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Suwerenna władza, ludność i terytorium to…
Nieosobowa forma czasownika.
Kraj nad Oceanem Atlantyckim. Rywal Polski w ME 2008.
Wyróżniamy oznajmujące, pytające i wykrzyknikowe.
8 bitów.
Wszystkie pierwiastki ustawione w wzrastającej masie może utworzyć
układ … pierwiastków.
Jeden z przedmiotów szkolnych.
Jedyny polski kierowca w F1.
Najmniejszy składnik materii.
Może być: magnetyczne i grawitacyjne.
Główny składnik krwi.
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W tym roku szkolnym „Gimpress” pracuje w nieco zmienionym składzie.
Oprócz stałej grupy redaktorów z klasy IIb dołączyło kilka osób z klasy Ib i Id. Zmienił
się również zarząd „Gimpresu”. Opiekunem w dalszym ciągu jest p. Elżbieta Jurska, zaś
za skład komputerowy odpowiadają: pan Zbigniew Mroczkowski i pan Zdzisław
Koniecko. W demokratycznym głosowaniu prawie jednogłośnie na redaktora naczelnego
wybrano Natalię Nieradko z IIc, natomiast na zastępcę powołano Roberta
Karwowskiego z IIb.
I tak grupę „Gimpressu” tworzą:
Natalia Nieradko – redaktor naczelny
Robert Karwowski – zastępca redaktora naczelnego
Redaktorzy:
Odpowiedzialni za kolportaż:
- Rafał Chrostowski IIb
- Mariusz Dąbrowski Ib
- Marek Szleszyński IIb
- Agnieszka Chrostowska IIb
- Marta Godlewska IIb
- Przemek Godlewski IIb
- Łukasz Kozłowski IIb
- Agnieszka Sokołowska IIb
- Ewa Rutkowska IIb
- Monika Piszczatowska IIb
- Ewelina Kowalewska IIc
- Adam Włodkowski IIb
- Małgorzata Kalinowska Ib
- Dorota Chrzanowska IIb
- Łukasz Karwowski Ib
- Daniel Chrostowski Ib
- Paulina Przestrzelska Ib
- Martyna Szyjko Ib
- Marta Olszewska Id
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy. Mamy nadzieję, że będzie się
Wam z nami dobrze pracowało. Całej społeczności gimnazjum życzymy sukcesów w
nauce, a także w życiu osobistym. W sposób szczególny kierujemy nasze słowa do
pierwszaków. Życzymy Wam kochane „koty”, abyście czuli się u nas jak u siebie.
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Nowy rok szkolny, nowe „koty”
Wakacje – jak wszystko, co dobre – szybko się skończyły. Pora powrócić do
nauki i pracy. Kolejne wyzwania, sukcesy, czasem porażki – oto, co nasz czeka.
Spójrzmy jednak na to bardziej optymistyczniej. Przecież te dziesięć miesięcy to także
czas nowych znajomości, przyjaźni, różnorodnych imprez i uroczystości. W naszym
gimnazjum rozpoczęcia roku szkolnego dokonała pani dyrektor Aneta Michałowska. Po
krótkim przemówieniu rozeszliśmy się do klas, by spotkać się z wychowawcami i
porozmawiać o sprawach organizacyjnych. Spotkaliśmy się jednak w nieco innym
gronie. Odeszli absolwenci, doszli pierwszacy. I tak w klasach I naukę rozpoczęli:
- w klasie Ia:
Kasia Bargłowska, Sebastian Bielski, Angelika Chilińska, Arek Chmielewski, Krzysiek
Chrzanowski, Małgosia Czerwonka, Wiola Gutowska, Rafał Jambrzycki, Marek Jurski,
Tomek Koniecko, Michał Konopka, Karolina Kosmaczewska, Adrian Kosmaczewski,
Krystian Kossakowski, Patrycja Makara, Mateusz Michałowski, Natalia Mordasiewicz,
Piotrek Mordasiewicz, Patryk Paszkowski, Magda Przestrzelska, Ola Rynkiewcz, Paula
Suplicka, Łukasz Tokarzewski, Irena Werno, Adrian Zalewski. Wychowawcą grupy jest
pan Zdzisław Koniecko.
Z kolei w klasie Ib uczą się:
Arek Bargłowski, Tomek Brzózka, Daniel Chrostowski, Grzesiek Oskar Chrostowski,
Damian Czaplicki, Krystian Danowski, Tomek Dąbrowski, Karol Ekstowicz, Krzysiek
Gardocki, Justyna Jurska, Małgosia Kalinowska, Łukasz Karwowski, Ania
Klimaszewska, Agnieszka Lotkowska, Marcin Mikucki, Darek Mościcki, Karolina
Petkowska, Marcin Pieniążek, Paulina Przestrzelska, Czarek Rogowski, Sławek
Rogowski, Magda Rutkowska, Damian Rutkowski, Ewelina Rydzewska, Martyna Szyjko
i Łukasz Zalewski. Opiekunem tej klasy jest pani Elżbieta Jurska.
W tym roku szkolnym powstała także klasa integracyjna, w której uczy się młodzież o
różnego rodzaju trudnościach edukacyjnych. To klasa Ic, najmniej liczna, za to z
dwojgiem wychowawców: p. Mariuszem Kaszakiem i p. Beatą Ziemkiewicz. Zespół tej
klasy tworzą: Przemek Dąbrowski, Adam, Jacek i Kazik Grabowscy, Jola i Gosia
Karpińskie, Magda Karwowska, Artur Konopka, Kasia Konopka, Ewelina Mocarska,
Damian Mroczkowski, Basia Ramotowska, Mateusz Sulewski, Paulina Truchel i Magda
Zalewska.
Z kolei do klasy Id uczęszczają: Grzesiek Borawski, Mariusz Chyliński, Żaneta
Cimochowska, Damian Czarnecki, Sylwek Czarnecki, Joasia Długołędzka, Olimpia
Marta Filipkowska, Paweł Filipkowski, Piotrek Filipkowski, Mariusz Gutowski, Paulina
Jachimska, Ewelina Konopka, Rafał Kuczewski, Mariusz Lenda, Monika Mikucka,
Marcin Mróz, Paweł Odachowski, Marta Olszewska, Marta Piotrkowska, Emilia Karolina
Rogowska, Monika Serba, Aneta Sulima i Radek Wiśniewski. Wychowawcą klasy jest
p.Marzena Modzelewska.
Wszystkim pierwszakom życzymy, aby dobrze czuli się w naszej szkole.
Marek Sz.
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Kącik muzyczny
Hop-Bęc
1. Timbaland feat. Kere Hi solni: The
Way I Are
2. Jeckyll z Hyde: Freefall
3. Shoum Baker: V.I.P>
4. Millenium: Day After Day.
5. Danzel: You spin Me Round (Lilce
A Record).
6. 50 Cent: Ayo Technology
7. David Guetta: Baby When The Light
8. Jennifer Lopez: Do it Well
9. Rihanna: Don’t Stop The Music
10. Kenye Westa: Stronger

