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Witajcie Uczniowie 
Cześć!
Mamy
już
KWIECIEŃ! Jak tam po
świętach się trzymacie?
Oby dobrze. Za nami
egzamin szóstoklasisty.
Mamy nadzieję, że poszło
Wam dobrze!  A co
przed nami… Egzaminy
gimnazjalistów.
Trzymajmy kciuki za
naszych trzecioklasistów żeby sobie poradzili. A do wakacji
zostało już niewiele ponad 2 miesiące!  Oby ta zima wreszcie
się skończyła!
Przypominamy także, że archiwalne numery naszej gazetki
można przeczytać na stronie internetowej szkoły:
www.koniuszowa.korzenna.pl
Redakcja
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Maria Konopnicka
Dzielenie się
święconym jajkiem...
Zadzwoniły już dzwony,
dzień nastał wesoły.
Pod święconym pieczywem
uginają się stoły.
Leży jajko święcone
malowane farbami –
kto też dzisiaj tym jajkiem
będzie dzielił się z nami?
A więc ojciec i matka –
oni pierwsi najpewniej,
potem bracia i siostry,
i sąsiedzi i krewni,
Potem … nie wiem kto dalej,
a odgadnąć to sztuka
może jakiś gość z drogi
do drzwi chaty zapuka.
Może dziadziuś zgrzybiały,
co się modli w kościele?
To się także tym jajkiem
z biednym dziadkiem podzielę.
Maria Stanisława Konopnicka z domu Wasiłowska (ur. 23 maja
1842 w Suwałkach, zm. 8 października 1910 we Lwowie) – polska
poetka i nowelistka okresu realizmu, krytyk literacki, publicystka
i tłumaczka.
opr. Sara Ogorzałek
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Ankieta
W klasach III i VI SP przeprowadzono ankietę nt.
,,Co kojarzy ci się z wiosną?”
Odpowiedzi były następujące:
klasa III:
kwitnące w lasach kwiaty
przebiśnieg i krokusy
kolorowe motyle
bujna zieleń
kwitnące drzewa
powrót ptaków z
ciepłych krajów
możliwość długich
spacerów i zabawa na
świeżym powietrzu
jazda na rowerze.
klasa VI:
ciepłe dni pachnące
odchodzącą zimą
czas budzenia się
przyrody z zimowego snu
gorące słońce
gra w piłkę nożną
wesoły śpiew ptaków
kwiaty w ogródkach i na
łąkach
radość i wypoczynek.
Tęsknimy już za wiosną... Oby ona jak najszybciej do nas
przyszła…
opr. Aneta Porębska
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Z życia szkoły...:)
1 marca chętni uczniowie gimnazjum a ramach realizacji
programu „Trzymaj Formę” pojechali na lodowisko do Chełmca,
a potem mieli spotkanie z „kuchnią włoską” w pizzerii.

7 marca naszą
szkołę odwiedził
przewodnik,
który
opowiedział
młodszym
i starszym
uczniom wiele
ciekawych
rzeczy o naszej
małej ojczyźnie.
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7 marca naszą szkołę odwiedziła pani pielęgniarka, która uczniom
szkoły podstawowej opowiedziała o pracy pielęgniarki. Uświadomiła
ona uczniom, jak ważne jest dbanie o higienę osobistą i higienę jamy
ustnej oraz przestrzeganie zdrowego stylu życia.
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8 marca młodsi uczniowie szkoły podstawowej wybrali się na
edukacyjną wycieczkę do Dworku w Korzennej. W programie zajęć
znalazła się historia dworu, ekspozycja etnograficzna, projekcja

filmowa i prezentacja sztuki dawnego rzemiosła.
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8 marca w naszej szkole po raz pierwszy odbył się konkurs na palmę
wielkanocną.
11 marca chętni uczniowie z klas IV-VI szkoły podstawowej udali
się do Domu Kultury w Grybowie na spektakl „Nasz Mikołajek,
czyli rzecz o dobrym wychowaniu” w wykonaniu aktorów
Narodowego Teatru Edukacji im. A. Mickiewicza we Wrocławiu.
12
marca
uczniowie
gimnazjum
w ramach
realizacji
ogólnopolskiego programu „KinoSzkoła” obejrzeli w „Sokole” film
„Gniew Tytanów”, 14 marca do kina udali się uczniowie szkoły
podstawowej, aby obejrzeć film „Cudowne dziecko”.
14 marca odbyło się międzyszkolne spotkanie sportowe w ramach
realizacji programu „Trzymaj Formę”.
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21 marca odbył się „dzień otwarty” w oddziale przedszkolnym.
Przyszli uczniowie naszej szkoły najpierw obejrzeli przedstawienie
w wykonaniu dzieci z oddziału przedszkolnego, a potem odbyła się
wspólna zabawa. Wszyscy byli bardzo zadowoleni.

witamy młodsze koleżeństwo
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21 marca nasze młodsze koleżeństwo z klas I-III SP postanowiło
utopić Marzannę, aby zima w końcu ustąpiła miejsca wiośnie.

