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Listopad to miesiąc dwu ważnych świąt- Wszystkich Świętych i Święta
Niepodległości. Mimo że oba są już za nami, pozostańmy jeszcze w
atmosferze zadumy i refleksji nad ulotnością życia oraz wspomnijmy
naszych bliskich, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności.

1.Królowa nauk.
2.Przenośny komputer.
3.Przynosimy je po nieobecności w szkole.
4.Imię autora lektury „Kamienie na szaniec”.
5.Składa się z kolumn i wierszy.
6.Otwarta kategoria biegowa, której nazwa wywodzi się z języka angielskiego.
7.Najszybszy rodzaj biegu.

Redaktorzy naczelni: Emilia Mroczkowska kl. IIIa, Weronika Kamila Kaszak kl. IIIa
Skład techniczny: mgr Zdzisław Koniecko
Opiekun: mgr Elżbieta Jurska
Adres: Radziłów, ul. Sportowa 1, tel. 086 273 64 80, http://radzilow.net

ŚPIESZMY SIĘ KOCHAĆ LUDZI
Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko to, co nieważne jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie, że nagle się staje
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś, zostając bez niego...
Redakcja GIMpress-u
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AKTUALNOŚCI
Nasi uczniowie wraz z panem
Zbigniewem
Mroczkowskim
stworzyli wspólnymi siłami film,
który
weźmie
udział
w
ogólnopolskim konkursie Filmowa
Mapa Przemian. Termin nadsyłania
prac upłynął 5 listopada. Teraz
czekamy
na
rozstrzygnięcie
konkursu, które nastąpi 26
listopada. Film naszych koleżanek
i kolegów nosi tytuł „Aliens” (czyli
„Obcy”) i można go już obejrzeć
na serwisie YouTube. 12 listopada
odbyła się prapremiera tegoż to
filmu.
Zgromadzeni
mieli
możliwość
zobaczyć
efekty
kilkudziesięciogodzinnej pracy, które w ostatecznej wersji zamknęły się w
czasie 180 sekund. Wyświetlone zostały także kulisy powstawania „Aliens”.
Zebrani otrzymali nagranie w wersji DVD z dodatkowymi scenami. Obecnie
trwają prace nad kolejnym filmem, tym razem dotyczącym oszczędzania.
8 listopada odbyło się w
szkole spotkanie zorganizowane w
celu poznania zagrożeń, jakie niosą
za sobą substancje psychoaktywne
zwane „dopalaczami". Te nowe
substancje od niedawna pojawiły
się na rynku i stanowią ogromne
zagrożenie dla zdrowia i życia
człowieka.
W
spotkaniu
uczestniczyły klasy I, II i III.
Dziewczęta z koła kukiełkowoteatralnego
„Zwariowane
Młodziki” zaprezentowały przedstawienie profilaktyczne pt. „Dylematy” oraz
przedstawiły zgromadzonym prezentację multimedialną na temat tzw.
dopalaczy.
Weronika Kamila Kaszak
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DOBRY HUMOR
Blondynka u doktora:
- Niech mi pan pomoże! Trzmiel mnie
użądlił!
- Spokojnie, zaraz posmarujemy
maścią..
- A jak go pan doktor złapie? Przecież
on już poleciał!
- Nie! Posmaruję to miejsce, gdzie
panią użądlił!
- Aaaa! To było w parku, przy
fontannie, na ławce pod drzewem.
- Kretynko! Posmaruję tą część ciała, w
którą cię uciął!
- To trzeba było od razu tak mówić! W
palec mnie użądlił. Boże, jak to boli!
- Który konkretnie?
- A skąd mam wiedzieć? Wszystkie
trzmiele wyglądają podobnie…

Kącik muzyczny
10 najlepszych piosenek:
1. Only Girl ( in the World) - Rihanna
2. Heart Vacancy - The Wanted
3. Bad Girl - Doda
4. Just Like That - Danny
5. Heartbeat - Enrique Iglesias
6. Cooler than Me - Mike Posner
7. A Year without a Rain - Selena Gomez
8. World behind My Wall - Tokio Hotel
9. Somebody to Love - Justin Bieber
10. Sun Is Up - Inna
Sylwia Gładkowska klasa IIc

***

Po co blondynka stawia wieczorem na stoliku nocnym dwie szklanki: jedną z wodą,
drugą pustą?
- Bo nie wie, czy rano będzie się jej chciało pić, czy nie.
***

Policjant wybrał się z kolegą do teatru. Kolega przeglądając program zauważa:
- Wiesz, drugi akt tej sztuki rozgrywa się po pięciu latach...
- Ale bilety zachowują ważność?
***

Siedzą wariaci na drzewie i udają gruszki.
Jeden pyta:
- Dojrzałeś?
- Nie - odpowiada drugi.
Sytuacja powtarza się. Za trzecim razem pyta:
- Dojrzałeś?
- Tak.
- No to spadaj!

