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Witajcie Uczniowie!
Witamy czytelników już
po raz 90, bowiem już tyle
numerów naszego miesięcznika
się ukazało. Niedługo będziemy
obchodzić setne urodziny
Jest już czerwiec, miesiąc wyczekiwany przez uczniów,
bowiem „wakacje, znów będą wakacje”. Tak więc do wakacji.
Przypominamy także, że archiwalne numery naszej gazetki
można przeczytać na stronie internetowej szkoły:
www.koniuszowa.korzenna.pl
Redakcja
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Kalendarium
1 czerwca-Dzień Dziecka
4 czerwca-Boże Ciało
5 czerwca-Światowy Dzień Ochrony

Środowiska Naturalnego
14 czerwca-Światowy Dzień

Krwiodawcy
21 czerwca-Pierwszy Dzień Lata
23 czerwca-Dzień Ojca
26 czerwca-Międzynarodowy Dzień

Walki z Narkomanią
opracowała : Sylwia Gądek
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Nasze sukcesy
18 maja w Zespole Szkół w Korzennej
odbył się gminny konkurs „Jan Paweł
II
–
Przyjacielem
Młodych”.
Uczniowie
naszego
gimnazjum
zaprezentowali się w każdej z kategorii,
zdobywając w każdej z nich podium.
OTO NASI ZWYCIĘZCY

piosenka pielgrzymkowa
Janiszewska Patrycja III miejsce
praca plastyczna
Fornagiel Krystian – I miejsce
Baran Angelika – II miejsce
Bugara Magdalena – wyróżnienie
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konkurs wiedzy
Bieniek Natalia – III miejsce
praca literacka
Fornagiel Krystian – II miejsce (poniżej
prezentujemy zwycięską pracę literacką)

recytacja
Baran
Angelika – II
miejsce

28 maja uczennice klasy II gimnazjum
(Aneta Porębska i Sylwia Gądek)
uczestniczyły
w
„XVI
Międzygimnazjalnym
Konkursie
Ortograficznym”, który odbył się w Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana
Twardowskiego w Nowym Sączu.
1 czerwca odbyło się rozstrzygnięcie
zorganizowanego
przez
pedagoga
szkolnego literackiego konkursu „Za co
cenię gen. Franciszka Gagora- Patrona
naszej szkoły”.
Zwycięzcą okazał
się
Krystian
Fornagiel
z kl. I G.

