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Witajcie Uczniowie!
W tym roku szkolnym pierwszy numer miesięcznika
„Echo
Szkoły”
w całości poświęcony jest naszemu
patronowi – Generałowi Franciszkowi Gągorowi. Jak
wszyscy
wiemy
3 września
2011
roku Szkole Podstawowej
oraz
Gimnazjum w Koniuszowej zostało
nadane imię człowieka, który wywodził się z Koniuszowej,
a swoją
ciężką i sumienną
pracą zdobył szczyty kariery wojskowej. Niestety przedwczesna śmierć podczas katastrofy samolotu prezydenckiego zakończyła karierę wojskową
generała. „Umarł na posterunku, aby żyć w naszej pamięci”, bowiem 3 września zostało uwieńczone dzieło zapoczątkowane
przez dyrektora Kazimierza Gargulę w dwa dni po śmierci generała Gągora. To właśnie 3 września 2011 roku dyrektor szkoły Jarosław Gliński odebrał z rąk Wójta Gminy Korzenna Leszka
Skowrona uchwałę w sprawie nadania Szkole Podstawowej oraz
Gimnazjum w Koniuszowej imienia Generała Franciszka Gągora.
I tak od 3 września 2011 roku w skład Zespołu Szkół
w Koniuszowej wchodzi: Szkoła Podstawowa im. Generała Franciszka Gągora w Koniuszowej oraz Gimnazjum im. Generała
Franciszka Gągora w Koniuszowej.
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A oto sprawozdanie z tej wielkiej uroczystości uchwycone
okiem obiektywu