Szczęśliwy kupon
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OKIEM ABSOLWENTA
W tym wydaniu prezentujemy świeże spojrzenie na naszą szkołę Angeliki
Chilińskiej, która gimnazjum ukończyła w czerwcu, czyli ubiegłym roku szkolnym.
W rozmowie z Emilią Mroczkowską zdradza, jaką
wybrała szkołę i dlaczego oraz jak się w niej czuje. Być
może po przeczytaniu tego wywiadu zdecydujecie się
pójść jej śladami?
Emilia: Zacznę od pytania, które zadaję na początku
wszystkim naszym absolwentom. W której szkole
aktualnie się uczysz?
Angelika: Aktualnie uczę się w IV Liceum
Ogólnokształcącym w Łomży.
Emilia: Dlaczego akurat ta szkoła?
Angelika: Wybrałam tę szkołę, ponieważ w niej, jako
jedynej jest profil, o którym zawsze marzyłam.
Emilia: Brzmi interesująco. Jaki to profil?
Angelika: Jest to profil policyjny.
Emilia: Po szkole średniej zamierzasz dalej podążać
tymi śladami?
Angelika: Tak. Od dawna chciałam zostać policjantką lub detektywem, ponieważ
podoba mi się to i jest w tym coś, co mnie pasjonuje.
Emilia: Czym profil policyjny różni się od ogólnokształcącego?
Angelika: Profil policyjny od ogólnokształcącego różni się tym, iż jest dodatkowo
godzina lekcyjna w tygodniu o służbie w policji.
Emilia: Jak czujesz się w swojej nowej szkole?
Angelika: Czuję się tu bardzo dobrze. Ludzie z mojej klasy są sympatyczni,
wspieramy się nawzajem.
Emilia: Zachęcasz więc naszym gimnazjalistów do nauki w tej szkole?
Angelika: Oczywiście. Zachęcam do nauki w IV LO, ponieważ jest to super szkoła i
panuje tu miła atmosfera.
Emilia: Masz dla nas jakieś rady?
Angelika: Uczcie się dużo, a na pewno uda się wam osiągnąć sukces.
Emilia: Chcesz na koniec kogoś pozdrowić?
Angelika: Chciałabym pozdrowić najwspanialszą panią dyrektor- Anetę
Michałowską, panią mgr Dorotę Antosiewicz, oraz panią mgr Barbarę Grądzką,
dzięki której mogę wykazać się dużą wiedzą na lekcjach fizyki.
Emilia: Dziękuję serdecznie za wywiad.
Angelika: Również dziękuję.
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ODPYTYWANKA NIE PRZY TABLICY
W kolejnym numerze naszej gazetki prezentujemy Wam odpowiedzi, jakich udzielił nam odpytywany
nie przy tablicy znany nam wszystkim ksiądz. Robert Ugniewski. Z „wyrwanym do odpowiedzi”
księdzem o szkole dawniej i dziś, pasjach oraz pracy duszpasterskiej rozmawiali Hubert Malinowski i
Tomek Bielski z klasy IIC.
Redaktor: Skąd ksiądz pochodzi i gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej?
Ksiądz: Urodziłem się we Wrocławiu. Pochodzę zaś z Wysokiego Mazowieckiego i uczyłem się w
Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki właśnie w Wysokim Mazowieckim.
R: Jak wspomina ksiądz swoją szkołę?
Ks.: W sumie bardzo pozytywnie wspominam niektórych nauczycieli, którzy rzeczywiście byli
wymagający, ale zapadli wtedy przez te swoje wymagania w moją pamięć.
R: Czym różni się współczesna szkoła od tej z czasów księdza?
Ks.: Przede wszystkim było więcej dyscypliny. Szanowaliśmy nauczycieli i siebie nawzajem. Było
mniej wybryków niż w szkole współczesnej, a za to większe posłuszeństwo.
R: W jaki sposób odkrył ksiądz swoje powołanie?
Ks.: Tak naprawdę to chodziłem jak każdy do kościoła, nie byłem nawet ministrantem. W zasadzie to
tak się odezwało we mnie w szkole średniej- Technikum Budowlanym w Łomży.
R: Ile lat pełni ksiądz posługę kapłańską?
Ks.: 15 lat.
R: W której parafii wcześniej ksiądz pracował?
Ks.: Pracowałem w Wiźnie.
R: Woli ksiądz pracować z młodzieżą czy może z dziećmi ze szkoły
podstawowej?
Ks.: Raczej z młodzieżą, aczkolwiek praca z maluchami też nie
stwarza mi jakiegoś problemu czy trudności.
R: Jaka jest opinia księdza o współczesnej młodzieży?
Ks.: Znam sporo wartościowej młodzieży, aczkolwiek niektórzy
młodzi ludzie są zbyt pewni siebie i nieposłuszni.
R: Jakie problemy według księdza ma młodzież?
Ks.: Wielorakie, związane przede wszystkim z rodziną. Dostrzegam we współczesnych nastolatkach to
też, że niektórzy wywyższają się ponad innych, nie szanują rówieśników i starszych, nie przejawiają
takiego zrozumienia i takiej chęci pomocy jak za moich czasów.
R: Czy ma ksiądz jakieś hobby?
Ks.: Tego hobby trochę jest. Przede wszystkim to jazda motorem oraz wszelkiego rodzaju maszynami
mechanicznymi.
R: Czy podoba się księdzu nasza miejscowość? Czy chciałby tu ksiądz zostać dłużej?
Ks.: Owszem, podoba mi się. Przywykłem już do wielu sytuacji, do wielu zjawisk. Jestem tutaj już 2
lata. Dostrzegam pozytywy tak jak w innych parafiach.
R: Niedawno obchodziliśmy dzień Wszystkich Świętych. Jak według księdza ludzie przeżywają te
święta?
Ks.: Myślę, że są to tradycyjne święta. Nasze miejscowości są miejscowościami, które uczestniczą w
życiu kościoła bardziej niż większe aglomeracje miejskie. Zauważam, że ludzie przeżywają te święta
dość mocno, uczestnicząc w kościele we mszach pogrzebowych oraz we wspólnych modlitwach na
miejscowym cmentarzu.
R: Co- zdaniem księdza- zmieniło się w życiu duchowym społeczeństwa na przestrzeni ostatnich lat?
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Ks.: Przede wszystkim jak zaczynałem pracę kapłańską, to więcej wiernych, więcej młodzieży i dzieci
uczęszczało do kościoła. W tej chwili zmniejsza się ich liczba z powodu laicyzacji płynącej głównie z
mediów i innych środków masowego przekazu, które piętnują religijność. Ośmieszają kościół,
duchownych, co jest powodem słabej frekwencji ludzi na niedzielnych i świątecznych nabożeństwach.
R: Dziękujemy za rozmowę.
Ks.: Ja również dziękuję.

