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70 lat! 
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Drodzy Tuzinianie i  Tuzinianki! 
Przed Wami czwarty numer gazetki, wydany w tym roku szkolnym. Wyjątkowy, bo jubileuszowy! Nasza             

Szkoła ma już 70 lat! Poważny to wiek! Tę gazetkę poświęcamy właśnie naszej Jubilatce! Wszystkie tematy, 

które poruszamy, dotyczą naszej Dwunastki. Poznajemy jej historię, teraźniejszość, a nawet wybiegamy my-

ślą w przyszłość i zastanawiamy się, jaka będzie nasza Szkoła za kilkadziesiąt lat.  

Na łamach gazetki składamy całej Społeczności Szkolnej najserdeczniejsze życzenia!  

100 lat Dwunastko! 

 

Nasz adres e-mail:biblioteka12sp@interia.pl Redakcja 

Wrzesień 1946 r. 
Na terenie dawnego Szpitala Ujazdowskiego, zostały zor-
ganizowane w dwóch niewielkich salach budynku nr 8, 
komplety dla dzieci mieszkających na Górnym Jazdowie. 
Początkowo zgłosiło się 22 dzieci w różnym wieku i o róż-
nym poziomie wiedzy. Zostały utworzone dwie klasy łą-
czone (I z II i III z IV), które były prowadzone przez Panie 
Zofię Baumową i Jadwigę Berkanową. 
Wrzesień 1947 r.  
Kierownictwo szkoły objęła Pani Maria Siemaszkowa, któ-
ra rozpoczęła starania o powiększenie lokalu i zatwierdze-
nie kompletów jako szkoły rozwojowej na terenie Górnego 
Jazdowa. Przydzielono wówczas dwie następne sale w 
budynku nr 8. 
Wrzesień 1948 r.  
Inspektor Oświaty m. st. Warszawy oficjalnie mianował 
samodzielną Szkołę Podstawową nr 12 liczącą już 157 
dzieci, uczących się w 4 salach lekcyjnych. 
Czerwiec 1950 r. 
Szkołę Podstawową nr 12 opuszczają pierwsi absolwenci 
klas VII. 
Wrzesień 1958 r.  
Szkoła Podstawowa nr 12 zostaje czasowo przeniesiona 
do jednego skrzydła II Liceum Ogólnokształcącego im. 
Stefana Batorego, gdyż 600 dzieci nie mieściło się już w 7 
salach lekcyjnych. W tym czasie z inicjatywy Kierownika 
Szkoły Pani Ireny Grochowskiej i Komitetu Rodzicielskie-
go, został zawiązany Społeczny Komitet Budowy Szkoły. 
Luty 1960 r. 
Zostaje zatwierdzony plan budowy nowej szkoły przy ul. 
Górnośląskiej 45. 
Listopad 1961 r.  
Rozpoczęcie budowy szkoły. 
Czerwiec 1963 r.  
Zakończenie budowy i przekazanie nowego budynku 
Szkoły Podstawowej nr 12. 
Wrzesień 1963 r. 
W dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego odbyła się 
uroczystość otwarcia Szkoły – Pomnika Tysiąclecia i na-
danie Szkole Podstawowej nr 12 imienia Powstańców Ślą-
skich.  Obecna na uroczystości delegacja Powstańców 
Śląskich przekazała młodzieży sztandar. 
Czerwiec 1997 r. 
Uroczyste obchody 50-lecia Szkoły. 
Wrzesień 1999 r. 
Wprowadzenie reformy oświaty. Szkoła przechodzi na 6-

letni cykl kształcenia. 

Dyrektorzy i kierownicy  
Szkoły Podstawowej nr 12 
 

1946 - 1949 Maria Siemaszko 
1949 - 1950 Katarzyna Lenkiewicz 
1950 - 1973 Irena Grochowska 
1973 - 1976 Janina Majer 
1976 - 2008 Marian Kobza 

 2008 do chwili obecnej Iwona Stępniak 

W roku szkolnym 2015/2016 w 18 od-

działach uczy się 418 uczniów pod kie-

runkiem 43 nauczycieli.  14  z nich posia-

da stopień nauczyciela dyplomowanego, 

16 stopień nauczyciela mianowanego. 