najpierw
odbyła się
zbiórka
pocztów
sztandarowych

a następnie
odbył się
meldunek
gotowości
wojska
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Mszę
Świętą,
podczas której
odbyło się poświęcenie sztandaru, celebrował Biskup Polowy
Wojska
Polskiego – ks.
bp. Józef Guzdek, który w
swojej homilii,
nawiązując do
biblijnej przypowieści, mówił że Franciszek Gągor pomnażał
talenty i podkreślał, że podobnie muszą postępować uczniowie,
którzy są obdarzeni talentami i zdolnościami i muszą te talenty
pomnażać i rozwijać. A mogą tego dokonać tylko przez rzetelną
pracę.
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w uroczystości udział wzięła rodzina generała Franciszka Gągora, władze samorządowe i państwowe, reprezentanci Wojska
Polskiego, parlamentarzyści i mieszkańcy Koniuszowej
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Uczniowie szkoły prezentując sylwetkę generała Franciszka Gągora podkreślali, że był on człowiekiem, który dzięki
swojej ciężkiej, sumiennej i systematycznej pracy osiągnął
szczyty kariery wojskowej. Człowiekiem, który udowodnił na
przykładzie własnej osoby, że ciężka praca, sumienność, rzetelność, ale i uprzejmość i dobroć serca mogą wynieść nas na
szczyty sukcesu. Człowiekiem, który udowodnił, że to, co czynimy w młodości, w przyszłości odezwie się echem.
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W dalszej
części uroczystości
przewodniczący
rady Gmina Korzenna,
Wiesław
Kracoń,
odczytał
akt nadania Szkole
Podstawowej i Gimnazjum w Koniuszowej imienia Generała
Franciszka Gągora. Dyrektor szkoły Jarosław Gliński odbierając ów akt z rąk Wójta Gminy Korzenna Leszka Skowrona podkreślał wyjątkowość człowieka, który jako patron będzie czuwał nad szkołą w Koniuszowej.
Niezwykłość tego człowieka podkreślała również pani Lucyna Gągor
mówiąc, że jest dla niej
wielkim zaszczytem, że
jej małżonek został patronem szkoły
w Koniuszowej. Jednocześnie podkreślała, że
placówka w Koniuszowej
to dobra szkoła, skoro
jej absolwent zaszedł tak
daleko.
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Następnie dyrektor
szkoły złożył podziękowania na ręce
pani Lucyny Gągor
– małżonki generała
Gągora, na ręce ojca generała – pana
Jana Gągora.
Podziękowania złożył także na ręce
szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – gen. Mieczysława Cieniucha,
biskupa Józefa
Guzdka oraz Wójta Gminy Korzenna – Leszka Skowrona.
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w dalszej części uroczystości rodzice przekazali sztandar dyrektorowi szkoły, a dyrektor uczniom, którzy ślubowali dbać
o dobre imię szkoły
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odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
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wpisy do księgi pamiątkowej
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W dalszej części odbyły się występy uczniów z Zespołu Szkół
w Koniuszowej. Swoje umiejętności wokalne zaprezentował
także absolwent szkoły – Dominik Janiszewski – który wystąpił
w towarzystwie chóru z Korzennej. Motywem przewodnim części artystycznej była „Ojczyzna”.
Następnie odbyły się przemówienia
zaproszonych gości. Zarówno Szef
Sztabu Generalnego WP – gen. Mieczysław Cieniuch, senator Stanisław
Kogut,
Małopolski
Wicekurator
Oświaty–Grzegorz Baran, prof. Marek
Jeżabek – kolega Franciszka Gągora
z liceum oraz Wójt Gminy Korzenna–
Leszek Skowron podkreślali niezwykłość generała Franciszka Gągora
i to, że mieszkańcy Koniuszowej powinni być dumni ze swojego rodaka.
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A po zakończeniu części
oficjalnej zaproszono gości do zwiedzania Izby
Pamięci poświęconej generałowi
Franciszkowi
Gągorowi,
dokonania
wpisów w księdze pamiątkowej oraz na poczęstunek. Można również
było
obejrzeć
pokaz
sprzętu wojskowego.
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Oto słowa, które podczas uroczystości nadania szkole
imienia skierowała do nas pani Lucyna Gągor
Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie
Pragnę powitać wszystkich przybyłych w imieniu własnym i całej
mojej Rodziny. Zgromadziliśmy się tu dzisiaj na wielką uroczystość, jaką jest nadanie szkole imienia GENERAŁA FRANCISZKA GĄGORA — mojego męża.
Jest dla mnie wielkim zaszczytem, iż mój małżonek jako ceniony
obywatel tutejszej gminy został patronem Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Koniuszowej.
Urodził się 08-09-1951 roku.
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Pierwszy Żołnierz
Rzeczypospolitej, patriota zawsze wierny tradycji, oddany Ojczyźnie i Wojsku. Był przykładem honoru i niezbywalnej godności. Człowiek prawy, niezłomny, najwybitniejszy wojskowy dyplomata wśród oficerów. Bronił dobrego imienia Wojska Polskiego i strzegł tradycji oręża polskiego. Przez życie przeszedł w sposób honorowy. Stał na straży fundamentalnych cnót takich jak
męstwo, pracowitość, uczciwość, odpowiedzialność, sprawiedliwość i prawdomówność. Był przykładem umiłowania i mówienia
prawdy. Katolik, który zawsze pamiętał o codziennej modlitwie.
Dla mnie najukochańszy Mąż i Ojciec naszych dzieci. Wspaniały
Syn. Kochał życie, kochał Rodzinę. Tyle było jeszcze przed nim,
przed nami…
Był wielkim człowiekiem o niezwykłych zdolnościach. Autorytet
budował na spokoju i wielkiej kulturze osobistej. Przez całe życie
w każdej wolnej chwili pogłębiał wiedzę. Ciężką pracą i uporem
doszedł do najwyższego stanowiska w Wojsku Polskim. Ceniony
w Kraju i poza jego granicami. Człowiek, który godnie reprezentował Polskę i budował jej pozycję w świecie. Całe nasze życie
poświęcił służbie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Mąż stanu.
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W bardzo łatwy sposób nawiązywał kontakt z ludźmi różnych narodowości. Był człowiekiem o wielkiej wyobraźni, umiał przewidywać i myśleć perspektywicznie. W swej pracy wśród wielu ludzi różnych kultur z niezwykłym szacunkiem odnosił się do ludzkich przekonań. Umiał słuchać – lubił słuchać.
Zginął 10-04-2010 w Smoleńsku.
Pamiętajmy, aby zgodnie z jego zasadami utrwalać umiłowanie
Ojczyzny, oraz wielkość i chwałę Polski i Sił Zbrojnych.
Pragnę wyrazić podziękowanie miejscowym Władzom, Dyrekcji,
Młodzieży, Nauczycielom i Rodzicom za zorganizowanie tej
wspaniałej uroczystości i wyboru Patrona. Wiem, iż dzisiejszy
dzień zostanie nam w pamięci na długie lata.
Drodzy Uczniowie
Patronem Waszej szkoły zostaje człowiek wielki. Człowiek, który
swoją pozycję zawdzięcza nie tylko zdolnościom, talentowi, ale
także wielkiej pracy, wyrzeczeniom, wytrwałemu dążeniu do celów, które sobie wyznaczał. Były one bardzo ambitne. Nie zadowalał się byle, czym. Poprzeczkę zawsze stawiał sobie coraz wyżej.
Winniście być dumni, że staje się Waszym patronem. Generał jest
przykładem pomnażania wiedzy zdobytej w szkole, której jesteście uczniami. A to dobra szkoła, skoro jej absolwent zaszedł tak
daleko. Każdego dnia bierzcie przykład ze swojego Patrona.
Bądźcie ambitni i pracowici. Nie rezygnujcie, nie poddawajcie
się. Bądźcie wierni wartościom, które były ważne dla mojego męża. Kochajcie Polskę i bądźcie dobrymi ludźmi.
Generał Franciszek Gągor i jego całe życie oraz dokonania powinny stanowić dla Was wzór postępowania godny do naśladowania.
Honor służby jest jak sztandar, z którym żołnierz roztaje się wraz
z życiem.
Dziękuję serdecznie
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Niezwykłość postaci generała Franciszka Gągora podkreśla również
poseł Tadeusz Patalita. Równocześnie akcentuje ogromną pracę nauczycieli oraz rodziców w kształtowaniu właściwych nawyków oraz
pielęgnowaniu patriotycznych tradycji.
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Pamiątki związane z patronem