Humor
Podchodzi facet do lekarza cały
pogryziony, lekarz się pyta:
- Co się panu stało?
-Przyszedłem trzeźwy do domu i pies
mnie nie poznał.
Deszcz meteorytów. Obserwują zięć i
teściowa. Zięć pomyślał życzenie.
Teściowa nie zdążyła…

-Karolinko, czemu płaczesz?
-Aaaa, bo wujek spadł z drabiny i
połamał szafkę i stłukł lustro…
-I co żal ci wujka? Stało mu się coś?
Monika P. -Nieeee, ale mój brat to widział, a ja
nie…

Z księgi imion - Natalia
Imię pochodzenia łacińskiego, od słowa „dies natalis” (dzień narodzin). Oznacza: ta,
która oczekuje ponownych narodzin w życiu pośmiertnym. W Polsce notowane od
XIV wieku. W dawnych czasach imię to prawdopodobnie spolszczone zostało na
Nawojka. Zdrobnienia: Nacia, Nastusia, Natalcia, Nata, Natala, Natalia, Natka,
Natusia, Natuś.
Natalia imieniny obchodzi 27 lipca, 26 sierpnia, 1 grudnia.
Znane osoby noszące imię Natalia:
- Natalia Kukulska – polska piosenkarka,
- Natalie Portman – aktorka amerykańska,
- Natalia Orerio – urugwajska aktorka i piosenkarka.
W naszej szkole jest 5 dziewczyn o imieniu Natalia:
- Mocarska – z kl.IIa
- Nieradko – z kl. IIc
- Rogowska – z kl. IIc
- Ekstowicz – z kl.IIa
- Moradsiewicz – z kl.Ia
Ewa R.
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Ze sportu

Życzenia prosto z serca

Na początku chciałabym wyrazić podziw dla naszych nauczycieli
wychowania fizycznego: p. M.Kaszaka i p. Z.Koniecko. Otóż mimo wielu
obowiązków, które ciążą na nich, nie zapomnieli o uczniach. Pytani o organizację
zabaw sportowych na rok 2007/08, wymieniają: piłka nożna, halowa na długich
przerwach (w środy i w piątki) oraz piłka ręczna dziewcząt, a także Bieg Jelonka
(jesienią) i szkolna Liga Tenisa Stołowego (czerwiec). Jednak p. M. Kaszak
przyznaje, że nie ma stuprocentowej pewności, czy zaplanowane rozgrywki piłki
ręcznej dziewcząt dojdą do skutku. Nie zgłosiło się odpowiednio dużo drużyn. A
przecież rozgrywki urozmaicają życie szkolne, co podkreśla organizator (p. Kaszak).
Każda drużyna musi składać się z czterech dziewcząt i dodatkowo jednego chłopaka.
Tak więc apeluję do wszystkich klas: zgłoście się, bo wasze lenistwo zniechęci
nauczycieli i za rok będzie zwykła nuda…
Ewelina K.

Z okazji Dnia Nauczyciela w imieniu wszystkich uczniów naszego gimnazjum
oraz redakcji „Gimpress” chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia
całemu Gronu Pedagogicznemu, a także wszystkim pracownikom szkoły. Mam
również nadzieję, że Wasz trud przyniesie wyraźne odbicie w naszym dorosłym
życiu.

Mocny powrót po wakacjach
Pierwszy turniej po wakacyjnej przerwie jest zawsze wielką niewiadomą. Po
udziale w I Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym Kadetek, który rozegrany
został 08.09.2007 r. w SP Nr 49 w Białymstoku, nie mamy już żadnych wątpliwości potrafimy grać w tenisa stołowego. W barwach naszej szkoły zadebiutowała Magda
Przestrzelska (I a) i od razu zajęła bardzo dobre, choć trochę pechowe, 13 miejsce.
Do formy, po sporej przerwie treningowej, wraca Justyna Malinowska (II c), która
zagrała pewnie, odważnie i wreszcie równo. Od kilkunastu miesięcy nie zawodzi
Ewelina Kowalewska (II c),
która gra doskonale pod
względem
technicznym
i
taktycznym. Ewelina, zajmując
7 miejsce, otarła się dosłownie o
półfinał
ogólnopolski
(awansowała
pierwsza
6
turnieju),
który
zostanie
rozegrany w Lublinie. W I
WTK Kadetek wystartowały 32
zawodniczki z województwa
podlaskiego.
Gratulujemy
dziewczętom dobrego występu i
życzymy
sukcesów
w
następnych turniejach.
Zdzisław Koniecko
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Wspomnienia z wakacji