Szkołą kieruje od 8 lat dyrektor Pani Iwo-

na Stępniak. Zastępcą dyrektora jest Pani 

Katarzyna Cichońska. Uczniów, nauczy-

cieli i rodziców wspiera sztab specjali-

stów: pedagog, psycholog, reedukator, 

logopeda. Pod kierownictwem Pani 

Agnieszki Bomby działa świetlica szkol-

na, z której korzysta 301 uczniów.  

Uczniowie mogą uczestniczyć w wielu 

zajęciach – basen, łyżwy, zespół tanecz-

ny, koło muzyczne, plastyczne, informa-

tyczne, biblioteczne, scrabble, gry stoli-

kowe, ping-pong, gimnastyka artystycz-

na, gry i zabawy. 

Sale i pracownie szkolne są bogato wypo-

sażone w sprzęt audiowizualny i multi-

medialny. 

Uczniowie mają do dyspozycji 2 sale ję-

zyka polskiego, 2 sale matematyczne, 2 

sale informatyczne, 2 sale języka francu-

skiego, pracownię sztuki  (plastyka, mu-

zyka), 1 pracownię techniczną, pracownię 

przyrody, bibliotekę i czytelnię oraz salę 

gimnastyczną. 

SZKOŁA W LICZBACH 
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Jak długo pracuje Pani w naszej szkole? 
Ogólnie mogę poszczycić się prawie 30-letnim sta-
żem pracy w szkole. W naszej Dwunastce pracuję od 
1999 czyli we wrześniu 17 lat. 
Jakie ciekawe i nieciekawe sprawy spotkały Pa-
nią w naszej szkole? 
Jeśli chodzi Ci o to, co ciekawego jest w pracy w 
szkole to odpowiem tak: Uwielbiam pracę z dziećmi. 
Ogromną przyjemność sprawia mi obserwowanie ich 
rozwoju. Uświadomienie sobie – stałe uświadamia-
nie, ogromnej roli zarówno nauczyciela, jak i rodzica 
motywuje do stałego rozwoju i doskonalenia. To są te 
ciekawe sprawy. Lubię pracę z Waszymi rodzicami. 
Lubię z nimi rozmawiać. A jeżeli mogę jeszcze chwa-
lić uczniów to już mam ogromną przyjemność.  
Jeśli zaś chodzi o te mniej przyjemne to bardzo nie 
lubię konfliktów, a tych pomiędzy Wami jest bardzo 
dużo. Bardzo bym chciała abyście potrafili sobie               
z nimi radzić, abyście nauczyli się pracy w grupie                
i wrażliwości na innych. Aby przestał u niektórych 
obowiązywać zaimek MÓJ i jego odmiana. 
Co najbardziej lubi Pani w naszej szkole? 
Tak jak powiedziałam wcześniej – pracę z dziećmi. 
Nie ukrywam, że przyjemność sprawia mi również 
realizowanie Waszych marzeń np. wyposażenie sal 
lekcyjnych w tablice interaktywne, odnowienie łazie-
nek itp. Z przyjemnością obserwowałam radość 
uczniów, kiedy zakupiłam szafki do szatni szkolnej, 
kiedy powstał prac zabaw dla małych dzieci. Dziś to 
takie zwyczajne. Wszyscy się już przyzwyczaili. 
Czy od razu była Pani dyrektorem szkoły? 
Przez wiele lat pracowałam jako nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej. Przez ten czas poznawałam pracę 
szkoły jako instytucji. Ukończyłam specjalne szkole-
nia, na których poznałam prawo oświatowe i strasz-
nie nudne, ale ważne zagadnienia związane z pracą 
administratora budynku szkolnego.  
A 8 lat temu ówczesny dyrektor Dwunastki pan Ma-
rian Kobza zarekomendował mnie na to stanowisko. 
Uważał bowiem, że posiadam umiejętności dzięki 
którym sprostam stawianym przede mną wymaga-
niom. Mam nadzieję, że nie zawiodłam ani Jego ani 
Was. 
Co zmieniło się w naszej szkole odkąd zaczęła 
Pani pracę dyrektora? 
Zmieniło się bardzo dużo. Gruntownej przemianie 
uległa baza szkoły. Jesteśmy w dalszym ciągu w 
trakcie prac. Zacznijmy od początku: przebudowane 
wejście do szkoły, powstały nowe szatnie wyposażo-
ne w szafki dla uczniów, powstał piękny łącznik, dzię-
ki któremu starsi uczniowie nie muszą schodzić na 
parter, aby przejść do sali sztuki czy przyrody. 
Wybudowano wielofunkcyjne boisko oraz plac zabaw 
dla najmłodszych. Budynek został ocieplony i ma no-
wą elewację. Wyremontowano sale lekcyjne.  

