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Adres: Radziłów, ul. Sportowa 1, tel. 86 273 64 80, http://radzilow.net

Wszystkim czytelnikom naszej gazetkiPani dyrektor, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi
oraz Wam- kochani gimnazjaliściżyczymy bardzo słonecznych, bezpiecznych i dających maksymalną
regenerację sił wakacji! Zanim jednak one nadejdą,
walczcie, poprawiajcie, wytężajcie umysły,
by na Waszych świadectwach same szóstki zawisły.
Karolina Konopka wraz z całą redakcją GIMpress-u
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AKTUALNOŚCI czyli co w szkole piszczy …
Konstytucja 3 maja- 07.05.2012r.
7 maja w sali nr 42 odbyło się przedstawienie, którego tematem było
uchwalenie 221 rocznicy Konstytucji 3 maja. W inscenizacji
uczestniczyły dziewczyny z kl. IIIa oraz Monika Milewska z kl.Ib,
która swoim śpiewem ubarwiła występ. Grupę do występu
przygotowała Pani Beata Ziemkiewicz oraz Pan Sławomir
Modzelewski.
Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej- 9.05.2012r.
Dnia 9 maja 2012r. w naszej szkole odbył się GMINNY KONKURS
WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ dla szkół podstawowych
zorganizowany przez pana Sławomira Modzelewskiego. W
konkursie wzięły udział 4 zespoły ze Szkoły Podstawowej w
Kramarzewie, Mścichach, Radziłowie oraz Słuczu. Uczestnicy mieli
do wykonania 7 zadań związanych z UE. Ostatecznie wygrała
drużyna ze Szkoły Podstawowej w Radziłowie. Gratulujemy!
Gminny konkurs literacki- 11.05.2012r.
W piątek 11 maja 2012r. w Gimnazjum w Radziłowie odbył się
gminny konkurs literacki pod hasłem „Losy Ani Shirley, czyli jak z
brzydkiego kaczątka wyrósł wspaniały łabędź”. W zmaganiach wzięło
udział 5 drużyn ze szkół podstawowych leżących na terenie naszej
gminy. Drużyny rywalizowały w 7 konkurencjach. Najlepsza
okazała się reprezentacja SP w Mścichach, która uzyskała 34 pkt.
Drugie miejsce zajęła drużyna ze SP w Klimaszewnicy, zaś trzecie SP
w Radziłowie. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe.
Wśród najlepszych w Polsce- 11-12.05.2012r.
W dniach 11-12 maja 2012r. w Siemiatyczach odbył się finał IV
Ogólnopolskiej Olimpiady Myśli Jana Pawła II, której hasłem były
słowa papieża wypowiedziane podczas jednej z jego pielgrzymek do
Polski: Sprawy mojej ojczyzny traktuję jako swoje własne. Wśród
zwycięzców znalazła się przygotowywana przez Panią Beatę
Ziemkiewicz Wiola Gutowska, uczennica naszego gimnazjum, która
zajęła II miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Mat-mix 2012- 19.05.2012r.
W sobotę, 19 maja 2012 r. o godz.11.00 odbył się powiatowy
konkurs matematyczny Mat-mix. W konkursie uczestniczyło 114
najlepszych matematyków z powiatu grajewskiego. Najwyższe
wyniki osiągnęli radziłowscy trzecioklasiści: Joanna Drozdowska
kl. IIIB - I miejsce, Tomasz Czaplicki kl. IIIB - III miejsce, Hubert
Malinowski kl. IIIC- IV miejsce, Magdalena Drzazgowska kl. IIIAXIX miejsce.
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Z SERCA DZIĘKUJĘ!
Z racji kończącego się roku szkolnego składam bardzo serdeczne podziękowania
uczniom klas III, którzy aktywnie pracowali w redakcji GIMpess-u. To dzięki
Waszemu zaangażowaniu, poświęconemu czasowi i przede wszystkim chęci w
naszym gimnazjum regularnie ukazuje się gazetka szkolna. Stanowi ona jedną z
wielu form promocji placówki, Waszych osiągnięć, i ciekawych pomysłów.
Z serca dziękuję zatem (w kolejności alfabetycznej):
- Tomkowi Bielskiemu i Hubertowi Malinowskiemu z klasy IIIC (redaktorzy
„Odpytywanki nie przy tablicy”),
- Patrycji Dąbrowskiej ( cykl „Okiem absolwenta”),
- Asi Drozdowskiej i Ani Olszewskiej z klasy IIIB (cykl „Niespodzianka
miesiąca”),
- Sylwii Gładkowskiej z klasy IIIC (cykl „Ludzie z pasją”),
- Darkowi Godlewskiemu i Tomkowi Polkowskiemu z klasy IIIC (krzyżówka,
sudoku),
- Anecie Monice Koniecko z klasy IIIB (Humor),
- Karolinie Konopka z klasy IIIB (temat miesiąca),
- Klaudii Milewskiej z klasy IIIB (śledzenie aktualności).
Dziękuję także Panu Zdzisławowi Koniecko za pełen profesjonalizm w
kwestiach technicznych, niezwykłą sprawność i wręcz anielską cierpliwość oraz Pani
dyrektor Anecie Michałowskiej za gotowość pomocy w każdej formie oraz
wspieranie nas w pracy dobrym słowem. Udanych wakacji!
Elżbieta Jurska

