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Witajcie Uczniowie!
Za niecałe 30 dni koniec roku szkolnego. Wszyscy
cieszymy z tego powodu i z niepokojem czekamy na
22 czerwca.
Numer, który właśnie czytacie, jest przedostatnim numerem
w aktualnym składzie redakcyjnym. Dziękujemy, że
kupowaliście naszą gazetkę. Dzięki Wam mogliśmy nauczyć
się, jak pisać felietony, przeprowadzać wywiady, itp.
Dziękujemy 
Z okazji Dnia Matki składamy wszystkim mamom (nie
tylko wśród grona pedagogicznego) najserdeczniejsze
życzenia.
Przypominamy także, że archiwalne numery naszej gazetki
można przeczytać na stronie internetowej szkoły:
www.koniuszowa.korzenna.pl
Redakcja

Redakcja:
Redaktor naczelny: Janiszewski Dominik IIIG
Współredaktorzy: Adamczyk Ewelina IIIG, Gądek Natalia IIIG, Hatlaś Klaudia IIIG,
Adamczyk Kamila IIG, Sierotowicz Alicja IIG, Bugara Agata IG, Czernecka Anna IG,
Marcisz Paulina IG, Ruchała Karolina IG, Bugara Klaudia VISP
Ilustratorzy: Marcisz Paulina IG, Grzegorz Szlag II G
Opiekun: P. Beata Kawik

GAZETKĘ SPRZEDAJĄ:
Sobczyk Aneta VI SP
Strojny Klaudia VI SP
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WAŻNE DATY
1V

MIĘDZYNARODOWE ŚWIĘTO PRACY

2V

DZIEŃ FLAGI

3V

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA (POLSKA)

4V

DZIEŃ STRAŻAKA I HUTNIKA (POLSKA)

8V

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZWYCIĘSTWA
DZIEŃ BIBLIOTEKARZY I BIBLIOTEK (POLSKA)

9V

ŚWIĘTO UNII EUROPEJSKIEJ

11 V DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA
12 V MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
14 V DZIEŃ FARMACEUTY
15 V MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ RODZINY
DZIEŃ BEZ SAMOCHODU
17 V ŚWIATOWY DZIEŃ TELEKOMUNIKACJI
18 V MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MUZEÓW
21 V DZIEŃ STRAŻAKA
22 V DZIEŃ PRAW ZWIERZĄT
26 V DZIEŃ MATKI
31 V ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ PAPIEROSA

ANKIETY
Z okazji beatyfikacji Jana Pawła II zadaliśmy uczniom klasy 6 SP i 4 SP dwa
pytania…
W klasie 6 na pytania odpowiedzieli następująco:
1.Czy jesteście dumni z tego, że Jan Paweł II został błogosławionym?
Tak-17 osób
Nie- 0 osób
2. Czy chcecie, by Jan Paweł II został świętym?
Tak- 17 osób
Nie-0 osób
Natomiast klasa 4 odpowiadała następująco:
1.Czy jesteście dumni z tego, że Jan Paweł II został błogosławionym?
Tak-12 osób
Nie- 0 osób
2. Czy chcecie, by Jan Paweł II został świętym?
Tak-12 osób
Nie- 0 osób
opr. Anna Czernecka
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Z życia szkoły...:)
1.04. - w naszej szkole
obchodziliśmy „Dzień
krawata”. Z tej okazji
każda
klasa
przygotowywała
krawaty lub muszki
z materiałów,
które
przynieśli.
Następnie
komisja składająca się
z nauczycieli
oceniała
prace. Wygrały klasy: II
i III SP i III G.
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1.04. – odbył się szkolny konkurs
piosenki angielskiej. Zwycięzcami
z klas 4-6 SP zostały egzekwo
Klaudia Janiszewska oraz Patrycja
Janiszewska, a z gimnazjum Dominik Janiszewski i oni będą
reprezentować szkołę na gminnym
konkursie. Organizatorem była
pani
Monika
Kozioł,
prowadzącymi Karolina Ruchała
i Ania Czernecka, a w jury zasiadł dyrektor – pan Jarosław
Gliński, pani Joanna Dźwigniewska – Gargula oraz organizatorka
konkursu – pani Monika Kozioł. Także uczniowie z klas 1-3 mogli
wykazać się i pokazać swój talent muzyczny.

