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Dnia 1 września 2016 roku Pani Dyrektor Jolanta Gągała
po raz kolejny przywitała w Zespole Szkół nr 2 w Wołominie
swoich uczniów, którzy przybyli do szkoły z nową energią po
dwumiesięcznych wakacjach.
Zgodnie z harmonogramem uczniowie po zakończeniu Mszy
Świętej w kościele Św. Józefa Robotnika w Wołominie
w pierwszej kolejności spotkali się z wychowawcami według
następującego planu:
Po każdym z tych spotkań poszczególne klasy udały się do sali
gimnastycznej, by obejrzeć krótkie akademie. Pani Dyrektor
witała serdecznie wszystkich nauczycieli, pracowników, rodziców oraz uczniów. Nie zapomniano także o kolejnej rocznicy
wybuchu II wojny światowej, składając podczas inauguracji
nowego roku szkolnego, hołd wszystkim walczącym oraz poległym.
Po zakończeniu uroczystości wszyscy uczniowie rozeszli się do
domów, by już kolejnego dnia rozpocząć naukę.
Nowy rok szkolny 2016/2017 to nowe wyzwania. Życzymy
wszystkim uczniom oraz nauczycielom satysfakcji płynącej
z wykonywania powierzonych im zadań i realizacji zamierzonych celów !

Andrzej Wajda
9 października zmarł w wieku 90 lat wybitny polski reżyser
filmowy i teatralny Andrzej Wajda. Popularność przyniosły
mu takie filmy jak np. Kanał, Popiół i Diament, Ziemia Obiecana, Katyń, Pan Tadeusz i wiele innych . Wajda był wielokrotnie
nagradzany, m.in. w 2000 r. otrzymał Oskara za całokształt
swojej twórczości . Został też kawalerem orderu Orła Białego . W jego filmach grały największe gwiazdy polskiego kina
(Daniel Olbrychski, Bogusław Linda, Andrzej Seweryn czy
Krystyna Janda).
Miał on cztery żony . W małżeństwie z Beatą Tyszkiewicz
urodziła mu się jedyna córka Karolina.

Ojcem Andrzeja Wajdy był zawodowy wojskowy Jakub Wajda (1900–
1940), syn Kazimierza Waydy. Matka reżysera, Aniela z domu Białowąs
(1901–1950), pracowała jako nauczycielka. Jego brat Leszek Wajda (1927
–2015) był scenografem. Andrzej Wajda urodził się i początkowo wychowywał w Suwałkach; w 1934 roku cała rodzina przeprowadziła się do Radomia, co było związane z awansem Jakuba Wajdy na stopień kapitana. Rodzice zapisali go do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Mikołaja Reja.
W 1938 roku został harcerzem w 20. Radomskiej Drużynie Harcerskiej,
gdzie uzyskał rangę zastępowego[3].
Po wybuchu II Wojny światowej rozstał się z ojcem, który wyjechał z Radomia w celu wzięcia udziału w wojnie obronnej Polski. Gdy 8 września
1939 roku Niemcy wkroczyli do miasta, znalazło się ono w granicach Generalnego Gubernatorstwa. Z polityki okupantów wynikał określony przepisami zakaz pobierania przez Polaków nauki w szkole średniej; toteż zamiast
podjąć naukę w gimnazjum, Andrzej Wajda zdecydował się na pójście do
siódmej klasy szkoły powszechnej. Ukończył ją w czerwcu 1940 roku. Tymczasem jego ojciec, po trafieniu do niewoli radzieckiej w kwietniu 1940 roku, padł ofiarą zbrodni katyńskiej, o czym jego rodzina początkowo nie
wiedziała. Po latach Wajda upamiętniając śmierć ojca oraz składając hołd
wszystkim ofiarom reżimu stalinowskiego nakręcił film „Katyń”.

Trendy jesień/zima 2016/2017:
Dominacja pasteli
Wyobraź sobie grube swetry w odcieniach różu , błękitu
i kremu … To piękna wizja i bardzo realna , bo w odróżnieniu
do ubiegłego sezonu zimowego , w nadchodzącym stawiać będziemy właśnie na pastele. Żegnamy kontrasty i mocne, głównie ciemne kolory. Stawiamy na delikatność. Faworytem projektantów w przyszłym sezonie będzie róż . Jesienny róż
jest delikatny , stonowany. Przyjmuje odcień od Nude, przez
puder , aż po fioletową jagodę . Łączyć będziemy go z innymi pastelami.
W tym z odcieniami zieleni od miętowego , po sosnowy i z
szarościami. Podsumowując , modne kolory na jesień i zimę
2016/2017 to : łagodne róże , brązy i beże , jasne błękity
i delikatne zielenie.

