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Witamy wszystkich w nowym
roku szkolnym! A oto nasza
gazetkowa drużyna.
W pierwszym rzędzie od
lewej Emilka Mroczkowska,
Hubert
Malinowski,
Weronika Kamila Kaszak i
Tomek Polkowski. W drugim
rzędzie kolejno uśmiechają
się do Was: Darek Godlewski,
Sylwia Gładkowska i Tomek
Bielski.
Wszyscy
sympatyczni,
inteligentni,
spostrzegawczy
i
pełni
pomysłów.
Emilka to redaktor naczelny oraz łowca ludzi z pasją i opinii absolwentów.
Weronika- zastępca redaktora naczelnego, śledzi aktualności i pisze reportaże. Hubert
z Tomkiem Bielskim odpytują nie przy tablicy, a Sylwia rozwesela, racząc nas
humorem i nowościami muzycznymi. Darek i Tomek Polkowski zapewniają
gimnastykę umysłu w postaci krzyżówek. Owoce pracy tej siódemki oraz nauczycieli
w osobach p. Elżbieta Jurska i p. Zdzisław Koniecko będziecie czytać co miesiąc w
postaci kolejnych GIMpressów.
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WAKACJE ZA NAMI !
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DOBRY HUMOR NA NOWY ROK

Gorący piasek pod stopami, zimna woda, żeby móc się
ochłodzić w ciepłe dni, góry czy też dom, rodzina i spokój…
Każdy z nas inaczej spędził wakacje, jednakże dla wszystkich
dobiegły one końca wraz z nastaniem pierwszego dnia
września. Z pewnością warto jednak je wspominać,
niezależnie od tego, gdzie i jak je spędziliśmy.
Nie wyjeżdżając w dalekie podróże, także mogliśmy się
świetnie bawić, bowiem w naszej gminie naprawdę wiele się
działo. Zaledwie cztery dni po zakończeniu roku szkolnego
2009/2010 odbył się festyn w Słuczu z okazji 80-tej rocznicy
Ochotniczej Straży Pożarnej i odpustu w tej parafii (czyt.

Nauczyciel podczas wykładu dla studentów miał przypięty do marynarki bezprzewodowy
mikrofon. Po paru minutach poszedł do toalety. Po powrocie mówi:
- Czy stęskniliście się za mną?
- Nie, proszę pana, pana mikrofon był cały czas włączony.
Emerytowana nauczycielka obładowana zakupami idzie ulicą. Nagle z piskiem opon
podjeżdża nowiutki mercedes:
- Proszę pani! Pamięta mnie pani?! To ja, pani uczeń! Podwiozę panią!
- Och Adasiu, poznałeś mnie po tylu latach?
- Nie, panią nie, ale pani płaszczyk tak!

http://radzilow.net/?id=20100629&dzial=gm).
Sport, muzyka i ... bibuła
Z inicjatywy wójta naszej gminy- pana Roberta Ziemkiewicza
mieliśmy też możliwość korzystania z wielu atrakcyjnych zajęć.
Wśród nich znalazły się zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone przez pana Mariusza Kaszaka i pana
Zdzisława Koniecko. Mogliśmy według indywidualnych upodobań wybrać zajęcia z piłki siatkowej,
ręcznej, koszykowej czy też nożnej. W Bibliotece Samorządowej natomiast przeprowadzone zostały
zajęcia szachowe, które zakończyły się turniejem. Został także zorganizowany turniej
warcabowy.Oprócz tego w Bibliotece Samorządowej w Radziłowie p. Katarzyna Sobuta przeprowadziła
warsztaty. Zaprezentowała podczas nich techniki wykonywania wyrobów z bibuły, np. kwiatów i lalek.
Tytuł najaktywniejszego uczestnika warsztatów zdobyła Monika Śleszyńska ze Słucza. W wakacje
odbył się także Gminny Konkurs Piosenki "Mój wakacyjny przebój". Po wspaniałych występach
wokalnych wszyscy bawili się przy muzyce zespołu Sover z Wąsosza a także oglądali występ kabaretu
Pokrzyk.
Dni Radziłowa kolorowo i po rycersku
Jak co roku, tak i w te wakacje, odbyły się „Dni Radziłowa”. Pierwszego dnia mieliśmy możliwość
uczestnictwa w konkursie karaoke „Śpiewać każdy może” i obejrzenia występu zespołu wokalno tanecznego ze Słucza „Kolorowy Tabor". Natomiast dnia drugiego odbyły się pokaz walk rycerskich
przygotowany przez Agencję Artystyczną Hegemon oraz nauka tańców średniowiecznych.
Przygotowano też liczne konkursy i stoisko z uzbrojeniem, gdzie można było przymierzać stroje
średniowieczne. Nie tylko wielbiciele motocykli mogli obejrzeć emocjonującą paradę motocyklistów, a
potem uczestniczyć w niezwykłym koncercie grajewianina Tomasza Niecika. Dla najwytrwalszych
przewidziano zabawę do białego rana z zespołem Power Dance z Kolna.
Z policją też się można bawić
Dzięki staraniom pani dyrektor Elżbiety Chrostowskiej z Gminnej Biblioteki Samorządowej w
Radziłowie dzieci mogły uczestniczyć m.in. w spotkaniu z policją. Obejrzały radiowóz, sprzęt policyjny,
wysłuchały wielu ciekawych informacji o pracy policji oraz wzięły udział w licznych konkursach
przygotowanych na tę okazję.. Na zakończenie wakacji zostało zorganizowane ognisko.
Dlatego zamiast marudzić, że wakacji dobiegł kres, wspominajmy je ciepło i pocieszajmy się
słowami z piosenki kabaretu OT.TO, że „(…) znów będą wakacje”!

