadające z wysoka
kasztany.
Pełne maku słodkiego
makówki
I czepliwe, łopianowe główki
Strąk fasoli i kapusty
łuszczyny,
I czerwone jagody, kaliny,
I na klonach nasionka
skrzydlate,
Co z jesiennym ścigają się
wiatrem.
H. Zdzitowiecka

Każde dziecko o tym wie:
Chcesz być zdrowy – ruszaj się!
Sport to bardzo ważna sprawa.
Są reguły, jest zabawa.
Jest dyscyplin co nie miara,
część z nich nowa, a część stara.
Od wędkarstwa, sztuk łowieckich,
od antycznych igrzysk greckich,
poprzez dzieje, poprzez lata
aż do współczesnego świata.
Każdy znajdzie coś dla siebie.
Sprawdź, co dobre jest dla ciebie.
Może rolki, koszykówka,
rower, piłka lub siatkówka,
szachy, judo czy pływanie
taniec, skoki, żeglowanie
biegi, sanki i łyżwiarstwo,
hokej, snowboard czy narciarstwo?
Może tenis lub karate?
Namów mamę, siostrę, tatę.
Również dla twojego brata
dobrodziejstwa sportów świata:
refleks, sprawność, orientacja,
walka i rywalizacja.
Ważna jest też ta zasada
(to zaleta jest, nie wada):
nie są ważne tu medale,
lecz jak ćwiczysz – czy wytrwale,
czy szanujesz przeciwnika.
Jaki jesteś, stąd wynika!
Sport nauczyć może wiele.
Zdrowy duch jest w zdrowym ciele,
a z wszystkiego jedna racja:
górą sport i rekreacja!
http://www.abcsportu.eu/

Zerowiaki: Emilka, Bartek, Julka i Przemek
– najmłodsi zawodnicy LKS Płomień Limanowa

- to Klub znajdujący się na terenie Miasta Limanowa.
Posiada sekcje piłki nożnej oraz szachów. Łącznie w klubie jest
obecnie 150 czynnie trenujących zawodników i zawodniczek.
LKS Płomień Limanowa jest zarządcą pięknego stadionu o wymiarach 105 metrów na 70
metrów. Jest to obecnie największy obiekt piłkarski na terenie powiatu limanowskiego. Obiektem
zajmują się członkowie klubu – przy pracach porządkowych oraz związanych

z utrzymaniem

murawy zajmują się całkowicie społecznie, co jest ewenementem na skalę powiatu.
Płomień Limanowa od kilku lat postawił na pracę z dziećmi oraz młodzieżą i ta praca powoli
przynosi efekty. W klubie obecnie jest osiem drużyn licząc od najstarszych: Seniorzy, Seniorzy
II, Juniorzy Starsi, Trampkarze, Młodziki, Orliki, Żaki oraz Skrzaty. W klubie pracuje pięciu
wykształconych trenerów, którzy zajmują się poszczególnymi drużynami. Trenerem pierwszej
drużyny od lipca 2016 jest Kamil Król. Opiekę nad zespołem rezerw prowadzi Zbigniew Dudek.
Drużynami Juniorów i Trampkarzy zajmuje się Marcin Jańczy. Zajęcia z Młodzikami prowadzi
Łukasz Bukowiec, a z Orlikami – Kamil Musiał. Trenerem najmłodszych grup Żaków oraz Skrzatów
jest Mateusz Łątka i na te dwie najmłodsze grupy stawiamy największy nacisk, bowiem zabawa
i treningi z dziećmi w wieku 6 – 12 lat są bardzo ważne, jeśli chodzi o ogólny rozwój dziecka.
Treningi we wszystkich grupach młodzieżowych i dziecięcych odbywają się regularnie dwa razy
w tygodniu na stadionie Płomienia, na Orliku przy ZSS nr 4 w Limanowej oraz w okresie zimowym
na sali przy ZSS nr 4 oraz na Hali przy szkole w Pasierbcu. Dzieci oprócz treningów rozgrywają
mecze ligowe w zależności od kategorii wiekowej. Przede wszystkim na terenie powiatu
limanowskiego. Klub w miarę możliwości finansowych stara się uatrakcyjniać zajęcia po przez
ciekawe formy treningu np. w terenie, na miejscowej rzece lub organizować wyjazdy np. na mecze
Ekstraklasy.

W październiku planowany jest wyjazd na mecz Bruk Bet Termalica – Jagiellonia

Białystok.
Dużym problemem klubu jest brak odpowiednich środków finansowych. Urząd Miasta
Limanowa nie do końca dostrzega naszej pracy z dziećmi i młodzieżą i środki jakie przekazuje są
niewystarczające. Zarząd Klubu, który działa społecznie stara się pozyskiwać środki od sponsorów,
ale sytuacja jest trudna. Nie załamujemy się tą sytuacją, ale ciągle staramy walczyć o środki na
klub składając wnioski do Urzędu Marszałkowskiego i innych instytucji wspierających sport. Dzieci
i młodzież trenująca

w klubie nie płaci za zajęcia, jedynie pobierane są statutowe składki

członkowskie.
LKS Płomień Limanowa ciągle się rozwija i z roku na rok przybywa chętnych do uprawiania sportu.
Jest to bardzo ważne, aby od najmłodszych lat czynnie uprawiać jakąkolwiek dziedzinę sportu.
My jako klub zachęcamy do rozwijania swojego talentu w piłce nożnej. W naszym klubie jest do
tego świetna atmosfera, fachowi Trenerzy i bardzo dobre warunki.
Prezes Klubu Mirosław Twaróg

Mądry uczony , wytrawny teolog
gorliwy duszpasterz.
Człowiek wielkiego miłosierdzia,
wrażliwy na ludzkie
słabości i nędzę.

