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Wszyscy nasi kochani
nauczyciele,
dla swych uczniów
cierpliwości mają wiele.
Za naukę, za trud, jaki
jest wkładany,
przeogromny bukiet
kwiatów składamy.
Życzenia szczere,
prawdziwe z
uczniowskich serc
płynące,
jak świeże kwiaty
pachnące, kwitnące na
polskiej łące.
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AKTUALNOŚCI czyli co w szkole piszczy …
03/09/12 r.- Witaj szkoło!!!
1września na placu szkolnym odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku
szkolnego 2012/2013. W uroczystości uczestniczyli m.in. Pani dyrektor
Aneta Michałowska, nauczyciele, pracownicy administracji i wszyscy
uczniowie Gimnazjum w Radziłowie.

17.09.2012- Wybory opiekuna SU
Tego dnia odbyły się wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
Największą i równorzędną liczbę głosów otrzymali Pani Dorota
Antosiewicz i Pan Sławomir Modzelewski. Po dogrywce i ponownym
przeliczeniu głosów okazało się jednak, że opiekunem został Pan S.
Modzelewski.
Konkurs Wiedzy Ekologicznej: 20/09/12r.
Konkurs polegał na rozwiązaniu testu zawierającego 15 pytań
dotyczących ekologii i ochrony środowiska. Trzeba było znać formy
ochrony środowiska, gatunków chronionych i zasobów przyrody. W
konkursie wzięły udział: Paulina Orłowska, Joanna Bukowska, Anita
Gryczkowska, Natalia Klimaszewska i Izabela Drzazgowska. Do etapu
rejonowego dostały się: Anita Gryczkowska, Izabela Drzazgowska i
Paulina Orłowska.
Bieg rolnika-22/09/12r.
V edycja biegu została rozegrana w Popowie dnia 22/09/12. W biegu
mogli brać udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Naszą
szkołę na tych zawodach reprezentowali: Artur Antosiewicz,
Magdalena Dąbrowska i Dawid Tokarzewski. Miejsce VI zajął Artur,
miejsce IX przypadło Magdzie, natomiast X- Dawidowi.
29/09/12 r.- Gimnazjaliści w biegach przełajowych.
W składzie reprezentacji gimnazjum wystąpili: Iza
Drzazgowska, Mateusz Polkowski, Karol Ramotowski,
Damian Długołędzki, Paulina Jaczyńska, Natalia
Gryczkowska,
Karolina
Gutowska,
Hubert
Kalinowski,Dawid Tokarzewski, Patrycja Mieczkowska,
Wioleta
Domańska,Krystian
Łoniewski,
Przemek
Rogowski, Artur Antosiewicz,Ewelina Łoniewska, Izabela
Borawska, Anita Gryczkowska. Do półfinałów dostali się:
Artur Antosiewicz (5 miejsce), Karolina Gutowska (6 miejsce), Ewelina Łoniewska (6
miejsce), Dawid Tokarzewski (11 miejsce) i Izabela Borawska (12 miejsce). Gratulujemy!!!
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HUMOR NA NOWY ROK SZKOLNY
Dwie blondynki dostały konie:
- Ty, jak je odróżnimy?
- Ja obetnę swojemu ogon.
Rano oba konie nie mają ogona.
- A co teraz?
- Obetnę swojemu grzywę.
Rano oba konie nie mają grzywy.
- A co teraz?
- Ja biorę czarnego, Ty białego.
Brunetka widzi, jak blondynka zapala
świeczkę i wkłada do akwarium.
- Po co to zrobiłaś? - pyta.
- Żeby rybkom nie było ciemno...
Nauczyciel sprawdza zadanie domowe...
- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś?
- Bo jestem na diecie.

Kącik muzyczny, czyli
10 najlepszych piosenek
ostatniego sezonu
1. Nieodporny rozum- (Ewelina
Lisowska)
2. Nie zatrzymasz mnie- ( Jula)
3. Good Time- ( Owl City /Carly
Rae Jepsen )
4. Live While We're Young- ( One
Direction )
5. As Long As You Love Me( Justin Bieber)
6. 1000m nad Ziemią- ( Mrozu)
7. Diamonds- ( Rihanna)
8. Varsovie- ( Monika Brodka)
9. Burn It Down- ( Linkin Park)
10. One More Night- ( Maroon5)
Nowości śledziła:
Karolina Milewska

Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i otworzył dziennik:
- Małgosiu, co to za wzór?
- To jest... No, mam to na końcu języka...
- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi nauczyciel. - To kwas siarkowy...
W szkole na matematyce pani pyta Jasia:
-Jasiu co to jest kąt??
Jasiu na to:
-Kąt to najbrudniejsza część mojego pokoju
Synek pyta: - Tato, dlaczego wszystkie bajki kończą się ślubem? Ojciec wzdycha: - Bo po ślubie kończy
się bajka...
Pani zadała temat wypracowania: "Kim będziesz jak dorośniesz".
Jaś napisał w wypracowaniu:
"Najpierw będę lekarzem, bo tak chce tata. Potem zostanę prawnikiem, jak chce mama. A na końcu
zostanę kominiarzem, bo mi się też coś od życia należy..."
Matka pyta syna:
- Co przerabialiście dziś na chemii?
- Materiały wybuchowe.
- Nauczycielka zadała coś do domu?
- Nie zdążyła...

