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Michał Kuczyński, kl. 4a 

Mateusz Morawski, kl. 2b 

Julia Przewoźnik, kl. 3b 

Hej Tuzinianie i Tuzinianki! 

Oto historyczny moment! Trzymacie w rękach kolejny 

numer gazetki! Jest to numer listopadowy i dużo w 

nim akcentów z przeszłości. Ale i w przyszłość może-

cie się przenieść, za pomocą wspaniałych wehikułów 

czasu! 

Dostarczyliście tak wiele ciekawych materiałów, że 

nie wszystkie udało się umieścić w tym numerze. Pro-

simy o cierpliwość i wyrozumiałość! Będą na pewno! 

Już zbieramy materiały do kolejnej grudniowej gazetki! Liczy-

my na tych Redaktorów, którzy piszą zawsze. Zachęcamy tych, 

którzy są z nami od niedawna, a świetnie pracują! Zapraszamy 

tych, którym brakuje odwagi, a nie brakuje pomysłów! 

Wspaniale pracuje się nad gazet-

ką, kiedy zasypujecie nas artyku-

łami, rysunkami, pomysłami. 

Przynosicie na papierze i wysy-

łacie drogą e-mailową! SUPER!  

Nie chowajcie ołówków, nie 

przestawajcie rysować i pisać!  

Red. 
biblioteka12sp@interia.pl 
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Zawsze wydawało mi się, że prasowanie jest nudne. niepotrzebne i, że jest stratą 

czasu. Ale gdy przeczytałem jak kiedyś prasowano - oniemiałem!    Wyobraźcie so-

bie, że w VIII wieku prasowało się miseczką wypełnioną gorącym węglem. Taki spo-

sób został wynaleziony przez Chińczyków. Tym żelazkiem prasowało się bardzo nie-

komfortowo, ponieważ łatwo było przypalić ubranie. Następnie wynaleziono żelazko 

na duszę. Dusza to kawałek metalu, który wsadzało się do pieca, żeby się nagrzał, a 

potem umieszczało się go w żelazku tak, aby żelazko długo pozostawało gorące. Gdy 

żelazko robiło się chłodne, dusza z powrotem trafiła do pieca. 

 
Długo trwało zanim wynaleziono obecne żelazka, stało się to dopiero po wynalezieniu 
prądu. Choć prasowanie jest coraz łatwiejsze, to nikt mnie nie przekona, że to coś 
fajnego. Moim marzeniem jest, żeby w przyszłości były roboty, które będą prasować 
za nas. 

Przedmioty też mają duszę... 

Michał Cewiński, kl. 3a. 

Co wiesz o Fryderyku Chopinie? 

- Miał wielki talent. 
- Urodził się w 1810 roku. 

- Był polskim kompozytorem. 
- Grał na fortepianie. 
- Urodził się w Żelazowej Woli. 
- Żył 39 lat. 
- Kochał wierzby płaczące. 
- Miał trzy siostry: Ludwiką, Emilkę i Izabelę. 
- Zmarł w roku 1849. 

- Do trumny włożono mu grudkę polskiej ziemi. 
- Pochowany jest na paryskim cmentarzu Père Lachaise. 
- Jego serce znajduje się w Kościele św. Krzyża w Warszawie. 

Ankietę przeprowadziły:  
Zosia Kalinowska,  
Wiktoria Garbarczyk , 
Julia Przewoźnik — z kl. 3b, 
Hania Durka, kl. 3a. 

Rys. Wiktoria Garbarczyk, kl. 3b 
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Babciu, ile lat pracowałaś w szkole? 

- W oświacie pracowałam 40 lat. 

Jak wspominasz początki swojej pracy? 

- Zaczęłam w 1967 roku jako 19-letnia absolwentka Liceum Pedagogicznego (była to 5

-letnia szkoła średnia przygotowująca nauczycieli do nauczania wszystkich przedmio-

tów w szkole podstawowej ). Pracowałam w małej wiejskiej szkole ośmioklasowej, 

gdzie warunki były bardzo skromne. Nie było sali gimnastycznej, klasy były łączone, 

jedna z sal była wynajmowana u gospodarza poza  szkołą. Nie było toalet w środku 

tylko na zewnątrz. Nie było bieżącej wody, automatycznego dzwonka itd.… 

Czego uczyłaś? 

