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Z okazji Dnia Kobiet
składamy najserdeczniejsze
życzenia
Pani Dyrektor,
Paniom Nauczycielkom,
Pani Sekretarce,
Paniom z Obsługi
oraz wszystkim Naszym
Koleżankom.
Życzymy Wam zdrowia,
pomyślności w życiu osobistym
i zawodowym, a także spełnienia
wszelkich marzeń.
Redakcja GIMpress-u

Redaktorzy naczelni: Emilia Mroczkowska kl. IIIa, Weronika Kamila Kaszak kl. IIIa
Skład techniczny: mgr Zdzisław Koniecko
Opiekun: mgr Elżbieta Jurska
Adres: Radziłów, ul. Sportowa 1, tel. 086 273 64 80, http://radzilow.net
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AKTUALNOŚCI

HUMOR NA KONIEC KARNAWAŁU

9 lutego 2011- nasza uczennica- Eliza Grzymała- ustanowiła aż dwa nowe rekordy naszej
szkoły. Gratulujemy!
14 lutego 2011- uczniowie z klasy Ic pod kierunkiem pani Elżbiety Jurskiej zorganizowali
szkolne walentynki. Współorganizatorem imprezy była klasa IIb. Mieliśmy okazję obejrzeć
parodię znanej wszystkim „Randki w ciemno” oraz wziąć udział w walentynkowych
konkurencjach. Została również zorganizowana dyskoteka szkolna.
22 lutego 2011- grupa „filmowców” z naszej szkoły skończyła prace nad najnowszym filmem
pt. „Dlaczego ja?”. Tematyka filmu nawiązuje do zagadnień ekonomicznych i związana jest z
trwającym konkursem zatytułowanym Nakręcona Ekonomia. Macie możliwość obejrzenia go
na stronie http://www.millionyou.com/filmy/Dlaczego+ja%3f,2811,film.html. Po rejestracji
na stronie, będziecie mogli go skomentować.
25 lutego 2011- odbył się I etap Szkolnego Konkursu o Bocianie Białym. Do rywalizacji
przystąpiło 14 osób z klas II i III. Wyniki konkursu można sprawdzić na stronie internetowej
naszej szkoły. Znajduje się tam również test, który pisali uczestnicy konkursu. Sprawdźcie
się!
1 marca 2011- W Gimnazjum nr 1 w Suwałkach odbył się etap rejonowy Wojewódzkiego
Konkursu Historycznego. Uczniowie naszego gimnazjum: Jacek Chrostowski, Szczepan
Ekstowicz i Hubert Malinowski zdobyli wymagane 80% punktów i przystąpią do etapu
wojewódzkiego. Gratulujemy i trzymamy kciuki!
2-6 marca 2011- w naszej szkole odbyły się egzaminy próbne dla klas III i II. Warto
przypomnieć, że drugoklasiści pisali nową wersję egzaminu. Na rozwiązanie zestawu
uczniowie mieli 150 minut. W części dotyczącej przedmiotów przyrodniczych i
matematycznej mogą uzyskać maksymalnie po 40 punktów, podobnie jak z przedmiotów
humanistycznych- języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie
2 marca 2011- w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku odbył się II etap
międzyszkolnego turnieju zawodoznawczego, w którym udział wzięły: Marta Kadyszewska,
Arletta Dąbrowska z kl.IIIb oraz Paulina Milewska z kl.IIIc. Z niecierpliwością oczekujemy
na wyniki turnieju.
7 marca 2011- w szkole obchodziliśmy zapusty. W tym roku widowisko przygotowali
uczniowie z klas: Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa, IIIb i IIIc naszego gimnazjum pod kierunkiem p. Beaty
Ziemkiewicz i p. Katarzyny Sobuty.
WKK

Królowa stoi przed lustrem.
-Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie?
-Odsuń się, kochana, bo muszę się rozejrzeć.
*********
Jasio mówi do siostry:
- Siostra, skocz do kuchni po cukierki, bo zaraz zaczną się moje ulubione kreskówki.
- A jakieś czarodziejskie słowo? - pyta nieco obrażona siostra.
- Abrakadabra ! - krzyczy Jasio.
**********
Kącik muzyczny
Nauczycielka na zastępstwie w II klasie
10 najlepszych piosenek:
pyta uczniów:
- Kogo macie najstarszego w rodzinie?
1. We R Who We R ( Ke$ha )
Zgłasza się Ela:
2. Grenade ( Bruno Mars )
- Ja mam babcię!
3. Higher ( Taio Cruz )
Zgłasza się Kacper:
4. Hold It Against Me ( Britney Spears )
- A ja mam babcię i dziadka!
