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Witajcie
Uczniowie!
Witajcie
po
wakacjach.
Zaczynamy nowy rok szkolny, a to
oznacza, że trzeba się zmobilizować
i wziąć ostro do pracy.
W obecnym roku szkolnym nadal
będziemy wydawać nasz szkolny
miesięcznik „Echo Szkoły”. Mamy
nadzieję, że uczniowie chętnie będą
sięgać po nasze pisemko i brać udział
w comiesięcznych
konkursach,
w których można wygrać szkolne, jak
mawiał Kubuś Puchatek, „co nieco”.
Zapraszamy do wspólnej zabawy.
Skład
redakcji
w następnym numerze.

przedstawimy

Obecny numer gazetki w większości poświęcony jest naszemu
patronowi – generałowi Franciszkowi Gągorowi.
Przypominamy także, że archiwalne numery naszej gazetki można przeczytać na
stronie internetowej szkoły:
www.koniuszowa.korzenna.pl
opiekun gazetki – p. Beata Kawik
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Karolina Ruchała „Generał Franciszek Gągor Patronem Szkoły
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1września wróciliśmy do szkoły po dwumiesięcznej przerwie
wakacyjnej. Z radością wołaliśmy: „Witaj szkoło!” 
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego połączone było
z upamiętnieniem rocznicy wybuchu II wojny światowej. Poniżej
fotorelacja z tego wydarzenia przygotowanego pod opieką pani
Joanny Dźwigniewskiej-Garguli i pani Iwony Gągoli-Ogorzałek.
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Wraz z uczniami w szkole zjawiła się również złota rybka, która
spełniała życzenia.
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Karolina Ruchała

Generał Franciszek Gągor Patronem Szkoły
Podstawowej oraz Gimnazjum w Koniuszowej
Generał
Franciszek
Gągor urodził się 8 września
1951 roku w Koniuszowej. Miał
liczne
rodzeństwo.
Od
najmłodszych lat dużo czytał,
lubił się uczyć. Nauczyciele
z Koniuszowej mówią, że był
bardzo ambitnym uczniem. Jak
wspomina
emerytowana
nauczycielka – pani Józefa Ogorzałek: Siedział z książką ukrytą na
kolanach pod ławką. Trudno go było za to ganić, bo ten
nieprawdopodobny pęd do lektury nie odbijał się negatywnie na
nauce.1
Kolejnym
szczeblem
naukowym
było
I Liceum
Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Nowym Sączu. Do
Koniuszowej często w zimie autobus nie dojeżdżał i jak wspomina
koleżanka generała Gągora – pani Krystyna Poręba – nieraz chodzili
pieszo do Nowego Sącza2.
Maturę zdał w 1969 roku. Później
4 lata studiował w Wyższej Szkole
Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych
we Wrocławiu. W roku 1983 został
absolwentem filologii angielskiej na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Brał udział w licznych
operacjach pokojowych poza granicami
naszego kraju, ale nie zmienił się. Był
bardzo
lubianym,
szanowanym
1
2

P. Szeliga, Franio, pierwszy żołnierz, „Dziennik Polski”, 16 kwietnia 2010 r.
zob. rozmowa z p. Krystyną Porębą, „Echo Szkoły” 2010, nr 39, s. 12.
„Echo Szkoły” 2012, nr 62, s. 19-21.
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człowiekiem.
W roku 1998 obronił rozprawę naukową nt.
„Międzynarodowe operacje pokojowe oraz ich miejsce we
współczesnej doktrynie obronnej Rzeczypospolitej Polskiej” i
uzyskał stopień naukowy doktora nauk wojskowych.
Jego osiągnięcia mogą nam tylko uświadomić,
jak
niesamowicie wykształconym człowiekiem był generał Franciszek
Gągor. To, że pochodził z niewielkiej miejscowości, nie
przeszkodziło mu w rozwijaniu swoich pasji, realizacji marzeń.
Studiował nie tylko w Polsce; był absolwentem m.in. Akademii
Obrony NATO w Rzymie. Jak mówi żona gen. Gągora – pani
Lucyna: Był przykładem honoru i niezbywalnej godności.
Najwybitniejszy wojskowy dyplomata wśród oficerów. Bronił
dobrego imienia Wojska Polskiego. Przez życie przeszedł w sposób
honorowy. Ciężką pracą i uporem doszedł do najwyższego
stanowiska w Wojsku Polskim. Mąż stanu.3
W naszym społeczeństwie istnieje taki stereotyp, że jeśli jest
się z małej miejscowości, to nie ma się szans na karierę, na
rozwijanie swoich największych pasji. Generał Franciszek Gągor
w takim razie łamie wszelkie stereotypy. Jego koledzy z pracy
powtarzają, że to w jego gabinecie najwcześniej zapalało się światło
i najpóźniej gasło. To coś niesamowitego. Chciał być jak najbardziej
perfekcyjny w tym, co robił. Wojsko Polskie ogromnie zyskało dzięki
wielkiemu człowiekowi, jakim był niewątpliwie śp. generał
dr Franciszek Gągor i jakże wiele straciło z powodu jego tragicznej
śmierci4
–
mówi
gen.
Mieczysław Cieniuch. I mimo
tego natłoku zajęć generał Gągor
znajdował czas na to, by
odwiedzić
najbliższych
w rodzinnej Koniuszowej. Warto
to przypomnieć, bo możemy tutaj
zauważyć, jak ważna dla niego
była rodzina. Wraz z żoną Lucyną
mieli dwójkę dzieci: Katarzynę
i Michała.
Oto słowa, które podczas uroczystości nadania szkole imienia skierowała do uczniów
Zespołu Szkół w Koniuszowej pani Lucyna Gągor - „Echo Szkoły” 2011, nr 51, s.14.
3

