
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Gimnazjum im. Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego
ul. Chełmiońskiego 4
96-313, Jaktorów

Numer 4 04/17

Konstanty Ildefons

Gęś

Fakty, wydarzenia i ciekawostki...

- Sportowy zawrót głowy 
- Paryskie show 
- Wodna stacja kosmiczna we
Wrocławiu 
- Teatr Arlekin 
- Kazimierz Nowak i Afryka dzika 
- Przyjaciele Wojciecha Siemiona 
- Hej harcerze! Złote cytaty naszych gości:

- Harcerz wie, że trzeba zawsze
wytrwać i przetrwać, by nareszcie
zwyciężyć, a nie tracić nadziei i nie
mówić przedwcześnie, że wszystko
stracone. gen. Józef Haller.

- Trudności są solą życia. sir
Robert Baden Powell

Gałczyński

Zielona
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Zawody piłki ręcznej dziewcząt

 W dniu 7 marca 2017r. odbyły się na hali sportowej w Jaktorowie
Powiatowe Zawody w piłce ręcznej dziewcząt. Zawody te są
I etapem eliminacji do Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
W turnieju uczestniczyły zawodniczki z 4 szkół, a mianowicie SP
Międzyborów, SP Grodzisk Maz. Nr .6, SP Podkowa Leśna, SP
Jaktorów. System rozgrywek turnieju „każdy z każdym”. Zawody
odbyły się w miłej , sportowej atmosferze. Zdecydowanym
faworytem tych zawodów był zespół z Jaktorowa, który nie zawiódł
i wysoko pokonał zespoły uczestniczące w turnieju. Skład
zwycięskiego zespołu to Ania Sołtysek, Maja Palczewska, Nicola
Dziuda, Wiktoria Markowska, Zuzia Zioło, Wiktoria Kuran, Patrycja
Pika, Weronika Kaczyńska, Ola Kozłowska, Kasia Idzikowska,
Klaudia Strzemieczna, Magda Skrzypczyńska, Angelika Suchecka.

Drużyna Dziewcząt
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Wystawa Picassa

Obraz

,,Picasso i Giacometti - dialog dwóch mistrzów" - to tytuł wystawy
organizowanej w Paryżu przez Muzeum Picassa i Fundację
Giacomettiego, która od 4 października jest już czynna na parterze
Hôtel Salé. Zgromadzono na niej ponad 200 dzieł obu tych twórców.
Oprócz obrazów, rzeźb i szkiców można na niej także obejrzeć listy
i inne dokumenty ilustrujące relacje między tymi artystami.
Przypomnijmy, że Alberto Giacometti to czołowy szwajcarski
rzeźbiarz i malarz surrealistyczny pierwszej połowy XX w., zmarły
w 1966 r. Wystawa czynna była do 5 lutego 2017 r.

Picassa
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Wrocławskie hydropolis

Hydropolis to miejsce, w którym różnorodne technologie multimedialne,
interaktywne instalacje, wierne repliki i modele oraz bogate
w informacje ekrany dotykowe służą jednemu celowi: ukazaniu wody
z różnych, fascynujących perspektyw.
Zostało ono otwarte w grudniu 2015 roku. To jedyny taki obiekt
w Polsce i jeden z nielicznych na świecie – wystawa znajduje się
w zabytkowym, XIX-wiecznym podziemnym zbiorniku wody czystej
o powierzchni 4000 m2.
Zbiornik pełnił swą pierwotną funkcję do 2011 roku, kiedy to został
wyłączony z użytku. Po przeprowadzeniu niezbędnych remontów i
rewitalizacji, budowlę przekształcono w Centrum Edukacji Ekologicznej
Hydropolis. Obiekt znajduje się na liście zabytków.

Wrocławskie hydropolis
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Baśń o „dwunastu miesiacach” w Jaktorowie

Dzieci

20 stycznia, w piątkowe popołudnie, gościł na terenie Jaktorowa
Teatr Arlekin z Białegostoku. Wystawił spektakl oparty na baśni
”O dwunastu miesiącach”. Był to pouczający spektakl, z którego
dzieci dowiedziały się, czym charakteryzują się poszczególne
miesiące i że warto być dobrym, życzliwym dla innych. Okazane
dobro-powraca, ale złość, nieuprzejmość, także. Biblioteka
Publiczna w Jaktorowie, która była organizatorem wydarzenia
bardzo dziękuje Dyrekcji Gimnazjum im. Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego za udostępnienie auli na spektakl.

Dzieci
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O Kazimierzu Nowaku i jego Afryce – spotkanie z
Łukaszem Wierzbickim

Łukasz

W poniedziałkowe popołudnie, 13 marca 2017 r. czytelnicy
jaktorowskiej biblioteki mieli okazję poznać osobiście Łukasza
Wierzbickiego – podróżnika, autora książek „Afryka Kazika”,
„Dziadek i niedźwiadek”, „Machiną przez Chiny” i innych. Głównym
tematem spotkania była Afryka.

Wierzbicki
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Jubileuszowe spotkanie Unii Poetyckiej Wojciecha
Siemiona

Unia

W mszczonowskim MOK-u odbyło się kolejne spotkanie zaprzyjaźnionych szkół
skupionych w Stowarzyszeniu Unia Poetycka Wojciecha Siemiona. Uroczystość
poprowadziła Barbara Kasper-Siemion. Była to okazja do świętowania 5. rocznicy
istnienia Unii Poetyckiej, która powstała, by kontynuować działalność Unii
Petrykowskiej i kultywować pamięć wybitnego mieszkańca dworku w Petrykozach.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się przyjaciele Wojciecha Siemiona: Dorota
Jaworska – poetka z Kijowa, Barbara Radecka – reżyser oraz Jerzy Janeczek – aktor.
Odczytany został list nieobecnej na spotkaniu bratanicy Artysty – Moniki Siemion. Nie
zabrakło wspomnień o Profesorze i jego rodzinie. Publiczność z zainteresowaniem
obejrzała prezentację pt. „Siemionowa droga z Krzczonowa do Warszawy”. Artyści
recytowali wiersze polskich poetów, a młodzież miała okazję zaprezentować swoje
artystyczne zdolności. Na scenie wystąpił zespół wokalny z Kuklówki Radziejowickiej.
Oklaskiwani byli też gimnazjaliści z Jaktorowa, którzy wystąpili z poezją śpiewaną
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Niewątpliwą gratką był występ grupy teatralnej
„Pogotowie poetyckie”. Spotkanie było okazją do zainteresowania się poezją oraz
zachętą do podejmowania twórczych prób i kreowania własnych wrażliwości
artystycznych.

Poetycka
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Wybór nowych władz Hufca ZHP Jaktorów

Hufiec Jaktorów, to ważna organizacja w naszej gminie. Harcerze organizują czas
wolny dzieciom i młodzieży, pełnią rolę nie do przecenienia. Niedawno odbyły się
wybory nowych władz Hufca. Dotychczasowy komendant Maciej Choła nie startował 
w wyborach, podziękowano mu serdecznie za pełnienie funkcji, był bardzo dobrym
komendantem. Zjazd nadzwyczajny Hufca dokonał wyboru nowych władz Hufca:
Komenda:

komendant - phm. Stanisław Frlej
skarbnik - pwh. Lidia Tomaszewska
członek ds. programu – pwd. Izabela Wójcik
członek ds. pracy z kadrą – hm. Magdalena Żurawska
kwatermistrz – pwd. Łukasz Zduńczyk

Komisja rewizyjna:
hm. Helena Abczyńska
phm. Magdalena Kamńska
hm. Tomasz Murzyn
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