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HEPI SKÓL

WYWIAD Z ABSOLWENTKĄ NASZEJ
SZKOŁY– ANNĄ WIŚNIEWSKĄ !
Zachęcam do przeczytania
kolejnego numeru szkolnej gazetki „Hepi Skól” zredagowanej przez uczniów Gimnazjum
nr 2 w Wołominie!
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Wywiad z absolwentką naszej szkoły–
Anną Wiśniewską!
Absolwentami naszej szkoły są różne pod względem
charakteru i osobowości postacie. O niektórych
nauczyciele wspominają bardzo często, o innych nieco rzadziej, o jeszcze innych w ogóle. Bez wątpienia
często i miło wspominaną osobą jest Anna
Wiśniewska– niezwykle ambitna i barwna osoba.
Bardzo zapracowana, niedysponująca dużą ilością
wolnego czasu Ania, dla nas znalazła chwilkę!
H.S.: Aniu, jesteś absolwentką naszej szkoły... Jak
na swój młody wiek- niezwykle "wielką" i barwną
postacią. Nauczyciele naszej "Dwójki" bardzo mile
Cię wspominają, zgodnie
twierdząc, że jesteś osobą
ambitną i pracowitą. A jak
Ty wspominasz naszą
szkołę, nauczycieli, czasy
gimnazjum?
A.W.: Bez przesady! Ale
dziękuję, jest mi bardzo miło. Dwa lata temu rozstałam się z „Dwójką”, za
którą bardzo tęsknię i do
której często powracam
myślami. Czasy gimnazjum
były niesamowite,

było mniej nauki niż teraz, więcej beztroski
i wolnego czasu. O nauczycielach nie muszę
dużo mówić, wszyscy
wiemy, że są wspaniali,
zawsze pomocni. Przekazali mi ogromną wiedzę,
którą wykorzystuję, mam
nadzieję, w jak najlepszy
sposób. Zawsze będę miło wspominać każdego
z nich, moją klasę i każdą chwilę spędzoną w tej
szkole. Mimo wszystko
prawdą jest, że dopiero
w liceum odkrywa się
wszystkie zalety gimnazjum. Tak więc- korzystajcie póki możecie!
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H.S.: Gdzie uczęszczasz teraz do szkoły? Dlaczego
wybrałaś akurat tę placówkę?
A.W.: Uczę się w XXXVII
LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Wybrałam je za namową przyjaciół i rodziny, bo miało
i nadal ma świetne opinie.
Ani przez chwilę nie żałowałam wyboru. Ma same
plusy! Jest tu świetna atmosfera, rewelacyjni nauczyciele, super eventy,
a nauka? Myślę, że jest jej
tyle samo co w każdym innym warszawskim liceum.
Zapraszam wszystkich tegorocznych trzecioklasistów
do 'Dąbro'!
H.S.: Wiem, że bardzo intrygował Cię TEATR...
Często brałaś udział
w szkolnych przedstawieniach, ożywałaś na scenie.
Czy nadal coś wiąże Cię
z pracą aktorską? Bierzesz
udział w jakichś warsztatach teatralnych?

A.W.: Tak, cieszę się, że
pamiętasz. Nadal kocham
pracować i tworzyć na
scenie, robię to w każdej
wolnej chwili w Studiu
Teatralnym, a niebawem
zaczynam warsztaty w Teatrze Konsekwentnym.
Oprócz tego wkręciłam
się w statystowanie, zarówno na planach seriali
jak i filmów, gdzie poznaję wspaniałych ludzi,
mam szansę zobaczyć
świetnych aktorów, podejrzeć ich codzienną pracę,
jej wady i zalety.
H.S.: Z jakim zawodem
łączysz swoją przyszłość?
I co jest w nim takiego
niezwykłego, że chcesz
go wykonywać?
A.W.: Zawsze pasjonowało mnie aktorstwo,
w każdym wydaniu.
Wiem, że chcę to robić,
dlatego za rok, po maturze, będę próbowała dostać się do szkoły teatralnej. Już od przedszkola
lubiłam recytować wier3

-szyki, także w Szkole
Podstawowej i Gimnazjum miałam szansę rozwoju, poprzez udział
w różnych projektach
szkolnych. Wiele się nauczyłam przez te lata, ale
przede mną jeszcze
ogrom pracy. Teatr, scena, dają mi niesamowitą
energię, tam odcinam się
od codzienności, mogę
grać, szukać siebie, poznawać emocje i uczucia,
wyrażać je... robić
po prostu to co kocham.
H.S.: Kto wspiera Cię w
codziennych zmaganiach? Kto daje Ci motywację do pracy, jest
Twoim autorytetem? Czy
jest taka osoba?
A.W.: Zawsze mogę liczyć na rodzinę, przyjaciół, ale nie tylko. W tym
roku miałam okazję przekonać się o tym, kto zawsze jest przy mnie. Po
małym wypadku i unieruchomieniu na pół roku
wiem, że mam ogromne
oparcie w osobach, które