Uczniowie naszego gimnazjum zajęli
III miejsce
w odbywającym
się
w Siedlcach „IV Gminnym Konkursie
Języka Niemieckiego”.
opr. p. Beata Kawik
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Krystian Fornagiel
Czy słowa Jana Pawła II
wypowiedziane w czasie
pielgrzymek do Polski zostawiły
duchowe dziedzictwo w młodym
człowieku?
Jan Paweł II, nasz rodak,
pierwszy papież pochodzący z Polski.
Pośrednik między ludźmi a Bogiem.
Nasz kraj odwiedził ośmiokrotnie. W czasie każdej z tych
pielgrzymek głosił słowa, które odwróciły losy niejednego
człowieka. Przyjaciel młodych, z którymi nawiązywał idealny
kontakt. Młodzież całym swoim sercem kochała Ojca Świętego,
ponieważ miał do niej wyjątkowe podejście. Młode pokolenie z
zaciekawieniem czekało na słowa papieża, które stale dodawały mu
optymizmu.
Słowa wypowiedziane przez papieża: „Człowieka trzeba
mierzyć miarą serca” nawołują do oceny bliźniego nie poprzez
wygląd czy zachowanie, lecz miarą sumienia, a więc miarą Ducha
Świętego. Jesteśmy ludźmi wolnymi jak ptaki, mamy rozum i swoją
wolną wolę. Czy mamy oceniać kogoś po sile fizycznej, którą
posiada, czy mierzyć go miarą zmysłów, które pomagają mu w
kontakcie z zewnętrznym światem? Najważniejsze jest to, co kryje
się we wnętrzu człowieka, czyli duchowe wnętrze.
Spotkanie z młodzieżą w 1987 roku. Gdańsk. To miejsce,
z którego papież poucza nas o odpowiedzialności oraz wspomina o
trudzie, z jakim spotykamy się w codziennym życiu. „Każdy z was,
młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś Westerplatte. Jakiś
wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o
którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której
nie można się uchylić. Nie można zdezerterować”. Myślę, że te
słowa nawołują młodych do zastanowienia się nad tym, co jest tym
Westerplatte dla każdego z nas; tym Westerplatte, którego mamy
bronić. Wszyscy mamy swoje własne Westerplatte, które musimy
chronić ze wszystkich sił, chronić dla nas i dla innych. Wiem, że we
wrześniu 1939 roku grupa młodych śmiałków, żołnierzy pod
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dowództwem Henryka Sucharskiego, dzielnie broniła Westerplatte,
broniła w nierównej walce z przeciwnikiem. Musimy być tacy jak
oni, mieć swój obowiązek oraz być odpowiedzialnymi za to, co
robimy i podejmować wyzwania.
Jednym z ważniejszych przesłań Jana Pawła II do Polaków
były słowa wypowiedziane na Jasnej Górze w 1983 roku. Słowa:
„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie
wymagali” skłoniły mnie do głębszej refleksji. By żądać czegoś od
bliźniego, wpierw muszę wymagać od siebie. Człowiek nie jest istotą
idealną, ponieważ grzeszy. Muszę jednak dążyć do perfekcji, chociaż
inni mogą mnie gorszyć i sprowadzać na złą drogę. Staram się
realizować wszystko, o czym marzę. Staram się to realizować
właśnie przez wymaganie tego od siebie oraz stawianie sobie
wysoko poprzeczki. Czy przez to osiągnę swoje cele? Myślę, że tak.
Niektórzy mi w tym pomogą, ale znajdą się i tacy, którzy będą
próbowali przeszkadzać. Jednak zawsze powinienem być wierny
swoim ideałom.
Zawsze powinniśmy być wierni swoim ideałom, dążyć do
realizacji założonych celów, działać. Niektórzy jednak podchodzą do
tego zbyt pochopnie, nierozważnie. Ojciec Święty chciał nam
uświadomić to, iż wszyscy powinni mieć obrany cel w życiu i muszą
dążyć do jego osiągnięcia, nie zważając na przeszkody. Jan Paweł II
swoją postawą dał nam najlepszy przykład. Dzięki poświęceniu się
Bogu i czynieniu dobra został papieżem i świętym. To on pokazuje
nam i kolejnym pokoleniom, jak można i jak należy osiągać swój
cel.
W ludziach jest dużo zła, o czym mówią nam kolejne słowa
papieża: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”.
Dobro ma siłę większą niż zło. Jest to cenna rada, którą kieruje się
wiele tysięcy młodych Polaków. Zło jest w naszym życiu od dawien
dawna, choć tego nie zauważamy. Niekiedy ulegamy mu. Gdy ktoś
nas urazi, nie możemy mu odpłacać tym samym, tylko winniśmy
nadstawić drugi policzek. To w końcu zmusi go do zmiany
zachowania. Zła złem nie zwyciężymy, a dobro jest w każdym z nas.
Jednak dobro się ujawnia z miarą czasu. Podsumowując, musimy zło
dobrem zwyciężać, ale także musimy wierzyć, że dobro zawsze
zwycięży.
Samotność tkwi w każdym z nas. Jan Paweł II mówi o tym w
słowach: „Czujesz się samotny. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto
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jest jeszcze bardziej samotny”. Często czujemy się samotni, lecz
wiemy, że nikt nie jest samowystarczalny i potrzebujemy siebie
nawzajem, chociażby dlatego, żeby poznać samego siebie. Dopiero
relacje z innymi otwierają nam na nowo oczy i dostrzegamy, co
czujemy. To właśnie dzięki bliźnim możemy doświadczyć całej
gamy uczuć. Z autopsji widzę, jak ważne jest to, by się nie
poddawać i nie zamykać na innych. Życie pokazuje, że każde
doświadczenie czegoś uczy. Komu możemy więc ufać? Na pewno
ludziom, którzy nie sprowadzają nas na złą drogę, tylko chcą dla nas
jak najlepiej. Najlepszym przykładem jest rodzina. Na zaufanie
zasługują ci, którzy szczerze pragną naszego dobra. Musimy
pomagać też potrzebującym, oni czują się samotni, potrzebują
wsparcia i pomocy.
Warszawa, 17 czerwca 1983 roku. Jan Paweł II mówi:
„Człowiek jest powołany do odnoszenia zwycięstwa w Jezusie
Chrystusie”. Te słowa świadczą o zwycięstwie nad grzechem. Jezus
umarł na krzyżu dla nas, by nas zbawić. On odniósł zwycięstwo nad
śmiercią poprzez wiarę. Teraz my musimy wierzyć. Wierzyć, że
prawdziwe człowieczeństwo jest osiągalne. I musimy podejmować
trud, aby je zdobyć. Zwycięstwo oznacza życie w prawdzie, prawość
sumienia, miłość bliźniego, zdolność przebaczania; tego nauczał
Ojciec Święty. Jeśli poniesiemy klęskę, nawet klęskę moralną,
ważne jest uświadomienie sobie, że póki jesteśmy na ziemi, nie jest
to klęska ostateczna. Jesteśmy wezwani do tego, ażeby nie poddawać
się, lecz szukać dróg do zwycięstwa. Nawet jeśli bylibyśmy
dotknięci różnymi duchowymi klęskami, Chrystus wzywa nas do
zwycięstwa w prawdzie, wolności, sprawiedliwości i miłości.
Całe życie Jana Pawła II jest dla mnie i będzie dla
następnych pokoleń jedną wielką i wciąż żywą katechezą. Papież
zawsze zwracał się do młodych, mówiąc: „wy jesteście moją
nadzieją”. Ojciec Święty był i jak mniemam, jeszcze do teraz jest dla
wielu młodych nauczycielem, autorytetem oraz duchowym
mistrzem. Wiele osób do dziś wspomina i szanuje słowa
wypowiedziane przez Jana Pawła II. Jedną z tych osób jestem ja.
Jego nauczaniem, radami kieruję się w życiu codziennym.
Większość polskiej młodzieży postępuje tak samo. Papież zawsze
rozumiał młodych ludzi, pomagał zrozumieć im sens życia, miłość i
przyjaźń. Rozmawiał z nimi i żartował. Pocieszał i wspierał. Tak!
Jan Paweł II zostawił duchowe dziedzictwo w każdym z nas.
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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. Zofia Michalik