pożegnanie zimy
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22 marca w naszej szkole została zorganizowana debata, która miała
za zadanie ocenić dotychczasowe działania proekologiczne. Ważne
jest to, że nasza szkoła aktywnie uczestniczy w ochronie środowiska,
np. poprzez sprzątanie lasów, zbieranie zużytych baterii czy
plastikowych nakrętek.
21 marca w
Zespole Szkół
w Koniuszowej
odbył się
„II Gminny
Konkurs
Ortograficzny”.
W kategorii klas IVVI pierwsze miejsce
zajęła nasza
koleżanka z klasy
VI – Aneta
Porębska.
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27 marca odbyło się podsumowanie konkursu na najładniejszą
pisankę. Natomiast Uczennice gimnazjum pod opieką pani Anny
Kity przedstawiły nam prezentację związaną z obyczajami
świątecznymi w Polsce oraz w Niemczech.

12

w świątecznym klimacie
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22 marca w naszej szkole została zorganizowana debata, która
miała za zadanie ocenić dotychczasowe działania proekologiczne.
Poniżej przedstawimy artykuł naszej koleżanki Karoliny
Ruchały, który został zamieszczony na stronie „Sądeczanina”.
Okaż kulturę i chroń naturę
W Zespole Szkół w Koniuszowej odbyła się 22 marca debata na
temat: Jak było do tej pory? Ocena dotychczasowych działań akcji
proekologicznych prowadzonych w naszej szkole.
Na spotkanie, mimo trudnych warunków pogodowych, przybyło
wielu zaproszonych gości, m.in. wójt gminy Korzenna -Leszek Skowron,
nadleśniczy Nadleśnictwa Stary Sącz - Paweł Szczygieł, radny gminy
Korzenna - Jacek Fornagiel, sołtys wsi Koniuszowa - Zbigniew Sobczyk,
prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych gminy Korzenna - Stanisław
Przychocki oraz dyrektor szkoły - Jarosław Gliński, nauczyciele
i przedstawiciele poszczególnych klas.

Celem zorganizowanej przez nauczycielkę Joannę Dźwigniewską
– Gargulę debaty była ocena dotychczasowych działań proekologicznych
w szkole w Koniuszowej - ukazanie mocnych i słabych stron oraz
wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy. Wszyscy dyskutanci zgodnie
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przyznali, że prowadzone w naszej szkole akcje proekologiczne, takie jak
np. sprzątanie świata, zbiórka baterii, makulatury i plastikowych nakrętek,
są bardzo dobrym sposobem dbania o środowisko. „Wciągają” one nie tylko
uczniów, ale także rodziców. Są swego rodzaju przygotowaniem do
zdrowego, ekologicznego życia nie tylko w przyszłości, ale już teraz.

Po długiej debacie przyszedł czas na podsumowanie. Wszyscy
uczestnicy stwierdzili, że konieczne jest dalsze prowadzenie tego typu akcji
oraz nagłaśnianie ich wśród społeczności lokalnej, ale także bardzo ważne
jest docieranie do szerszego grona odbiorców. Zdecydowano także, że
zostanie podjęta próba segregowania śmieci w szkole przez uczniów oraz
ustalono, że powinno się organizować więcej spotkań, debat związanych
z ekologią, ochroną środowiska, a także przeprowadzać konkursy z tego
zakresu. Zrodziła się też inicjatywa, żeby postarać się, aby szkoła została
liderem w gminie Korzenna z zakresu prowadzenia akcji proekologicznych.
To spotkanie miało na celu refleksję na temat akcji proekologicznych
prowadzonych w szkole w Koniuszowej. Jako że cieszą się one dużym
zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, będą nadal prowadzone. Jest to
dobry prognostyk na przyszłość.
- Bardzo mnie ucieszyła inicjatywa zorganizowania przez
uczniów kl. III gimnazjum debaty ekologicznej – mówi dyrektor szkoły
Jarosław Gliński. – Temat ten jest bardzo ważny i dostrzegalny
w działaniach szkoły. Debata przerodziła się w pewnego rodzaju
podsumowanie i ocenę naszej działalności w tym względzie. Dziękuję
wszystkim przybyłym gościom za cenne uwagi, propozycje współpracy oraz
publikacje o tematyce proekologicznej, które wzbogacą nasze zbiory
biblioteczne.
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Generał
Franciszek Gągor
1951 – 2010
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
1

P. Szeliga, Franio, pierwszy żołnierz, „Dziennik Polski”, 16 kwietnia 2010 r.
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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
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
2

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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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
5

K. Gągor, Odszedłeś tak nagle, „Echo Szkoły” 2011, nr 51, s. 17.
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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.

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.
6

http://www.sgwp.wp.mil.pl/pl/1_617.html
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Generale […] spraw, by koniuszowska młodzież
Wiele siły miała
I podobnie jak Ty
Szczyty zdobywała…7

Powyższy artykuł autorstwa Karoliny Ruchały zamieszczony na stronie
Kuratorium Oświaty w Krakowie w dziale „Edukacja regionalna”.

