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Lecz nie zrobi nam nic złego
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w piecu napalimy.
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AKTUALNOŚCI czyli co w szkole piszczy…
Konkurs bożonarodzeniowy- 21.12.2011 r.
21 grudnia w bibliotece odbył się konkurs bożonarodzeniowy.
Wzięło w nim udział 11 gimnazjalistów. Pierwsze miejsce zajęła
Klaudia Milewska z kl. IIIb, drugie- Agnieszka Mordasiewicz z kl.
IIIc, zaś trzecie miejsce Łukasz Gutowski z kl. IIb
Spotkanie opłatkowe- 22.12.2011 r.
22 grudnia br. odbyło się w naszej szkole spotkanie opłatkowe. Kl.
IIIb pod kierunkiem pani Elżbiety Jurskiej wystawiła jasełka.
Tegoroczna inscenizacja okazała się niestereotypowa. Nie było w
niej Maryi, Józefa oraz Dzieciątka Jezus. Spotkanie uświetniły
również kolędy śpiewane przez młodzież. Jasełka zostały także
wystawione w kościele parafialnym w Radziłowie w święto
Trzech Króli, czyli 06.01.2012r.
Egzamin próbny 2012- 10, 11, 12.01.2012 r.
W tych dniach trzecioklasiści radziłowskiego gimnazjum
rozwiązywali próbne zestawy. Tegoroczny egzamin próbny miał
nieco inną formę niż poprzednie. Pierwszego dnia odbył się
egzamin z części języka polskiego oraz historii i wiedzy o
społeczeństwie. Drugiego dnia młodzież pisała część
matematyczno-przyrodniczą, zaś trzeciego języki obce.
III Otwarte Mistrzostwa Gminy Radziłów w tenisie stołowym14.01.2012 r.
W turnieju oprócz reprezentantów naszej gminy startowali
zawodnicy z Łomży i Rajgrodu. W kategorii do lat 18, podobnie
jak przed rokiem, triumfował Patryk Citkowski z Rajgrodu. II
miejsce przypadło dla reprezentanta naszej gminy, Huberta
Koniecko. W kategorii do lat 50 zwyciężył Zdzisław Żołowicz z
Łomży, a w kategoria powyżej lat 50 I miejsce zajął Zbigniew
Borkowski również z Łomży. Mistrzem Gminy Radziłów w
sezonie 2012 został Jan Mocarski (Łomża).
W dniach 23.01.- 03.02. 2012r. odpoczywaliśmy. Tegoroczne ferie przywitały nas
siarczystym mrozem. W drugim tygodniu na sali gimnastycznej naszej szkoły odbyły
się różne rozgrywki sportowe przygotowane przez Pana Zdzisława Koniecko.
Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej szkoły- www.radzilow.net.
Aktualności śledziła: Klaudia Milewska
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HUMOR KARNAWAŁOWY
Mama patrzy przez okno i widzi, jak Jasio pije wodę z kałuży:
-Nie pij tej wody, przecież tam żyje mnóstwo bakterii!
-Już nie! Przejechałem je kilka razy rowerem!
***
Polaka, Ruska i Niemca zatrzymuje diabeł i mówi:
- Przepuszczę was, jeśli przyniesiecie mi jakieś rośliny....
Polak przyniósł tulipan, Rusek dziką różę a Niemca jeszcze nie ma. Czekając
na Niemca, diabeł kazał im zjeść, co przynieśli. Polak zjadł bez problemu.
Rusek jednocześnie je, śmieje się i płacze. Diabeł pyta:
- Czemu płaczesz?
- Bo jem dziką różę z kolcami, to boli.
- To czemu się śmiejesz?
- Bo Niemiec idzie z kaktusem.
***
Mama pyta Jasia:
-Jasiu, dlaczego nie bawisz się już z Kaziem?
-Mamo, a czy ty byś chciała się kolegować z kimś, kto pali, pije i przeklina?
-Nie Jasiu.
-No widzisz, Kaziu też nie chce.
***
Jasio ucina sobie drzemkę na ławce przed ratuszem. Podchodzi do niego
policjant i pyta:
-Przepraszam, czy to jest hotel?
-A czy ja wyglądam na pracownika informacji turystycznej?

Szczęśliwy Kupon
Teraz Tobie się nie udało!
SPRÓBUJ NASTĘPNYM RAZEM.