Św. Jan z Kęt nauczycielem
św. Kazimierza królewicza.
Obraz ten w 1890r twórca Florian Stanisław
Cynk wystawił w krakowskim TPSP

Jako profesor Akademii prowadził na
niej katedrę filozofii oraz katedrę na
Wydziale Teologii.
Posiadał wszechstronne
zainteresowania. Był wybitnym
duszpasterzem, pedagogiem i uczonym
polskim XV w.

Umiał święty profesor pochylić się i dotknąć końcówek
najcieńszych gałązek. Owoc Ewangelii leżał u jego stóp, gdy
przyodziewał biedaka w swoje własne buty, gdy okrywał jego
plecy swoim płaszczem. Umiał spytać małe dziecko na ulicy,
dlaczego płacze".
/ Krakowski biskup pomocniczy Jan Pietraszko 1963 r./

Święty Jan prowadził niezwykle skromne życie i unikał
wygód. Powiadano, że sypiał na twardej ławie, nakrywając się
niedźwiedzią skórą. Ci, którzy z nim często przebywali , wiedzieli,
że Jan Kanty stale jest myślami z Bogiem. Za modlitwę uważał
także swoje pielgrzymki do Rzymu. Cztery razy wędrował
z Krakowa do Stolicy Piotrowej i z powrotem, idąc pieszo polnymi
traktami, gdyż nie chciał ułatwiać sobie drogi jadąc, tak jak inni,
konno lub powozem.
Samotne wędrówki w tamtych czasach nie były bezpieczne.
Przy drogach czyhali na podróżnych rozmaici rabusie. Jan Kanty
też nie ustrzegł się spotkania z nimi.
Podczas pielgrzymki do Rzymu, w mrocznym, bezludnym lesie ,
jeszcze w pobliżu Krakowa opadła go banda rozbójników.
Poznawszy, że jest księdzem, nie śmieli go pobić, ale nie mieli
zamiaru rezygnować z łupu. Przetrząsnęli kieszenie, zabrali monety.
Kazali mu otworzyć podróżne sakwy, które niósł na ramieniu
i ukradli wszystko, co mogło się im przydać. Zbadali też czy nie ma
pieniędzy zaszytych ówczesnym zwyczajem w ubraniu. Na koniec
spytali:
- Nic nie schowałeś?
- Nic – odpowiedział Jan Kanty.
Puścili go więc wolno, a on poszedł dalej, mając nadzieję, że choć
bez pieniędzy, dotrze szczęśliwie do Rzymu dzięki pomocy dobrych
ludzi.
Uszedłszy kawałek przypomniał sobie, że przecież ma jeszcze
kilka sztuk złota, przezornie ukrytych w bucie. Kto inny na jego
miejscu ucieszyłby się, że uniknął straty. Świadomość tego, że
oszukał zbójców tak mu doskwierała, że zawrócił na pięcie i zagłębił
się w lesie. Odnalazł zdziwionych powrotem ofiary napastników.
- Wybaczcie mi , że was okłamałem! Zapomniałem, że mam jeszcze
coś w bucie - usiadł na trawie i spod cholewki wyjął złote monety.

Patrzyli jak oniemiali, a że nie byli jeszcze do cna zepsuci,
zrozumieli, że spotkali kogoś niezwykłego. Już wtedy, za życia,
jakby aura świętości unosiła się wokół Jana Kantego i sprawiała,
że ludzie w jego obecności stawali się lepszymi. Także rozbójnicy
poczuli się nieswojo. Spoglądali jeden na drugiego, przestępowali
z nogi na nogę i żaden nie ośmielił się wyciągnąć ręki po monety.
W końcu herszt powiedział:
- Nie będziemy mieć żadnego pożytku z tych rzeczy.
Oddali to, co skradli i poprosili o wybaczenie za napad
i przykrość, jaką mu sprawili.
Jan Kanty ucieszył się, że za jego przyczyną poruszyły się
zatwardziałe sumienia tych błądzących ludzi.
- Będę się modlił za was – obiecał –aby Bóg wam pomógł wrócić
do prawego życia.
- Pierwszy krok już zrobiony!
Zmieszani rozbójnicy szybko znikli w lesie.

Panorama Krakowa według Kroniki świata Hartmana
Schedla wydanej w Norymberdze w 1493 roku

Z wesołym uśmiechem i bez tremy rozpoczęliśmy
edukacyjną podróż.

Zagadka 1

Zagadka 2

Choć nie szyję nic jak wiecie,

Kiedy rośnie – to się zieleni.

Pełno igieł mam na grzbiecie.

Kiedy leci złotem się mieni.

Opracowanie: mgr Jadwiga Kazana

