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SUDOKU

Nr 7 (112) V/VI 2011

Gra polega na wypełnieniu wierszy i kolumn cyframi od 1 do 9 w taki sposób,
aby w każdym wierszu i każdej kolumnie oraz w każdym kwadracie 3x3
oznaczonym pogrubiona linią poszczególne cyfry nie powtarzały się.
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ŻYCZENIA
Już szkolny rok zakończony,
już biją wakacji dzwony.
Żegnaj szkoło, klaso, dzwonku,
Witaj słońce, lesie, łąko!
Pani Dyrektor, Nauczycielom oraz
Wszystkim Uczniom życzymy na
tegoroczne wakacje samych słonecznych
dni, miłego wypoczynku i dobrego
humoru!
Redakcja

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

12

1

GIMPRESS 7 (112) MAJ/CZERWIEC 2011

AKTUALNOŚCI
18 kwietnia 2011- Odbył się szkolny etap Wojewódzkiego
Konkursu Wiedzy o BPN. Pierwsze miejsce zajął Kamil

Zalewski, drugie Weronika Kaszak, a trzecie Karolina
Mroczkowska. Ta trójka uczniów reprezentowała naszą
szkołę w dalszym etapie konkursu - wojewódzkim. Jak sami
mówią, konkurs w poprzednim roku był łatwiejszy.
Kamilowi jednak udało się zająć IV miejsce i tym samym po
raz drugi zostać finalistą tegoż konkursu.

19 kwietnia 2011- Na terenie Radziłowa zorganizowano
eliminacje
powiatowe
Ogólnopolskiego
Turnieju
Bezpieczeństwa
w
Ruchu
Drogowym,
którego
organizatorem było Starostwo Powiatowe w Grajewie i
Komenda Powiatowa Policji w Grajewie. W kategorii
gimnazjów pierwsze miejsce zajęła nasza szkoła, którą
reprezentowali: Hubert Malinowski, Krzysztof Drozdowski
oraz Hubert Czmielewski. Oprócz tego chłopcy
indywidualnie również umiejscowili się na bardzo wysokich pozycjach. Hubert M.
zajął I miejsce, zaś Krzysiek miejsce II. (12 maja w Białymstoku został rozegrany
Wojewódzki Finał Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.)
24 kwietnia 2011- Łódzki Duet Akordeonowy, w którego
skład wchodzą Zbigniew Sobieraj i Kazimierz Barasiński
zaprezentował dla młodzieży naszego gimnazjum koncert.
To z pewnością umożliwiło uczniom kontakt z prawdziwą
sztuką.

28 kwietnia 2011- Odbył się II etap szkolnego konkursu
mitologicznego pod hasłem „Po nici Ariadny do stajni
Augiasza”. I miejsce zajął Łukasz Gutowski, II miejsceElżbieta Jurska, a III miejsce- Aneta Godlewska. Zwycięzcy
otrzymują nagrody książkowe oraz oceny celujące z historii.
Gratulujemy!

2

GIMPRESS 7 (112) MAJ/CZERWIEC 2011

HUMOR NA WAKACJE
Uczeń złapał złota rybkę, która obiecała spełnić jego życzenie.
- Chcę, żeby na świecie był pokój!
- To za trudne.
- No to chcę, żeby w szkole nie było koszmarnie nudno.
- Ech! No dobra, to już niech będzie ten pokój na świecie. ;)
Dzwoni blondynka do blondynki i
pyta:
-Halo! To ty?
-Nie, to ja!
-Przepraszam, pomyłka.
Przerażony ojciec dzwoni na
pogotowie.
- Mój syn połknął długopis.
- Zaraz tam będziemy. Wie pan co
robić, podczas naszej nieobecności?
- Oczywiście, będę pisał
ołówkiem...

Kącik muzyczny
1. On The Floor (Jenifer Lopez)
2. The Lazy Song (Bruno Mars)
3. EWAkuacja (Ewa Farna)
4. Just Little Bit (Robert M)
5. Judas (Lady GaGa)
6 Till the World Ends (Britney Spears)
7. Just Can't Get Enough (Black Eyed
Peas)
8. S&M (Rihanna)
9. Don't Hold Your Breath (Nicole
Scherzinger)
10. Hold It Against Me (Britney
Spears)

Dwóch facetów gada;
-Pamiętasz Zdzisia?
-Tego co mieszkał naprzeciwko
więzienia? Co u niego?
-Teraz mieszka naprzeciwko swojego domu...

