
 

 

PISMO  UCZNIÓW  PUBLICZNEJ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR  13  W  RADOMIU 

Nr 3  Rok szkolny 2019/20 

12 marca - zawieszenie zajęć stacjonarnych  

w szkole. Pandemia to słowo przerażające, któ-

rego znaczenie musieliśmy tego dnia poznać 

wszyscy. 

25 marca – Nowa era w polskich szkołach -  

początek zdalnej nauk. Tego jeszcze nigdy nie 

było! 

21 marca - Światowy Dzień Osób z Zespołem Dow-

na. Wszyscy tego dnia, na znak integracji, zro-

zumienia oraz szacunku wobec osób z Zespołem 

Downa, założyliśmy dwie różne skarpetki. Ko-

ordynatorem akcji był pan Emil Ekiert. 

2 kwietnia - Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.  

22 kwietnia - Dzień Ziemi. Z tej okazji opie-

kunki LOP przygotowały prezentację i mini wy-

kłady.  

26 maja - Złożyliśmy najlepsze życzenia na-

szym Mamom. 

1 czerwca - Dzień Dziecka. Pamiętali o nim 

nasi Rodzice i Nauczyciele. 

2 czerwca - Wyłoniono zwycięzców szkolnego 

konkursu „Superbohaterowie są wśród nas”. 

Wzięli w nim udział uczniowie z klas 4-8. Ju-

ry konkursowe oceniało nadesłane prace, 

uwzględniając niezwykły czas ich powstawania 

- nieznany światu czas pandemii - i zaangażo-

wanie twórcze ich autorów. Wybór zwycięzców 

był bardzo trudny, ponieważ każda praca wyra-

żała wielkie emocje i dramatyczne przeżycia. 

Dlatego też postanowiono przyznać cztery rów-

norzędne pierwsze miejsca. Zdobyli je: Marika 

Dryja, Łukasz Matysiak-Domonik, Oskar Kosic-

ki, Jakub Hernik. 

15 czerwca - Rozstrzygnięcie Międzynarodowego 

Konkursu "Kangur Matematyczny". Sześciu uczniów 

naszej szkoły zostało laureatami: Jakub Boch-

niak, Piotr Markowicz, Szymon Bartosiewicz, Ma-

ja Petrzak, Dominik Twarowski oraz Antonina Ko-

walczyk. Gratulujemy! Koordynatorem szkolnej 

edycji konkursu była pani Agnieszka Stępień. 

16–18 czerwca – Egzamin ósmoklasistów. Trzy-

mamy kciuki za naszych absolwentów! 

26 czerwca – zakończenie roku szkolnego 2019/20. 

O tym roku nauki nigdy nie zapomnimy! Do zo-

baczenia po wakacjach! 
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Kochani Absolwenci Klas Ósmych! 
Polska noblistka, Wisława Szymborska, napisała: „nic dwa razy 
się nie zdarza i nie zdarzy”. To prawda. Dziś skończyliście przy-
godę, która więcej się nie powtórzy. Ale czy to powód do zmar-
twień??? Coś musi się skończyć, żeby zaczęło się coś nowego. 
Tak niedawno nauczyciele klas początkowych nieśmiało otwierali 
przed Wami świat wiedzy, pomagając kreślić pierwsze koślawe 
litery. Z każdym rokiem wprowadzali Was tajemną magię wiedzy 
i swojego doświadczenia - wzrastaliście jako uczniowie, społecz-
ność, jako ludzie. Zakończenie edukacji w szkole podstawowej 
to etap, który otwiera okno na świat. Przed Wami wiele trudnych 
decyzji – pierwszą z nich jest wybór nowej szkoły. 
Życzymy, abyście, dokonali tego wyboru z rozwagą i mądrością. 
Dziękujemy za entuzjazm, świeże spojrzenie, wrażliwość i do-
broć. Dziękujemy, że mogliśmy patrzeć na świat Waszymi  ocza-
mi. Jan Paweł II powiedział: „Dzieci są nadzieją, która rozkwita 
wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, 
przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.” Dziękujemy, że 
jesteście naszą nadzieją na lepsze jutro i piękniejszy świat. 