Katarzyna, córka generała w kwietniu 2010 r. przy trumnie wystawionej
w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie zostawiła taki wiersz:
„Odszedłeś tak nagle, bez pożegnania,
już nie zdążyłeś na sobotnią kolację.
Staliśmy w oknie, zerkając, czekając, błagając…
Jak to możliwe?
Dom tak pusty, tak cichy.
Tylko łzy nasze biegną próśb nie słuchając.
Biegną za Twym mundurem…
A on czeka cichutko i milczy, i milczy.
Tak dumny, że cząstką był Ciebie.
Tak ciężko uwierzyć,
sercu przetłumaczyć,
że jesteś z nami,
lecz także z Panem
i wszystkimi aniołami”.
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Imienna wizytówka śp. Generała Franciszka Gągora – Szefa
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wskazująca miejsce,
w którym Generał miał zasiąść podczas obchodów katyńskich
10 IV 2010r. w Katyniu.
18

sztandar
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KRZYŻÓWKA związana z patronem
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Jedna z cech Franciszka Gągora, którą podkreślała pani Lucyna Gągor.
Stopień wojskowy Franciszka Gągora
Nawiązując do biblijnej przypowieści biskup Guzdek mówił, że Franciszek Gągor pomnażał …
„Bóg, …, Ojczyzna”
Motyw przewodni części artystycznej zaprezentowanej na zakończenie
uroczystości.
Imię żony generała Franciszka Gągora.

* * * * * * * *
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 czerwcowego numeru:
hasło: wakacje
Nagrody wylosowali:
- nagrody główne: Fornagiel Krystian III SP, Kiełbasa Maciej VI SP, Gądek Natalia III G (zszywacz)
Nagrody pocieszenia: Bugara Izabela I SP, Strojny Klaudia VI SP, Bugara
Wojciech I G, p. Kolat Marta (notesy)

KUPON
…………………………..
Hasło
………………………..

Na zwycięzców czekają nagrody.
Kupony prosimy dostarczać do
pani Beaty Kawik
do 3 października 2011 r.

imię i nazwisko, klasa
opiekun: p. Beata Kawik
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