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Witajcie Uczniowie!
Spotykamy się w kolejnym roku
szkolnym 2014/2015. Dla jednych jest to
początek, a dla drugich zakończenie nauki w naszej
szkole. Mamy nadzieję, że te wakacje były dla Was
udane i z uśmiechem na opalonej twarzy wracacie do naszej szkoły.
Jak wiecie 8 września nasza szkoła świętowała III rocznicę nadania
imienia gen. Franciszka Gągora. Odbyła się z tej okazji wielka uroczystość,
o której możecie poczytać na dalszych stronach naszej gazetki.
Życzymy wszystkim uczniom - tym małym i tym dużym- aby ten
nowy rok szkolny był dla Was bardzo udany. Abyście osiągali nie tylko
wysokie wyniki w nauce, ale również zdobywali sukcesy sportowe.
Pamiętajcie! Najważniejsze to „Trzymać Formę”. Nie zapomnijcie o
tym, że „jeszcze tylko październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec,
kwiecień, maj, czerwiec i WAKACJE…” 
Oddajemy w Wasze ręce całkiem nowe „oblicze” naszej szkolnej
gazetki. Witamy Was w całkiem nowym składzie 
Redakcja
Przypominamy także, że archiwalne numery naszej gazetki można
przeczytać na stronie internetowej szkoły:
www.koniuszowa.korzenna.pl

* * * * * * * * * * * * *
SPIS TREŚCI
Szkolne wydarzenia okiem uczniów i nauczycieli
Wywiad z panią Katarzyną Gągor – Nowak – córką gen.
Franciszka Gągora
Wywiad z p. Zenonem Pachem
Wywiad z p. Agnieszką Jakubowską
Wywiad z p. Grzegorzem Ruchałą – przewodniczącym Rady
Rodziców
10 przykazań
Krzyżówka z nagrodami
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Poniżej przedstawiamy galerię zdjęciową oraz artykuły
związane z wydarzeniami odbywającymi się w naszej szkole.
Zachęcamy do lektury twórczości uczniów i nauczycieli
naszej szkoły – linki do artykułów zamieszczonych w mediach
znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce „Media
o nas”.

Jeszcze tylko wrzesień, październik... i wakacje,
znów będą wakacje
autor: Aneta Porębska
artykuł zamieszczony na stronie internetowej „Sądeczanina”
oraz na stronie „miastoNS”
http://www.sadeczanin.info/sadeczanin-mlodych,12/jeszcze-tylko-wrzesien-pazdziernik-i-znow-bedawakacje,63232#.VAtDzqPfgW4
http://www.miastons.pl/99,11103,Jeszcze_tylko_wrzesien_pazdziernik____i_wakacje_znow_beda_wakacje.
htm

Tradycyjnie 1 września, po wakacyjnej przerwie, budynek
Zespołu Szkół w Koniuszowej– Szkoły Podstawowej oraz
Gimnazjum im. gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej zgromadził
uczniów tej placówki, aby uroczyście rozpocząć nowy rok szkolny.
Przybyłych na uroczystość powitał dyrektor szkoły Jarosław Gliński.
Życzył sukcesów w nowym roku szkolnym i zachęcał do korzystania
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z zaangażowania i wszechstronnej pomocy nauczycieli. Zapoznał też
wszystkich zainteresowanych z organizacją pracy szkoły.
Następnie odbyła się okolicznościowa akademia. W rolę reporterek
referujących najważniejsze wydarzenia wcieliły się uczennice II i III
klasy gimnazjum (Aneta Porębska, Sylwia Gądek, Natalia Kożuch).