Sylwia Gładkowska klasa IIc

Wchodzi blondynka do biblioteki :
- Poproszę hamburgera, duże frytki i dietetyczną Pepsi.
- Proszę Pani, ale to jest biblioteka!
Blondynka (szeptem):
- Przepraszam. Poproszę hamburgera, duże frytki i dietetyczną Pepsi ...
Zebrała: Sylwia Gładkowka
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Konkurs Mat- Gim
Są już ostateczne wyniki konkursu matematycznego „MAT-GIM”, w którym wzięli udział
najlepsi matematycy naszej szkoły. Wśród trzecioklasistów zwycięzcami zostali: Kamil
Zalewski (1. miejsce), Mateusz Dobrzycki (2. miejsce) oraz Szczepan Ekstowicz (3.
miejsce).
Spośród drugoklasistów 1. miejsce zajął Hubert Malinowski, 2. miejsce- Magdalena
Drzazgowska, a 3.- Joanna Drozdowska. Z kolei pierwszoklasistów pokonał Arkadiusz
Orłowski (I miejsce). Kolejne lokaty zajęli odpowiednio Michał Romańczuk i Paulina
Orłowska.Zdobywcy I miejsca w każdej z kategorii otrzymają nagrody książkowe i dyplomy
na zakończenie roku szkolnego ufundowane przez Radę Rodziców Gimnazjum w Radziłowie.
Konkurs Rachmistrz
W ostatnim czasie rozstrzygnięto także konkurs matematyczny „Rachmistrz”, w którym
wzięło udział prawie 80% uczniów naszej szkoły. Wśród trzecioklasistów najlepszymi
rachmistrzami okazali się: Weronika Kamila Kaszak i Paulina Milewska (1. miejsce),
Jacek Chrostowski (2. miejsce) oraz Marta Mikucka (3. miejsce).
W rywalizacji
drugoklasistów zwyciężył Hubert Malinowski. Kolejne miejsca zajęli odpowiednio Tomasz
Czaplicki i Joanna Drozdowska. Spośród pierwszoklasistów najlepszym rachmistrzem jest
Michał Romańczuk. 2. miejsce w tej klasyfikacji zajmuje Paulina Orłowska, a 3.- Iwona
Siedlecka.Zdobywcy I miejsca w każdej z kategorii otrzymają dyplomy i nagrody książkowe
ufundowane przez Radę Rodziców Gimnazjum w Radziłowie.

TRZECIAKI TO DZIECIAKI „NA WYLOCIE”
Dużymi krokami zbliża się koniec roku szkolnego. Wszyscy z niecierpliwością
wypatrują wakacji. Już niedługo trzecioklasiści staną się absolwentami naszego
gimnazjum. Jak się czują z wizją opuszczenia szkoły? Czy im się to podoba, czy też
może żałują, że nauka w naszej szkole tak szybko minęła? Jakie odczucia mają
uczniowie „na wylocie”, sprawdzała Weronika Kamila Kaszak.
„Będę miło wspominać te trzy lata spędzone w murach tej szkoły. Jak ten czas
niesamowicie szybko biegnie…”- Justyna Tyszkiewicz kl. III A
„Cieszę się, że to się wreszcie skończy. Trzy lata to naprawdę bardzo długo!’- Karol
Konopko kl. III b
„No, z jednej strony cieszę się, że to już koniec, bo nie mogę doczekać się nowej
szkoły. Jednak z drugiej strony będę bardzo tęsknić za moimi znajomymi i
przyjaciółmi stąd. W końcu znamy się od czasów, gdy byliśmy jeszcze małymi
brzdącami.”- Arleta Dąbrowska kl. III b
Podsumowując, są wśród trzeciaków i tacy, którym będzie brakowało naszego
gimnazjum, i tacy, którzy zacierają wręcz ręce z radości, że wkrótce się stąd wyniosą.
Jednak chyba wszyscy zgodzą się, że każdemu radziłowskie gimnazjum gdzieś w
pamięci utkwi.

