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Osiągnięcia miesiąca:
Aleksandra Pluta oraz Piotr Sosiński
przeszli do finałów konkursu
ortograficznego.
Fryderyk Kukowski oraz Michał
Roman przeszli etap rejonowy z
konkursu chemicznego.
Fryderyk Kukowski, Jakub Stasiewicz
oraz Mateusz Pulik zostali
zakwalifikowani do półfinałów
powiatowej olimpiady matematycznej.
Karolina Pluta, Aleksandra Pluta,
Marcin Łabędzki, Jakub Wierzbicki
oraz Piotr Sosiński przeszli etap
rejonowy z konkursu historycznego.
Jakub Ramotowski przeszedł etap
rejonowy w konkursie z języka
niemieckiego.

Konstanty Ildefons Gałczyński

3a
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Fakt po fakcie

Jasełka

Dnia 19 grudnia 2016 roku na 7 godzinie
lekcyjnej odbyły się jasełka z okazji świąt
Bożego Narodzenia. Przedstawienie
zorganizowali pani Izabela Starus i pan
Wiktor Fabjanowski. Aktorami byli
uczniowie gimnazjum. Na koniec występu
rozstrzygnięto dwa konkursy. Pierwszy
konkurs był na temat świątecznego selfi,
który wygrała klasa 3a i drugi na
najładniejszą ozdobę choinkową, którą
wygrała Marta Wieczorek. Dwa dni później
odbyły się także jasełka integracyjne z
osobami niepełnosprawnymi w szkole
podstawowej o godzinie 17:00. Odbył się
tam występ uczniów gimnazjum oraz
szkoły podstawowej.

Jasełka



www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 3 02/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Gazetka Gałczyńskiego

Fakt po fakcie

   Na przełomie listopada i grudnia nasza
szkoła włączyła się w 16 edycje
 ogólnopolskiej akcji charytatywnej
„Szlachetna paczka”. Prowadziliśmy
zbiórkę odzieży, zabawek, artykułów
szkolnych, produktów spożywczych i
produktów chemicznych. 
   1 grudnia został zorganizowany „Słodki
czwartek” czyli kiermasz ciast. Dochód z
przyniesionych ciast przez uczniów został
przeznaczony na wsparcie akcji. Podczas
spotkań z rodzicami odbył się także
kiermasz ozdób świątecznych. Prace
zostały wykonane podczas zajęć
świetlicowych, przy udziale samorządu
uczniowskiego wraz z opiekunem Panią
Katarzyną Meksułą oraz przez Panią
Malwinę Szymańską-Gryckiewicz. 

 

Szlachetna

Dużym zainteresowaniem okazały się
również anioły pomalowanie przez Panią
Malwinę Szymańską-Gryckiewcz. Z
obydwu kiermasz udało się zebrać kwotę
1108 złoty. Kolejny raz nasze gimnazjum
stanęło na wysokości zadania, za co
serdecznie dziękuje szkolny organizator
akcji Pani Ilona Bałagulska.

Świąteczna

Paczka

paczka
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Krok wstecz

W przededniu 98 rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości, uczniowie
gimnazjum jaktorowskiego wpisali się
także w nurt uroczystości związanych z
obchodami tego pięknego
święta.Zacytowany tytuł wiersza Józefa
Mączki, poety, legionisty z okresu I wojny
światowej, stał się mottem przewodnim
spotkania społeczności szkolnej w auli
gimnazjalnej w dniu 10 listopada.
Przygotowany został finał konkursu
wiedzy o drodze Polski do niepodległości
dla uczniów klas trzecich. W wyniku
przeprowadzonego dwa dni wcześniej
testu konkursowego, wyłonieni zostali
 laureaci indywidualni. Zostali nimi: Jakub
Wierzbicki, Piotr Sosiński i Karol Pyza.
Wobec zaś wszystkich uczniów,
przedstawiciele klas trzecich mieli
walczyć o miejsce dla swojej klasy.
Pytania dotyczyły m.in. przyczyn I wojny,
polskich organizacji wojskowych i ich
dowódców, przywódców odrodzonego
państwa a nawet znajomości
najpopularniejszych pieśni legionowych.
W rywalizację włączani też byli
wychowawcy i pozostali uczniowie. Jury
w osobach dyrektora ZSP, p. Jacka
Zbrzeżnego i p. Anny Ostrowskiej po
podliczeniu punktów ogłosili wyniki i
wręczyli dyplomy i nagrody. I miejsce
zajęła klasa 3b, II -3d, III -3a  i IV -3c.



www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 3 02/2017 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Gazetka Gałczyńskiego

Zawody piłki ręcznej

W zawodach uczestniczyli
uczniowie z klas gimnazjalnych
oraz szkoły podstawowej. Na
szkoła zajęła miejsce IV z pośród
sześciu drużyn. Należy
pamiętać, że najważniejsza jest
dobra zabawa oraz możliwość
przetestowania się w grze z
innymi drużynami.

    

Dnia 10 stycznia odbyły się
zawody piłki ręcznej chłopców w
Podkowie Leśnej. Zawody,
których nagrodą był Puchar
Króla miały na celu sprawdzenie
umiejętności uczniów grających
z przeciwnikami, których nie
znali. Dzięki temu trenerzy będą
wiedzieli czego jeszcze muszą
nauczyć młodzież.  