otaczają mnie na co
dzień. Oni mnie doładowują, dodają otuchy…
a mobilizację mam w sobie. Staram się robić to,
co uważam za słuszne
i potrzebne, robię to dla
siebie, bo wiem, że
wszystko zależy ode
mnie.
H.S.: I na koniec- czy jako nasza starsza koleżanka- mogłabyś udzielić
nam jakiejś wskazówki,
rady, którymi moglibyśmy kierować się w życiu, aby osiągać wyznaczone sobie cele?
A.W.: Róbcie to, co kochacie, pracujcie, dawajcie z siebie wszystko.
Cieszcie się z małych
sukcesów i z porażek, bo
każda uczy nas czegoś
nowego. Nie bójcie się
spełniać marzeń, same
tego nie zrobią. Otaczajcie się wspaniałymi ludźmi i przeżywajcie rewelacyjne przygody, żeby
było co wspominać!
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Z Anną Wiśniewską
rozmawiała Aleksandra Dziełak

- jest to polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych,
czyli żołnierzom antykomunistycznego
i niepodległościowego podziemia, ustanowione
na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku.

Pierwszy dzień marca jest dniem szczególnie
symbolicznym dla żołnierzy antykomunistycznego
podziemia, tego dnia w 1951 roku wykonany został
wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy
Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” .
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W tym roku wołomińskie uroczystości zostały
wpisane do kalendarza
ogólnopolskich obchodów i miały wyjątkowo
bogatą i godną oprawę.
Uroczystości rozpoczęły
się w Zespole Szkół nr 5
wykładem prof. Romualda
Szeremietie wa,
po którym przed szkołą
zorganizowana została rekonstrukcja historyczna
przedstawiająca odbicie
więźniów z wołomińskiej
katowni NKWD i UB,
w której w powojennych
latach torturowano i mordowano żołnierzy niepodległościowego podziemia.

O godzinie 14.00 w Kościele pw. Matki Bożej
Królowej Polski rozpoczęła się msza św. koncelebrowana, podczas której wysłuchaliśmy poruszającego
kazania Kapelana Związku
Strzeleckiego "Strzelec" ks. porucznika Grzegorza
Idzika, który przypomniał
cierpienia polskich patriotów i bezprzykładne okrucieństwo ich rodaków funkcjonariuszy UB.
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Po zakończeniu nabożeństwa młodzież z Zespołu Szkół
nr 5 zaprezentowała doskonały spektakl patriotyczny
zatytułowany „Golgota Wyklętych”. Następnie biało czerwony pochód udał się w kierunku pomnika Żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych przy
ulicy Przejazd. Po drodze delegacja z Burmistrzem Madziarem na czele złożyła kwiaty na ulicy Piaskowej,
w miejscu wołomińskiej kaźni NKWD oraz pod obeliskiem Zesłańców Sybiru i Osób Represjonowanych
w latach 1939 -1956.
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Coroczne święto obchodzone 8 marca,
jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie
kobiet. Ustanowione zostało w 1910 roku.

Wszystkim naszym Czytelniczkom
składamy najserdeczniejsze życzenia
z okazji Dnia Kobiet!
Uśmiechu na twarzy, spełniania się w każdej
z życiowych sfer i cierpliwości
w stosunkach z mężczyznami!
Redakcja
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DZIEŃ MĘŻCZYZN
Dwa dni po powszechnie znanym i czczonym Dniu Kobiet, w niektórych miejscach na świecie 10 marca obchodzony jest Dzień Mężczyzn. Dzień Mężczyzn czy
Chłopaka to święta, które powstały prawdopodobnie
przez analogię do Dnia Kobiet. Zapewne dlatego, iż jest
to święto dość młode, obchodzone jest na całym świecie
w różnych dniach. Jak na razie Dzień Mężczyzn nie jest
świętem powszechnie obchodzonym. Znany jest głównie wśród młodzieży.

Tak czy inaczej wszystkim Mężczyznom składamy
najserdeczniejsze życzenia z okazji Ich święta!
Pogody ducha, radości i wyrozumiałości
dla przedstawicielek płci żeńskiej!
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Międzynarodowy Dzień
Inwalidów i Osób
Niepełnosprawnych
Święto obchodzone corocznie w 3 niedzielę marca.
W tym roku wypada ono 18
dnia miesiąca. Obchodzony
jest tego samego dnia we
wszystkich krajach należących do ONZ. Czyli także
w Polsce. Święto ma na celu upamiętnienie osób poległych w wypadkach, które
stali się osobami niepełnosprawnymi, a także przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych. Każdego roku święto
jest obchodzone pod innym
hasłem. Nasza szkoła udziela się w wolontariacie, jednym z takich przedsięwzięć
jest uczęszczanie do Ośrodka dla Dzieci Niepełnosprawnych przy ul. Piłsudskiego. Uważam, że żadna
praca nie może się równać z
takim przeżyciem, jakim
jest praca z dziećmi lub na
rzecz chorych dzieci.

