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Jedno z państw Ententy-Austro-…
Polska przez 123 lata była pod…
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11 listopada 1918 r.
Polska
odzyskała
Niepodległość
po
123
latach niewoli. Z okazji
rocznicy tego wydarzenia w
naszej szkole odbyła się
akademia związana z tym
świętem. Uczniowie klasy
IIc, IIIc, Ib opowiedzieli
nam pokrótce o utraceniu i
próbie
odzyskania
niepodległości
przez
Polaków.
Przedstawili
bohaterów powstań i innych
zrywów narodowych. Dalszą część akademii zajęły pieśni patriotyczne, które swoim
podniosłym nastrojem w ówczesnych czasach zagrzewały naród do walki. Wiersze
recytowane przez uczniów skłoniły nas do refleksji nad bohaterską postawą naszych
przodków.
Moim zdaniem tego typu uroczystości są potrzebne, ponieważ przypominają
one młodemu pokoleniu o czasach, w których ludzie oddawali życie za swoją
ojczyznę i pokazują, jak ważną rzeczą jest życie w niepodległym państwie.
Marta Godlewska kl.IIb
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Zadumani na grobami
Zgodnie z tradycją katolicką 1 i 2 listopada tradycyjnie obchodzimy Dzień
Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. W tych dniach odwiedzamy groby
naszych bliskich, a na znak pamięci i wiary w nowe życie po śmierci zapalamy
znicze, na nagrobkach kładziemy kwiaty i wieńce. Wspominamy jednak nie
tylko naszych najbliższych. Wielu z nas pali świece na bezimiennych grobach,
zapala znicze zmarłym, którzy grobu w ogóle nie mają.

Każdego roku pierwszego listopada
widzimy ludzi, którzy stoją przy grobach
pogrążeni w modlitwie. Gdy przekraczamy
bramę cmentarza, od razu zapominamy o
rzeczywistości, wchodzimy jakby do innego
świata, świata zadumy, wspomnień… Od
razu, mimowolnie nachodzi nas czas
refleksji. Zastanawiamy się nad życiem
zmarłych - bliskich, kochanych, tak
ważnych w naszym życiu, tak potrzebnych i
niezastąpionych.
Przypominamy,
ile
dobrego dla nas zrobili, a ile jeszcze
mogliby zrobić. Wspominamy dni szczęścia
i radości, niezapomniane chwile spędzone z
tymi osobami, przypominamy sobie ich
jakieś szczególne zachowania: często
wypowiadane słowa, gesty, ruchy. W takiej
chwili zawsze odczuwamy niezadowolenie,
że ktoś nam bliski odszedł i zawsze
mówimy, że za wcześnie… Zastanawiamy
się nad śmiercią i sensem ludzkiego życia. Jest to także dobry moment na refleksje
nad własnym życiem (jak ono przebiega, czy tak jak powinno, a może coś warto
jeszcze zmienić), nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością.
Cmentarz, rozpłomieniony w listopadowe, jesienne dni tysiącem zniczy i
kwiatów jest nie tylko miejscem wiecznego spoczynku i ciszy. Stanowi dla nas coś
na kształt materialnego łącznika z najbliższymi, którzy już odeszli.
Pamiętając o tym, że i my kiedyś umrzemy i będziemy chcieli, aby
zachowano o nas pamięć, wybierzmy się w jesienne popołudnie w te szczególne
miejsca, jakimi są wszystkie wielkie cmentarze i maleńkie, wiejskie cmentarzyki.
Oderwijmy się od codzienności, pochylmy się nad przeszłością, wspomnieniami,
przemijaniem. Zapalmy światło i przypomnijmy sobie jakże ważne słowa księdza
Twardowskiego: „Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą”.
Rafał Ch.
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Kącik muzyczny Hop-Bęc
Timbaland feat. One republic: Apologize.
Britney Spears: Gimmy More.
Jeckyll Hyde: Time Flies.
Alicia Keys: No One.
Sean Kingston: Me Love.
Rihana Feat Neyo: Hate That J Love You.
Jola carr vs fedde Le Grand: let Me Think A bout It.
Nicole Scherringer teat. Will J am: Baby Love.
Favretto: Peopleoa The Night.
Shaum Baker: V.I.P.
Fergie: Chimsy.
Morrose: Strictly Physical
Zebrała: Monika P.