Wywiad z Panią Iwoną Stępniak - dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 12  
im. Powstańców Śląskich w Warszawie  

Wszystkie zostały odnowione. Zamontowano            
w nich tablice interaktywne, komputery. W więk-
szości sal w oknach zamontowano rolety, aby 
były Wam wygodniej pracować w godzinach po-
południowych. Zmodernizowano sieć kompute-
rową. Od nowa powstały dwie sale informatycz-
ne. Dbając o Wasze zdrowie zamontowano tam 
nowoczesne dźwiękochłonne panele sufitowe, 
których zadaniem jest poprawa akustyki, a przez 
to słyszalności. Wyremontowano kuchnię i jej 
zaplecze. Odnowiono salę gimnastyczną, szat-
nie WF i łazienki. W końcu w poprzednie waka-
cje odnowiono łazienki szkolne. Teraz wszyscy 
się nimi zachwycają. 
Co Pani uważa za swój największy sukces? 
Za największy sukces uważam dobry kontakt             
z uczniami i rodzicami, z nauczycielami i pra-
cownikami szkoły. Cenię sobie współpracę z Ra-
dą Rodziców, ich otwartość i wsparcie. 
Czy planuje Pani jakieś zmiany? 
Przed nami drugi etap remontu piętra szkoły. W 
czasie najbliższych wakacji powstanie serwe-
rownia i zostanie wyremontowany górny kory-
tarz. Przygotowuję się również do remontu             
biblioteki i czytelni. Mam nadzieję, że spotkamy 
się po wakacjach w trochę innej przestrzeni. 
Czy nasza szkoła różni się od innych szkół? 
Myślę że wyróżnia ją atmosfera tu panująca               
i stosunek do dzieci. Każdy wypełnia swoje obo-
wiązki najlepiej jak potrafi. Wszyscy jesteście 
nam znani. Nie ma uczniów incognito. Dzięki 
temu lepiej możemy pracować. 
Gdyby mogła Pani mieć jedno życzenie to,                  
o co by Pani poprosiła? 
Poprosiłabym o tak wspaniałych uczniów jakich 
mam. Życzyłabym sobie i Wam, abyśmy mieli 
wystarczającą ilość funduszy na realizację na-
szych pomysłów, zarówno tych dotyczących wy-
posażenia szkoły, jak i tych które umożliwia roz-
wój Waszych zainteresowań. 

Dziękuję za poświęcony czas.  

Wywiad przeprowadził : 

Mateusz Morawski z kl. 5b 
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NASZA SZKOŁA ZA 30 LAT 

Moja szkoła za 30 lat 
Moja szkoła za 30 lat będzie wyglądała tak: 

Będą okna duże wychodzące na podwórze, 

Wiele klas tu i tam, 

Dużo uczniów pośród sal. 
 

Wszystkie dzieci rozbawione, 

Nikt nie będzie smutny w szkole. 

Wszyscy będą się lubili 

I nie będą się kłócili. 
 

Cała szkoła kolorowa: 

Żółta, zielona i różowa. 
 

W naszej szkole same asy, 

Śpieszą się do swojej klasy. 
 

Dzieci mają komputery i iphony, i skanery. 

Robot nosi im tornistry 

podaje kapcie wszystkim. 
 

To jest szkoła moich marzeń, 

Może kiedyś się tak zdarzy… 

Natalia Zmijewska 5a 

Moja szkoła za 30 lat 

Mamy rok 45, 

znamy w szkole wszystkie kąty. 

Nasza szkoła się rozrosła, 

tak jak drzewa, bo jest wiosna. 

A ta szkoła to DWUNASTKA, 

ma rym nawet do pierwiastka. 