7

B. Kawik, Generale, Patronie nasz.
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Film
Tytuł: Epoka lodowcowa 3: Era dinozaurów

Kontynuacja jednego z największych
przebojów kina animowanego ostatnich lat,
w której poznamy dalsze przygody leniwca
Sida,
mamuta
Manny’ego,
tygrysa
szablozębnego o imieniu Diego i Scrata –
wiewiórki, która przyczyniła się do nadejścia
epoki lodowcowej.

Książka
Tytuł : Top 10 Polska - wszystko co naj...
Autor: Joanna Włodarczyk
Ideą tej książki było zgromadzenie informacji o Polsce i Polakach
i zestawienie ich w tytułowe Top 10. By ułatwić poznanie tych
faktów zastosowano przejrzysty podział na kategorie tematyczne.
opr. Aniela Szczurek

Ciekawostki
Tim Mcllrath, wokalista punk rockowego zespołu „Rise Agaist”,
cierpi na heterochronię (różnobarwność tęczówki). Jego prawe oko
jest koloru brązowego, a lewe koloru niebieskiego.
Elizabeth Gladys „Millvina” Dean, było ostatnią żyjącą ocalałą
pasażerką Titanica. Zmarła 31 maja 2009 roku w Ashurst.
W chwili rejsu miała 2 miesiące i 13 dni.
Według psychologów muzyka jest najskuteczniejszą metodą na
„ucieczkę” od problemów.
68% kobiet nie wychodzi z domu bez nałożenia makijażu.
Po publikacji filmu Disneya pod tytułem „Księżniczka i żaba”
ponad 50 dzieci trafiło do szpitala z ostrym zatruciem
salmonellą, która była spowodowana pocałowaniem żaby. 
udzi w pewnym momencie swojego życia próbowało
zamknąć lodówkę powoli, żeby zobaczyć, kiedy gaśnie światło 
opr. Patrycja Janiszewska
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Muzykaa 
Kamil Bednarek „Cisza”
Siedzę wieczorem ogarnięty moją ciszą,
oni nie słyszą, a ja - tak jak w transie
Te proste dźwięki mnie kołyszą,
nade mną chmury wiszą,
wszystko jest takie łatwe i paradoksalne
Zadowolony niosę radość dzisiaj wszędzie,
znowu się uśmiecham,
wiem, że wszystko dobrze będzie
zagubiony w tłumie chcąc odnaleźć się w tym pędzie,
buduję swoje życie na miłości fundamencie
Te chwile są z nami
i nikt nie zabierze ich dopóki my,
będziemy wciąż tacy sami,
z radością odkrywać każdy nowy dzień
To te chwile są z nami
i nigdy nie zabierze nam już ich nikt
nie zabierze nikt..
Oni słuchają lecz nie słyszą, między niebem, a ciszą,
spotykamy siebie,
oni patrzą lecz nie widzą, z Twojej radości szydzą,
przychodzą kiedy są w potrzebie
Cisza wokół mnie, zapada zmrok,
a ja nadal w nią wsłuchuję się
Serce swoim rytmem mocno upewnia mnie,
że warto wierzyć w ludzi
Pamiętaj o tym że nadzieja karmi, a nie tuczy
do szczęścia otwarte drzwi, nie szukaj kluczy
Twój Anioł chce Twą wiarę obudzić
Te chwile są z nami
i nikt nie zabierze ich dopóki my,
będziemy wciąż tacy sami,
z radością odkrywać każdy nowy dzień

i

To te chwile są z nami,
nigdy nie zabierze nam już ich nikt
nie zabierze nikt...

Kamil Bednarek (ur. 10 maja 1991 w Brzegu) - polski muzyk, kompozytor, wokalista,
autor tekstów i instrumentalista. W latach 2008-2012 wokalista formacji Star Guard
Muffin. Od 2012 roku występuje w zespole sygnowanym jego nazwiskiem. Ten utwór
pochodzi z najnowszego albumu „Jestem..”
opr. Karolina Ruchała
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI
1.
2.
3.
4.
5.
7.

6.

8.
1. Święta, które niedawno przeżywaliśmy to…
2. Pora roku, którą teraz mamy.
3. …aprilis, dzień żartów.
4. „… lodowcowa”, tytuł filmu.
5. Tytuł piosenki, która jest w tym numerze.
6. Imię autorki wiersza „Dzielenie się święconym jajkiem”.
7. W tym numerze została przeprowadzona w klasie III i IV SP.
8. Np. poniedziałek.
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: WIOSNA
Nagrody wylosowali:
- nagrody główne: Michalik Sylwia IIII SP, Szlag Małgorzata V SP, Sierotowicz Kamil II G
(korektor w taśmie)

- nagrody pocieszenia: Sierotowicz Szymon II SP, Porębska Aneta VI SP, Janawa Kamil II G,
p. Anna Kowalska (komplet długopisów żelowych)

Na zwycięzców czekają nagrody.
Kupony prosimy dostarczać do
Karoliny Ruchały
z klasy III gimnazjum
do 30 kwietnia 2013 roku.

KUPON
…………………………..
Hasło
………………………..
imię i nazwisko, klasa
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