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Witajcie Uczniowie!
Witamy was w miesiącu
MAJU. Jeszcze tylko miesiące
i wakacje  Jest to czas, w
którym dbamy o to, aby nasze
oceny były jak najlepsze.
Trzymamy za was kciuki, aby
świadectwa były jak najbardziej zadawalające  W tym miesiącu
czeka nas Długi Weekend Majowy, więc naładujcie akumulatory i z
zapałem wróćcie na te ostatnie już 2 miesiące nauki. 
Trzymajcie się cieplutko!
Nie zapomnijcie, że naszą gazetkę można zakupić w sklepiku
szkolnym wraz z małym dodatkiem przydatnym w szkole.
Przypominamy także, że archiwalne numery naszej gazetki
można przeczytać na stronie internetowej szkoły:
www.koniuszowa.korzenna.pl
Redakcja
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Kalendarium
1 maja- Święto Pracy
2 maja- Dzień Flagi Rzeczypospolitej
3 maja- Święto
Konstytucji 3 Maja
8 maja- Światowy Dzień Czerwonego
Krzyża
12 maja- Międzynarodowy Dzień
Pielęgniarek i Położnych
17 maja- Wniebowstąpienie
24 maja- Zielone Świątki (Zesłanie
Ducha Świętego)
26 maja - Dzień Matki
opracowała : Sylwia Gądek

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Konstanty Ildefons Gałczyński

Spotkanie z matką
Ona mi pierwsza pokazała księżyc
i pierwszy śnieg na świerkach,
i pierwszy deszcz.
Byłem wtedy mały jak muszelka,
a czarna suknia matki szumiała jak Morze Czarne.
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Z życia szkoły…
10.04- w tym dniu odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca
zbrodnię w Katyniu jak i również śmierć patrona naszej szkoły.
Uczniowie pod okiem księdza Marcina Bukowca oraz pani Anny
Waz przybliżyli nam bardzo wstrząsającą historię tego wydarzenia.
Nie zabrakło wzruszających wierszy, piosenek i prezentacji.
Gościnnie wystąpił Dominik Janiszewski - absolwent naszej szkoły,
oraz Albert Bobakowski - uczeń z Gimnazjum w Korzennej.

16.04- uczniowie klasy 3 SP wzięli udział w „Ogólnopolskim
Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty”. To coroczna akcja
Operonu i Grupy Polskapresse mająca na celu podsumowanie
pierwszego etapu edukacji. Miejmy nadzieję, że będą zadowoleni ze
swoich wyników.
21 -23.04- gimnazjaliści z klasy 3 pisali egzaminy. W pierwszym
dniu - historię, WOS oraz j. polski, w drugim - biologię, chemię,
fizykę, geografię i matematykę, a w trzecim - język angielski
poziom podstawowy i rozszerzony. Miejmy nadzieję, że ich wyniki
są wysokie, ponieważ ten egzamin decyduje o ich dalszej drodze
edukacyjnej. Trzymamy kciuki 
23.04- uczniowie klas I – III SP pojechali do Miejskiego Ośrodka
Kultury w Nowym Sączu na przedstawienie teatralne „Jak krawiec
Niteczka został królem w Pacanowie”.
opracowała: Patrycja Janiszewska
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SSzzkkoollnnee w
wyyddaarrzzeenniiaa
ookkiieem
m uucczznniióów
w,, nnaauucczzyycciieellii ii rrooddzziiccóów
w
Poniżej przedstawiamy galerię zdjęciową oraz artykuły związane
z wydarzeniami odbywającymi się w naszej szkole. Zachęcamy do
lektury twórczości uczniów, nauczycieli naszej szkoły oraz rodziców
– linki do artykułów zamieszczonych w mediach znajdują się na
stronie internetowej szkoły w zakładce „Media o nas”.
autor: p. Anna Waz

Musimy przebaczyć, ale nie wolno zapomnieć
artykuł zamieszczony na stronie „Sądeczanina”
http://www.sadeczanin.info/kultura-i-edukacja,11/koniuszowa-musimy-przebaczyc-ale-niewolno-zapomniec,71204#.VS_2avB27GF

