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Witamy w nowym roku szkolnym 2012/2013. Aktualny numer
poświęcamy w całości uroczystości poświeconej naszemu patronowi
– Franciszkowi Gągorowi. Jak wszyscy wiemy 8 września
obchodziliśmy „Święto Szkoły”, podczas którego odbył się „I Rajd
im. gen. Franciszka Gągora”, a szlak turystyczny biegnący z Nowego
Sącza przez Koniuszową do Ptaszkowej otrzymał imię gen.
Franciszka Gągora.
Oto fotorelacja z tego wydarzenia.

uroczysta msza święta w kościele w Mogilnie
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uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej
na szlaku Nowy Sącz – Koniuszowa – Ptaszkowa
oraz salwa w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej z Nowego Sącza
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I Rajd im. gen. Franciszka Gągora
oraz pokaz ratownictwa medycznego
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akademia poświęcona patronowi w wykonaniu uczniów oraz
absolwentów
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złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową
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wpisy do księgi pamiątkowej
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Podczas uroczystego odsłonięcia tablicy
pamiątkowej zaproszeni goście tak oto wspominali
generała Gągora.
Pani

Lucyna
Gągor
mówiła
o trasach,
które
pokonywał Franciszek
Gągor, kiedy chodził do
szkoły.
Wspominała
o celach, które sobie
stawiał i z determinacją
je
realizował.
Podkreślała, że bardzo
ważne jest, aby każdy
człowiek stawiał sobie
cele i je realizował,
aby każdy podejmował nowe wyzwania, podobnie jak to
czynił nasz patron. Podkreślała, że bardzo cieszy się, że kiedy
tym szlakiem będą chodzić ludzie, to kiedy przejdą obok
tablicy informacyjnej, to przypomną sobie, kim był generał
Franciszek Gągor.
opr. Dawid Kmak, Aneta Sobczyk

Prezes PTTK – Stanisław Leśnik podkreślał, że generał
zawsze z chęcią wracał do swojej „małej Ojczyzny” – Koniuszowej
oraz często przemierzał ten szlak. Podkreślał, że Franciszek Gągor
dbał o swoją miejscowość. Dokonał też uroczystego odczytania aktu
nadania szlakowi turystycznemu imienia Franciszka Gągora –
człowieka wywodzącego się właśnie z Koniuszowej.
opr. Agata Bugara, Paulina Marcisz
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Generał dywizji
– Zbigniew Czerwiński
w swoim przemówieniu
wspominał czasy, gdy
był
jeszcze
podwładnym generała
Franciszka
Gągora.
Opowiadał
o jego
cechach, o tym, że był
koleżeński, aktywny,
chętnie pomagał innym.
Jego skromna osoba
była wzorem do naśladowania. Generał Gągor zachęcał
wszystkich do aktywności i nieraz mówił panu Zbigniewowi, iż
„trzeba by w końcu wybrać się na halę”. Na zakończenie generał
Czerwiński zwrócił się bezpośrednio się do uczniów Zespołu
Szkół w Koniuszowej mówiąc, że mają szczęście, że posiadają
takiego patrona.
opr. Michał Kowalczyk, Kamil Krok

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na szlaku
poświęconym naszemu Patronowi odbyło się z udziałem
ważnych zaproszonych gości. Wśród nich nie mogło zabraknąć
Wójta Gminy Korzenna - pana Leszka Skowrona. W
przemówieniu skierowanym do uczestników pan Wójt zwrócił
uwagę na wyjątkową pracowitość i życzliwość generała
Gągora, co budziło szacunek i uznanie. Podkreślił również to,
że wokół naszego Patrona zawsze gromadzili się ludzie, tak
jak zebrali się, aby uczcić jego pamięć. Pan Wójt życzył
uczniom naszej szkoły sukcesów na miarę osiągnięć
Franciszka Gągora, co z pewnością jest dla nas dużym
wyzwaniem.
opr. Porębska Aneta
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Akt nadania imienia gen. Franciszka Gągora
szlakowi turystycznemu przebiegającemu przez
Koniuszową
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Sprawozdanie z przebiegu uroczystości możemy przeczytać na
stronie internetowej Gminy Korzenna, na stronie „Tygodnia
Nowosądeckiego”, na stronie parafii Mogilno, na stronie
sztabu Generalnego Wojska Polskiego, na stronie tygodnika
„miastoNS”, na stronie „Sądeczanina”.
My postanowiliśmy Państwu przybliżyć dwa artykuły.

