)
0
1
(
5
r
Nume 2013
eń
i
c
e
i
w
K

HEPI SKÓL

W numerze wywiad z Panią Moniką Błaszczak- członkinią Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych
w Powiecie Wołomińskim "Nasze Jutro” oraz Rady Gospodarczej przy burmistrzu w Wołominie.
Zachęcamy do przeczytania
kolejnego numeru szkolnej
gazetki „Hepi Skól” zredagowanej przez uczniów Gimnazjum nr 2 w Wołominie!

W numerze:
Tragedia
w Wołominie

2

Światowy Dzień
Książki

3-5

Dzień Ziemi

7

Obchody katastrofy
smoleńskiej

11

Powstanie w Getcie
warszawskim

6-7

amy
Zachęc !!!
nia
do czyta

„Na zawsze w naszych sercach…”
Dnia 28 kwietnia miało miejsce zdarzenie, które wstrząsnęło
nie tylko uczniami i nauczycielami z naszej szkoły, lecz także
całym Wołominem i całą Polska.
Od pogrzebu naszej koleżanki Sylwii i jej mamy minęły zaledwie dwa dni, a jeszcze niektórzy nie mogą uwierzyć w ogrom
tej tragedii i zadają sobie nurtujące pytania. Sylwia była
naszą koleżanką ze szkoły, każdy ją znał, każdy ją widział.
W sobotnie popołudnie mieszkańcy Wołomina uczcili pamięć
zamordowanych kilka dni temu 15 letniej Sylwii i Jej Mamy.
Spotkanie zainspirowane przez Młodzieżową Radę Miasta było inne niż wszystkie. Nie było przemówień, kwiatów ani uroczystości. Zamiast przemówień na Placu 3 maja zapanowała
cisza, zamiast kwiatów był łańcuch zrobiony z ludzkich rąk,
zamiast uroczystości popłynął z Wołomina gest pięknej ludzkiej solidarności. Pod pomnikiem Jana Pawła II zapalono
setki zniczy.
Młodzi Wołominianie pokazali, że przeciwstawiają się przemocy i nie są obojętni na ludzką krzywdę.
W poniedziałek, każda lekcja zaczynała się od minuty ciszy,
każdy kto miał taką potrzebę mógł iść na mszę za naszą koleżankę o godzinie 18.00 w parafii p.w św. Józefa Robotnika
w Wołominie.
Pogrzeb odbył się 7 maja o godzinie 15.00. Na mszy nie zabrakło uczniów z naszej szkoły, wielu osób z grona pedagogicznego a także znajomych Sylwii i Jej Mamy.
Nie bądźmy obojętni na ludzką krzywdę. Sylwia pozostanie
w naszej pamięci na bardzo długi czas.
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Światowy Dzień Książki
- 23 kwietnia
Nieprzypadkowo Światowy Dzień
Książki obchodzony jest 23 kwietnia.
To data symboliczna dla literatury
światowej. W tym dniu w 1616 roku zmarli William Szekspir
i Miguel de Cervantes Saavedra. Pomysł promocji czytelnictwa i edytorstwa zrodził się w hiszpańskiej Katalonii. Dlatego
też, na Półwyspie Iberyjskim, od 1930 roku Dzień Książki
stał się oficjalnym świętem. A od 18 lat, za sprawą
UNESCO, jest to już Światowy Dzień Książki obchodzony
na całym globie.

Czytanie ma duży wpływ na zdolność koncentracji i wyniki
w nauce. Żyjemy w czasach wielu przemian w różnych dziedzinach życia. Skuteczne funkcjonowanie w warunkach rozwoju cywilizacyjnego osiągamy poprzez nabywanie sprawności językowych, a wśród nich umiejętności czytania. Czytanie
dla wiedzy i dla przeżyć zachęca do kolejnych lektur, tworzy
podstawy dobrych nawyków oraz kultury. Nie jest istotne,
czy obcujemy z drukiem, czy z monitorem. Czytajmy!
Źródło: http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4781%3A23-kwiecie-wiatowydzie-ksiki&catid=29%3Aministerstwo-pozostae-wydarzenia-edukacyjne&Itemid=53
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„Książka zamiast marihuany”
Na temat akcji „Książka zamiast marihuany” z okazji
Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich w rozmowie z Panią Moniką Błaszczak - członkinią Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Powiecie
Wołomińskim "Nasze Jutro” oraz Rady Gospodarczej
przy burmistrzu w Wołominie.
H.S.: Na czym polegała prowadzona przez Panią akcja
„Książka zamiast marihuany”?
M.B.: Akcja „Książka zamiast marihuany” zrodziła się
spontanicznie. Ja w ramach
wspierania inicjatywy lokalnej
z ramienia lewicowego rozdawałam przechodniom książki
w pobliżu dworca PKP
w Wołominie.