- Uczyłam w różnych klasach różnych przedmiotów np. języka polskiego, matematyki, 

fizyki, śpiewu itp. W zasadzie to uczyłam wszystkiego. 

Czy nauczanie w tej szkole było trudne? 

- Było wyczerpujące, ponieważ w przydziale miałam 36 godz. dydaktycznych w tygo-

dniu ( pracowało się wówczas także w soboty). Ponadto miałam różne zajęcia poza 

lekcyjne: kółko artystyczne, drużynę zuchową i harcerską. Mimo to praca z dziećmi 

dawała mi wielką satysfakcję i radość. 

Czym różniła się tamta szkoła sprzed lat od obecnej? 

- Uczniowie nosili jednakowe granatowe fartuszki z białymi kołnierzykami i tarczą 

szkolną. Nie było religii w szkole, tylko w salkach katechetycznych przy kościołach. 

Obowiązywała zasada jednolitości, publiczności i świeckości. Nie było programów 

autorskich. Był obowiązek uczenia się języka rosyjskiego w klasach 5-8. 

A jak wyglądały następne lata? 
- Wraz ze zmianami w kraju zmieniał się system oświaty. Wprowadzane były różne re-

formy np. od roku 1973 powstawały Zbiorcze Szkoły Gminne ,a zamykano małe wiej-

skie szkółki.  Największe zmiany w programach nauczania datują się od 1989 r, kiedy 

to wprowadzono naukę religii do szkół. Można było tworzyć programy autorskie i indy-

widualne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, np. bardzo zdolnych 

albo niepełnosprawnych. W 1999 powstały gimnazja, a szkoła podstawowa kończyła 

się na klasie szóstej. Gdy zlikwidowano moją szkołę, rozpoczęłam pracę w przedszkolu 

zakładowym, z którego po sześciu latach przeszłam do większej szkoły w Barcianach, 

liczącej 16 oddziałów. 

A jak długo byłaś dyrektorem tej szkoły? 
-  Od roku 1984 do przejścia na emeryturę w roku 2007, czyli 27 lat. 

Co w pracy nauczyciela jest najważniejsze? 

- Najważniejsze to zachęcić ucznia do nauki, żeby sam chciał się uczyć z różnych źródeł 

i żeby nauka była jego pasją. 

JAK BYŁO W DAWNEJ SZKOLE,  
czyli wywiad z moją Babcią, Krystyną Kozłowską, wieloletnią nauczycielką 

i dyrektorką szkoły. 

Ze swoją babcią rozmawiał Jakub Rajewicz, kl.Va 
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Cześć wszystkim! 
Ostatnio przeczytałam EXTRA książkę pt.:  
„Dziewczyna z pomarańczami”.  
Porusza temat miłości i śmierci. Nie myślcie tylko, że to jeden z 
tych romansów czytanych przez samotne starsze panie. Wręcz 
przeciwnie! 
Opowiada o 15-letnim Georgu, który w wieku 4 lat traci ojca. 
Pewnego dnia jego babcia znajduje w starym wózku Georga plik 
kartek, na których zapisana jest historia napisana przed śmiercią 
przez  tatę. 
Ojciec zadaje Georgowi wiele pytań na temat życia i opowiada o 
swoim własnym. Mówi także o swojej miłości do dziewczyny z 
pomarańczami. 
Georg postanawia odnaleźć tajemniczą dziewczynę. 
Nie zdaje sobie sprawy z tego, że nawet nie musi szukać daleko. 
Czy uda mu sie ją znaleźć? 
Dowiecie się, jeśli przeczytacie... 
 

Magdalena Niewczas, kl. 5a. 

Rusz głową! 

Rusz głową! 

Rusz głową! 