W IMIĘ WOLNOŚCI
W tym roku obchodziliśmy już 92. rocznicę odzyskania
niepodległości przez Polskę po 123 latach niewoli. Z tej też okazji
w naszej szkole został przedstawiony montaż słowno- muzyczny.
Okoliczności odradzania się wolnego kraju zaprezentowali
uczniowie przygotowywani przez panie Elżbietę Chrostowską i
Dorotę Antosiewicz. Ciekawym punktem montażu były pieśni
patriotyczne odśpiewane przez uczennice: Magdalenę Mordasiewicz,
Katarzynę Zalewską i Monikę Chylińską.
Dodatkowo mieszkańcy naszej gminy mogli obejrzeć ten montaż 11 listopada w
trakcie Mszy Św. w kościele parafialnym w Radziłowie. Po zakończeniu modlitwy zebrani
przemaszerowali na Plac 500-Lecia pod pomnik poświęcony tym, którzy zginęli w walkach o
niepodległość Polski w latach 1918 - 1920, pod którym złożone zostały wieńce.
Do zgromadzonych przed pomnikiem krótkie przemówienia skierowali: Wójt Gminy
Radziłów - Robert Ziemkiewicz i Radny Powiatu Grajewskiego - Krzysztof Milewski.
Weronika Kamila Kaszak