    Gratulujemy sportowcom oraz życzymy
powodzenia w przyszłych rozgrywkach.

Drużyna gimnazjalistów
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Boso przez świat

Facebook może doprowadzić do depresji.
Badania przeprowadzone przez
nowojorski Stony Brook University
dowodzą, że nastolatki spędzające
znaczną część swojego czasu na
"rozmowy o życiu" z przyjaciółmi,
częściej popadają w przygnębienie. Choć
przytoczone przez Newsweek badania nie
dotyczą bezpośrednio Facebooka,
naukowcy wskazali, że portale
społecznościowe ułatwiają kontakt z
przyjaciółmi, a tym samym
przeprowadzanie niezdrowych dyskusji.

Polska

face Cyber

Polska utrzymała swoją czwartą pozycję
w Europie i drugie miejsce w ramach Unii
Europejskiej pod względem
cyberbezpieczeństwa. Nasze komputery
jeszcze nigdy nie byłe tak bezpieczne -
wynika z raportu firmy Check Point
Software Technologies. Według danych
firmy, grudzień 2016 roku był okresem 8
proc. spadku globalnej liczby
cyberataków w stosunku do poprzednich
miesięcy.

Polska

book Security
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Szczeniaki do adopcji!Wieści z gimny

Bezdomny

Bezdomne

W dniu 11 stycznia br. znaleziono 9 szt. szczeniaków
wraz z suką przy ulicy Potockiego w miejscowości
Budy-Grzybek. Szczeniaki (7. piesków i 2. suczki)
mają około 2-3 miesięcy i są różnobarwnego
umaszczenia. Suka od szczeniaków jest średniej
wielkości. 

Wszystkie zwierzęta czekają na nowy dom. Tym
samym, jeżeli ich los nie jest Państwu obcy, to
zachęcamy do ich adopcji. Gdy tylko zdecyduje się
ktoś przygarnąć jednego z psiaków lub suki, to tutejszy
Urząd sfinansuje wykonanie zabiegów
weterynaryjnych (odpchlenia, odrobaczenia i
zaszczepienia zwierząt). 

Więcej informacji można uzyskać u pracowników
Urzędu ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
pod nr tel. 46 – 854 51 15.  

szczeniak

szczeniaki
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Boso przez świat

Grosz nie jest wart
grosza?

Czy wiedziałeś, że kiedyś
ludzie uważali, że to
serce panuje nad
uczuciami osoby?

Okazuje się, że
wyprodukowanie
jednego grosza wcale nie
jest warte 1 grosza.
Szacuje się, że na
wybicie jednej monety
potrzeba od pięciu do
ośmiu groszy.

Polski

Okazuje się, że typowy wiek w
jakim Polacy wstępują w związki
małżeńskie to 24 lata dla kobiet i
26 lat dla mężczyzn. To o 7 lat
wcześniej niż na przykład w
Szwecji. Jako jedni z
najmłodszych decydujemy się
na legalizację związków.

Polskie

Serce

Grosz

Małżenstwo

uczuciem
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Wielka Orkiestra Świątecznej

Pomocy

Wielka Orkiestra

15 stycznia 2017 roku po raz kolejny Jaktorów
zagrał z Najpiękniejszą Orkiestrą Świata.

Dzielić się dobrem to dzielić się tym, co mamy. To
dobro pączkuje i powraca. 

25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
rozpoczęliśmy o godzinie 15 w hali sportowej
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Od rana
pieniądze zbierało 63 wolontariuszy, byli to
uczniowie, harcerze i nauczyciele. Główną atrakcją
imprezy były występy przedszkolaków i uczniów
przeplatane emocjonującymi licytacjami.
Atrakcjami towarzyszącymi były: loteria fantowa,
Kawiarenka Pod Aniołem, mini wioska harcerska
oraz pokazy strażaków z miejscowej OSP. 25. Finał
zakończyliśmy rekordową kwotą 22 299,00 złotych. 

Za wspólną pracę na rzecz Finału dziękujemy: Gminie
Jaktorów, Gminnej Bibliotece Publicznej, Ochotniczej
Straży Pożarnej, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej, harcerzom z Hufca Jaktorów, radom
rodziców. Ogromny wpływ na zebraną kwotę miała
hojność darczyńców, którzy dostarczyli nam gadżety
do licytacji. Serdecznie dziękujemy sponsorom:
Dromet, Toyota Material Handling Polska, Kwazar,
Centrum Medyczne, Przedszkole Puchatek,
Wierzbowe Ranczo, Dartom, Klub Sportowy TUR,
Gedeon Richter Polska, Czarpol, OSP Jaktorów,
Cukiernia M. Kakietek, sklep spożywczy U Felka,
sklep spożywczy W. Kucharski, sklep spożywczy A.
Godula. Szczególne podziękowania za przygotowanie i
przeprowadzenie Finału należą się nauczycielom i
pracownikom Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Za
Światełko do Nieba dziękujemy Wójtowi Gminy
Jaktorów Panu Maciejowi Śliwerskiemu. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w Finale i
hojność. Jaktorów pomaga, ludzie okazują wielkie
serce. 

Świątecznej Pomocy
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