14 maja 2011- Odbył się Międzynarodowy Bieg Wilka, w
którym wzięli udział uczniowie naszego gimnazjum- Eliza
Grzymała i Hubert Malinowski. Eliza zajęła II miejsce,
Hubert- IV.

16 maja 2011- Obchodziliśmy w naszym gimnazjum Dzień
Unii Europejskiej. W związku z tym uczniowie klasy IIA pod
kierunkiem pana Sławomira Modzelewskiego i pani Beaty
Ziemkiewicz przygotowali montaż słowno - muzyczny. Odbył
się również turniej „Jeden z dziewięciu” dotyczący UE, który
zwyciężył Szczepan Ekstowicz. Gratulacje!
20 maja 2011- Odbył się ostatni- trzeci etap Szkolnego
Konkursu Ortograficznego. Wyłonił on mistrzów i
wicemistrzów ortografii naszego gimnazjum. Mistrzami
zostali: Iwona Siedlecka kl. I b, Hubert Malinowski II c i
Paulina Milewska kl. III c.
22 maja 2011 - Odbył się Gminny Dzień Dziecka oraz
Powiatowy Dzień Strażaka i Konkurs Piosenki. Fotogalerię z
tego dnia stworzoną przez p. Zbigniewa Mroczkowskiego
macie możliwość obejrzeć na stronie naszego gimnazjum.
24 maja 2011- Odbył się Szkolny Konkurs Geograficzny w
kategorii klas II pt. „Poznajemy Kraje Europejskie”. Wyniki
konkursu: I miejsce Hubert Malinowski z kl. II C, II miejsce
Wioleta Gutowska z kl. II A , III miejsce Joanna Drozdowska z
kl. II B
27 maja 2011- Odbył się drugi etap Konkursu Wiedzy o
Bocianie Białym. Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące
stanu populacji bociana białego w Polsce, na świecie, ale
przede wszystkim w naszej gminie. W konkursie zwyciężył
Kamil Zalewski drugie miejsce zajął Dariusz Godlewski, a
trzecie miejsce- Jacek Chrostowski.

WKK
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ODPYTYWANKA NIE PRZY TABLICY
Redaktor: Skąd ksiądz pochodzi?
Ksiądz Jacek Schneider: Pochodzę z
Grajewa, czyli całkiem niedaleko od
Radziłowa.
R.: Nosi ksiądz obcobrzmiące
nazwisko.
Czy
zatem
księdza
przodkowie pochodzili z zagranicy?
Ks.: Nie, to tylko czysty przypadek,
ponieważ ojciec urodził się we
Wrocławiu. Przed wojną dziadkowie
mieli
nazwisko
polskie
w
dokumentach. W trakcie wojny
zapisano je w dokumentach po niemiecku i tak już zostało.
R.: Czy był ksiądz ministrantem?
Ks.: Tak.
R.: W jaki sposób odkrył ksiądz swoje duszpasterskie powołanie?
Ks.: Z tym to jest właśnie problem u każdego księdza, bo nie ma jakiegoś
jednoznacznego głosu, który by powiedział, że jesteś powołany do Służby Bożej. To
rodzi się powoli. Wiele lat byłem ministrantem, praktycznie od pierwszej klasy
szkoły podstawowej do matury i gdzieś w klasie trzeciej ogólniaka zrodził się taki
pomysł w mojej głowie, by oddać się posłudze kapłańskiej. Wprawdzie dokumenty
po maturze złożyłem na Politechnikę Białostocką, ale w ostatniej chwili przed
egzaminami zmieniłem decyzję, bo gdzieś ten głos jednak dawał o sobie znać .
R.: Od ilu lat pełni ksiądz swoją posługę kapłańską?
Ks.: Już 21 lat.
R.: W ilu łącznie parafiach ksiądz pracował?
Ks.: Pracowałem na dwóch wikariatach, w tym jedna parafia za granicą. W sumie
można powiedzieć, że to jest moje czwarte probostwo.
R.: Gdzie ksiądz był wcześniej proboszczem?
Ks.: Zaczynałem jako administrator w katedrze łomżyńskiej przed dwunastu laty. W
zasadzie po roku poszedłem do parafii Łoje i pięć lat pracowałem tam jako
proboszcz, więc przebywałem niedaleko Radziłowa. Później dwa lata pracowałem
jako proboszcz w Ciechanowcu i piąty rok jestem proboszczem tutaj, w Radziłowie.
R.: Czy łatwo być księdzem w XXI wieku?
Ks.: Na pewno jest różnica, bo jestem księdzem „przełomowym”. Zostałem
wyświęcony w 1990 roku, a więc dziesięć lat mojej pracy przypadło na XX wiek, a
pozostałe lata na początek XXI wieku. Różnica jest duża, dlatego że zmienia się
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0NI NIE MAJĄ SOBIE RÓWNYCH
Sukcesy naszych gimnazjalistów w konkursach fizycznych i matematycznych.