Uczennice w swoim wystąpieniu dużo uwagi poświęciły
rocznicy wybuchu II wojny światowej przywołując atmosferę
września 1939 roku. Odniosły się do bohaterskiej obrony Wybrzeża,
powstań i zrywów żołnierzy i cywilnej ludności Polski. Podały
informację o ogromnej liczbie ofiar, a także złożyły hołd poległym w
obronie Ojczyzny, dzięki którym żyjemy w wolnej Polsce.
Zwieńczeniem akademii był powrót do obecnych realiów i
przedstawienie zmian, jakie czekają uczniów w nowym roku
szkolnym. Jeśli wierzyć reporterkom to najbliższe miesiące mogą
obfitować w wiele ciekawych atrakcji. Najpewniejszą jest fakt, że za
dziesięć miesięcy znów będą wakacje.
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- 1 września 2014 r. jest
dniem
szczególnym,
bowiem
równolegle z rozpoczęciem roku
szkolnego 2014/2015 w tym dniu
przypada 75 rocznica wybuchu II
wojny światowej - mówi dyrektor
szkoły Jarosław Gliński. - O tej tak
ważnej dla losów Polski i świata
dacie nie zapomnieli również
uczniowie naszej szkoły, którzy
przygotowali
okolicznościową
akademię. Życzę wszystkim uczniom,
nauczycielom, rodzicom zapału,
cierpliwości, sił i optymizmu w codziennej pracy, aby rok szkolny
2014/2015 był dla nas wszystkich bardzo udany.
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Święto szkoły w Koniuszowej. Urodziny Patrona.
autor: Aneta Porębska
artykuł zamieszczony na stronie internetowej „Sądeczanina”
http://www.sadeczanin.info/sadeczanin-mlodych,12/swieto-szkoly-w-koniuszowej-urodzinypatrona-szkoly,63565#.VBCje6PfgW4

Święto Szkoły – urodziny Patrona gen. Franciszka Gągora –
po raz kolejny stało się wielką i podniosłą uroczystością dla
wszystkich uczestników i mieszkańców Koniuszowej.

Wśród zaproszonych gości na święcie obecni byli m. in.: żona
Generała - pani Lucyna Gągor z córką Katarzyną, siostra Patrona
wraz z mężem, gen. bryg. Krzysztof Mitręga-przedstawiciel Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego, zastępca Szefa Sekretariatu Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego pułkownik Piotr Szwed, posłowie:
pani Barbara Bartuś i pan Arkadiusz Mularczyk, wójt gminy
Korzenna - Leszek Skowron, ppłk Stanisław Kapliński- Zastępca
Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie,
Nadleśniczy Nadleśnictwa Stary Sącz - Paweł Szczygieł, prezes
Zarządu PTTK oddział Beskid - Adam Sobczyk, kierownik
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komisariatu w Korzennej - Adam Sułowicz, przewodniczący Rady
Gminy - Wiesław Kracoń, radni gminy Korzenna: Jacek Fornagiel i
Mieczysław Górka, sołtys Koniuszowej – Zbigniew Sobczyk, ks.
Emil Myszkowski - proboszcz parafii Mogilno, delegacje ze szkół z
terenu gminy Korzenna, koledzy z klasy 11 B I Liceum
Ogólnokształcącego w Nowym Sączu, do którego uczęszczał
Franciszek Gągor.

Obchody święta rozpoczęły się odsłonięciem tablicy
pamiątkowej poświęconej Generałowi umieszczonej przy dworcu
PKP w Nowym Sączu. Następnie odbył się pieszy rajd szlakiem gen.
Franciszka Gągora, w którym wzięli udział starsi uczniowie szkoły
wraz z nauczycielami, a także reprezentacje ze szkół z Mogilna,
Lipnicy Wielkiej, Cieniawy, Królowej Górnej. Uroczystość w
budynku szkoły zainaugurowała Msza Święta w intencji zebranych.
Potem uczniowie szkoły zaprezentowali przygotowany pod opieką
pani Agaty Ligęzy-Chyc, pani Anny Kity i pani Franciszki Tarasek
przy współpracy pani Anny Waz program artystyczny poświęcony
pamięci gen. Franciszka Gągora. W swoim wystąpieniu uczniowie
oddali hołd Generałowi, który będąc oddanym patriotą, człowiekiem
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honoru i niebywałej godności dokonał rzeczy wielkich.
Zadeklarowali też, że będą naśladować wspaniały przykład życia
wybitnego Patrona. Po akademii delegacje uczniów, nauczycieli
wraz z dyrektorem szkoły i przedstawicieli władz złożyli białoczerwone kwiaty pod tablicą upamiętniającą gen. Gągora.

Uroczystość zakończyła się wspólną biesiadą zaproszonych gości,
odbytą w atmosferze wspomnień osoby gen. Franciszka Gągora.
- Bardzo się cieszymy z tak licznego udziału gości, a przede
wszystkim dzieci i młodzieży – mówi dyrektor szkoły Jarosław
Gliński. - Rajd im. gen. Franciszka Gągora na stałe wpisał się w
scenerię Sądecczyzny. Liczę, że w kolejnych latach będzie się cieszył
jeszcze większym zainteresowaniem. Pragnę serdecznie podziękować
uczniom, nauczycielom i pracownikom Zespołu Szkół w Koniuszowej,
a w szczególności pani Agacie Ligęzie-Chyc oraz pani Annie Kicie
za przygotowanie pięknego i głębokiego montażu słownomuzycznego, który dodał blasku całemu przedsięwzięciu.
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III Rajd im. gen. Franciszka Gągora
autor: Sara Ogorzałek
artykuł zamieszczony na stronie internetowej „miastoNS”
oraz „Dobry Tygodnik Sądecki”
http://www.miastons.pl/99,Sadeckie.htm?id=11149
http://www.dts24.pl/iii-rajd-gen-franciszka-gagora_20186.html