5.04. - klasa VI SP pisała sprawdzian na zakończenie szkoły
podstawowej. Miejmy nadzieję, że dobrze im poszło.
7.04. - chłopcy ze szkoły podstawowej i gimnazjum pojechali na
powiatowe zawody w biegu sztafetowym. Gimnazjaliści wywalczyli
III miejsce, niestety młodszym chłopcom nie udało się wspiąć na
podium.
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8.04. - obchodziliśmy
rocznicę katastrofy pod
Smoleńskiem.
Z
tej
okazji przybyło do nas
wielu gości m.in. wójt
Leszek Skowron, brat
generała – pan Stanisław
Gągor
oraz
ppłk
Grzegorz Dobosz z WKU
w Nowym Sączu, który
przekazał pamiątkę dla
szkoły, którą dostał od
generała Gągora. Odbyła
się
także
uroczysta
akademia.
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12.04. – klasa III G. pisała egzamin gimnazjalny z części
humanistycznej.
13.04. – odbył się egzamin z części matematyczno – przyrodniczej.
14.04. – gimnazjaliści z III klasy pisali część językową (język
angielski).
Także w tych dniach klasa II G pisała próbne egzaminy.

11.04. – na apelu dyrektor szkoły złożył gratulacje Angelice Baran
z klasy III SP, która zajęła III miejsce w VI Gminnym Konkursie
Matematycznym „Jestem Mistrzem”. W tym dniu zostały
również wręczone nagrody uczniom, którzy zostali nagrodzeni
w gminnym konkursie na kartkę świąteczną.
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12.04. – uczniowie klasy III SP brali udział w klasowym konkursie
palm. Jak widać stworzyli istne arcydzieła.