H.S.: Kto podarował Pani
książki, które rozdawała
Pani podczas Światowego
Dnia Książki?
M.B.: Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Powiecie Wołomińskim "Nasze Jutro”,
które wspieram przekazało
mi ponad czterysta nowych
książek beletrystycznych
o zróżnicowanej tematyce
przeznaczonych dla różnych
grup wiekowych.

H.S.: Jaki był cel realizowania
przez Panią programu tej
akcji?
M.B.: Moim celem było
i jest promowanie czytania,
głównie wśród młodych osób.
A niżeli mieliby oni oddawać
się nałogom. Czytanie uczy
myślenia, pobudza wyobraźnię
i umila nam czas, na przykład
w podróży.
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H.S.: Jakie były wyniki akcji? Jakie są Pani odczucia, wnioski ?
M.B.: Zainteresowanie przerosło moje oczekiwania. Chętnych
do czytania okazało się wielu, dużo więcej niż się spodziewałam.
Z tego wniosek, że papierowa książka nie straciła wśród mieszkańców Wołomina na wartości. Bardzo mnie to cieszy. Liczę, że
w kolejnych latach podaruję jeszcze więcej książek.
H.S.: Życzymy dalszych sukcesów w akcjach organizowanych na
rzecz naszej Małej Ojczyzny! Dziękujemy za rozmowę!
M.B.: Również dziękuję.

Pani Monika Błaszczak rozdająca książki
Rozmawiała Aleksandra Dziełak
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POWSTANIE W GETCIE WARSZAWSKIM
Powstanie miało miejsce 19 kwietnia 1943
roku. Trwało aż do 16
maja. To zbrojne wystąpienie podziemnych
formacji żydowskiego
ruchu oporu na terenie
warszawskiego getta.
Było pierwszą akcją
zbrojną o dużej skali
podjętą przez polskie
organizacje podziem
ne przeciwko hitlerowcom, i pierwszym
miejskim
powstaniem w okupowanej
Europie.

Bezpośrednią przyczyną powstania była likwidacja warszawskiego
getta
i stopniowe wymordowanie jego mieszkańców, wykonane jako
część podjętego przez
hitlerowców
planu Zagłady europejskich Żydów.
W tym roku obchodziliśmy 70 rocznicę wybuchu
powstania,
w tym dniu w wielu
miastach były organizowane obchody upamiętniające ofiary tego powstania.

Żydowska ludność cywilna
Schwytana podczas tłumienia
powstania.
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Straty powstańców
Nie istnieją pewne dane o stratach powstańców i liczbie ofiar likwidacji getta wiosną
191943. Według danych hitlerowskich, świadomie zawyżanych przez autorów raportu
Stroopa, w walce zginęło ok. 6000 Żydów,
56 065 osób znajdowało się w wykrytych
i zlikwidowanych bunkrach, z tej liczby 7 000
zamordowano na miejscu, 6 900 wysłano do
Treblinki, a około 36 000 do innych obozów.
Dane te są o tyle nieprawdziwe, że w kwietniu
1943 w getcie nie znajdowało się więcej niż
40 000 osób. W trakcie tłumienia powstania
hitlerowcy dopuszczali się wielu okrucieństw
i zbrodni na mieszkańcach getta oraz przeprowadzali liczne masowe egzekucje.

.
Fotografia z Raportu Stroopa. Oryginalny
niemiecki podpis: „Drużyna szturmowa”
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DZIEŃ ZIEMI
Dzień Ziemi znany też jako Światowy Dzień Ziemi – obchodzony jest 22 kwietnia. W tym dniu przeprowadzane są
akcje prowadzone corocznie wiosną, których celem jest
promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie.
Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom
i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi.
Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje.
Każdy z nas jest mieszkańcem tej planety dlatego każdy
z nas powinien czuć się odpowiedzialny za jej stan. Nasze
życie jest od niej uzależnione. Ziemia nas żywi oraz stanowi istotę naszej egzystencji. Z tego powodu musimy o nią
dbać, nie tylko 22 kwietnia, ale w każdy dzień.
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KATYŃ
Katyń – wieś w Rosji, 18 km na zachód od Smoleńska.
W
pobliskim
lesie
zwanym
"Lasem
Katyńskim",
na uroczysku "Kozie Góry" , funkcjonariusze radzieckiego
Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych ZSRR (NKWD)
od lat 30. XX wieku grzebali zwłoki ofiar czystek politycznych
Józefa Stalina, a w 1940 roku rozstrzelali ok. 4400 polskich
jeńców wojennych.