„Aby było pięknie”
artykuł zamieszczony na stronie „miastoNS”
http://www.miastons.pl/99,13152,_Aby_bylo_pieknie____.htm

Dzieci z oddziałów przedszkolnych, grupa 0A i 0B ze Szkoły
Podstawowej w Koniuszowej postanowiły zadbać o piękno przyrody
wokół szkoły.
Wraz z wychowawczyniami pozbierały śmieci na boisku szkolnym
i wokół niego. Dzięki temu włączyły się w akcję Sprzątania świata.
Poznały możliwości podejmowania różnych działań na rzecz środowiska naturalnego i dbałości o otaczający świat. Wszyscy z zapałem
i uśmiechem na ustach zabrali się do pracy. Następnie bawili się wesoło na „ czystym” boisku i smażyli pyszne kiełbaski na ognisku.
Do akcji czynnie
włączyli się rodzice.
Celem akcji
było wytworzenie
nawyku
dbałości
o czyste środowisko
już od najmłodszych
lat, integracja grup
przedszkolnych oraz
współpraca
z rodzicami.
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sprzątamy świat i spędzamy wspólnie czas
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autor: Aneta Porębska

Preorientacja zawodowa
artykuł zamieszczony na stronie „miastoNS”
http://www.miastons.pl/99,Sadeckie.htm?id=13259

Gimnazjum im. gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej prowadzi wśród uczniów, w tym szczególnie klasy III, aktywne działania z zakresu doradztwa zawodowego. W ramach realizacji tego zadania podjęto szereg inicjatyw.
Zorganizowano
warsztaty
z doradcami
zawodowymi
z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu. Podczas spotkania uczniowie zostali poinformowani o rodzajach
szkół ponadgimnazjalnych w najbliższej okolicy. Rozwiązywali także testy określające posiadanie predyspozycje, ułatwiające wybór
drogi kształcenia. Ponadto odbyło się również spotkanie
z przedstawicielami Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej
działającego przy Ochotniczym Hufcu Pracy. Uczniowie dowiedzieli
się na nim o funkcjonowaniu Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej. Przeprowadzono też spotkania z przedstawicielami różnych
zawodów (strażak, podróżnik, policjant, pielęgniarka) i wywiady
(m.in. z nauczycielem,
fizjoterapeutąrehabilitantem, pielęgniarką). Dokonuje się
również
prezentacji
szkół w szkolnej gazetce
„Echo
Szkoły”
i prowadzi działalność
dziennikarską.
Wszystkie te przedsięwzięcia mają pomóc gimnazjalistom
w wyborze odpowiedniego dla siebie zawodu.
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autor: p. Sylwia Janiszewska

Spotkanie edukacyjno-szkoleniowe pt. „Eko-Logika”
artykuł zamieszczony na stronie „miastoNS”
http://www.miastons.pl/99,Sadeckie.htm?id=13326

18 maja br. 45 gimnazjalistów z gminy Korzenna uczestniczyło w spotkaniu edukacyjno- szkoleniowym pt. „Eko-Logika”.
Odbyło się ono w ramach programu „Zielona Polska”.
Uczniowie Gimnazjum im.
Gen.
Franciszka
Gągora
w Koniuszowej oraz Gimnazjum im.
Ks.
Stefana
Wyszyńskiego
w Siedlcach rozpoczęli wspólną wycieczkę w Muzeum Archeologicznym
w Krakowie, gdzie obejrzeli dwie
niezwykle ciekawe wystawy: „Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski” oraz „Bogowie Egiptu”.
Pierwsza obejmowała takie tematy
jak: zdobywanie pożywienia, środowisko przyrodnicze, a także strój,
ozdoby, uzbrojenie ludzi żyjących
w danej epoce. Mogliśmy również
zobaczyć makiety przedstawiające
ich budynki mieszkalne. Poznaliśmy
życie codzienne Małopolan, ich wierzenia, kulturę. Niewątpliwie wyjątkowym dla wszystkich zabytkiem
związanym z wierzeniami słowiańskimi okazał się posąg pogańskiego boga Światowida, który jak podkreślała pani przewodnik jest najcenniejszym eksponatem w krakowskim muzeum. Druga część poznawania historii odnosiła się do starożytnego Egiptu. Zobaczyliśmy
kilka posągów, poznaliśmy sposób i etapy balsamowania ciała zmarłego. Jednak największe wrażenia wywołał na wszystkich kompletny
sarkofag z mumią, w którym znajdują się szczątki kobiety- kapłanki
jednego z egipskich bożków.
Kolejnym etapem wycieczki było zwiedzanie najciekawszych miejsc miasta Krakowa. Wraz z przewodnikiem udaliśmy się
na Rynek, pod Kościół Mariacki, Sukiennice, Collegium Maius,
Echo Szkoły – nr 90
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Wawel i Katedrę Wawelską. Był też czas na odpoczynek
i regenerację sił.
Centralnym punktem wyjazdu był udział w spotkaniu
„Eko-logika”, które rozpoczęło się
o godz. 18:00 w Hali „Wisły”.
Część edukacyjną prowadził Gerard Sawicki – przyrodnik, dziennikarz
Telewizji
Polskiej.
W swoim wystąpieniu wzbogaconym licznymi zdjęciami i filmami
poruszył wiele istotnych dla
ochrony środowiska tematów. Były to między innymi: katastrofy
ekologiczne, rozpoznanie zagrożeń środowiska, ptaki jako wskaźnik stanu środowiska, ochrona gatunków i ich siedlisk. Usłyszeliśmy także kilka cennych wskazówek dotyczących zdrowego trybu
życia. Dodatkową atrakcją dla
uczestników spotkania okazał się
koncert zespołu Papa Dance, który
obchodzi jubileusz 30-lecia istnienia.
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autor: p. Agata Ligęza-Chyc