Aula studencka. Trwa wykład, a za oknem
robotnicy kładą ocieplenie i co chwilkę
zaglądają przez okno na aulę. Nagle
wykładowca nie wytrzymał:
- Co oni tak tu zerkają???
- A, bo to studenci zaoczni - pada
odpowiedź z sali.
Nauczyciel napisał w dzienniczku
uczennicy:
- Pańska córka Zosia jest nieznośną
gadułą.
Nazajutrz dziewczynka przyniosła
dzienniczek z adnotacją ojca:
- To pestka gdyby pan słyszał jej matkę!
Siedzą dwaj uczniowie:
- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka
ochota, żeby się pouczyć.
- I co wtedy robisz?
- Czekam, aż mi przejdzie

Kącik muzyczny
10 najlepszych piosenek:
1.Love the Way You lie ( Eminem/Rihanna)
2.Automatic ( Tokio Hotel)
3.Club Can't Handle Me ( Flo Rida/ David
Guetta)
4.I like it ( Enrique Iglesias/ Pitbull)
5.Whataya Want from Me ( Adam Lambert)
6.Just Like That ( Danny)
7.OMG (Sabrina Washington)
8.Cooler than Me ( Mike Posner )
9.Billionaire ( Travie McCoy/ Bruno Mars)
10.Baby ( Justin Bieber)
Sylwia Gładkowska

Było sobie dwóch matematyków - kobieta i mężczyzna. Jedzą kolację przy świecach i nagle
mężczyzna się pyta:
- Myślisz o tym samym co ja?
- Tak...
- I ile Ci wyszło?
Sylwia Gładkowska

Weronika Kamila Kaszak III A
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OKIEM ABSOLWENTA

