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1. .. prawny lub w umowie.
2. Szkło powiększające.
3. Majowy egzamin.
4. Z niego wyprodukowany jest cynamon.
5. Święto, na które bocian na gnieździe stanie.
6. Łąka w lesie.
7. Hasa po polanie.
8. Polski skoczek, który niedawno zakończył karierę.
9. … Tydzień zakończony tridum paschalnym.
10. … centralny lub nerwowy.

Z okazji zbliżających się Świąt
Wielkanocnych, składamy
wszystkim naszym Czytelnikom
najserdeczniejsze życzenia.
Życzymy Wam smacznego jajka,
mokrego dyngusa, dużo gości i
radości ze spotkań przy
świątecznych stołach, a także
wiosennego optymizmu.
Redakcja GIMpress-u

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
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AKTUALNOŚCI
5 marca 2011
Nasze tenisistki stanęły na podium VII Otwartych Mistrzostw
Miasta Kolna w tenisie stołowym. II miejsce zajęła Patrycja
Dąbrowska, III Paulina Orłowska. Dobrze zagrali również Monika
Chylińska – V msc, Hubert Koniecko – V msc, Damian Rogowski
– X msc.
11 marca 2011
W gimnazjum odbyło się badanie PISA, czyli Programu
Międzynarodowej
Oceny
Umiejętności
Uczniówmiędzynarodowego badania koordynowanego przez OECD.
Uczestniczyli w nim wylosowani gimnazjaliści, których rodzice
wyrazili na to zgodę.
11 marca 2011
Odbył się III etap XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy i dzieje oręża
polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia." Do IV etapu centralnego konkursu
zakwalifikował się Jacek Chrostowski, który uzyskał spośród gimnazjalistów najwyższy
wynik. Szczepan Ekstowicz był finalistą i niestety zabrakło mu 3 punktów. Jacek Chrostowski
i Hubert Malinowski zostali laureatami konkursu. Hubert zajął III miejsce. Brawo!:)
21 marca 2011
W Zespole Szkół nr 2 w Grajewie odbyły się „Wagary w
Jednostce”. Nasi gimnazjaliści brali udział w następujących
konkurencjach: „Geniusz Matematyczny 2011", „Turniej na pięć" i
„III Mistrzostwa w Piłce Nożnej o Puchar Starosty Powiatu
Grajewskiego". - nasi piłkarze zajęli III miejsce. Gratulujemy!
22 marca 2011
Odbył się szkolny konkurs geograficzny dla klas I pt. „Planeta
Ziemia”. W konkursie wzięło udział 16 uczniów. I miejsce zajęła
Aleksandra Kiełczewska z kl. I B, II miejsce- Aneta Godlewska z
kl. I A, a III miejsce Michał Romańczuk z kl. I A.
22 marca 2011

Odbył się etap wojewódzki Konkursu Historycznego organizowanego przez Podlaskie
Kuratorium Oświaty. Jacek Chrostowski, Huber Malinowski i Szczepan Ekstowicz zostali
laureatami! Wow- gratulacje!
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HUMOR WIOSENNY
- Jak leci?
- Super, tylko palce mnie strasznie bolą.
- A, co się stało?
- Wczoraj na czacie mieliśmy imprezę i całą noc śpiewaliśmy.
Grają dwie blondynki w siatkówkę jedna mówi wynik
-Jest 8:8
Druga blondynka pyta:
-A dla kogo?
Kącik muzyczny
W aptece pacjent otrzymał pudełko z
lekarstwami. Pyta panią magister:
- Przepraszam, jak to się otwiera?
- Wszystkie informacje są w środku odpowiada aptekarka.
Dwaj faceci wnoszą fortepian na 8.
piętro. Jeden mówi:
-Mam złą i dobrą wiadomość.
-Zaczynaj od dobrej- mówi drugi.
-Zostały nam jeszcze 2 piętra.
-A zła?
-Chyba pomyliłem bloki!
-Hej stary co u ciebie?
-A nic, Wiesz zostałem ojcem.
-To świetnie! A jak się czuje twoja żona?
-Pssst! Ona nie musi o niczym wiedzieć!