VII Biesiada Rodzinna i Dzień Matki
artykuł zamieszczony na stronie „miastoNS”
http://www.miastons.pl/99,Sadeckie.htm?id=13479

Gorące „ sto lat” oraz życzenia ” i zdrowia i szczęścia i
błogosławieństwa przez ręce Maryi” popłynęły 31 maja 2015 roku w
Zespole Szkół w Koniuszowej do wszystkich mam.

Z okazji ich święta najmłodsi uczniowie przygotowali nie
tylko piękny program artystyczny, ale także laurki, w których po raz
kolejny zapewnili, że bardzo mocno kochają swoje mamy. Zaprosili
też rodziców, rodzeństwo i dziadków do wspólnej zabawy, bowiem
obchody Dnia Mamy połączono z VII „Biesiadą Rodzinną”. Przy
dźwiękach skocznej muzyki, granej na żywo, zarówno starsi jak i
młodsi biesiadnicy, świetnie się bawili, korzystając z wielu atrakcji
przygotowanych przez organizatorów: Radę Rodziców oraz
dyrektora szkoły Jarosława Glińskiego. I tak: jedni strzelali z
Echo Szkoły – nr 90
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wiatrówki, grali w piłkarzyki, skakali na trampolinie, sprawdzali
swoją kondycję na dmuchanej zjeżdżalni, inni wzięli udział w
konkursie karaoke, zabawach przygotowanych przez animatorki z
Nowego Sącza, a jeszcze inni mieli sposobność, by porozmawiać i
odpocząć na świeżym powietrzu, ciesząc się słońcem i delektując się
smakołykami przygotowanymi przez rodziców. Pogoda sprzyjała
temu, bowiem i w tym roku
słońce nie zapomniało o
koniuszowskich
biesiadnikach.
Szczególnie
dużym
zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa, w której, dzięki
wsparciu sponsorów, można było wygrać cenne nagrody.
Szczęśliwcy stali się właścicielami rowerów, tabletów, odkurzacza,
kuchenki mikrofalowej czy też kuchenki indukcyjnej.

Warto podkreślić, że z zaproszenia na VII „Biesiadę
Rodzinną” w Zespole Szkół
w Koniuszowej skorzystali także
mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz gmin, za co serdecznie
im dziękujemy. W gronie gości znaleźli się m.in.: pan Leszek
Skowron - Wójt Gminy Korzenna, ks. Emil Myszkowski - proboszcz
parafii w Mogilnie, Jacek Fornagiel – Radny Gminy Korzenna oraz
Zbigniew Sobczyk – sołtys Koniuszowej.
str. 14
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- Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
włączyli się w przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Matki
połączonej z VII ”Biesiadą Rodzinną” – dodaje dyrektor Zespołu
Szkół w Koniuszowej Jarosław Gliński. – Słowa podziękowań
kieruję przede wszystkim do rodziców, nauczycieli, uczniów,
pracowników szkoły, a także głównych organizatorów imprezy:
Pawła Garguli, Arkadiusza Kopieńskiego, Eweliny Kociołek oraz
Iwony Fornagiel, bo to dzięki ich pracy uroczystość ta miała tak
wspaniałą oprawę. Cieszę się, że przygotowane atrakcje zapewniły
uczestnikom biesiady świetną zabawę, a wygrane nagrody
zadowolenie. Stało się to możliwe dzięki hojności sponsorów, którym
również bardzo gorąco dziękuję. Szczególnie serdecznie dziękuję
fundatorom nagród głównych w loterii fantowej, m.in.: panu
Wójtowi Gminy Korzenna - Leszkowi Skowronowi, Radnemu Gminy
Korzenna - Jackowi Fornaglowi, sołtysowi Koniuszowej –
Zbigniewowi Sobczykowi, Andrzejowi Obrzutowi – przedsiębiorcy z
Mogilna, ks. Marcinowi Bukowcowi oraz państwu Jolancie i
Pawłowi Gargulom. Dziękuję wszystkim gościom i już dzisiaj
zapraszam do malowniczej Koniuszowej
na VIII „Biesiadę
Rodzinną”.
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miło szaleć, kiedy czas po temu
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pobyt w Inwałdzie
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pobyt w Inwałdzie
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Wywiad z
p. Anną Jerzakowską
– doradcą zawodowym
z Mobilnego Centrum Informacji
Zawodowej
działającym przy OHP w Nowym
Sączu
przeprowadziła Patrycja Janiszewska