Wielkich rzeczy dokonują zwykli ludzie
„Wielkich rzeczy dokonują zwykli ludzie” – pod takim
hasłem 8 września 2012 roku w Zespole Szkół w Koniuszowej
obchodzone było „Święto Szkoły”. Uroczystość pierwszej rocznicy
nadania Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum w Koniuszowej
imienia gen. Franciszka Gągora połączona była z nadaniem imienia
gen. Franciszka Gągora szlakowi turystycznemu wiodącemu
z Nowego Sącza przez Koniuszową do Ptaszkowej.
W „Święcie Szkoły” w Koniuszowej uczestniczyli
członkowie rodziny generała z małżonką Lucyną Gągor,
parlamentarzyści,
przedstawiciele
władz
samorządowych
i kuratorium oświaty, przedstawiciele wojska oraz PTTK, koledzy
i przyjaciele generała, radni, sołtysi, kapłani, nauczyciele, młodzież
szkolna, rodzice, mieszkańcy Koniuszowej. Dyrektor szkoły
Jarosław Gliński podziękował wszystkim, którzy zechcieli
uczestniczyć w tej tak ważnej dla społeczności szkolnej uroczystości,
jaką jest pierwsza rocznica nadania Szkole Podstawowej oraz
Gimnazjum w Koniuszowej imienia generała Franciszka Gągora
wywodzącego się właśnie z Koniuszowej.
O godzinie 11 w parafialnym kościele w Mogilnie odbyła
się uroczysta msza święta, po której delegacje złożyły kwiaty na
grobie mamy gen. Franciszka Gągora. Następnie uroczystość
przebiegała dwuetapowo. Zaproszeni goście, delegacje uczniowskie
oraz mieszkańcy uczestniczyli w odsłonięciu tablicy informacyjnej
na szlaku turystycznym. Tego doniosłego aktu dokonali małżonka
generała – pani Lucyna Gągor, prezes PTTK –Stanisław Leśnik,
generał dywizji – Zbigniew Czerwiński, wójt gminy Korzenna –
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Leszek Skowron. Poświecenia tablicy dokonał proboszcz parafii
Mogilno – ksiądz Emil Myszkowski.
Natomiast uczniowie wzięli udział w rajdzie, schodząc do
budynku szkoły dwoma wyznaczonymi trasami, na których
przygotowano „posterunki medyczne”, na których pod opieką
zawodowych ratowników uczyli się udzielania pierwszej pomocy.
Zaproszeni goście wspominali generała. Pani Lucyna
Gągor mówiła o trudnych warunkach, w jakich upłynęła młodość jej
męża, o sporych odległościach, które musiał pieszo pokonać, aby
dostać się do szkoły. Wspominała także, że jej mąż ciągle wyznaczał
sobie nowe cele i z determinacją je realizował, chociaż
niejednokrotnie wymagały one sporo wyrzeczeń. Zaznaczyła, że
cieszy się, że pamięć o jej mężu jest w Koniuszowej – miejscowości,
z której się wywodził – tak bardzo żywa. Z kolei przedstawiciel
Wojska Polskiego – generał dywizji – Zbigniew Czerwiński mówiąc
o gen. Franciszku Gągorze podkreślał, że był on bardzo aktywny
i zawsze zachęcał innych do podejmowania nowych wyzwań.
Natomiast wójt gminy Korzenna – Leszek Skowron zwrócił
szczególną uwagę na fakt, że Franciszek Gągor był człowiekiem,
wokół którego zawsze gromadzili się ludzie. Życzył jednocześnie
uczniom sukcesów na miarę osiągnięć ich patrona.
Ostatnia część „Święta Szkoły” miała miejsce w budynku
szkoły w Koniuszowej. Podczas uroczystej akademii poświęconej
patronowi uczniowie Zespołu Szkół w Koniuszowej zapewniali, że
dzisiejsze święto poświęcone jest pamięci człowieka, który
pozostawił piękny ślad nie tylko w rodzinnej Koniuszowej, nie tylko
w ojczystej Polsce, nie tylko w Europie, ale i na całym świecie.
Pamięci człowieka, który posiadał najwyższą ziemską wartości –
honor. Zapewniali jednocześnie, że będą podążali pięknym śladem
swojego patrona i kierowali się w życiu szlachetnością serca,
sumiennością, rzetelnością, uprzejmością i prawdomównością.