Najpopularniejsze piosenki w ostatnim
czasie:
1. Stay (Hurts)
2. Born This Way (Lady GaGa)
3. S&M ( Rihanna)
4. F***ing Perfect (P!nk)
5. I Need a Doctor (Dr. Dre/Eminem)
6. Just Can't Get Enough ( Black Eyed
Peas)
7. Only Girl(in the World) (Rihanna)
8. No One (Honey)
9. Grenade (Bruno Mars)
10. Blow (Ke$ha)
Sylwia Gładkowska klasa IIc

Dresiarza zatrzymuje policjant i mówi:
- Imię.
- Artur.
- Nazwisko.
- Kowalski.
- Adres.
- A dres to wiadomo, porządny,
Zebrała: Sylwia Gładkowka
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OKIEM ABSOLWENTA
Spojrzenie Marty
Zapewne wszyscy pamiętacie uczennicę byłej klasy IIID- Martę Olszewską, która już od września
uczęszcza do nowej szkoły. Aktualnie uczy się w II Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku. O
Gimnazjum w Radziłowie widzianym z perspektywy absolwenta, swoim liceum oraz planach na
przyszłość opowiedziała Emilii Mroczkowskiej.
Emilia: Na początku zadam ci pytanie, które zazwyczaj pada na koniec
rozmowy. Jakie masz rady dla naszych kolegów, którzy uczą się jeszcze w
gimnazjum?
Marta: Radzę im przede wszystkim, żeby cieszyli się z każdej chwili
spędzonej w murach gimnazjum, bo to bardzo fajny czas, kiedy nie ma się
jeszcze tyle obowiązków i aż tyle nauki.
Emilia: Z tego, co mówisz wnioskuję, że tęsknisz za latami w gimnazjum.
Miło wspominasz ten okres?
Marta: Bardzo miło wspominam lata spędzone w gimnazjum. To były
fajne lata, których wtedy nie doceniałam, a teraz z chęcią bym do nich
wróciła.
Emilia: A jak czujesz się w szkole średniej? Uczniowie i nauczyciele tej
placówki są równie sympatyczni jak naszego gimnazjum? ;)
Marta: Uczniowie, a przynajmniej ci, których znam, są OK. Na nauczycieli też nie mogę narzekać,
choć część zastąpiłabym nauczycielami z gimnazjum.
Emilia: Przy wyborze szkoły II LO w Białymstoku stawiałaś na pierwszym miejscu czy może wahałaś
się między innymi placówkami?
Marta: II LO w Białymstoku było moim numerem jeden.
Emilia: To bardzo duża szkoła o wysokim poziomie nauczania. Nie miałaś żadnych obaw?
Marta: Zawsze osiągałam dobre wyniki w nauce, wiec wysoki poziom nauczania mnie nie przerażał. 1
września czułam się dość zagubiona, jak każdy pierwszak, jednak byłam także bardzo ciekawa, co mnie
czeka.
Emilia: Oceniasz więc tę szkołę w samych superlatywach?
Marta: Tak, moja szkoła jest bardzo fajna. Jestem również zadowolona, ponieważ uczę się w klasie ze
świetnymi ludźmi.
Emilia: Masz jakieś plany na dalszą przyszłość? Wiesz, co będziesz studiowała po ukończeniu swojego
liceum?
Marta: Moje plany są na razie bardzo nieprecyzyjne. Myślę o medycynie.
Emilia: Chcesz kogoś pozdrowić?
Marta: Chciałabym pozdrowić wszystkich nauczycieli, w szczególności tych, którzy mnie uczyli oraz
moich znajomych z młodszych klas. :)
Emilia: Dziękuję za rozmowę!
Z księgi imion
Marta

23 marca 2011
W naszym gimnazjum zagościła wiosna! Tradycyjnie odbyły
się różne konkurencje. Zwyciężyła klasa II B.