Z księgi imion - Monika
Imię pochodzenia prawdopodobnie greckiego,
od słowa monos (jedyny, sam, samotny). Dawniej
imię nadawane jedynaczkom. W Polsce notowane
od XV wieku jako Monika, Mońka, Muńka.
Zdrobnienia: Monia, Moniczka, Monisia, Moniś,
Nika. Imieniny obchodzi 4 maja oraz 27 sierpnia.
Znane postacie:

Monika Bellucci - aktorka włoska
Monika Brodka - polska piosenkarka
Monika Olejnik - polska dziennikarka
W naszej szkole jest 8 dziewczyn o tym
imieniu:

Monika Polkowska- klasa IIIB,
Monika Dąbrowska- klasa IIIB,
Monika Jaczyńska- klasa IIID,
Monika Piszczatowska- klasa IIB,
Monika Milewska- klasa IIB,
Monika Karwowska- klasa IIB,
Monika Mikucka- klasa ID,
Monika Serba- klasa ID.
Ewa R.
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Wulgaryzmy –nasz wielki problem

Jelonek radziłowski znów pobiegł

Wulgaryzm- niewielu z nas wie, co znaczy to słowo, a wielu używa określeń
wulgarnych. Cóż, to smutna prawda, że coraz więcej osób przeklina. A gdzie
przeklinamy? Oczywiście, także w miejscach publicznych, gdzie jest to
niedozwolone, gdyż nikomu nie jest miło przebywać w jednym miejscu z osobą
wulgarną.
Niejednokrotnie spotkałem się z tym, że gdy zwrócimy uwagę osobie
przeklinającej, ona z uśmiechem na twarzy potrafi obdarować nas wieloma
niecenzuralnymi epitetami. Coraz częściej przeklinają młodzi ludzie, młodzież
gimnazjalna taka jak my, lecz czy znamy powody takiego wyrażania się? Główną
przyczyną bycia wulgarnym jest chęć zaprzyjaźnienia się z innymi lub
zaimponowanie, a także brak kultury, prostactwo i grubiaństwo.
Moim zdaniem gdybyśmy częściej zwracali uwagę innym, to oni powoli
przestawaliby używać tych okropnych słów. Niektórzy powiedzą, że zwróciłyby
uwagę wulgarnym osobom, ale te osoby mogą ich wyśmiać lub poniżyć. To smutna
prawda. Osoby te nie dość, że są, wulgarne, to jeszcze bezczelne. Wiem, że poniżenie
jest bolesne, ale nie dajmy się terroryzować, tym osobom, zwracajmy im coraz
częściej uwagę, a przede wszystkim nie postępujmy jak oni. Na końcu mojego
artykułu chciałbym zaapelować do wulgarnych osób, zarówno dziewczyn jak i
chłopców: nie przeklinajcie, bo jest to niezdrowy nawyk, z którego ciężko się
wyleczyć. Poza tym zostawicie po sobie, złe wspomnienia w oczach innych osób.

W sobotę 27 października
br. na stadionie przy
Gimnazjum w Radziłowie
odbył się IV Jesienny
Bieg Jelonka. W biegu
udział wzięły prawie
wszystkie
szkoły
podstawowe z naszej
gminy. W rywalizacji
uczestniczyło
144
uczniów ( 76 dziewcząt i
68 chłopców ) Po raz
pierwszy w historii Biegu
Jelonka
wystartowali
nauczyciele wraz z panią
dyrektor Anetą Michałowską oraz Wójt Gminy – pan Robert Ziemkiewicz. Gościnnie
wystąpiły także inne osoby dorosłe, m.in. pan Karol Krzyżanowski, prezentując
widzom swoje profesjonalne przygotowanie.

Humor dobry na wszystko

Marta O.

Mecz Polska – Brazylia. Piłkarze Brazylii wchodzą do szatni. Patrzą, a tam tylko
jedna koszulka dla Ronaldinho. Mówią mu:
-Ronaldinho, będziesz grał sam.
Reszta drużyny poszła do pubu na piwo. Ronaldinho sam bez bramkarza nieźle się
spisuje. Reszta drużyny w pubie po jakimś czasie włącza telegazetę, żeby zobaczyć,
jaki wynik. A tam: 0:1 (34 Ronaldinho). Cieszą się. Jakiś czas później patrzą, a tam
koniec meczu i wynik 1:1 (83 Rasiak). Następnego dnia spotkają się z Ronaldinho i
pytają:
-Ej, stary, czemu strzelili ci bramkę? Przecież tak dobrze ci szło?
- No wiecie panowie – odpowiada Ronaldinho – w 46 dostałem czerwoną kartkę.
***
Dziennikarz przeprowadza wywiad z zawodnikiem tuż po zakończeniu meczu:
- To był ciężki mecz. Zdaje się, że dożo was wszystkich kosztowało te 90 minut
- Nas to nie. Ale prezesa…
***
Tylko Chuck Norris potrafi przepalić mrówkę lupą podczas pełni księżyca.
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Młodzież wybrała

Ewelina K.