W imieniu Uczniów PSP nr 13 w Radomiu 
Amelia Brodnicka  

KLASPRESS 
Drodzy Czytelnicy! 

Życzymy Wam  

słonecznych, wesołych,  

a przede wszystkim  

zdrowych wakacji.  

Niech wakacyjne przygody  

sprawią Wam wiele radości  

i dadzą wytchnienie  

po trudach zdalnej nauki.  

Redakcja „Szczęśliwej 13” 



 

 

KLASA VIIIA 

W imieniu wszystkich rodziców klasy VIIIA pra-
gniemy z całego serca podziękować całemu 
Gronu Pedagogicznemu. Dziękujemy, że opie-
kowaliście i troszczyliście się o nasze dzieci. 
Chcieliście, żeby szkoła była ich drugim do-
mem.  
„Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez 
ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem 
innych". Słowami tymi pragniemy wyrazić 
wdzięczność, podziw, szacunek za trud włożony 
w wychowanie oraz nauczanie naszych dzieci. 
Jeśli kiedyś nasze dzieci osiągną sukces  
w życiu, będzie to niewątpliwie, częściowo 
także Wasza zasługa. 
Drodzy Wychowawcy! Mamy nadzieję, że bę-
dziecie ich dobrze wspominać. Dziękujemy 
Wam za wasz trud i serce jakie im okazaliście. 

Rodzice uczniów klasy VIIIA 

Drodzy Uczniowie!  
Przed Wami kolejny ważny etap  
w życiu! Żegnając się z nami zapew-
ne wspominacie wszelkie chwile 
związane z tym okresem, okresem 
jakże ważnym, który miał przygoto-
wać Was do życia w społeczności, 
życia już bardziej odpowiedzialnego 
i wymagającego, z czego z pewno-
ścią zdajecie sobie sprawę. Praca  
z Wami całemu gronu pedagogicz-
nemu zapadnie w pamięci, tworzyli-

śmy wspólnie wspaniałą społeczność szkol-
ną. Mamy nadzieję, że wyniesione wartości  
i doświadczenia dobrze wykorzystacie  
w przyszłości mając na uwadze słowa Wiel-
kiego Polaka ,,Nie wstydźcie się krzyża, 
starajcie się nosić go na co dzień, abyście 
nigdy nie zwątpili, abyście nigdy nie utracili 
tej wolności ducha, do której On wyzwala 
człowieka, abyście nigdy nie wzgardzili tą 
Miłością, która jest największa, która się 
wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludz-
kie nie ma ani korzenia, ani sensu.” Życzymy  
Wam takiej właśnie świetlanej przyszłości,  
a Rodzicom dziękujemy za wszelkie dobro  
i wieloletnią współpracę.  

