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Witajcie Uczniowie!
Witajcie!
Nadszedł
MAJ…
Przeżyliśmy ten kwiecień, w którym
były
egzaminy;
o
wynikach
gimnazjaliści dowiedzą się dopiero
w czerwcu. Nieubłaganie zbliża się
koniec roku szkolnego. Jak tam oceny?
Już poprawiacie? Oby Wam się udało
i na koniec roku były same pozytywne
ocenki na świadectwie  Trzymajcie
się!
P.S. A do wakacji już tylko niecałe 2 miesiące!
Przypominamy także, że archiwalne numery naszej gazetki
można przeczytać na stronie internetowej szkoły:
www.koniuszowa.korzenna.pl
Redakcja
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Poezja
Józef Relidzyński

RADOSNY DZIEŃ
Dniu radości, dniu wesela!
Jak szeroki polski kraj,
Niechaj okrzyk w niebo strzela
Vivat! Vivat! Trzeci Maj!
Naród z królem, król z narodem
Odrodzenia ziścił sen…
w upojeniu cudnem, młodem
niech nam dzień rozbłyska ten
Trzeci Maja! … Wielki Boże!
dłonie bratnie złączmy wraz!
Cóż się oprze, któż nas zmoże?
Bóg nad nami! Polska w nas!
Zorza świta, dzień się rodzi –
Po wolności sięgnij raj!
W górę serca starzy, młodzi!
Vivat! Vivat! Trzeci Maj.

Józef Relidzyński (1886–1964) – polski poeta, dziennikarz,
scenarzysta, prozaik, żołnierz i urzędnik państwowy.
opr. Sara Ogorzałek
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Z życia szkoły...:)
8 kwietnia uczniowie
klas IV – VI szkoły
podstawowej,
a 15 kwietnia
gimnazjaliści
wybrali się na
edukacyjną
wycieczkę do Dworu
w Korzennej.
Obejrzeli
odremontowany dwór,
poznali jego historię,
zobaczyli wystawę rzemiosła, wystawę prac studentek Politechniki
Rzeszowskiej, ukazującą piękno gminy Korzenna. Zapoznali się
również z wystawą dawnych przedmiotów codziennego użytku,
które znajdują się w izbie regionalnej. Jedna grupa uczniów obejrzała
również film edukacyjny, a dla gimnazjalistów przygotowano
warsztaty z bibułkarstwa. Uczniom udało się również przetestować
plac zabaw, który znajduje się w obrębie dworu. Poniżej krótka
fotorelacja z tych wyjazdów.

4

zwiedzanie Dworu w Korzennej
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zwiedzanie Dworu w Korzennej
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warsztaty z bibułkarstwa i trzymanie formy na świeżym powietrzu
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10 kwietnia odbyła się uroczysta akademia z okazji rocznicy
śmierci naszego patrona – generała Franciszka Gagora oraz
rocznicy wydarzeń katyńskich. Akademia przygotowana została
przez: Beatę Kawik, Iwonę Gągolę-Ogorzałek i Annę Kowalską.
Poniżej przedstawiamy artykuły naszych uczennic związane z tym
wydarzeniem oraz fotorelację.
18 kwietnia odbyła się wywiadówka. Już dłużej nie dało się
ukrywać przed rodzicami informacji o postępach w nauce
i zachowaniu 
30 kwietnia odbyła się uroczysta akademia związana z rocznicą
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Młodzież do występów
przygotowała pani Anna Kowalska oraz pani Anna Waz.
Karolina Ruchała i Anna Czernecka z klasy III gimnazjum
zostały posłankami i wezmą udział w XIX Sesji Sejmu Dzieci
i Młodzieży, która odbędzie się 1 czerwca w Warszawie. Udało im
się wygrać w ogólnopolskim konkursie, w którym uczestniczyło
prawie 600 zespołów.
Z kolei młodsi
uczniowie szkoły
podstawowej tworzą
prawdziwe arcydzieła.
Odbywa się to na
zajęciach
pozalekcyjnych
prowadzonych w ramach
realizowanego w naszej
szkole projektu
„Indywidualizacja
nauczania w zakresie
niwelowania trudności
w przyswajaniu
programu uczniów klas od I-III szkół podstawowych w Gminie
Korzenna” nr projektu POKL.09.01.02.-12-081/11. Projekt
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
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Oto artykuł napisany
przez Magdalenę
Ruchałę z III klasy
szkoły podstawowej
Na
zajęciach
plastycznych z projektu
uczniowie rozwijają swój
talent,
a zwłaszcza
uczniowie
uzdolnieni.
W zajęciach uczestniczy
osiem
dziewczynek.
Dziewczynki
są
podzielone
na
dwie
grupy.
W pierwszej
grupie są: Magdalena
Ruchała, Kinga Janawa,
Dominika Bielak, Julia Kociołek. W drugiej grupie są: Sylwia
Michalik, Anna Stasianek, Izabela Bugara, Joanna Szczygieł. Na
zajęciach w dniu 8 kwietnia robiliśmy Panią Wiosnę z różnych
materiałów, a w dniu 15 kwietnia robiliśmy piękne żółte żonkile
i kolorowe krokusy. Na tych zajęciach jest bardzo fajnie.
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Oto artykuły naszych uczennic: Karoliny Ruchały
i Anny Czerneckiej
Karolina Ruchała „Pamięć nie umiera”
zamieszczony na stronie „Sądeczanina”
http://www.sadeczanin.info/sadeczanin-mlodych,12/w-zespole-szkol-w-koniuszowejpamiec-nie-umiera,45795#.UYf-HEqQufF

