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DWUMIESIĘCZNIK SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO  

PRZY SP 2 W  CHMIELNIKU 

XI 2018 Cena: 1,00 PLN 

 Drodzy Czytelnicy! Witajcie po wakacjach. Przyzwyczailiście się 
pewnie do wczesnego wstawania, odrabiania zadań.. Jeżeli z niecierpliwo-
ścią czekaliście na pierwszy numer „Lisich Wieści” i mieliście nadzieję na 
mnóstwo rozrywki, to nie zawiedziecie się. Przewróćcie tylko kartkę…  
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Odwiedźmy cmentarze, stańmy z zadumą nad grobami bliskich, nie zapo-

mnijmy o tych, którym zawdzięczamy wolność. Pochylmy się nad tymi, o 

których nikt nie pamięta… 

                                          Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie… 

Pamiętajmy o tych, co odeszli. 
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Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest 

przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została 

zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza 

Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł 

Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylo-

gię Henryka Sienkiewicza oraz Lalkę Bolesława Prusa. W 2016 roku Andrzej 

Duda i Agata Kornhauser-Duda rozpoczęli Narodowe Czytanie Quo vadis 

Henryka Sienkiewicza w warszawskim Ogrodzie Saskim. W 2017 roku lektu-

rą Narodowego Czytania było Wesele Stanisława Wyspiańskiego. W całej 

Polsce i za granicą dramat ten przeczytano w ponad 2000 miejsc. W 2018 

roku czytaną lekturą było Przedwiośnie S. Żeromskiego. Nasza szkoła także 

włączyła się w tę szlachetną akcję. Uczniowie wysłuchali obszernych frag-

mentów dzieła i ruszyli do…budowy szklanych domów – marzenia Cezarego 

Baryki. Mistrz Żeromski byłby z nas dumny. 

Narodowe czytanie 
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 Trzecia trzydzieści - zbiórka pod naszą szkołą. Zaspane głosy szeptały 

w ciemnościach. Co chwilę można było usłyszeć śmiechy dziewczyn i dono-

śne głosy chłopaków. Mniejsze dzieci opierały się o rodziców i drzemały 

jeszcze trochę. Jedziemy do Częstochowy na coroczny zjazd szkół noszących 

imię Jana Pawła II. To już 18. raz! Po chwili zjawia się ksiądz. Zaraz wszystkie 

dzieci stają w szeregu. Jeszcze tylko szybkie odliczanie i już można wskaki-

wać do autokaru.  Wszyscy w końcu doczekali się chwili wyjazdu. Ra-

dość uczniów nie miała granic .Wśród śmichów i rozmów dało się słyszeć 

szelesty opakowań po słodyczach i innych niezdrowych przekąskach.                                                                                                                              

 Po postojach i parogodzinnej drodze w końcu dojechaliśmy! Jak co 

roku uczniowie namawiali nauczycieli, by zaprowadzili ich „na pamiątki”. 

Podróżnicy podzieleni teraz na grupy przeciskali się przez tłumy ludzi, którzy 

również, jak oni, przyjechali uczcić 

ten dzień w tym niezwykłym miej-

scu. Małe grupki maszerowały, 

aby zdążyć do Bazyliki. Każdy jesz-

cze koniecznie chciał pomodlić się 

choć chwilkę przy obrazie Matki 

Bożej Częstochowskiej. Rozpoczęła 

się Msza święta. Na błoniach 14 

tysięcy młodych ludzi: uczniów, 

studentów i tych całkiem doro-

słych. Na wałach ponad 300 sztan-

darów i my między nimi. Wspania-

łe uczucie, duże wzruszenie. W 

trakcie nabożeństwa dziesiątki bia-

łych i żółtych baloników z prośba-

My Jana Pawła uczniowie! 
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Pomóż misiowi dotrzeć do miodku. 



 

Lisie Wieści      8 

 

5  

 

 

mi do Maryi poszybowa-

ło w niebo. Niesamowi-

te widowisko. Msza św. 

minęła szybko, pogoda 

dopisywała, a uczniowie 

wyglądali na zadowolo-

nych. Jeszcze tylko krót-

kie zwiedzanie i nad-

szedł czas, by pożegnać 

się z Częstochową.                                                            

 Wycieczka wsiada-

ła do autokaru z powro-

tem, ale jeszcze czekało 

na nas piękne miejsce, 

w którym mieliśmy się 

zatrzymać na obiad. 

Olsztyn  (koło Często-

chowy) wczesną jesienią 

wyglądał naprawdę przepięknie. Kolorowe liście na drzewach, no i bardzo 

ładna restauracja, w której zjedliśmy ciepły posiłek. Za lokalem znajdował 

się mini park linowy, na którym zarówno młodsze jak i starsze dzieci urzą-

dziły sobie świetną zabawę. Nadszedł czas powrotu. Kiedy po raz kolejny 

znaleźliśmy się w autokarze, patrzyliśmy przez szyby busa na znikające po-

woli miejsce, które sprawiło nam tyle radości. Pomimo tego, że wyjechali-

śmy tak wcześnie z Chmielnika, uczniowie nie dali po sobie poznać ani tro-

chę zmęczenia. Podróż mijała szybko. Gdy dojechaliśmy na miejsce, można 

było  powiedzieć - do zobaczenia za rok! 

                                                                                      Marysia Bartoń 
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Niepodległa—
 

 

 

 

Nasza szkoła aktywnie włą-

czyła się w obchody 100-lecia 

odzyskania niepodległości, 

organizując grę terenową dla 

uczniów ze szkół z terenu ca-

łej gminy. Na drodze czekały na nas różne zadania- trzeba było nakręcić fil-

mik,  zaprojektować logo czy… rapować wiersz Wisławy Szymborskiej. To 

pełne emocji wydarzenie zwieńczone zostało ogniskiem. Szkoda, że 100-

lecie odzyskania niepodległości obchodzi się tylko raz!  
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Uroczyście ślubujemy! 

W dniu 16 października miało miejsce pasowanie na ucznia I klasy. Odbyło 

się pokojowo i bez żadnych przeszkód jak co roku. Po uroczystym pasowa-

niu uczniowie zaśpiewali piosenkę i brawurowo odtańczyli poloneza, pra-

gnąc uczcić w ten sposób 100-lecie niepodległości Polski.  

W tym dniu obchodziliśmy także  Święto Edukacji Narodowej.  Po przedsta-
wieniu kilku scenek z życia szkoły, uczniowie zaprezentowali się w kreacjach 
zainspirowanych strojami nauczycieli. Cała zabawa polegała na odgadnięciu, 
za jakiego nauczyciela dana osoba się przebrała. Zabawa wzbudziła wiele 
emocji i śmiechu. Wspólna fotografia nauczycieli z sobowtórami zakończyła 
widowisko. Na koniec  samorząd szkolny złożył wszystkim nauczycielom i 
pracownikom życzenia i  rozdał drobne upominki. 

Dominika Siwiec i Oliwia Południak  


