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DRODZY CZYTELNICY!
„Non Omnis Moriar” Witamy
po dlugiej, spowodowanej tzw.
Trudno wspominać kogoś, kogo
wciąż mamy przed oczami, kogo
spodziewamy się, że za chwilę
wejdzie by podzielić się nowymi
spostrzeżeniami i okrasi je nader
dowcipną puentą. Jednakże - jak to
często bywa - życie ludzkie samo
pisze swój scenariusz. I tak
w przypadku Kolegi Pawła
Malmona napisało niespodziewane zakończenie. Odszedł wrażliwy
człowiek o duszy artysty. Dobry
Belfer, przyjaciel dzieci i młodzieży.
Trudno będzie Go zastąpić w jego
pomysłach, twórczości plastycznej, teatralnej.
Powtarzając za mistrzem Horacym – „Non Omnis Moriar” (Nie
wszystek umrę) - Paweł pozostanie na zawsze z nami w naszej
pamięci.
Tadeusz Ozimek

OKIENKO Z WIERSZEM
Jesień bywa złota
Mieni się barwami
Wszystkich pór roku.
Ale czasem jesień
Jest smutna i ponura.
Okrywa się żałobą –
Tak jak teraz…
Arleta Karnafel, 6c

przyczynami od nas niezaleznymi, przerwie. Na lamach naszej gazety, od 22 lat,
staramy sie pisac o wszystkim, co dotyczy
Was i naszej szkoly. Liczymy na Wasze
wsparcie i pomoc. Czekamy na Wasze
wiersze, opowiadania, rysunki, komiksy
i artykuly. Zyczymy Wam powodzenia
i sukcesów w nauce i w realizacji wszystkich
wyznaczonych sobie celów. Jestesmy
z Wami na dobre i na zle!
W imieniu redakcji:
Jadwiga Popiel i Agnieszka Stepien

DWA OBLICZA JESIENI
Jesień to pora roku, która zaczyna się 23 września,
a kończy 21 grudnia. Na początku jesieni zazwyczaj
jest ciepło i słonecznie. Po czystym niebie płyną
białe obłoki. Często temperatura jest na plusie.
Rzadko pada deszcz. Krajobraz jest kolorowy, liście
spadają z drzew tworząc różnobarwne dywany,
które szeleszczą pod stopami. Dzieci zbierają
kasztany i żołędzie. Ptaki powoli odlatują do ciepłych
krajów, a zwierzęta zbierają pożywienie - tak zwane
zapasy na zimę.
Drugi etap jesieni jest nieco brzydszy. Pogoda
zimna, deszczowa, chłodne wiatry i temperatury
częściej na minusie – to zjawiska typowe dla tego
etapu. Jest przenikliwie zimno, a niebo najczęściej
pochmurne i szare. Przyroda traci swój urok.
Bezlistne drzewa, zmarznięte trawy sygnalizują, że
powoli zbliża się zima. Ludzie zaczynają sie cieplej
ubierać, rzadziej wychodzą na spacery i częściej
chorują.
Jesień to rzeczownik rodzaju żeńskiego i jak
prawdziwa kobieta bywa kapryśna. Raz ciepła
i pogodna, innym razem zimna i ponura.
Dominika Grzywacz, kl.6c

PAN PAWEŁ MALMON W NASZYCH WSPOMNIENIACH
Wiesława Makuch: Paweł bardzo rzadko jeździł na wycieczki
szkolne z dziećmi. Ale raz udało mi się Go namówić na wyjazd
do Zakopanego z jedną z ósmych klas. To była bardzo udana
wyprawa. Po pierwsze okazało się, że Paweł jest wielkim
pasjonatem i znawcą Zakopanego. Po drugie, wcielając się
w rolę naszego przewodnika, pokazał nam „swoje Zakopane”,
zobaczyliśmy wówczas wiele ciekawych miejsc. Po trzecie
sprawdził się świetnie jako opiekun i organizator. Emanował
spokojem i cierpliwością. Młodzież uwielbiała Go. Innym razem
zaskoczył mnie swoimi niekonwencjonalnymi metodami
edukacyjnymi. Otóż w ramach lekcji plastyki pozwolił chłopcom
– entuzjastom graffiti – pomalować swój samochód i tak
powstało swoiste dzieło sztuki ulicznej. Jego leciwe punto
wzbudzało na ulicach Radomia powszechne zainteresowanie.
Młodzi „artyści” ozdobili je jaskrawymi jęzorami ognia, czyniąc je
podobnym do kosmicznej rakiety. Byli zachwyceni swym
nauczycielem i bardzo dumni ze swego dzieła.