10 kwietnia w Zespole Szkół w Koniuszowej odbyła się
uroczysta akademia pod hasłem „Musimy przebaczyć, ale nie wolno
zapomnieć”- poświęcona pamięci ofiar Katynia i Smoleńska.
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Na obchody przybyli Leszek Skowron- wójt gminy Korzenna
wraz z przedstawicielem Rady Gminy, przedsiębiorcy
z Koniuszowej, dyrektor szkoły Jarosław Gliński, nauczyciele
i uczniowie. Akademia została przygotowana przez Annę Waz i ks.
Marcina Bukowca oraz uczniów tej szkoły. Jej celem było
upamiętnienie tragicznej śmierci generała Franciszka Gągorapatrona placówki, który zginął w katastrofie samolotu pod
Smoleńskiem oraz ofiar zbrodni Katyńskiej. Na ten dzień została
również przygotowana oryginalna dekoracja.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu
sztandarowego i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie
dyrektor szkoły przywitał zebranych gości i oddał głos
występującym. Zebrani wysłuchali montażu słowno- poetyckiego w
wykonaniu szkolnych recytatorów oraz obejrzeli filmy i prezentacje
przypominające o zbrodni w Katyniu i ofiarach katastrofy samolotu
prezydenckiego. W czasie akademii uczniowie recytowali wiersze
opowiadające o okrucieństwie zbrodni katyńskiej i składali pod
portretem gen. Franciszka Gągora zapalone znicze, oddając w ten
sposób hołd patronowi i pozostałym nieżyjącym. Nad stroną
muzyczną uroczystości czuwała Anna Waz, która na ten dzień
przygotowała wiele pieśni patriotycznych, które usłyszeliśmy we
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wspaniałym wykonaniu chóru szkolnego. Gościnnie zaśpiewał
również absolwent szkoły Dominik Janiszewski, który m.in.
wykonał utwór „Ostatni list” Lecha Makowieckiego. Prowadzącymi
akademię byli przedstawiciele kl. I G Aneta Porębska i Przemysław
Korczyński, którzy zacytowali również słowa Jana Pawła II
„Klękamy przy nieznanych mogiłach z tą świadomością, że zapłacili
oni szczególną cenę naszej wolności. Dali –rzec można- definitywny
kształt tej wolności, klękamy zwłaszcza przy mogiłach katyńskich.
Prawda Katynia jest stale obecna w naszej świadomości i nie może
być wymazana z pamięci Europy”. Narratorzy podsumowali
akademię słowami „Musimy przebaczyć, ale nie wolno zapomnieć”.
Na zakończenie wszyscy zaśpiewali pieśń „Żeby Polska była
Polską”.
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autor: p. Agata Ligęza-Chyc

Ciężkowicka przygoda
artykuł zamieszczony na stronie „Sądeczanina” oraz Gminy Korzenna
http://www.sadeczanin.info/kultura-i-edukacja,11/uczniowie-z-koniuszowej-poznajatajemnice-ciezkowic,71490#.VUXagfB27GG
http://www.korzenna.pl/wydarzenia/ciezkowicka-przygoda

Uczniowie klas IV – VI SP oraz IG z Zespołu Szkół w Koniuszowej wzięli udział w wycieczce do Ciężkowic, która obfitowała w
wiele ciekawych atrakcji turystycznych. Podziwiano bogatą i interesującą ekspozycję stałą Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach,
uczniowie obejrzeli trójwymiarowy film o rzece Białej Tarnowskiej,
a następnie w batyskafie kierowanym przez doświadczonego kapitana „osiedli” na dnie wspomnianej rzeki, by w czasie interaktywnego
spektaklu poznać rośliny i zwierzęta tam żyjące.

Po wynurzeniu na powierzchnię, uczestnicy wycieczki odwiedzili Rezerwat Przyrody „ Skamieniałe Miasto”, gdzie nie tylko podziwiali skały na unikatowym na skalę europejską obszarze Natura
2000, ale wysłuchali też wielu ciekawych legend związanych z Ciężkowicami i okolicznymi miejscowościami. Uczniowie byli zachwyceni atrakcjami, zwłaszcza, że po leśnej wędrówce, czekało na nich
ognisko oraz poczęstunek.
str. 8
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Warto podkreślić, że wycieczkę zorganizowano w ramach
programu „Unikalne walory doliny Rzeki Białej wartością społeczną
i ekonomiczną regionu”.
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na bazie materiału przygotowanego przez p. Joannę Dźwigniewską-Gargulę