27 marca 2011
W ZS 2 Grajewo rozagrano III Mistrzostwa Powiatu LZS w
tenisie stołowym. W turnieju znakomicie zaprezentowali się:
Karolina Przestrzelska – II m, Damian Rogowski – II m,Hubert
Koniecko – III m, Patrycja Dąbrowska – II m, Paulina
Orłowska – III m, Piotr Przestrzelski – III m.

28 marca 2011
W naszym gimnazjum odbył się VIII Przegląd Szkół
Ponadgimnazjalnych. Uczestniczyło w nim 12 szkół
ponadgimnazjalnych z najbliższego regionu. Dzięki niemu
trzecioklasiści na pewno mają teraz większą wiedzę na temat
szkół, do których planują się udać.
29 marca 2011
Dobiegły końca eliminacje szkolne XXXIV edycji
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym. Łącznie uczestniczyło ponad 100 uczniów naszego
Gimnazjum. Hubert Czmielewski, Krzysztof Drozdowski i
Hubert Malinowski. reprezentować nas będą w etapie
powiatowym

Szczęśliwy kupon

Zapewne każdy, kto w swoim życiu miał do czynienia z Martą, wie, że jest to osoba pełna entuzjazmu. Lubi
rozrywki, ale potrafi zachować powagę. Jest dobrze zorganizowana, często planuje, w jaki sposób wykorzystać czas.
Można na niej polegać. Powierzając jej sekret, nie musisz martwić się o jego bezpieczeństwo. Zawsze uśmiechnięta,
w trudnych chwilach służy dobrą radą. Przy niej nuda z pewnością ci nie grozi.
Życie uczuciowe Marty jest bardzo bogate. Gdy raz się zakocha, trudno jest jej zmienić wybranka. Serce Marty
jest wierne. Niestety, często wiele traci przez swoją wybuchową naturę i działanie na zasadzie „najpierw zrobić,
potem pomyśleć”. W naszej szkole uczą się trzy dziewczyny o tym imieniu: Marta Mikucka z klasy III A, Marta
Kadyszewska z klasy III B, Marta Nieradko z klasy II B
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LUDZIE Z PASJĄ
Natchnięty i oszlifowany