Marzena Gąsior, Irena Gozdek, Robert Gregorczyk: Trudno
pogodzić się z faktem, że Pawła już nie ma i trudno pisać o Nim
w czasie przeszłym. Był naszym kolegą 23 lata - to kawał czasu.
W ciągu tych lat poznaliśmy Pawła jako człowieka o wielu
talentach artystycznych, pełnego radości życia i swoistego
poczucia humoru. Mało kto wie, że był miłośnikiem komedii
Barei. Potrafił cytować całe sceny z filmu MIŚ czy REJS. Gdy
narzekaliśmy, że w szkole jest zimno mówił cyt. “Dziewczyny jest
zima - to musi być zimno, ale palacz pewnie pali na okrągło”.
Często był autorem bardzo trafnych i śmiesznych komentarzy
dotyczących życiowych absurdów. Sposób, w jaki prezentował
bohaterów swych opowiadań, sprawiał, że słuchacze pokładali
się ze śmiechu. Opowiadał dowcipy, cytował anegdoty i udzielał
spontanicznych odpowiedzi nasyconych wielkim poczuciem
humoru. Nie jest łatwo być człowiekiem uśmiechu, szczególnie
wtedy, gdy dokucza cierpienie fizyczne. A mimo to Paweł był
człowiekiem uśmiechu i taki pozostanie w naszej pamięci.

Jadwiga Popiel: Współpracowaliśmy przez 22 lata przy
redagowaniu i wydawaniu „Szczęśliwej 13”. Trudno uwierzyć, że
teraz będzie inaczej. Zabraknie Jego rysunkowych komentarzy
do artykułów, dowcipnych fotomontaży i niespodzianki dla
absolwentów w czerwcowej gazetce. To będzie zupełnie inna
gazeta… Show must go on… Za wszystko – dziękuję.
Paweł Kosiec: Pan Paweł Malmon był miłym i przyjemnym
nauczycielem.
Dominika Grzywacz: Lekcje przebiegały w miłej atmosferze.
Pan rzadko bywał surowy. Dostała wiele nagród i dyplomów za
moje prace. To będą pamiątki po Panu.
Paweł Zych: Był bardzo dobrym nauczycielem. Cieszyliśmy się
na lekcje plastyki.
Kuba Kuśmierski: Pan Paweł Malmon był bardzo łagodny.
Lubiłem przychodzić na Jego lekcje, nie czekałem na nich na
dzwonek na przerwę.
Aleksander Maciejczyk: Był wyjątkowy, zawsze miły dla
uczniów. Dawał dobre oceny.
Agnieszka Pytlarz: Najbardziej lubiłam Pana ze wszystkich
nauczycieli. Bardzo lubię malować. Pan ślicznie malował, był dla
mnie wzorem. Był inny od nauczycieli, bo zawsze wyrozumiały
i miły.
Monika Mastalerz: Lubiłam Pana i jego lekcje, inne od pozostałych. Robiliśmy kanapki, sałatki, desery. Ile było przy tym
zabawy! Mój najulubieńszy nauczyciel.
Oliwia Gaj: Lekcje z Panem były radosne. Bardzo mi ich
brakuje.
Jakub Kowalski: Lekcje plastyki i techniki były zawsze super.
Lubiłem Pana.
Arleta Karnafel: Gdy przechodzę koło sali 205, mam ochotę
wejść i uśmiechnąć się do Pana. Tęsknimy za Panem!
Michał Jasik: Pan Paweł Malmon był świetnym nauczycielem.
Znała Go cała szkoła i wszyscy Go lubili. Często organizował
konkursy plastyczne. Cenił kreatywność uczniów.
Janek Trybulski: Na lekcjach robiliśmy wiele ciekawych rzeczy,
na przykład kolorowe kanapki. To były luźne lekcje, ale zawsze
uczyły czegoś nowego. No i można było pograć na komputerze.
Pan Malmon był miłym człowiekiem.
Oliwia Oleksiewicz: Pan zawsze pomagał i tłumaczył, jak
czegoś nie rozumieliśmy. Na ogół był wesoły i bardzo łagodny.
Był moim ulubionym nauczycielem.
Oskar Waszko: To najlepszy nauczyciel! Miał poczucie humoru,
nigdy się nie denerwował, nawet, gdy zrobiliśmy coś złego.