5. What the Hell ( Avril Lavigne )
Zgłasza się Jasiu:
6. What's My Name ( Rihanna/Drake )
- Ja mam pra pra pra prababcię!
7. Firework ( Katy Perry )
- O Jasiu ty chyba kłamiesz 8. Tonihgt ( Enrique Iglesias/Ludacris )
odpowiedziała nauczycielka
9. Only Girl (in the World) ( Rihanna)
- Ale dla dla dla dlaczego?
10. Please Don't Go ( Mike Posner )
**********
Na lekcji.
Sylwia Gładkowska klasa IIc
- Powiedz, Jasiu, z czego zrobiona jest
twoja kurtka?
- Z wełny.
- Znakomicie. Powiedz więc teraz, jakiemu zwierzęciu zawdzięczasz swoją kurtkę?
- Tacie.
***********
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.

MATEMATYKĘ DA SIĘ LUBIĆ !
Tuż przed feriami uczniowie z klasy IIa i IIb pod kierunkiem nauczycieli matematyki:
p. M. Modzelewskiej i p. K. Dobrzyckiego zorganizowali obchody Dnia z Matematyką.
Uczniowie z klasy IIa przygotowali konkurencję polegającą na rozpoznawaniu figur
geometrycznych oraz zabawę pt. ,,Jeden z dziewięciu". Uczennice z klasy IIb przygotowały
,,Domino Matematyczne" i prezentację multimedialną o losach matematyki. Impreza była
zorganizowana metodą projektu. Wyniki klas przedstawiały się następująco:
I miejsce : klasa IIIa ,
II miejsce ex aequo : klasa IIb , IIc , IIIb.
Patrycja Dąbrowska
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OKIEM ABSOLWENTA
W tym wydaniu GIMpress-u prezentujemy Wam spojrzenie kolejnej naszej
ubiegłorocznej absolwentki –Moniki Mikuckiej. Jej nowa szkoła nie była tą
wymarzoną, niemniej jednak obecnie czuje się w niej bardzo dobrze. Poczytajmy, co
o aktualnej szkole, wspomnieniach z gimnazjum i planach na przyszłość
powiedziała naszej redaktorce Emilii Mroczkowskiej. Mamy też nadzieję, że ten
wywiad pozwoli- zwłaszcza trzecioklasistom- inaczej spojrzeć na wybór przyszłej
szkoły.
Emilia: Na wstępie powiedzieliśmy już, że dobrze czujesz
się w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących
nr 6 w Łomży. Dlaczego?
Monika: Wiadomo, że szkoła to uczniowie i nauczyciele.
Oczywiście, na początku wszystko wydawało się zupełnie
obce, inne i dalekie, ale dość szybko zaaklimatyzowałam
się. Moja klasa jest bardzo zgrana, a nauczyciele mili i
chętnie pomagają w trudnych sytuacjach.
Emilia: Zapewne, gdybyś miała wybór, nie zamieniłabyś tej
szkoły na żadną inną?
Monika: Zdecydowanie nie.
Emilia: Uczysz się na profilu matematyczno- geograficznym. Wiążesz z tym swą
przyszłość?
Monika: Lubię matematykę. Z tego powodu wybrałam ten profil i również z nim
wiążę plany na przyszłość.
Emilia: Jesteś zadowolona z poziomu nauczania matematyki w tej szkole średniej?
Monika: Tak. Myślę, że dobrze zostanę przygotowana tu do matury.
Emilia: A co powiesz o samych nauczycielach?
Monika: Nauczyciele są fajni i mili. W ciekawy sposób prowadzą lekcje.
Emilia: Powspominajmy teraz trochę. Jak oceniasz lata spędzone w gimnazjum?
Monika: To był bardzo miły czas. Żałuję, że tak szybko się skończył.;)
Emilia: Zapewne chcesz kogoś pozdrowić.
Monika: Tak. Chcę przekazać pozdrowienia wszystkim obecnym uczniom
Gimnazjum w Radziłowie oraz całemu gronu pedagogicznemu.
Emilia: Dziękuję bardzo za wywiad.
Monika: Również dziękuję.
Szczęśliwy kupon
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LUDZIE Z PASJĄ
Przyjaźń z tenisem
Ostatnio dużo mówi się o sukcesach naszych
gimnazjalistek. W poprzednim wydaniu gazetki poznaliście bliżej
tenisistkę Patrycję Dąbrowską. W tym numerze przedstawiamy
kolejną chlubę naszej szkoły- Paulinę Orłowskią z klasy IA. Paulina
jest młodszą koleżanką Patrycji, a mimo to doskonale włada
rakietką do tenisa. Ile czasu potrzeba, aby opanować tę sztukę,
dowiecie się czytając ten artykuł.