Szczęśliwy Kupon
Teraz Tobie się nie udało!
SPRÓBUJ NASTĘPNYM RAZEM.
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HUMOR NA WAKACJE
Jasiu pyta cioci:
- Ciociu, smakował Ci ten cukierek?
- Był pyszny.
- Dziwne... Mój pies go wypluł.
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Obchody Dnia Unii Europejskiej- 21.05.2012r.
21 maja br. w naszej szkole w sali nr 42, odbyły się bbchody
Dnia Unii Europejskiej. W związku z tym odbył się konkurs, w
którym wzięły udział 3-osobowe reprezentacje każdej klasy
trzeciej. Uczniowie mieli za zadanie odpowiedzieć na 7 pytań o
UE. Ostatecznie I miejsce zajęła kl. IIIB, II miejsce kl. IIIC, zaś
III- kl. IIIA. Gratulacje!

***
Kolega do kolegi:
- Wygrałem milion złotych w totolotka!
- Gratuluję! A co na to twoja żona?
- Odebrało jej mowę.
- Zazdroszczę Ci. Tyle szczęścia naraz.
***
W zoo:
- Tato, dlaczego ta gorylica tak krzywo na nas patrzy?
- Uspokój się synku, jesteśmy dopiero przy kasie.

Gminny Konkurs Języka Angielskiego- 25.05.2012r.
25 maja 2012 r. na terenie Gimnazjum w Radziłowie odbył się
Gminny Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół
podstawowych. W konkursie uczestniczyło 11 uczniów z 3 szkół
podstawowych terenu gminy Radziłów: Radziłowa, Słucza i
Mścich. I miejsce wywalczyła Edyta Darwicka -SP Słucz, II
miejsce należało do Karoliny Malinowskiej- SP Mścichy i III
miejsce uzyskał Radosław Dąbrowski- SP Radziłów. Wszyscy
uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez sponsorów.
Aktualności śledziła: Klaudia Milewska

***
Nauczyciel wyjaśnia na lekcji:
- Ciepło sprawia, że rzeczy zwiększają swoją objętość, zimno - że się kurczą. Możecie podać
jakieś przykłady?
- Wakacje są dłuższe od ferii zimowych.
***
Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta:
- Czym będzie wyraz „chętnie” w zdaniu - ,,Uczniowie chętnie wracają do szkoły po
wakacjach.”
Zgłasza się Jasiu:
- Kłamstwem, panie profesorze.
***

Przedstawiamy wyniki konkursu matematycznego Mat-mix, który odbył się w sobotę 19 maja
2012r. Nasi uczniowie rywalizowali z najlepszymi matematykami z powiatu grajewskiego.
Najwyższe wyniki osiągnęli radziłowscy trzecioklasiści:
Joanna Drozdowska kl. IIIB- I miejsce
Tomasz Czaplicki kl. IIIB- III miejsce
Hubert Malinowski kl. IIIC- IV miejsce
Magdalena Drzazgowska kl. IIIA- XIX miejsce
W kategorii klas drugich naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy IIA:
Romańczuk, który zajął VIII miejsce oraz Paulina Orłowska, która uplasowała się
miejscu. Do zmagań przystąpili też pierwszoklasiści, zajmując odpowiednio: XI
(Jacek Chrzanowski kl. IA), XVIII miejsce (Monika Milewska kl. IB) oraz XXII
(Jakub Mroczkowski kl. IA).

Teściowa do zięcia:
- Za kolorowy telewizor pół życia bym oddała.
- To ja mamusi kupię dwa.
Udanych, radosnych, pełnych dobrego humoru WAKACJI!!!
Humor zebrała: Aneta Monika Koniecko

10

KONKURS „MAT-MIX” ROZSTRZYGNIĘTY!