Niedługo koniec roku szkolnego. Naszych
trzecioklasistów czeka wybór szkół. Martwią się o
wystarczającą ilość punktów, która pozwoli im
dostać się do wymarzonej placówki. Ten problem
nie dotyczy jednak naszych trzech uczniówHuberta Malinowskiego, Szczepana Ekstowicza i
Jacka Chrostowskiego, ponieważ niedawno każdy
z nich zdobył tytuł laureata Wojewódzkiego
Konkursu Historycznego, a co za tym idzie
maksymalną
ilość
punktów
z
części
humanistycznej egzaminu gimnazjalnego! Cała
społeczność szkolna cieszy się tym wyjątkowym sukcesem naszych kolegów. Jednak nie
wszyscy zdają sobie sprawę, ile wysiłku ich to kosztowało.
Z podręcznikiem z historii już od podstawówki...
"W konkursach historycznych zacząłem startować już w V klasie. Rok później
uzyskałem tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Historycznego."- wspomina Jacek. Od
szóstej klasy uczęszczał na pozalekcyjne koło historyczne. Kiedy wraz z Hubertem,
Wacławem i Szczepanem udało im się im się przejść do etapu rejonowego, zaczęli spotykać
się również podczas ferii pod kierunkiem pani Bożenny Malinowskiej. "Do dzisiaj miło
wspominam te zajęcia"- zdradza nasz rozmówca.
Kontynuacja pasji w gimnazjum
Na pewno wielu z was zastanawia się, jak udało się Jackowi uzyskać tak imponującą
wiedzę. "Przygotowywałem się stopniowo poprzez wydzielenie sobie przynajmniej godziny
czytania tygodniowo. Około tygodnia przed konkursem zacząłem powtarzać wiadomości
intensywniej". Jacek uczył się pod okiem nauczyciela historii- pani Doroty Antosiewicz, która
tak wspomina te zajęcia: "Przed konkursami spotykaliśmy się dość często, ale tylko Jacek jest
w stanie określić, w jaki sposób mu to pomogło. Mnie to zmobilizowało do przypominania i
wyszukiwania informacji, których nie ma w naszym podręczniku do historii. Jacek często
zaskakiwał mnie ciekawostkami o różnych wydarzeniach czy postaciach”. Dodaje również:
„Praca z takim uczniem to przyjemność." Wysiłek Jacka doceniają również jego rodzice.
Mama laureata podkreśla, że na swój sukces syn pracował już od szkoły podstawowej, gdyż
wtedy odkrył swoją historyczną pasję. „Aby osiągnąć sukces, trzeba oprócz pracy dużo
wytrwałości, uporu i oczywiście szczęścia."- dodaje.
Jacek laureatem!
Zapytaliśmy również mamę Jacka o to, czy jest dumna z syna. "Oczywiście, że tak!odpowiada.- Każda matka marzy, aby jej dziecko było mądre i osiągnęło w życiu coś
ważnego. Z pewnością jestem dumna z choćby najmniejszego osiągnięcia Jacka, a co dopiero
takiego!". Również pani Antosiewicz nie kryje swojego zachwytu: "Cieszę się bardzo, że
ogromna praca Jacka przyniosła takie efekty. Utwierdza mnie to też w przekonaniu, że takie
sukcesy są do osiągnięcia również przez uczniów naszej szkoły". A jak sam zainteresowany
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opowiada o radości swoich najbliższych? "Przyjęli to z uśmiechem na twarzy. Nie obyło się
bez uścisków i gratulacji. Co niektórzy nawet materialnie docenili moje osiągnięcia"- zdradza
Jacek.
Nie tylko historia...
"Myślę, że gdybym ograniczał się do jednej pasji, szybko by mi się znudziła.
Interesuję się transportem i budownictwem (mam to po tacie). Trochę majsterkuję i
oczywiście lubię grać w piłkę nożną." Jacek pomaga wujkowi w warsztacie. Wspomina
również, że lubi grać na komputerze.
Plany i życzenia na przyszłość
Jacek planuje uczyć się w Liceum Ogólnokształcącym nr 2 im. Marii Konopnickiej
w Łomży. "Tym, co najbardziej cenię w Jacku jest konsekwencja, z jaką dążył do osiągnięcia
wyznaczonego celu. Tego też mu życzę- uporu w realizacji zamierzeń."- dodaje pani
Antosiewicz. Mama Jacka również ma nadzieje, że uda mu się wiele osiągnąć. " Za kilka
miesięcy skończy się kolejny etap w jego życiu. „Życzę więc, aby dokonał trafnego wyboru
szkoły, a później zawodu, który dałby mu możliwość samorealizacji w dorosłym życiu. Poza
tym pragnę, aby jak najmniej błądził w labiryncie życia, a jego marzenia spełniały się w
100%.". Jacek prosił również o umieszczenie w tym artykule podziękowań: "Chciałbym
podziękować pani Bożennie Malinowskiej, która natchnęła mnie do pogłębiania wiedzy
historycznej oraz pani Dorocie Antosiewicz, która "oszlifowała" moją wiedzę (choć nie
ukrywam, było ciężko;)). Pragnę podziękować także Hubertowi, Szczepanowi i Wackowi.
Dzięki nim łatwiej w grupie było mi pojąć te wszystkie daty i wydarzenia."
Emilia Mroczkowska

PAMIĘTAMY
10 kwietnia minął rok od katastrofy smoleńskiej.
Dokładnie rok temu w drodze na obchody 70 rocznicy
zbrodni katyńskiej zginęło 96 osób, w tym prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński z małżonką,
przedstawiciele
rządu,
duchowieństwa,
parlamentarzyści, przedstawiciele Rodzin Katyńskich.
Spośród wszystkich pasażerów i obsługi samolotu Tu154 nie ocalał nikt.
Uczcijmy pamięć tych wybitnych ludzi, którzy na
trwałe zapisali się w historii Polski i świata.
Redakcja
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