Jan Kalinowski, kl. 6 b 

W którym roku urodził 

się Adam Mickiewicz  

i ile miał lat, kiedy zmarł? 
Pierwsza osoba, która odpowie 

na to pytanie, dostanie lizaka! 

Kiedy?  

Jak najszybciej! 

Gdzie?  

W bibliotece szkolnej! 

Rys. Michał Starkowski, kl. 5a 



P
ro

je
kt

y 
A

n
ie

lk
i 
R

ym
ki

ew
ic

z,
 k

l.
 3

b
 

Historia może być wspaniałą inspiracją do tworzenia pro-

jektów strojów. Oglądając dawne piękne balowe suknie 

zachwycamy się ich wyglądem. Czy były wygodne?  

To inna sprawa!  

Z historią nierozerwalnie łączy się CZAS. Wśród naszych 

projektów jest też i  moda inspirowana zegarami!   

Obejrzyjcie koniecznie i myślcie już o modzie…  

świątecznej! Do następnej grudniowej gazetki! 

Projektanci! Czekamy na Was! Kiedyś trzeba zacząć! 

Rysunki przynoście do biblioteki szkolnej. 
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Projekty Nadii Gozdek, kl. 6b 

Projekt Patrycji K
arpińskiej, k

l. 4
b 

MODA 

MODA 

MODA 



POWTÓRKA Z MITOLOGII ... Franek Gębski, kl. 5a 
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Interesujesz się piłką nożną?  To świetnie! Aby jeszcze lepiej orientować się w temacie, 

warto spojrzeć wstecz i poznać początki  futbolu w Polsce! Od  XIX w. do Euro 2012. 

Mateusz Dzik—Wesołowski z kl. 5a SPOJRZENIE W  PRZESZŁOŚĆ … cz. 7 

Historia powstania i rozwoju dyscypliny – piłka nożna       

FIFA i UEFA zagroziły też, że jeśli zarząd 

nie zostanie odwieszony to wykluczą Pol-

skę ze wszelkich międzynarodowych roz-

grywek. 5 marca 2007 minister odwiesił 

zarząd i wycofał kuratora. 30 października 

2008 roku Walne Zgromadzenie powołało 

nowego prezesa PZPN. W drodze tajnego 

głosowania, większością głosów, na stano-

wisko to wybrany został Grzegorz Lato.  

na podstawie źródeł  

internetowych. 

Historia piłki nożnej w Polsce  

po II wojnie światowej  

Za sukces należy uznać też fakt, iż  w 

2008 roku reprezentacja Polski pod wo-

dzą holenderskiego trenera Leo Been-

hakkera po raz pierwszy w historii za-

kwalifikowała się do Mistrzostw Europy. 

Jednak debiut ten nie należał do udanych. 

Na trzy rozegrane mecze były dwie porażki 

i jeden remis.  

Prezentując historię piłki w naszym kraju 

nie sposób nie wspomnieć                             

o prawdziwym trzęsieniu ziemi w piłkar-

skim światku wywołanym tzw. "aferą ko-

rupcyjną" głośną na całą Europę. W dużym 

skrócie,  w środowisku piłkarskim działała 

grupa przestępcza, która kupowała i sprze-

dawała mecze w lidze polskiej. Cała spra-

wa została ujawniona przez media i przez 

kraj przetoczyła się fala aresztowań. Piłka-

rze, trenerzy, działacze klubowi, sędziowie 

oraz działacze PZPN, łącznie około 300 

osób, trafili do aresztu.  