„Otrzyj łzy Patronko Żołnierzy,
Rozświeć las takim blaskiem łask
Iżby łuną rozbłysły po świecie!
Zatwardziałe rozegrzały serca
Wiodąc je do leśnego kobierca Do prochów Polskich Rycerzy
Wieczną pełniących Ci straż.”

Katyń— pamiętamy!
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OBCHODY W WOŁOMINIE
W piątek 12 kwietnia w sali widowiskowej Miejskiego
Domu Kultury miały miejsce uroczystości związane z Obchodami Światowego Dnia Pamięci Ofiar Katynia. Spotkanie zgromadziło licznych gości, a wśród nich przedstawicieli władz samorządowych, burmistrza Wołomina
-Ryszarda Madziara, przewodniczącego Rady Miejskiej
Marcina Dutkiewicza, radnych, młodzież z wołomińskich
szkół, przedstawicieli miejskich jednostek. Zgromadzonych powitała pani Maria Krukowska, pomysłodawczyni
projektu „Katyń musimy pamiętać”. Minutą ciszy goście
uczcili pamięć ofiar Katynia i katastrofy smoleńskiej. Uczniowie III LO zaprezentowali program artystyczny poprzedzony prezentacją multimedialną.

Obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Katynia w MDK-u
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SMOLEŃSK
W sobotę, 10 kwietnia 2010 roku o godzinie 8:41:06
doszło do katastrofy polskiego samolotu rządowego
w Smoleńsku. Zginęło w niej 96 osób, w tym prezydent
RP Lech Kaczyński z małżonką.

OBCHODY W NASZEJ SZKOLE
W trzecią rocznicę tragedii smoleńskiej, my wciąż pamiętamy o 96 ofiarach katastrofy rządowego Tu-154.
10 kwietnia w naszej szkole pojawiły
się zdjęcia upamiętniające tragiczne
zdarzenia, a także odbył się program
artystyczny
przygotowany
przez
uczniów. Tragiczne wydarzenia uczciliśmy minutą ciszy.
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Dzisiejsza młodzież chce się ubierać modnie, ale też i wygodnie.
W tym sezonie modne są ubrania z ćwiekami , koszule w kratkę , kołnierzyki ozdobione cekinami lub koralikami. Najważniejszą rzeczą
w ubiorze nastolatki są obcisłe spodnie nazywane „rurkami”. Buty też
są ważną ozdobą naszego ubioru i zawsze chcemy by pasowały, każda dziewczyna ma mnóstwo par butów na każdą okazję . :)

Oto kilka zestawów :
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T

ej wiosny modne są kolory takie jak: żółty , zielony
oraz kolory pastelowe.
Teraz nosimy:

Spodnie we wzory geometryczne i w przeróżne kolorowe kwiaty.

Bluzki szerokie, kolorowe lub w czarno-białe paski .

Legginsy kolorowe w różne wzory

Jeansowe lub denimowe kamizelki i koszule

Wygodne buty np. jak trampki, nastolatki wybierają najczęściej
buty Vans lub Conversy, ponieważ są ładne i modne

Oto kilka przykładów ubrań :

Gazetkę wykonała : Amanda Kocur , klasa VI b
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Zdrowe śniadanie na lekcji techniki
Dnia 11.04.2013r. kl. Va na lekcji techniki urządziła „Godzinę
Zdrowego Śniadania”. Uczniowie podzielili się na min.
4-osobowe grupy. Każda grupa wcześniej wybrała potrawy, z których później przygotowała śniadanie. Ja z moimi koleżankami
przygotowałam: kanapki-łódeczki, sałatkę owocową oraz świeżo
wyciskany sok z pomarańczy. Wszyscy starali się, aby ich śniadanie było wyjątkowe. Kiedy kulinarne przygotowania dobiegły
końca nakryliśmy pięknie stoliki, a Pani zaczęła podchodzić do
nas i oceniać nasze wysiłki. Kolorowe potrawy tak zaostrzyły
nasz apetyt, że z ochotą zabraliśmy się do jedzenia. Zdrowe, własnoręcznie wykonane śniadanie było przepyszne. Żałujcie że Was
tam nie było. Na otarcie łez podaje przepisy. Spróbujcie je przygotować w domu, a na pewno będą wam smakowały.
Dobrej zabawy i smacznego.
Przepisy dla 4 osób lub dla 2 bardzo głodnych