Zebrała: Patrycja Żbikowska
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LUDZIE Z PASJĄ
Artur Antosiewicz jest uczniem
naszego gimnazjum od dwóch lat. Właśnie
rozpoczął naukę w trzeciej klasie. Od
najmłodszych lat pasjonuje się sportem.
Szczególnie specjalizuje się w bieganiu. W
tej dziedzinie udało mu się zdobyć już
wiele nagród i wyróżnień.
W ciągu dwóch lat, to znaczy od
kiedy reprezentuje gimnazjum, Artur
zdobył:
medal oraz puchar za Biegi
Uliczne w Mońkach (III miejsce), jeden
pamiątkowy puchar za VI miejsce z okazji
Biegu Rolnika, puchar za Olimpijski Dzień
Biegania (I miejsce), dwa medale za Bieg
Jelonka ( I i II miejsce). Artur wywalczył
też 8 miejsce w Finale Wojewódzkim
Indywidualnych Biegów Przełajowych.
Ostatni sukces Artura to awans do
finału wojewódzkiego Indywidualnych
Biegów Przełajowych, który rozegrany
zostanie 20 października 2012 r. w
białostockim lesie Pietrasze. 6 października 2012 r. odbyły się bowiem biegi przełajowe, w
których uczestniczyli najlepsi biegacze z 6 powiatów grupy zachodniej (grajewski, kolneński,
łomżyński ziemski i grodzki, wysokomazowiecki i zambrowski). W tych zawodach (jeden z 4
półfinałów) Artur, po bardzo zaciętej walce, wywalczył XIV miejsce i awansował tym samym
do elitarnego grona 60 najlepszych przełajowców w woj. podlaskim.
Przypuszczamy, że Artur w przyszłości wybierze szkołę o profilu sportowym.
Trzymamy kciuki za to, by nasz kolega osiągnął wiele sukcesów. Życzymy mu powodzenia
na zbliżających się zawodach i kolejnych eliminacjach.
Natalka Wietocha

Szczęśliwy Kupon
Teraz Tobie się nie udało!
SPRÓBUJ NASTĘPNYM RAZEM.
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AKTUALNOŚCI czyli co w szkole piszczy … - cd
04.10.12r.- wycieczka do Osowca
Tego dnia 33-osobowa grupa gimnazjalistów z klas III pod opieką
p. E. Jurskiej, p. E. Chrostowskiej i p. S. Modzelewskiego wzięła
udział w wycieczce do Twierdzy Osowiec położonej na lewym
brzegu Biebrzy. W opinii i nauczycieli, i uczniów wyjazd była
bardzo udany.
06.10.2012- Udany start naszych biegaczy
W Półfinale Wojewódzkim nasze gimnazjum reprezentowali:
Karolina Gutowska, Dawid Tokarzewski, Ewelina Łoniewska i
Artur Antosiewicz. Do finału wojewódzkiego, który rozegrany
zostanie 20 października 2012 r. w białostockim lesie Pietrasze,
awansowały pierwsze piętnastki z każdego rocznika. Już kolejny
raz z rzędu będziemy mieli swego przedstawiciela w finale
wojewódzkim Indywidualnych Biegów Przełajowych. Artur
Antosiewicz, po bardzo zaciętej walce, wywalczył XIV miejsce i
awansował tym samym do elitarnego grona 60 najlepszych
przełajowców w woj. podlaskim. Gratulujemy!!!
Nowości śledziła: Laura Wiśniewska

OTO MY – poznajcie skład Gimpressu
Nazywam się Karolina Milewska. Moja ksywka to Karls. Mam 13 lat i
uczęszczam do Gimnazjum w Radziłowie, do klasy Ib. Lubię słuchać
muzyki i śpiewać.

Nazywam się Patrycja Żbikowska. Mam 13 lat i mieszkam w Słuczu.
Jestem uczennicą klasy IB. Mam pięcioro rodzeństwa. Lubię tańczyć i
słuchać muzyki.
Nazywam się Natalia Januszewska. Mam 13 lat i mieszkam w Słuczu.
Chodzę do klasy IB. Mam 3 braci i siostrę. Lubię słuchać muzyki i
chodzić na spacery.
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OTO MY – poznajcie skład Gimpressu – c.d.
Nazywam się Kinga Piotrowska. Mam 13 lat. Mieszkam w
Glinkach. Interesuję się muzyką i piłką siatkową.