Michał
na XII
miejsce
miejsce

Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na niwie królowej nauk.
Dziękujemy też Pani Marzenie Modzelewskiej za udostępnienie wyników.
Redakcja
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ODPYTYWANKA NIE PRZY TABLICY
Szkołę wspominam bardzo mile
W ostatnim przedwakacyjnym numerze GIMpress-u
prezentujemy Wam odpowiedzi, jakim udzielił nam
odpytywany nie przy tablicy Radny Powiatu GrajewskiegoPan Krzysztof Milewski. O nauce w szkole podstawowej,
działalności w samorządzie szkolnym i harcerstwie, a
także obecnej pracy zawodowej opowiada w rozmowie z
Hubertem Malinowskim.
Pan Krzysztof Milewski: Wspomnienia są miłe może dlatego, że z nauką nie
miałem problemów. Pewnie były momenty, kiedy nie chciało się iść na zajęcia,
uczyć się tabliczki mnożenia, wiersza, ale nie pozostały one w pamięci. Byłem
uczniem, który aktywnie uczestniczył w życiu szkoły. Brałem udział w konkursach,
zawodach sportowych na szczeblu gminnym i powiatowym. Należałem do
samorządu szkolnego, drużyny zuchów, harcerzy. Do szkoły miałem bardzo blisko,
mieściła się w obecnym budynku biblioteki publicznej. Pamiętam drewniane schody
prowadzące na I piętro, zegar wiszący w korytarzu, drewniane krzesło pani woźnej i
na nim dzwonek, sale ze sceną i rozsuwaną ścianą. Pozostała również w pamięci
więź nauczyciela z uczniem i jego zainteresowanie uczniowskimi wynikami z
egzaminów do szkoły średniej. Świadczyły o tym pytania na ulicy: „Jak napisałeś
egzamin?”, „Jakie były zadania?”, „W jaki sposób zostały rozwiązane?”. Nie mam
złych wspomnień.
H.M.: Czym różni się dzisiejsza szkoła od tej z pana czasów? Czy są to zmiany
negatywne czy pozytywne?
K.M.: Trudno jest porównywać i oceniać, jeśli już się nie uczę, ale na pewno
zmieniła się infrastruktura. Budynek szkoły jest bardziej przestronny, duża sala
gimnastyczna, boisko szkolne. Wszystko w jednym miejscu. Poprzednio boisko to
dzisiejszy plac Urzędu Gminy, bieżnia to alejki wokół parku. Zmienił się też ubiór
uczniów, jest dowolność.
H.M.: Jest pan członkiem Rady Powiatu. Czym zajmuje się ta instytucja? Czym pan
zajmuje się, będąc radnym?
K.M.: Najprościej należy to określić jako grupę osób wybranych przez
społeczeństwo do ich reprezentowania na zewnątrz, przedstawiania ich problemów,
potrzeb na szczeblu powiatu. Powiat wykonuje zadania określone ustawami, a Radni
w postaci uchwał je wypełniają. Do pomocy mają Starostwo Powiatowe oraz
jednostki organizacyjne m.in. szkoły, szpital ogólny, dom pomocy społecznej. Rada
składa się z 17 radnych wybranych z obszaru gminy Grajewo, miasta Grajewo,
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NIESPODZIANKA MIESIĄCA
Niebawem koniec roku szkolnego. Dla wielu spośród nas to także koniec pewnego
etapu w życiu- nauki w Gimnazjum w Radziłowie. Mowa oczywiście o
trzecioklasistach. Zaciekawiło nas, jak potoczą się dalsze losy pokaźnej części braci
szkolnej. W klasach trzecich naszego gimnazjum została przeprowadzona ankieta na
temat rodzaju szkoły ponadgimnazjalnej, do jakiej będą uczęszczać w przyszłym
roku szkolnym. Większość uczniów wybrała technikum. Tylko 5 osób wybiera się do
Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Dokładne wyniki przedstawia wykres poniżej.
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Liceum
Ogólnokształcące