Ewelina

Tegoroczne wakacje były przez wielu bardzo długo wyczekiwane. Rok szkolny
zakończył się 23 czerwca br. Wydarzenie to wszyscy uczniowie przyjęli z euforią.
Już następnego dnia- począwszy od daty zakończenia roku szkolnego- byłam w
Szepietowie, na wystawie zwierząt hodowlanych. Spotkało mnie tam wielkie przeżycie,
gdyż imprezę tę odwiedził ówczesny minister rolnictwa, Andrzej Lepper. Było i jest to
dla mnie wielkie wydarzenie, gdyż nie tylko zobaczyłam i usłyszałam pana ministra na
żywo, ale również przywitałam się z nim poprzez podanie ręki. Wystawa ta trwała bardzo
krótko, lecz zapamiętam ją jako bardzo mile spędzony czas. Kolejne dni wakacji
spędziłam w domu wraz z moimi siostrami, a także moją kuzynką, która nas odwiedziła.
Wszystkie cztery przeżyłyśmy wiele szalonych przygód, które nie zawsze podobały się
dorosłym. Gdy starsi mówili nam, abyśmy czegoś nie robiły, Ola - moje kuzynkaodpowiadała:
,,Przecież są wakacje. A w wakacje dzieciom wszystko można’’.
Następnie wraz z rodzicami i moim rodzeństwem wybraliśmy się do Krynicy
Morskiej. Był to jednak krótki wyjazd, trwający zaledwie cztery dni. W czasie tego
niezbyt długiego wypoczynku spacerowałam brzegiem morza, opalałam się, pływałam w
Bałtyku, zbierałam muszelki oraz spacerowałam nad zalewem. Czas ten wspominam w
sposób wyjątkowy, gdyż był to pierwszy wspólnie spędzony wraz z rodzicami dłuższy
wyjazd. W drodze powrotnej zwiedziliśmy Frombork, a rodzice odwiedzili znajomych z
czasów studenckich. Kolejne dwa tygodnie spędziłam w domu, przygotowując się do
zbliżającego się turnusu w Anglii. Przez ten czas przypominałam sobie język angielski, a
także pomagałam mamie w obowiązkach domowych. Nie zapominałam jednak o
koleżankach, które często odwiedzałam.
Aż wreszcie nadszedł czas wyjazdu do Anglii. Jak się potem okazało, był to
bardzo udany wypoczynek. W czasie pobytu w Wielkiej Brytanii mieszkałam w małej
miejscowości Comber, która położona jest nad Oceanem Atlantyckim. W czasie pobytu
na tej kolonii bardzo ciekawie spędziłam czas- miałam lekcje języka angielskiego,
chodziłam na plażę, grałam w siatkówkę ze znajomymi, a także odbyłam trzy wycieczki.
Zwiedziłam Counterbeary- miasteczko, w którym znajduje się najważniejsza świątynia
wyznawców anglikanizmu. Jest to ogromna budowla, która bardzo mi się podobała.
Kolejna wycieczka była do Hastings, do miasta, w którym miała miejsce bitwa pomiędzy
Anglikami a Normandami, zaważyła ona na dalszych losach Anglików. Miała miejsce w
1066 roku. Ostatnia wycieczka była do Londynu. Miasto to jest bardzo piękne i ogromnie
mi się podoba. Zwiedziłam tam wiele miejsc między innymi Big Ben, London Eye,
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Westminister Abbey oraz Buckingham Palace. Najbardziej podobało mi się jednak w
British Museum, Galerii Narodowej oraz w muzeum Madame Tussaund’s. Pobyt ten
szybko dobiegł końca, ale pozostawił w mojej pamięci wiele miłych wspomnień.
Po dziesięciu dniach odpoczynku wróciłam do Polski- pełna optymizmu i
wspaniałych wrażeń, a mój optymizm udzielił się pozostałym członkom mojej rodziny.
Po kilkunastu dniach spędzonych w domu wyjechałam na wakacje do mojej babci, gdzie
odpoczywałam wraz z moimi trzema nieznośnymi kuzynami. Razem jeździliśmy
rowerami, pomagaliśmy babci, a także organizowaliśmy ogniska. O tym pobycie mogę
mówić w samych pozytywach, albowiem był on czasem mile spędzonym.
Ostatnie dni wakacji spędziłam w domu, gromadząc książki, zeszyty i inne
przybory do szkoły.
Moim zdaniem tegoroczne wakacje były wspaniałe, aczkolwiek- jak powie
każdy uczeń - były za krótkie. Jednak po takim odpoczynku trzeba wrócić do szkoły.
Marta O.