Bożena Świgoń i Monika Zbiciak  
– nauczyciele wspomagający  

„Tak niedawno żeśmy się poznali, a już poże-
gnania nadszedł czas…” Słowa tej piosenki 
wydają się adekwatne dzisiaj, gdy po ośmiu 
latach nauki, w tych szczególnych okoliczno-
ściach opuszczacie „mury” tej szkoły. 
1 września 2015 r. – wtedy po raz pierwszy się 
zobaczyliśmy. Wasze nieco wystraszone, ale 
też pełne ciekawości dziecięce oczy wpatrzo-
ne były we mnie. Też się stresowałam.  
Uczyliśmy się siebie nawzajem. Były wzloty  
i upadki.... oj działo się, działo, dobrze o tym 
wiecie, ale teraz nie czas rozdrapywać rany – 
wszelkie wpadki pozostaną naszą słodką, klasową tajemnicą. W pamięci pozostawmy 
tylko miłe wspomnienia, a było ich wiele. Tworzyliśmy zgraną drużynę, w której każdy miał 
swoje zadania. Starałam się być waszym przewodnikiem, w czym wspierały mnie panie 
Bożena Świgoń, a potem Monika Zbiciak. 
Dziękuję Wam wszystkim. Paniom wspomagającym za wsparcie, Rodzicom za owocną 
współpracę, a Wam, moi uczniowie za: każdy uśmiech, każda łzę, każdą rozmowę, zaufa-
nie, a nawet za każdy siwy włos, który pojawiał się, gdy broiliście. Cieszę się, że Was po-
znałam i mogłam spędzić z Wami te pięć pouczających lat.
Życzę Wam, żebyście nigdy nie zatracili dziecięcej ciekawości świata, radości z nowych 
doświadczeń, otwartości na ludzi, zaangażowania w podjęte działania, a co najważniejsze – 
pozostańcie sobą. Nie traćcie nadziei, wiary we własne siły, ani w możliwości drugiego czło-
wieka. Pamiętajcie, że oprócz nabytej wiedzy, o wartości drugiego człowieka decyduje to, co 
ma w sercu, Miejcie więc szacunek do każdego napotkanego człowieka, bo to jest w życiu 
jedna z najważniejszych wartości, jakich trzeba przestrzegać. Nie rezygnujcie z marzeń  
i planów, pamiętając, że każdy z Was ma ważną rolę do spełnienia. Nie oglądajcie się 
wstecz, ale i nie zapominajcie o tych, którzy Was ukształtowali. Będę za Wami tęsknić.  

Julita Piotrowska – wychowawca klasy VIIIA 

Kochani nauczyciele, jest nam bardzo trudno się z Wami pożegnać. Te kilka lat minęło 
tak szybko. Serdecznie dziękujemy za wielkie zaangażowanie, wytrwałość, wysiłek wło-
żony w naszą edukację. Dziękujemy za dobre słowa, które dodawały nam skrzydeł  
i pozwalały uwierzyć we własne możliwości. Dziękujemy za pokazanie nam, że porażki 
mogą nas czegoś pożytecznego nauczyć. Dziękujemy za wspaniałe przygotowanie do 
egzaminów i trzymanie za nas kciu-
ków.  
Pani Julito, Pani Moniko i Pani Bożeno, 
dziękujemy za serce, uśmiech, dobre 
słowo, zachętę do pracy, gdy nic się nie 
udawało i pochwałę, gdy wszystko szło 
dobrze. Za pomoc w odkrywaniu tego,  
w czym jesteśmy najlepsi i przekonywa-
nie, że możemy zrobić więcej niż się 
spodziewamy. Za pokazanie nam, że 
się liczymy i jesteśmy ważni. Za to, że w tak wielu sytuacjach mogliśmy zawsze na Pa-
nie liczyć... Lepszych wychowawczyń nie mogliśmy sobie wymarzyć.  

Klasa VIIIA 



 

 

KLASA VIIIB 

Kochani Moi Uczniowie! 
Poznaliśmy się pięć lat temu i wyruszyliśmy we wspólną drogę, której celem było ukończenie szkoły podstawowej. Udało się nam! Szkołę 
ukończyliście z sukcesem. Przeżyliśmy wspólnie wiele chwil radosnych, smutnych, podniosłych, a przede wszystkim:  ważnych. To uczyniło 
nas sobie bliskimi. Wycieczki, codzienne lekcje, szkolne uroczystości, zielone szkoły – jaka szkoda, że to już za nami. Tak trudno się roz-
stać. Pamiętacie, co Lis powiedział do Małego Księcia? „Jest się odpowiedzialnym za tego, kogo się oswoi”. Chciałabym, abyście o tym 
przesłaniu pamiętali. Zaprzyjaźniliśmy się, zaufaliśmy sobie – to najpiękniejsze, co mogliśmy sobie wzajemnie podarować. Dlatego dziś, 
gdy odchodzicie  ze szkoły podstawowej, ja nie żegnam się z Wami - mówię Wam: Do widzenia. Życzę Wam spełnienia marzeń, powodze-
nia we wszystkim, czego się podejmiecie. Życzę Wam, byście do swych celów docierali prostymi, szerokimi, jasnymi drogami.  

