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Tańcem interesuje się wielu uczniów naszej szkoły. Popularne są hip hop i breakedance. Ale balet 
to pasja jednej tylko dziewczyny, Rity Słomki z klasy 5c. Postanowiliśmy z nią porozmawiać.
Redakcja: Skąd takie niezwykłe zainteresowanie, wcale nie młodzieżowe?
Rita: Zawsze chciałam być baletnicą. Jako mała dziewczynka uwielbiałam patrzeć na tancerki 
w baletkach i tych baletowych spódniczkach. Pragnęłam tańczyć jak one.
Redakcja: Ile czasu zajmuje Ci przygotowanie do występu?
Rita: To długie i żmudne ćwiczenia! Ćwiczę od siedmiu lat, obecnie w Młodzieżowym Domu Kultury 
w Radomiu.  Zajęcia mam trzy razy w tygodniu po trzy godziny. Niewiele czasu zostaje mi na 
spotkania z koleżankami. Przed występem ćwiczymy codziennie, wtedy czasu jest jeszcze mniej.
Redakcja: Ale radzisz sobie z tym. Jesteś najlepszą uczennicą w klasie! Szacun!  A Twoje baleto-
we sukcesy?
Rita: Zajęłam trzecie miejsca w: „Złotych Baletkach” w Radomiu, w konkursie regionalnym 
w Lipsku, w konkursie ogólnopolskim w Elblągu. Najbardziej cieszy mnie awans do „Dance World 
Cup”, który odbędzie się w Niemczech.
Redakcja: I tam życzymy zwycięstwa! Trzymamy kciuki! Dziękujemy za rozmowę.
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A W NIM:

Wywiad z Prezydentem Radomia, 
Wspomnienia Czytelników i Redaktorów,

Jubileuszowy Klaspress.

LUB NAS LUB NAS NIE LUB, 

ALE NAS CZYTAJ!

BENEFIS SZCZĘŚLIWEJ 13
Drodzy Czytelnicy!

Od dwudziestu pięciu lat trafiamy do Waszych rąk. 
Nasi pierwsi redaktorzy mają dzisiaj po 39 lat, 

prawda jakie to niewiarygodne? 
I jakiż powód do dumy! 

Dlatego będziemy hucznie obchodzić nasz jubileusz. 
19 maja 2017 r. w Muszli Koncertowej 

w Parku Kościuszki uczcimy 
naszą Małą Wielką Gazetkę!  

Powstanie także jubileuszowy numer naszego pisma, 
w którym pragniemy zamieścić Wasze wspomnienia 

o spotkaniach ze Szczęśliwą 13. 
Będziemy bardzo wdzięczni za Wasze opinie, 

prosimy o kontakt na adres e-mailowy: 
szkola@psp13.radom.pl

Wszystkim naszym Czytelnikom, 
Przyjaciołom i Redaktorom 

życzymy wesołych i szczęśliwych chwil 
przy świątecznym stole.

W imieniu Redakcji
 (od dwudziestu pięciu lat opiekunka Szczęśliwej 13)

Jadwiga Popiel
DO TRZECH RAZY SZTUKA
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FATALNA WRÓŻBA (CD.)

W poprzednim odcinku:
Włożyłam rękę do worka, który podstawiła mi prawie pod nos 

i wyciągnęłam karteczkę. Od niechcenia przeczytałam: “Weźmiesz 
udział w walce dobra ze złem. Od ciebie będzie zależał los całego 
świata!”. Tylko tego brakowało! – pomyślałam.

Wyrzuciłam karteczkę z wróżbą do kosza i po skończonych 
lekcjach poszłam do szatni. Gdy się przebierałam, Emma 
zapytała:
- Może cie odprowadzę?
- Jasne, to dobry pomysł – odpowiedziałam, wkładając kurtkę. 

Po wyjściu ze szkoły szłyśmy przez szary, zamglony park. 
Nagle usłyszałam jakiś szmer w pobliskich krzakach. Jednak gdy 
się odwróciłam, nic nie zobaczyłam. Chwilę później coś z sze-
lestem przeleciało nad naszymi głowami. Skrzydlata postać 
przypominała człowieka. Było to na tyle nieprawdopodobne, że 
uznałam, iż wzrok płata mi figle. Pod domem pożegnałam się 
z Emmą, a sama pełna najgorszych obaw i przeczuć otworzyłam 
drzwi i weszłam do salonu. Nie myliłam się! Przy stole siedzieli 
moi rodzice w towarzystwie mężczyzny w czarnej Fedorze 
i brązowym płaszczu.
- Dobry wieczór – przywitałam się.
- Dobry wieczór, nazywam się Endi Barryman i jestem 

dyrektorem szkoły w Londynie. Emily,  rodzice poinformowali 
mnie o twoich świetnych ocenach i nadzwyczajnych zdolno-
ściach, dlatego chciałbym ci zaproponować stypendium w mo-
jej Szkole Talentów.
Przez myśl lotem błyskawicy przemknęło mi pytanie: „Czy mój 

rozmówca ma coś wspólnego z dziwnymi postaciami, które 
towarzyszą mi od lat?”. Jednocześnie dyrektor wydał mi się 
dziwnie znajomy: jego rysy twarzy, sposób mówienia… były 
dziwnie znane i bliskie.
Rodzice byli zadowoleni, że przyjęłam propozycję. Nic dziwnego, 
Szkoła Talentów w Londynie to najlepszy collage w Europie! Ale ja 
miałam pewność, że ta szkoła nie raz mnie zaskoczy.