Z wycieczką w Olsztynie

W piątek 28.09.2007 r. 39-osobowa
grupa uczniów z naszego gimnazjum wzięła
udział w wycieczce pod hasłem: „Tam, gdzie
Jagiełło
zgniótł
potęgę
krzyżacką”.
Opiekunami były panie D.Antosiewicz,
B.Malinowska i i E.Chrostowska.
Pierwszym etapem wycieczki było
Planetarium w Olsztynie. W czasie projekcji
prezentowano m.in. rozgwieżdżone niebo,
układ słoneczny.
Następnie udaliśmy się do Zamku
Kapituły Warmińskiej wybudowanego w XIV
w. w stylu gotyckim. Mieszkańcem zamku był Mikołaj Kopernik. Po pysznym obiedzie
w
jednej
z
olsztyńskich
restauracji
wyruszyliśmy do Nidzicy. Tam zwiedziliśmy
zamek wybudowany ok. 1370 r. przez mistrza
zakonu
Krzyżackiego
Winrycha
von
Kinprodfe. Zamek jest siedzibą Nidzińskiego
Ośrodka Kultury. W zamku mieściło się
również Muzeum Ziemi Niemieckiej, hotel,
restauracja, sala konferencyjno- wystawowa.
Po tak męczącym dniu udaliśmy się
do pizzerii w Nidzicy, w której zjedliśmy
kolację.
Ok. godz. 18 wyruszyliśmy do domu.
To była pracowita lekcja historii. Wycieczka na pewno na długo pozostanie w naszej
pamięci.
Natalia N.
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Słowo od absolwentki
Z Marleną Nieradko rozmawia Ewelina Kowalewska:
Co poczułaś opuszczając mury naszego gimnazjum?
Powiem szczerze, że nie chciałam od was odchodzić. Bardzo przywiązałam się do tej
szkoły, znajomych i nauczycieli. Mimo że nie zawsze było „kolorowo”, mile będę
wspominać te 3 lata, szczególnie trzecią klasę. Tak naprawdę długo nie zdawałam
sobie sprawy z tego, że już mnie tam nie będzie. Dopiero w ostatnim tygodniu roku
szkolnego to do mnie dotarło. Było mi smutno i przykro, że muszę odejść z miejsca,
gdzie przeżyłam najlepsze dni w życiu. Ale taka jest kolej rzeczy. Mam super
wspomnienia, które pozostaną na zawsze w mojej pamięci.
Czy mogłabyś zdradzić, gdzie obecnie się uczysz?
Jasne, to żadna tajemnica. Obecnie uczę się w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im.
Mikołaja Kopernika w Grajewie, w klasie o profilu matematyczno-językowym.
Czy- tak jak w gimnazjum- aktywnie uczestniczysz w życiu szkolnym?
Zawsze lubiłam uczestniczyć w różnych uroczystościach i występować przed
publicznością. Minęło dopiero dwa miesiące nauki, więc jeszcze nie miałam okazji
brać udziału w żadnej imprezie szkolnej, ale mam nadzieję, że to nadrobię ;)
A nauka, klasa, nauczyciele? Jak cię przyjęli?
Wydaje mi się, że zostałam dobrze przyjęta. Nie słyszałam żadnych negatywnych
opinii na mój temat. Pod względem charakteru nie zdążyłam jeszcze wszystkich
dokładnie poznać, ale wydaje mi się, że klasa jest OK. Jeśli chodzi o naukę to na
pewno jest dużo więcej niż w gimnazjum. Ale już do tego przywykłam.
Chciałabyś do nas wrócić?
Co za pytanie! Jasne, że tak! Bardzo bym chciała.
Może masz coś do przekazania uczniom i nauczycielom naszego gimnazjum?
Dla mnie to ciągle jest jeszcze moje gimnazjum (śmiech). No ale pozdrawiam
serdecznie wraz z Karoliną wszystkich nauczycieli oraz wszystkich znajomych.
Tęsknię za Wami. Mam nadzieję, ze jeszcze będę miała okazję Was zobaczyć i
porozmawiać.
Na koniec chcę powiedzieć, że byłam bardzo zaskoczona propozycją tego wywiadu.
To strasznie miłe, że jeszcze o mnie pamiętacie. Dziękuję! :)
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Gimnazjum w oczach „kociaków”
Rok szkolny zaczął się już dawno. Do naszego grona dołączyło wielu uczniów.
Mieli już oni czas aklimatyzacji. Każdy z nich wyrobił sobie pewne opinie o gimnazjum.
Zapytaliśmy o nie kilku nowych gimnazjalistów Postanowiliśmy spisać to, co nam
powiedzieli.
„Moim zdaniem, to zabita dechami dziura, ale może być fajnie”
Paweł O. Id
„W gimnazjum jest fajnie i ciekawie”
Magda P. Ia
„Nawet, nawet”
Adam G. Ic
„Sądzę, że gimnazjum jest głupie”
Olimpia F. Id
„Jest w porządku, tylko za dużo kartkówek”
Paulina P. Ib
„Fajnie jest, bo jest sklepik”
Krystian D. Ib
„To dziura”
Marcin M. Id
„Nic nie sądzę”
Rafał K. Id
„Gimnazjum jest super, ponieważ są tu mili ludzie, z którymi można rozmawiać na
wszystkie tematy”.
Asia D. Id
„Gimnazjum to duża i piękna szkoła (w porównaniu do SP w Słuczu). Pracują w niej mili
nauczyciele, którzy chcą przekazać nam wiedzę:-). Na ogół to gimnazjum jest spoko.”
Ewelina K. Id

Z pamiętnika kota gimnazjalnego

01 października 2007
Z nowym rokiem szkolnym przestąpiliśmy progi Gimnazjum w Radziłowie. Do dnia
otrzęsin byliśmy KOTAMI. A teraz chyba już na dobre zaklimatyzowaliśmy się w nowej
szkole. Sprawiły to m.in. otrzęsiny. Podczas otrzęsin były różne konkurencje np.
zaprezentowanie kociego makijażu i stroju oraz karmy dla kotów, okrzyku i piosenki,
picie soku z cytryny, pompowanie balonu, w którym była mąka, rysowanie kota z
zasłoniętymi oczyma i bez używania rąk. Uczniowie klas III losowali numery dwóch
osób z każdej klasy, które miały wziąć udział w danej konkurencji. Wszyscy bardzo
dobrze się bawili. Na koniec zostaliśmy uroczyście włączeni do grona gimnazjalistów.
Dowodem tego jest wręczone przez Bonifacego oświadczenie upoważniające nas do
prawowitego poruszania się po gimnazjum i bycie jego członkami.
Myślę, że teraz życie pierwszoklasistów trochę się zmieni i będzie się nam dobrze
współpracowało ze starszymi klasami.
Małgorzata Kalinowska Ib
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Zawsze chciałam zostać nauczycielką
Ze studentką polonistyki- panią
Katarzyną Szymanowską- rozmawia Rafał
Chrostowski:
Dlaczego
zdecydowała
się
nauczycielem języka polskiego?