4

http://www.sgwp.wp.mil.pl/pl/1_617.html
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Generał Franciszek Gągor zginął tragicznie w katastrofie pod
Smoleńskiem dnia 10 kwietnia 2010 roku. Zginął tak nagle,
niespodziewanie. Cytując wiersz jego córki Katarzyny: Odszedłeś
tak nagle bez pożegnania, już nie zdążyłeś na sobotnią kolację.
Staliśmy w oknie zerkając, czekając, błagając…5 możemy jedynie
wyobrazić sobie, jaki to musiał być szok dla rodziny. Nie wiadomo,
jak dalej potoczyłoby się życie generała. Możliwe, że objąłby
funkcję Głównodowodzącego Wojsk NATO. Był najpoważniejszym
pretendentem do tego stanowiska.
Dnia 3 września 2011 roku generał Franciszek Gągor został
patronem Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Koniuszowej,
tam też znajduje się poświęcona mu Izba Pamięci i tablica
pamiątkowa. Dziękuję za unieśmiertelnienie pamięci o Generale
Gągorze poprzez jego wybór na patrona. Teraz i Wy, tak jak my
w Sztabie Generalnym będziecie wspominać Generała, jako
człowieka, dla którego służba Ojczyźnie była powołaniem
i najwyższym prawem6. – takimi słowami swoje przemówienie
podczas tej uroczystości kończył generał Mieczysław Cieniuch.

5
6

K. Gągor, Odszedłeś tak nagle, „Echo Szkoły” 2011, nr 51, s. 17.
http://www.sgwp.wp.mil.pl/pl/1_617.html
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Ponadto
dnia
8
września 2012 roku, kiedy w
Zespole Szkół w Koniuszowej
obchodzono „Święto Szkoły”,
podczas którego odbył się
„I Rajd
im.
Generała
Franciszka
Gągora”, szlak
turystyczny
biegnący
z Nowego
Sącza
przez
Koniuszową do Ptaszkowej
otrzymał
imię
generała
Franciszka Gągora.

Mimo że nie ma już generała Franciszka Gągora wśród nas,
to dla rodziny i znajomych wielką dumą będzie to, że znali tak
znakomitego człowieka. Dziś generał jest dla nas wzorem do
naśladowania. Chciejmy kroczyć drogą pracowitości i sumienności –
drogą, którą on podążał.
Generale
[…]
spraw,
koniuszowska młodzież
Wiele siły miała
I podobnie jak Ty
Szczyty zdobywała…7