artykuł wraz ze zdjęciami znajdziemy pod adresem:
http://www.miastons.pl/99,5443,Wielkich_rzeczy_dokonuja_zwykli
_ludzie.htm
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Ciesz się Koniuszowo! – nowy obiekt imienia gen.
Franciszka Gągora
Ciesz się Koniuszowo,
Ziemio Mogilska i Ziemio
Sądecka,
że
wydałaś
tak
wielkiego syna, jakim był
Franciszek Gągor – słowa, które
padły
podczas
uroczystości
rocznicowych
w
rodzinnej
miejscowości śp. generała. Od
dziś (8 września) generał Gągor
jest patronem kolejnego obiektu
na Sądecczyźnie – szlaku
turystycznego Nowy Sącz –
Koniuszowa – Ptaszkowa.
Podniosła Msza Święta,
nadanie imienia gen. Franciszka Gągora szklakowi turystycznemu,
odsłonięcie tablicy pamiątkowej, I Rajd, tematyczna akademia –
najważniejsze punkty uroczystości z okazji pierwszej rocznicy
nadania imienia Zespołowi Szkół w Koniuszowej. Rok temu za
patrona tej placówki obrano Franciszka Gągora – tragicznie
zmarłego w katastrofie smoleńskiej z 2010 roku, Szefa Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego. Urodził się on i wychował
w malowniczej Koniuszowej, położonej kilkanaście kilometrów na
północy wschód od Nowego Sącza. Mieszkańcy wsi oraz osoby,
które znały osobiście zmarłego generała Gągora, powtarzają, że był
nauczycielem życia, a teraz jest wzorem do naśladowania.
By uczcić wydarzenia sprzed roku, spotkano się dzisiaj w
rodzinnych stronach gen. Franciszka Gągora. Najpierw w kościele
p.w. Podwyższenia Krzyża w Mogilnie, potem na szlaku i w szkole
w Koniuszowej, zebrali się mieszkańcy parafii Mogilno, rodzina
zmarłego na czele z jego żoną Lucyną oraz grono pedagogiczne z
Jarosławem Glińskim - dyrektorem ZS w Koniuszowej. Nie zabrakło
kolegów i koleżanek z lat szkolnych, m.in. z I LO im. Jana Długosza
w Nowym Sączu. Obecni byli przedstawiciele władz, reprezentanci
Wojska Polskiego oraz delegaci PTTK – oddział „Beskid”
w Nowym Sączu wraz z kapelanem ks. Janem Wąchałą.
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Podczas Mszy Świętej, od której rozpoczęto obchody, ks. dr
Andrzej Jedynak zapewniał o duchowej obecności śp. generała. –
Ciesz się Koniuszowo, Ziemio Mogilska i Ziemio Sądecka, że
wydałaś tak wielkiego syna! Wydałaś nie tylko generała, ale
i wielkiego człowieka! - powiedział podczas homilii ksiądz
dr Andrzej Jedynak. Po nabożeństwie złożono kwiaty i znicze na
grobie śp. Emilii Gągor – mamy zmarłego generała Franciszka.
Następnie udano się na szlak turystyczny, któremu nadano imię gen.
Franciszka Gągora. Odsłonięto tablicę pamiątkową, którą poświęcił
ks. Emil Myszkowski - proboszcz parafii Mogilno. W tym miejscu
głos zabrali zaproszeni goście. – Wokół Generała Gągora zawsze
gromadzili się ludzie, gdyż był on człowiekiem otwartym. Dzielił się
wiedzą i doświadczeniem. Zawsze interesował się naszą gminą – tak
Leszek Skowron – wójt Gminy Korzenna, wspominał generała
Franciszka Gągora. Żona tragicznie zmarłego, Lucyna Gągor
wyraziła swoje uznanie wobec inicjatywy, podtrzymującej pamięć
o jej mężu. Uczniom Zespołu Szkół w Koniuszowej gratulowała
wyników w nauce. Następnie przewodnik – Jan Oleksy,
rozpoczynając rajd poprowadził chętnych nowym szlakiem do
szkoły w Koniuszowej. Tam kilkanaście minut przed godziną 1400
rozpoczęła się tematyczna akademia przygotowana przez uczniów
i nauczycieli. Były wiersze, informacje biograficzne o generale
Gągorze oraz patriotyczne pieśni. O bezpieczeństwo zgromadzonych
zadbali druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogilnie.
Uroczystość została uświetniona występem gminnej Orkiestry Dętej
OSP Mogilno pod przewodnictwem kapelmistrza Andrzeja Bogdała.
Po części oficjalnej, zaproszeni goście udali się na wspólny obiad. W
Zespole Szkół udostępniono księgę, w której każdy mógł złożyć
swój podpis. Goście otrzymali także pamiątki z wizerunkiem gen.
Franciszka Gągora. Dyrektor ZS w Koniuszowej – Jarosław Gliński,
już dziś zaprosił na obchody kolejnej rocznicy w przyszłym roku.
Jadwiga Jelińska (Reda)

