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Witajcie Uczniowie!
Cześć! Mamy czerwiec! Koniec roku
już blisko… Jak tam oceny? Mamy
nadzieję, że dobrze. To już ostatnie
wydanie gazetki „Echo Szkoły”
w takim składzie redaktorskim. Bardzo
Wam dziękujemy za ten kolejny rok
szkolny (wydanie nr 70 o czymś
świadczy). Jednocześnie żegnamy się
z Wami. Życzymy Wam bardzo
udanych wakacji, oby pogoda wreszcie
się poprawiła. Wypoczywajcie ile
możecie i zbierajcie siły na kolejne lata
nauki Trzymajcie się cieplutko!
Przypominamy także, że archiwalne numery naszej gazetki
można przeczytać na stronie internetowej szkoły:
www.koniuszowa.korzenna.pl
Redakcja

Redakcja:
Redaktor naczelny: Karolina Ruchała IIIG
Współredaktorzy: Porębska Aneta VISP, Ogorzałek Sara IG, Janiszewska
Patrycja IG, Szczurek Aniela IG, Sobczyk Aneta IIG, Czernecka Anna IIIG, Bugara
Agata IIIG
Ilustratorzy: Marcisz Paulina IIIG, Michał Pajor IIG
Opiekun: P. Beata Kawik

GAZETKĘ SPRZEDAJĄ:
Sierotowicz Kamil IIG
Kociołek Karol IIG

2

WAŻNE DNI
1 czerwca - Dzień Dziecka
2 czerwca – Dzień Bez Krawata, Dzień Sąsiada
3 czerwca – Dzień Dobrej Oceny
6 czerwca – Światowy Dzień Pocałunku
9 czerwca – Dzień Przyjaciela
13 czerwca – Dzień Dobrych Rad
14 czerwca – Światowy Dzień Krwiodawstwa
16 czerwca – Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom Afrykańskim
21 czerwca – Dzień Muzyki
23 czerwca – Dzień Ojca
25 czerwca – Światowy Dzień Smerfa
28 czerwca – Zakończenie Roku Szkolnego
opr. Klaudia Bugara

Wisława Szymborska Lekcja
Kto co Król Aleksander
kim czym mieczem
przecina
kogo co gordyjski węzeł.
Nie przyszło to do głowy
komu czemu nikomu.
Było stu filozofów - żaden nie rozplątał
Nic dziwnego, że teraz kryją się po kątach.
żołdactwo ich za brody łapie,
za roztrzęsione, siwe, capie,
i bucha gromki kto co śmiech.
Dość. Spojrzał król spod pióropusza,
na konia wsiada, w drogę rusza.
A za nim w trąg trąbieniu, w bębnieniu bębenków
kto co armia złożona
z kogo czego z węzełków
na kogo co na bój.
Wisława Szymborska (ur. 2 lipca 1923r.-zm. 1 lutego 2012r.) - polska poetka, eseistka, krytyk
literacki, tłumaczka; członkini oraz założycielka Stowarzyszenia Polskich Pisarzy, członkini
Polskiej Akademii Umiejętności, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, odznaczona
Orderem Orła Białego.
opr. Sara Ogorzałek
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Z życia szkoły 
7 maja uczniowie klas IV-VI SP oglądnęli film pt. „Mali hakerzy”,
był to ostatni wyjazd do kina w ramach programu „KinoSzkoła”.
Od 7 maja chętni uczniowie szkoły podstawowej co tydzień jeżdżą
na basen do Nowego Sącza. Odbywa się to w ramach realizacji przez
szkołę ogólnopolskiego programu „Trzymaj Formę”.
9 maja odbyło się spotkanie ze strażakami, którzy zachęcali do
wstąpienia do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i przedstawili
sprzęty jakie wykorzystuje się podczas akcji. Można było też
przymierzyć ubiór strażaka. Poniżej przedstawiamy artykuł naszej
koleżanki Anety Porębskiej, która napisała o tym wydarzeniu do
„Sądeczanina”.
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17 maja uczniowie gimnazjum po raz ostatni wzięli udział
w programie „KinoSzkoła” i obejrzeli film pt. „Immortals. Bogowie
i herosi”.
21 i 22 maja chłopcy ze szkoły podstawowej i gimnazjum wzięli
udział w gminnych zawodach sportowych w piłkę nożną.
26 maja obyła się V „Biesiada Rodzinna”. Jak zwykle było sporo
ciekawych atrakcji m. in.: loteria fantowa, konkursy w ramach
programu „Trzymaj Formę”, zespół muzyczny, warsztaty robotów,
walki i pokazy rycerskie, pokazy doświadczeń chemicznych,
występy uczniów szkoły, pokazy przygotowania zdrowej żywności,
zjeżdżalnia i trampolina. Poniżej przedstawiamy artykuł związany
z tym wydarzeniem i galerię zdjęć.
28 maja odbyły się eliminacje uczniów szkoły podstawowej
i gimnazjum do Gminnego Konkursu Piosenki Angielskiej.
29 maja w naszej szkole odbył się „Dzień Dziecka”. Uczniowie
gimnazjum spędzili ten dzień w szkole na rozgrywkach sportowych,
grach logicznych i oglądaniu wybranych filmów. Natomiast
uczniowie klas III-VI odwiedzili Zamek w Dębnie, Muzeum
Drogownictwa w Szczucinie i McDonald'sa w Tarnowie.