Mateusz z Koniuszowej z sukcesem odkrywa średniowiecze
artykuł zamieszczony na stronie „Sądeczanina”
http://www.sadeczanin.info/kultura-i-edukacja,11/mateusz-z-koniuszowej-z-sukcesemodkrywa-sredniowiecze,71792#.VUXbGPB27GG

Mateusz Porębski z Koniuszowej zajął drugie miejsce w
interdyscyplinarnym, ogólnopolskim konkursie pod hasłem
Odkrywamy Średniowiecze. W finale pokonał ponad dwustu rywali.
Organizatorem historycznych zmagań była Szkoła
Podstawową nr 4 w Andrychowie oraz Średniowieczna Warownia
Inwałd. Konkursowa rywalizacja, w której wystartował Mateusz
Porębski, uczeń szóstej klasy Szkoły Podstawowej im. gen.
Franciszka Gągora w Koniuszowej, odbywała się w kilku etapach.
Najpierw dwuosobowe drużyny uczniowskie miały za zadanie
przygotować prezentację historyczno–literacką na temat życia na
zamku średniowiecznym. Prace nadesłano z blisko pięciuset szkół.
Wybrano sto dwadzieścia najlepszych prezentacji.

W finale konkursu, do którego w Inwałdzie stanęło dwustu
czterdziestu uczniów, trzeba było zmierzyć się z pisemnym testem.
Najlepsi awansowali do wielkiego finału, rozgrywanego wzorem
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Echo Szkoły – nr 89

popularnego teleturnieju „Jeden z
dziesięciu”.
Pytania dotyczyły
zagadnień nie tylko z historii, ale
również z języka polskiego, plastyki
i muzyki. Uczniowie musieli
wykazać się wiedzą z zakresu
historii Polski (od 960 do 1492
roku), kultury, nauki i sztuki
średniowiecza,
znajomością
powieści Henryka Sienkiewicza
„Krzyżacy” oraz filmu Aleksandra
Forda
nakręconego
na
jej
podstawie.
Mateusz
Porębski
z
Koniuszowej zajął drugie miejsce
na konkursowym podium. W nagrodę za swoją historyczną wiedzę
otrzymał tablet. Dla szkoły wygrał telewizor, zestaw filmów oraz
wejściówki do Parku Miniatur i Warowni w Inwałdzie dla całej
klasy.
- To bardzo cenny sukces ucznia naszej szkoły – mówi
dyrektor Zespołu Szkól w Koniuszowej Jarosław Gliński. - Cenny
tym bardziej, że nie był dziełem przypadku. W poprzedniej edycji
konkursu w roku ubiegłym Mateusz zajął także wysokie, piąte
miejsce. Bardzo dziękuję nauczycoelce historii, pani Joannie
DźwigniewskiejGarguli,
za
przygotowanie ucznia
oraz za sprawowaną
opiekę dydaktyczną.
Dziękuję
również
rodzicom Mateusza,
państwu
Zofii
i
Józefowi Porębskim,
za motywowanie syna
do
niewątpliwie
dużego wysiłku, który
umożliwił mu to duże
osiągnięcie.
Echo Szkoły – nr 89
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autor: p. Ewelina Kociołek

Doświadczenia przedszkolaków
artykuł zamieszczony na stronie Gminy Korzenna
http://www.korzenna.pl/wydarzenia/doswiadczenia-przedszkolakow

Dzieci z oddziału przedszkolnego 0a przy Szkole Podstawowej im. gen. Franciszka Gągora
w Koniuszowej, w ramach tygodniowego bloku tematycznego
„Dbamy o środowisko” zgłębiły
tajniki wody i powietrza. Przedszkolaki z dużym zainteresowaniem obserwowały oraz samodzielnie wykonywały doświadczenia i eksperymenty. Dzieci między
innymi badały, czy powietrze naprawdę jest nam potrzebne i czy
jest wszędzie. Zbudowały też „odrzutowy samochód”, który napędzany był powietrzem wypuszczanym z balonu i zobaczyły jak długo
będzie się palić świeczka przykryta
słoikiem. Mali badacze za pomocą
zabarwionej wody sprawdzili, jakie
kolory otrzymamy po połączeniu
barw podstawowych, a także jak
dużo groszowych monet trzeba
wrzucić do szklanki napełnionej
wodą, aby ta się wylała.
Podczas różnych zabaw i
zajęć
przedszkolaki
poznały
ogromne znaczenie wody w
przyrodzie oraz istotność dążenia do
eliminowania
zanieczyszczeń

wody i powietrza.
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autor: p. Franciszka Tarasek