pani

być

Może zabrzmi to banalnie, ale zawsze
chciałam zostać nauczycielką (to chyba
powołanie), a że język polski był moim
ulubionym przedmiotem i nigdy nie
miałam z nim trudności, zdecydowałam
się na studia polonistyczne.
Jak ocenia pani te 3 tygodnie spędzone w
naszej szkole?
Na pewno będę je mile wspominać. Chociaż
na początku trochę się obawiałam, ale dzięki
wsparciu
moich
opiekunów
praktyk
poradziłam sobie. I tu słowa podziękowania
kieruję w strony pani mgr Elżbiety Jurskiej i
pani mgr Doroty Nerkowskiej.
Czy pani zdaniem lepiej być nauczycielem w szkole podstawowej, czy w
gimnazjum?
Gdybym miała wybierać, to chyba jednak zdecydowałabym się uczyć w gimnazjum.
Z którą klasą z naszej szkoły współpracowało się pani najlepiej?
Przyznam, że z niektórymi klasami współpracowało mi się naprawdę dobrze i tu :-)
kieruję w stronę klas: VIa i IIb, a z niektórymi- no cóż, czasem szło opornie.
Czy odbyta w naszej szkole praktyka utwierdziła panią w przekonaniu, że
wybrała pani odpowiedni zawód?
Czy wybrałam odpowiedni zawód, to z pewnością pokaże czas. Po odbytych
praktykach nie zniechęciłam się jednak i po ukończeniu studiów chciałabym
rozpocząć pracę w szkole.
Dziękuję za rozmowę.
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Języki łączą

Szlakiem Trzech Kultur

O tym, że mowa jest darem, wiedzą już małe dzieci, dlatego z wielką
radością wypowiadają kolejne słowa. Oczywiście, na początku każdego rodzica
cieszą wyrazy wypowiadane w ojczystym języku, później jednak także w
językach obcych, bowiem języki obce otwierają okno na świat. Dlatego
współczesna szkoła stawia na nauczanie języków obcych czy to w klasie na
lekcji, czy też na imprezach ogólnoszkolnych. Kierując się tą myślą,
01.10.07 r. przygotowano w naszej szkole obchody Europejskiego Dnia Języków
Obcych. O 12.00 wszystkie
klasy zgromadziły się na sali
gimnastycznej.
Na początku klasy
trzecie
pod
kierunkiem
nauczycielki
języka
angielskiego
pani
M.
Gadomskiej zaprezentowały
część artystyczną. Uczniowie
pokrótce nakreślili idee nauki
języków obcych. W dalszej
części dziewczyny zaśpiewały
w trzech językach „Odę do
radości” i odbyło się krótkie przedstawienie. Druga część poświecona była
krajom niemieckojęzycznym, a przygotowała ją klasa IIb pod kierunkiem pani E.
Sosnowskiej. Uczniowie zorganizowali kilka konkurencji dotyczących tego
języka. Każda klasa wybrała drużyny trzyosobowe, które zmagały się z wiedzą o
kulturze i obyczajach tych państw. Uczennica klasy IIb odczytała prezentacje o
Niemczech, Szwajcarii i Austrii, po których zostały rozdane pytania dotyczące
tych krajów. Pomiędzy prezentacjami odbyty się również inne konkurencje np.
rozpoznawanie sportowców niemieckich, zatańczenie walca wiedeńskiego. W
tych rywalizacjach zwyciężyła klasa IIa.
Na koniec pani dyrektor podziękowała za przygotowanie obchodów
Europejskiego Dnia Języków Obcych. Ostatnim punktem spotkania były
otrzęsiny klas I.

5 października 2007 r. grupa uczniów Gimnazjum w Radziłowie wyjechała na
dwudniową wycieczkę „Szlakiem Trzech Kultur”.