8 września w Zespole Szkół w Koniuszowej odbyło się
w Święto Szkoły, podczas którego zorganizowany został również III
Rajd im. gen. Franciszka Gągora.
Na uroczystość przybyło wielu ważnych gości, między innymi: pani Lucyna Gągor - małżonka gen. Franciszka Gągora wraz
z córką Katarzyną, gen. bryg. Krzysztof Mitręga-przedstawiciel
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, ppłk Piotr Szwed -Zastępca
Sekretariatu Szefa Sztabu Wojska Polskiego, ppłk Stanisław Kapliński- Zastępca Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
w Krakowie, Barbara Bartuś-Poseł na Sejm RP, Arkadiusz Mularczyk-Poseł na Sejm RP, Leszek Skowron -Wójt Gminy Korzenna,
ks. Emil Myszkowski-Proboszcz Parafii Mogilno, przedstawiciele
władz samorządowych, dyrektorzy szkół z terenu Gminy Korzenna
oraz koledzy i koleżanki generała ze szkolnych lat.
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Uroczystość rozpoczęła się od odsłonięcia przy dworcu PKP
tablicy ku pamięci gen. Franciszka Gągora. Następnie goście,
uczniowie z Koniuszowej i innych szkół wraz z nauczycielami zostali przewiezieni autokarem na ul. Chruślicką, skąd zaczęli 10kilometrową trasę szlakiem turystycznym im. gen. Franciszka Gagora biegnącym z Nowego Sącza do Ptaszkowej. Przebyli trasę do
szkoły w Koniuszowej, gdzie miała miejsce uroczysta Msza święta. Następnie dyrektor szkoły w Koniuszowej - Jarosław Gliński zabrał głos, aby uroczyście przywitać zaproszonych gości oraz
wszystkich tych, którzy zechcieli wziąć udział w tym święcie. Podczas uroczystej akademii poświęconej pamięci Patrona, przygotowanej przez uczniów pod opieką pani Agaty Ligęzy-Chyc, pani Anny
Kity i pani Franciszki Tarasek przy współpracy pani Anny Waz,
wspominano sylwetkę pochodzącego z Koniuszowej generała Franciszka Gagora, przypominając, że to właśnie tu „w niewielkiej wiosce Koniuszowa historia pewna się zaczęła”.

Na końcu został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Nasz
Patron naszym wzorem”, w którym fundatorem nagród była pani Lucyna Gągor. Następnie delegacje złożyły kwiaty pod pamiątkowa tastr. 10
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blicą w szkole, po czym zaproszeni goście udali się na poczęstunek,
podczas którego wspominali generała Gągora. Natomiast uczniom
zostały udostępnione darmowe atrakcje: trampolina, zjeżdżalnia
i strzelnica. Co więcej - wojskowi zorganizowali wystawę sprzętu
wojskowego.