Młodzież naszego gimnazjum kolejny raz uczestniczyła w programie
„Młodzi głosują”. W jej ramach grupa uczniów przygotowała plakaty o programie
poszczególnych partii. Plakaty wywieszono w sali nr 13 Wybory przyprowadziła
grupa uczniów ze szkoły Szkolnego Klubu Europejskiego. Do uczestnictwa w
wyborach było uprawnionych 250 osób. Głosowało 197 uczniów to jest 78%.
Poszczególne patie uzyskały następujące wyniki:
PiS -76 głosów
PO – 56 głosów
Samoobrona – 20 głosów
LPR – 17 głosów
PSL – 11 głosów
Polska Partia Pracy – 9 głosów, LiD – 8 głosów
Wyniki głosowania naszej szkoły zostały przesłane do Centrum Edukacji
Obywatelskiej w Warszawie, które organizowało wybory. W głosowaniu wzięło
ponad 1200 szkół z całego kraju.
S. Modzelewski
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5-dniowa lekcja przyrody

W dniach 22-26 października 2007 r. czteroosobowa grupa
gimnazjalistów pod opieką pani Doroty Mroczkowskiej wzięła
udział w edukacyjnej wycieczce zorganizowanej przez fundację
„Natura dla przyszłości”.

Pierwszy dzień po przyjeździe spędziliśmy
na zwiedzaniu Wrocławia- piątego pod
względem wielkości miasta w Polsce.
Widzieliśmy tam katedrę Dom Jana Pawła
II, Aulę Leopoldyńską oraz kilka bardzo
ciekawych miejsc. Spacerowaliśmy także po
rynku. Na koniec tego miłego dnia
oglądaliśmy przepiękną panoramę bitwy pod
Racławicami.
Następnego
dnia
opuściliśmy
Wrocław (stare, ale jakże piękne miasto) i
zaczęliśmy zwiedzanie Szklarskiej Poręby- miejscowości oddalonej o kilkadziesiąt
kilometrów. Tam byliśmy w Krakowskim Centrum Edukacji Ekologicznej, gdzie
braliśmy udział w zajęciach terenowych, których celem było nauczenie się obsługi
mikroskopu. Na zajęciach plastycznych malowaliśmy plakaty, które po odpowiednim
przygotowaniu posłużą dzieciom z małych szkół jako plansze dydaktyczne, pomocne
na lekcjach. Po skończonej pracy mogliśmy pooglądać fotografie i makiety oraz
przeczytać informacje o Karkonoskim Parku Narodowym.
Kolejny dzień spędziliśmy także na poznawaniu tych okolic. Zwiedziliśmy
Muzeum Minerałów, w którym oglądaliśmy bardzo ciekawy film o powstaniu i
wyginięciu dinozaurów oraz podziwialiśmy najróżniejsze kamienie zebrane w wielu
miejscach na świecie. Na zakończenie dnia odwiedziliśmy Chatę Wolańską. Tam pan
przewodnik przedstawił nam ciekawe informacje o kilku kamieniach szlachetnych
pochodzących z Karkonoszy, m. in. o agatach. Potem wesoło bawiliśmy się przy
ognisku oraz oglądaliśmy butelki win z różnych lat.
W czwartek odbyliśmy trzygodzinną
wycieczkę
zielonym
szlakiem
Karkonoskiego
Parku
Narodowego.
Następnie
mieliśmy
krótkie
zajęcia
integracyjne. Po tym udaliśmy się do
Wrocławia na nocleg, a następnego dnia
wróciliśmy pociągiem do Białegostoku.
Uważam, że warto brać udział w takich
wycieczkach, gdyż można wiele zwiedzić i
poznać ciekawych ludzi. To był mile i
pożytecznie spędzony czas.
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Ze sportu
W ostatnim czasie nasi uczniowie brali udział w wielu imprezach sportowych.
Jedna z nich miała miejsce w Wąsoszu 17 listopada br. Były to drużynowe Biegi
Przełajowe.
W zawodach wystąpiły reprezentacje chłopców i dziewczyn z 7 gimnazjów
naszego powiatu. Drużyna chłopców zajęła 6 miejsce, dziewczyny zaś 5 miejsce.
Obie drużyny awansowały do półfinału wojewódzkiego w Nowogrodzie.
Te zawody odbyły się 27 listopada tego roku. Tam nasi biegacze zdobyli 23
miejsce, zaś dziewczęta 21. Uzyskane rezultaty są zadawalające. Dzień później
rozegrana została Gimnazjada Powiatu Grajewskiego w piłce nożnej. W tych
rozgrywkach wystartowało 7 gimnazjów. Nasza szkoła trafiła na PG 2 Grajewo i
gimnazjum z Rajgrodu. Oba mecze przebiegły bezbramkowo. Mimo tego, że nie
przegraliśmy żadnego z nich, zakończyliśmy rozgrywki na 5. miejscu. Wynik
turnieju jest dla nas niemiłą niespodzianką, bo przy odrobinie szczęścia mogliśmy
zagrać w finale
Robert K. Marek Sz.