ODPYTYWANKA NIE PRZY TABLICY

W pirwszym- wrześniowym- numerze przedstawiamy zupełnie świeżą
absolwentkę - Paulinę Przestrzelską. Jest ona bardzo bliska naszemu składowi
redakcyjnemu, bowiem prowadziła w ubiegłym roku ten właśnie dział. Dzisiaj,
w rozmowie z redaktor naczelną- Emilią Mroczkowską- występuje w innej roli,
bo sama udziela odpowiedzi i jako absolwentka opowiada o nowej szkole i dzieli
się wspomnieniami z gimnazjum.
E.M.: Na początku zacznę od bardzo sentymentalnego
pytania... Tęsknisz za gimnazjum?
Paula: Szczerze mówiąc, to trochę tęsknię za gimnazjum,
jednakże nie ma takich rzeczy, których by mi szczególnie
brakowało.
E.M.: Miałaś jakieś obawy pierwszego dnia w szkole
średniej?
Paula: Obawy są zawsze. Przerażał mnie tłum nowych,
nieznajomych twarzy.
E.M.: Teraz uważasz, że były one uzasadnione czy bez
potrzeby się martwiłaś?
Paula: Myślę, że moje obawy były nie na miejscu,
ponieważ nauczyciele są otwarci i szczerzy, a nowi znajomi przyjacielscy, serdeczni,
weseli, po prostu spoko ludzie.:)
E.M.: Opowiadasz o niej w samych superlatywach. Do jakiej szkoły więc
uczęszczasz?
Paula: Uczęszczam do III LO w Łomży.
E.M.: Czym kierowałaś się przy wyborze tej szkoły?
Paula: Wybrałam tę szkołę, ponieważ wiem, że jest w stanie spełnić moje
oczekiwania, bardzo dobrze przygotować mnie do matury, a co za tym idzie - ułatwić
mi start w dorosłym życiu.
E.M.: Widzę, że masz już plany na przyszłość. Możesz je bardziej sprecyzować?
Paula: Jeszcze do niedawna myślałam o psychologii. Teraz trudno jest mi określić,
czym chcę się zajmować w przyszłości. Na pewno będzie to zawód wiążący się z
pracą z ludźmi.
E.M.: Masz jakieś rady dla gimnazjalistów jako absolwentka naszej szkoły?
Paula: Pamiętajcie o jednym - nauka musi łączyć się z dobrą zabawą.
E.M.: Chciałabyś na koniec kogoś pozdrowić?
Paula: Na koniec chciałam pozdrowić wszystkich nauczycieli, a także obecną klasę
2a i 3a.;)
E.M.: Dziękuję za wywiad! Życzymy ci jak najwyższych wyników w szkole
średniej.

Początek naszego cyklu odpytywanek stanowi wywiad z panią Ewą Kosmaczewskąwłaścicielką sklepiku szkolnego. O pracy, urokach mieszkania w Radziłowie i wizji
polepszenia tu jakości życia rozmawiali z panią Ewą Hubert Malinowski i Tomek Bielski z
klasy IIC.
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Redaktor: Jak pani wspomina swoje lata szkolne?
Ewa Kosmaczewska: Lata szkolne? Bardzo dobrze, tak jak każdy. Każdy by chciał z
powrotem mieć 16 lat.
R: Czy pani uczyła się w szkole w Radziłowie?
E.K.: Nie, nie w Radziłowie.
R: Od jak dawna mieszka pani w
Radziłowie?
E.K. 8 lat.
R: Czy podoba się pani ta
miejscowość?
E.K. Bardzo.
R: A co najbardziej?
E.K.: Spokój, cisza. Nie ma
gwaru miejskiego.
R: Czy lubi pani swoją pracę?
E.K.: Tak, bardzo lubię swoją
pracę.
R: Jak długo prowadzi pani sklepik szkolny?
E.K.: Już 5 lat.
R: Czy sklepik szkolny to dochodowy interes?
E.K.: Raz jest dobrze, raz jest źle. Różnie bywa.
R: Czy pani zdaniem jest jakaś możliwość ożywienia Radziłowa pod względem
gospodarczym, aby ludzie stąd mniej wyjeżdżali?
E.K.: Ciężkie pytanie. Nie wiem. Żadnych zakładów pracy nie ma. Radziłów jest
daleko położony od miast. Nie mam pojęcia, co tu można robić. Jedynie
agroturystyka.
R: Dziękujemy za rozmowę.