- III Rocznica nadania im. gen Franciszka Gągora Szkole
Podstawowej i Gimnazjum w Koniuszowej była po raz kolejny połączona z Rajdem im. naszego Patrona – mówi dyrektor szkoły Jarosław Gliński. - Dzięki dobrej współpracy z Wójtem Gminy Korzenna
- Leszkiem Skowronem oraz Prezesem PTTK o/Beskid w Nowym Sączu - Adamem Sobczykiem udało się przygotować przedsięwzięcie,
w którym wzięło w sumie udział kilkaset osób. Przygotowaniem części artystycznej w Zespole Szkół w Koniuszowej zajmowały się: pani
Agata Ligęza-Chyc oraz pani Anna Kita - za co im serdecznie dziękuję. Już dzisiaj serdecznie zapraszam na IV Rajd im. gen Franciszka Gągora, który odbędzie się we wrześniu 2015 r.
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śladami Patrona - w wojskowym stylu
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trzymamy formę na świeżym powietrzu
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Wywiad z córką gen. Franciszka Gągora
- panią Katarzyną Gągor - Nowak,
która brała udział w obchodach III rocznicy
nadania szkole w Koniuszowej
imienia gen. Franciszka Gągora.
- Dzień Dobry. Czy mogłybyśmy przeprowadzić z Panią wywiad
do naszej szkolnej gazetki „Echo Szkoły”?
- Dzień dobry. Tak. Oczywiście.
- Jakim ojcem był Generał Franciszek Gągor?
-Ciężko odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ mogłabym o tym
mówić niezmiernie długo. Przede wszystkim był bardzo
wspierającym i mobilizującym tatą. Z uwagi na to, że sam całe życie
wymagał wiele od siebie, również wymagał wiele ode mnie i od
mojego brata, ale czynił to w wyjątkowo umiejętny i spokojny
sposób. Zawsze podstawowym naszym obowiązkiem była nauka.
Zachęcał nas do tego, żebyśmy skupiali się na tym, co nas interesuje
najbardziej, abyśmy rozwijali swoje zainteresowania, ale
jednocześnie uczyli się wszystkich przedmiotów, które
obowiązywały w danej klasie. Gdy zdarzyła się nam gorsza ocena
(jak każdemu uczniowi), to staraliśmy się wybrnąć z sytuacji
mówiąc: „ale też byli gorsi od nas w klasie”. Tata powtarzał zawsze,
że jego interesują nasze wyniki, a nie wyniki klasy. Kiedy byliśmy
mali, tata kilkukrotnie brał udział w misjach ONZ, mimo to zawsze
na bieżąco-czy to w listach czy w rozmowach telefonicznych, które z
uwagi na ówczesne możliwości odbywały się nieczęsto, zawsze nas
zachęcał, wspierał i dopytał, jak idą nasze poczynania szkolne.
Nawet na odległość starał się nas mobilizować. Swoją ogromną
wiedzą i doświadczeniem starał się chociażby przez rozmowy
wzbudzić w nas ciekawość świata, pokazać, jak wielkie są
możliwości każdego z nas, jeśli tylko skupimy się nad tym, co
robimy i będziemy do wybranego celu systematycznie dążyć. Tata
był najbardziej zorganizowaną i systematyczną osobą, jaką do tej
pory w życiu spotkałam. Z uwagi na to, iż pracował bardzo dużo,
wolnego czasu miał niewiele, potrafił go jednak w pełni
wykorzystać, np. wcześnie rano bądź późno wieczorem znaleźć czas
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na uprawianie sportu, bądź na naukę kolejnego języka obcego.
Czasem bardzo zazdrościłam mu tej wielkiej siły samozaparcia,
która towarzyszyła mu przez całe życie i która pomogła mu w
osiągnięciu wszystkiego, do czego ciężką pracą przysłowiowo
doszedł.
- Czy jest jakaś sytuacja z życia Pani ojca, która wywołuje na
Pani twarzy uśmiech?
Przyznaję, że teraz w tym momencie nie jestem w stanie wybrać i
opowiedzieć o jednej konkretnej, może dlatego, że jest ich zbyt
wiele. Każde wspomnienie powoduje uśmiech albo tak jak dzisiaj na
sali w trakcie odczytywania czy też śpiewania piosenek przez
uczniów - łzy.
- Jaka była Pani reakcja na wiadomość, że nasza szkoła będzie
nosiła imię Generała Franciszka Gągora?
- Przyznaję, że bardzo się ucieszyłam. Dzięki temu pamięć o tacie, o
tym jak żył, co osiągnął pomimo nie najłatwiejszego startu, będzie
dłużej trwała. Pamięć jest ulotna. Katastrofa, która wydarzyła się
10.04.2010 r., na zawsze pozostanie już częścią historii naszego
kraju, jednakże to, że szkoła w Koniuszowej nosi imię mojego taty
oznacza, że tutejsza społeczność, w miejscu gdzie się wychował i
dorastał, na pewno będzie go pamiętała na dłużej. To jest oczywiście
jedynie moje zdanie i ze względów oczywistych nie jest ono
obiektywne - zawsze byłam i jestem z taty bardzo dumna, dlatego
uważam, że jest naprawdę bardzo dobrym przykładem dla uczniów.
Jego osoba pokazuje, że dzięki nauce, uczciwej pracy i codziennej
systematyczności, ale również poświęceniom, i dokonywaniu
słusznych wyborów w trakcie naszej życiowej drogi można osiągnąć
naprawdę wiele. Kto by przecież przypuszczał wiele lat temu, że to
właśnie chłopiec z małej wsi pod Nowym Sączem będzie kiedyś
dowodził misjami ONZ na Bliskim Wschodzie czy też stanie na
czele naszej armii.
-Chętnie Pani przyjeżdża do naszej szkoły?
- Bardzo chętnie. Miałam okazję być w zeszłym roku podczas
obchodów II rocznicy. Uroczystości nadania szkole imienia taty,
które odbyły się w 2011 roku, wspominam z wielkim wzruszeniem;
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byłam pod ogromnym wrażeniem pracy, która została włożona przez
całą społeczność szkolną w przygotowanie tychże uroczystości.
Mam nadzieję, że będę mogła przyjechać na przyszłoroczne
uroczystości i jak już obiecałam, planuję wziąć udział w całym
rajdzie. Mój tata by tego ode mnie oczekiwał. Uważał, że sport
kształtuje charakter. Poza tym ja sama bardzo lubię góry i od
pewnego czasu część urlopu spędzamy z mężem właśnie chodząc po
górach.
- Czym się Pani zajmuje?
- Jestem pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
- Czy ciężko było dojść do takiego zawodu?
- Ukończyłam studia na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz
studia na Wydziale Prawa Kanonicznego tegoż Uniwersytetu. Po
studiach spędziłam pewien czas na kursach językowych za granicą,
następnie rozpoczęłam pracę w sektorze funduszy inwestycyjnych,
jednakże dodatkowo cały czas uczestniczyłam w różnego rodzaju
szkoleniach i kursach. Tata powtarzał, że rozwijać należy się całe
życie, bo jeśli nie pracujemy nad sobą, to zaczynamy się cofać.
Staram się o tym pamiętać.
- Ze względu na charakter swojej pracy gen. Gągor często
wyjeżdżał. Czy dużo czasu spędzała Pani z ojcem? Jakie ma Pani
wspomnienia?
- Tak jak powiedziałam wcześniej, czasu nigdy nie było zbyt wiele,
ponieważ w okresie mojego dzieciństwa tata wielokrotnie brał udział
w misjach ONZ. Do końca mojej szkoły podstawowej był to czas
przerywany rocznymi wyjazdami taty na misje, a w tym czasie
mama dzielnie się nami zajmowała. Ponieważ był to okres lat 80 i
ciężko to sobie teraz wyobrazić, ale nie istniały ani telefony
komórkowe, ani e-maile, ani rozmowy przez skypea, ponieważ nie
było ogólnodostępnego Internetu - kontakt z osobą przebywającą za
granicą był bardzo mocno ograniczony. Listy przychodziły z bardzo
dużym opóźnieniem ze względu na odległość dzielącą Polskę od
danego kraju np. Syrii, a rozmowy telefoniczne odbywały się raz na
dwa tygodnie, jeśli oczywiście tacie udało się połączyć z nami.
Pamiętam za to, iż powroty taty były zawsze wielkim świętem w
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domu. Później na pewien czas wszystko w domu wracało do
swoistego ładu i ustalonego rytmu, którym żyje każdy dom, aż do
następnego wyjazdu. W późniejszym okresie tata przez rok kształcił
się w Stanach Zjednoczonych w Waszyngtonie na War Collage,
dowodził misją na Wzgórzach Golan, później objął stanowisko w
Brukseli, więc czas, który mieliśmy dla siebie jako rodzina, był
mocno ograniczony – to jest jednak jedno z poświeceń, które trzeba
było ponieść – to jednak człowiek rozumie dopiero jak jest już nieco
starszy… Jako rodzina wypracowaliśmy swoistego rodzaju tryb
funkcjonowania, który pozwalał na wykorzystanie wolnego czasu,
który się pojawił i staraliśmy się go w pełni wykorzystać – jak
choćby wspólne posiłki, które dawały szansę spokojnej rozmowy.