Dnia 10.04.2013 roku w Zespole Szkół w Koniuszowej
odbyła się akademia z okazji rocznicy mordu katyńskiego oraz
katastrofy smoleńskiej, w której zginął patron tejże szkoły – generał
Franciszek Gągor.

Na tę uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości, m.in.:
naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu w Krakowie - prokurator Waldemar Szwiec,
Wójt Gminy Korzenna - Leszek Skowron, proboszcz parafii
Mogilno - ks. Emil Myszkowski, komendant WKU w Nowym Sączu
- ppłk Grzegorz Dobosz, prezes PUK gminy Korzenna - Stanisław
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Przychocki, prezes Stowarzyszenia Miłośników Historii - Zbigniew
Ciekański, przewodniczący Rady Gminy Korzenna – Wiesław
Kracoń, radny Gminy Korzenna - Jacek Fornagiel oraz sołtys
Koniuszowej - pan Zbigniew Sobczyk.

W tym dniu wszyscy uczniowie przyszli do szkoły w strojach
galowych, które podkreślały dostojność tej uroczystości. Na
początku zebrani wysłuchali komunikatu o wybuchu II wojny
światowej, później przyszedł czas na przedstawienie tragicznej
historii, w tym wydarzeń, które rozegrały się 1940 roku w Katyniu.
Kolejnym punktem akademii było przypomnienie sylwetki patrona
naszej szkoły – generała Franciszka Gągora, który 10.04.2010 r.
zginął w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem.
Oddając mu cześć złożono również kwiaty pod tablicą pamiątkową.
Po części artystycznej przyszedł czas na przemówienie
Wójta Gminy Korzenna, który podkreślał, jak ważna jest pamięć o
ofiarach, o tych wszystkich wybitnych obywatelach. Na koniec głos
zabrał prokurator Waldemar Szwiec – naczelnik Oddziałowej
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w Krakowie. Wygłosił on prelekcję nt. „Dlaczego musimy pamiętać
o Katyniu?”. Była to bardzo ciekawa forma przekazu, której każdy z
obecnych na sali wysłuchał w skupieniu. Dowiedzieliśmy się, czym
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zajmuje się IPN oraz jak ważną rolę on spełnia. Oczywiście po
zakończeniu prelekcji nie obeszło się bez pytań, na które pan
prokurator z chęcią udzielał odpowiedzi. Tego rodzaju akademie w
Zespole Szkół w Koniuszowej stały się już tradycją, która na pewno
będzie trwać przez kolejne lata.
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Anna Czernecka
„Obchody rocznicy śmierci patrona – gen. Franciszka Gągora”
artykuł zamieszczony na stronie „miastoNS”
http://www.miastons.pl/77,Aktualnosci.htm?id=7154

Dnia 10.04.2013 w Zespole Szkół w Koniuszowej odbyła się
uroczysta akademia z okazji rocznicy zbrodni katyńskiej i katastrofy
pod Smoleńskiem. Dla uczniów szkoły jest to szczególnie ważne
święto, ponieważ pod Smoleńskiem zakończył swój żywot patron
szkoły gen. Franciszek Gągor.