Czas płynie zbyt szybko by go dotknąć i zobaczyć, tylko tragiczne wieści porażają Nas swoją nieuchronnością.
Paweł nie żyje!
Odszedł?, Odpłynął?, Odleciał?, może pomaszerował tylko swoją drogą
Nieodkrytą, Zagadkową, kompletnie nieznaną.
Pozostały zdjęcia, wspomnienia, ruchome obrazy z przeszłości i wizerunek chłopaka, a później mężczyzny z nieodłącznym
poczuciem humoru.
Ta szczególna wrażliwość satyryka była rozpoznawalna i zaraźliwa, ale tylko przez tych, którzy Go bardzo dobrze znali, czyli dla Nas.
A teraz, teraz nasze myśli i skojarzenia, szkicują od nowa pamięć o Nim,
…bo te ciężkie kroki i czarne buty to były Martensy Jego wycieruchy
…bo swoim samochodem „ognistą strzałą” cieszył wszystkich renówką wspaniałą
…bo orkiestra dęta grając klasykę ,grała Van Halen, a może Metalicę?
Ku Pamięci Paweł Janowicz
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Szczesliwa 13

KLASPRESS
1 września 2014 – początek nowego roku
szkolnego. Witaliśmy entuzjastycznie!
30 września – Dzień Chłopaka. W tym roku
obchodzony na ogół w plenerze. Królewskie
Źródła z tej okazji odwiedziły klasy: 6a,
6b, 6c, 5a, 4b.
10 października – akademię z okazji Dnia
Nauczyciela przygotowali uczniowie pod
opieką pp. I. Bisińskiej i M. Rybińskiej.
Podziękowaliśmy naszym Nauczycielom serdecznie i szczerze.
15 października – I etap Kuratoryjnego
Konkursu Przedmiotowego z przyrody. Do II
etapu zakwalifikował się Antoni Biel,
uczeń p. Ewy Zawadki. Trzymamy kciuki!
16 października – Ślubowanie klas pierwszych. Witamy w naszych szeregach i życzymy powodzenia!
30 października – Halloween to świetny pretekst do dobrej zabawy. Nasi angliści przygotowali dyskotekę z konkursami i zabawami
integracyjnymi.
1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych
2 listopada – Zaduszki

DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
I ZADUSZKI
Uroczystość Wszystkich Świętych wywodzi się głównie
z czci oddawanej męczennikom, którzy oddali swoje życie
dla wiary w Chrystusa. Pierwotnie święto to obchodzono
13 maja. W roku 610 papież Bonifacy IV otrzymał od
cesarza starożytną świątynię pogańską Panteon, kazał
złożyć tam liczne relikwie i poświęcił tę budowlę na kościół
pod wezwaniem Matki Bożej Męczenników. Od tego
czasu oddawano cześć wszystkim zmarłym męczennikom, w dniu 13 maja. Papież Grzegorz III w 731 roku
przeniósł tę uroczystość z 13 maja na dzień 1 listopada.
Powodem były prawdopodobnie trudności z wyżywieniem rzesz pielgrzymów przybywających do Rzymu na
wiosnę. W 837 roku Grzegorz IV rozporządził, aby odtąd
1 listopada był dniem poświęconym pamięci nie tylko
męczenników, ale wszystkich świętych Kościoła katolickiego. Następnego dnia po Wszystkich Świętych w Dzień
Zaduszny (2 listopada) obchodzony jest dzień wspominania zmarłych (w Polsce zwany Zaduszkami). Dla
katolików łacińskich i wielu innych chrześcijan zachodnich jest to dzień modlitw za wszystkich wiernych zmarłych.
Ludzie odwiedzają cmentarze, aby ozdobić groby
kwiatami i zapalić znicze.
Michał Jasik, kl.6c
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MULTISPORT W NASZEJ SZKOLE
Program „MultiSport” w 2014 roku jest adresowany do dzieci ze
szkół podstawowych, z klas IV - VI.
Zadania te są realizowane na zajęciach pozalekcyjnych. Zajęcia
te dają możliwość uprawiania wielu sportów, zachęcając dzieci
do wyboru preferowanej formy aktywności, zgodnej z ich
zainteresowaniami i predyspozycjami. Głównym założeniem
programu jest nabycie zróżnicowanych umiejętności ruchowych
dzieci i kreowanie wzorów zachowań prozdrowotnych.
W naszej szkole zajęcia multisportowe odbywają się trzy razy w
tygodniu: w poniedziałki, środy i czwartki, na sali gimnastycznej
lub boisku szkolnym. Biorą w nich udział osoby, które lubią
aktywnie spędzać czas. Na zajęciach dzieci grają w piłkę nożną,
siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną i wiele innych. Ja bardzo
lubię te zajęcia. Zapraszam wszystkich!
Rafał Altman kl. 6c
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ŚWIAT W OCZACH PANA PAWŁA MALMONA
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