Zwiedzamy Nowy Sącz
W dniu 22 kwietnia 2015r. uczniowie klas IV - VI szkoły
podstawowej pod opieką wychowawców wybrali się na wycieczkę
do Nowego Sącza. Pierwszym punktem wyjazdu był spacer na
Rynek Miasta w celu wysłuchania krótkiej historii na temat Ratusza,
którą wygłosiła nauczycielka historii. Następnie uczniowie udali się
do Bazyliki Św. Małgorzaty, poznali tam również wiele ciekawych
szczegółów na temat historii tego miejsca. Ostatnim etapem
wycieczki był seans w kinie Helios. Film pt. „Bella i Sebastian”
opowiadający o wielkiej przyjaźni między chłopcem a psem, którego
akcja rozgrywała się w czasie II wojny światowej, bardzo zaciekawił
uczniów i skłonił do głębokich refleksji. Wycieczka była bardzo
udana i wszyscy jej uczestnicy zgodnie stwierdzili, że warto w
przyszłości organizować takie wyjazdy, gdyż uczniowie mają
możliwość poznania historii najbliższej okolicy, będąc w danym
miejscu, a nie tylko poprzez karty podręczników.
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Wywiad z panią
Anetą Dąbrowską –
Pielęgniarką
w Środowisku Nauczania
i Wychowania, czyli
naszą pielęgniarką
szkolną
Dzisiaj porozmawiamy z
panią Anetą Dąbrowską,
która
jest
pielęgniarką
w Ośrodku
Zdrowia
w Paszynie i naszą „szkolną pielęgniarką”, i zgodziła nam się
opowiedzieć o swojej pracy. Dzień dobry, czy mogłybyśmy
przeprowadzić z panią wywiad? Dlaczego wybrała pani akurat
zawód pielęgniarki? Od jak dawna pracuje pani w tym zawodzie?
W zawodzie pielęgniarki pracuję od 8 lat. Lubię swoją pracę. Już jako
dzieci z siostrą bawiłyśmy się w pielęgniarki - opatrywałyśmy rany
chorym misiom, robiłyśmy zastrzyki lalkom.
Na czym dokładnie polega pani praca? Czy jest to trudna praca?
Praca w zawodzie pielęgniarki jest bardzo specyficzna, często bardzo
trudna i obciążająca psychicznie, ale jednocześnie przynosząca wiele
radości i satysfakcji. Moja praca w przychodni jako pielęgniarki
zabiegowej polega na wykonywaniu podstawowych pomiarów takich
jak pomiar: temperatury, tętna, ciśnienia tętniczego krwi; na podawaniu
leków na zlecenie lekarza; wykonywaniu iniekcji, wlewów dożylnych,
wykonywaniu opatrunków, ekg, spirometrii, itp.
Jestem również Pielęgniarką w Środowisku Nauczania i Wychowania,
opiekuję się dziećmi i młodzieżą uczęszczającą do szkół podstawowych
i gimnazjów.
Ile ma pani szkół pod swoją opieką? Co należy do pani obowiązków
jako „ szkolnej pielęgniarki”?
Pod swoją opieką mam 3 zespoły szkół. Do moich obowiązków jako
Pielęgniarki w Środowisku Nauczania i Wychowania należy przede
wszystkim: wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych
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(bilanse dzieci 6letnich, uczniów klasy I Gimnazjum, uczniów klasy III
Szkoły Podstawowej, badanie uczniów klasy V Szkoły Podstawowej );
kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki
nad uczniami objętymi tym postępowaniem; organizowanie
profilaktycznych badań lekarskich; prowadzenie grupowej profilaktyki
fluorkowej, która ma na celu zapobieganie próchnicy zębów;
prowadzenie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
Niedawno przeprowadziła pani w naszej szkole pogadankę
o zaburzeniach wynikających z niewłaściwego odżywiania się. Co
sądzi pani o zdrowym odżywianiu? Czy uczniowie przywiązują
wagę do zdrowego odżywiania, czy jest to dla nich obojętne?
Okres szkolny u dzieci i młodzieży to czas bardzo intensywnego
rozwoju fizycznego i umysłowego, dlatego prawidłowe odżywianie na
tym etapie życia jest bardzo ważne. Myślę, że świadomość uczniów
dotycząca prawidłowych nawyków żywieniowych jest coraz większa,