Technikum

Zasadnicza S zkoła
Zawodowa

Joanna Drozdowska
Anna Olszewska
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LUDZIE Z PASJĄ
Śpiewa jak z nut
Uczennica klasy pierwszej „B” Monika
Milewska zachwyciła wszystkich niezwykłym
talentem wokalnym. Swoje umiejętności
niejednokrotnie prezentowała przed bardzo
liczną publicznością. Monika chętnie podzieliła
się tajnikami swojej pasji oraz planami na
przyszłość z czytelnikami GIMpress-u.
Debiut w „Kolorowym Taborze”
Monika śpiewa od zawsze. Już podczas nauki w
szkole podstawowej brała udział w wielu
uroczystościach szkolnych. W tourne ruszyła
dosłownie jako kilkuletnie dziecko. Zaczęła
śpiewać i występować na scenie wraz z zespołem
"Kolorowy Tabor" pod kierownictwem pani Alicji Tuzinowskiej już w czwartej
klasie szkoły podstawowej. Jak sama przyznaje, to właśnie dzięki tym występom
oswoiła się ze sceną i publicznością. Jednak prawdziwy debiut miał miejsce nieco
wcześniej. Pierwszą osobą, która powierzyła Monice samodzielne wykonanie
piosenki, była jej wychowawczyni z nauczania początkowego- pani Zdzisława
Gutowska.
Śpiew to jej całe życie
Monika twierdzi, że muzyka ją odpręża i pozytywnie nastraja. Śpiewa w wolnych
chwilach. Jednak dziewczyna ma też drugie hobby, które jest ściśle związane z
muzyką - taniec. Wiele radości sprawia jej wspólne tworzenie układów
choreograficznych wraz z siostrami.
Ważna też nauka
Aktualnie muzyka zeszła na drugi plan. Nastolatka postanowiła skupić się na nauce,
gdyż jest to teraz dla niej bardzo ważne. Wychowawczyni dziewczyny- pani Marzena
Modzelewska- stwierdza, iż Monika to bardzo aktywna osoba, która stwarza wokół
siebie wyjątkową przyjazną atmosferę. Poza tym jest bardzo dobrą uczennicą.
Monika w przyszłości chciałaby uczyć się w szkole muzycznej. Dzięki nauce w
takiej szkole dziewczyna mogłaby spełnić swoje marzenia, czego jej życzymy i
trzymamy kciuki za drogę do sławy;).
Sylwia Gładkowska
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gminy Szczuczyn, Wąsosz, Radziłów, Rajgród. Spośród radnych wybrany jest
Zarząd Powiatu. W radzie powiatu powołane są Komisje do określonych zadań. W
jednej z nich, tj. Komisji Polityki Gospodarczej pełnię funkcję przewodniczącego.
Moim zadaniem jest kierowanie pracami komisji, zwoływanie posiedzeń i ich
przewodniczenie. Komisja zajmuje się opiniowaniem projektów uchwał
przygotowanych na sesję Rady Powiatu, tematami związanymi z infrastrukturą
drogową, stanem środowiska, zewnętrznymi źródłami finansowania inwestycji. Jako
Radny z naszego terenu przekazuje uwagi mieszkańców, ich sugestie właśnie na
posiedzeniach Komisji Rady Powiatu czy też bezpośrednio do jednostek
H.M.: Jak to się stało, że zaangażował się pan w działalność polityczną?
K.M.: Może nie polityczną, tu chodzi o samą chęć działania. Jak wcześniej
wspomniałem, już w szkole podstawowej angażowałem się w jej działalność. Tam
byłem gospodarzem klasy, należałem do zuchów, harcerzy. Dziś jest podobnie, tylko
zmienił się obszar działania, inne są struktury. Gdzieś to w środku tkwi.
H.M.: Pracuje pan także w Urzędzie Gminy. Jakie stanowisko pan zajmuje?
K.M.: Obecnie pracuję na stanowisku inspektora do spraw zamówień publicznych,
obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
H.M.: Na czym polega pana praca?
K.M.: Zamówieniami publicznymi zajmuję się od kilku lat. Praca polega na
przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań przetargowych. Najważniejszym dla
mnie dokumentem, na którym się opieram, jest ustawa Prawo zamówień publicznych.
Jednym słowem na podstawie przepisów informuję wykonawców o możliwości
ubiegania się w naszej gminie o wykonanie różnego rodzaju prac budowlanych,
dostaw czy usług. Obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym zajmuję się od
niedawna i tak naprawdę w tym temacie dopiero się uczę.
H.M.: Co sądzi pan o dzisiejszej młodzieży?
K.M.: O młodzieży mam bardzo dobrą opinię. Posiadacie ogromny potencjał,
temperament, masę wspaniałych pomysłów. Pracując z Wami, wiem, że jesteście
uczynni i pracowici. Czasem jednak ulegacie pewnym wpływom, pokusom. Za
moich czasów wiele z nich nie było lub nie były tak łatwo dostępne. Telewizja,
komputery i możliwość podróżowania powodują, że trafiają one do najmniejszej
miejscowości i mogą zniszczyć to, co w Was najważniejsze. I tutaj pojawia się
zadanie dla nas starszych, żeby Was przed tym ochronić, by pozytywny potencjał,
który w Was drzemie, został odpowiednio zagospodarowany.
H.M.: Jakich rad na przyszłość mógłby pan udzielić gimnazjalistom?
K.M.: Nie chciałbym udzielać rad, ale pragnę życzyć Wam, byście w przyszłości
zdobyli wykształcenie i pracowali w zawodzie, który będzie dawał satysfakcję z jego
wykonywania. Życzę, żebyście nie stracili tego zapału, temperamentu i nawet, jeśli
zdarzą się potknięcia, nie poddawali się. Powodzenia!
H.M.: Dziękuję za udzielenie wywiadu K.M.: Dziękuję i pozdrawiam.

