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W jednym z ważniejszych dni
w całym roku szkolnym,
Dniu Nauczyciela,
chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze
życzenia wszystkim nauczycielom.
Życzymy Wam- Drodzy Pedagodzydużo zdrowia, cierpliwości,
wytrwałości, wielu sukcesów
zawodowych
oraz zadowolenia z uczniów!
Pragniemy, aby nie zabrakło Wam zapału do kształtowania naszych sumień,
abyście uczyli nas pokonywania zła i kierowania się w życiu tylko dobrem.
Potrzebne są nam wzorce i Wy, drodzy Nauczyciele jesteście takimi
wzorcami.
W imieniu redakcji GIMpress-u- Sylwia Gładkowska
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AKTUALNOŚCI
2 października 2010 r. w Popowie rozegrano zawody, w
których wzięli udział nasi uczniowie: Eliza Grzymała,
Hubert Malinowski, Bogumiła Dąbrowska. Eliza i Hubert
zwyciężyli. Ogromne brawa dla całej trójki!
W niedzielę 10 października obchodziliśmy X Dzień
Papieski. Na tę okazję dzieci i młodzież ze Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Radziłowie, przygotowywana
pod kierunkiem pań Doroty Antosiewicz, Bożenny
Malinowskiej i Marzeny Sulewskiej, zaprezentowała montaż
słowno - muzyczny o Janie Pawle II.
11 października odbyły się długo oczekiwane przez
wszystkich otrzęsiny klas pierwszych. Nasze „koty” miały
wiele zadań do wykonania. Musiały np. zaśpiewać cząstkę
„miau" do wybranej melodii, wypić mleko bez pomocy rąk,
zaprezentować makijaż czy też uczestniczyć w przeciąganiu
liny. Śmieszną konkurencją było również karmienie partnera
kisielem przy uprzednio zawiązanych oczach.
18 października odbył się w naszej szkole apel z okazji Dnia
Edukacji Narodowej, obchodzonego 14 października. Tego
dnia odbyło się również ślubowanie klas pierwszych. Mamy
nadzieję, że wytrwają one w swoich postanowieniach.

18 października obchodziliśmy także w naszym gimnazjum Europejski Dzień
Języków Obcych. W tym roku impreza ta odbyła się już po raz dziewiąty.
Rada Europy ustanowiła ją bowiem w roku 2001, zaś u nas pierwszy raz ją
zainicjowano w roku 2002. Na tę okazję uczennice klasy IIIA pod kierunkiem
p. Edyty Sosnowskiej wykonały i zaprezentowały prezentację multimedialną
dotyczącą historii Dnia Języków Obcych w naszej szkole. Klasa IIIC zaś pod
opieką p. Marii Gadomskiej odegrała scenki rodzajowe w języku angielskim
oraz pokazała uczniom prezentację na temat krajów anglojęzycznych, po
której reprezentanci klas mieli wykonać quiz z nią związany. Najlepszymi
okazała się być klasa IIC.
Weronika Kamila Kaszak
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HUMOR
Siedzi facet nad brzegiem szamba i grzebie w nim. Przechodzi ktoś obok i pyta:
- Panie. Co pan robisz?
- A wie pan, wpadła mi marynarka...
Kącik muzyczny
- Ale chyba nie będziesz pan w niej
10 najlepszych piosenek:
chodził?!
- Nie, ale w kieszeni miałem kanapki.
1. Love the Wat You Lie
***
(Eminem/Rihanna)
Jasio zwierza się potajemnie koledze:
2. We No Speak Americano (Yolanda Be
- Wydaje mi się, że moi rodzice już mnie
Cool)
nie kochają.
- Dlaczego tak twierdzisz?!
3. DJ Got Uss Fallin' in Love (Usher)
- Dają mi dziwne zabawki do kąpieli...
4. Te Quiero (Stromae)
- Spokojnie, do kąpieli różne rzeczy się
5. In the Air (TV Rock/Rudy)
bierze.
6. Dynamite (Taio Cruz)
- Tak? Toster, suszarkę, przedłużacz?!
7. Kickstar (Example)
***
8. I'm in Love (Alex Gaudino)
Jasio i tata rozmawiają w salonie. Tata
9. Commander (Kelly Rowland)
mówi do niego:
10. Not Giving Up on Love (Armin Van
- Jasiu, popatrz na swojego ojca: mądry,
Buuren)
inteligentny, a ty głupi jak ten stół.