jednak nie zawsze wiedza teoretyczna idzie w parze z praktyką, co
widać często na przerwach lekcyjnych, kiedy uczniowie sięgają po
chipsy, batoniki i cukierki zamiast po śniadanie.
Jakie produkty powinny spożywać dzieci w wieku szkolnym ? Na co
powinny zwracać uwagę?
Po pierwsze należy pamiętać o tym, aby dieta dziecka w okresie
szkolnym była zróżnicowana, a więc zawierała produkty z różnych grup
żywieniowych. Głównym źródłem energii powinny być produkty
zbożowe. Pamiętać należy również o codziennym spożywaniu
produktów mlecznych np. jogurt, kefir, sery oraz mleko, ponieważ tego
typu produkty są źródłem dobrze przyswajalnego wapnia. W codziennej
diecie nie może zabraknąć również produktów bogatych w białko np.
jaja, drób, mięso czerwone. Warto pamiętać, że każdy posiłek powinien
zawierać warzywa i owoce, które są głównym źródłem witamin i
mikroelementów. I co najważniejsze - ograniczyć należy spożycie
tłuszczów, w szczególności zwierzęcych, a także cukru, słodyczy i
słodkich napojów, które niestety są tak bardzo lubiane przez dzieci.
Co pani sądzi o fast foodach, które są tak często spożywane przez
dzieci? Czy one powinny być w jadłospisie dzieci?
Niestety żywność typu fast food jest w dzisiejszych czasach
powszechnie dostępna. Charakteryzuje się duża zawartością tłuszczów,
kalorii oraz substancji chemicznych, które negatywnie wpływają na
nasze zdrowie. Spożywanie takich potraw może prowadzić do wielu
Echo Szkoły – nr 89
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schorzeń takich jak: otyłość, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca naczyń.
Zdecydowanie odradzam spożywanie tego typu potraw.
Zawód pielęgniarki nie jest łatwy. Jakie szkoły trzeba ukończyć, aby
być pielęgniarką? Jakie trzeba mieć predyspozycje, aby pracować
w tym zawodzie?
Obecnie jedynym sposobem, aby zostać pielęgniarką jest ukończenie
wyższej uczelni. Uczelnie oferują naukę w trybie dwustopniowym:
studia I-go stopnia trwające 3 lata i kończące się uzyskaniem tytułu
licencjata pielęgniarstwa oraz studia II-go stopnia trwające 2 lata i
kończące się uzyskaniem tytułu magistra pielęgniarstwa. Można
również kontynuować kształcenie na studiach doktoranckich. Po
ukończeniu studiów uzyskuje się dyplom i prawo wykonywania
zawodu.
Aby wykonywać zawód pielęgniarki trzeba posiadać odpowiednie
predyspozycje psychiczne. Przede wszystkim trzeba być osobą
odpowiedzialną, cierpliwą, ciepłą, empatyczną, odporną na stres i
ludzkie cierpienie. Trzeba być osobą otwartą i posiadać umiejętność
nawiązywania kontaktu z ludźmi. Miejscem pracy pielęgniarki są
szpitale, przychodnie, ośrodki rehabilitacyjne, ambulatoria, hospicja,
gdzie często ma się do czynienia z pacjentami cierpiącymi,
umierającymi, którym należy pomóc, wysłuchać, ulżyć w cierpieniu.
Trzeba być osobą silną psychicznie.
A może są jakieś przeciwwskazania do pracy na stanowisku
pielęgniarki? O czy powinni wiedzieć ci gimnazjaliści, którzy swoją
drogę zawodową zechcą związać ze służbą zdrowia?
Nie każdy może zostać pielęgniarką/ pielęgniarzem. Jeśli chodzi o
przeciwwskazania to na pewno duże znaczenie ma stan zdrowia
(choroby przewlekłe, zakaźne czy niepełnosprawność) osoby, która
wiązałaby swoją przyszłość z zawodem pielęgniarki. Duże znaczenie
ma również sfera psychiczna - osoby wrażliwe, mdlejące na widok krwi
na pewno będą miały ciężko.
I na koniec - jakie ma pani marzenia zawodowe?
Starać się jak najlepiej wykonywać swój zawód, czerpać z niego radość
i satysfakcję.
Dziękujemy za możliwość przeprowadzenia wywiadu.
rozmawiały: Małgorzata Szlag, Angelika Baran