- Jak dowiedziała się Pani o katastrofie?
- Była sobota rano. Mieszkaliśmy wtedy z mężem niedaleko
rodziców. Moja mama do mnie zadzwoniła i powiedziała, że
włączyła telewizję i podali, że coś się stało z samolotem
prezydenckim. Wiedziałam, że tata poleciał do Katynia.
Powiedziałam tylko do mojego męża, że jedziemy do mamy.
Czułam, że dzieje się coś złego. Wyszłam z domu tak jak stałam i w
Echo Szkoły – nr 81
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ciągu kilku minut byliśmy u mojej mamy. I dopiero wtedy
włączyłam telewizor i zamarłam… potem niewiele już pamiętam.
- Co skłoniło Panią do tego, żeby napisać wiersz?
- Tego nie da się do końca wyrazić, to są bardzo prywatne emocje,
które w takich momentach targają człowiekiem. Miałam potrzebę
pozostawienia przy trumnie taty czegoś, co oddawałoby w jakimś
ułamku mój, nasz stan, w którym się znaleźliśmy. Spędziłam dość
długie godziny na tym, ażeby odnaleźć wiersz, który choć po części
by go wyrażał. Nie mogłam odnaleźć nic i w końcu usiadłam i w
ciągu kilku minut po prostu przelałam na papier to, co w tamtym
momencie czułam. Nie zajmuję się pisaniem na co dzień i jestem w
pełni świadoma, że nie jest to żadne wybitne działo. Wtenczas nie
spodziewałam się, że dotrze do większej liczby osób – chociażby
uczniów - choć kładąc go przy trumnie, pewnie powinnam była. Dla
mnie ma on ogromną wartość emocjonalną. Korzystając z okazji,
chciałbym podziękować wszystkim, których wiersze zostały
odczytane podczas akademii oraz przygotowane w broszurze z okazji
obchodów nadania szkole imienia taty. Wiersze są niezmiernie
poruszające i wzruszające. Raz jeszcze dziękuję.
-Czy jest coś, co chciałaby Pani przekazać naszym uczniom?
- Dzięki chęciom i pracy wielu osób szkole nadano imię mojego taty.
A teraz najcięższa praca pozostaje w rękach uczniów - dążenie do
osiągania coraz lepszych wyników. Mój tata nigdy nie używał
zwrotów: „niemożliwe”, „nie dam czy nie damy rady" – wiara w to,
że można i że naprawdę warto, daje niezmiernie wiele. Dziękuję, że
uczniowie biorą czynny udział w uroczystościach. Dziękuję za
dzisiejszą akademię - była bardzo wzruszająca. Mam nadzieję, że
spotkamy się w przyszłym roku 
- Dziękujemy Pani bardzo za wywiad.
- Dziękuję 