-Dzień dobry.
Dzień dobry.
- Proszę sie przedstawić.
Nazywam sie Anna Jerzakowska i jestem doradcą zawodowym. Pracuję
w OHP Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej w Nowym Sączu.
-Czy mogłaby pani powiedzieć coś więcej o tym, czym sie zajmuje?
-Mój zawód polega na prowadzeniu spotkań indywidualnych, ale też
zajęć grupowych z młodzieżą uczącą się i z osobami bezrobotnymi. Jeśli
chodzi o spotkanie indywidualne, to zawsze jest ono dostosowane do
tematu, z jakim się zgłasza osoba zainteresowana, a warsztaty czy też
zajęcia grupowe prowadzimy na różnorodne tematy. W przypadku
młodzieży gimnazjalnej to najczęściej są to tematy związane z wyborem
szkoły, zawodu czy też badaniem predyspozycji zawodowych. W
przypadku osób, które chodzą do szkół ponadgimnazjalnych, tematyka
dotyczy poszukiwania pracy. Najczęściej zajęcia te są skoncentrowane
na tematach takich jak: metody poszukiwania pracy, przygotowanie
dokumentów aplikacyjnych czyli życiorysu zawodowego, listu
motywacyjnego czy też przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,
zaprezentowanie się na tej rozmowie i ćwiczenie umiejętności
odpowiadania na pytania, żeby sie jak najlepiej zaprezentować. A to
wszystko jest poprzedzone takim zebraniem o sobie informacji na temat
swoich umiejętności, zalet, cech osobowości, które byłyby przydatne dla
pracodawcy.
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- Jaką drogę edukacyjną przebyła pani, aby znaleźć się na tak
ważnym stanowisku?
Mój wybór zawodu był troszeczkę przypadkowy, aczkolwiek trafiłam w
to, co lubię robić. Skończyłam liceum ogólnokształcące o profilu
humanistycznym, a później podjęłam studia licencjackie o kierunku
"Edukacja i poradnictwo zawodowe", a studia magisterskie
uzupełniające to była "Pedagogika i andragogika". Andragogika zajmuje
sie kształceniem dorosłych.
- Jakie cechy czy umiejętności powinna mieć osoba, która chciałaby
wykonywać taki zawód?
Musi lubić ludzi i posiadać takie umiejętności związane z kontaktem z
ludźmi jak umiejętność prowadzenia rozmowy, komunikatywność,
opanowanie, dyskrecja. Bardziej mi przychodzą teraz na myśl takie
umiejętności związane z wyszukiwaniem informacji i ich
gromadzeniem, ale też potrzeba troszeczkę ciekawości świata, bo
zawód, w którym pracuję, wymaga tego, żeby sie częściowo
interesować wieloma rzeczami.
- Czy zdarzyła się kiedyś taka sytuacja, że nie udało się pani pomóc
jakiejś osobie?
Tak naprawdę to nie mam takiej informacji zwrotnej. Przeważnie
przyjeżdżam do szkoły na zajęcia warsztatowe. Zdarza się, że niektórzy
uczniowie trafiają potem do mnie na spotkania indywidualne. Jednak to
nie jest tak, że przychodzą niezdecydowani, bo nie wiedzą, co chcą
w przyszłości robić, a po półtoragodzinnej rozmowie wychodzą
i wiedzą już, jaki zawód będą w przyszłości wykonywać. Myślę, że jest
wiele takich osób, które nie do końca wiedzą, kim zostaną w przyszłości
nawet po spotkaniach z doradcą, ponieważ to nie jest tak, że doradca
decyduje za kogoś. Każdy podejmuje indywidualnie decyzje, bo on
potem ponosi odpowiedzialność za to. Doradca raczej ukierunkowuje,
dostarcza informacji, pomaga na pewne rzeczy spojrzeć z innej strony.
- Co chciałaby pani przekazać tym, którzy mają dylemat, jaki
zawód wybrać.
Zwracam uwagę na to, żeby odpowiedzieli sobie na pytanie, co lubią
robić, jakie czynności sprawiają im przyjemność. Żeby gdzieś tam
poszukali informacji o sobie. Im lepiej siebie poznają, tym łatwiej
będzie im potem podjąć świadomą decyzję. Zupełnie niezdecydowanym
zwracam uwagę na to, żeby poszperali w pamięci i przypomnieli sobie,
jakie czynności sprawiają im przyjemność. A potem trzeba by poszukać
str. 20
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podobnych zajęć w rożnych zawodach.
- A co z osobami, które nie wiedzą co wybrać- technikum czy
zawodówkę?
Zaletą zasadniczej szkoły jest to, że jest tam dobre przygotowanie ze
strony praktycznej. Ale jeżeli ktoś jest bardzo dobrym uczniem, to
czasami szkoda, żeby tracił czas na szkołę zawodową tylko lepiej żeby
wybrał technikum. Lepiej rozważyć umiejętności zawodowe i poziom
nauczania w danym technikum, ale mankamentem technikum jest to, że
może nie ma aż tylu godzin praktycznych. Wtedy zachęcam tych, którzy
juz wybierają technikum, żeby próbowali doskonalić umiejętności
zawodowe poza szkołą, podejmując sie rożnych zadań czy też
rozwijając zainteresowania zawodowe.
- Są też osoby, którym rodzice wybierają szkołę. Co powinni w tej
sytuacji zrobić, jeśli się z nimi nie zgadzają?
To jest tak, że rodzic zawsze chce jak najlepiej dla swojego dziecka.
Jednak jeśli rodzic ma zupełnie inną wizję zawodu niż dziecko, to wtedy
dziecko musi szczerze z rodzicem porozmawiać i powiedzieć, dlaczego
pomysł rodzica nie do końca mu pasuje i przedstawić swoje argumenty.
Zawód, o którym myśli dziecko, to jest decyzja przemyślana i to
dziecko wie, z czym jest związany dany zawód, ale bywa i tak, że i
gimnazjaliści i osoby starsze mają wyobrażenia o danym zawodzie
niedostosowane do realiów pracy w danym zawodzie. Gdy taki
gimnazjalista wykaże rodzicowi, że on naprawdę jest świadomy tego, że
zawód, który wybiera, jest związany z takimi zaletami i wadami,
wymaga takich a nie innych umiejętności i jest gotowy podjąć pewne
wyrzeczenia, to wtedy rodzic zupełnie inaczej spojrzy na wybór
dziecka.
- Dziękuję za wywiad i poświęcony czas.
Proszę bardzo 
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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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EUROPEJSKI
KODEKS WALKI Z
RAKIEM
Przez kilka ostatnich numerów
prezentowaliśmy zalecenia „Europejskiego
Kodeksu Walki z Rakiem” oraz cześć
sprawozdawczą z podejmowanych działań.
Warto tutaj nadmienić, że nasza
szkoła kolejny rok już realizuje te zalecenia
w różnorodny
sposób.
Poniżej
przedstawiamy artykuł uczennicy II G –
Anety Porębskiej opisujący działania
podjęte
przez
pedagoga
szkolnego
w ramach realizacji tego programu.