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NIESPODZIANKA MIESIĄCA
We wcześniejszych numerach gazetki przedstawialiśmy Wam wyniki plebiscytu na
ulubionego nauczyciela i najsympatyczniejszą klasę. Tym razem kolejna
niespodzianka. 7 lutego (we wtorek) w klasach trzecich naszego gimnazjum została
przeprowadzona ankieta, której wyniki miały wskazać najbardziej ulubiony
przedmiot szkolny gimnazjalistów. Każdy uczeń wybierał jeden przedmiot. A oto
podsumowanie naszego badania. Pierwsze miejsce zajął WF (16 głosów), drugie –
WOS (9 głosów). Na ostatnim miejscu na podium usytuowała się biologia (7
głosów). Szczegółowe wyniki przedstawia wykres poniżej.

Joanna Drozdowska, Anna Olszewska
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ODPYTYWANKA NIE PRZY TABLICY
W pierwszym w tym roku kalendarzowym GIMpressie
przedstawiamy Wam rozmowę, którą w drodze
wyjątku przeprowadziła Karolina Konopka. Gościem
Karoliny był znany wszystkim Król Disco, piosenkarz
z Grajewa- Tomasz „Niecik” Niecikowski. O swoich
doświadczeniach muzycznych, pomysłach na nowe
utwory oraz priorytetach życiowych zupełnie na żywo i
specjalnie dla GIMpress-u opowiedział naszej szkolnej
dziennikarce.

Karolina Konopka: Skąd czerpiesz pomysły na
tworzenie utworów?
Tomasz Niecik: Pomysły na tworzenie utworów
czerpię z własnej wyobraźni. Najlepiej skupiam się i
relaksuję na działce, wtedy tysiąc pomysłów przychodzi mi do głowy.
K.K: A jakie masz plany na przyszłość związane z muzyką?
T.N: Mam wiele planów i pomysłów na swoją muzykę oraz na klipy. Przede
mną kolejny hit w stylu „Cztery osiemnastki”;). Zdradzę tylko tyle, że trzecia
płyta ukaże się już niedługo, latem 2012 roku.
K.K: W jakim stopniu ważna jest dla Ciebie kariera?
T.N: Kariera jest ważna, ale nie tak bardzo jak moja najbliższa rodzina oraz
jej i moje zdrowie. Jestem facetem rozpoznawalnym na ulicy, zna mnie już
cała Polska i nie tylko. Praca zawodowa jest oki. Cały czas wyjeżdżam na
koncerty i na ich brak nie narzekam… Oto właśnie chodzi!
K.K: Jak się czujesz przed kamerą? Czy bycie gwiazdą jest dla Ciebie
spełnieniem marzeń?
T.N: Przed kamerą czuję się jak przysłowiowa ryba w wodzie. Wcześniej
jeszcze troszkę się krępowałem, ale to kwestia obycia się z kamerami i
telewizją. Trema sama znika z czasem. A co do drugiego pytania to nie
uważam się za gwiazdę. Uważam siebie za normalnego faceta jak każdy inny,
trochę szalonego, zwariowanego, pozytywnie zakręconego. Jestem
zadowolony z życia. Staram się zawsze być sobą i nikogo nie udawać. Tak
będę trzymał.
K.K: W takim razie dziękuję bardzo za udzielenie wywiadu i życzę dalszych
sukcesów i spełnienia marzeń w pracy zawodowej.
T.N: Ja również dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
Karolina Konopka
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OKIEM ABSOLWENTA
Pamiętacie zapewne Wojtka Zaniewskiego z byłej klasy IIIC. Dziś jako licealista
zgłębia wiedzę i rozwija swoje pasje w I Liceum Ogólnokształcącym w Grajewie.
O swoich wspomnieniach z gimnazjum, nowej szkole oraz planach na przyszłość
opowiedział Patrycji Dąbrowskiej.
Patrycja Dąbrowska: Zacznę od bardzo sentymentalnego pytania: Tęsknisz za
gimnazjum? Jakie są twoje najlepsze wspomnienia z trzyletniej nauki w naszej szkole
?
Wojtek Zaniewski: Tak, tęsknię za gimnazjum, gdyż było tam o wiele mniej nauki.:)
Najlepsze wspomnienia związane są z wyjazdami klasowymi np. do kina i na
lodowisko.
P.D.: Miałeś jakieś obawy podczas pierwszego dnia pobytu w szkole średniej?
W.Z.: Nie, nie miałem żadnych obaw zapewne dlatego, że dużo osób już z tej szkoły
znałem wcześniej. Poza tym nie ma czego się bać w mojej szkole;)
P.D.: Do jakiej szkoły obecnie uczęszczasz ? Dlaczego akurat ta szkoła?
W.Z.: Uczęszczam do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w
Grajewie. Dlaczego ta szkoła? Pewnie dlatego, że właśnie w tej szkole jest
przeliczanie punktowe. Nie boisz się, że np. musisz poprawić sprawdzian czy inną
pracę, żeby otrzymać na świadectwie taką a nie inną ocenę. Tutaj po prostu
nauczyciel i uczeń mają jasną sytuację.