artykuł wraz ze zdjęciami znajdziemy na stronie internetowej parafii
Mogilno
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Franciszek Gągor
- historia, która trwa
Franciszek Gągor urodził
się 8 września 1951r.
w naszej
miejscowościKoniuszowej. Po ukończeniu
szkoły
podstawowej
uczęszczał do I Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana
Długosza w Nowym Sączu,
gdzie zdał maturę w 1969 r.
Potem w latach 1969–1973
studiował w Wyższej Szkole
Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Był także absolwentem
filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
(1983) oraz studiów strategicznych w Akademii Obrony NATO w Rzymie
(2001). W 1998 r. w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie obronił
rozprawę naukową i uzyskał stopień naukowy doktora nauk wojskowych. W
2002 r. odbył podyplomowe Studia Strategiczno-Operacyjne na Narodowym
Uniwersytecie Obrony Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie.
Po promocji oficerskiej został skierowany do 2 Pułku Czołgów Średnich, w
którym służył na stanowisku dowódcy plutonu rozpoznania, a następnie
dowódcy kompanii rozpoznania. W 1978 wyznaczono go starszym wykładowcą
w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych. Od 1988 do 1990
był starszym oficerem operacyjnym ds. kontyngentów wojskowych w
Głównym Zarządzie Szkolenia Bojowego Wojska Polskiego, a następnie
pracował w Zarządzie Wojskowych Spraw Zagranicznych. Kontyngenty
wojskowe były największą pasją i zainteresowaniem naukowym generała.
Dlatego brał udział w misjach pokojowych m.in. w Egipcie, na Wzgórzach
Golan, w Iraku i Kuwejcie; w Operacji "Pustynna Burza" był zastępcą
dowódcy polskiego kontyngentu.
W 1992r. objął stanowisko szefa Oddziału Operacji Pokojowych Zarządu
Wojskowych Spraw Zagranicznych. Następnie kontynuował służbę
w Departamencie Wojskowych Spraw Zagranicznych Ministerstwa Obrony
Narodowej w Warszawie, gdzie był kolejno dyrektorem Biura Kontroli Zbrojeń
i Misji Międzynarodowych – zastępcą dyrektora Departamentu (1993–1996)
oraz dyrektorem Departamentu (1996–1999). W 1999 r. został szefem
Generalnego Zarządu Operacyjnego P-3 w Sztabie Generalnym Wojska
Polskiego w Warszawie. W latach 2004–2006 był polskim przedstawicielem
wojskowym przy Komitetach Wojskowych NATO i Unii Europejskiej w
Brukseli.
W dniu 27 lutego 2006 r. gen. Gągor został awansowany przez prezydenta