Konkurs fizyczny
W sobotę 9 kwietnia 2011r o godz.10.00 w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków
w Grajewie odbył się XI Międzyszkolny Konkurs Fizyczny dla Gimnazjalistów. Na konkurs
przybyło 26 uczniów z gimnazjów w Grajewie, Rajgrodzie, Prostkach, Trzciannem oraz
Radziłowie. Nasze gimnazjum reprezentowali Joanna Drozdowska i Anna Olszewska z kl.
IIb. oraz Hubert Malinowski z kl. IIc.
Dwoje uczniów zdobyło 1. miejsce, a jednym z nich jest nasz gimnazjalista Hubert
Malinowski. Wyniki pozostałych uczennic też okazały się wysokie. Joasia Drozdowska
zdobyła w kolejności 7. miejsce i zabrakło jej tylko 1p do uzyskania tytułu laureata, zaś Ania
Olszewska zajęła miejsce 9.

Konkurs Mat- Mix
Wielki sukces w konkursie matematycznym Mat- Mix odniosły w swoich kategoriach
wiekowych dwie uczennice naszej szkoły. Joanna Drozdowska zajęła 1. miejsce w kategorii
klas drugich, a Paulina Orłowska- 3. miejsce w kategorii klas pierwszych. Naszą szkołę
reprezentowali również Hubert Malinowski z kl. IIC i Weronika Kamila Kaszak z kl. IIIA.
Konkurs Mat-Mix organizowany jest corocznie w maju i jest skierowany do uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. W tym roku uczestniczyło w nim około 200
młodych matematyków z gimnazjów oraz szkół średnich. Organizatorami konkursu są Szkoła
Podstawowa nr 2 w Grajewie oraz Zespół Szkół nr 1 w Grajewie.
Uroczystość podsumowania konkursu odbyła się 27 maja o godz. 10.00 w sali
widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Grajewie.
Międzyszkolny Konkurs Matematyczny
26 maja o godzinie 10.00 w sali nr 24 naszego gimnazjum odbył się Międzyszkolny
Konkurs Matematyczny pod nazwą "Czar Par". W konkursie uczniowie zmagali się w dwóch
kategoriach: indywidualnie i zespołowo. Wyniki zmagań w klasyfikacji indywidualnej
okazały się następujące:
I miejsce- Michał Janczewski Gimnazjum w Przytułach
II miejsce- Joanna Drozdowska Gimnazjum w Radziłowie
III miejsce- Hubert Malinowski Gimnazjum w Radziłowie
W klasyfikacji zespołowej zwyciężyła drużyna naszych drugoklasistów, II miejsce zajęli
reprezentanci Gimnazjum w Przytułach, a III miejsce trzecioklasiści radziłowscy.
Zwycięzcy indywidualni otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców
Gimnazjum w Radziłowie, natomiast wyróżnione zespoły nagrodzone zostały pamiątkowymi
pucharami ufundowanymi przez Radnego Powiatu Grajewskiego, pana Krzysztofa
Milewskiego.
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poczdamskiej". Wiemy już, że w tym roku zyskał miano laureata Wojewódzkiego
Konkursu Historycznego, lecz nie wszyscy zdają sobie sprawę, że zajął także 12
miejsce w etapie wojewódzkim XVI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Historycznego "Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego w latach 1531- 1683. Od
Obertyna do Wiednia".
Wspomnieliśmy już o przeszłości, ale na pewno ciekawi Was, jakie plany ma
Szczepan. "Nie chcę wybiegać daleko w przyszłość"- mówi. Jest jednak przekonany
do szkoły średniej, w której będzie się uczył. "Dzięki temu sukcesowi będę mógł
dostać się do wymarzonej szkoły, jaką jest II LO w Białymstoku.- dodaje równieżHistoria będzie jednym z przedmiotów rozszerzonych w mojej nowej szkole. Na
pewno będę startował w olimpiadzie historycznej."
Tego jeszcze nie wiecie
Szczepan ma jeszcze drugie hobby, jakim jest bieganie. "Pomaga mi wyładować
energię i wyciszyć"- tłumaczy. Podobnie jak każdy nastolatek lubi spędzać czas
przed komputerem. "Surfuję po necie lub gram w gry komputerowe. Niekiedy
oglądam również telewizję, jeśli emitują coś ciekawego"- tłumaczy Szczepan.
Niewiele zmieniło się w jego życiu po zyskaniu tytułu laureata. "Nadal jestem tym
samym człowiekiem... no może trochę pewniejszym siebie i wierzącym w swoje
możliwości. Przekonałem się, że nie ma rzeczy niemożliwych."
Życzymy Szczepanowi nadal tak pozytywnego podejścia do świata i wielu sukcesów
historycznych. Oczywiście pragniemy również wyrazić gratulacje. Życzymy także
miłego odpoczynku podczas wakacji, bo na pewno sobie na nie zasłużył!
Emilia Mroczkowska