Michał Chrostowski IIIB

4

5

tym, że pod OR w Warszawie na kilka dni wcześniej nocowały setki
rolników. Wyjaśnił, że rolnicy po wpisaniu na społeczną listę nie musieli stać
w kolejkach. Przy liście dyżurowało po kilka wytypowanych przez kolejkowy
komitet osób, inni w tym czasie byli w swoich domach. Było to możliwe
dzięki wcześniejszym zapisom na społeczne listy – dodał rolnik z Mazowsza.
Sylwia Bartczak z Wielkopolski, absolwentka Politechniki Poznańskiej,
„dowodziła” rolnikami przed Oddziałem Regionalnym ARiMR w Poznaniu.
Potrafiła ona zapanować nad dwutysięczną kolejką, która słuchała jej od
początku do końca. To ona wygasiła emocje wywołane przez tych rolników,
którzy nie zapisali się wcześniej do składania wniosków.
Osób, które poświęciły swój prywatny czas i czuwały nad tym, aby nie
dochodziło do nieporozumień w kolejkach oczekujących na złożenie
wniosków, nie brakowało w całej Polsce. Oni udowodnili, że siła spokoju jest
w rolnikach.
Radosław Iwański,
Rzecznik Prasowy ARiMR
Marek Sawicki objął Urząd Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
W Kancelarii Prezydenta RP odbyła się uroczystość zaprzysiężenia rządu
Donalda Tuska. Po przyjeździe do gmachu ministerstwa nowy szef resortu
został przywitany przez ustępującego ministra Wojciecha Mojzesowicza. Po
krótkiej rozmowie w gabinecie obaj ministrowie spotkali się z członkami
kierownictwa resortu. Minister Marek Sawicki podkreślił, że ma poczucie
ogromnej odpowiedzialności i dużego zakresu zadań do wykonania. „Chcę
możliwie jak najszybciej zapoznać się z tym co zostało zrobione, a także z
najpilniejszymi zagadnieniami, jakie są do zrealizowania w najbliższym
czasie oraz przygotować zakres prac długofalowych” - zaznaczył minister
Marek Sawicki. Marek Sawicki jest doktorem nauk rolniczych. Tytuł ten
uzyskał na Akademii Podlaskiej w Siedlcach.
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 uruchomiła płatności
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przystąpiła do wypłacania
płatności do gruntów rolnych. 3 grudnia - zostało zrealizowanych 31,5 tys.
przelewów na kwotę 129,5 mln zł.
Radosław Iwański,
Rzecznik Prasowy ARiMR
Płatności do gruntów na czas
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przystąpi 3 grudnia br. tak jak przewiduje prawo - do wypłacania płatności do gruntów rolnych.
Dopłaty od najbliższego poniedziałku będą wpływać na rachunki bankowe
rolników.
Za rok 2007 ARiMR wypłaci w ramach płatności obszarowych ponad 8,2 mld
zł. W grudniu dopłaty bezpośrednie otrzyma pół miliona rolników. Płatności
obszarowe są wypłacane każdego roku od grudnia do czerwca następnego
roku.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że wysokość
stawek płatności uzupełniających za 2007 r. została podana w rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 31 października 2007 r. w sprawie
stawek płatności uzupełniających (Dz. U. Nr 204, poz. 1479).
W 2007 r. stawki płatności uzupełniających wynoszą:
• płatność uzupełniająca do powierzchni upraw podstawowych (m.in.
zboża) – 294,91 zł/ha,
• płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę
uprawianych na trwałych użytkach zielonych 438,76 zł/ha,

płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu 526,01 zł/ha
(płatność historyczna niezwiązana z produkcją),
• płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu 452,76 zł/ha,
(płatność bieżąca związana z produkcją).
Natomiast stawka jednolitych płatności obszarowych w roku 2007
(podstawowa płatność wypłacana do wszystkich gruntów utrzymywanych w
dobrej kulturze rolnej) wynosi 301, 54 zł/ha.
•

Od 2004 r. odkąd Polska weszła do Unii Europejskiej, rolnicy otrzymują co
roku płatności do gruntów rolnych. ARiMR realizuje zdecydowanie najwięcej
płatności spośród wszystkich państw UE. Za rok 2007 otrzyma je blisko 1,5
mln rolników zarejestrowanych w systemie ewidencji producentów rolnych
prowadzonym przez ARiMR. To zdecydowanie najliczniejsza grupa na tle
wszystkich państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej. Np. francuska
agencja płatnicza wypłaca rocznie płatności do gruntów rolnych dla blisko
400 tys. rolników, zaś włoska – dla 600 tys. rolników. W sumie w „starej UE
15” na gruntach rolnych gospodaruje 3,1 mln rolników. W nowych krajach
członkowskich, które razem z nami przystąpiły do UE, płatności do gruntów
otrzymuje 2,1 mln rolników, z tego 70% stanowią polscy rolnicy.

samoorganizując się po raz kolejny udowodnili, że potrafią sprawnie złożyć
wnioski mimo różnych utrudnień i niewystarczających środków finansowych
na modernizację gospodarstw. Rolnicy podkreślali, że utworzenie społecznych
list” rolników miało pozytywny wpływ na wygaszenie emocji, z którymi
należało się liczyć, gdy przed Oddziałem Regionalnym ustawiało się tysiąc, a
nawet ponad 2 tys. osób z wnioskami. Porządek w społecznych kolejkach
przyczyniał się do sprawnego przyjmowania wniosków. 9 listopada br. nie
było poważniejszych incydentów. Dochodziło natomiast do utarczek
słownych i nieporozumień przed niektórymi oddziałami ARiMR,
wywoływanych przez osoby, które nie były wcześniej zapisane na „listę” i
próbowały złożyć wniosek z pominięciem społecznej kolejki.

Radosław Iwański,
Rzecznik Prasowy ARiMR
ARiMR przyjęła ponad 16 tys. Wniosków
Kierownictwo Resortu Rolnictwa oraz Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa 13 listopada br. na spotkaniu z rolnikami oraz
dyrektorami Oddziałów Regionalnych ARiMR podziękowało rolnikom i
pracownikom Agencji, których zaangażowanie i wytężona praca przyczyniła
się do sprawnej obsługi osób składających od 9 listopada wnioski o
dofinansowanie modernizacji gospodarstw rolnych. Dla pracowników
zatrudnionych w biurach przyjmujących wnioski były to bardzo pracowite
dni. Rolnicy złożyli w OR ponad 16 tys. wniosków.
Na spotkanie zaproszeni zostali rolnicy, którzy z własnej inicjatywy
zajmowali się organizacją „list społecznych”, a od pierwszego dnia składania
wniosków czuwali nad utrzymaniem porządku w kolejkach przed Oddziałami
Regionalnymi ARiMR.
Minister Rolnictwa oraz Prezes ARiMR złożyli podziękowania na ręce
obecnych na spotkaniu przedstawicieli wszystkim rolnikom, którzy

Krzysztof Banach, rolnik z Podlasia, który organizował rolników w
Białymstoku, podziękował za szybkie i sprawne przeprowadzenie naboru
wniosków. W podobnym tonie wypowiadał się Waldemar Michalak, rolnik z
województwa kujawsko-pomorskiego. Dziękował on za wprowadzenie przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzenia, w którym
ustanowiono, że jeden rolnik będzie mógł złożyć jeden wniosek. Zaś Antoni
Cymbalak z Mazowsza zwrócił uwagę, że nieprawdziwe były informacje o