Kanapkowe łódeczki
Składniki:
1 bagietka
8 plastrów sera żółtego
4 plastry szynki
4 liście sałaty
masło (do posmarowania bagietki)
4 wykałaczki
Przygotowanie:
Bagietkę przekrój wzdłuż, a następnie na połowy, posmaruj masłem. Połóż liść sałaty, plaster szynki i sera żółtego. Plaster sera nabij na wykałaczkę tak, żeby utworzył żagiel. Powtórz to na każdej połówce.
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Sałatka owocowa
Składniki:
1 jabłko
2 banany
1 mandarynka
kiść winogron
1 granat
Przygotowanie:
Wszystkie owoce dokładnie
umyć i obrać ze skóry. Z jabłek wydrążyć gniazda nasienne, jeżeli chcecie można usunąć pestki
z winogron. Pokroić w drobna kostkę przełożyć do
miski i wymieszać. Na koniec wydrążyć pestki
z granatu i rozsypać po sałatce. Sałatkę można polać
jogurtem naturalnym.

Sok z pomarańczy
Składniki:
5 pomarańczy
Potrzebna będzie wyciskarka do cytrusów
Przygotowanie:
Pomarańcze dokładnie umyć
i przekroić na pół. Wycisnąć sok.

Reportaż wykonała: Paulina Małek
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Przedstawienie pt.: „Dziecięcy Pokój”
W dniu 18.04.2013r. w Miejskim Domu Kultury w Wołominie odbyło się
przedstawienie pt. „ Dziecięcy Pokój”, w wykonaniu uczniów klasy 5b,
4b oraz 2b z Zespołu Szkół nr 2. Był to coroczny przegląd przedstawień
teatralnych. Reżyserem spektaklu była pani Anna Rowicka.

Tematem przedstawienia było ukazanie emocji dorastającej młodzieży.
Uczniowie przebrani w stroje, pięknie grali, wyrażali swoje uczucia
i emocje. Świetnie wcielali się w wyznaczone przez panią role.
Publiczność nagrodziła aktorów gromkimi brawami.

AKTORZY (od lewej) : Katarzyna Pawlicka, Kamila Mielnicka, Paulina
Szewczuk, Justyna Ługowska, Klaudia Wałczyk, Julia Dekarczyk, Weronika Zawadzka, Wiktoria Jachacy, Julia Kur, Mateusz Ziółkowski, Zofia
Wiśniewska oraz reżyser spektaklu Pani Anna Rowicka.
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Wiktoria Jachacy

Myślę, że sprawdzian był trudniejszy od próbnego. Zrobiłam wszystkie zadania i skończyłam przed czasem, ale
nie wszystko dobrze zrobiłam. Mam nadzieję, że dobrze
m i

p o s z ł o .

: )

ILONA
Moim zdaniem egzamin był trudniejszy od
próbnego… Pytania na początku wydawały się
trochę trudne lecz myślę, że dobrze mi poszło.
BARTEK
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Moim zdaniem test szóstoklasisty był łatwy. Zrobiłam wszystkie zadania. Mam
nadzieję, że dobrze mi poszło. :)
Amanda

Egzamin szóstoklasisty był według mnie okropny. Byłam tak
przerażona, że nie wyrobiłam
się w czasie. Jednak najważniejsze - list oraz zadania
otwarte oczywiście zrobiłam.
Julka

Moim zdaniem egzamin po IV klasie nie
był trudny. Zrobiłam wszystkie zadania,
nie miałam z nimi większego problemu.
Chociaż przyznam, że przydałoby się
dodatkowe 10 minut na pisanie :D
IGA
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Życzymy udaje Majówki!

Jeśli masz pomy
sły na ciekawe a
rtykuły do nasze
szkolnej gazetki…
j
Nie czekaj ! Do
łącz do nas!

W następnym numerze:
* Dzień Matki,
* Nowinki z Harcerstwa,
* Dzień Mleka
* Dzień Unii Europejskiej

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