Tej nocy znowu śnił mi się wielki znicz, który gaśnie, a wszystko 
pokrywa się powoli lepka jak wata cukrowa, ciemną mgłą. We 
śnie dostrzegłam też przenikliwe oczy, które patrzyły na mnie 
w czasie rozmowy z panem Barrymanen. Tak, to były jego oczy… 

Cdn. 

 Amelia Brodnicka, kl. 4a

Jako pierwsze zakwitają 
przebiśniegi. Wychylają 
spod leżącego jeszcze 
śniegu swoje b ia łe 
główki, stąd ich nazwa. 
Potem pojawiają się 
krokusy. Na zielonych 
t rawn ikach  p iękn ie  
wyglądają ich żółte, białe 
i fioletowe kwiatuszki 
podobne nieco do tulipanów. Po krokusach zakwitają wonne 
fioletowe fiołki i białe zawilce. Żółte żonkile i białe narcyzy dopełniają 

ten wiosenny bukiet. Czy pamiętacie opowieść  starożytnych Greków 
o mocy woni  narcyza? Na szczęście dla nas narcyz to tylko piękny 
kwiat, którego zapachem możemy upajać się do woli. W lasach warto 
poszukać jasnofioletowej przylaszczki, której listki pokryte są 
srebrnym futerkiem. Taka modnisia! 

I jeszcze słówko o tu-
lipanach. Kiedyś to też 
były wiosenne kwiaty. 
Jednak ogrodnictwo się 
rozwija i współcześnie 
tulipany to kwiaty cało-
roczne. Jednak bardziej 
odpowiada mi  ry tm 
natury… 

Oliwia Bienias, kl. 6a

WIOSENNY BUKIET

Przylot bocianów to nieomylny znak wiosny. Zawsze witam je z radością, przecież są symbolem pomyślności. Osiedlają się w pobliżu 
ludzkich siedzib, a mimo to tylko ornitolodzy znają ich obyczaje.
Bocian biały jest ptakiem stadnym. Stada liczące nawet kilka tysięcy osobników można zaobserwować na szlakach ich wędrówek i na 
zimowiskach w Afryce. 
Jest ptakiem mięsożernym. Wachlarz jego pożywienia jest szeroki: myszy, pisklęta innych 
ptaków, koniki polne, dżdżownice – oto bocianie przysmaki. Wcale nie żaby!
Bocianom nie grozi globalne wyginięcie, ale od stu lat znacznie zmniejszyła się ich  
liczebność na  wielu obszarach północnej i zachodniej Europy.
Upierzenie tego niezwykłego ptaka jest głównie białe, z czarnymi piórami na skrzydłach. 
Dorosłe bociany mają długie czerwone nogi oraz długie,  spiczasto zakończone czerwone 
dzioby i mierzą średnio 100–115 cm od czubka dzioba do końca ogona. Rozpiętość 
bocianich skrzydeł wynosi od 155 do 215 centymetrów. Naprawdę imponujące rozmiary, 
choć z bliska niełatwo to stwierdzić. Przecież widzimy jeszcze je albo wysoko w locie, albo 
wysoko na gnieździe!

Samanta Redel, kl.6b

NARESZCIE WIOSNA!
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8 lutego – Klasy 4-6 rywalizowały w turnieju 
“Przyrodniczo-sportowe rozgrywki kalendarzowe: 
jesień-zima”. Wśród konkurencji znalazły się: rzut 
śnieżką do celu, slalom hokejowy, ubieranie 
choinki. Zwyciężyły  klasy 4a i 6b. To była świet-
na zabawa! Czekamy na turniej wiosenno-letni!
9 lutego – Klasy 3. wzięły udział w akcji 
”Bezpieczne Ferie”.
9 lutego - Klasy 1-3 bawiły się na balu karna-
wałowym.
13–26 lutego – Ferie, czyli zasłużony czas 
zapomnienia o szkole.
6 marca – Mistrzem Tabliczki Mnożenia w naszej 
szkole został Jakub Ziółkowski z klasy 4a. 
Brawo, pomnażaj swoje sukcesy kolego!
13 marca – odbył się Szkolny Konkurs Recy-
tatorski. W grupie uczniów z klas 1-3 zwycię-
żyła Natalia Landgren z 1a, a w klasach 4-6 
laur zwycięstwa przypadł Mai Doroszewskiej 
z 4a. Gratulacje!
14 marca – Małym Mistrzem Matematyki został 
Jakub Bulski z klasy 3a. Tak trzymać!
16 marca – Nasi reprezentanci (54 uczniów!)
wzięli udział w konkursie Międzynarodowy Kangur 
Matematyczny. Choć na wyniki trzeba czekać do 
maja, dla nas już jesteście zwycięzcami!
21 marca – Pierwszy dzień wiosny, a więc Dzień 
Wagarowicza. Uszczknęliśmy co nieco z wolności!
22 marca – Obejrzeliśmy inscenizację “Dziwna przy-
goda w bibliotece”. Uczniowie klas: 4c i 5c prze-
konali nas, że książki należy szanować i… kochać!
1 kwietnia – Prima aprilis zrobił nam prima 
aprilis i wypadł w sobotę! Taki los!
2 kwietnia – Nasza szkoła zabłękitniała. 
W Światowym Dniu Świadomości Autyzmu przy-
szliśmy w niebieskich strojach. Zrobiło się 
pięknie, bo kolor niebieski to radość i życie.
6 kwietnia - Międzyszkolny Konkurs Mitolo-
giczny. W części wiedzowej I miejsce zdobyła 
PSP Nr 26, II miejsce – PSP Nr 19, III miejsce 
– PSP Nr 13. Najpiękniejsze przedstawienie 
o tematyce mitologicznej przygotowały szkoły 
PSP Nr 13 i PSP Nr 19 (zdobywając I miejsce ex 
aequo), III miejsce zajęła PSP Nr 18.