31 maja
obchodzony
jest „Światowy
Dzień
bez
Papierosa”
–
jest to święto
uchwalone przez
Światową
Organizację
Zdrowia,
którego celem
jest zwrócenie
uwagi ludzi na
szkodliwość palenia papierosów oraz na to, że jest nałóg bardzo
rozpowszechniony na świecie.
W naszej szkole podejmujemy szereg działań nakierowanych
na uczniów mających na celu uświadomienie im, jak bardzo
szkodliwe jest palenie papierosów. Jednym z ostatnich jest konkurs
Echo Szkoły – nr 90
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plastyczny „Światowy Dzień bez Papierosa” zorganizowany przez
pedagoga szkolonego dla uczniów klas I – III SP, IV – VI SP oraz I –
III G.
Nagrody główne otrzymali:
Kopieńska Amelia I SP
Jędrusik Nina III SP
Dwojak Klaudia VI SP
Szlag Małgorzata I G
Wyróżnienia otrzymali:
Gargula Przemysław I SP
Zaczyk Mariusz III SP
Bulanda Konrad I SP
Wierny Angelika I SP
Bieniek Ewelina II SP
Dwojak Sylwia II SP
Siedlarz Izabela II SP
Kożuch Justyna I SP
Janisz Bartosz III SP
Bugara Kamila V SP

opr. pedagog szkolny – Beata Kawik
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Zespół Szkół w Koniuszowej – szkoła promująca zalecenia
„Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”
Zespół Szkół w Koniuszowej dwa lata temu przystąpił do
programu pod nazwą „Europejski Kodeks Walki z Rakiem”. W
ramach działań objętych tym przedsięwzięciem odbyły się liczne
spotkania i konkursy, które propagowały zdrowy styl życiaprzeciwdziałający chorobom nowotworowym.
Profilaktyka nowotworowa była często tematem lekcji
wychowawczych. Dzięki temu uczniowie dowiedzieli się o
szkodliwości czynnego i biernego palenia, poznali skutki nadwagi i
otyłości i ich związek z chorobami nowotworowymi. Podczas
spotkań z wychowawcami wiele uwagi poświęcono zdrowemu
stylowi życia, który zakłada aktywność ruchową i intensywne
ćwiczenia fizyczne. Ważna w profilaktyce nowotworowej jest też
dieta bogata w warzywa, owoce i produkty pełnoziarniste mające
antynowotworowy wpływ na organizm człowieka.
Za sprawą opublikowanego materiału o „Europejskim
Kodeksie Walki z Rakiem” m.in. w gazetce szkolnej „Echo Szkoły”
zostały rozpropagowane także informacje dotyczące konieczności
unikania nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne z uwagi na
ryzyko zachorowania na czerniaka skóry. Nowotworom zapobiega
też ograniczenie spożywania alkoholu przez dorosłych i
przestrzegania zalecanego kalendarza szczepień oraz udział w
badaniach przesiewowych. Z racji realizowanego programu walki z
rakiem w szkole przygotowano gazetkę ścienną na „Światowy Dzień
bez Papierosa” (31 maja) i zorganizowano konkurs plastyczny na
plakat ilustrujący walkę z nikotynizmem. Wzięli w nim udział
uczniowie klas I-III, IV-VI SP i I-III G.
Reprezentacja uczniów szkoły wraz z pedagogiem i
dyrektorem szkoły wzięła też udział w XVII Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej „Tytoń albo zdrowie” zorganizowanej w
Tarnowie w dniu 17 listopada. Na tym spotkaniu zostało
zaprezentowane sprawozdanie z realizowanych w szkole działań
Echo Szkoły – nr 90
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profilaktycznych z zakresu „Europejskiego Kodeksu Walki z
Rakiem”.