19.04. - jak co
roku w naszej
szkole
został
zorganizowany
konkurs
na
najładniejszą
pisankę.
Uczniowie
przynosili
wykonane
własnoręcznie
jajka, a SU
wybrał
te
najładniejsze. Z
klas I-III wygrali: Tomasz Kiełbasa, Oliwia Kostecka, Wioletta
Sopalska. Z klas IV-VI Michał Pajor, a z gimnazjum Natalia Gądek.
29.04. – chłopcy z gimnazjum pojechali na zawody w piłkę nożną.
Zajęli II miejsce. Gratulacje!
opr. Klaudia Bugara i Natalia Gądek
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„Koszula od
munduru”
Poniżej przedstawiamy fragment
książki
Joanny
Racewicz
„12 rozmów o miłości: rok po
katastrofie”, w której znajdziecie
wywiad z panią Lucyną Gągor
– żoną generała Franciszka
Gągora.
Tak oto pani Lucyna Gągor wspomina swojego męża…
– Mieliście swoje ulubione miejsce?
- Była to kafejka we Wrocławiu… Nie wiem, czy do tej pory
jest… W samym centrum, przy rynku starego miasta.
„Herbowa”. Cicha i przytulna. Siadywaliśmy na dole, bo
wyżej była sala dla palących, a Franek unikał papierosów jak
ognia. To było nasze miejsce. Ale z nas były dzieciaki…
– Co Cię w Nim urzekło?
– Wiesz co? Jego spokój. Ja zawsze byłam, tak jak ci
powiedziałam, kłębkiem emocji, energii. On – prawdziwą oazą
spokoju. Równowagi. Wyciszenia.
– Woda i ogień?
– Woda i ogień. Potrafił uspokoić mnie w każdej sytuacji. I był
taki odpowiedzialny, o te swoje osiem i pół roku starszy…
Kiedy już byliśmy parą, taką na poważnie, pilnował, żebym nie
zaniedbywała szkoły. Przypominał, że mam przed sobą piątą
klasę, maturę, a potem studia.
[…]
– Franek nigdy nie był typowym, można by powiedzieć,
żołnierzem liniowym, który przechodził wszystkie szczeble
doświadczenia na poligonach, w jednostkach. On po
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skończeniu Zmechu – Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk
Zmechanizowanych został przeniesiony na bardzo krótko,
pracował w Żarach i w Żaganiu, w jednostkach w zielonych
garnizonach. Potem skupił się bardzo na wykładaniu języka
angielskiego. Skończył anglistykę w Poznaniu, a potem studia
podyplomowe we Wrocławiu. Chodził na wykłady pana
profesora Miodka, którego po prostu uwielbiał, i mówił: „To
były najciekawsze zajęcia”. Zdobył uprawnienia tłumacza
symultanicznego,
tłumacza
książkowego
i tłumacza
kabinowego, i w dodatku tłumacza przysięgłego.
– Imponujące…
– Ale nie miał czasu, żeby dodatkowo się tym wszystkim zająć.
– Chyba był uparty?
– Był uparty. Powiedziałabym inaczej, że był taki zawzięty,
wiesz? Kiedyś powiedział, że jak otrzyma pierwszą gwiazdkę
generalską, bo dla oficera, który dostanie awans na generała,
jest to chyba największe przeżycie, to: „Burza, będę wtedy
miał więcej czasu dla ciebie, więcej czasu dla dzieci i będę
częściej bywał w domu”. I stało się dokładnie odwrotnie – było
Go coraz mniej w domu, coraz ciężej pracował i wtedy
zrozumiałam, że po tej pierwszej gwiazdce musi pokazać, że na
nią zasłużył. Więc pokazał, że nie dostał tego awansu ot, tak
sobie. Potem była druga gwiazdka i pracował jeszcze ciężej.
No i potem trzecia i został szefem sztabu.
– Miałaś takie poczucie, że w Jego sercu dom walczy
o pierwszeństwo z pracą i na odwrót?
– Czasami wydawało mi się, że praca była najważniejsza. Ale
wiedziałam przecież, jak ważni byliśmy dla Niego i jak ważny
jest nasz dom, mimo że to praca była Jego pasją, przynosiła
Mu satysfakcję i spełnienie. Dom był moją domeną i naszym
azylem. Franek bardzo to doceniał. Przychodzili tu tylko nasi
przyjaciele i rodzina.
Książka do wypożyczenia w naszej szkolnej bibliotece.
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Kącik porad
Na Wasze pytania odpowiada
Klaudia Hatlaś

- Czy panie nie będą miały
dyżurów?
Raczej to jest niemożliwe. Uważam, że
niektórzy uczniowie z naszej szkoły więcej
by przez ten czas narozrabiali niż przez
całe swoje życie. W tej szkole nawet z nauczycielami na dyżurach
jest głośno, a uczniowie biegają i sprawiają zagrożenie dla otoczenia,
więc trzeba ich pilnować.

- Jak witają się papieże?
Hmm… to pytanie jest bardzo interesujące. Gdyby to wnikliwie
przeanalizować, to papież jest tylko jeden (przynajmniej żyjący na
tym świecie). W sumie może jak się gdzieś tam w niebie spotkają, to
jakoś się witają. Ale nic mi o tym nie wiadomo =)

- Co zrobić, żeby były krótsze lekcje?
Krótszych lekcji na pewno nie będzie. Ale możemy sprawić, żeby
nam szybciej minęły. Poprośmy nauczyciela o zorganizowanie
jakiejś ciekawej lekcji, która nas bardziej zainteresuje. Uważajmy

i słuchajmy, może to pomoże.