Natomiast
dzieci
z oddziału
przedszkolnego
i klas I-II SP
pojechały na
„Ranczo Pasja”
koło Brzeska.
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31 maja i 1 czerwca uczennice III klasy gimnazjum: Ruchała
Karolina i Czernecka Anna uczestniczyły w XIX Sesji Sejmu Dzieci
i Młodzieży w Warszawie.
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Gratulujemy uczniowi klasy IV Patrykowi Ogorzałkowi, który
otrzymał wyróżnienie w wojewódzkim konkursie literackim
„Jan Paweł II – Patron najgodniejszy” – „Magia papieskiej
litery P - jak Papież”.
opr. Aneta Sobczyk

Dnia 1 czerwca 2013 roku w Warszawie
odbyła się XIX Sesja Sejmu Dzieci
i Młodzieży.
Z
naszej
szkoły
zakwalifikowały się do niej Karolina
Ruchała i Anna Czernecka z klasy
III gimnazjum. W przeddzień obrad
uczestnicy wzięli udział w warsztatach,
które miały na celu poszerzenie ich
wiedzy na temat lokalnego ekorozwoju.
Mimo, że trwały kilka godzin to jednak
nie były nudne. Nazajutrz posłowie
pełni optymizmu zdobyli gmach Sejmu.
Nie obyło się bez zwiedzania czy pamiątkowych zdjęć. O
godzinie 10 rozpoczęły się obrady w sali plenarnej. Uchwała
została przyjęta większością głosów. To niesamowite
przedsięwzięcie, dzięki któremu można poznać wielu
znakomitych ludzi oraz zwiedzić Sejm.
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Dnia 7 czerwca 2013 roku w Zespole Szkół w Mogilnie odbył
się po raz kolejny konkurs ekologiczny. Z naszej szkoły wzięły
w nim udział: ze szkoły podstawowej: Aneta Porębska
(indywidualnie I miejsce), Weronika Dwojak, Natalia Bieniek
(grupowo I miejsce); z gimnazjum: Paulina Marcisz
(indywidualnie III miejsce), Karolina Ruchała (indywidualnie
V miejsce), Agata Bugara. Gratulujemy!
opr. Karolina Ruchała

Dzieci z oddziału przedszkolnego wzięły udział w akcji
organizowanej przez Radio Kraków Cała Małopolska słucha
Tuwima. W ramach akcji przedszkolaki 3 czerwca o godzinie
10.10 słuchały wybranych wierszy Tuwima w interpretacji
aktorów – Anny Dymnej, Doroty Segdy i Jana Peszka.

31 maja obchodzony
jest „Światowy Dzień
bez Tytoniu”. Nasza
szkoła włączyła się w tę
akcję.
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Karolina Ruchała „Średniowieczni rycerze w Koniuszowej. Biesiada
rodzinna”
zamieszczony na stronie „Sądeczanina” http://www.sadeczanin.info/sadeczaninmlodych,12/sredniowieczni-rycerze-w-koniuszowej-biesiada-rodzinna,47499#!prettyPhoto