Marta Godlewska kl.IIb
12

Pierwszym
punktem
wycieczki
był
Tykocinmiasteczko położone w dolinie
Narwi. Tam młodzi zwiedzili
budynek synagogi i dawny dom
talmudyczny.
Kolejnym odwiedzonym
miastem był Białystok. Tam
młodzież
zobaczyła
cerkiew
Świętego Mikołaja Cudotwórcy.
Uważany przez wielu
historyków
za
najcenniejszy
zabytek XVIII w. w Polsce,
cenniejszy i bardziej okazały od
pałacu w Wilanowie - pałac
Branickich był następnym odwiedzonym miejscem. Przed wyjazdem na nocleg do Supraśla
młodzież zobaczyła „Grób Nieznanego Sybiraka”.
Drugi dzień wycieczki spędzono równie atrakcyjnie, pod względem różnorodności
odwiedzonych miejsc. Po odwiedzonej synagodze i cerkwi przyszła kolej na następną
świątynię - tym razem wyznawców islamu. Zobaczyć ją można było w jednej z tatarskich
miejscowości - Kruszynianach (gm. Krynki). Tam znajduje się jeden z dwóch podlaskich
meczetów oraz cmentarz wyznawców islamu - mizar. W drodze powrotnej do Supraśla
młodzież zwiedziła Silvarium - ogród botaniczny utworzony w 2005 roku przy siedzibie
Nadleśnictwa Krynki w Poczopku.
Supraśl nie był wyłącznie miejscem, w którym uczniowie spędzili noc. W sobotę
młodzież poznała historię Pałacu Buchholtzów, gdzie obecnie mieści się Liceum Plastyczne,
zobaczyła także drewniane, parterowe budynki mieszkalne budowane począwszy od lat 30-40
XIX w. na dzierżawionych przez robotników od W.F. Zacherta działkach, zamieszkiwane
przez supraskich tkaczy chałupników - Domy Tkaczy.
Na wielu uczniach największe wrażenie wywarło Muzeum Ikon w Supraślu, które
zajmuje część XVII - wiecznego Pałacu Archimandrytów, wchodzącego w skład Monasteru
Zwiastowania NMP. W drodze powrotnej młodzież poznała miejsce heroicznej obrony
odcinka Wizna podczas Kampanii Wrześniowej 1939 r. stawianej na równi z obroną
Westerplatte - Górę Strękową k. Wizny.
Z pewnością wycieczka ułatwiła poznanie tradycji, zwyczajów i zainteresowanie
młodzieży kulturą naszego regionu. Organizatorami wycieczki i osobami, którzy
przygotowały wniosek o wycieczki byli nauczyciele - wychowawcy: p. Sławomir
Modzelewski i p. Zbigniew Mroczkowski. Oni także poszukiwali dodatkowych źródeł
dofinansowania. Opiekę nad uczniami sprawowała także p. Maria Gadomska.
za: http://radzilow.scholaris.pl
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Z troski o
bezpieczeństwo
15 października br. zostało otwarte Gminne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego, które działa przy naszej szkole. Powstało ono na mocy porozumienia Wójta
Gminy Radziłów- pana Roberta Ziemkiewicza- z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu
Drogowego. Jednym z celów funkcjonowania tego ośrodka jest ułatwienie młodzieży
gimnazjalnej możliwości uzyskania karty rowerowej i motorowerowej.
Bogatsi o nową salę
Po
części artystycznej nastąpiły najważniejsze momenty uroczystości - przecięcie wstęgi i
poświęcenie sali. Do tej szczególnej czynności zaproszeni zostali:
• dyrektor WORD p. Mirosław Oliferuk,
• Wójt Gminy Radziłów - p. Robert Ziemkiewicz
• dyrektor Gimnazjum w Radziłowie - p. Aneta Michałowska
• opiekun sali BRD - p. Zbigniew Mroczkowski
• przewodnicząca SU - Sylwia Długołędzka.
Poświęcenia pracowni dokonał ks. Jacek Schneider. Na tym uroczystość została zakończona.

Już w pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego cała społeczność gimnazjalna dowiedziała
się o powstaniu nowej pracowni w naszej szkole. Niebawem okazało się, że została ona
utworzona w okresie wakacyjnym z inicjatywy wójta naszej gminy- pana Roberta
Ziemkiewicza- i jest bardzo atrakcyjna. Stanowi gminne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego.

E. Jurska

10
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Nowoczesna pracownia wychowania komunikacyjnego wyposażona została w podstawowy
sprzęt dydaktyczny i pomoce naukowe. Uczniowie będą mieli do dyspozycji m.in.: programy
komputerowe, plansze, tablice poglądowe, książki, kodeksy, rzutnik, telewizor, odtwarzacz
wideo i DVD a także rowery i motorower oraz sprawnościowy tor przeszkód. Zakup sprzętu
na wyposażenie ośrodka sfinansował WORD w Łomży oraz Krajowa Rada BRD. Centrum
zlokalizowano w pomieszczeniu dawnej pracowni komputerowej, co pozwoli na pełne
wykorzystanie pomocy dydaktycznych w postaci testów komputerowych i programów
symulacyjnych.
Intensywne przygotowania
Długo zapowiadany moment uroczystego oddania do użytku nowej sali miał nastąpić 15
października br. Już daleko wcześniej trwały przygotowania do tego szczególnego dnia. Koło
artystyczne pod opieką pani Elżbiety Jurskiej pracowało nad inscenizają teatralną,
opracowywany był II Gminny Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Projektowano
dekorację, ćwiczono znajomość tekstu, organizowano liczne próby. Z każdym dniem
pojawiały się coraz to nowsze informacje o szczegółach uroczystości. Wiadomo było, że
organizatorzy zaprosili liczne grono gości. Spodziewano się ministra transportu Jerzego
Polaczka oraz wielu znamienitych przedstawicieli władzy państwowej, wojewódzkiej,
powiatowej i lokalnej.
Historyczne otwarcie
Uroczyste otwarcie odbyło się 15. października 2007 r. na sali gimnastycznej. W uroczystości
wzięli udział: poseł na Sejm RP - p. Kazimierz Gwiazdowski, przedstawiciel Krajowej Rady
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - p. Anna Kokocińska, Marszałek Województwa
Podlaskiego - pan Jan Kamiński, przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego - pan
Mieczysław Bagiński, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska - pani
Katarzyna Zajkowska. Nie zabrakło także przedstawicieli władz oświatowych: w otwarciu
uczestniczyła kurator Oświaty w Białymstoku – pani Jadwiga Mariola Szczypiń, wizytator
KO - pani Ewa Markowska. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży
reprezentowany był przez dyrektora pana Mirosława Oliferuka i pana Zenona Piotrowskiego,
a władze samorządowe przez Starostę Powiatu Grajewskiego - pana Jarosława
Augustowskiego i Wójta Gminy Radziłów - pana Roberta Ziemkiewicza. Z ramienia Policji
obecni byli: Komendant Wojewódzki Policji - inspektor Roman Popow, kierownik
Posterunku
w
Radziłowie
–
pan
Cezary
Sobolewski.
Słowa powitania skierowano także do prezesa BS w Jedwabnem - pana Mariana
Chrzanowskiego, dyrektora O. BS w Radziłowie - pana Dariusza Duchnowskiego, proboszcza
parafii Radziłów, przewodniczącego Rady Gminy i radnych, dyrektorów szkół i
przedstawicieli UG w Radziłowie.
Uroczystość rozpoczęła się od przywitania gości, którego dokonali prowadzący- Paulina
Przestrzelska (IB) i Marek Szleszyński (IIB). Następnie głos zabrali Dyrektor szkoły- pani
Aneta Michałowska, Wójt Gminy- pan Robert Ziemkiewicz, Marszałek Województwa
Podlaskiego- pan Jan Kamiński, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego- pan
Mieczysław Bagiński oraz Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomżypan Mirosław Oliferuk.