do stopnia generała broni i powołany na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego
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WP. Trzy lata później - w marcu 2009 r. - prezydent ponownie wyznaczył go na
najwyższe stanowisko w Wojsku Polskim.
W wolnym czasie Generał poświęcał się swoim dodatkowym pasjom. Nasz
Patron biegle władał językiem angielskim, znał także język rosyjski i francuski.
Interesował się historią i tenisem ziemnym. Zdobył odznakę skoczka
spadochronowego. Wraz z Krzysztofem Paszkowskim napisał książkę pt.
"Międzynarodowe operacje pokojowe w doktrynie obronnej Rzeczypospolitej
Polskiej" (wyd. 1999r.).
Za wzorową służbę generał uhonorowany został m.in. Krzyżami Oficerskim i
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi,
odznaczeniami resortowymi i wieloma odznaczeniami innych państw, m.in.:
amerykańską Legią Zasługi i francuska Legią Honorową.
Zmarł 10 kwietnia 2010 w katastrofie polskiego samolotu w Smoleńsku.
Trumna z jego ciałem przybyła do Polski 16 kwietnia 2010 r.
21 kwietnia został pochowany w Kwaterze Smoleńskiej na Cmentarzu
Wojskowym na Powązkach.
20 kwietnia 2010 r. odsłonięto poświęconą naszemu Patronowi tablicę
pamiątkową w siedzibie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie, a
15 sierpnia 2010 r. tablicę pamiątkową na terenie Ministerstwa Obrony
Narodowej Islamskiej Republiki Afganistanu w Kabulu.
3 września 2011 r. gen.
Franciszek Gągor został Patronem
naszej szkoły. Tu znajduje się
poświęcona generałowi Izba
Pamięci oraz tablica pamiątkowa.
11 października 2011r.
na terenie Wojskowej Akademii
Technicznej
im.
Jarosława
Dąbrowskiego w Warszawie
odsłonięto tablicę pamiątkową
poświęconą
pamięci
gen.
Franciszka Gągora, a 25 października 2011 r., z okazji 93. rocznicy odrodzenia
Sztabu Generalnego WP, poświęconą generałowi tablicę pamiątkową odsłonięto
w siedzibie Sztabu Generalnego WP.
27 kwietnia 2012 r. imię gen. Gągora otrzymała sala widowiskowokonferencyjna w siedzibie Akademii Obrony Narodowej.
8 września 2012 r. w pierwszą rocznicę nadania Szkole Podstawowej
oraz Gimnazjum w Koniuszowej imienia gen. Franciszka Gągora odsłonięto
pamiątkową tablicę na szlaku turystycznym Koniuszowa- Ptaszkowa- Nowy
Sącz. Szlak nosi imię naszego Patrona – gen. Franciszka Gągora.
Pamięć o Generale Franciszku Gągorze jest wciąż żywa i z pewnością
wydłuży się lista dowodów szczególnego uznania i wdzięczności.
opr. Aneta Porębska