Biesiada rozpoczęła się o godz. 15 występem dzieci z klas IIII szkoły podstawowej oraz oddziału przedszkolnego. Mali
uczniowie swoją akademię poświęcili mamom. Z okazji ich święta
składali im życzenia, dziękowali, śpiewali piosenki.
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Kolejnym
punktem imprezy był
pokaz w wykonaniu
średniowiecznych
wojów
z
czasów
Mieszka I. Co jakiś
czas
rekonstruowali
walki, które cieszyły
się zainteresowaniem
wśród
przybyłych
gości oraz uczniów.
Można było również
strzelać z łuków czy
spróbować
swoich
sił
walcząc.
-Takie walki to fajna przygoda. Jest to też ciekawszy sposób na
poznanie historii oraz bardzo dobra forma wypoczynku połączona ze
świetną zabawą. Naprawdę coś wspaniałego!- mówi Anna
Czernecka, uczennica Gimnazjum im. gen. Franciszka Gągora
w Koniuszowej, która próbowała swoich sił walcząc z jednym
z wojów.
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młodsi

i starsi

w starciu

z rycerzami

11

średniowiecznymi

Podczas pikniku można było zakupić losy na loterii (każdy coś
wygrywał), w której główną nagrodą były rowery, deskorolka oraz
wiele ciekawych rzeczy. Z niecierpliwością wszyscy wyczekiwali
głównego losowania, które odbyło się po godz.19. Zanim jednak to
nastąpiło, na przybyłych gości czekało wiele atrakcji.
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Dla dzieci na sali
gimnastycznej
ustawiono
trampolinę oraz dmuchaną
zjeżdżalnię.
W
innym
pomieszczeniu można było
nauczyć się składać roboty,
które potem brały udział w
walkach na macie. W kolejnej
sali
przeprowadzano
doświadczenia chemiczne, na
których pokazano m.in. jak
zrobić sztuczną krew czy wulkan. Ważną rolę odegrali sami
uczniowie, którzy włączyli się w organizację biesiady w sposób
czynny. Zorganizowali występy, w których to śpiewali, tańczyli
a nawet opowiadali kawały. Warto podkreślić, że podczas biesiady
przedstawione zostało sprawozdanie z programu „Trzymaj Formę”
oraz przeprowadzono różnego rodzaju konkursy sportowe
z owocowymi nagrodami. Dla każdego, kto trochę zgłodniał, otwarty
był bufet, w którym to można było się posilić i pozbierać siły na
dalszą część imprezy. Czas umilał zespół Satisfaction, który
przygrywał znane kawałki. Można było również potańczyć.
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Wszystko razem wzięte stworzyło niesamowitą atmosferę
i bardzo dobry klimat, mimo niezbyt sprzyjającej pogody.
- Tego typu impreza dzięki wsparciu rodziców, nauczycieli
i pracowników szkoły organizowana jest już u nas co roku. Warto
podkreślić, że cieszy się ona coraz to większym zainteresowaniem nie
tylko wśród mieszkańców Koniuszowej, ale również okolic - mówi
dyrektor Zespołu Szkół w Koniuszowej- Jarosław Gliński. - W tym
roku dzięki wsparciu licznych sponsorów udało się zaprosić grupę
inżynierów i studentów z Warszawy, którzy z wykorzystaniem
zestawów konstrukcyjnych przygotowali warsztaty robotów - zajęcia
te były bardzo ciekawe i interesujące nie tylko dla dzieci i młodzieży,
ale także dla ich rodziców.

wyścigi robotów
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Aneta Porębska „Poznawali swoją małą ojczyznę. Dzień Dziecka
w Koniuszowej”
zamieszczony na stronie „Sądeczanina”
http://www.sadeczanin.info/sadeczanin-mlodych,12/poznawali-swoja-mala-ojczyzne-dziendziecka-w-koniuszowej,47590#.Ua9cJNhWphB