Nasza koleżanka pełni
swoją misję wolontariacką w hospicjum, powiedziała nam kiedyś, że nie
wyobraża sobie życia
bez tej pracy i niedzieli,
kiedy tam nie przyjdzie
i nie odwiedzi chorych.
Tak więc, każdy na swój
sposób pomaga takim
osobom i każdy inaczej
będzie obchodził ten
dzień. Codziennie możemy spotkać się z osobą
niepełnosprawną- na ulicy, w sklepie, w szkole,
na przystanku autobusowym i każdy z nas, reaguje na swój sposób,
dlatego uważam, że każdy powinien być wrażliwy na innego człowieka
i starać się mu pomóc.
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Osobom Niepełnosprawnym z okazji Ich
święta życzymy dużo wytrwałości
i nadziei na lepsze jutro.
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Pierwszy Dzień Wiosny za nami!
Kilka dni temu świętowaliśmy Pierwszy Dzień Wiosny. Niestety na chodnikach, ulicach, dachach nadal leży śnieg. W tym roku zima dała o sobie znać, ale na
pewno za parę dni będziemy mogli cieszyć się ciepłem
i promieniami wiosennego słońca.
Pierwszy Dzień Wiosny
to Dzień Wagarowicza,
czyli ucieczki uczniów
ze szkoły i błąkania się
po mieście, a co za tym
idzie, dawania w kość
całemu gronu pedagogicznemu. Niestety nie tym
razem, bo ten dzień umilili nam przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, organizując akcję „Dzień
Kolorowy”- każdy miał jakiś akcent w zielonym kolorze, oraz „Dzień bez Jedynki”.

W Gimnazjum najwyższą
frekwencję osób, które przygotowały się na „Dzień Kolorowy”
odnotowano w klasie IIe, natomiast w Szkole Podstawowej była
to klasa IVb !
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WIELKANOC
Wielkanoc (Pascha) - to jedno z najważniejszych
świąt chrześcijańskich upamiętniających śmierć
i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Obchodzone jest
w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni.
W tym roku Święta Wielkanocne przypadają 31 marca.

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
Poniedziałek wielkanocny (zwany też Lanym
Poniedziałkiem) – drugi dzień świąt Wielkanocy.
W polskiej tradycji tego dnia polewa się dla żartów
wodą inne osoby. Polewanie wodą nawiązuje do dawnych praktyk pogańskich, łączących się z symbolicznym budzeniem się przyrody do życia i co rok odnawialnej zdolności ziemi do rodzenia.

Chyba każdy z nas lubi czasami pożartować i się zabawić,
a Śmigus Dyngus to idealny do tego dzień.
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ZWYCZAJE I TRADYCJE
WIELKANOCNE
Szukanie zajączka
Wyrazem wielkanocnej radości rodziny może być po
zakończeniu śniadania, wspólna zabawa – zwana szukaniem zajączka, czyli małej niespodzianki dla każdego.
Specjalnie dla dziewcząt
Uwaga dziewczyny, – jeżeli w Wielką Sobotę obmyjecie
twarz w wodzie, w której gotowały się jajka na święconkę,
to znikną piegi i inne mankamenty urody!
Wielkanocne jajo
Jajo – króluje na wielkanocnym stole, jest symbolem życia
i odrodzenia. Tradycja pisanek i dzielenia się święconym
Jajkiem sięga daleko w przeszłość.
Lany poniedziałek
Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, święto lejka – to zabawa, którą wszyscy doskonałe znamy. Oblewać można
wszystkich i wszędzie.
Święconka
Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania.
Koniecznie należało tego dnia
poświęcić koszyczek
z jedzeniem.
W wielu domach do dziś powyższe zwyczaje są pielęgnowane.
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Co powinno znaleźć się w wielkanocnym koszyku?
Baranek - to najważniejszy symbol świąt wielkanocnych.
Symbolizuje on zwycięstwo Chrystusa.
Jajko - symbol życia, chyba najważniejszy element tych
świąt.
Chleb - w wielu kulturach uznany za fundamentalny
składnik żywienia. Tam gdzie chleb, tam bogactwo i pomyślność. W tradycji chrześcijańskiej jest też symbolem
ciała Chrystusa.
Wędlina - jest symbolem dostatku.
Chrzan - symbolizuje krzepę i siłę.
Sól - chroni przed zepsuciem.

Wszystkim Czytelnikom
-zdrowych, radosnych i spokojnych świąt Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego Dyngusa, a także odpoczynku
w rodzinnym gronie
życzy Redakcja
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04.04.2013 odbędzie się egzamin po
Szkole Podstawowej. Szóstoklasistom
naszej „Dwójki” życzymy połamania
długopisów!
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W nastepnym numerze:
* Światowy Dzień Pamięci Ofiar
Katynia
* Rocznica smoleńskiej
* Dzień Ziemi
* Egzaminy Gimnazjalne

Skład redakcyjny działający pod czujnym
okiem P. Sylwii Pszczółkowskiej:
Sikorska Klaudia,
Mościbrodzka Martyna,
Dziełak Aleksandra,
Dudziuk Paulina
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