Po przemówieniach skierowanych do zgromadzonych na sali nauczycieli, uczniów i rodziców
zaprezentowano część artystyczną. W programie były występy zespołu tanecznego
"Roztańczone Smerfiki" ze Szkoły Podstawowej w Radziłowie, występ grupy tanecznej Feuer
- uczestników IX Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Współczesnego (grupy prowadzonej pod
kierunkiem pani .Jolanty Kaszak), w której w skład wchodzą uczennice kl.VI SP w
Radziłowie i kl.I Gimnazjum w Radziłowie.

W trakcie imprezy nastąpiło także podsumowanie II Gminnego Turnieju Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego - konkursu adresowanego do uczniów klas IV-VI szkół gminy Radziłów.
Kolejnym elementem uroczystości była inscenizacja teatralna- parafraza II części "Dziadów".
Nie pojawiły się jednakże znane nam z utworu Mickiewicza duchy Aniłków, Widma i
dziewczyny Zosi, lecz całkiem realnie wyglądający dwaj wagarowicze (Adam Włodkowski i
Mariusz Dąbrowski- IIB), szkolny łobuz już dawno wydalony ze szkoły (Marek SzleszyńskiIIB) oraz szkolna piękność (Ewelina Konopka- ID) , która nie szanowała rówieśników, a
teraz nie ma przyjaciół i dotkliwie dokucza jej samotność. Nie zabrakło też chóru uczniów
(Ewa Rutkowska, Krzysiek Rutkowski, Agnieszka Chrostowska, Marta Godlewska, Dorota
Chrzanowska- IIB) oraz chóru prymusów (Paulina Przestrzelska, Martyna Szyjko, Małgosia
Kalinowska- IB). Głos zabrała także szkolna adwokatka (Monika Piszczatowska- IIB), która
występowała w imieniu pokrzywdzonego Marka (Przemek Godlewski- IIB) oraz
konferansjer- Rafał Chrostowski (IIB). Inscenizacja propagowała postawy życzliwości,
zachęcała do nauki i pracy. Przygotowana została przez członków koła artystycznegouczniów klas IIB, IB i ID- pod kierunkiem pani Elżbiety Jurskiej.

O wiele więcej błędów popełniają rolnicy nowych państw członkowskich. Na
Malcie aż 20% kontrolowanej powierzchni gruntów rolnych jest deklarowana przez
rolników we wnioskach z błędami, na Cyprze – 15%, a na Litwie, Łotwie i Estonii
(od 2,8 % do 3,2%).
Złożone wnioski o dopłaty obszarowe są sprawdzane w ramach kontroli
administracyjnej, a w wylosowanych gospodarstwach przeprowadzone zostały
kontrole na miejscu. W połowie października analiza wyników kontroli była bardziej
zaawansowana niż w ubiegłym roku. W gospodarstwach, które były wylosowane,
kontrolerzy spotkali się ze zrozumieniem właścicieli, którzy udostępnili im niezbędne
dane i dokumenty, a to wpłynęło na sprawny przebieg kontroli na miejscu.
Radosław Iwański,
Rzecznik Prasowy AriMR

Opracowano na podstawie materiałów zamieszczonych na www.arimr.gov.pl
Podlaski Oddział Regionalny
18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel.:(+48 86) 215 63 11, 215 63 12, faks: 216 45 13,
e-mail: podlaski@arimr.gov.pl

Jeżeli Twoi Rodzice utrzymują
się z prowadzenia gospodarstwa
rolnego, przekaż im tę wkładkę!

ARiMR wdraża działanie "Modernizacja gospodarstw
rolnych" w ramach PROW 2007-2013
W związku z uruchamianiem
działania „Modernizacja gospodarstw
rolnych”
dla
rolników,
26
października br. w siedzibie ARiMR
odbyła się konferencja prasowa z
udziałem Sekretarza Stanu w
MRiRW – Henryka Kowalczyka,
prezesa ARiMR Leszka Droździela
oraz Zastępców Prezesa w Agencji:
Grzegorza Jakucia, Katarzyny Obraniak-Chyż i Marka Osińskiego. Prezes Agencji
ogłosił, że od 9 listopada rolnicy mogą składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR
wnioski o pomoc finansową w ramach działania „Modernizacja gospodarstw
rolnych” PROW 2007-2013.
Wiceminister rolnictwa Henryk Kowalczyk powiedział, że środki finansowe, które
ARiMR kieruje dla rolników na modernizację gospodarstw rolnych są wyższe niż w
poprzednim okresie programowania, kiedy to na inwestycje prowadzone przez
rolników było do ich dyspozycji ponad 600 mln euro. W nowym okresie
programowania na modernizację gospodarstw rolnych ARiMR kieruje blisko 1,8 mld
euro, w tym obecnie dla naboru wniosków prowadzonego w listopadzie 360 mln
euro.
Prezes Leszek Droździel poinformował, że w związku ze zwiększonym limitem
finansowym na ten rok Agencja powinna przyjąć około 20 tys. wniosków. Oddziały
Regionalne ARiMR będą 9 listopada pracowały do godziny 22, a jeżeli będzie taka
potrzeba to nawet dłużej. Środki finansowe w kwocie 360 mln euro zostały