P0DZIĘKOWANIE
Składamy serdeczne podziękowania Weronice Kaszak i Emilii
Mroczkowskiej z klasy IIIA za trzyletnią pracę w gazetce GIMpress. Weronika
prowadziła dział „Aktualności” i prezentowała znaczenie imion. Emilia zaś
odpowiadała za działy „Okiem absolwenta” i „Ludzie z pasją”. Dzięki
systematycznej pracy obu dziewczyn mogliśmy wiedzieć, co się dzieje w szkole
oraz jacy ciekawi ludzie się w niej uczą. Obu redaktorek będzie nam bardzo
brakowało.
Weroniko i Emilio, życzymy Wam samych sukcesów w wybranych przez
Was szkołach. Mamy nadzieję, że kiedyś nas odwiedzicie i o nich opowiecie.

mentalność ludzka, nastawienie ludzi do siebie, do spraw społecznych, nie mówiąc
już o sprawach kościoła. To znacznie utrudnia posługę duszpasterską.
R.: Jak ksiądz czuje się w Radziłowie?
Ks.: Dobrze, bywają chwile lepsze i gorsze, ale ogólnie dobrze.
R.: Co się księdzu podoba w Radziłowie?
Ks.: Radziłów to niewielka osada. Jest dużo ludzi starszych, coraz więcej samotnych
starszych, a coraz mniej młodzieży. Pamiętam, że jak przyjechałem do Łoi 12 lat
temu, to przejeżdżając przez Radziłów, widywałem dużo młodzieży. W tej chwili
jest mniej nawet w samym Radziłowie. Zauważyłem przez te 5 lat mojej posługi, że
co roku ubywa nam więcej ludzi, niż przybywa. Podoba mi się, że ten Radziłów
jakoś się rozwija, wygląda piękniej przez nowe inwestycje. Cieszy mnie, że jeszcze
są szkoły i jest młodzież, ale problem starzenia się ośrodków położonych daleko od
miast dotyka –niestety- także Radziłowa. Tak jest jednak wszędzie, moi znajomi
księża też zauważają to zjawisko.
R.: Co ksiądz sądzi o naszych parafianach? Czy są oni jakimiś szczególnymi ludźmi?
Ks.: Parafianie- jak wszędzie- bywają lepsi i gorsi. Można powiedzieć, że nie jest
źle, bo widać duże zainteresowanie sprawami kościoła, czego dowodem jest
chociażby to, że udało się wyremontować zabytkową plebanię już na samym
początku mojej działalności. Kiedykolwiek zwracam się z prośbą o pomoc w
pracach czy to na cmentarzu, w kościele, czy przy plebani, zawsze spotykam się z
pozytywnym odzewem.
Muszę powiedzieć, że tutaj pod tym względem jest w porządku. Nieraz jest tak w
niektórych miejscach, że można chcieć coś robić, ale nie ma z kim, a tutaj jest z kim
pracować.
R.: Od początku pobytu w naszej parafii realizuje ksiądz wiele inwestycji. Co jest
teraz dla księdza priorytetem?
Ks.: W tej chwili zakończyły się praktycznie prace związane z plebanią i
cmentarzem, gdzie systematycznie będziemy pilnowali, żeby nie było bałaganu, jaki
był, kiedy zostałem proboszczem. Natomiast teraz trzeba zająć się kościołem. W tej
chwili trwają prace przygotowawcze do malowania wnętrza. To jest też taka
specyfika naszej parafii, że mamy aż trzy kościoły. Na szczęście budynek we
Mścichach nie wymaga jakiś głębszych prac, bo dopiero niedawno oddano go do
użytku. Konieczne są jednak działania związane z naszym radziłowskim kościołem,
który od wybudowania nie był remontowany. Jest tutaj dużo pracy, trzeba pomyśleć
