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Witajcie Uczniowie!
Mamy wiosnę… Pokazują się pierwsze kwiaty, a ptaki
powracają z ciepłych krajów. Już za niecałe 3 miesiące koniec
szkoły 
10 kwietnia mija rok od katastrofy samolotu TU-154, na
pokładzie którego znajdował się gen. Franciszek Gągor- wujek
naszego kolegi Radka Gągora. Wieść o śmierci naszego rodaka
wstrząsnęła Koniuszową. W obecnym numerze zamieszczamy
wspomnienie o generale Gągorze. Pamiętajmy o nim
i o innych, którzy zginęli pod Smoleńskiem.
Przypominamy także, że archiwalne numery naszej gazetki
można przeczytać na stronie internetowej szkoły:
www.koniuszowa.korzenna.pl
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GAZETKĘ SPRZEDAJĄ:
Sobczyk Aneta VI SP
Strojny Klaudia VI SP
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Z życia szkoły...:)
03 marca odbyły się zapisy do oddziału przedszkolnego.
Przyszli uczniowie naszej szkoły mogli obejrzeć
przedstawienie przygotowane pod okiem pani Zofii Michalik
przez uczniów zerówki, a następnie pobawić się z nimi.

09 marca uczniowie klasy III gimnazjum pisali próbny
egzamin w zakresie przedmiotów humanistycznych. W tym
dniu również swoją wiedzę z języka polskiego, historii oraz
wos-u sprawdzali uczniowie z klasy II gimnazjum, pisząc
próbny egzamin gimnazjalny w nowej formule przygotowany
przez wydawnictwo WSiP. W kolejnych dniach pisali też część
matematyczno-przyrodniczą oraz język angielski. Oto ich
wyniki na tle kraju.
egzamin
język polski
historia i wos
biologia, chemia,
fizyka, geografia
matematyka
język angielski

szkoła
53,6%
60,3%
48,4%

kraj
48,3%
57%
49,8%

różnica
+5,3%
+3,3
-1,4%

41,4%
39,8%

34,4%
35,4%

+6,9%
+4,4%
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09 marca w Powroźniku odbyły się mistrzostwa powiatu
nowosądeckiego w piłkę ręczną. Zdobyliśmy czwarte miejsce.

10 marca uczniowie z klasy IV, V i VI SP wybrali się po
lekcjach do kina „Sokół” w Nowym Sączu na film ''Miś Yogi''
w 3D. Po seansie wszyscy pojechali do McDonald'a na małe co
nieco.
14 marca uczniowie
z klas od I SP do III SP
pojechali do Nowego
Sącza na teatrzyk pt. „Jaś
i Małgosia”. Wszystkim
dzieciom bardzo się
podobało
i
były
zadowolone z wyjazdu.
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21 marca powitaliśmy pierwszy dzień wiosny. Wtedy to
młodsi uczniowie szkoły podstawowej pożegnali zimę paląc
Marzannę. Był to dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Nie
zabrakło jednak atrakcji. Były różne gry i zabawy, rozgrywki
sportowe,
kalambury
z nagrodami
oraz
konkurs
na najładniejsze przebranie. Motywem przewodnim konkursu
była zieleń –symbol ziemi. A sponsorem nagród był nasz
miesięcznik „Echo Szkoły”.
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26 marca trzyosobowe drużyny ze szkoły podstawowej
i gimnazjum pojechały do Korzennej na konkurs związany
z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Obu drużynom udało
się zająć 2 miejsce.
28 marca w naszej
szkole
został
wystawiony teatrzyk
kukiełkowy
pt.
''Piękna i bestia''.
Obejrzeć go mogli
chętni uczniowie ze
szkoły podstawowej.
Po
zakończeniu
teatrzyku
każdy
mógł się zapoznać
z kukiełkową bestią.
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29 marca uczniowie przedstawili prezentację, która była
końcowym etapem działań związanych ze staraniem się
uczniów o mandat na 17 sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży
organizowanej przez CEO.

30 marca uczniowie klasy IV postanowili zadbać o piękno
przyrody wokół naszej szkoły. Wraz z wychowawczynią
pozbierali śmieci. Następnie smażyli pyszne kiełbaski na
ognisku.
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31 marca chłopcy reprezentujący naszą podstawówkę
pojechali na zawody w biegach sztafetowych. Zajęli I miejsce.
Gratulujemy!
Również gimnazjaliści wrócili z pucharem. Zajęli III miejsce,
za co także składamy gratulacje.
31 marca uczniowie klasy III SP pisali „ogólnopolski
sprawdzian kompetencji trzecioklasisty”.

opr.: Natalia Gądek i Klaudia Bugara
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Dywizjon 303” Arkady Fiedler
Książka powstała "na gorąco" pod wpływem
emocji, jakie zrodziły się w autorze tuż po
powietrznej Bitwie o Anglię w 1940 roku, gdzie
tytułowy dywizjon zgłosił zestrzelenie największej
ilości
niemieckich
samolotów.
Dywizjon 303 to przede wszystkim młodzi lotnicy,
którzy dzięki swojej ofiarności i odwadze pokonali
wroga. Słynne słowa Winstona Churchilla:
"Jeszcze nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak
wiele tak nielicznym" są tylko próbą wyrażenia
ogromnej wdzięczności, jaką każdy wolny
człowiek powinien nosić w swoim sercu.
opr. Paulina Marcisz