Z okazji Dnia Dziecka uczniowie Zespołu Szkół w Koniuszowej
poznawali „małą ojczyznę”. Jest to przedsięwzięcie realizowane już od
kilku lat w Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum im. gen. Franciszka
Gągora w Koniuszowej.
- Wycieczki organizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka
stały się tradycją naszej szkoły – mówi Jarosław Gliński -dyrektor szkoły. –
Najmłodsi uczniowie pojechali do Brzeska, gdzie gościli na "Ranczu Pasja"
a starsi byli w Dębnie, Szczucinie i Tarnowie. Obie wycieczki były
dofinansowane w 50 procentach ze środków Rady Rodziców Zespołu Szkół
w Koniuszowej, stąd każdy uczeń szkoły mógł z nich skorzystać bez względu
na zasobność portfela rodziców.
Tak oto wspomina wycieczkę jedna z jej uczestniczek - Aneta
Porębska.
29 maja pojechaliśmy na wycieczkę z okazji Dnia Dziecka. Najpierw
zwiedziliśmy zamek w Dębnie. Jest to murowana budowla wzniesiona
w XV wieku przez kasztelana krakowskiego Jakuba z Dębna. Obiekt ten był
na przestrzeni wieków wielokrotnie remontowany przez zmieniających się
właścicieli, ale zachował pierwotny wygląd. Składa się z czterech
prostokątnych budowli ograniczających dziedziniec ze studnią. Posiada
dwie okrągłe wieże i drewniany ganek. We wnętrzu zamku obejrzeliśmy
bogato wyposażone komnaty należące kiedyś do właścicieli obiektu.
Zobaczyliśmy ekspozycję militariów: rapiery, strzelby, części uprzęży
końskiej i zbroi. W piwnicach zamku mogliśmy podziwiać fragmenty rzeźb
zamkowych pochodzących z wykopów. Na parterze budynku zwiedziliśmy
kuchnię i spiżarkę z apteką domową. Mogliśmy oglądać liczne zabytkowe
przybory i sprzęty codziennego użytku wykonane z mosiądzu, żelaza oraz
drewna. Duże zainteresowanie wzbudziły także bogato zdobione meble.
Po zwiedzeniu zamku w Dębnie udaliśmy się do Muzeum Drogownictwa w
Szczucinie. Placówka ta, powstała w 1982 r. gromadzi pamiątki związane z
budownictwem drogowym. Tu zobaczyliśmy maszyny i urządzenia służące
do budowy dróg, ekspozycje obrazujące charakter pracy drogowców i alejki
z różnymi typami nawierzchni, które były wykonywane w przeszłości jako
materiały do budowy dróg. Zwieńczeniem wycieczki był tradycyjny pobyt
w McDonaldzie. A potem pełni wrażeń i pozytywnych emocji
powróciliśmy do domów.
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Karolina Ruchała „Uczennice z Koniuszowej na XIX
Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży”
Dnia 1 czerwca 2013 roku, z okazji Dnia Dziecka,
w Warszawie odbyła się XIX Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży.
Z Zespołu Szkół w Koniuszowej wzięły w niej udział Karolina
Ruchała i Anna Czernecka z klasy III gimnazjum.
Tego roku po raz kolejny odbyła się Sesja Sejmu Dzieci
i Młodzieży. To niesamowite przedsięwzięcie już od kilkunastu lat
pozwala młodym ludziom wziąć udział w obradach sejmu. I to
całkiem na poważnie. Posłowie przemawiają, wprowadzają
poprawki, by wreszcie zagłosować nad przyjęciem uchwały. Tak też
było i w tym roku. Młodzież dyskutowała na temat lokalnego
ekorozwoju (przypomnijmy, że żeby się dostać do Sejmu, trzeba
było jak najlepiej przygotować debatę w swojej szkole na ten właśnie
temat; spośród kilkuset uczestników jury wybrało 460 posłów).
Obrady poprzedziły warsztaty, które odbyły się dzień wcześniej
(tj.31.05.2013r.). Miały one na celu poszerzenie wśród uczestników
wiedzy na temat ekorozwoju, dały szanse poznać siebie, ale także
