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DO TRZECH RAZY SZTUKA
Pani Tamara Strzałkowska – 
nauczycielka wychowania fizycznego 
– jest po raz drugi koordynatorem 
projektu „Boisko dla PSP 13” 
(obszar I pozycja 10). Celem 
zorganizowanej i zakrojonej na 
szeroką skalę akcji jest zdobycie 
z budżetu miasta funduszy na 
budowę wielofunkcyjnego boiska 
przy naszej szkole.
Redakcja: Jakie są szanse na 
zdobycie funduszy na budowę 
boiska, skoro władze miasta nie widzą konieczności sfinansowania tej 
inwestycji?
Tamara Strzałkowska: Spore! O części miejskiego budżetu mogą 
decydować mieszkańcy Radomia. To oni zgłaszają ważne ich zdaniem 
projekty do realizacji. A potem sami wybierają te najważniejsze 
i najpilniejsze w drodze głosowania.
Redakcja: Jak więc głosować?
Tamara Strzałkowska: W Internecie (www.konsultacje.radom.pl), 
w punktach stałych i mobilnych. Potrzebny jest dokument potwier-
dzający tożsamość. Na stronie naszej szkoły znajduje się wykaz 
punktów stałych i mobilnych, czyli przenośnych. Głosować można do 
końca wakacji. 
Redakcja: Ilu mieszkańców Radomia musiałoby zagłosować, abyśmy 
wygrali?
Tamara Strzałkowska: W tamtym roku wygrał projekt, na który 
zagłosowało 3500 radomian, my wówczas zdobyliśmy 1749 głosów. 
Pamiętajcie, zanim wyjedziecie na wakacje, poproście rodziców 
i znajomych, aby zagłosowali na nas!
Redakcja: To bardzo ważna sprawa dla społeczności naszej szkoły. 
Musimy poprosić o wsparcie wszystkich przyjaciół! Dziękujemy za 
rozmowę i życzymy udanych wakacji.

WSZYSTKIM CZYTELNIKOM 
WAKACJI 

PEŁNYCH SŁOŃCA I PRZYGÓD 
ŻYCZY 

REDAKCJA „SZCZĘŚLIWEJ 13”

Na niebieskim niebie 
Jaskółki kreślą ósemki.

Obłoki płyną przed siebie,
Bo świat taki wielki…

My też w nieznane ruszamy
Na letnich wędrówek  szlaki.

Na przygody czekamy,
Bo świat piękny taki!

Agnieszka Pytlarz, kl. 6c

OKIENKO Z WIERSZEM

KLASA  6B  NAUCZYCIELOM
Dziś nauczycielom chcemy podziękować, 
wyrazy wdzięczności do nich skierować.

Pani Bożenie Michalskiej, polonistce,  
zdrowia życzymy najlepszego, 
bo to przykład pedagoga świetnego.

Panu Tomaszowi Grzegorczykowi, matematykowi, 
razem dziękujemy, 
że pomaga nam wtedy, gdy potrzebujemy.

Pani Ewie Zawadce, przyrodniczce,  
należą się owacje, 
że przekazuje nam chętnie ciekawe informacje. 

Dziękujemy Pani Małgorzacie Filipiak, od historii, 
że uczy nas prawdy,
nie nudnych teorii.

Pani Beacie Bernat, od informatyki, 
szczęścia życzymy, bo rysować wspaniale 
w Paint'cie potrafimy.

Pani Katarzynie Ziomek, od muzyki, 
brawa bijemy, 
że wytrzymuje nasze dzikie ryki.

Pani Wiesławie Makuch, katechetce, 
niech spełnią się marzenia, 
gdyż młode serca skłoniła do wierzenia.

Z Panią Adelajdą Sobol, anglistką, 
dziś się żegnamy, wyrazy uznania 
w jej ręce składamy.

Dobre słowa kierujemy 
do Pani Julity Piotrowskiej, od techniki, 
do Pani Hanny Ozimek, od plastyki, 
kształtujących w nas poczucie estetyki.