Poezja
Hanna Łochocka

”Lany poniedziałek”

Śmigus-dyngus, dyngus- śmigus,
nie kryjże się, nie wymiguj,
bo dziś każdy, stary, młody,
nie uniknie wiadra wody!
Prysznic, prysznic koło studni,
już od rana pompa dudni.
Kto choć z okna nos wysunie,
wnet na niego strumień lunie!
Strach wystroił się w sukmanę,
całe plecy ma oblane.
Na sołtysa psotne dziewki
też chlupnęły pół konewki.
A Maryśka? Jeszcze sucha.
Wykręciła się dziewucha!
Sucha także i Dorota...
Zaczajmy się:
chlust! – Zza płota!
Dyngus – śmigus, śmigus – dyngus,
śmiej się, córko, śmiej się, synku;
tak się śmieje wieki całe
Wielkanocny Poniedziałek.
Hanna Łochocka (ur. 5 maja 1920 w Lublinie, zm. w 1995 w Warszawie) - polska
poetka, prozaik, autorka słuchowisk, tłumaczka.
opr. Karolina Ruchała

9

Wielkanoc - najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie
upamiętniające
zmartwychwstanie
Jezusa
Chrystusa.
Poprzedzający ją tydzień, stanowiący okres wspominania
najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń,
nazywany jest Wielkim Tygodniem. Ostatnie trzy doby tego
tygodnia: Wielki Czwartek Wielki Piątek, Wielka Sobota.
I właśnie z okazji tych świąt postanowiliśmy zadać klasie I SP
oraz II SP dwa pytania. Tak odpowiedziała klasa I SP:
1.Czy malujecie jajka na Wielkanoc?
Tak- 12 osób
Nie- 4 osoby
2. Czy lubicie Święta Wielkanocne?
Tak- 16 osób
Nie0 osób
Natomiast klasa II SP odpowiedziała tak:
1. Czy malujecie jajka na Wielkanoc?
Tak- 8 osób
Nie- 4 osoby
2.Czy lubicie Święta Wielkanocne?
Tak- 11 osób
Nie- 1 osoba
opr. Anna Czernecka

Nabożeństwa Pasyjne
Droga Krzyżowa - bierze swój początek od pobożnych pielgrzymów,
którzy nawiedzając Ziemię Świętą, a zwłaszcza Jerozolimę, żarliwie się
modlili w miejscach uświęconych cierpieniem Jezusa. Tak po wiekach
powstało 14 stacji, które upamiętniają ostatnie chwile, życia zbawcy na
ziemi. Piękne teksty modlitw pomagają nam także dzisiaj kroczyć razem
z Chrystusem.
Gorzkie Żale - tak bardzo przez nas lubiane, są nabożeństwem typowo
polskim. Zostały ułożone na przełomie XVII i XVIII wieku przez Ojców
Misjonarzy przy kościele św. Krzyża w Warszawie. Piękne pieśni pomagają
nam rozmyślać nad cierpieniem Jezusa i Jego Matki, współczuć Im, oraz
żałować, za grzechy.
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Kącik porad
Na Wasze pytania odpowiada
Klaudia Hatlaś

- Kto mnie kocha?
Każdego z nas kocha bardzo dużo osób. Na
pewno kochają nas rodzice, rodzeństwo,
dziadkowie i zapewne jeszcze ktoś, kto jest
dla nas szczególnie ważny.

- Za ile umrę?
Śmierć jest nieodłącznym elementem ludzkiego życia, każdy z nas
wcześniej czy później umrze. Uważam, że trzeba raczej myśleć
o tym, aby życie przeżyć wartościowo, aby spełniać w nim swoje
marzenia, a zarazem realizować się. A nie tylko o tym, kiedy się
umrze, bo tego i tak nikt nie wie.

- Kto jest najlepszy w całej szkole?
Zależy co mamy na myśli mówiąc „ najlepszy”. Czy chodzi nam
o osiągnięcia w sporcie, czy o naukę. Informacja o ocenach ostatnio
znajdowała sie na gazetce ściennej, a kto zdobędzie laury w czerwcu
to dopiero zobaczymy.
Do „Kącika porad” trafiła masa pytań. Staramy się w miarę możliwości odpowiadać na różne
z nich.
Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej na dany temat lub zadać jakieś pytania piszcie na gg –
9339085 =) Pytania na kartkach można dostarczać również do opiekunki gazetki – pani Beaty
Kawik.
Postarajcie się, aby pytania były czytelne, a karteczki estetyczne. I pamiętajcie, aby pytania nie
obrażały nikogo, nie zawierały przekleństw i treści uznawanych powszechnie za niewłaściwe
i obraźliwe.
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WSPOMNIENIE GENERAŁA FRANCISZKA GĄGORA

12

28 czerwca 2009 roku mieliśmy zaszczyt gościd w naszej parafii
generała Franciszka Gągora. Jego wizyta związana była z obchodami
710-lecia Mogilna. Oto kilka wspomnieo z tej uroczystości…
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Wywiad
Tym
razem
przeprowadziliśmy
wywiad z bratem tragicznie zmarłego
generała
Gągora
–
Panem
Stanisławem Gągorem.