7

by

B. Kawik, Generale, Patronie nasz.
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Fornagiel Krystian

Za co cenię generała?
Za co cenię naszego patrona?
Niech każdy się o tym przekona…
On w naszej wiosce urodził się,
I każdy Polak o tym wie.
Na czele Armii Rzeczypospolitej Polskiej stał,
Nikogo na tym świecie się nie bał.
Z rozwagą, z mądrością decyzje podejmował,
Aby nasz kraj niczego później nie żałował.
Ślady jego dorobku do dziś przetrwały,
By dla przyszłych pokoleń wzorem się stawały.
Nie zapomnimy nigdy o naszym rodaku,
O Franciszku Gągorze, wielkim Polaku!
Postawa dzielnego generała została uczczona,
powołano go na szkoły naszej patrona.
My przykład z niego wciąż bierzemy,
Więc w przyszłości na mądrych ludzi wyrośniemy!
Generał Gągor to postać bardzo znana,
A przez nas - dzieci bardzo podziwiana.
Został naszym patronem, wzorem postępowania
Wspaniałym autorytetem, godnym naśladowania.
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SSzzkkoollnnee w
wyyddaarrzzeenniiaa ookkiieem
m uucczznniióów
w ii nnaauucczzyycciieellii
Poniżej przedstawiamy galerię zdjęciową oraz artykuły
związane z wydarzeniami odbywającymi się w naszej szkole.
Zachęcamy do lektury twórczości uczniów i nauczycieli
naszej szkoły – linki do artykułów zamieszczonych w mediach
znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce „Media
o nas”.
autor: Aneta Porębska

Uczniowie z Koniuszowej podążają śladami generała Gągora
artykuł zamieszczony na stronie internetowej „Sądeczanina” oraz „nasze miasto – Nowy Sącz”
https://sadeczanin.info/kultura-i-edukacja/uczniowie-z-koniuszowej-pod%C4%85%C5%BCaj%C4%85%C5%9Bladami-genera%C5%82-g%C4%85gora
http://nowysacz.naszemiasto.pl/artykul/iv-rajd-pieszy-im-gen-franciszka-gagora-swieto-szkolyw,3511607,art,t,id,tm.html

Święto Szkoły związane z urodzinami patrona Generała Franciszka
Gągora i rocznicą nadania imienia Szkole Podstawowej i Gimnazjum
w Koniuszowej po raz IV było okazją do oddania hołdu wielkiemu
patronowi i dowodem pamięci o zasługach generała dla ojczyzny i
regionu.
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Uroczystość rozpoczęła się akademią w szkole pod tablicą
pamiątkową poświęconą generałowi Franciszkowi Gągorowi. Po
odśpiewaniu hymnu narodowego uczniowie szkoły przedstawili
biografię generała i zadeklarowali swój patriotyzm słowami piosenki
„Niepodległa”. Postawę obywatelskiego zaangażowania i
kultywowania tradycji patriotycznych docenił obecny wśród gości
gen. Krzysztof Mitręga – Szef Zarządu Analiza Wywiadowczych i
Rozpoznawczych P2 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, który
na ręce dyrektora szkoły, Jarosława Glińskiego, złożył
podziękowanie za przejawy patriotyzmu i pamięci o gen. Franciszku
Gągorze. Natomiast Wójt Gminy Korzenna, Leszek Skowron,
odnosząc się do zasług patrona życzył uczniom szkoły sukcesów i
osiągnięć na miarę generała.