Panu Robertowi Gregorczykowi 
i Panu Dariuszowi Różańskiemu, 
naszym wuefistom, kłaniamy się w pas.
Dzięki ich treningom szkołę kończymy na czas.
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Zbliżał się wielki dzień. W krainie smoków trwały przygotowania do 
corocznego sprawdzianu młodych smoków. Egzamin miał się 
odbyć z umiejętności ziania ogniem.
Wszystkie młode smoki przejęte i skupione ćwiczyły wytrwale, 
strzelając strumieniami ognia. Jeden tylko Wacek, smok o długim 
ogonie i niebieskich kropkach na grzbiecie, unikał ćwiczeń. 
Wymykał się cicho ze smoczej wioski na leśną polanę, pełną 
kwiatów i pachnących ziół. Wstyd mu było przed kolegami i smoczą 
starszyzną, że nie potrafi ziać ogniem. Nie dość że nie umie, to 
jeszcze bardzo się tego boi. Lubi za to wąchać kwiatki, zrywać zioła 
i leżeć na trawie. Nadszedł dzień egzaminu. Młode smoki starały 
się jak najlepiej zaprezentować. Każdy ział tak mocno jak umiał, 
a wódz smoczej starszyzny oceniał ich umiejętności. Smoki, które 
najlepiej zdały egzamin dostawały ważne funkcje i zadania 
w wiosce. Przyszła kolej na Wacka. Zawstydzony postanowił 

WAKACJE W MIEŚCIE
Wakacje w Radomiu można spędzić na wiele sposobów. Jednym 
z nich jest wybranie się na międzynarodowe pokazy lotnicze 
AIR SHOW 2015, które odbędą się od 22 do 23 sierpnia 
w godzinach od 9.00 do ok. 19.00. Będzie tam ok. 39 zespołów 
lotniczych z 16 krajów. przygotowano różnego typu pokazy. Od 
pokazów w powietrzu, po wystawę statyczną samolotów 
i śmigłowców oraz prezentację stacji radiolokacyjnych i wyrzutni 
rakietowych będących na wyposażeniu jednostek Sił Powie-
trznych. W tegorocznej edycji dołączy do tych atrakcji bogata 
ekspozycja sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek Wojsk 
Lądowych, Marynarki Wojennej oraz Wojsk Specjalnych. Będzie 
też pokaz flar na radomskim niebie zaprezentowany przez pilotów 
samolotów F-16 i MiG-29,a także pokaz bombardowania pola walki 
przez samoloty bojowe, które zasymulują atak na cele naziemne, 
czyli misję Close Air Support. Tegoroczne AIR SHOW będzie 
bardzo ciekawe. Ale nie samym AIR SHOW człowiek żyje!
Można wybrać się również do Aquaparku Radom. Jest to idealne 
miejsce do wypoczynku dla całej rodziny bez konieczności wyjazdu 
z miasta. Można też pojechać na rowerach lub pójść nad zalew na 
Borki, do Parku Leśniczówka czy też do Parku im. Tadeusza 
Kościuszki. Ale najważniejsze: można po prostu nic a nic nie robić! 
I to jest piękne niezależnie od tego, gdzie będziemy! 

Michał Heda, 5a

wyznać prawdę. Przyznał, że nie umie wypuścić z paszczy nawet 
małego płomyczka. Wśród kolegów rozległ się wielki śmiech. 
Wacek co sił w skrzydłach chciał uciec jak najdalej. Poleciał tam, 
gdzie zawsze czuł się dobrze. Usiadł na polanie i cichutko szlochał, 
myśląc, co z nim teraz będzie. W wiosce nie potrzeba smoków 
słabych i tchórzliwych. Wódz smoków już od dawna obserwował 
Wacka i wiedział, gdzie zwykle się ukrywa. I tym razem też bez 
trudu go znalazł. Długo rozmawiali, a Wacek z radością opowiadał 
mi o swojej pasji. Mądry wódz powiedział, że każdy najlepiej robi to, 
co kocha. Nie da się być najlepszym we wszystkim.
Od tego dnia Wacek pełnił w wiosce smoków ważną 
i zaszczytną funkcję. Opiekował się ogrodem pełnym smoczych 
jagód, które były przysmakiem wszystkich. Hodował też kwiaty 
i zioła, które pachniały tak mocno, że w wiosce nie czuć już było 
siarki i smoczego ognia.