Z beztroskiej zabawy w prawdziwą pasję
"Zaczęłam grać w drugiej klasie szkoły podstawowej, lecz
wtedy tenis był tylko niewinną zabawą. Teraz podchodzę do niego
w zupełnie inny sposób. Jest on dla mnie bardzo ważny."- zwierza
się Paulina. Od tego czasu intensywnie trenuje, dzięki czemu może
pochwalić się szóstym miejscem w Ogólnopolskim Turnieju Tenisa
Stołowego o Puchar Ministra Sportu i Turystyki. Kilka dni temu
Paulina wróciła z VII Otwartych Mistrzostw Kolna w tenisie
Stołowym z II miejscem. Nasze dziewczyny mają już nawet swoich
fanów. O to jeden z komentarzy zamieszczonych w Internecie:
"Małe szkółki - WIELCY SPORTOWCY. Brawa dla wszystkich
tenisistek i tenisistów z gminy Radziłów. Panie trenerze - chylę czoło. Dobra robota!"- Kibic.
Dlaczego tenis?
"Uwielbiam również siatkówkę, która jest częścią mojego życia, podobnie jak tenis."
Zapytałyśmy Paulinę, dlaczego interesuje się tenisem i co sprawiło, że to właśnie on stał się
jej pasją. Odpowiedziała: "W tenisie fascynuje mnie to, że grając jestem tylko ja i mój
przeciwnik. Wszystko inne przestaje być ważne. Wiem, że mogę polegać tylko na sobie, co
wiąże się z tym, że przy przegranej cała wina spada na mnie. Bywa to naprawdę dołujące, ale
nie wyobrażam sobie życia bez tenisa. Nawet małe przerwy w treningach sprawiają, że po 2
tygodniach jest się w stanie zrobić wszystko, aby znów stanąć za stołem i grać."
Gratulujemy i mocno trzymamy kciuki za dalsze sukcesy!
"Mam nadzieję, że przybędzie mi jeszcze parę sukcesów"- zdradza Paulina. Też na to
liczymy! Życzymy Paulinie i jej trenerowi- p. Zdzisławowi Koniecko powodzenia na
kolejnych turniejach oraz wytrwałości w poszerzaniu swoich umiejętności. Na pewno będzie
jeszcze głośno o Paulinie! ;)
Emilia Mroczkowska
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ODPYTYWANKA NIE PRZY TABLICY
Polska to fajny kraj
W niniejszym- już prawie wiosennym numerze GIMpress-u prezentujemy wszystkim naszym
czytelnikom rozmowę z odpytywanym nie przy tablicy lekarzem pracującym w Ośrodku
Zdrowia w Radziłowie oraz Ośrodku Zdrowia w Białaszewie – Panem Bassamem
Chikhmosem Ahmadem. O Polsce, Polakach i pracy zawodowej z Panem Doktorem
rozmawiali- jak zwykle- Tomek Bielski i Hubert Malinowski z klasy IIC.
Redaktor: Tabliczka z Pana imieniem i nazwiskiem umieszczona na drzwiach gabinetu
sugeruje, że nie jest Pan Polakiem. Skąd zatem
pan pochodzi?
Doktor Bassam Chikhmos Ahmad: Ja jestem
Kurdem. Pochodzę z Kurdystanu z części
syryjskiej. Jak wiadomo, Kurdystan został
podzielony. Mój kraj jest pod zaborami.
R.: Gdzie pan aktualnie mieszka?
D.: Aktualnie mieszkam w Białymstoku.
R.: Czy podoba się panu w Polsce?
D.: W Polsce? Tak, podoba mi się. To fajny kraj,
a ludzie skromni i sympatyczni.
R.: Co pan jeszcze sądzi o Polakach?
D.: Ogólnie Polacy to ludzie tak jak i większość na całym świecie. Każdy naród ma jakieś
swoje wady i zalety. W Polakach podoba mi się gościnność, sympatia.
R.: Czy według Pana Polska jest krajem tolerancyjnym?
D.: Tolerancja to tak naprawdę trudne słowo. Zależy jak się na tę kwestię patrzy- czy ma się
na myśli stosunek do innego narodu, czy do innej rasy, innej religii. Trudno o tym mówić, ale
już 20 lat jestem w tym kraju i mogę powiedzieć, że z jednej strony zdarzają się tu przejawy
nietolerancji zwłaszcza rasowej, a z drugiej strony ja tę tolerancję dostrzegam na co dzień.
Ogólnie w Polsce jest dobrze.
R.: Od niedawna pracuje Pan w naszym ośrodku zdrowia. Jak pracuje się Panu w Radziłowie?
D.: Bardzo fajnie. Świetnie pracuje mi się tu- w Radziłowie, a także w Białaszewie. I w
jednym, i w drugim ośrodku zdrowia spotykam się z życzliwością i sympatycznymi ludźmi.