str. 16

Echo Szkoły – nr 89

KONKURS NA NAZWĘ SZKÓŁKI PIŁKARSKIEJ
DZIAŁAJĄCEJ W KONIUSZOWEJ
Rada Rodziców Zespołu Szkół w Koniuszowej ogłasza
konkurs na nazwę Szkółki Piłkarskiej działającej w szkole
w Koniuszowej.
Propozycję nazwy wraz z krótkim uzasadnieniem należy
dostarczyć do dyrektora szkoły do 15 czerwca 2015 roku.
Dla pomysłodawcy zwycięskiej nazwy Rada Rodziców
ufunduje nagrodę – niespodziankę.
………………………………………………………
proponowana nazwa

……………………………………………………….
………………………………………………………
………………………………………………………
uzasadnienie

………………………………………………………
imię i nazwisko, klasa

Kilka informacji na temat Szkółki Piłkarskiej w Koniuszowej.
Powstała ona z inicjatywy Rady Rodziców a pomysłodawcą byli Paweł
Gargula – przewodniczący Rady Rodziców i Arkadiusz Kopieński –
zastępca przewodniczącego. Również dzięki ich zaangażowaniu udało się
pozyskać dla wszystkich dzieci stroje piłkarskie (koszulki, spodenki, getry
oraz piłki dla każdego dziecka). W zajęciach biorą udział zarówno chłopcy
jak i dziewczynki. Zajęcia maja charakter ogólno rozwojowy- sport przez
zabawę.
Szkółka jest prowadzona przez Pana Stanisława Szpyrkę, trenera
posiadającego licencję UEFA B, szkolącego wcześniej drużyny Sandecji
oraz Kolejarza.
Treningi odbywają się w środy od godziny 17.30, na sali gimnastycznej
Zespołu Szkół w Koniuszowej. Obecnie zajęcia prowadzone są w dwóch
grupach wiekowych:
-17.30 dzieci w przedziale wiekowym 4-8
-18.30 dzieci w przedziale wiekowym 8-13
Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w zajęciach( cały czas
trwa nabór do szkółki).Bliższe informacje pod nr telefonu- 734-425-267
lub 600-326-800
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Poniżej przedstawiamy
EUROPEJSKI KODEKS WALKI Z RAKIEM
Wykorzystane poniżej materiały zostały wydane przez „Centrum Onkologii
– Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie – Instytut
Epidemiologii i Prewencji Nowotworów”

Autorzy: prof. Witold Zatoński i Jolanta Jabłońska
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Cudze chwalicie, swego
nie znacie…czyli
skarby naszej ojczyzny
W tymże egzemplarzu
naszej szkolnej gazetki chcę wam
przedstawić zabytki, muzea i
skanseny
powiatu
nowosądeckiego i powiatu Stara
Lubovnia należący do naszych
sąsiadów – Słowacji. Do
Pereł
Architektury
Sakralnej
w
powiecie nowosądeckim należą
m.in. Ołtarz Papieski w Starym
Sączu, Starosądecki Klasztor
Klarysek, najstarsza cerkiew w
Powroźniku, urokliwa cerkiew w Dubnem, cerkiew w Kamiannej,
kościół w Ptaszkowej; a w powiacie Stara Lubovnia m.in. kościół w
Starej Lubovni, sanktuarium w Litmanowej. W naszym powiecie
możemy spotkać nie tylko kościoły i cerkwie, ale także zamki,
dwory i pałace takie jak: pałac w Nawojowej, dwór i beluarda w
Rożnowie. Natomiast w Starej Lubovni spotkamy: zamek w Starej
Lubovni, dom mieszczanina w Starej Lubovni. Muzea i skanseny:
unikatowa kolekcja w Piwnicznej – Zdroju, muzea w Starym Sączu,
Miasteczko Galicyjskie. Stara Lubovnia: Skansen w Starej Lubovni i
tabor pod zamkiem w Starej Lubovni. W Nowym Sączu zobaczymy:
rynek, ratusz, bazylikę oraz ruiny zamku. W Krynicy – Zdroju: Stary
Dom Zdrojowy, pijalnię wód.W tej książce znajdują się różne
fragmenty przetłumaczone z języka polskiego na język angielski i na
język słowacki. Jest w niej „Legenda o polskim szlachcicu
Lubovieńskim”. Ta książka znajduje się w szkolnej bibliotece w
Zespole Szkół w Koniuszowej. Można ją wypożyczyć na określony
czas i przeczytać te interesujące informacje o tradycji, kulturze i
smakach tych powiatów. Zachęcam!!
opr. Dominika Michalik
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Poradnik wiosenny
Wstań rano wczesnym świtem – wtedy ptaki śpiewają najgłośniej
i najradośniej.
Zanurz stopy w zimnej rosie – to hartuje ciało.
Gimnastykuj się w rytm wiosennego powiewu – utrzymuj
kondycję.
Delektuj się na nowo soczystą rzodkiewką – witaminy podnoszą
witalność.
Ciesz się widokiem całej gamy kolorów w kwiatach – oczy lubią
różnorodność.
Patrz na wybuch wulkanu zieleni – taki dopiero za rok.
Nie zapomnij o sprawdzianie z fizyki, kartkówce z biologii, teście
z matematyki, referacie z historii, odpowiedzi z polskiego,
prezentacji z geografii – no i cała wiosenna poezja prysła…
opracowała: Aneta Porębska