Sylwia Gładkowska klasa IIc
To mówiąc, zastukał w blat. Na to Jasio:
- Ktoś puka!
- Siedź idioto, sam otworzę.

Z KSIĘGI IMION
Poznaj Magdalenę!
Magdaleny są wrażliwe i wyczulone na subtelne sygnały, których większość ludzi po prostu
nie dostrzega. Jednocześnie jednak nie ulegają złudzeniom, mają dar jasnego widzenia
rzeczywistości oraz - rzadko idzie to w parze - niewątpliwy życiowy spryt. Kobiety o tym
imieniu dążą do tego, żeby poznać życie w całej pełni; pociągają je zarówno rzeczy idealne,
jak poezja, sztuka i filozofia, jak i sprawy „świata tego” - rywalizacja, pieniądze. Oddają się
jednemu i drugiemu, nie dzieląc swojego życia na osobne szufladki. Uroda Magdalen polega
głównie na witalności. Zdarza się, ze silnie działają na mężczyzn, choć wcale nie są
pięknościami z okładki. Małżeństwo i dom raczej nie są dla Magdalen celem samym w sobie.
Ich celem jest życie na wysokich obrotach.
Uwaga, chłopcy! Tym dziewczynom trzeba umieć sprostać!
W naszej szkole jest wiele dziewcząt o tym imieniu, m. in. : Magdalena Mordasiewicz
(kl.IIIb), Magdalena Nieradko (kl. IIIc), Magdalena Bargłowska (kl. IIc), Magdalena
Czarnecka (kl. Ib)
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OKIEM ABSOLWENTA
W naszym wrześniowym numerze opisaliśmy osobę bliską naszemu składowi redakcyjnemuPaulinę. W tym wydaniu będziecie mogli przeczytać o Martynie Szyjko. Również ona
pracowała w gazetce szkolnej. Zapewne drugoklasiści i trzecioklasiści pamiętają tę wesołą i
ambitną dziewczynę. Dzięki swojej pracowitości dostała się do wymarzonej szkoły. Opowie o
niej redaktorce- Emilii Mroczkowskiej.
Emilia: Słyszeliśmy, że udało ci się zrealizować plany dotyczące szkoły średniej. Opowiedz
proszę, gdzie aktualnie się uczysz.
Martyna: Uczę się w I LO w Łomży. To bardzo stara szkoła. Znam osobę która uczyła się w
niej ok. 40 lat temu, a teraz mnie uczą ci sami nauczyciele co ją wtedy ;).Poza tym na pewno
jest to szkoła z charakterem i tradycjami. Uczniowie są zapraszani na różne ważne imprezy
czy akademie. Ostatnio na zaproszenie prezydenta Łomży jako jedyni mieliśmy zaszczyt
uczestniczyć w obchodach 30. rocznicy powstania Solidarności, które odbywały się w
ratuszu. Szkoła dobrze przygotowuje uczniów do matury i różnego rodzaju olimpiad, w
których młodzi odnoszą duże sukcesy. Na początku października wraz z drużyną udało mi się
zająć 2. miejsce w ogólnopolskim konkursie wiedzy o Unii Europejskiej.
Emilia: To świetnie! Więc zapewne dobrze się czujesz w swojej nowej szkole?
Martyna: Czuję się bardzo dobrze. Z początku bałam się trochę, gdyż nikt znajomy się w niej
nie uczy, ale szybko nawiązałam kontakty, co wcale nie było takie trudne, bo wszyscy tutaj są
bardzo życzliwi.
Emilia: Polecasz trzecioklasistom I LO w Łomży jako przyszłą szkołę średnią?
Martyna: Tak. Na pewno warto się w niej uczyć nie tylko ze względu na poziom nauczania,
ale także ciekawą atmosferę, osiągnięcia i rozmaite formy zajęć pozalekcyjnych.
Emilia: A co sprawiło, że sama zdecydowałaś się do niej uczęszczać?
Martyna: Przede wszystkim trafiłam tam za namową rodziców, ale także sama się
przekonałam, gdy pierwszy raz odwiedziłam mury tej szkoły oraz poznałam jej ofertę.
Emilia: Jak wspominasz lata spędzone w gimnazjum?