Konrad Wójcicki kl. 3a

MOJE WAKACJE W CHORWACJI

Chorwacja to państwo leżące na pograniczu Europy Środkowej 
i Europy Południowej, nad Morzem Adriatyckim i graniczące od 
południa z Bośnią i Hercegowiną i Czarnogórą, od wschodu 
z Serbią oraz Węgrami i Słowenią od północy. Od południowego 
zachodu ma dostęp do Morza Adriatyckiego. Od 1 lipca 2013 
należy do Unii Europejskiej jako 28. członek wspólnoty.
Ja osobiście zamierzam w te wakacje pojechać w okolice miasta 
Pula, gdzie (tak jak z resztą w całej wschodniej części Chorwacji) 
jest piękne błękitne morze i można wspaniale wypocząć.
Jeśli chodzi o atrakcje to nie zamierzam zbytnio męczyć się 
zwiedzając te wszystkie miejsca, ale wymienię jedno z nich: 
amfiteatr i stare miasto w Puli - rzymski amfiteatr z 2 p.n.e. 
i urokliwa, piękna zabudowa zabytkowego miasta.
No i oczywiście plaże!!!  Ach, to będą super wakacje!!!

Janek Trybulski, 5a

SUPERULEWA
Przed wyjazdem na wakacje nerwowo sprawdzamy prognozy 
pogody. Nie ma przecież nic gorszego niż wyjazd w góry albo nad 
morze, gdy nad nami ołów zachmurzonego nieba, a przed nami 
ściana deszczu… 
Ale najdłuższa ulewa na naszej planecie już za nami. Było to 150 
milionów lat po powstaniu Ziemi. Opady trwały wtedy 750 milionów 
lat! Skorupa ziemska była bardzo gorąca. Podczas jej stygnięcia 
powstawała para wodna, która w atmosferze zmieniała się 
w deszcz bezustannie spadający… W efekcie tej gigantycznej 
ulewy utworzyły się oceany, a w nich z czasem powstało życie.
Miejmy nadzieję, że w tym roku wakacje będą udane, a pogoda 
znakomita! Nie potrzebujemy przecież nowych oceanów, bo już 
istniejemy…

Rafał Altman, 6c

LATO, LATO, LATO, ACH TO TY…
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15 kwietnia – uczniowie z koła teatralnego 
Czerwony Ołówek byli na przedstawieniu ba-
letowym „Don Kichot” w Teatrze Wielkim 
w Warszawie.

19 kwietnia – Matylda Kotowicz i Olga 
Jeżmańska z 5c zajęły III miejsce w zawodach 
gimnastyki sportowej. Ich konkurencja to 
ćwiczenia dwójkowe. Bis!

27 kwietnia – w naszej szkole odbył się 
Międzyszkolny Konkurs Logopedyczny „Trze-
szczące wierszyki”. Jakub Bulski (1c), 
Łukasz Matysiak (O6), Patryk Leśniewski (1b) 
zostali wyróżnieni. Brawo!

28 kwietnia – w Szkolnym Konkursie Recyta-
torskim I miejsce zajęła Olga Jeżmańska (5c), 
II – Zuzanna Jaśkiewicz (3b), III - Luiza 
Marek (6b). Gratulujemy.

8 maja – odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy 
o Krajach Anglojęzycznych.

10–11 maja – klasy integracyjne były na 
wycieczce w RADKOM-ie i w schronisku dla 
zwierząt. Ekologia i empatia – czy to słowa 
klucze do tej wyprawy?

12 maja – redaktorzy naszej gazety: Agnieszka 
Pytlarz i Michał Jasik (6c) zdobyli wyróż-
nienie na V Międzyszkolnym Konkursie Gazetek 
Szkolnych. Cieszymy się!

15 maja – Adam Bartel (5c) i Antoni Biel (6b) 
zostali wyróżnieni w Międzynarodowym Kon-
kursie Matematycznym „Kangur”. Przybijamy 
piątkę, a nawet dwie piątki!