innych ludzi, którzy brali w nich udział. Mimo tego, że trwały one
kilka
godzin,
to
jednak
nie
były
nudne.
Kolejnego dnia rano młodzi posłowie pełni optymizmu
zdobyli gmach Sejmu! W środku można było zwiedzić wszystkie
zakątki, porozmawiać z politykami oraz zrobić pamiątkowe zdjęcia.
Wszystko to w szybkim tempie, by o 10.00 w sali plenarnej mogły
rozpocząć się obrady XIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.
Punktualnie o tejże godzinie pani marszałek Ewa Kopacz krótko
przywitała przybyłych, przekazując laskę marszałkowską Annie
Przybylskiej, która oficjalnie rozpoczęła obrady. Na początku swoje
przemówienia wygłosili przedstawiciele Ministerstwa Edukacji,
Rzecznik Praw Dziecka oraz kilku innych gości (niestety nie
wszyscy dotrwali do końca obrad). W dalszej części głos zabrali
sami posłowie! Ich przemówienia były bardzo poważne, ale też
poruszały ciekawe zagadnienia. Zdarzały się owacje na stojąco!
Młodzi ludzie rozmawiali nie tylko na tematy lokalnego ekorozwoju,
ale także edukacji. Zadawali nurtujące ich pytania. Później przyszedł
czas na ostatnie poprawki. Do samego końca nie wiadomo było, czy
uchwała zostanie przyjęta. Po głosowaniu czekano już tylko na
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wynik na tablicach. I wreszcie się pojawił… Uchwała została
przyjęta większością głosów!
Po ponad trzygodzinnych obradach przyszedł czas na obiad.
Potem już tylko ostatnie chwile spędzone wśród nowych znajomych,
ostatnie zdjęcia, by zaraz po tym wyruszyć w podróż powrotną do
domu.
Być może dla wielu uczestników XIX Sesja Sejmu Dzieci
i Młodzieży była jedyną okazją by zwiedzić Sejm. Zapewne wszyscy
będą dobrze wspominać chwile spędzone w stolicy.
Wśród młodych posłów zgromadzonych w tym roku na Sesji
Sejmu Dzieci i Młodzieży wciąż tli się nadzieja na kolejne obrady
w tym samym składzie. Szukają pomocy, by móc jeszcze raz spotkać
się podczas tej kadencji w gmachu Sejmu i dyskutować nad
kolejnym nurtującym ich tematem. Chcą pokazać, że jury wybrało
taką młodzież, która w przyszłości będzie angażować się w życie nie
tylko lokalnej społeczności, ale także całego kraju. Czekamy zatem
na rozwiązanie tej sprawy.
- Bardzo się cieszę, że uczennice naszej szkoły zostały
posłankami na Sejm Dzieci i Młodzieży - mówi dyrektor Zespołu
Szkół w Koniuszowej, Jarosław Gliński. - Zdobyte przez nie
w Warszawie doświadczenia na pewno zaprocentują w przyszłości.
Szkoła dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić warunki do
organizacji debaty, której ocena była przepustką do Sejmu. Jeszcze
raz chciałbym podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w to
przedsięwzięcie za pomoc i okazane wsparcie. Przede wszystkim
dziękuję panu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Stary Sącz - Pawłowi
Szczygłowi oraz Wójtowi Gminy Korzenna - Leszkowi Skowronowi,
którzy nie bacząc na panujące w dniu debaty warunki atmosferyczne
niezawodnie dotarli do Zespołu Szkół w Koniuszowej, co
niewątpliwie wpłynęło na zwiększenie naszych szans na sukces
i w konsekwencji dało możliwość udziału uczennic naszej szkoły
w obecnych obradach.
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Wywiad
Przeprowadziłam wywiad z moją
babcią - Teresą Kożuch, która
urodziła się w 1931r. Chciałam
dowiedzieć się, jak wyglądała
nauka w tamtych czasach.
rozmawiała Patrycja Janiszewska