12 kwietnia – Misterium Paschalne wprowa-
dziło nas w radość Wielkanocy.

KLASPRESS

3

LEGENDA O RZECE MLECZNEJ

Dawno temu osady ludzkie zakładano nad rzekami, by mieć łatwy 
dostęp do wody pitnej. Prastary Radom też usadowił się nad 
rzeką.
Pewnego dnia, gdy osada już liczyła wielu mieszkańców, 
Radomir (jej założyciel), właściciel wielu sztuk bydła wydoił krowy. 
Dzień był niezwykle wietrzny. Łąka, na której pasał zwierzęta, była 
niedaleko rzeki.
- Nabiorę przy okazji wody do wiadra i zaniosę do chaty – 

pomyślał.
Wiatr stawał się coraz silniejszy i ciężko mu było, bo niósł dwa 
pełne wiadra. W jednym było mleko, w drugim woda. 
W pewnym momencie złośliwy wiatr zagnał go nad sam brzeg 
rzeki i zawartość obu wiader wylał do niej. 
- Masz ci los! – mruknął Radomir. – Teraz zamiast świeżego 

mleka i czystej wody mam jakąś rzekę mleczną!
I tak już zostało. Od tamtej pory rzekę płynącą przez Radom 
mieszkańcy nazywają Mleczną.

Julianna, Świerczkowska, kl. 4b

 

OKIENKO Z WIERSZEM

Wiosna przychodzi nad ranem,
Gdy wszystkie ptaki są już wyspane.   

I zaczynają radosny śpiew.
Wiosna przychodzi po deszczu,

Gdy żadna roślinka nie pragnie snu
I pnie się do góry kiełkami.
Wiosna przychodzi radosna,

Każdy w swym sercu ją pozna
Gdy zabrzmi dzwonnym: Alleluja!

Martyna Kozieł, kl. 5b



REDAKCJA 
Opieka merytoryczna i techniczna: J. Popiel, A. Stępień
Zespół redakcyjny: Amelia Brodnicka, Samanta Redel, 
Julianna Świerczkowska.

Oliwia Bienias, Maja Doroszewska, Martyna Kozieł, Ola Neska, Maja Otwinowska, Ania Pająk, 

ŚWIAT  W  OCZACH  DZIECKA

Chciałabym Was zachęcić do przeczytania książki Michała Rusinka 
zatytułowanej „Jak przekręcać i przeklinać”. Książkę dostałam w nagrodę za 
zajęcie I miejsca w szkolnym konkursie recytatorskim. Jest to zbiór wierszy, 
w których autor opisuje swoją zabawę słowami. Przedstawiając w nich litery 
i łącząc ze sobą tworzy bardzo zabawne słowa, takie jak: „ciopąg”, „majtuzy” 
czy też „belwebra”. Co ciekawe,  każde z tych słów opisuje rzeczy spotykane 
przez nas na co dzień. Polecam wszystkim tę książkę, naprawdę jest 
zabawna i może rozweselić niejednego ponuraka. A może sami po jej 
lekturze spróbujecie zabawy ze słowami? 

Maja Doroszewska,  kl. 4a

Miło nam poinformować, że fundatorem tej nagrody książkowej była 
„Szczęśliwa 13”.

Jadwiga Popiel, nauczycielka języka polskiego

DODAJ DO ULUBIONYCH
HUMOR ZESZYTÓW

Klasa 5b opisywała krajobraz górski. 
Oto wyżyny elokwencji:
- Za oknem krajobraz jest bezchmurny.
- Przepiękny krajobraz namalował świat i staczająca się 
z gór natura.

- Za panoramą gór lecą sobie chmurki na niebie.
- Ta fotografia uchwyca chmurki.
- Ukazana fotografia przez okno pokazuje krajobraz górski.
- Ten krajobraz jest pogodny, bo nie pada deszcz.

Wybrała: p. J. Popiel
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