Dodatkowo dla zachęty, 

tu internet jest dostępny. 

Teraz, po trzydziestu latach, 

wszyscy w szkole chodzą w szatach. 

A w piętnastym  5b 

Ubierała się jak chce. 

Kajetan Bujanowski kl.6b 

Moja szkoła za 30 lat 

Za trzydzieści lat 

Inny będzie  świat 

Zmieni się szkoła też 

Dobrze o tym wiesz 

Nie będzie podręcznika 

Skorzystasz z e-dziennika 

A zamiast zeszytu  

Użyjesz tabletu 

Łobuziak czip mieć będzie 

Więc go kara nie obejdzie 

Co będzie z ocenami 

Domyślcie się sami 

Gabriela Jamka, kl. 5a 

Moja szkoła za 30 lat 

W naszej szkole już od rana 

trwa zabawa niesłychana. 

Pani skacze na sprężynie, 

dzieciom każe iść po linie. 

Każda lekcja kwadrans trwa, 

każdy przyjaciela ma. 

W naszej klasie są balony, 

w nich są lody i pompony. 

Każdy swego słonia ma 

i na grzbiecie jego gna. 

Są żyrafy, misie, słonie- 

dzieci chętnie dbają o nie.. 

Do tej szkoły każdy chce, 

jak najprędzej dostać się. 

Lena Świderska, kl. 5b 

Szkoła 2046 

Za trzydzieści lat  

spotkam się ze starymi kolegami 

i porozmawiamy, 

co się działo z nami. 

Szkoła będzie miała kolor różowy, 

a mój samochód  

napęd atomowy. 

Wiedza będzie w pigułce, 

a nie w książce na półce. 

Kucharki gotują obiady magiczne, 

a uczniowie myślą logicznie. 

Dzieci już wierszy nie piszą na papierze,  

a do szkoły latają talerzem.  

Rafał Brzozowy, kl. 5a 

Moja szkoła za 30 lat 

Za trzydzieści długich lat 

wokół nas się zmieni świat. 

będą nowe telefony 

I tablety, i smartfony, 

samochody całkiem nowe 

i jedzenie bardzo zdrowe. 

Zmienią pewnie się budynki 

oraz place, skwery rynki. 

Nasza szkoła, przyjaciele, 

zmieniać się nie musi wiele, 

bo jak zawsze uśmiechnięta, 

o dzieciakach wciąż pamięta. 

Dba, by wszystkim było miło 

i z radością się chodziło, 

i na lekcje, i na przerwy, 

żeby uspokoić nerwy. 

Nasza szkoła się nie zmieni  

i to właśnie trzeba cenić, 

że choć lata przemijają, 

dobre rzeczy tu zostają. 

Maciej Kulig, 3a 



SPOTKANIE Z PANEM MARIANEM  KOBZĄ 

9 marca 2016 roku zorganizowaliśmy spotkanie z panem Marianem Kobzą - wieloletnim nauczycielem i dyrektorem  

naszej szkoły. Spotkanie odbyło się w czytelni.  Poniżej prezentujemy fragment wywiadu z Panem Dyrektorem.  

Witamy serdecznie wieloletniego nauczyciela i dyrektora naszej Dwunastki  pana Mariana Kobzę, który przyjął zaproszenie na 

spotkanie z nami. Panie Dyrektorze, chcielibyśmy dowiedzieć się, jak wyglądała nasza szkoła i nauka w niej kilkadziesiąt lat 

temu. W tym roku przypada 70-lecie istnienia Dwunastki, jako uczniowie chcielibyśmy poznać jej historię. Przygotowaliśmy 

pytania i prosimy o udzielenie odpowiedzi. 

Cz. I  wywiadu ukazała się w „TUZINKU” nr 3 (marzec) 

Z jakimi trudnościami musiał się Pan zmierzyć w pracy 

dyrektora szkoły? 