***********************
PPrreeoorriieennttaaccjjaa zzaaw
wooddoow
waa

Ciągle udoskonalając naszą gazetkę, postanowiliśmy opowiedzieć wam o szkołach
Ponadgimnazjalnych w Nowym Sączu. Dlatego w comiesięcznym wydawaniu gazetki
będziemy przedstawiać szkoły w poszczególnych seriach: SERIA I – Szkoły Zawodowe,
SERIA II- Technikum, SERIA III- Liceum. Mamy nadzieję, że w ten sposób pomożemy wam
wybrać szkołę marzeń. 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ W
NOWYM SĄCZU
ODDZIAŁY:
Klasy matematyczne:
MAT-GEO-INF( niemiecki, angielski)
MAT-ANG-FIZ (niemiecki)
MAT-ANG-GEO (niemiecki)
MAT-FIZ-INF (angielski niemiecki)
Klasy humanistyczne:
POL-ANG-HIS (niemiecki [klasa dziennikarska])
POL-HIS-WOS(angielski, francuski [klasa teatralna])
ANG-POL-GEO (angielski)
Klasy przyrodnicze:
BIOL-CHEM(angielski, niemiecki)
BIOL-CHEM-MAT(angielski, niemiecki)
Wiecej na http://www.2lo.edu.pl/rekrutacja
opracowała: Patrycja Janiszewska
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Wyprawa to pierwszy tom najsłynniejszej powieści J. R. R. Tolkiena Władca Pierścieni. Obejmuje księgę pierwszą i drugą całej powieści.
W zamierzchłych czasach kowale elfów wykuli Pierścienie Mocy, które
zostały rozdane różnym rasom zamieszkującym Śródziemie - ludziom,
elfom, krasnoludom. Jednak w tajemnicy przed wszystkimi, Sauron,
Mroczny Władca, stworzył dodatkowy Jedyny Pierścień, któremu dał
moc władania pozostałymi.
Bohaterem cyklu natomiast jest Frodo, który odziedziczył magiczny
pierścień od swojego wuja Bilba. Od
tego momentu jego przeznaczeniem
stała się wędrówka do Krainy Cienia, by
w

Rozpadlinach

Zagłady

zniszczyć

Jedyny Pierścień i tym samym ocalić
świat przed złą potęgą.
W swej wędrówce muszą stawić czoła
nie

tylko

ścigającym

ich

Upiorom

Pierścienia, nie tylko orkom i innym
namacalnym

wrogom,

własnym

słabościom.

Pierścień,

przepełniony

ale

również
Magiczny

złą

mocą,

wpływa bowiem na każdego i sprawia,
że istota przebywająca w jego pobliżu staje się żądna władzy, jaką
Pierścień, w jej mniemaniu, może dać swojemu właścicielowi. Pierścień
jednak nie poddaje się niczyjej władzy, a tego, kto go posiada, potrafi
zniewolić swoją potęgą, czego doskonałym przykładem jest pierwszy
właściciel pierścienia - zmieniony przez jego złą siłę hobbit Smeagol,
obecnie potwór Gollum. Podąża on tropem drużyny, gdyż chce
odzyskać swój skarb, który przed laty, wedle jego mniemania, skradł mu
Bilbo Baggins.
Źródło:http://encyklopediafantastyki.pl/index.php?title=Wyprawa_(Tolkien)
Opracowała: Klaudia Janiszewska
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POEZJA
Ryszard Milczewski-Bruno