Działania prozdrowotne i profilaktyka nowotworów były też
tematem spotkań ogólnych z rodzicami. W listopadzie pedagog
szkolny przedstawił prelekcję na temat zdrowego trybu życia, a w
kwietniu pedagogizacja dotyczyła uzależnień od dopalaczy.
- Nowotwór to jedna z najczęściej występujących współcześnie
chorób – mówi dyrektor szkoły Jarosław Gliński” - . W jej
zwalczaniu najważniejszą rolę odgrywają profilaktyka oraz wczesne
zdiagnozowanie i leczenie. Im więcej wiemy o tym schorzeniu, tym
większa szansa na jego całkowite wyleczenie. W Zespole Szkół w
Koniuszowej już od najmłodszych lat wpajamy uczniom zasady
zdrowego żywienia oraz profilaktyki zdrowotnej. Szkolnym
koordynatorem tych działań jest pani Beata Kawik - pedagog
szkolny, której bardzo dziękuję za ogromnie zaangażowanie w
realizację programu „Europejski Kodeks Walki z Rakiem”.
Program „Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”
realizowany w szkole wpłynął na wzrost wiedzy i świadomości w
zakresie chorób nowotworowych. Z pewnością przyczyni się do
kształtowania postaw i nawyków przeciwdziałających tej groźnej
chorobie.
str. 26
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Cudze chwalicie, swego nie
znacie…czyli skarby naszej
ojczyzny
W tymże egzemplarzu gazetki
,,Echo Szkoły’’ będzie mowa o gminie
Grybów.
Gmina Grybów położona jest w
powiecie nowosądeckim, w dorzeczu
rzeki Biała Tarnowska. Na terenie gminy
znajdują się częściowo eksploatowane
kamieniołomy piaskowca i pokłady żwiru.
Cennym surowcem naturalnym jest drewno.Oto
kilka
informacji
o wybranych miejscowościach tej gminy:
,,Miasto Grybów – założone w 1340 roku przez Kazimierza
Wielkiego, usytuowane nad rzeką Białą, pośród malowniczych lasów i
Gór Grybowskich. Miasto o walorach turystycznych i rekreacyjnych, ma
także bogatą historię i tradycje kulturalne (m. in. corocznie
organizowane Dni Ziemi Grybowskiej).”
,,Biała Niżna – wieś leżąca w dolinie rzeki Białej, stąd jej nazwa.
We wsi znajduje się klasztor ss. Św. Dominika, OSP, tartak, młyn, szkoła
podstawowa, placówki handlowe.’’
,,Binczarowa – leży 10 km na południe od Grybowa. Założona
zastała na prawie niemieckim już w 1365r. Obecny kościół pod
wezwaniem św. Stanisława to dawna cerkiew grecko-katolicka pod
wezwaniem św. Demetriusza wzniesiona w 1760r. z pięknym
późnobarokowym ikonostasem z drugiej połowy XVIII w.’’
Oprócz tych miejscowości do gminy grybowskiej należą też wsie
takie jak: Chodorowa, Cieniawa, Florynka, Gródek, Kąclowa,
Krużlowa, Polna, Ptaszkowa, Siołkowa, Stara Wieś, Stróże, Wawrzka
oraz Wyskitna, o których też jest mowa w tej broszurze. Nie zabrakło
też mapki Grybowa, zdjęć, informacji, adresów i telefonów.
Ta broszura znajduje się w szkolnej bibliotece w Zespole Szkół w
Koniuszowej. Można ją wypożyczyć na określony czas i przeczytać te
interesujące informacje o poszczególnych wsiach należących do Gminy
Grybów. Zachęcam do lektury!
opr. Dominika Michalik
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Poradnik ucznia – jak dotrwać do wakacji
Przed nami ostatnie tygodnie
i dni nauki. Można by rzec
najpiękniejsze,
bo
sąsiadujące z wakacjami, ale
też najbardziej słoneczne,
kolorowe i leniwe. Jak więc
dotrwać do wymarzonych
wakacji? Oto kilka rad:
1. Na lekcjach otwieraj
szeroko okno – jest
nadzieja, że i pani zachwyci się wiosną, rozmarzy i zapomni o
klasówce.
2.Zachęcaj usilnie nauczyciela, przekonuj, że lekcje w terenie to najlepszy sposób przyswajania wiedzy – w otoczeniu kwiatów i zieleni na chwilę zapomnisz o swojej udręce.
3.Przynoś do klasy codziennie porcję kwiatów zerwanych w drodze
do szkoły – a nuż pani oszołomiona jej wonią zamiast oceny dostatecznej postawi Ci bardzo dobrą.
4.Codziennie odliczaj dni do szczęśliwej daty 26 czerwca, jeśli cokolwiek pojąłeś z matematyki – powinno ich ubywać. Jeśli wypadnie inaczej – to też dobrze – znaczy, że jesteś tak przemęczony jak powinieneś być przy końcu roku. Wakacje więc pukają do
drzwi!