nie tylko o remoncie wewnątrz, gdzie chciałbym w tym roku przynajmniej część
pomalować, a przynajmniej rozpocząć tę pracę. Trzeba też myśleć o elewacji
zewnętrznej, zmianie dachu, także jest tutaj trochę wyzwań. Wiele też jest
obowiązków związanych z kościołem w Kramarzewie, który jest budowlą zabytkową
i który też trzeba jakoś odnawiać. Z tym wiążą się bardzo duże koszty i uzgodnienia
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z konserwatorami zabytków, co powoduje specyficzne warunki i po prostu większe
problemy. W tym roku będziemy starali się zabezpieczyć zewnętrzne ściany poprzez
pomalowanie chromem, żeby przynajmniej zabezpieczyć ten kościół z zewnątrz. Myślę
także o pomalowaniu ogrodzenia wkoło naszego kościoła, bo też już ono tego wymaga.
W tej chwili priorytetem jest kościół w Radziłowie.
R.: Przeżywaliśmy niedawno okres Wielkiego Postu. Czy zauważył ksiądz, by w tym
czasie ludzie więcej modlili się i częściej przychodzili do kościoła?
Ks.: Ogólnie rzecz biorąc czas Wielkiego Postu jest okresem szczególnym i rokrocznie
zauważa się wzrost liczby ludzi uczestniczących w nabożeństwach. Podobnie i w tym
roku więcej wiernych brało udział w codziennych Mszach Świętych, mimo że były
odprawiane rano o godz. 7:30. Ci ludzie uczestniczyli też w codziennym nabożeństwie
Gorzkich Żali śpiewanym przed Mszą Świętą. Sporo osób przychodziło na bardzo
popularne nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Zwiększyła się liczba ludzi, którzy przystąpili
do spowiedzi wielkanocnej w czasie przygotowań do Świąt Wielkanocnych. Okres
Wielkiego Postu to taki czas refleksji nad sobą, zadumy, poprawy ze swoich słabości i
grzechów. Dlatego zauważam, że więcej ludzi uczestniczy wtedy w nabożeństwach,
modli się i korzysta z sakramentu pokuty.
R.: Czy kilkanaście lat temu ludzie bardziej przeżywali Święta Wielkanocne?
Ks.: Myślę, że tak. Wtedy te święta były bardziej rodzinne. Kiedyś był zwyczaj, że
pierwszego dnia świąt czy to Wielkanocy, czy Bożego Narodzenia ludzie gromadzili się
w swoich domach. Nie było odwiedzin przyjaciół lub sąsiedzkich. Drugi dzień świąt był
czasem, w którym odwiedzano się wzajemnie, składano sobie życzenia. Wcześniej
odbywały się naprawdę intensywne przygotowania domowe do świąt. Ludzie ponadto
uczestniczyli w nabożeństwach Triduum Paschalnego już od Wielkiego Czwartku. W tej
chwili też tak jest, ale myślę, że to nasze codzienne zabieganie, taki pęd ciągły, brak
czasu powodują, że nie przeżywamy tych świąt w pełni, całym duchem. Ponadto jest
niewielka różnica między posiłkami np. codziennymi, niedzielnymi a świątecznymi.
Kiedyś nawet te świąteczne posiłki były bardziej uroczyste. Rodzina spotykała się w
domach, był czas na rozmowę. Myślę, że dziś w wielu domach jest też czas zjedzenia
wspólnego posiłku, ale później każdy rozchodzi się do siebie, po czym włącza telewizor i
ogląda sobie filmy. To wypacza ideę świąt.
R.: Dziękuję za miłą rozmowę
Ks.: Ja również dziękuję.