Uczniowie szkoły i zaproszeni goście zademonstrowali chęć
podążania śladami patrona uczestnicząc w pieszym rajdzie szlakiem
im. gen. Franciszka Gągora prowadzonym przez przewodników
PTTK w Nowy Sączu, pana Stanisława Nieć i panią Małgorzatę
Borsukowaską - Stefaniczek. Po pokonaniu trasy Koniuszowa –
Jodłowa Góra – Cisy w Mogilnie, uczestnicy Święta Szkoły spotkali
się w rezerwacie przyrody, by wspólnie uczcić pamięć patrona.
Wśród licznie zgromadzonych uczniów szkoły i mieszkańców
Echo Szkoły – nr 91
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miejscowości znaleźli się zaproszeni goście, m. in.: Wójt Gminy
Korzenna –Leszek Skowron, Krzysztof Mitręga – Szef Zarządu
Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych P2 w Sztabie
Generalnym Wojska Polskiego, Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowy
Sącz – Paweł Szczygieł, ppłk Stanisław Kapliński – zastępca Szefa
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, ppłk Andrzej
Szymański – Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w
Nowym Sączu, komendant Komisariatu Policji w Grybowie –
Dariusz Kotala, Prezes Koła LOK Snajper –Józef Fiut,
Przewodniczący Rady Gminy Korzenna – Wiesław Kracoń, Radni
Gminy Korzenna – Jacek Fornagiel i Wiesław Mróz, sołtys
Koniuszowej
Zbigniew Sobczyk oraz Przewodniczący Rady
Rodziców – Paweł Gargula. Udział w rajdzie także wzięli uczniowie
z sąsiednich szkół: Posadowej Mogilskiej, Mogilna, Trzycierza,
Piątkowej i Mystkowa. Dla zgromadzonych uczestników
uroczystości przygotowane były liczne atrakcje m.in. trampolina,
dmuchaniec, pokaz sprzętu wojskowego, strzelnica pneumatyczna i
gorący posiłek. Wszyscy chętni mogli ponadto obejrzeć prezentację
filmową przygotowaną przez Nadleśnictwo Stary Sącz dotyczącą
ochrony i restytucji cisa pospolitego.
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Spotkanie było też okazją do propagowania założeń
programów „Europejski Kodeks Walki z Rakiem” i „Trzymaj
Formę”, które w szkole w Koniuszowej realizowane są już od wielu
lat. Mając na uwadze przykład patrona - generała Franciszka Gągora,
który zawsze uważał, że człowiek powinien żyć aktywnie i być
wolnym od nałogów, uczniowie koniuszowskiego gimnazjum pod
opieką pedagoga szkolnego Beaty Kawik tym razem zaprezentowali
scenkę dotyczącą uzależnień, przestrzegając przed zgubnymi
skutkami nałogów.
Święto Szkoły, które w opinii gen. Krzysztofa Mitręgi było
też świętem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w kalendarzu
uroczystości szkolnych zapisze się jako wyjątkowy dzień.
W dniu Święta Szkoły spotykaliśmy się z naszymi
przyjaciółmi i znajomymi na czwartym już rajdzie poświęconym
pamięci gen. Franciszka Gągora - patrona naszej szkoły i
honorowego obywatela Gminy Korzenna – mówi dyrektor Zespołu
Szkół w Koniuszowej Jarosław Gliński. - Jest mi niezmiernie miło,
że tak wielu gości zaszczyciło nas swoją obecnością. Trasa rajdu nie
była w tym roku zbyt długa, ale
była wymagająca - dlatego
jeszcze raz dziękuję wszystkim
uczestnikom, którzy wzięli w nim
udział. Dziękuję także tym,
którzy
włączyli
się
w
przygotowanie
tego
przedsięwzięcia
Wójtowi
Gminy Korzenna - Panu
Leszkowi
Skowronowi,
Nadleśniczemu
Nadleśnictwa
Stary Sącz - Panu Pawłowi
Szczygłowi, dyrektorowi CK w
Korzennej- Panu Krzysztofowi
Ogorzałkowi,
Sołtysowi
Koniuszowej
Panu
Zbigniewowi Sobczykowi oraz
Radzie Rodziców i pracownikom
Zespołu Szkół w Koniuszowej.
Echo Szkoły – nr 91
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autor: Angelika Baran we współpracy z p. Beatą Kawik

Nasz patron naszym wzorem – Święto Szkoły w Koniuszowej
artykuł zamieszczony na stronie internetowej „miastoNS”
http://www.miastons.pl/99,Sadeckie.htm?id=14273

W Zespole Szkół w Koniuszowej (Gimnazjum im. gen.
Franciszka Gągora oraz Szkole Podstawowej im. gen. Franciszka
Gągora) już po raz czwarty obchodzone było Święto Szkoły.
Uroczystość rozpoczęła się w szkole, gdzie po krótkim przemówieniu dyrektora oraz wspomnieniu życia generała, uczniowie
szkoły podstawowej oraz gimnazjum wzięli udział w rajdzie szlakiem gen. Franciszka Gągora, który to rajd odbył się we współpracy
z PTTK w Nowym Sączu oraz WKU w Nowym Sączu. Do wspólnego „trzymania formy” na szlaku przyłączyli się również uczniowie
z innych szkół: Mogilna, Posadowej Mogilskiej, Trzycierza oraz
Piątkowej i Mystkowa. Oni także wzięli udział w rajdzie szlakiem
gen. Franciszka Gągora, by tak jak on, prowadzić zdrowy tryb życia.
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Po przybyciu do Rezerwatów Cisów w Mogilnie, gdzie odbywała się dalsza część uroczystości, na wszystkich czekał poczęstunek. Na młodszych uczestników czekała także trampolina oraz dmuchaniec, starsi zaś mogli strzelać z wiatrówki do celu. Spotkanie stało się również okazją do obejrzenia prezentacji filmowej dotyczącej
cisa pospolitego zaprezentowanej przez Pawła Szczygła – Nadleśniczego Nadleśnictwa Stary Sącz.