W całą sprawę zamieszanych było aż w 

sumie 50 klubów z trzech lig. Ze względu 

na zaistniałą sytuację 19 stycznia 2007 

roku Minister Sportu zawiesił zarząd PZPN                        

i wprowadził zarząd komisaryczny. FIFA i 

UEFA wydały oświadczenie, że nie uznają 

kuratora , uznają zawieszony zarząd za 

jedyny legalny zarząd PZPN.  
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Jest to postać znana (piłkarz, trener, dzia-

łacz sportowy) i zasłużona w polskim fut-

bolu. Grzegorz Lato był jednym   z "Orłów 

Górskiego" i walnie przyczynił się do naj-

większych tryumfów polskiej reprezentacji 

w latach 70-tych XX wieku. Ostatecznie w 

związku z tą aferą zapadły wyroki skazują-

ce (przeważnie  w zawieszeniu), a niektóre 

kluby zostały ukarane grzywną, punktami 

karnymi, bądź też degradacją do niższej 

ligi. Polskie środowisko piłkarskie zostało 

oczyszczone, winnych ukarano i zabrano 

się za uzdrawianie polskiego futbolu. 

Niezaprzeczalnie największym osiągnię-

ciem było zaufanie ze strony UEFA, która 

18 kwietnia 2007 roku  przyznała Polsce 

prawo do zorganizowania wspólnie z Ukra-

iną Mistrzostw Europy w 2012 roku. 



Stopka redakcyjna: Gazetka szkolna „TUZINEK” SP 12 w Warszawie. 
Redakcja: Zuzia Biegańska, 5b, Zuzia Gregorowicz 5a, Magdalena Niewczas 5a, Julia Paszkiewicz 5a, Klara Pora-

zińska,kl. 4b, Justyna Skalska 6b, red.nacz., skład komp. p. A. Lampa (bibliotekarz), z-ca red.nacz. p. K. Cichońska 

(polonistka). Adres redakcji: biblioteka szkolna;  e-mail:  biblioteka12sp@interia.pl 

Julka Przewoźnik, kl.3 b. 
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Hej! To znowu ja, Stefan. Co u Was? 

Dziś opowiem Wam o mojej nowej przygodzie. Posłuchajcie! 

Pewnego dnia jechałem samochodem nad jezioro, na mój jacht. Szef wysłał mnie z 

moją tajemniczą teczką. Miałem się spotkać z jakimś psem. Pływałem po jeziorze 

moim pięknym jachtem, kiedy nagle zobaczyłem jakiegoś psa płynącego łodzią.  

Zapytałem, jak się nazywa. 

- Alf – odparł. – A ty? 

- Ja nazywam się Stefan! 

Nagle usłyszeliśmy straszny dźwięk bam bam bam bam! 

- Co się dzieje, Alf? – krzyknąłem przerażony. 

- Coś przebiło mój jacht! – odkrzyknął poprzez spienione fale pies. 

- Alf! Skacz na mój jacht!!! Skacz!!! 

Alf skoczył na mój jacht – szybko i bezpiecznie. Popłynęliśmy do brzegu, a łódź 

Alfa zatonęła. Próbowaliśmy domyślić się, co to było. Alf wspomniał, że to mogła 

być łódź podwodna. 

- Hm – pomyślałem – ale czemu ktoś chciałby zatopić twoją łódź? 

Ale o tym, w następnym odcinku. Teraz muszę już skakać do spania. Jak to robią 

żaby! Do zobaczyska! 

Lotnisko Schiphol w depresji leży, 

Jest takie piękne aż trudno uwierzyć. 

Kasyno, sklepy, Bóg wie co jeszcze. 

Ach, jaka wspaniała jest ta przestrzeń! 

 

Miniatury, miniatury 

Podskoczyły aż do góry. 

Gdy do Hagi przyjechałam 

W Madurodam je ujrzałam. 

 

Panorama Mesdach to jest zjawisko, 

Każdy w Holandii chce ujrzeć to wszystko. 

Na koniec Wadlopen 

To ekstra przeżycie! 

Nie chcecie uwierzyć? 

Sami zobaczycie! 
Klara Porazińska, kl. 4b 

TULIPANIA 
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W tym numerze gazetki przeczytacie o ciekawym zakątku w Polsce. Są różne wspa-

niałe miejsca na świecie, ale w Polsce też jest wiele niezwykłych miejsc. Pod ko-

niec wakacji wyjechałam w Pieniny. Mieszkałam w Szczawnicy Zdroju, ale wyru-

szałam na wycieczki w góry. Wszystkie wędrówki były wspaniałe, ale szczególnie 

zapamiętałam i polecam Wam spacer Wąwozem Homole. Ścieżka prowadzi pomię-

dzy skałkami, u stóp wije się potok, a 

prawdziwa niespodzianka czeka na 

rozległej polanie. Skalne księgi. 