Wasza „oswojona” wychowawczyni Jadwiga Popiel 

W imieniu klasy 8bi mamy zaszczyt podziękować Nauczycielom, 
Pedagogom, Dyrekcji i oraz wszystkim Pracownikom Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 13 Radomiu, 
Dziękujemy za wsparcie i pomoc, którymi nas obdarzyliście.   
Dziękujemy naszej wychowawczyni, Pani Jadwidze Popiel, za 
każdą chwilę spędzoną z nami, za wsparcie, zaufanie oraz troskę 
o wszystkie nasze sprawy. Dziękujemy za każdą lekturę, jaką  
z nami opracowała oraz za cierpliwość, jaką do nas miała. 
Dyrekcji szkoły dziękujemy za przyjęcie nas do grona uczniów oraz 
rozwiązanie wszelkich problemów czy konfliktów, jakie mieliśmy.  
Drodzy Nauczyciele, dziękujemy za  wiedzę, którą nam przekazali-
ście. 
Mamy nadzieję, że będziecie wspominać nas z sympatią. Chcieli-
byśmy zapisać się w Waszej pamięci jako uczniowie, którzy wyru-
szając w dalszą drogę życia, bardzo wiele Wam zawdzięczają.  Ze 
smutkiem rozstajemy się  z Wami i Naszą Szkołą. 

Żegnaj szkoło!  
Z wyrazami szacunku  

Samorząd Uczniowski klasy VIIIB 

Drodzy Nauczyciele! 
Dziękujemy: 
Za dobre słowa, serce, wytrwałość, wysiłek i starania w wychowa-
nie i edukację naszych dzieci, 
Za pomoc w odkrywaniu ich talentów i przekonywanie, że mogą 
zrobić więcej niż się spodziewamy. 
Za pokazanie, że porażki mogą nauczyć czegoś pożytecznego,  
a przede wszystkim za uśmiech, miłość i życzliwość oraz co-
dzienne, cierpliwie budowanie wnętrz naszych pociech. 
Dla najlepszych Nauczycieli składamy słoneczne życzenia: 
szczęścia, pełni radości , spełnienia marzeń i zdrowia, byście 
mogli w pełni realizować swoje plany życiowe i zawodowe. 

Rodzice uczniów klasy VIIIB 



 

 

KLASA VIIIC 

„Najdalej zajdzie ten człowiek, który wie, gdzie idzie!” 
Moi drodzy uczniowie! 
Kończy się ważny etap Waszego życia – w murach tej szkoły spędziliście osiem lat. Bywały chwile trudne i smutne, jednak znacznie więcej 
było tych radosnych i miłych. Beztroskie lata dzieciństwa za Wami! Każdy z Was pozostawi w tej szkole cząstkę siebie. To tutaj poznaliście 
pierwszych przyjaciół, przeżyliście pierwsze zauroczenia, sukcesy i porażki. Braliście udział w konkursach, zawodach, jeździliście na wy-
cieczki. Na zawsze pozostaną w pamięci nocne rozmowy, spacery… 
W ostatnim czasie doświadczyliśmy wielu „nowości” – nikt nie spodziewał się pandemii, 
nauki zdalnej. Zmiana systemu nauczania i sytuacja, w której się znaleźliśmy, zacieśniła 
relacje między nami. 
Niestety, wspólną drogę czas zakończyć – trudno to sobie wyobrazić. 
Życzę Wam, abyście zdobytą wiedzę i umiejętności jak najlepiej wykorzystali w dalszym 
swym życiu, zawsze pracowali sumiennie i uczciwie, a za przykładem bohaterów – kochali 
ojczyznę. 
Realizujcie swoje pasje, wyrażajcie swoje zdanie, bądźcie wzorem dla młodszych. 
Łzy cisną się do oczu… 
Wyrośnijcie na mądrych i dobrych ludzi! Pamiętajcie, że jestem i zawsze służę pomocą! 