Mówiłem już o różnych trudnościach i problemach. Przede 

wszystkim, jak się prowadzi szkołę, to nie da się tego unik-

nąć. Remonty, awarie, brak opału na ciężką zimę. Piece już 

zaczynały pracować, a ja z pracownikami szedłem i zrzuca-

łem śnieg, żeby uniknąć zawalenia dachu. Wjazd był zasy-

pany. Trzeba było to zrobić wszystko własnoręcznie. Przez 

tyle lat miałem różne doświadczenia – protesty pod sej-

mem, protesty górników, palenie opon, wypuszczaliśmy 

dzieci wyjściem awaryjnym. Nie da się tego opisać. Okres 

Solidarności był bardzo burzliwy, stan wojenny to też trud-

ne czasy. My, nauczyciele darzyliśmy się zaufaniem i przez 

te wszystkie lata zawsze mieliśmy wspólny język. Byliśmy 

nastawieni na zapewnienie pełnej opieki dzieciom.  

Jak wyglądały dawniej szatnie? 

Były kiedyś szatnie – szafki przy klasach. Do szkoły cho-

dziło ponad 1000 uczniów, więc w jednej szafce upychało 

się po pięć zimowych kurtek  i jeszcze buty. Szafki były ze 

sklejki i to nie wytrzymywało. Były zamykane na kłódki, 

bardzo często uczniowie gubili kluczyki i sięgali po ubrania 

od góry. Potem szafki zostały zlikwidowane.  

Czy wszyscy mieli kluczyki do tych szafek?  

Jeden kluczyk przypadał na pięć lub nawet na osiem osób.  

Gdzie mieścił się gabinet dyrektora i pokój nauczyciel-

ski, gdy zaczynał Pan pracę w naszej szkole? Czy były w 

tych samych miejscach, co teraz? 

Pokój nauczycielski jest w tym samym miejscu. A gabinet 

dyrektora był tam,  gdzie dziś sekretariat i pokój pani kie-

rownik. Gabinet był duży i tam spotykaliśmy się na radach 

pedagogicznych. Sekretariat był tam, gdzie gabinet dyrek-

tora. Zastępca dyrektora miał gabinet koło pokoju nauczy-

cielskiego. 

W co najczęściej bawiły się dzieci w czasie wolnym, ja-

kie miały zainteresowania? 

Chłopcy grali w piłkę, grali na podwórkach i tłukli piłką w 

blok. Dziewczęta najczęściej zajmowały się plotkowaniem. 

Żartuję. Jak chłopcy grali w piłkę, to było takie masowe. 

Dziewczyny siedziały w kręgach. W czasie przerw ganiali 

po szkole, ciężko było zatrzymać kogokolwiek. Dziewczy-

ny grały z chłopcami. Chłopcy ganiali z fajerkami. Dziew-

czyny rysowały kredą po chodniku.  

Co uważa Pan za swój największy sukces? 

Sukces. Sukcesów może być dużo. Jak prowadziłem kółko 

chemiczne, to uczniowie zdobywali mnóstwo sukcesów w 

konkursach. Byłem dobrze odbierany przez uczniów. By-

łem lubiany i akceptowany. Czasami się zdenerwowałem, 

ale rzadko się to zdarzało. Jako nauczyciel miałem klasę 

45-osobową. Potrafiłem „wydrzeć się” tak, że słychać mnie 

było w sali gimnastycznej z gabinetu. Krzyczałem, żeby  

uspokoić klasę. Jeden z uczniów Piotruś  powiedział: 

„Proszę pana, mamy prośbę. Jak pan nas ucisza, to wtedy  

jesteśmy jeszcze głośniej, a pan krzyczy coraz głośniej”. 

Czasem trzeba. Prowadziłem też matematykę: „Piotr, 

ale z ciebie trąba”. O on: „A to razem jesteśmy or-

kiestrą!” No tak, ja Kobza, on trąba. 

Czy dawniej dzieci jeździły na zielone szkoły i in-

ne wycieczki? 

Oczywiście dzieci jeździły na wycieczki, zielone 

szkoły. Często 2-3 dniowe. To była inicjatywa wy-

chowawcy. Bardzo często bywało tak, ze rodzicie 

załatwiali autokar z zakładów pracy. Ja też jeździłem 

na wycieczki. Bardzo je lubiłem. Kiedyś pojechałem 

do Chęcin, a tam kręcili film „Potop”. Klasa rzuciła 

się na drewniane wieże, które tam były ustawione 

jako scenografia. Stratowali strażnika.  Ja się wtedy 

bardzo zdenerwowałem! Ustawiłem dzieci w rzędzie 

i każdemu dałem klapsa. Dziś byłoby to niedopusz-

czalne.  