ZE SPORTU
Ostatnie tygodnie upłynęły pod znakiem różnorodnych rozgrywek sportowych, w których uczestniczyli
przedstawiciele naszej szkoły.
Przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie 21 października odbyły się I Manewry Mundurowe „Zdobywanie
Jednostki”. Nasze gimnazjum reprezentowała drużyna w składzie: Wacław Orłowski, Maciej
Antosiewicz, Hubert Malinowski, Tomasz Bielski i Mateusz Dobrzycki. Zajmując I miejsce, sprawili
oni niemałą niespodziankę, ponieważ mieli do czynienia z nieznanymi wcześniej konkurencjami.
23 października w Rajgrodzie odbyła się Powiatowa Gimnazjada w Drużynowym Tenisie Stołowym.
Drużyny chłopców i dziewcząt spisały się znakomicie, zajmując odpowiednio II i I miejsce. Wśród
dziewcząt już piąty raz z rzędu nasza drużyna zajmuje w tych zawodach najwyższą lokatę. Życzymy
powodzenia na dalszym szczeblu rozgrywek.
Z okazji Święta Niepodległości 29 października w Sokołach odbyły się XVI już tego typu zawody.
Udział w nich wzięło około 400 osób w różnym wieku. W swojej kategorii najlepsi okazali się nasi
biegacze – Hubert Malinowski i Eliza Grzymała z klas II, którzy w nagrodę otrzymali pamiątkowe
puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Drużyna dziewcząt 11 listopada brała udział w Gimnazjadzie w Piłce Ręcznej, która odbyła się w
Grajewie w Hali MOSiR. Po zaciętej walce reprezentantki naszej szkoły ostatecznie zajęły IV miejsce.
Na ten wynik pracowało 12 uczennic naszego gimnazjum.
Wszystkim sportowcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Hubert Malinowski
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LUDZIE Z PASJĄ – HUBERT NASZ MEDALISTA
W poprzednich wydaniach mogliście przeczytać o Justynie, Bogusi i Elizie, które słyną w
naszej szkole z tego, że są bardzo wysportowane i trudno jest
znaleźć osoby, które biegają równie szybko jak one. W tym
numerze przeczytacie o Hubercie Malinowskim, który uczy
się w II klasie. Na ostatnich zawodach, które odbyły się w
Sokołach, zajął I miejsce. Jednak ma on na swoim koncie
wiele innych sukcesów, bo już w szkole podstawowej brał
udział w turniejach.
Sport od najmłodszych lat

Hubert sportową smykałkę przejął po swoim starszym
bracie, który trenował sztuki walki. Na początku grał tylko w
piłkę nożną, lecz wraz z wiekiem przybywały dyscypliny
sportowe, którymi się interesował. W VI klasie zajął V
miejsce w wojewódzkich biegach przełajowych. W
gimnazjum w jego ręce powędrowało wiele wysokich nagród.
Zdolny gimnazjalista

„Zająłem VI m-ce w finale wojewódzkim biegów przełajowych, V m-ce na
Makroregionie Mistrzostw Polski w Zamościu, I m-ce w Popowie, I m-ce w Sokołach,
III m-ce w kategorii gimnazjów w Półfinale Gimnazjady Lekkoatletycznej Grupy Zachodniej
(życiówka na 1000m - 2:54:71), II m-ce w Ogólnopolskich Masowych biegach przełajowych
w Białymstoku”- wymienia. Hubert na co dzień trenuje w klubie Prefbet Śniadowo.
Wykonuje samodzielnie ćwiczenia, które rozpisuje mu trener. Opowiada: „Treningi pod
okiem trenera odbywają się sporadycznie w Łomży lub na obozach sportowych”.- Dodaje też,
że panuje tam miła atmosfera-„Wszystkie osoby w klubie są bardzo przyjazne i zabawne, a
trener jest ze wszystkich najzabawniejszy”.
Nie samym sportem Hubert żyje:)
Mimo że sport zajmuje sporą część życia Huberta i pochłania dużo czasu, chłopak radzi
sobie doskonale w innym dziedzinach. Uczęszcza na wiele kół. Warto wspomnieć, że w
ubiegłym roku był uczniem z najwyższą średnią w naszej szkole. Pytany, jak godzi sport z
nauką odpowiada: „Czasami brakuje mi czasu i muszę zrezygnować z gry na komputerze i
podobnych rozrywek. Niekiedy pogoda nie pozwala na trenowanie i wtedy mam trochę
więcej czasu dla siebie.” Z tego powodu rodzice Huberta początkowo byli negatywnie
nastawieni do jego pasji, lecz Hubert dodaje, że ich nastawienie zmieniło się, gdy zaczął
osiągać pierwsze sukcesy. Dzisiaj bardzo go wspierają, podobnie z resztą jak przyjaciele. A
jak reagują znajomi ze szkoły? Hubert opowiada, że są bardzo życzliwi, chociaż czasami mają
pretensje o zbyt ciężkie rozgrzewki na w-fie ;)
My również trzymamy za niego kciuki!
Hubert jest naszym redakcyjnym kolegą. W Gimpressie odpowiada za dział
„Odpytywanka nie przy tablicy” i wiadomości sportowe. Życzymy mu siły, wytrwałości oraz
aby nadal był tak ambitny, a na pewno osiągnie jeszcze wiele sukcesów!
Emilia Mroczkowska
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