15 maja – w XVIII Regionalnym Konkursie Foto-
graficznym nagrodzono Martę Śliwińską (6b), 
umieszczając jej fotografie na wystawie 
pokonkursowej „Moja Mała Ojczyzna”. To się 
nazywa sukces!

16 maja – Janek Trybulski (5a) i Adam Bartel 
(5c) zajęli II i III miejsce w XVI Regio-
nalnym Konkursie „Młody Przyrodnik”. Hura, 
nasi górą!

20 maja – klasy: Ia, Ib, Ic odwiedziły Magi-
czne Ogrody w Janowcu. To była wycieczka 
pełna magii!

21–22 maja braliśmy udział w Radomskich 
Dniach Godności. Obejrzeliśmy koncert ze-
społu „Mikstura” (Ia i Ib), przeszliśmy 
w barwnym korowodzie, uczestniczyliśmy we 
Mszy Świętej (klasy integracyjne). Naprawdę 
razem raźniej!

26 maja – Dzień Matki. My kochamy nasze Mamy!

29 maja – Aleksandra Kowalczyk (6a) została 
wyróżniona w finale Regionalnego Konkursu 
„Lemaniacy” organizowanym przez PG nr 13. 
Gratulacje!

29 maja – klasa 3c bawiła się na festynie „Radom 
– czyste miasto”. Było barwnie i wesoło!

1 czerwca - Dzień Dziecka. Znów prze-
konaliśmy się, że wszyscy nas kochają! 
Dziękujemy!

2 czerwca – zwycięzcą szkolnego konkursu dla 
klas trzecich „Najpiękniejsze opowiadanie” 
został Konrad Wójcicki (3a), drugie miejsce 
zajęła Natalia Suwała (3a), trzecie miejsce 
przyznano Julii Marszałek i Natalii Molen-
dowskiej (3a). Wyróżniono Rafała Molgę (3c) 
i Natalię Siedlecką (3b).  Brawo! Nagrodą za 
zajęcie I miejsca jest publikacja na naszych 
łamach. Czytajcie „Dzień, który wszystko 
zmienił”!

6 czerwca – uczniowie klas 2c i 2a wyruszyli 
do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik. 
Wrócili pełni wrażeń i wiedzy...

10 czerwca – tytuł Mistrza Tabliczki Mno-
żenia w klasach trzecich zdobyli: Krzysztof 
Zych, Dominik Twarowski, Martyna Kozieł (3b) 
i Łukasz Molga (3c). Gratulujemy!

15 czerwca – zwycięzcami Szkolnej Ligi 
Zadaniowej klas trzecich zostali: Sandra 
Kolut, Oliwia Pawlak, Konrad Wójcicki (3a), 
Dominik Twarowski (3b), Rafał Molga i Zu-
zanna Kowalik (3c). Życzymy dalszych mate-
matycznych sukcesów.

19 czerwca – Bal szóstoklasistów! Działo 
się!!!

21 czerwca – pierwszy dzień lata. Pogoda 
była… letnia!

26 czerwca – upragniony koniec roku i wre-
szcie wakacje! Do przeczytania... we wrze-
śniu!

NIECH  ŻYJE  BAL!!!
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Kochana “Trzynastko”!
Jestem uczennicą klasy 

szóstej, więc w czerwcu 
muszę opuścić Twoje 
mury.  Spędz i łam tu  
siedem lat. Były to lata 
cudowne i miło będę  
wspominać każdy dzień. 
Swoją naukę rozpoczęłam 
w klasie zerowej i uczyłam 
się pilnie, aż do klasy 
s z ó s t e j .  B a r d z o  m i  
przykro, że te siedem lat 
t a k  s z y b k o  m i n ę ł o .  
S m u t n o  o p u s z c z a ć  

szkołę, w której człowiek – czyli  każdy uczeń  –  zżył się 
z innymi uczniami, a nauczycieli bardzo polubił.