Jak mądrze wybrać zawód? Czy mógłby Pan 

udzielić jakiejś krótkiej porady dla uczniów? 

Nie doradzę. To się wiąże z doświadczeniami rodzi-

ców, dziadków. Niektórzy rodzice już projektują 

przyszłość swoich dzieci. Czasem człowiek ma wła-

sne przekonania, chce realizować to co czuje najle-

piej. Ja zostałem nauczycielem. Skończyłem Stu-

dium Nauczycielskie  - miałem praktykę w szkole 

średniej na Żoliborzu. Dyrektor zwrócił się do stu-

dentów, żeby poszli na lekcje na zastępstwo. To była 

trudna klasa. Poszedłem do tej klasy. Byłem taki za-

dowolony! Miałem dużą wiedzę, była cisza w klasie, 

pytali, ja odpowiadałem, a jakiś cień chodził za 

drzwiami – okazało się że to dyrektor, sprawdzał, 

dlaczego taka cisza w tej trudnej klasie. Dyrektor był 

gotowy mnie zatrudnić. To mnie zachęciło! Czło-

wiek musi sam poczuć. Można być świetnym leka-

rzem, nauczycielem, ale też świetnym dozorcą. Żyć 

normalnie! Niektórzy realizują się mając dom, rodzi-

nę i pracę. 

Kto jest dla Pana autorytetem? 

Jedni odpowiadają Jan Paweł II. Ktoś inny mówi 

Lech Wałęsa. Dla mnie autorytetem jest każdy po-

rządny, uczciwy, dobry dla innych człowiek. Polity-

cy, piosenkarze – to nie są dla mnie autorytety. Auto-

rytet dla mnie to człowiek, który robi wiele dobrego 

dla innych ludzi.  

Dziękujemy za udział w spotkaniu. 

Zawarliśmy 

umowę, ja nie 

będę uderzał 

linijką w stół, 

a oni będą  

ciszej. To         

uczeń wyszedł                   

z  propozycją.  
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NASZA SZKOŁA I OKOLICA 
świetlicowy konkurs plastyczny 

Hannah K. 

Mateusz Ł. 

Aleksander D.  

Mateusz Ł. 

Anatol M. 

Anika F. 

Martyna K. 6 



Liczba „12” w różnych językach świata 

Aleks Ambroziak, kl. V b 

Marysia Podsiadło, kl. 5a 

7 

Nasza Dwunastka ma 70 lat! 

Kolorowała Milena Walenta, 3b 

Kolorowała Zuzia Kuźniewska, 4a 



Z czym kojarzy Ci się słowo „SZKOŁA”? 

Skojarzenia zebrały:  

Oliwia Burcan i Lena Bosowska, kl. 4a 

zabawa 

lekcje 

nauka 

testy
 

wyc
iec

zki
 

plecak 

matematyka 
kartkówki 

sprawdziany 
mądrość 

książki 

uczniowie 
zeszyty 

zie
lon

a s
zko

ła 

Lubię naszą szkołę, ponieważ... 

...jest tam biblioteka. 

…jest matematyka. 

...są przerwy. 

...są fajni nauczyciele. 

...lubię się uczyć. 

...chodzi do niej mój brat. 

...mam wiele przygód. 

...wszyscy są dla mnie mili. 

...mam dobre koleżanki. 

...jest wesoło. 

Z
eb

ra
ła

 O
li

w
ia

 P
er

cz
yń

sk
a

, 
kl

. 
4

a
. 

1. Szczep działający w naszej szkole. 

2. Pomieszczenie znajdujące się nad salą nr 15. 

3. Język, który jest w naszym planie lekcyjnym. 

4. Jego dźwięk słyszymy punktualnie o godzinie 

8. 

5. Między lekcją a lekcją. 

6. Na tę lekcję przynosimy pędzelki i farby. 

7. Nazwa naszej szkolnej gazetki. 

8. Miejsce przy szkole, na którym gramy w piłkę. 

9. Chodzimy tam, aby wypożyczać książki. 

Natalia Żebrowska                

i Hanna Durka, kl. 6a. 