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.
Klaudia Hatlaś
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Poezja
O matce
Czechowicz Józef

Rano tęcza na ścianie odbita z lusterka
Falisty brzęk zegara wydobywa na jaw
Maj się sadem puszystym jak chmura
rozćwierkał
W oknie, które granicą jest izby i maja
Powiewają tu matki ciemne ciche ręce
Przebywają tęczowy refleks czy wodospad
Nad obrusem ciemnieją ciszej i goręcej
Mimo zmarszczek szept smutny niemyślaną groźbą
Matko zbudzony patrzę spod rzęs trawy leżąc
Matko twe siwe oczy płaczą nade mną może wiatr
Jestem tu, choć daleko na innym wybrzeżu
Twój ostatni kwiat
Tak mało wiesz o synu chodząca wśród gromnic
Tyle, że spajam głazy rymów
Tyle, że nie mogę zapomnieć
Płomienia dymu
Jak nikt inny jesteś pośród ludzi
Mówić cóż mówić drżeć z niemocy słów
Żebyś młoda i piękna w uśmiech mogła wrócić
Znów…
Józef Czechowicz (ur. 15 marca 1903 w Lublinie, zm. 9 września 1939
tamże) – polski poeta awangardowy dwudziestolecia międzywojennego,
członek i jeden z założycieli grupy poetyckiej "Reflektor", w latach 30. skupił
wokół siebie pokaźne grono młodych poetów zaliczanych do II Awangardy
(m.in. Stanisław Piętak, Bronisław Ludwik Michalski, Józef Łobodowski).

opr. Ruchała Karolina
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"Pirat Patch i atak Czarnej Maski"

Patch chce zostać prawdziwym
piratem,
wyrusza
więc
na
poszukiwanie przygód na Wielkim
Morzu, wraz ze swoją drużyną
przeżywa zaskakujące przygody.
Młody pirat i jego załoga wyruszają
po
zakopany
skarb
kapitana
Podrzynacza.
Ale
Wyspa
Kościotrupa nie jest bezpiecznym
miejscem, nawet dla tak dzielnego
pirata Patcha. Spotyka na swej
drodze statek swoich zaprzysięgłych
wrogów, Bonesa i Jonesa; łódź
wygląda na opuszczoną... Ale uważaj, Patch, to może być pułapka!

"Gnomeo i Julia"
"Gnomeo i Julia" to przezabawnie
opowiedziana historia najbardziej
znanego romansu wszech czasów,
który tym razem przeniesiony zostaje
w najmniej prawdopodobne realiaświat ogrodowych krasnali. Na
kolorowym, wypełnionym różowymi
flamingami,
marmurowymi
fontannami i plastikowymi palemkami
podwórku, spotykają się Gnomeo
i Julia i... zakochują się w sobie po
czubki krasnalich czapek.
opr. Paulina Marcisz
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MUZYKA 
Natalia Kukulska

„Wierność jest nudna”
Nie mów nic, znam tę minę
Możesz iść, dobrze wiem, że nie zginiesz.
Nie wiesz sam czego szukasz,
Bawisz się jakby nie było jutra
Między nami nic nie było,
Parę nocy, trochę wina
To za mało by Cię mieć.
Może tylko się łudziłam. Może lekko
pogubiłam
Nie bój się ,nie zrobię scen.
Mnie nie oszukasz,
przecież to nie pierwszy raz.
Nie próbuj mnie szukać,
Lepiej żebyś został sam
Kiedyś się uda,
Jeszcze przyjdzie na nas czas.
Wierność jest nudna,
A tego nie chce przyznać żadne z nas.
Jak nie ja- będzie inna,
Tak już jest, przecież to nie Twoja wina.
Nie wiesz jak to powiedzieć,
Nie martw się, mogę zrobić to za Ciebie.
Między nami nic nie było,
Parę nocy, trochę wina
To za mało by Cię mieć.
Może tylko się łudziłam. Może lekko pogubiłam
Nie bój się ,nie zrobię scen.
Ref. Mnie nie oszukasz...
Natalia Kukulska – (ur. 3 marca w Warszawie) – polska piosenkarka, autorka
tekstów i producent muzyczny. Córka piosenkarki Anny Jantar i kompozytora
Jarosława Kukulskiego. Gatunek muzyczny: pop.
opr. Natalia Gądek
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TY i JA
Psychozabawa
Sprawdź, czy na pewno wiesz już wszystko o gustach i przyzwyczajeniach
swojej koleżanki (swojego kolegi). Udziel odpowiedzi na pytania dotyczące
twojego partnera (np. koleżanki, kolegi z ławki), nie ujawniając mu wyników.
Następnie skonfrontuj swoje odpowiedzi z tymi, których on sam udzielił na
twój temat. Jeśli uda wam się identycznie odpowiedzieć na co najmniej 9 pytań,
to znaczy, że znacie się na wylot. Jeśli identycznych odpowiedzi będzie mniej,
zastanówcie się, jakie są tego przyczyny.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