Nigdzie podczas moich wcześniejszych 

wypraw nie spotkałam takich skał! 

Wyglądają one jak prawdziwe, pełne 

tajemniczych przygód stare księgi. 

Legenda mówi, że miejscowi górale 

próbowali odczytać z tych ksiąg swoją 

przyszłość. Pamiątką z tego tajemni-

czego miejsca jest dla mnie zdjęcie. 

Kalina Porazińska, kl. 3 b 

Skojarzenia ze słowem: 

INAUGURACJA 

Pytaliśmy o skojarzenia,  ze słowem INAUGURACJA..  

Odpowiedzi były różne. Rysunek i wyjaśnienie odsłania 

prawdziwe znaczenie słowa. 
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Julia Przewoźnik, kl. 3b. 

z energią 

z otwarci
em czegoś

 

z odosobnieniem 

z górami 

z apokalipsą 

z korepetycjami 

z  euro 

z nauką 

z chorobą nóg 

z rozpoczęciem 

z nadzorowaniem 

INAUGURACJA - uroczyste otwarcie, zapoczątkowanie 

czegoś. Np. inauguracja roku szkolnego, inauguracja 

sezonu teatralnego. 
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Do prehistorii. 

Cofałabym czas codziennie o 1 dzień, 
aby uniknąć końca świata. 

Dwudziestolecie międzywojenne. 

Na pierwszy mecz Legii. 

Do narodzin Chrystusa. 

Wróciłabym czas, żebym mogła poznać brata 
mojego dziadka, który zmarł bardzo młodo.  

Do czasów, kiedy żyły dinozaury. 

Do roku 2099, do Francji. 

7 lat wstecz, do czasów kiedy byłam mała. 

Rok do przodu – 2013 – do Grecji. 

W przyszłość – do roku 200 584. 

W przyszłość – do roku 6 000 000. 

W przyszłość – do XXV wieku. 

Do Polski, w czasy średniowiecza. 

Do lat 60-tych. 

Na początek XX wieku. 

W przyszłość do roku 2222. 

Na koniec świata. 

Lata 70-te XX wieku. 

100 lat wstecz. 

Do Radomia do roku 2003 
(wtedy się urodziłam). 

Do czasów średniowiecznych. 

Kiedy był Adam i Ewa. 

Masz wehikuł czasu - gdzie i w jakie czasy się przenosisz? 

Ankietę przeprowadziła Kalina Porazińska, kl. 3b 

Konrad Kamiński, kl. 2b 

Anielka Rymkiewicz, kl. 3b 

Henio Szemis, kl. 6b 
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Przenieś się w czasie! 
Oto projekty sprzętów, które pomogą Wam prze-

nieść się w czasie i poznać historię! Dzięki nim 

możecie wziąć udział w Bitwie pod Grunwaldem, 

zamieszkać na dworze wybranego króla, zoba-

czyć jak Polska walczyła o Niepodległość! Ta 

wspaniała machina może sprawić, że Starożytna 

Grecja nie będzie miała przed Wami tajemnic! A 

jeżeli, ktoś chce koniecznie poznać jaskiniowców 

to też nie ma problemu! 

Pytanie, na które nie znamy odpowiedzi: Jak 

wrócić po tych wszystkich przygodach? 

Coś wymyślicie! Powodzenia! 

Justyna Skalska, kl. 6b 

Michał Kuczyński, kl. 4a 

Vincent Denier, kl. 4a 

Marysia Kilińska i Dominika Ceroń, kl. 6b 

Jędrzej Jaszczak kl. 5a 

Michał Kuczyński, kl. 4a 

Ignacy Zasadni, kl. 4a 