Magdalena Rdzanek – wychowawczyni klasy VIIIC 

Kochani Nauczyciele! 
Chcielibyśmy podziękować Wam za cały wkład w naszą edukację, jaki wło-
żyliście podczas tych kilku lat! Dziękujemy Wam za wszystkie spędzone 
razem dni, wszystkie lekcje, przerwy (na których nie zawsze byliśmy anioł-
kami – za co przepraszamy), wycieczki szkolne. Dziękujemy Wam za 
wszystko. Dzięki Wam nauczyliśmy się tego, że porażki to coś ludzkiego  
i że nie trzeba się ich wstydzić, a wyciągać wnioski.  
Waszą zasługą, drodzy Nauczyciele, jest to, że teraz wiemy, na co nas stać  
i co liczy się w życiu. Każdy z Was jest wyjątkowy i jedyny w swoim rodza-
ju, każdemu z Was chcielibyśmy podziękować z osobna, mamy dużo wspo-
mnień, które są z Wami związane. Naszej wspaniałej Wychowawczyni – 
Pani Magdalenie Rdzanek, chcemy podziękować przede wszystkim za 
cierpliwość, dobre serce i czas; Pani Dyrektor – Małgorzacie Filipiak za 
uśmiech i ,,Dzień dobry!’’ na korytarzu; Panu Jamrozikowi dziękujemy za 
mnóstwo opowiedzianych historii i dyskusji; Pani Rudny za przedstawienie 
nam kawałka świata – choć tylko w książkach – było bardzo ciekawie!; Pa-
nu Gregorczykowi za wszystkie mecze siatkówki; Pani Ziomek za wspólne 
śpiewanie; Panu Ekertowi oraz Pani Gomule za uczenie nas języka, który 
przyda nam się w przyszłości; Pani Przyborskiej za pokazanie nam, jak 
wiele matematycznych sztuczek możemy wykorzystać w codziennym życiu. 
Wszystkim naszym Kochanym Nauczycielom jesteśmy wdzięczni za wiele 
rzeczy, ale nie wszystkie jesteśmy w stanie wymienić. 
Chcemy też życzyć Wam wszystkiego dobrego, zadowolenia z życia prywat-
nego oraz zawodowego, życzymy Wam energii, wielu przygód i aby spełniły 
się wszystkie Wasze marzenia! 
Mamy nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję się spotkać, powspomi-
nać oraz porozmawiać. 

DZIĘKUJEMY WAM, 
Uczniowie klasy VIIIC 

Drodzy Nauczyciele! 
My, rodzice dzieci z klasy VIIIC chcielibyśmy podziękować 
Wam za to, że przez tyle lat wkładaliście swoją siłę i energię  
w nauczanie naszych pociech. Jesteśmy Wam bardzo 
wdzięczni za to, że zawsze byliście do dyspozycji naszej oraz 
dzieci, zawsze mogliśmy się do Was zwrócić z prośbami i nie 
słyszeliśmy słów odmowy.  
Uczyliście nasze dzieci od najmłodszych lat nie tylko wiedzy 
szkolnej, ale też tego, co przyda im się teraz, ale i w dorosłym 
życiu - szacunku, dobrego zachowania, umiejętności komuni-
kowania się z innymi oraz rozwiązywania różnych konfliktów.  
My i dzieci wspominamy i będziemy wspominać te lata  
z uśmiechem na ustach. Dziękujemy Wam za te wspólne lata.  
Jesteście Nauczycielami na 6+! Dziękujemy!  

Rodzice Uczniów klasy VIIIC 