Z księgi imion
Królewskie korzenie Macieja
Imię „Maciej” wywodzi się ze średniowiecznej Danii, gdzie ma tam królewskie
korzenie. Pierwotna forma tego imienia brzmiała „Mamciej” i cechowała osobę o skrajnie
wysokim poziomie szacunku dla Rodzicielki. Osoby o tym imieniu mają zdolności
przywódcze, aczkolwiek problemy organizatorskie.
W naszej szkole jeden uczeń nosi to imię i jest nim Maciej Antosiewicz z klasy III A.
WKK
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LUDZIE Z PASJĄ
Porwany przez Hoffmana
W poprzednim wydaniu GIMpress-u daliśmy Wam możliwość
bliższego
poznania
Jacka
Chrostowskiegolaureata
Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. Wspomnieliśmy także
o Szczepanie Ekstowiczu i Hubercie Malinowskim, którzy
również otrzymali ten zaszczytny tytuł. W tym wydaniu
postanowiliśmy kontynuować temat laureatów, dzięki czemu
przeczytacie o sukcesie naszego trzecioklasisty- Szczepana. W
przeciwieństwie do Jacka jego pasja narodziła się
spontanicznie.
To jest "to"!
"Zainteresowanie historią rozpoczęło się od obejrzenia filmu
Jerzego Hoffman pod tytułem "Ogniem i mieczem"- wspomina.
Wtedy postanowił zapisać się do kółka historycznego. Zajęcia były prowadzone przez panią
Bożennę Malinowską. Mimo iż Szczepan był dopiero uczniem podstawówki, z wielkim
zaangażowaniem poznawał losy naszego kraju.
50 punktów "na start"
Na pewno większość uczniów zazdrości Szczepanowi tego sukcesu i jego następstw, jakimi
są ocena celująca z historii oraz maksymalna ilość punktów z egzaminu humanistycznego. A
jak opowiada o tym sam zainteresowany? "Jestem szczęśliwy i odczuwam wielką satysfakcję
z tego osiągnięcia. Trudno również opisać entuzjazm, jaki panował w mojej rodzinie".
Szczepan jest wdzięczny swoim rodzicom za pomoc. Twierdzi, że cieszą się wraz z nim z
choćby najmniejszego sukcesu i są z nim, gdy ponosi porażki. Również nauczyciele doceniają
jego pracę. "Jestem bardzo zadowolona, że ciężka praca Szczepana została nagrodzona. Na
pewno zasłużył sobie na miano laureata". Mówi
wychowawczyni- pani Dorota
Mroczkowska.
Na sukces trzeba zapracować
"Do konkursu przygotowywałem się przez trzy lata gimnazjum. Każda przeczytana książka
poszerzała moją wiedzę. Intensywniej zacząłem przygotowywać się w czasie zimowej
przerwy świątecznej i ferii." W nauce pomogła mu nauczycielka historii- pani Dorota
Antosiewicz, która pożyczała książki. Szczepan w ten sposób zapamiętywał istotne fakty.
"Rozwiązywałem też różne testy historyczne i przeglądałem strony internetowe związane z tą
dziedziną. Ważniejsze daty zapisywałem w swoim zeszycie". Jak widać, ten sposób nauki
okazał się skuteczny ;)
Przeszłość i Przyszłość
Szczepan już w szkole podstawowej brał udział w wielu konkursach. Został finalistą
Wojewódzkiego Konkursu Historycznego oraz finalistą Konkursu Historycznego "Losy
Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego w latach 1921- 1945. Od traktatu ryskiego i konferencji
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