Szczęśliwy Kupon
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LUDZIE Z PASJĄ
W ubiegłym roku do naszej gazetki wprowadziliśmy nowy dział o nazwie "Ludzie z
pasją". Na początku roku mieliśmy wątpliwości, ponieważ baliśmy się, że osób
posiadających niecodzienne hobby jest mało. Jednak z każdym numerem okazywało
się, że niewielu z nas wie o sukcesach naszych kolegów ze szkoły. W tej rubryce
chcemy przedstawić sylwetki uczniów naszego Gimnazjum, którzy spędzają wolny
czas aktywnie.
W numerze, który trzymacie właśnie w ręku, będziecie mogli dowiedzieć się o
pasji Bogusi Dąbrowskiej z klasy II. Mimo że to wydanie Gimpressu jest pierwszym
w tym roku szkolnym Bogusia bez skrępowania odpowiedziała na moje pytania,
dając dobry przykład pierwszoklasistom, którzy jeszcze nie do końca oswoili się w
nowej szkole. O swoim hobby – sporcie- rozmawiała z Emilią Mroczkowską.
E. M.: Słyszałam wiele o Twoich sukcesach sportowych.
Kiedy zaczęłaś startować w zawodach?
Bogusia: Było to stosunkowo niedawno. Około pięć lat
temu.
E. M.: Potrafisz powiedzieć, w ilu brałaś udział? Jakie
miejsca tam zajmowałaś?
Bogusia: Trudno jest zliczyć dokładnie turnieje w przeciągu
tych kilku lat. Uczestniczę we wszystkich zawodach, które
są organizowane. Zazwyczaj kwalifikuję się w pierwszej
dziesiątce.
E.M.: To bardzo dobry wynik! Skupiasz się tylko na biegach
czy również innych dyscyplinach sportowych?
Bogusia: Staram się skupiać wyłącznie na tej dyscyplinie
sportowej. Jednak chciałbym zajmować się również czymś
innym, oczywiście związanym ze sportem.:)
E.M.: Co sprawiło, że zaczęłaś się tym interesować?
Bogusia: Na początku sport traktowałam bardzo
powierzchownie. Zaciekawił mnie, kiedy zaczęłam odnosić
małe sukcesy. Uznałam, że będę to kontynuowała.
E.M.: Zauważyłam, że teraz bardzo angażujesz się w tę dyscyplinę. Od dawna
trenujesz pod okiem profesjonalisty?
Bogusia: Od 8 miesięcy jestem w klubie sportowym "ŁKS Prefbet Śniadowo
Łomża".
E.M.: Jak wyglądają takie treningi?
Bogusia: Są one zazwyczaj bardzo wyczerpujące. Trwają nawet do dwóch godzin i
polegają na ćwiczeniach rozciągających oraz kilku kilometrowym truchcie.
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E.M.: Podziwiamy Twoją bardzo dobrą kondycję.:) W czasie wolnym, kiedy nie
masz treningów, również ćwiczysz czy może spędzasz go w inny sposób?
Bogusia: Ćwiczymy kilka godzin tygodniowo, więc w wolnym czasie staram się
zrelaksować i odpocząć.
E.M.: Z tego, co mówisz, wynika, że jesteś bardzo dobrze przygotowana do
zawodów. Planujesz jakieś w najbliższym czasie?
Bogusia: Na dzień dzisiejszy nie zostałam poinformowana o kolejnych zawodach.
Mam nadzieję, że odbędą się one w najbliższym czasie.
E.M.: Masz plany na bardziej odległe czasy? Wiążesz je ze sportem?
Bogusia: Jeśli chodzi o to, nie mogę się jeszcze zdecydować. Na początku sport
traktowałam jako rozrywkę, jednak gdybym nie zdobyła tak wysokich sukcesów, nie
zdecydowałabym się na kontynuację tej drogi.
E.M.: Powiedz nam jeszcze proszę na koniec, jakie są korzyści z uprawiania sportu.
Bogusia: Dzięki zdobytym sukcesom będzie łatwiej dostać mi się do sportowej
szkoły. Moje hobby bardzo dobrze wpływa też na kondycję zdrowotną.
E.M.: Życzę ci, kolejnych wysokich miejsc w zawodach i zrealizowania planów!
Dzięki za wywiad.
Bogusia: Dziękuję.

TRENUJEMY WŚRÓD NAJLEPSZYCH
Troje drugoklasistów naszego gimnazjum od pewnego czasu należy do
klubu sportowego ŁKS „Prefbet Śniadowo” Łomża, którego historia sięga
1999r. W ciągu 11 lat swojego istnienia stał się on najlepszym klubem ziemi
łomżyńskiej, z którego wywodzi się aż pięciu reprezentantów Polski.
W tym roku Eliza, Hubert oraz Bogusia, będąc na obozie sportowym w
Szklarskiej Porębie, mieli okazję poznać kilka osób z tego elitarnego grona. Pod
opieka trenera Andrzeja Korytkowskiego przez 2 tygodnie budowali oni formę na
jesienne zawody. Najważniejsze z nich- Makroregion Mistrzostw Polski w Lekkiej
Atletyce odbyły się 11 września w Zamościu. Wszyscy zawodnicy dali z siebie
wszystko i dzięki temu zajęli II miejsce w klasyfikacji klubów, przegrywając
niewielką różnicą punktową z Podlasiem Białystok. Wkład w ten sukces mieli nasi
zawodnicy- Eliza III miejsce na 600 m, Hubert IV miejsce na 1000m oraz Bogusia
IX miejsce na 1000m.
Przynależność do klubu z pewnością jest bardzo korzystna i daje możliwości
rozwoju wśród profesjonalistów. Zachęcam do trenowania!
Hubert Malinowski
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