16

„Wielkich rzeczy
dokonują zwykli ludzie”
Generał Franciszek
Gągor pozostawił piękny
ślad nie tylko w naszej
miejscowości, ale i na
całym świecie. Niezmiernie
pracowity, ambitny patriota
- tak zapamiętali go
najbliżsi. Dokonał wielkich
rzeczy, kierując się w życiu
uprzejmością, prawdomównością, sumiennością, rzetelnością. Był
człowiekiem, który udowodnił, że ciężka praca może nas
doprowadzić do sukcesu. Jak wspomina nauczycielka pani Józefa
Ogorzałek: „Potrafił narzucić sobie dyscyplinę, by chłonąć
ponadprogramową wiedzę, nie tracąc niczego z obowiązującego
programu.” Możemy tylko wyobrazić sobie jak zawziętym
człowiekiem był nasz Patron, który czytał od najmłodszych lat i to
więcej niż trzeba było. Zastanówmy się… Czy my teraz
przeczytalibyśmy książkę, która nie jest „obowiązkiem” w szkole?
Zapytacie: po co? Przecież wszystko jest w Internecie.
Generał Gągor zginął tak nagle… Cytując wiersz jego córki
Katarzyny: „Odszedłeś tak nagle bez pożegnania, już nie zdążyłeś na
sobotnią kolację. Staliśmy w oknie, zerkając, czekając, błagając…”
możemy jedynie wyobrazić sobie, co to był za szok dla rodziny.
Chyba nikt z nas nie spodziewałby się takiej tragedii. Każdy
zareagowałby tak samo, nie chcąc uwierzyć w to, co się stało…
Mimo że nie ma już generała wśród nas, to dla rodziny i znajomych
dumą będzie to, że znali tak znakomitego człowieka.
Dziś generał Franciszek Gągor jest dla nas wzorem do naśladowania.
Pragniemy kroczyć drogą pracowitości - drogą, którą on podążał.
Mamy nadzieję, że dojdziemy w życiu do tego, co zaplanujemy w
młodości.
„Generale […] spraw, by koniuszowska młodzież
Wiele siły miała
I podobnie jak Ty
Szczyty zdobywała…”
opr. Karolina Ruchała
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Generała Franciszka Gągora wspominają też
zaproszeni goście:
Wojciech Matuszewski, płk Wojska Polskiego, były szef kancelarii
Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Franciszka
Gągora, obecnie pracownik zespołu prasowego SG WP – przyjaciel
rodziny śp. gen. Franciszka Gągora tak pisze w liście skierowanym
na ręce dyrektora szkoły:
„Szanowny Panie Dyrektorze, serdecznie dziękuję za wspaniałą
uroczystość, za to że mogłem w niej uczestniczyć, razem z Gronem
Pedagogicznym i Młodzieżą oddać hołd Waszemu Patronowi, a dla mnie
Człowiekowi, którego znałem, z którym pracowałem i którego bardzo
cenię.
Rocznica nadania Szkołom imienia połączona z rocznicą urodzin Patrona,
to doskonała okazja do obchodzenia święta Zespołu Szkół. Katastrofa pod
Smoleńskiem była tragicznym epizodem w życiu gen. Gągora, ale tylko
epizodem. Nie dlatego go cenimy, nie dlatego został Patronem obu Szkół,
że tragicznie zginął. Był wyjątkowo pracowitym człowiekiem oddanym
Polsce i wojsku, ale nie myślał o śmierci a o przyszłości, o tym co trzeba
jeszcze zrobić. Miał bardzo ambitne plany i jestem przekonany, że
zrealizowałby je. Jest doskonałym wzorcem dla młodego pokolenia
z Koniuszowej. Jego życie potwierdza, że w zasadzie nie ma celów,
których nie da się osiągnąć. Myślę, że te wspaniałe cechy zasługują na
szczególne podkreślanie. Trzeba też pamiętać, że był człowiekiem
życzliwym, pogodnym, otwartym na innych. Lubił żartować, śmiać się.”