- Babciu, jak za Twoich czasów wyglądała nauka w szkole?
Była 1,2 i 3 klasa - to była podstawówka, a do 4 klasy chodziło
się trzy lata. Nie było tak jak teraz tych języków, fizyki, chemii
tylko: matematyka, polski, biologia, geografia. Więcej nic nie
było, tylko jeszcze śpiew. Uczono się w domach.
- Jak wyglądał strój uczniów?
Nie było mundurków, tylko stare ubrania, co kto miał. U mnie
na przykład mama uszyła mi z obrusa sukienkę. Nie było
pięknych ubrań, bo nie było za co i gdzie kupić. Razem
z mamą chodziłyśmy do takiego Żyda, bo on miał sklep. Tu
w Koniuszowej mieszkali Żydzi. Mieszkali niedaleko nas, byli
bardzo mili. Mężczyźni może nie, ale kobieta była bardzo
inteligentna i taka kochająca. Zaprzyjaźniłyśmy się.
- A czy wtedy uczono religii?
Tak, religia była. Raz w tygodniu przyjeżdżał ksiądz Mostek
do domu takiej pani i u niej uczyliśmy się religii. Jak była
zima, to przechodził koło mojego domu, gdzie mieszkałam.
Zawsze wstąpił i napił się czegoś. Nigdy nie zapomnę jak
piekłam naleśniki i on przybiegł i zapytał się „co tak
pachnie?”. No to mu dałam do skosztowania. Tak mu
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posmakowały, że gosposia, która była na plebanii, mówiła do
mnie, że „nauczyłam księżulka placków” i teraz musi mu takie
piec. On zawsze mnie pytał, jak ja to robię, a przecież
pieczenie nie było trudne, więc mu mówiłam.
- Babciu, jak wspominasz nauczycieli?
Przed wojną nie było nauczycieli tylko jedna osoba, która
uczyła wszystkiego. Dopiero później po wojnie zaczęli się
kształcić. Wystarczyły dwa lata nauki, bo wtedy brakowało
nauczycieli w szkołach. Koleżanka namawiała mnie, abym
poszła z nią się uczyć, żeby być nauczycielką. Było po wojnie,
moje rodzeństwo wyjechało na zachód. Ja wołałam zostać
z mamą i jej pomagać.
- A jakie były podręczniki do szkoły?
Nie było podręczników, tylko gazeta. Zeszyty to były tylko do
historii, rysunków, polskiego i matematyki. Jak już była wojna,
to uczono się tylko historii, pisać, czytać i rachować.
- Co robiłaś po szkole?
Albo pasłam krowy, albo coś kopałam - ogółem zajmowałam
się gospodarstwem. Nie było żadnej rozrywki. O piłce albo
o boisku to mowy nie było.
- A jak skończyłaś szkołę, to czym się zajmowałaś?
Jak skończyłam szkołę, to poszłam do miasta do mojej siostry
i pomagałam jej przy dziecku albo w sklepie. W 1954 r.
zaczęłam pracować w Hucie Szkła. Była to jeszcze fabryka
Niemców. Jak byłeś uczniem to miałeś trzy miesiące praktykę,
na której co ci kazali, to musiałeś robić. Dopiero później cię
zatrudnili. Niemiec był bańkarzem - dmuchał do szkła.
Siedziało się na takim stołeczku i trzymało się formę. Czy to
szklanka, kieliszek, salaterka, wazon - wszystko miało formę,
a bańkarz dmuchał przez taką rurkę. Ja trafiłam na takiego
bardzo miłego Niemca. Zawsze mi mówił „Gut halten” tzn.
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„dobrze trzymasz”, bo niektóre dziewczyny bały się tego
i nieraz puściły. Później była maszyna, która polerowała. Było
tam bardzo miło. Pracowałam tam tylko rok. Bo gdy rodzice
umarli, to musiałam wracać i pilnować dobytku.
- Jak się żyło na wsi w tamtych czasach?
Było bardzo ciężko. Trzeba było paść krowy i gęsi, żeby mieć
z czego żyć, bo nic się nie kupowało z miasta, tylko żyło się
z tego, co się miało. Wtedy bardzo ciężko się pracowało, bo nie
było żadnych maszyn tylko wszystko trzeba było ręcznie robić.
Ludzie żyli ubogo, nie mieli dostatku ani w ubraniach, ani
w jedzeniu. Za to bardzo się szanowali, jeden drugiemu
zawsze pomógł. Robiło się ser i masło, nosiło się to do miasta
do Żydów, sprzedawało się i miało cukier, naftę, sól i takie
najważniejsze potrzebne rzeczy do gospodarstwa. Wtedy była
straszna bieda, ale ludzie byli zawsze zadowoleni. Takie było
życie. Ludzie byli bardzo religijni. Tak jak teraz jest Boże
Ciało, to wtedy okopywaliśmy ziemniaki. Każdy miał
wyznaczone swoje rzędy - „Tyle musisz zrobić żeby iść do
kościoła”. Każdy się starał jak tylko mógł. Jak się skończyło,
to brało się buty w ręce i na bosaka do kościoła. Błoto było
straszne. Dawniej tam, gdzie teraz jest parking, to były takie
duże stodoły, bo wtedy ksiądz też miał pole. My tam za
stodołami zawsze chowaliśmy te rzeczy, które z pola się ze
sobą przyniosło. Jak się wytarło nogi, to dopiero zakładano
buty i wchodzono do kościoła.
- Dziękuję Ci, Babciu, za wywiad.
Ja również dziękuję, że mogłam sobie z tobą powspominać
dobre czasy 
rozmawiała: Patrycja Janiszewska
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Nasz patron we wspomnieniach
pani Krystyny Poręby
Dzień
dobry.
Czy
mogłabym
przeprowadzić z Panią wywiad o gen.
Franciszku Gągorze do naszej gazetki Echo
Szkoły?
- Dzień dobry. Tak, mogę udzielić wywiadu.
- Jakie ma pani wspomnienia związane z gen. Franciszkiem
Gągorem?
- Bardzo miłe, chodziliśmy razem do szkoły, był dobrym kolegą,
zawsze chętnie pomagał.
- Jak zachowywał się wobec swoich rówieśników?
- Był zawsze grzeczny, uprzejmy, nie rozrabiał w szkole, chciał
pomagać kolegom i chętnie tej pomocy udzielał.
- Czy ma pani jakieś pamiątki związane z naszym patronem?
- Nie, ponieważ w tamtych czasach nie fotografowano klas. Jedyne
zdjęcie mam z 710- lecia parafii Mogilno.
- Jakie łączyły panią relacje z naszym patronem? Były one takie
koleżeńskie czy raczej przyjaciel - przyjaciółka?
- Raczej koleżeńskie, ale i jak przyjaciel- przyjaciółka, po prostu
zawsze chętnie pomagał np. przy ogniskach, zawsze chętny do
pomocy.
- Jaki był najlepszy przyjaciel pana Gągora ?
- Nie wiem, on się ze wszystkimi przyjaźnił, był taki lubiany,
z każdym utrzymywał dobre relacje, wszyscy się z nim kontaktowali
jak potrzebowali pomocy i każdemu chętnie pomagał. Nie miał
jakichś tam lepszych, gorszych przyjaciół, tylko wszystkich
jednakowo traktował.
- Dziękuję bardzo za udzielony wywiad, do widzenia.
- Do widzenia.
rozmawiała: Klaudia Janiszewska
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Anna Czernecka