5

GIMPRESS 6 (118) MAJ - CZERWIEC 2012

OKIEM ABSOLWENTA
Zamierzam być policjantką!
Zapewne
wszyscy
pamiętacie
Emilkę
Rogowską z byłej klasy IIIC. Obecnie uczy
się w szkole średniej i zamierza w przyszłości
pracować w służbach mundurowych. O
swojej nowej szkole, wspomnieniach z
gimnazjum i planach na przyszłość
opowiedziała Patrycji Dąbrowskiej. Poznajcie
zatem spojrzenie kolejnej absolwentkiEmilki.
Patrycja Dąbrowska: Od niedawna uczysz się w
liceum. Opowiedz coś o swojej nowej szkole.
Emilka Rogowska: Uczę się w Zespole Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w
Łomży, potocznie zwanej budowlanką. Szkoła
ta znajduje się na ul. Zielonej.
P.D.: Wiem, że uczysz się w klasie o profilu
policyjnym. Opowiedz o zaletach tego profilu i
zdradź, dlaczego go wybrałaś.
E.R.: Wybrałam liceum o profilu policyjnym, gdyż zainteresowałam się pracą w
policji. W ramach programu szkolnego przez pierwsze dwa miesiące chodziłam na
strzelnicę i z tego względu otrzymałam statuetkę. Zaletą szkoły jest cotygodniowy
bezpłatny basen. Pani od w-fu stwierdziła, że jako przyszłe policjantki powinnyśmy
być sprawne;). Dlatego też dużo ćwiczymy na w-fie, aby wzmocnić organizm i mieć
lepszą kondycję. W ten sposób przygotowujemy się też do nauki w Wyższej Szkole
Policyjnej, gdzie, aby się dostać, trzeba m.in. pokonać tor przeszkód. Profil policyjny
pod nazwą "Służba w policji" prowadzi doświadczony policjant magister Kempa.
Moja klasa zastanawia się nad zakupem koszul i krawatów policyjnych na ważniejsze
uroczystości lub wyjazdy poza teren szkoły. Koszt strojów zakupionych hurtowo
wstępnie został wyceniony na 40 zł. Dodam tylko, że zakup strojów uzależniony jest
od decyzji klasy.
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P.D.: Jak oceniasz poziom nauczania w swojej szkole?
E.R.: Według mnie poziom w mojej szkole jest średni. W większości zależy to od
nauczyciela i przedmiotu, gdyż np. poziom nauczania matematyki mamy bardzo
wysoki.
P.D.: Czy w Twojej szkole obowiązują podobne zasady jak w gimnazjum?
E.R.: W sumie tak, chociaż na przykład inne są reguły dotyczące używania
telefonów komórkowych. Na przerwach można z nich legalnie korzystać. Nie jest
konieczna też zmiana obuwia.
P.D.: Czy na Twoim profilu uczy się więcej dziewczyn, czy chłopaków?
E.R.: W mojej klasie dziewczyn jest tyle samo co chłopaków. Zawód policjanta
przestaje być już wyłącznie „męskim” zawodem.
P.D.: Polecasz swoją szkołę trzecioklasistom z naszego gimnazjum?
E.R.: Osobiście polecam swoją szkołę trzecioklasistom, ale uważam, że uczniowie o
wyższych wynikach i większych ambicjach powinni kierować się do lepszych szkół.
P.D.: Masz jakieś rady dotyczące wyboru przyszłej szkoły dla nas, tegorocznych
trzecioklasistów?
E.R.: Uważam, że uczniowie słabiej uczący się nie powinni stawiać sobie wysokiej
poprzeczki i zastanowić się nad wyborem zawodówki. Uczniowie bardziej zdolni
mają do wyboru technikum bądź liceum. Wybierając liceum, musicie liczyć się z
tym, że po takiej szkole nie będziecie mieć kwalifikacji do pracy. Chcąc zdobyć jakiś
zawód, trzeba wówczas zdecydować się na studia wyższe lub naukę w policealnej
szkole zawodowej, jeśli nie udało się zdać matury.
P.D.: Dziękuję za rozmowę.
E.R.: Również dziękuję i pozdrawiam.
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