„Gdzieś w nas”
Gdzieś w nas błyszczą gwiazdy poezji;
Gdzieś w nas niosą krzyże polonii,
Gdzieś w nas kwilą buty północy,
Gdzieś w nas idą ludzie niezłomni...
Gdzieś w nas mącą kaci w strumieniach,
Gdzieś w nas piszą donos na życie,
Gdzieś w nas pieją prawdy na rusztach,
Gdzieś w nas płaczą baby niesyte...
Gdzieś w nas stroją namiot cyrkowcy,
Gdzieś w nas płoszą dzieci jaskółki,
Gdzieś w nas grają w karty płomienie,
Gdzieś w nas czują zwierzęta człowieka
Gdzieś w nas tańczą strachu stróżowie,
Gdzieś w nas jadą wolni bogowie,
Gdzieś w nas piją klęski wodzowie,
Gdzieś w nas, gdzieś w nas...
Ryszard Milczewski-Bruno (ur. 18 lutego 1940 roku w Tarpnie
k. Grudziądza, zm. 17 maja 1979 w Nowej Wsi Szlacheckiej, pow.
brodnicki) - polski poeta. W Grudziądzu ukończył technikum rolnicze.
Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu i filologię
polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Debiutował w 1958 roku
wierszem Starość dłoni w tygodniku społeczno-kulturalnym "Orka".
Pisał reportaże do "Faktów" z zamiarem wydania ich w przyszłości w
postaci tomu Waga lita ciepła.
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ryszard_Milczewski-Bruno
Opracowała: Klaudia Janiszewska
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CCiieekkaaw
woossttkkii
Uczeni szukając kontaktu z cywilizacjami pozaziemskimi, wysłali
w kosmos drogą radiową informacje o wartości liczby π. Wierzą ,
że inteligentne istoty spoza Ziemi znają te liczbę i rozpoznają nasz
komunikat.
Skorupki jaj są jednym z najlepszych
źródeł wapnia, który jest przyswajalny
przez organizm w ok.90% Ich skład
jest podobny do składu kości i zębów.
Uczeni z Niemiec i Węgier zauważyli,
że u dzieci i dorosłych podanie
skorupki dało pozytywne rezultaty
przy łamliwości paznokci , włosów,
krwawieniach dziąseł, katarach i
astmie.
Psie i kocie nosy są tak unikalne, jak opuszki
ludzkich palców – ich odciski mogą służyć do
identyfikacji osobników. Koty o białej sierści są
zazwyczaj głuche i mają jedno oko koloru
zielonego, a drugie koloru niebieskiego.

opr. Sylwia Gądek
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.„……… w nas”  tytuł wiersza Ryszarda Milczewskiego-Bruna
2.Pierwszy miesiąc lata
3.Święto Narodowe, ……… maja
4.„Ryszard Milczewski-Bruno (…) studiował na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu i …………… polską”
5.24 maja obchodzimy Zielone ……..
6.Autor książki pt.: „Wyprawa”
Opracowała: Klaudia Janiszewska

Zasady losowania nagród.
W każdym miesiącu rozlosujemy nagrodę główną i nagrodę pocieszenia wśród uczniów
poszczególnych etapów kształcenia (oddziały przedszkolne, klasy I-III SP, IV-VI SP, I-III G).
Zachęcamy wszystkich pracowników szkoły do dostarczania kuponów konkursowych –
rozlosujemy wśród nich nagrodę pocieszenia.

hasło: WISONA
Nagrody wylosowali:
nagrody główne: Sierotowicz Magdalena 0, Kazana Kordian II SP, Stasianek
Grzegorz I G, Bugara Kamila V SP(zeszyt + długopis)
nagrody pocieszenia: Szczurek Magdalena 0, Basta Anna I SP, Porębska Aneta
II G, Bugara Izabela V SP, Buchowicz Adam 0B (zeszyt)

KUPON
…………………………..
Hasło
………………………..
imię i nazwisko, klasa
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Na zwycięzców czekają nagrody.
Kupony prosimy dostarczać do
Patrycji Janiszewskiej
z klasy III gimnazjum do
29 maja 2015 roku
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