P.D.: Czy w Twojej szkole obowiązują zasady, których nie ma w gimnazjum?
W.Z.: Tak, m.in na chemię musimy nakładać fartuchy, każdy bez wyjątku;) Nie ma
takich sytuacji, że pewna osoba spóźnia się i w środku zajęć przychodzi na lekcje,
powodując zamieszanie. Nauczyciel po prostu wstawia do dziennika N, czyli
nieobecność nieusprawiedliwioną. Zdarzają się przypadki palenia w łazienkach, ale
grozi to telefonem wychowawcy do rodziców lub karą grzywny w kwocie 10 zł dla
pani pedagog na cele szkolne.:). Jest także coś takiego, co zaproponowałbym dla
gimnazjum., Codziennie losuje się szczęśliwy numerek, który jest zamieszczany w
gablocie szkolnej. Jeżeli wylosują np. 1, to w tym dniu uczniowie o numerze 1. we
wszystkich klasach nie są pytani , nie muszą pisać niezapowiedzianych kartkówek.
Panują również ciekawe zasady dotyczące szatni. Z każdej klasy wybierany jest tzw.
szatniowy, który otwiera i zamyka szatnię.
P.D.: Masz już plany na przyszłość? Wiesz, kim chciałbyś zostać, co chciałbyś robić
w za parę lat?
W.Z.: Nie mam jeszcze planów na przyszłość. Wybrałem rozszerzenie z historii i
WOS- u, lecz nie wiem, kim zostanę. Na razie w planach mam to, aby dobrze zdać
maturę z historii, WOS-u i języka angielskiego, a potem zobaczymy.
P.D.: Masz jakieś rady dla obecnych trzecioklasistów? Polecasz im swoją szkołę?
W.Z.: Radzę, aby trzecioklasiści wzięli się za naukę i to porządnie, jeśli planują
uczyć się w liceum. Na pewno im to się przyda;) Polecam trzecioklasistom moją
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szkolę. Jest naprawdę dobra. Nauczyciele są wyrozumiali, nie komplikują życia.
Zwłaszcza polecam szkołę tym, którzy uwielbiają grać w siatkówkę;) W naszej
szkole głównym sportem na lekcjach w-f i poza nimi jest siatkówka;) Jeśli wśród
Was są osoby, które planują zdawać maturę i dobrze się do niej przygotować,
zapraszam do naszego LO ;) Od 1. klasy nauczyciele ukierunkowują pracę pod kątem
rozwiązywania testów i zadań maturalnych. Zapraszam wszystkich chętnych do
mojej szkoły.
P.D.: Chciałbyś na koniec kogoś pozdrowić ?
W.Z.: Oczywiście, pozdrowienia kieruję do mojej byłej wychowawczyni oraz całej
dawnej 3c.
P.D.: Dziękuję za współpracę i życzę powodzenia w szkole:)
W.Z.: Dzięki:)
Patrycja Dąbrowska

LUDZIE Z PASJĄ
Sportowo- taneczna natura Karoliny
Karolina Gutowska jest uczennicą naszego gimnazjum od
września ubiegłego roku. Dziewczyna ta należała do
zespołu tanecznego "STARS", gdzie realizowała się w
tańcu. W gimnazjum odkryła jednak także inną pasję.
Trudne początki...
Karolina zaczęła tańczyć już w II klasie szkoły
podstawowej. Jak sama przyznaje, na początku nie było
łatwo. Jednak z czasem przyzwyczaiła się do ćwiczeń.
Dzięki zajęciom tanecznym nabyła wiele nowych
umiejętności, które można było podziwiać podczas licznych
pokazów tanecznych organizowanych w szkole. Karolina wraz ze swoimi
koleżankami z grupy jeździła na wiele różnych konkursów. Mimo dużej
konkurencji dziewczyny nie poddawały się i zajmowały wysokie miejsca.
Czas na zmiany
W gimnazjum Karolina odkryła drugą pasję- sport. Pokochała siatkówkę. Aby
doskonalić swoje siatkarskie umiejętności, uczęszcza na zajęcia dodatkowe.
Gra w siatkę stała się równie ważna jak taniec. Bohaterka jednoznacznie
stwierdza, że swoją przyszłość wiąże bardziej z siatkówką niż z tańcem.
Mamy nadzieję, że Karoliną osiągnie sukces. Trzymamy kciuki i życzymy
powodzenia w dążeniu do spełniania marzeń.
Sylwia Gładkowska
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