R.: Jak to się stało, że postanowił Pan zostać lekarzem?
D.: Trudno powiedzieć. Na początku chciałem być aktorem lub reżyserem a na drugim
miejscu lekarzem. Aktorem czy reżyserem ciężko jest zostać, więc rozpocząłem studia
medyczne. Musiałem się dużo uczyć, ale nie żałuję, bo chciałem zostać lekarzem, a to jest
odpowiedzialny zawód, wymaga dużej wiedzy.
R.: Co sprawia panu największą satysfakcję w pracy?
D.: Myślę, że dla każdego lekarza ważny jest los ludzi, którzy do niego zwracają się w
trudnych dla siebie chwilach- chwilach choroby swojej lub swoich bliskich. Dla mnie radość
sprawia uśmiech na twarzy moich pacjentów, ich zadowolenie, że czują się lepiej, bo
podjąłem skuteczne leczenie. Satysfakcję daje mi to, że pacjent przychodzi i dziękuje mi za
pomoc. Uważam, że jest to najważniejsze dla każdego lekarza.
R.: Przejdźmy może do spraw bardziej osobistych. Czy jest Pan żonaty?
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D.: Tak, jestem żonaty.
R.: A ma Pan dzieci?
D.: Tak, mam troje dzieci.
R.: W jakim są one wieku?
D.: Najstarszy Alan ma 13 lat, młodszy Patryk 10 lat, a najmłodszy Goran 6 lat.
R.: Obaj z kolegą jesteśmy uczniami gimnazjum. Czy pan też uczęszczał do tego typu szkoły?
D.: Tak, jak każde dziecko w wieku 13-14 lat uczyłem się i dziś wspominam ten czas miło.
R.: Jakich rad udzieliłby Pan polskim nastolatkom?
D.: Muszą słuchać rodziców, muszą też dbać o siebie, a zwłaszcza teraz, bo jest okres
wiosenny, a co zatem idzie grypowy. Należy ciepło się ubierać, stosować dietę bogatą w
witaminy. Zawsze trzeba uważać na zdrowie, bo jak człowiek w młodości jest zdrowy, to też
będzie zdrowy i w starszym wieku. A więc należy pić mleko, jeść jogurty, sery. Dla
organizmu ważne są i węglowodany, i białko, i wszelkie mikro- i makroelementy, składniki
mineralne. W parze z tym idzie sport, czyli aktywność fizyczna, bo gdyby człowiek nie
uprawiał sportu, to dawno by zginął. Ruch to podstawa. Należy się szanować i dbać o siebie.
Najważniejsze to lubić drugą osobę, a także żyć w zgodzie ze wszystkimi ludźmi.
R.: Dziękujemy za udzielenie wywiadu i poświęcenia nam swojego czasu.

Z KSIĘGI IMION
Dwa oblicza Karoliny
Karoliny to osoby o bardzo spokojnej naturze, mają swój zamknięty świat, do którego nikogo
nie wpuszczają. W towarzystwie zachowują się jak damy, wywyższają się nad innymi,
wyolbrzymiają swoje cechy, pokazują siebie lepszymi, bogatszymi niż są w rzeczywistości.
Dobierając sobie przyjaciół, zaczynają od patrzenia im „do portfela”, a następnie na
pochodzenie. Cenią sobie niezależność, chcą otaczać się bogactwem, ale niechętnie pracują
własnymi rękami. Nieskore do nauki wolą się poopalać, pooglądać TV, bądź iść na imprezę.
Są osobami spokojnymi, ale lubią imprezować. Na imprezach widzi się prawdziwe, dzikie
oblicze Karolin, które często w rodzinnym gronie, sprawiają pozory świętoszek. Często gryzie
się to z ich zamkniętym małym światkiem, ale tłumaczą sobie to tym, że życie jest krótkie i
trzeba się bawić, a zamykając się tylko w swoich wyobrażeniach, zaprzepaszcza się kilka
ulotnych, ale wspaniałych chwil. W uczuciach stałe dopiero, gdy trafią na swojego księcia z
bajki, który najlepiej jak będzie jeździł jaguarem, porsche bądź innymi luksusowym
samochodem, a na koncie będzie miał miliardy. Często ze względu na swe wygórowane
wymagania zostają starymi pannami.
W naszej szkole uczy się 7 dziewczyn o tym imieniu. Są to:
1. Karolina Przestrzelska z klasy III C
2. Karolina Borawska z klasy II B
3. Karolina Brzozowska z klasy II B
4. Karolina Mroczkowska z klasy II B
5. Karolina Konopka z klasy II B
6. Karolina Wesołowska z klasy II A
7. Karolina Rutkowska z klasy I C
WKK
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