Martyna: Bardzo miło wspominam te trzy lata spędzone w gimnazjum. Z czasem chciałabym
do niego wrócić, bo to najfajniejszy okres w życiu ucznia. W ogóle uważam, że nasze
gimnazjum bardzo bobrze przygotowało mnie do nauki w I LO, ponieważ nie mam większych
trudności z nauką. Wiem też, że dzięki niemu dobrze zaplanowałam swoją przyszłość, a
wstępnie już wybrałam także zawód, którym w przyszłości chciałabym się zajmować
Emilia: Chciałabyś na koniec kogoś pozdrowić?
Martyna: Jasne, chciałabym pozdrowić wszystkich nauczycieli i moją byłą wychowawczynię
panią Jurską. Z okazji niedawno minionego Dnia Nauczyciela pragnę życzyć im wszystkiego
najlepszego, a moim młodszym kolegom i koleżankom życzę wysokich osiągnięć szkolnych i
zachęcam do kontynuowania nauki w I LO w Łomży;).
Emilia: Dzięki za wywiad! Życzymy ci samych sukcesów w nowej szkole!
Martyna: Dziękuję.
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ODPYTYWANKA NIE PRZY TABLICY
W kolejnym numerze naszej gazetki prezentujemy Wam odpowiedzi, jakich udzielił nam
odpytywany nie przy tablicy Pan Janusz Nieradko. Z „wyrwanym do odpowiedzi” Panem
Januszem o szkole dawniej i dziś, pasjach oraz pracy zawodowej rozmawiali Hubert
Malinowski i Tomek Bielski z klasy IIC.
Redaktor: Jak wspomina pan swoją naukę w szkole?
Janusz Nieradko: Bardzo dobrze. Było fajnie.
R: Czym różni się współczesna szkoła od tej z pana czasów?
J.N: Wszystkim, głownie warunkami sanitarnymi, dyscypliną, pomocami naukowymi typu
komputery itp.
R: Czy chciałby pan być uczniem
naszej szkoły?
J.N: Tak.
R: Jak postrzega pan zawód
nauczyciela z perspektywy
pracownika szkoły?
J.N: Praca ciekawa, aczkolwiek
trudna pod względem
pedagogicznym jak i
wychowawczym.
R: Od ilu lat pracuje pan w
gimnazjum?
J.N: Od 6 lat.
R: Czym się pan zajmuje?
J.N: Dbam o sprawność techniczną sprzętu i pomieszczeń szkoły, które ulegają awarii z
przyczyn niekoniecznie technicznych.
R: Czym zajmował się pan wcześniej?
J.N: Prowadziłem niewielkie gospodarstwo rolne.
R: Czy był pan w wojsku?
J.N: Tak.
R: Zajmuje się pan także muzyką. Na jakich instrumentach pan gra?
J.N: Organy, kaybord, akordeon, gitara.
R: Czy należał pan kiedykolwiek do jakiegoś zespołu?
J.N: Przez 30 lat grania należałem do wielu zespołów.
R: Czy lubi pan Radziłów?
J.N: Tak, jak najbardziej.
R: Czy poleciłby pan Radziłów jako miejsce do zamieszkania w przyszłości dla swoich
dzieci?
J.N: Tak, jeśli rozwój gminy będzie przebiegał w takim tempie jak obecnie. Warunkiem jest
lepsza koniunktura na rynku pracy. To jest podstawa.
R: Dziękujemy za rozmowę.
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LUDZIE Z PASJĄ – BIEGACZKA ELIZA
Zapewne prawie wszyscy znacie chociażby z widzenia
Elizę Grzymałę. Ta skromna dziewczyna być może nie
wyróżnia się na korytarzu szkolnym wśród swoich
rówieśników. My jednak dowiedzieliśmy się, że ma na
swoim koncie mnóstwo osiągnięć sportowych! Eliza
pochodzi z małej miejscowości- Czerwonki. Do szkoły
podstawowej uczęszczała w Kramarzewie. Aktualnie uczy
się w naszym radziłowskim gimnazjum. W poniższym
artykule przeczytacie o jej pasji, czyli biegach.
Sportowy duch już od dzieciństwa
Eliza opowiada, że miłość do sportu odkryła niedawno, bowiem 6 lat temu, kiedy
zaczęła odnosić wysokie wyniki w konkursach. Od tego momentu co roku uczestniczyła w
mistrzostwach powiatu grajewskiego. Będąc w VI klasie, zdobyła pierwszy medal w Grajewie
na IX Międzynarodowym Ulicznym Biegu Wilka. Ten sukces uświadomił jej, że jest dobra w
tym, co robi i w tym samym roku otrzymała I miejsce w gminnych Biegach Integracyjnych
oraz równie wysoko ulokowała się w IV Jesiennym Biegu Jelonka. Wspomina, że od 11 roku
życia jej największą pasją stały się biegi. Dodaje też: „W szkole podstawowej nie
trenowałam. Wystarczało, że na w-fie wykonywaliśmy ciężkie ćwiczenia”. W gimnazjum ta
sytuacja się jednak zmieniła, ponieważ Eliza dołączyła do profesjonalnego klubu sportowegoPrefbet Śniadowo.