rozmawiały:
Janiszewska Patrycja
Ogorzałek Sara
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Mam przyjemność przeprowadzić
wywiad

z panem Zenonem Pachem,
mieszkańcem wsi Koniuszowa, który
zgodził się opowiedzieć nam
o generale Franciszku Gągorze –
patronie naszej szkoły.

Kiedy po raz pierwszy spotkał Pan gen. Franciszka Gągora? Jaki on wówczas był?
Po raz pierwszy spotkaliśmy się w Szkole Podstawowej
w Koniuszowej – kierownikiem był pan Tadeusz Zwoliński. Pamiętam, że Franiu siedział w pierwszej ławce z Henrykiem Orleckim.
Franek nie był konfliktowy, uczył się bardzo dobrze, a zarazem pomagał słabszym. Był lubiany przez kolegów jak również nauczycieli.
Jakie były jego zainteresowania? Co było jego pasją?
Przede wszystkim interesowała go nauka. Jego pasją było czytanie
książek, szczegółowo opracowywał wszystkie lektury szkolne. Poza
nauką lubił także grę w piłkę nożną, jak również jazdę na nartach
w okresie zimowym. Był ciekawy świata i pragnął poznawać
wszystkie jego zakątki.
Kiedy wasze drogi się rozeszły?
Po zakończeniu szkoły podstawowej Franiu poszedł do I Liceum
Ogólnokształcącego, ja natomiast do „Budowlanki” w Nowym
Sączu. Często widywaliśmy się w drodze do autobusu i z powrotem chodziliśmy pieszo do Łęki – były wówczas straszliwe błota, jednak
zawsze mieliśmy dobre humory, śmialiśmy się i żartowaliśmy.
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I co było dalej?
Po zakończeniu liceum Franiu wyjechał do Wrocławia do Szkoły
Wojskowej, ja natomiast podjąłem pracę na miejscu. Po pewnym
czasie zacząłem śledzić jego karierę wojskową, kiedy to zdobywał
kolejne stopnie i stanowiska.
Kiedy po raz ostatni spotkał Pan gen. Gągora?
Po raz ostatni widzieliśmy się na obchodach 710 - lecia Mogilna – 28
czerwca 2009 r.. Podszedłem do niego i zapytałem, czy mnie poznaje
– popatrzył na mnie, pomyślał i poznał mnie. Wtedy to uściskaliśmy
się bardzo mocno i porozmawialiśmy. Było to wspaniałe uczucie
przywitać się z generałem.