Jaką osobą według Pana był brat?
Mój brat był osobą ambitną,
pracowitą, nie znosił cwaniactwa, był rozsądny, z poczuciem
humoru, nie dający się manipulować. Potrafił cierpliwie
wszystkich wysłuchać i miał swoje niezależne zdanie na dany
temat. Utrzymywał kontakty z rodziną, a w szczególności
z rodzicami i rodzeństwem. Nigdy nie wstydził się, że
pochodzi ze wsi, z Sądecczyzny. Miał wielki szacunek dla
ludzi wykształconych, mądrych i pochodzących ze wsi.
Jak układały się Pana relacje z bratem?
Bardzo dobrze. Byliśmy w stałym kontakcie. Często
spotykaliśmy się u mnie, kiedy odwiedzał rodziców. Ja
również bywałem u niego.
Czy ma Pan miłe wspomnienia, a może coś szczególnego się
wydarzyło, co utkwiło w Pana pamięci?
Miłym wspomnieniem była wspólna jazda na nartach, spacery,
wspólne grillowanie i opowiadanie o różnych kulturach życia
na świecie oraz niektórych nowinkach naukowych.
Czy wie Pan, jakie było największe marzenie brata?
Pokój na całym świecie, a w szczególności w Polsce
i w Europie. Szacunek człowieka do drugiego człowieka.
18

Dostęp do nauki i możliwości kształcenia
wykonywanie sumiennie swoich zadań.

się

oraz

Czy Pan wie, co skłoniło brata do pozostania w wojsku
i służbie ojczyźnie przez tak wiele lat?
Długie opowiadania rodziców z czasów wojny. Przeżycia ojca
z tego okresu, gdy Polak był traktowany gorzej od bydła oraz
wspomnienia z jego pobytu w wojsku amerykańskim. Ponadto
od młodzieńczych lat kupował i czytał czasopisma o wojsku.
Był tym zafascynowany. Rodzice starali się nas wychować
w duchu patriotyzmu do Polski.
Skąd Pana brat czerpał moc i siłę, aby wciąż podejmować
nowe wyzwania?
Był człowiekiem ambitnym. Widział nowoczesne armie świata.
Chciał, aby nasza armia w jakimś stopniu im dorównywała.
Gwarantowała stabilność naszego kraju, a wszelkie konflikty
zbrojne były rozwiązywane na drodze negocjacji i pokoju.
Czy mógłby Pan dodać coś jeszcze o swoim bracie?
Spełniło się jego marzenie, aby wojsko polskie defiladowało
po Placu Czerwonym w Moskwie w Dniu Zwycięstwa –
9 maja. Był człowiekiem otwartym, z szacunkiem dla ludzi,
z którymi się spotykał, których znał i spośród których się
wywodził. Był skromny. Starał się nie afiszować zajmowanym
stanowiskiem. Wymagał także bardzo dużo od siebie.

wywiad przeprowadziła Natalia Gądek
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KRZYŻÓWKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.Ranga wojskowa pana Franciszka Gągora .
2. Gmina, której honorowym obywatelem był generał.
3. Rodzinna wieś generała.
4 Miesiąc, w którym urodził się Franciszek Gągor.
5. Tak na Franciszka Gągora wołali w domu rodzinnym.
6. Imię ojca generała.
7. Tam znajduje się Wyższa Szkoła oficerska, w której studiował generał Gągor.
8. Z tej parafii pochodził generał Gągor.
9. W tym mieście Franciszek Gągor uczęszczał do liceum.
10. Nazwisko patrona 1 Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu.
11. Miejsce katastrofy samolotu prezydenckiego 10.04.10r.
12. Generał ukończył tam Studia Akademii obrony NATO.
opr. uczniowie klasy VI SP.: Pajor Michał, Ogorzałek Michał, Kociołek Karol

Rozwiązanie konkursu z poprzedniego numeru:
hasło: WIOSNA
Nagrody wylosowali:
- nagrody główne: Fornagiel Krystian III SP, Czernecki Dawid VI SP, Fornagiel
Krzysztof I G (komplet długopisów żelowych)
Nagrody pocieszenia: Stasianek Grzegorz III SP, Luksa Damian VI SP, Bugara Wojciech I G,
p. Kolat Marta (pióro kulkowe)

KUPON
…………………………..
Hasło
………………………..

Na zwycięzców czekają nagrody.
Kupony prosimy dostarczać do
Dominika Janiszewskiego z klasy
III gimnazjum do
29 kwietnia 2011 r.

imię i nazwisko, klasa
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