Święto Szkoły stało się również okazją do realizacji założeń
ogólnopolskich programów profilaktycznych „Europejski Kodeks
Walki z rakiem” i „Trzymaj Formę”, realizowanych w Zespole Szkół
w Koniuszowej już od wielu lat. W dalszej części imprezy został
przedstawiony krótki występ o nałogach, w którym brali udział
uczniowie gimnazjum pod opieką pedagoga szkolnego – Beaty Kawik. Krótka scenka profilaktyczna miała na celu ukazanie wszystkim
obecnym, jakie zgubne dla człowieka skutki niosą za sobą nałogi.
Miała również zachęcić do propagowania zdrowego stylu życia,
wolnego od nałogów i uzależnień, wyboru alternatywnych form spędzania wolnego czasu, aktywności fizycznej, pracy nad sobą – wzorem patrona szkoły, generała Franciszka Gagora, który zawsze
twierdził, że aktywność fizyczna jest bardzo ważna w życiu człowieka.
Echo Szkoły – nr 91
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Należy podkreślić, że w IV Rajdzie im. gen. Franciszka Gągora
uczestniczyło ok. 360 osób. Oprócz uczniów z różnych szkół na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości, m.in.: Leszek Skowron
– wójt gminy Korzenna, Krzysztof Mitręga – szef Zarządu Analiz
Wywiadowczych i Rozpoznawczych P2 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, Paweł Szczygieł – Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowy
Sącz, ppłk Stanisław Kapliński – zastępca szefa Wojewódzkiego
Sztabu Wojskowego w Krakowie, ppłk Andrzej Szymański – komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Sączu, Dariusz Kotala – komendant Komisariatu Policji w Grybowie, Józef
Fiut – prezes Koła LOK „Snajper”, Wiesław Kracoń – przewodniczący rady gminy Korzenna, Jacek Fornagiel i Wiesław Mróz – radni
gminy Korzenna, Zbigniew Sobczyk – sołtys Koniuszowej oraz Paweł Gargula – Przewodniczący Rady Rodziców.
– Bardzo się cieszę z tak licznej obecności uczniów, rodziców,
nauczycieli i przyjaciół szkoły na IV Rajdzie Pieszym im. gen. Franciszka Gągora – mówił Jarosław Gliński, dyrektor Zespołu Szkół
w Koniuszowej. – Nasza impreza na stałe wpisała się w kalendarz
imprez kulturalnych gminy Korzenna. Jest mi niezmiernie miło, że
organizację naszej uroczystości wsparł nowy komendant WKU
w Nowym Sączu – ppłk Andrzej Szymański oraz jak zwykle Zarząd
PTTK „Beskid”, a szczególnie pani Małgorzata BorsukowskaStefaniczek. Już dzisiaj zapraszam wszystkich na V – jubileuszowy
rajd , który odbędzie się we wrześniu 2016 roku.
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autor: Dominika Michalik we współpracy z p. Beatą Kawik

Święto Szkoły w Koniuszowej – rajd szlakiem gen.
Franciszka Gągora
artykuł zamieszczony na stronie internetowej „sacz.in”
http://www.sacz.in/wy-tu-piszecie;swieto-szkoly-w-koniuszowej-rajd-szlakiem-genfranciszka-gagora,24827.html

Święto Szkoły – jedno z najważniejszych świąt dla uczniów i
nauczycieli. 11 września takie święto obchodziła Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum w Koniuszowej, których to patronem jest gen.
Franciszek Gągor – szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
wywodzący się właśnie z Koniuszowej.