Czy pamięta Pan dzień 10 kwietnia 2010 r.? Co Pan wtedy robił?
Jak się Pan dowiedział o katastrofie w Smoleńsku?
Pamiętam to jak dziś – byłem wtedy w garażu, robiłem coś koło
ciągnika. W pewnym momencie przyszła do mnie żona
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i powiedziała, że rozbił się prezydencki samolot. Rzuciłem wówczas
pracę i udałem się do domu. Zobaczyłem w telewizji listę osób
znajdujących się na pokładzie samolotu – było tam też nazwisko gen.
Franciszka Gągora, Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Co Pan wtedy poczuł?
Ogarnął mnie wtedy smutek, żal – nie mogłem w to uwierzyć, był to
dla mnie ogromny cios. Zginął przecież człowiek – mój kolega –
który latał samolotami praktycznie po całym świecie. Brał udział
w misjach pokojowych i wojnach, z których wracał cały i zdrowy.
Do dziś trudno mi w to uwierzyć, że zginął lecąc do Katynia, by
uczcić pamięć pomordowanych żołnierzy i oficerów.
Mamy teraz rok 2014 – z perspektywy czasu - jak Pan zapamiętał tragicznie zmarłego gen. Franciszka Gągora?
Frania pamiętam i będę pamiętał jako człowieka spokojnego,
ciekawego świata, solidnego i zdyscyplinowanego. Jego główną
cechą była pracowitość, ciągłe zdobywanie wiedzy. U niego nie było
rzeczy niemożliwych.
Czy chciałby Pan dodać coś na zakończenie?
Tak, dodam tylko, że kiedy
byłem na uroczystości nadania
jego
imienia
Szkole
Podstawowej
oraz
Gimnazjum w
Koniuszowej,
wzruszyłem się tak bardzo, że aż
mi łzy z oczu poleciały.
Dziękuję, że zechciał Pan
powspominać
generała
Franciszka Gągora, patrona
naszej szkoły.

rozmawiała: Sylwia Gądek
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Poniżej przedstawiamy wywiady, które w czerwcu 2014 roku
przeprowadzili uczniowie naszej szkoły.

Wywiad z panią Agnieszką Jakubowską,
która pracuje w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, w wydziale
mieszkaniowym.
Dzień dobry. Chciałbym przeprowadzić wywiad na temat
wykonywanego przez Panią zawodu.
-Tak, proszę.
Gdzie Pani pracuje?
- Pracuję w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, w wydziale
mieszkaniowym.
I na czym dokładnie polega ta praca?
- W moim zakresie obowiązków jest przyjmowanie i analizowanie
wniosków o najem lokalu mieszkalnego z zasobu miasta.
Jakie jest wymagane wykształcenie, by pracować na takim
stanowisku?
- Wyższe.
Czy można podnosić swoje kwalifikacje?
-Tak, jak najbardziej. Można uczestniczyć w różnego rodzaju
szkoleniach.
Jakie warunki trzeba spełnić by ubiegać się o najem takiego
lokalu?
- Jednym z trzech warunków jest zameldowanie na pobyt stały na
terenie naszego miasta. Kolejnym warunkiem jest średni miesięczny
dochód na jedną osobę starającego się gospodarstwa domowego nie
przekraczający 490 zł, a trzecim warunkiem jest tzw. kryterium
trudnych warunków mieszkaniowych, co oznacza, iż powierzchnia
mieszkalna z którego dana rodzina ubiega się o mieszkanie nie może
przekroczyć 5m/os powierzchni mieszkalnej.
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Jak długo czeka się na takie mieszkanie?
Czas realizacji nie jest możliwy do określenia, ze względu na fakt, iż
realizacja wniosków uzależniona jest od ilości wolnych lokali
pozostających w zasobie miasta.
Ile takich mieszkań znajduje się w zasobie miasta?
- Około 1000.
Ile jest rodzin czekających na mieszkanie?
- Około 300.
Jakie najczęściej osoby lub rodziny ubiegają się o najem takich
lokali?
- Najczęściej są to samotne matki z dziećmi, mniejszość narodowa,
rozwodnicy, a także rodziny będące w trudnej sytuacji materialnej
i mieszkaniowej.
Jaki jest koszt najmu takiego lokalu?
- Najem lokalu z zasobu miasta jest stosunkowo niski w porównaniu
z cenami rynkowymi na terenie naszego miasta, gdyż wynosi on
4,5zł za 1m2 plus stałe opłaty tj. gaz, prąd, woda itd.
Czy kontakt z petentami odbywa się tylko w urzędzie?
- Nie, nie tylko.
A gdzie jeszcze?
- Często zdarza się tak, iż do zbadania, czy dane gospodarstwo
domowe faktycznie jest w trudnej sytuacji, konieczne jest
przeprowadzenie wizji lokalu, w którym zamieszkuje taka rodzina.
Czy gdyby miała Pani możliwość ponownego wyboru zawodu,
czy wybrałaby Pani go ponownie?
-Myślę, że tak, ponieważ miło jest usłyszeć od petenta, iż wreszcie
mają „swój dach nad głową”.
Dziękuje Pani za możliwość przeprowadzenia wywiadu.
- Proszę.
rozmawiał: Michał Pajor
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WYWIAD