Uroczystość rozpoczęła się od przywitania przez dyrektora
szkoły gości: ppłka Grzegorza Dobosza - komendanta WKU
w Nowym Sączu, prokuratora Waldemara Szwieca - naczelnika
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu w Krakowie, prezesa Stowarzyszenia Miłośników Historii
- Zbigniewa Ciekańskiego, Wójta Gminny Korzenna- Leszka
Skowrona, radnego Gminy Korzenna – Jacka Fornagla, sołtysa wsi
Koniuszowa- Zbigniewa Sobczyka, prezesa PUK-u w Korzennej Stanisława Przychockiego.
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Następnym punktem była akademia przypominająca historię
Katynia jak i sylwetkę patrona szkoły, człowieka wywodzącego się
z Koniuszowej, który swój żywot zakończył podczas katastrofy
samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem w kwietniu 2010 roku.
Następnie delegacja uczniów, nauczycieli wraz z dyrektorem
i przybyłych gości udała się pod tablicę pamiątkową, by złożyć
kwiaty. Po zakończeniu przygotowanej przez uczniów akademii
głos zabrali przybyli goście, a następnie prokurator Waldemar
Szwiec - naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie opowiedział o swojej
pracy jak i o zbrodni katyńskiej. Mamy nadzieję, że uczniowie
Zespołu Szkół w Koniuszowej zawszę będą pamiętać o tym, co się
wydarzyło w Katyniu i tak jak teraz, będą ten dzień obchodzić
uroczyście.
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Wywiad
Wywiad z prokuratorem
Waldemarem Szwiecem
naczelnikiem Oddziałowej
Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi
Polskiemu
* Dzień dobry. Nazywamy się: Karolina Ruchała i Anna Czernecka,
i jesteśmy redaktorkami gazetki szkolnej „Echo Szkoły”. Czy zgodzi się
Pan odpowiedzieć na kilka naszych pytań?

- Witam. Tak, bardzo mi miło.
* Na czym polega Pana praca? Czym zajmuje się Oddziałowa Komisja
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu?

- Jestem prokuratorem, więc moja praca polega na prowadzeniu
śledztw, których przedmiotem są zbrodnie nazistowskie oraz
zbrodnie komunistyczne.
* Co Pana zdaniem jest najtrudniejszego w takiej pracy? Czy wymaga
ona jakichś większych poświęceń?

- Najtrudniejsze jest gromadzenie dowodów. Wynika to z faktu, że te
zdarzenia miały miejsce zazwyczaj kilkadziesiąt lat temu, wiele osób
już nie żyje, a dokumenty są nieraz zniszczone. To zaangażowanie
polega na połączeniu pracy badacza historii z pracą prokuratora.
* Czy oglądał Pan te różne filmy na temat katastrofy smoleńskiej?
Dlaczego one tak się od siebie różnią?

- Instytut Pamięci Narodowej nie zajmuje się współczesną historią.
* Czyli na temat katastrofy smoleńskiej się Pan nie wypowiada?

- Wolałbym nie, ale jeśli chodzi o takie ogólne informacje czy moje
opinie na ten temat to proszę.
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* W takim razie, dlaczego Pana zdaniem nie zadbano o to, by w jednym
samolocie nie leciało tak dużo ważnych osób w kraju? Czy można to
jakoś sensownie wytłumaczyć?

- Myślę, że można to tłumaczyć bałaganem jeśli chodzi o procedury
odbywania wizyt zagranicznych. Nie było stosownych przepisów,
które by regulowały w sposób jednoznaczny taką właśnie sprawę, że
na pokładzie jednego samolotu nie może być tyle ważnych dla
państwa osób. Tak na marginesie powiem, że rozmawiałem również
ze znajomymi z zagranicy na temat katastrofy smoleńskiej i oni
mówili tak: „Jak mogliście dopuścić do tego, że tyle osób tak
ważnych dla państwa mogło znaleźć się na pokładzie jednego
samolotu?”. W innych krajach jest to niedopuszczalne. Zakazane
wręcz.
* Czy sądzi Pan, że prawda o Katyniu czy Smoleńsku ujrzy kiedyś
światło dzienne? Czy wyjawiona prawda może być dla narodu bolesna?