Nauczyciele  “Trzynastki” to ludzie w różnym wieku, ale każdy ma wielkie serce 
i jest otwarty na problemy uczniów. Wychowawców miałam wspaniałych. Mogłam 
się do nich zgłosić z każdym problemem. Z każdej sytuacji znaleźli wyjście. Inni 
również pomagali uczniom. Byli otwarci na nasze propozycje, chętnie poprawiali  
słabe oceny na lepsze.

Pocieszam się tym, że zostaje tutaj moja młodsza siostra. Jestem pewna, że 
ona również po kilku latach będzie zadowolona z nauki jak ja.
We wrześniu będę już absolwentką, ale nigdy nie zapomnę, gdzie zdobyłam 
wiedzę. Każdemu powiem z dumą, że  chodziłam do Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 13 w Radomiu. Według mnie – jesteś “Trzynastko” –  szkołą 
najlepszą i najszczęśliwszą.

Ze smutkiem  żegnam się z Tobą i nauczycielami. Życzę Nauczycielom 
i Dyrekcji wszystkiego najlepszego, osiągnięcia zamierzonych celów, zwłaszcza 
tego związanego z powstaniem nowego boiska szkolnego.

Iza Witczak – kl. 6a

SZCZĘŚLIWEJ DROGI, JUŻ CZAS…

Szanowny Panie Dyrektorze! Drogie Grono Pedagogiczne!
Z okazji zakończenia nauki w szkole podstawowej, składamy Państwu 

serdeczne podziękowania.
Z głębi serca dziękujemy za trud i cierpliwość, które włożyliście Państwo nasze 

wychowanie i edukację. Dziękujemy za dobrą radę, cierpliwość, wyrozumiałość 
wsparcie i opiekę. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie lata spędzone na zabawie 
i nauce, za dobre słowo i otuchę, kiedy nie udało się zdobyć upragnionej piątki. 
W szczególności dziękujemy Wam, Drodzy Nauczyciele, za czas poświęcony nam 
przed i po lekcjach. 

Wiemy, że praca nauczyciela do łatwych nie należy. Nie każdy też może 
i potrafi ją wykonywać. Tym bardziej jesteśmy Wam, Pedagodzy, wdzięczni za to, 
że jesteście. Wy wskazaliście nam to, jak żyć, jak zintegrować się ze 
społecznością szkolną i pozaszkolną i jak znaleźć w niej swoje miejsce.

Nie zawsze było różowo. Czasem zdarzały się nerwowe sytuacje: a to 
ściągaliśmy na klasówce, a to nie przygotowaliśmy się do odpowiedzi, 
dokuczaliśmy na lekcji, nie odrobiliśmy zadań domowych.

Wtedy słyszeliśmy słuszną krytykę, ale mimo to, nigdy nie poczuliśmy się 
poniżeni. To takie ważne w naszym młodym życiu. Świadomość szacunku jest dla 
nas bardzo istotna. Wy, Drodzy Nauczyciele, ten szacunek nam okazywaliście 
każdego dnia. I za to Wam dziękujemy.

Wszystkim Nauczycielom życzymy udanych wakacji. Wam też się należy 
solidny odpoczynek od 
tego gwaru, stresu, stosów 
klasówek i codziennych 
przygotowań do zajęć oraz 
trudu, jaki sobie zadajecie, 
by  nas  nauczyć  jak  
najwięcej.

Życzymy Wam, Drodzy 
nauczyc ie le ,  samych 
r a d o ś c i  i  s u k c e s ó w  
w dalszej pracy, aby każdy 
dzień był dla was źródłem 
satysfakcji i radości.

Z wyrazami szacunku kl. 6b

Szanowni Państwo! Drodzy Koledzy!
Siedem lat temu po raz 

pierwszy wstąpi l iśmy 
w mury tej szkoły. Byliśmy 
bardzo nieśmiali i za-
gubieni, ponieważ było to 
dla nas nowe doświad-
czenie. Tutaj pierwszy raz 
poczuliśmy, co to jest 
rywalizacja, dążenie do 
celu oraz zabieganie 
o czyjąś sympatię i przy-
jaźń. Przeżyliśmy w tej 
szkole wzloty i upadki, 
które wiele nas nauczyły. Z każdym dniem coraz bardziej angażowaliśmy się 
w szkolne życie ucznia.