Patronie, Ty wzorem jesteś
nam
Gągorze, Gągorze, Patronie
kochany,
My dziś, tak jak i Ty, szczyty
zdobywamy.
Za Twoim przykładem przez życie iść chcemy,
I osiągnąć to, co zaplanujemy.
Ty dla nas jesteś autorytetem,
Ale przede wszystkim tutejszym człowiekiem.
O Koniuszowej nigdy nie zapomniałeś,
I kiedy mogłeś, ją odwiedzałeś.
Jesteśmy dumni, że za patrona Cię mamy,
I zawsze za wzór Ciebie uważamy.
Patronie, Ty wzorem jesteś nam.
Twą drogą pragniemy kroczyć tam.
Jak Ty marzenia spełniać swe,
Każdy z nas dziś tego chce.
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Wiersze naszych koleżanek
Oto przedstawiamy wiersze naszych koleżanek, które
wzięły udział w konkursach. Życzymy powodzenia i sławy

Maria Szlag Radość pisania
Radość pisania to uczucie jakich wiele,
lecz jest wyjątkowe.
Pozostaje w tobie, twoim ciele.
Gdy byłeś dzieckiem, myślałeś po co to,
lecz teraz wiesz.
Twoje pismo wyraża całego ciebie.
Ono opisuje w wielu słowach, językach.
Zupełnie jak w naszych słownikach.
Wiele słów, lecz jedno wspaniałe znaczenie.
Radość pisania, to najpiękniejsze wrażenie.

***

***

****

Anna Czernecka Gdy piszę
Radość z pisania czerpię stale
Bo gdy piszę czuję się wspaniale
Piszę stale i z radością
O tym jak mi kwiatki rosną
Jaka jestem dziś szczęśliwa
i , że pękła w oknie szyba
Piszę stale bez wytchnienia
Jak się wciąż pogoda zmienia
Jaka mama jest radosna
I że już nadchodzi wiosna
Bo to takie niebywałe
Że radość z pisania czerpię z wszystkiego i stale.
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Karolina Ruchała Tęsknota
Stojąc na scenie czuję wielką tremę
Nie ma cię tutaj ze mną
Gdy jesteś blisko świat staje się piękniejszy
Wszystko takie proste
Więc proszę zostań
Kiedy odchodzisz tęsknię
Bo bez ciebie czuję się samotna
Proszę nie odchodź beze mnie
Nie zostawiaj mnie
Myślałam że będziesz tutaj i mnie wesprzesz
Bo nic nie idzie dobrze
Wiem że muszę być silna
Wszystko przemija z czasem
Tak już musi być
Nawet jeśli jest ciężko
Teraz nic już nie będzie jak dawniej
Wszystko się zmieni
Bo jeśli odejdziesz ja będę tęsknić
Proszę nie zostawiaj mnie
Zabierz mnie ze sobą
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Kącik porad
Mamy miesiąc czerwiec - ostatni czas nauki, ale zarazem ostatni
numer naszej gazetki.
Postarajmy się o dobre wyniki w nauce, zachowanie i dobrze
zaplanujmy nasze wakacje. Niech będzie to czas wypoczynku, zabawy
i miłych wspomnień. Nie zapomnijmy o zdrowym odżywianiu i aktywnym
spędzaniu wolnego czasu. Pamiętajmy o naszym bezpieczeństwie
i zachowajmy ostrożność w każdej sytuacji: na plaży, w górach, nad
jeziorem, ale też jeśli postanowimy zostać w domu, to i tu bądźmy ostrożni.
Nieważne gdzie, pamiętajmy o tym!
Tym artykułem kończę naszą współpracę. Myślę, że niektóre
wiadomości zostały w waszych głowach, np. program „Trzymaj Formę”,
o którym nie tylko mamy pamiętać w roku szkolnym, ale też w czasie
wolnym.
Tak więc na podsumowanie życzę wszystkim uczniom
i nauczycielom: WESOŁYCH WAKACJI!
opr. Aneta Sobczyk