Dlaczego lubię naszą szkołę? 

-Lubię  naszą szkołę, ponieważ czujemy 

się w niej bezpiecznie. 

-Panuje tu miła atmosfera. 

-Są tu bardzo mili uczniowie. 

-Są tu mili nauczyciele, którzy w ciekawy 

sposób prowadzą lekcje. 

-Można się tu nauczyć wielu ciekawych 

rzeczy. 

-Spotykam się tu z przyjaciółmi. 

-Mamy bardzo fajną bibliotekę. 

Karolina Gorycka, kl. 5b 

Rozwiązanie: 

_  _  _  _  _  _  _  _  _ 
Rysunki na tej stronie: 

 Aniela Lewandowska, kl. 2b 
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,,Jak wyglądał twój pierwszy dzień w szkole?" 
Dziewczyny, pamiętacie jak wyglądał wasz pierwszy dzień w szkole? 
- Cha cha cha, prawie się spóźniłam i zostałam posadzona z Alanem! 

- A wy pamiętacie jak wyglądał wasz pierwszy dzień w szkole? 
- Ja spotkałam koleżankę, którą znałam wcześniej. 

- A ty? 

- Źle założyłam kalosze, prawy na lewą nogę, a lewy na prawą! 
- Pamiętasz, jak wyglądał twój pierwszy dzień w szkole? 

- Prawie nic nie pamiętam, ale jak przyszłam do klasy (doszłam w drugiej kla-
sie) to ktoś powiedział, znowu nowa", a ja się uśmiechnęłam! 

K
o

n
st

a
n
cj

a 
K

ró
l,

 5
b

 

- Wydarzyło się to w 3 klasie. Kolega w czasie prze-
rwy położył kanapkę na krześle. Przerwa była krót-
ka, więc nie zdążył zjeść. Zadzwonił dzwonek i pani 
zawołała nas do klasy, kazała usiąść w ławkach. 
Kolega się spieszył i… usiadł na kanapce! Cała klasa 
się śmiała i do końca dnia każdy to wspominał. 
- Dzień, który pamiętam to 1 czerwca czyli Dzień 
Dziecka. Pojechaliśmy wtedy do „Farmy Iluzji”, 
gdzie było wiele ciekawych atrakcji. Jechaliśmy 
chyba ze 3 godziny, ale było warto. Pierwszą atrak-
cją, którą zwiedziliśmy był przechylony dom. Jak się 
do niego weszło po jakimś czasie strasznie kręciło 
się w głowie. Ale wszystkim się podobało! Iluzja, 
która najbardziej zapadła mi w pamięć, to był labi-
rynt laserowy! Na koniec wszyscy pobiegli do skle-
pu z pamiątkami. Kupiliśmy sobie lody. Bardzo po-
dobał mi się ten dzień! 

- Pewnego razu, gdy wracałem ze szkoły, zo-
baczyłem, że w budynku bardzo blisko moje-
go domu, wybuchł pożar. Zadzwoniłem po 
straż pożarną i okazało się, że było to pierw-
sze zgłoszenie. To był niezapomniany dzień! 
- Moim najżywszym wspomnieniem z tych sześciu 
lat jest ten dzień, kiedy harcerze zorganizowali dla 
nas grę. Pamiętam chodziliśmy po różnych miej-
scach naszej dzielnicy. Wykonywaliśmy różne zada-
nia – szukanie przedmiotów czy dokumentów w 
„zniszczonym” domu. Efekty specjalne były świetnie 
dopracowane. Moim zadaniem było obcięcie kabli w 
samochodzie, w którym siedział „wróg” grany przez 
harcerza. To był szczególny i piękny dzień, bo spę-
dzony z moją klasą, z którą w tym roku muszę się 
rozstać. Dlatego teraz cenię wszystkie chwile spę-
dzone z klasą 6c.  
- Dzień, który najbardziej zapadł mi w 
pamięć był wtedy, kiedy miałam pójść do 
klasy czwartej. Mieliśmy mieć nowego wy-
chowawcę, innych nauczycieli od każdego 
przedmiotu oraz mieliśmy mieć nowy plan 
lekcji. Tego dnia wszyscy byliśmy podeks-
cytowani i zaciekawieni, jak będzie wy-
glądał nasz rok szkolny w nowym systemie 
oceniania. Mieliśmy dostawać oceny, punk-
ty za zachowanie oraz mogliśmy zdobyć 
stypendium i świadectwo z czerwonym pa-