Najszybsza gimnazjalistka
Potencjał w Elizie zauważył też nauczyciel w-fu naszego gimnazjum- pan Mariusz
Kaszak. Opowiada on: „Eliza jest bardzo miłą, ambitną i uzdolnioną uczennicą. Sądzę, że
talent sportowy, który posiada, otworzy jej drzwi do kariery zawodniczej na naprawdę
wysokim poziomie. Jestem pełen uznania dla jej ogromnej determinacji i pracy, jaką
wykonuje podczas treningów, a także w czasie lekcji wychowania fizycznego. Brawo Eliza!”.
Zmobilizowana pochwałami bierze udział w zawodach również w gimnazjum. Z dumą
wspomina: „21 kwietnia 2009 roku udało się mi się stanąć na najwyższym stopniu podium na
Mistrzostwach Powiatu Grajewskiego w Biegach Przełajowych LZS”. Z jej sukcesów
cieszyło się całe gimnazjum i bardzo przeżywało każde z zawodów, w których Eliza brała
udział. Jednak praca na takie sukcesy jest bardzo ciężka. Od 8 miesięcy trenuje pod okiem
pana Andrzeja Korytkowskiego. 3- 4 razy w tygodniu wykonuje polecone ćwiczenia. Razem z
Bogusią (koleżanką z klasy, która również bierze udział w zawodach sportowych) robią
kilkunastominutowe truchty, rozciągają się oraz ćwiczą sprawność.
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„Czasami mam drobne zaległości w związku z zawodami, ale nauczyciele są bardzo
wyrozumiali.”
Trzymamy kciuki za Elizę!
Najbliższe poważne zawody mają odbyć się 29 listopada. Eliza planuje wsiąść w
nich udział. Mamy nadzieję, że zajmie równie wysokie miejsce jak na poprzednich. Życzymy
jej powodzenia!
Emilia Mroczkowska

ZE SPORTU
Początek października przyniósł kolejne sukcesy naszych biegaczy.
Podczas Gimnazjady Lekkoatletycznej w Białymstoku (1 października) troje
drugoklasistów godnie reprezentowało naszą szkołę na dystansach 300m i 1000m.
Elizie i Hubertowi udało się zająć miejsca na podium oraz poprawić własne rekordy
życiowe. Wyrazy uznania należą się także Bogusi, która dała z siebie wszystko, lecz
rywalki okazały się bardzo mocne.
Dzień później ci sami zawodnicy startowali w uliczno-przełajowych biegach w
Popowie, gdzie byli klasą sami dla siebie. W kategorii dziewcząt z dużą przewagą
wygrała Eliza Grzymała, a w kategorii chłopców-Hubert Malinowski, którzy
otrzymali wysokiej jakości koszulki. Wielki wysiłek w ten bieg włożyła Bogusia,
która ostatecznie była jedenasta. Ciekawostką jest fakt, że zwycięzca biegu głównego
na dystansie 4000m otrzymał w nagrodę… żywego koguta.
W sobotę 16 października w Białymstoku odbyły Ogólnopolskie Masowe Biegi
Przełajowe. Zawodnicy musieli zmierzyć się z trudną trasą, której długość wynosiła
1400m. Nie stanowiło to jednak przeszkody do zajęcia drugiego miejsca przez
Huberta oraz przez Elizę. Nagrodą dla każdego startującego była pamiątkowa
koszulka. Ponadto nasi lekkoatleci otrzymali okazałe medale oraz nagrody rzeczowe
w postaci pendrive’ów.
Zachęcam wszystkich do uprawiania sportu.
Hubert Malinowski

Szczęśliwy Kupon

Życie to nie tylko sport
„Trudno jest pogodzić treningi z nauką.- przyznaje.- Dzięki rodzinie i przyjaciołom
daję sobie radę”. Rodzicie cieszą się z jej sukcesów. Przyjaciele podnoszą ją na duchu i
pomagają w trudnych sytuacjach. Zapytana o stosunek nauczycieli do jej pasji mówi:
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