Czasami mieliśmy chwile zwątpienia we własne możliwości, ale nauczyciele 
wspierali nas w trudnych chwilach. Jako klasa przeżyliśmy wiele cudownych chwil. 
Byliśmy razem na wspaniałych wycieczkach, bawiliśmy się świetnie na wielu 
szkolnych imprezach. Piękne były przerwy szkolne oraz wolne chwile, których 
nigdy nie zapomnimy.

Idąc do nowej szkoły, będziemy pamiętać o naszych kolegach, koleżankach. 
Na zawsze zapamiętamy naszych nauczycieli. Dziękujemy im, a przede 
wszystkim dziękujemy Pani Grażynie Wojciechowskiej i Pani Jadwidze Popiel – 
naszym wychowawczyniom i szkolnym mamom – za wsparcie, cierpliwości 
i troskę. Bez ich zaangażowania nasze szkolne życie nie byłoby tak barwne
i szczęśliwe.

Dziękujemy pani Adelajdzie Sobol, która nauczyła nas posługiwania się językiem 
międzynarodowym – angielskim. Pamiętamy o panu Pawle Malmonie, który uczył 
nas śmiać się ze wszystkiego. Dziękujemy pani Agnieszce Stępień, której drugie imię 
brzmi podobno – Matematyka! Słowa wdzięczności dla pani Ireny Gozdek i pana 
Dariusza Różańskiego za pokazanie nam nieograniczonych możliwości naszych 
kręgosłupów, dla pani Beaty Bernat, której energia mogłaby wypełnić elektrownię 
atomową, dla pani Katarzyny Ziomek za przekazanie prawdy o współczesnym 
świecie, że „Normalność jest przereklamowana”, dla pani Ewy Zawadki, która 
okazała się najczulszą matką każdej biedronki i każdego liścia. Dziękujemy pani 
Irminie Bisińskiej, że wymalowała w naszych duszach historyczne obrazy lepsze niż 
Jan Matejko, pani Julicie Piotrowskiej za urzekające poczucie humoru, pani Hannie 
Ozimek, która otworzyła nam oczy na piękno sztuki. Dziękujemy panu dyrektorowi 
Tadeuszowi Ozimkowi, że zawsze mogliśmy na niego liczyć.

Wkrótce  nasze drogi się rozejdą, wiemy jednak, że to nie koniec, lecz początek 
nowej ekscytującej przygody.

 Serdecznie pozdrawiamy, życzymy wielu sukcesów i spełnienia marzeń.
Uczniowie Klasy 6c

Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy ! 
Jesteśmy uczniami klasy 

6d, ale już za parę dni 
będziemy absolwentami 
Szkoły Podstawowej nr 13. 
A dokładnie – my kończymy 
w tym roku dwie szkoły – nr 
8, w której zaczynaliśmy 
naukę i nr 13, w której 
n a u k ę  n a  p o z i o m i e  
podstawowym kończymy. 
Dlatego też nasza klasa jest 
trochę niezwykła. 
Nauczycielom z obu szkół 

dziękujemy. Najbardziej naszemu wychowawcy – Panu Dariuszowi Różańskiemu 
– za cierpliwość, opiekę i bycie z nami na dobre i na złe. Pozostaniecie Państwo 
w naszej pamięci, bo dzięki Wam możemy ruszać w dalszą drogę. Jesteśmy nieco 
onieśmieleni, bo tu zostawiamy kolegów, przyjaciół i serdecznych opiekunów. 
Z Wami dorastaliśmy, poznawaliśmy smak zwycięstw i porażek. 

Szkoda, że ten czas tak szybko minął! Przepraszamy za troski i kłopoty. Mamy 
nadzieję, że drzwi PSP nr 13 będą dla nas zawsze otwarte. Życzymy Państwu 
szczęścia i sukcesów zawodowych. Życzymy wszystkim uczniom naszej szkoły 
spełnienia marzeń! Do zobaczenia!  

Uczniowie Klasy 6d