Tym razem na nasze pytania
zgodził się odpowiedzieć
pan Grzegorz Ruchała,
który jest przewodniczącym
Rady Rodziców w naszej szkole.
Dzień
dobry, nazywam się
Małgorzata Szlag, a to moja
koleżanka Beata Jędrusik. Jesteśmy
ze szkolnej gazetki ,,Echo Szkoły”. Chciałybyśmy zapytać, czy udzieli nam
Pan wywiadu do tej naszej gazetki na temat pełnionej przez Pana funkcji?
- Tak, z miłą chęcią udzielę wam wywiadu.
Czy trudne jest bycie przewodniczącym Rady Rodziców?
- Są chwile, że bycie przewodniczącym bywa satysfakcjonujące, ale są
też takie, kiedy trzeba podjąć trudne decyzje wraz z członkami Rady
Rodziców i dyrektorem.
Jakie są zadania przewodniczącego Rady Rodziców?
- Moim obowiązkiem jest zatwierdzanie i podpisywanie ważnych
dokumentów związanych z pracą szkoły.
Czy ta praca jest trudna?
- Nie, trudna ona na pewno nie jest. Czasami jest też przyjemna,
ponieważ mogę pomóc dzieciom w naszej szkole.
Czy ktoś pomaga Panu w pełnieniu tej funkcji?
- Pomagają mi oczywiście wszyscy rodzice, członkowie Rady Rodziców i
pan Dyrektor, który w wielu sytuacjach jest pomysłodawcą.
Ilu członków liczy Rada Rodziców?
- Nasza Rada Rodziców liczy jedenastu członków - trzech mężczyzn i
osiem kobiet.
Co sprawia Panu największą przyjemność w byciu przewodniczącym?
- Największą przyjemnością jest udana organizacja z pożytkiem dla
szkoły i dzieci.
Bardzo dziękujemy za możliwość przeprowadzenia wywiadu.
rozmawiały: Małgorzata Szlag i Beata Jędrusik
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1. Zostaw sobie czas na pracę – ona jest ceną sukcesu.
2. Zostaw sobie czas na rozmyślania – one są źródłem siły.
3. Zostaw sobie czas na zabawę – ona jest tajemnicą dzieciństwa.
4. Zostaw sobie czas na lekturę – ona jest podstawą wiedzy.
5. Zostaw sobie czas na modlitwę – ona oderwie Cię od spraw
przyziemnych.
6. Zostaw sobie czas dla przyjaciół – oni są źródłem szczęścia.
7. Zostaw sobie czas na marzenia – one przenoszą Twą duszę
do gwiazd.
8. Zostaw sobie czas na śmiech – on Ci pomoże znieść ciężar
Twego życia.
9. Zostaw sobie czas na miłość bliźniego – ona jest Twoim darem do nieba.
10. Zostaw sobie czas na planowanie – wtedy będziesz miał
czas na pierwszych dziewięć rzeczy.
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Jedna z cech Franciszka Gągora.
2. Imię córki.
3. … Pamiątkowa, pod którą składamy kwiaty.
4. W tym roku odbył się III …. im. gen. Franciszka Gągora.
5. Miejscowość, z której pochodził Franciszek Gągor.
6. Bóg- Honor-…
opr. Patrycja Janiszewska

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.
hasło z czerwcowego numeru: WAKACJE
Nagrody wylosowali:
nagrody główne: Tarka Norbert, Kołodziej Patryk , Baran Kinga

(notes + długopis

wielokolorowy)

nagrody pocieszenia: Kiełbasa Mariusz, Bugara Izabela, Janawa Kamil, p. Kolat
Marta (długopis)

KUPON
…………………………..
Hasło
………………………..
imię i nazwisko, klasa
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Na zwycięzców czekają nagrody.
Kupony prosimy dostarczać do
Patrycji Janiszewskiej z klasy III
gimnazjum do
30 września 2014 roku
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