opracowała:
Aneta
Porębska
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POEZJA
Ballada o wiecznym
cudzie
Max Jacob
To że jest Bóg, to nie do wiary,
I to przejście do nas, ludzi
stworzonych, do nas od 2000 lat,
To nie do wiary,
Że zwierzę żyje i że roślina żyje,
Że Bóg nie umiera, to nie do wiary,
I klatka próżni,
Którą się stanie kość.
Tutaj przerywam, bo nie mogę
Wznieść się do duszy. Ach, nie
mogę... To nie do wiary.
Ta chwila próżni! I Bóg powróci.
Można to nazwać, jak to zechce,
Agonią, próżnią, kryzysem,
Przemianą, śmiercią - to nie do wiary Zaskakujące życie! Straszliwe zaprzeczenie Boga,
Gdy mój duch, moja próżnia woła: Boże, Boże jedyny!
To nie do wiary.
Przywołuję geniusze czterech punktów przestrzeni,
Pomóżcie mi, kapłani czarodzieje.
Przywołuję białą żmiję mgławicy, ja - czarodziej.
Niech przyjdzie olbrzym, który ma dziewięć matek,
I uczyni trzy próby, aby spętać wilka na wybrzeżach świata.
To zaskakujące, że Bóg ma czoło, usta, ma grotę, matkę!
Jest siedem grot i cztery wiązanki,
Biała żmija mgławicy
I cztery żywe gęsi, aby czcić mój obłęd,
To nie do wiary,
To że jest Bóg, to nie do wiary!

Max Jacob – francuski poeta, malarz, pisarz i krytyk pochodzenia
żydowskiego; główny twórca wiersza kubistycznego, związany także z
surrealizmem oraz ruchem dada.
Opracowała: Klaudia Janiszewska
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CCiieekkaaw
woossttkkii
Dorosły człowiek przełyka ślinę około 600 razy na dobę: 550 razy na jawie - w tym
200 razy podczas spożywania posiłków i tylko 50 razy we śnie. We śnie przełykamy
znacznie rzadziej, dlatego że wolniej pracują wtedy nasze ślinianki. Wytwarzają w
tym czasie tylko tyle śliny, aby nawilżyć błonę śluzową ust, a nie jest to ilość, którą
musielibyśmy co jakiś czas przełykać. Robimy to nieświadomie, odruchowo.
Nieustanny potok śliny oczyszcza też nasze zęby.
Dlaczego nietoperzom krew nie uderza do
głowy, kiedy wiszą na suficie do góry
nogami? Żyły w głowie nietoperza są
wyposażone w zastawki - takie same jak w
żyłach kończyn dolnych ludzi - po to aby
krew pompowana w górę nie odpływała
zbyt szybko z powrotem pod wpływem siły
ciążenia. Zastawki żylne w głowie
nietoperzy zapewniają więc normalne
krążenie krwi. Podczas snu zimowego
nietoperz wisi na suficie do góry nogami pięć do sześciu miesięcy. Nie jest to sen
nieprzerwany: zwierzę często się budzi, większość
czasu trwa jednak w letargu i może obniżyć
temperaturę ciała niemal do temperatury otoczenia.
Jaka jest różnica między drzewem a krzewem?
Oczywiście nie jest to wysokość lecz pokrój rośliny:
drzewo ma pień główny, z którego wyrastają gałęzie,
natomiast krzew rozgałęzia się nad samą ziemią.
Dlaczego w muszlach słychać szum morza? Muszla to
pewien rodzaj rezonatora. Dźwięki z otoczenia - na
przykład lekki podmuch wiatru - wprawiają w drgania
powietrze w jej wnętrzu. W ten sposób odgłosy z zewnątrz ulegają wzmocnieniu a
następnie odbiciu. Każda muszla korzysta przy tym z własnej częstotliwości, a więc
ma własną wysokość dźwięku, na której powietrze drga najsilniej - podobnie jak w
instrumencie muzycznym. Błędna jest zatem opinia, że przykładając do ucha morską
muszlę, słyszymy szum własnej krwi. Nie słyszymy w niej również szumu morza,
bo ten sam dźwięk rozbrzmiewa w muszli nie tylko na plaży a także na przykład i w
sklepie.
Źródło:
http://www.ciekawostka.pl/

opr. Sylwia Gądek
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Kod Leonarda da Vinci (Dan Brown)
W
Luwrze
zostaje
popełnione
morderstwo. Jego ofiarą jest kustosz.
Zwłoki zostają znalezione w pozycji
przypominającej
sławny
rysunek
witruwiański, na którym renesansowy
artysta przedstawił idealne proporcje
ludzkiego
ciała.
W
zbrodnię
zamieszany jest - według policji profesor z Harvardu, znawca symboliki
religijnej. Sprawy komplikują się, gdyż
umierający kustosz pozostawił szereg
zagadek, które mają pomóc wskazać
winnych tej zbrodni i trzech innych
popełnionych tej nocy na wpływowych
mieszkańcach Paryża. Ale mają też
doprowadzić do czegoś znacznie
bardziej istotnego.
Źródło:gandalf.com.pl

Opracowała: Klaudia Janiszewska
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI
1.
2.
3.
4.
1.Tytuł wiersza z obecnego numeru „Echo Szkoły” „… o wiecznym cudzie”
2.4 czerwca 2015 roku obchodzimy Boże …
3.Za niedługo kończy się II …
4. A także … szkolny .
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: ŚWIĘTO
Nagrody wylosowali:
nagrody główne: Kostecka Lenka 0B, Kopieńska Amelia I SP,
Marcin IV SP, Szczurek Aniela III G

Sierotowicz

nagrody pocieszenia: Zwolennik Aleksandra 0B, Mirek Kinga I SP, Luksa
Izabela III G, p. Aneta Dąbrowska

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
24 czerwca 2015 roku
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