Ciekawostki 





Peadocypris progenetica to najmniejsza ryba świata. Samice osiągają
długość 8mm. Samce ok. 10mm.
Historycy zauważyli, że rudzi, mimo swojej małej liczebności,
znacząco wpływali na losy świata. Wśród takich postaci są m.in.:
Neron, król Dawid, Helena Trojańska, Napoleon Bonaparte, Mark
Twain, Galileusz i Winston Churchill.
Kobiety tracą 76 dni swojego życia na grzebanie w torebce 
 Według badań kobiety osiągają o 3 %
lepsze wyniki w testach na inteligencję.
 Psycholodzy twierdzą, że jeśli przyjaźń
trwa dłużej niż 7 lat to będzie to przyjaźń
na całe życie 
 Tort czekoladowy zjedzony na śniadanie
pomaga w schudnięciu.
 Czekolada w dużych ilościach działa
podobnie jak marihuana.

Telefon komórkowy zawinięty w folię
aluminiową nie odbiera sygnału GSM.
opr. Patrycja Janiszewska
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Co warto obejrzeć?

Smerfy
Przygody uwielbianych przez wszystkich Smerfów- tym razem na
dużym ekranie. Uciekając przed Gargamelem Smerfy przedostaną się
przez magiczny portal do dziwnego świata, niepodobnego do tego,
co wcześniej widziały: do Nowego Jorku. Papa Smerf i jego rodzina
będą desperacko szukać drogi powrotnej do domu, zanim Gargamel
ich dopadnie. 
opr. Aniela Szczurek

Muzyka

Baciary – Letnie dni

1.Wszyscy cieszą się z powodu ciepłych, letnich dni
Każdy czeka na swobodny czas
Zapach morza, spacer plażą, szum fal, ptaków śpiew
Przyjdzie moment gdy zaśpiewam ci
Mgliste noce i deszczowe dni odeszły już
Przyszło lato i miłości czas
Ref.: Życie znów piękne jest, bo wakacji nadszedł czas
Słońce plaża na co dzień, lato, lato, lato jest
Widzę blask oczu twych, słyszę twój pogodny śmiech
Chciałoby się śpiewać tak, lato, lato, lato jest
2.Zapach plaży i szum morza, człowiek kręci się
Co dzień rano ty zabierasz mnie
Na spacery i beztroskie chwile, miłe dni
A wieczorem znów na tańce bo
Człowiek tylko jedno życie, jedną młodość ma
Więc korzystaj z niego póki czas
Ref.
Baciary- polski zespół muzyczny
założony
w 2002r.
na
Podhalu.
Natychmiast zyskał sławę, dzięki
swojemu nowoczesnemu podejściu do
grania, czasami już zapomnianych,
melodii śpiewanych dawno temu. Skład
zespołu zmieniał się na przestrzeni lat. W sumie nagrali 6 płyt. Najbardziej znane
utwory to: "Żyje się raz", "Oczy zielone", "Nic do stracenia", "Jak się bawią ludzie".
opr. Agata Bugara
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WYKREŚLANKA Z NAGRODAMI 
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Zabawa polega na wykreślaniu wszystkich słów pionowo.
Z pozostałych liter odczytajcie hasło (pionowo).
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: BOŻE CIAŁO
Nagrody wylosowali:
- nagrody główne: Jakubowski Karol „O”, Bugara Magdalena V SP, Baran Kinga
I G(korektor oraz długopis żelowy)
Nagrody pocieszenia: Porębski Tomasz I SP, Fornagiel Krystian V SP, Janawa
Kamil II G, Mykytyn Dennis II SP (długopis żelowy)

KUPON
…………………………..
Hasło
………………………..

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

imię i nazwisko, klasa
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