podzielone na poszczególne województwa. Agencja zakończy przyjmowanie
wniosków od rolników na modernizacje gospodarstw rolnych w momencie, kiedy
spodziewana wysokość dofinansowania inwestycji w danym regionie osiągnie 120%
przewidzianej koperty finansowej.

przetwórstwa). Dla Polski została określona powierzchnia referencyjna wynosząca
48 000 ha. Rolnicy będą mogli otrzymać max 400 Euro/ha uprawy malin i truskawek.
Polska wynegocjowała, aby minimalny obszar objęty tą pomocą wynosił 0.1 ha ( 10
arów). W pozostałych krajach UE obszar ten jest większy i wynosi aż 0.3 ha.

Katarzyna Obraniak-Chyż dodała, że w Oddziałach Agencji zostaną stworzone
dodatkowe stanowiska do przyjmowania wniosków. Każdy Oddział ARiMR w
zależności od specyfiki regionu stworzy ich nawet 30 – 40. Szacuje się, że w ciągu
jednej godziny będzie można przyjąć w każdym OR do 300 wniosków. Agencja
uprościła procedury i w pierwszym etapie rolnicy, którzy będą ubiegali się o
dofinansowanie inwestycji muszą złożyć wypełniony wniosek oraz cztery
podstawowe załączniki: kopię dowodu tożsamości, plan rozwoju gospodarstwa,
wyliczoną wielkość ekonomiczną gospodarstwa oraz wniosek o nadanie numeru
identyfikacyjnego (jeżeli takiego numeru rolnik nie ma). Agencja uzyskała
akredytację do czterech działań PROW.

Drugim schematem pomocowym dla rolników w ramach dopłat bezpośrednich jest
dodatkowa płatność do uprawy pomidorów. Będzie ona przyznawana rolnikom,
którzy prowadzili uprawy pomidorów do przetwórstwa, w okresie referencyjnym
(okres ten będzie ustalony). Koperta finansowa dla Polski na ten cel wynosi 6,7 mln
Euro. W roku ubiegłym w ramach pomocy przyznawanej na rynku owoców i warzyw
przetworzonych pomoc była przyznana blisko 2,4 tys. rolnikom zrzeszonym w
grupach producentów rolnych do ponad 171 tys. ton pomidorów przemysłowych
obejmujących powierzchnię 4,8 tys. ha. O obie płatności rolnicy będą mogli ubiegać
się w ramach płatności do gruntów rolnych. Wnioski o takie płatności Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje każdego roku od 15 marca.

Wniosek oraz informacje o warunkach ubiegania się o pomoc finansową w ramach
działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” znajdują się na stronie
www.arimr.gov.pl w linku: Modernizacja gospodarstw rolnych.

Komisja Europejska przekonana - owoce miękkie objęte
dopłatami
Polska odniosła sukces i od przyszłego roku rolnicy, którzy uprawiają truskawki i
maliny otrzymają dodatkowe dopłaty. Komisja Europejska zgodziła się z naszą
argumentacją i tymi płatnościami zostaną objęci ci rolnicy, którzy uprawiają te
owoce na powierzchni, co najmniej 0,1 ha (10 arów). Dodatkowe dopłaty otrzymają
także producenci pomidorów, które są przeznaczone do przetwórstwa. Płatności do
tych upraw będzie wypłacała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Zgodnie z przyjętym prawem wspólnotowym od roku 2008 w Polsce zostały
wprowadzone dwa nowe schematy pomocowe w ramach płatności bezpośrednich.
Pierwszy dotyczy płatności z tytułu owoców miękkich. Dopłaty będą przyznawane
rolnikom uprawiającym maliny i truskawki na cele przemysłowe (dostarczane do

Radosław Iwański,
Rzecznik Prasowy ARiMR

Polscy rolnicy popełniają najmniej błędów
Odkąd weszliśmy do UE, rolnicy co roku składają wnioski o płatności do gruntów
rolnych. Jak wynika z informacji Komisji Europejskiej, nasi rolnicy są jednymi z
lepszych w UE i popełniają najmniej błędów we wnioskach. Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła kontrole na miejscu w terenie
do płatności za 2007 r.
ARiMR kontroluje ponad 6% gospodarstw rolnych. Sprawdza czy powierzchnia
upraw deklarowana przez rolników we wnioskach odpowiada rzeczywistej
powierzchni uprawianych gruntów rolnych. W Polsce kontroli podlega 100 tys.
gospodarstw, o powierzchni przekraczającej w sumie ponad milion hektarów.

Błędy, które we wnioskach o płatności popełniają polscy rolnicy dotyczą
zaledwie 0,4% kontrolowanej powierzchni. To najmniej w całej Unii
Europejskiej! W Niemczech, przy podobnym poziomie kontroli (ponad milion
ha) błędy we wnioskach dotyczą 0,6% sprawdzanej powierzchni. We Francji i
Irlandii jest to 0,7%; we Włoszech 1,0%, zaś w Grecji, Hiszpanii i Holandii
2,4%.