Jaki kupiłby (kupiłaby) sobie
sweter?
a) ciemnozielony
b) czarny
c) granatowy
d) czerwony
Jaki sok pije najchętniej?
a) z malin
b) z jabłek
c) z marchwi
d) z pomarańczy
Jakim językiem chciałby
(chciałaby) biegle władać?
a) francuskim
b) niemieckim
c) angielskim
d) włoskim
Przyjemność sprawia jej (jemu)
czytanie:
a) biografii
b) beletrystyki
c) poezji
d) kryminałów
O czym najbardziej lubi
rozmawiać?
a) o przyszłości
b) o muzyce
c) o filmie
d) o książkach
Co najbardziej ceni u ludzi?
a) punktualność
b) pomysłowość
c) cierpliwość
d) zaradność

Dokąd najchętniej wyjechałby
(wyjechałaby) na wakacje?
a) w góry
b) do leśniczówki
c) nad morze
d) gdziekolwiek
8) Jak lubi się ubierać?
a) sportowo
b) modnie
c) ekstrawagancko
d) klasycznie
9) Kiedy ostatnio pokłócił (pokłóciła)
się z tobą?
a) wczoraj
b) miesiąc temu
c) dwa tygodnie temu
d) nigdy
10) Z kim rozmawia o swoich
problemach?
a) z mamą
b) z wychowawcą
c) z przyjacielem
d) z nikim
11) W jakim celu uprawia sport?
a) dla przyjemności
b) dla zdrowia
c) dla sylwetki
d) dla sukcesu
7)
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI
1

1.

2.
3.
1) Może być to …. Puchatek lub Uszatek.
2) Została uchwalona 3 maja 1791r.
3) Nazwisko Jana Pawła II.

Zasady losowania nagród.
W każdym miesiącu rozlosujemy nagrodę
główną i nagrodę pocieszenia wśród uczniów
poszczególnych etapów kształcenia (klasy 0-III
SP, IV-VI SP, I-III G).
Zachęcamy wszystkich pracowników szkoły do
dostarczania kuponów konkursowych – rozlosujemy wśród nich nagrodę
pocieszenia.

Rozwiązanie konkursu z poprzedniego numeru:
hasło: GENERAŁ GĄGOR
Nagrody wylosowali:
- nagrody główne: Szczecina Michał III SP, Gądek Natalia III G, Luksa
Damian VI SP (korektory w myszce)
Nagrody pocieszenia: Wróbel Adrian I SP, Czernecki Dawid VI SP,
Ruchała Magdalena I SP, p. Bugara Danuta (kołonotatniki)

KUPON
…………………………..
Hasło
………………………..

Na zwycięzców czekają nagrody.
Kupony prosimy dostarczać do
Dominika Janiszewskiego z klasy
III gimnazjum do 30 maja 2011 r.

imię i nazwisko, klasa

16