W Święcie Szkoły udział wzięli zaproszeni goście, m. in.: Wójt
Gminy Korzenna – Leszek Skowron, Krzysztof Mitręga – Szef
Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych P2 w Sztabie
Generalnym Wojska Polskiego, Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowy
Sącz – Paweł Szczygieł, ppłk Stanisław Kapliński – zastępca Szefa
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, ppłk Andrzej
Szymański – Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w
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Nowym Sączu, komendant Komisariatu Policji w Grybowie –
Dariusz Kotala, Prezes Koła LOK Snajper –Józef Fiut,
Przewodniczący Rady Gminy Korzenna – Wiesław Kracoń, Radni
Gminy Korzenna – Jacek Fornagiel i Wiesław Mróz, sołtys
Koniuszowej Zbigniew Sobczyk oraz Przewodniczący Rady
Rodziców – Paweł Gargula.
Tradycyjnie już podczas Święta Szkoły odbywa się rajd
szlakiem naszego patrona. I w tym roku nie mogło go zabraknąć.
Uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum wraz z
nauczycielami wzięli udział już w IV Rajdzie szlakiem gen.
Franciszka Gągora organizowanym we współpracy z PTTK w
Nowym Sączu. Do wspólnej wędrówki, której przewodniczyli
przewodnicy PTTK - pan Stanisław Nieć i pani Małgorzata
Borsukowska-Stefaniczek, dołączyli się również zaproszeni goście
oraz uczniowie z sąsiednich szkół: z Mogilna, Posadowej Mogilskiej,
Piątkowej, Mystkowa oraz Trzycierza. Choć trasa wymagała sporo
wysiłku, to wszyscy pokonali ją z wielkim uśmiechem i
zadowoleniem. Warto podkreślić, że w uroczystościach Święta
Szkoły w Koniuszowej połączonych z rajdem wzięło udział ok. 360
osób.
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Rajd zakończył się w Rezerwacie Cisów w Mogilnie, gdzie na
uczestników czekały dodatkowe atrakcje. Można było wysłuchać
prezentacji na temat cisów, którą wygłosił Nadleśniczy Nadleśnictwa
Stary Sącz – Paweł Szczygieł, obejrzeć przedstawienie
profilaktyczne zachęcające do prowadzenia zdrowego stylu życia
wolnego od nałogów. Zachęcała do tego młodzież z Gimnazjum im.
gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej, która w krótkiej scence
profilaktycznej przygotowanej pod opieką pedagoga szkolnego
Beaty Kawik ukazała zgubne skutki nałogów i zachęcała do
naśladowania patrona ich szkoły – gen. Franciszka Gągora, który
swoim przykładem zachęcał do aktywności fizycznej i prowadzenia
zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień. Młodsi uczestnicy
rajdu mogli „trzymać formę” na dmuchanej zjeżdżalni oraz
trampolinie, natomiast starsi sprawdzić się w strzelaniu z wiatrówki.
Zaproszeni goście oraz przedstawiciele szkół dostali po drobnym
upominku upamiętniającym ich udział w „IV Rajdzie im. gen.
Franciszka Gągora”.
Pogoda dopisała, impreza udała się nadzwyczajnie, wszyscy
wrócili z niej z promiennym uśmiechem na twarzy. A sam patron
szkoły w Koniuszowej - gen. Franciszek Gągor na pewno się
ucieszył, że o nim pamiętamy.
- W dniu Święta Szkoły spotykaliśmy się z naszymi przyjaciółmi
i znajomymi na czwartym już rajdzie poświeconym pamięci gen.
Franciszka Gągora - patrona naszej szkoły i honorowego obywatela
Gminy Korzenna – mówi dyrektor Zespołu Szkół w Koniuszowej
Jarosław Gliński. - Bardzo się cieszę z tak licznej obecności
uczniów, rodziców, nauczycieli i przyjaciół w imprezie, która na
stałe wpisała się w kalendarz imprez kulturalnych Gminy Korzenna.
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KONKURS Z NAGRODAMI
Tym razem konkurs związany z patronem szkoły.
Podaj prawidłowe odpowiedzi – zapisz je na kuponie
konkursowym.
1) Podaj dokładną datę urodzin i śmierci gen. Franciszka
Gągora.
2) Podaj imię żony gen. Franciszka Gągora.
3) Podaj imiona dzieci gen. Franciszka Gągora.

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 z czerwcowego numeru gazetki: LATO
Nagrody wylosowali:
nagrody główne: Zwolenik Ola O, Pach Sebastian I SP, Bieniek Damian IV SP,
Bugara Magdalena I G
nagrody pocieszenia: Sierotowicz Magdalena OB, Kazana Kordian II SP, Janawa
Kinga V SP, Porębska Aneta II G, p. Kolat Marta

KUPON
1) ……………………………..
2) ……………………………..
3) ……………………………..
………………………..

Na zwycięzców czekają
nagrody. Kupony prosimy
dostarczać do
p. Beaty Kawik
do
5 października 2015 roku

imię i nazwisko, klasa

realizacja – p. Beata Kawik
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