- Myślę, że nie wszystko jeszcze wiemy o Katyniu i na tym trzeba się
skoncentrować. To wynika z faktu, że władza rosyjska odmawia
współpracy. Przekazują częściowo akta, ale generalnie odmawiają
współpracy. Utajniają niektóre materiały. Nie chcą przyznać się do
tego, że zbrodnia katyńska była zbrodnią przeciwko ludzkości i tym
samym była realizowana w imieniu państwa. A jeśli tak, to państwo
powinno ponieść określoną odpowiedzialność np. w stosunku do
pokrzywdzonych ofiar oficerów tam zamordowanych. Natomiast jeśli
chodzi o współczesną historię to uważam, że należy cierpliwie
poczekać do wyjaśnienia śledztwa dotyczącego katastrofy
smoleńskiej. To śledztwo, które jest prowadzone w wielu
płaszczyznach i nadzorowane przez Prokuraturę Generalną choć
długo trwa to jednak jego zakończenie pozwoli na ustalenie faktów,
okoliczności przyczyn itd.
* Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi na nasze pytania.

- Dziękuję również.
rozmawiały: Karolina Ruchała i Anna Czernecka
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Na pytanie: „Kim chciałbyś/chciałabyś zostać
w przyszłości?”, udzielono następujących
odpowiedzi:
klasa II SP:
Piosenkarką
Lekarzem
Nauczycielem
Aktorką
Sportowcem
Prezydentem
Murarzem
klasa V SP:
Dziennikarką
Fryzjerką
Architektem
Prawnikiem
Murarzem
Weterynarzem
Lekarzem

Na pewno w przyszłości Koniuszowa wzbogaci się
w wiele ciekawych zawodów. 
opr. Aneta Porębska
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Ciekawostki 
Telefon komórkowy zawinięty
w folię aluminiową nie odbiera
sygnału GSM.
Żucie gumy poprawia
skupienie i zdolności
analityczne. Efekt trwa przez
15-20 minut od rozpoczęcia żucia.
88.8% ludzi czuje się lepiej po tym,
jak się rozpłaczą.
W USA samochód można prowadzić w wieku 16 lat,
karabin automatyczny kupić w wieku 18 lat, alkohol
można zakupić dopiero po ukończeniu 21 lat. 
Jedna szklanka świeżo ugotowanej pokrzywy zawiera
555% zalecanego dziennego spożycia witaminy K, 36%
witaminy A, 43% wapnia, 35% manganu, 13%
magnezu i innych wartości odżywczych.
W Afryce mówi się 1300 językami.
„Robak Uszny” to określenie na melodię, która tkwi
w naszej głowie i której nie możemy się pozbyć.
Stworzono kurtkę, która jest podłączona do
Internetu i „przytula Cię” za
każdym razem, kiedy
ktoś polubi twój wpis na
Facebooku.
opr. Patrycja Janiszewska
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Co warto przeczytać?
Autor: Joanna Olech
Tytuł: Pompon w rodzinie Fisiów
Pompon to smok, który nagle
pojawił się w rodzinie państwa
Fisiów i stał się okropnie
kłopotliwym
domowym
zwierzęciem, mimo że dzieci Gniewosz i Malwina - bardzo się
starały
ukryć
go
przed

rodzicami...

Co warto obejrzeć?
Tytuł: Zmierzch
Isabella Swan to szukająca
swojego miejsca w świecie,
zagubiona
nastolatka,
cicha
marzycielka.
Kiedy
poznaje
przystojnego, błyskotliwego Edwarda Cullena nie zdaje sobie
sprawy, że ta znajomość wstrząśnie jej życiem na zawsze.
Zrealizowana z rozmachem historia o zakazanym i burzliwym
romansie młodego wampira i śmiertelniczki. Polecam obejrzeć
ten film.
opr. Aniela Szczurek
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Zabawa polega na wykreślaniu wszystkich słów poziomo.
Z pozostałych liter odczytajcie hasło.
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: KWIECIEŃ
Nagrody wylosowali:
- nagrody główne: Bieniek Damian II SP, Stasianek Grzegorz V SP, Baran Kinga I G

(notes na

spirali oraz komplet długopisów żelowych)

Nagrody pocieszenia: Bugara Kamila III SP, Szlag Małgorzata V SP, Janawa Kamil II G, p.
Frączek Agnieszka (komplet długopisów żelowych)

KUPON
…………………………..
Hasło
………………………..

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

imię i nazwisko, klasa
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