Mam na imię Edyta. Chodzę do klasy Ib. Lubię jeździć na rowerze i
słuchać muzyki.

Nazywam się Natalia Wietocha, mam 13 lat i jestem uczennicą klasy
Ib Gimnazjum w Radziłowie. W wolnych chwilach najczęściej
słucham muzyki oraz się uczę. Wiele czasu poświęcam na
rysowanie. Dla znajomych staram się być miła i pomocna.

Nazywam się Karolina i mam 13 lat. Chodzę do klasy Ib. Jestem
zwyczajną dziewczyną, nie wyróżniającą się z tłumu, ale za to
posiadam wielkie ambicje. Uwielbiam śpiewać, sprawia mi to dużo
radości, jednak nie chcę wiązać przyszłości z muzyką.

Nazywam się Monika. Jestem uczennicą klasy Ib. Moim ulubionym
zajęciem jest jazda na rowerze oraz gra w siatkówkę. Poza tym
bardzo lubię czytać książki, pływać i aktywnie spędzać czas.

4

GIMPRESS 1 (119) WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2012

OKIEM ABSOLWENTA
W pierwszym tegorocznym numerze naszego pisma
przedstawiamy Wam spojrzenie „świeżej” absolwentki naszego
gimnazjum- Ani Olszewskiej. Ania czynnie angażowała się w
życie szkolne w naszej szkole, a także pracowała w GIMpressie.
Dzisiaj jako licealistka patrzy z sympatią na poprzednią szkołę, co
podkreśla w niniejszym wywiadzie.
Kinga Piotrowska: Aniu, zdradź nam, gdzie teraz się uczysz.
Ania Olszewska: Aktualnie uczę się w II Liceum
Ogólnokształcącym w Białymstoku na profilu prawniczo humanistycznym.
K.P.: Czy trudno Tobie było przyzwyczaić się do nowej szkoły?
A.O.: Tak, trudno było mi się przestawić na to, że chodzę do innej
szkoły, nie mam przy sobie swoich znajomych od piaskownicy i że
mieszkam z dala od rodziny, ale z każdym dniem jest lepiej. Już
powoli przyzwyczajam się do liceum.
K.P.: A jak z wymaganiami w nowej szkole? Są one podobne jak w gimnazjum?
A.O.: W II LO jest bardzo wysoki poziom nauczania. Nauczyciele dużo wymagają i zadają
dużo pracy domowej. W porównaniu z gimnazjum materiał, który teraz omawiam, jest
bardziej obszerny i szczegółowy. Muszę poświęcać więcej czasu na naukę niż w gimnazjum.
K.P.: Czy w Twoim liceum panują inne zasady niż w Gimnazjum w Radziłowie?
A.O.: Zasady obowiązujące w moje nowej szkole nie różnią się w znacznym stopniu od zasad
obowiązujących w gimnazjum. Należy się stosownie ubierać i zachowywać. Trzeba jednak
pamiętać, aby zwracać się do nauczycieli: „Panie Profesorze / Pani Profesor”.
K.P.: Masz czas na rozwijanie swoich zainteresowań?
A.O.: II LO jest szkołą dla osób, które szybko się uczą i łatwo im ta nauka przychodzi. Jest tu
wysoki poziom nauczania, więc trzeba się liczyć z faktem, iż będziemy mieć miej czasu na
rozwijanie naszych pasji, zainteresowań czy nawet na leżenie przed telewizorem. Jeśli ktoś
jest na to gotowy, to zapraszam do II. Wracając do Twojego pytania, mam miej czasu na
zajmowanie się własnymi pasjami, ponieważ teraz poświęcam więcej czasu na naukę. Ale
dzięki dobrej organizacji mam czas, aby czasem odpocząć.
K.P.: Wiem, że w gimnazjum byłaś bardzo aktywną osobą i uczęszczałaś na wiele zajęć
dodatkowych. Czy w liceum też uczęszczasz na jakieś kółka zainteresowań?
A.O.: W moje szkole jest wiele kółek zainteresowań, ale na razie nie uczęszczam na żadne z
nich, ponieważ najpierw chcę się oswoić ze szkołą. Czas pokaże, czy zwiążę się z jakimś
kołkiem. Fajną sprawą jest to, że w II można prowadzić szkolny radiowęzeł albo telewizję.
K.P.: Jak wspominasz gimnazjum?
A.O.: Gimnazjum wspominam bardzo dobrze. Czasami tęsknię za nauczycielami i moją
wspaniała klasą. Żałuję, że te fantastyczne chwile spędzone w murach Gimnazjum w
Radziłowie już nigdy nie powrócą.
K.P.: Dziękuję za udzielenie wywiadu i życzę powodzenia w nowej szkole.
A.O.: Także dziękuję. Na koniec chciałabym serdecznie pozdrowić Panią Dyrektor,
wszystkich nauczycieli i uczniów.
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