Z kolei Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Marian Cycoń
pisze:
„Generał Franciszek Gągor był niezwykłą postacią, która wywarła
wielki wpływ na kształt obecnych struktur Armii Polskiej.
Niezwykłe cechy jego osobowości sprawiły, że był on człowiekiem
niezastąpionym na powierzonych mu stanowiskach. Pan Generał
posiadał zdolność strategicznego myślenia nie tylko w kontekście
wojskowym, ale i politycznym, co sprawiało, że oprócz doskonałego
żołnierza był on również zręcznym dyplomatą. Zdolności te
przejawiały się szczególnie podczas pracy w strukturach NATO,
gdzie niejednokrotnie zabierał głos w sprawach trudnych i ważnych
dla Państwa Polskiego.”
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Poprosiliśmy
dyrektora
szkoły
Jarosława
Glińskiego
o krótkie
podsumowanie
uroczystości.
Oto ono:

„Rodzice, nauczyciele i uczniowie wnieśli znaczny wkład
pracy w przygotowanie uroczystości – I rocznicy nadania imienia
gen. Gągora naszej szkole. Dziękuję ks. Proboszczowi Emilowi
Myszkowskiemu oraz ks. katechecie Łukaszowi Pawłowskiemu za
przygotowanie pięknej liturgii Mszy Świętej. Dziękuję żonie
naszego Patrona – Pani Lucynie Gągor za zaszczycenie nas swoją
obecnością oraz za przekazanie cennych prezentów do Izby Pamięci
– czapki generalskiej ręcznie obszytej oraz manekina, który służy do
ekspozycji munduru Generała. Dziękuję Wójtowi Gminy Korzenna –
Leszkowi Skowronowi – za wsparcie finansowe I rajdu im. gen.
Franciszka Gągora.
Cieszy mnie liczna obecność zaproszonych gości, w tym
kolegów z klasy licealnej Generała, którzy deklarują coroczną
obecność na naszym święcie. Bardzo owocna okazała się współpraca
z PTTK Beskid Nowy Sącz. Poza znanym już faktem nadania im.
gen. Franciszka Gągora szlakowi turystycznemu, w ramach tej
współpracy założymy szkolne koło PTTK, co uatrakcyjni ofertę
zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół w Koniuszowej.
Moim zdaniem obchody I rocznicy nadania im. Generała
Franciszka Gągora Szkole Podstawowej
i Gimnazjum
w Koniuszowej były bardzo udane i zapraszam już dzisiaj
wszystkich do Zespołu Szkół w Koniuszowej na kolejne
uroczystości rocznicowe.”
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

W naszej szkole jest poświęcona generałowi - Izba …
Miejsce, w którym pochowano gen. Gągora to … Smoleńska.
Co najczęściej gen. Gągor robił będąc młodym chłopcem?
Jak miał na imię gen. Gągor?
Miejsce katastrofy, w której zginął gen. Gągor.
Miejscowość, z której pochodził gen. Gągor.
opr. Karolina Ruchała

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: LATO
Nagrody wylosowali:
- nagrody główne: Siedlarz Nikodem III SP, Luksa Damian I G, Bugara Klaudia I G

(notes-

adresownik w twardej oprawie)

Nagrody pocieszenia: Kostecka Oliwia II SP, Kociołek Karol I G, Czernecki Dawid I G,
p. Kowalska Anna (pióro kulkowe)

KUPON
…………………………..
Hasło
………………………..

Na zwycięzców czekają nagrody.
Kupony prosimy dostarczać do
Karoliny Ruchały z klasy
III gimnazjum do
5 października 2012 r.

imię i nazwisko, klasa

Opiekun: P. Beata Kawik
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