- Pamiętam dzień zwierząt. W tym dniu wielu 

uczniów przyniosło swoje zwierzaki. Było dużo 
psów, kotów, chomiki i świnki morskie.  Bardzo mi 

się podobał ten dzień! 
- Pamiętam, że zanim poszłam do szkoły okropnie się 

bałam. Nie chciałam tu iść, ponieważ przestraszyłam się 

dorosłych, czyli nauczycieli. Przypominam sobie chwilę, 

gdy zrozumiałam, że nauczyciele są dla nas, pomagają 

nam. Najwspanialszy dzień w mojej szkole, to dla mnie 

każdy dzień spędzony z moją klasą i nauczycielami. 

Wszystkie dni są tutaj najlepsze i najwspanialsze. Czu-

ję się tutaj jak w domu. 
- Chociaż wspominam to wydarzenie ze łzami w oczach, 

chcę o tym napisać. Sądzę, że rodzice powinni lepiej słu-

chać swoich dzieci. Otóż pewnego dnia przyszłam do do-
mu i oświadczyłam mamie, że za tydzień w szkole odbę-

dzie się „Choinka na Jazdowie” i dodałam „Przyjdź po mnie 
wcześniej!”. Mama kiwnęła głową. Za tydzień czekałam jak 

zwykle w świetlicy. Miało być ekstra! Miałyśmy jeść słody-
cze i kupować ozdoby na choinkę. Tymczasem ja czekałam 

i czekałam… i płakałam! Aż pani zadzwoniła po moją ma-

mę. W końcu w drzwiach ukazała się zdziwiona twarz ma-
my. „Co się stało? Myślałam, że idziesz z dziećmi ze świe-

tlicy!” Byłam ZŁA! „Przecież mówiłam Ci, że musisz przyjść 
po mnie wcześniej!” Mama stała osłupiała. Czyżby przypo-

mniała sobie moje słowa sprzed tygodnia? Poszłyśmy na 

górny korytarz, gdzie były jeszcze resztki jedzenia. A dzień 
się skończył i na szczęście…. nie powrócił! 

- Mój najpiękniejszy dzień w szkole był podczas 
Dnia Nauczyciela. Tego dnia ja i moja koleżanka 
stałyśmy się „najlepszymi przyjaciółkami na wieki, 
wieków, amen, nieważne co!” Złożyłyśmy przysięgę 
za kurtyną i od tamtej pory jesteśmy nierozłączne. 
Tego dnia, również miałam prezentację o mojej 
ulubionej piosenkarce – Taylor Swift. Sprawiło mi 
to wielką przyjemność! To był najpiękniejszy dzień 
nie tylko w  mojej szkole, ale też w moim życiu. 

- W klasie piątej pisałem kartkówkę na lekcji ma-

tematyki. Wielu moich kolegów miało z tym pro-

blem, w sumie ich rozumiem, ponieważ kąty nie są 

łatwym tematem. Bałem się, że dostanę słabą oce-

nę. Następnego dnia miały być wyniki kartkówki. 

Nadszedł ten dzień. Pan wypowiedział moje imię 

dodał, że dostałem bardzo słabą ocenę. Kiedy zoba-

czyłem kartkówkę okazało się, że dostałem 5 z plu-

sem. Po lekcjach skakałem ze szczęścia, a na ko-

niec dostałem pochwałę od rodziców. To był mój 

najlepszy dzień w szkole.  

WSPOMNIENIA  

SZÓSTOKLASI-

WSPOMNIENIA  

SZÓSTOKLASISTÓW 
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Bukowska, Oliwia Burcan, Zuzanna Kuźniewska, Oliwia                    
Perczyńska; 5a: Gabriela Jamka, Rafał Brzozowy, Maria Podsia-
dło,  Natalia Zmijewska; 5b: Aleks Ambroziak; Jakub Bartosiak, 
Karolina Gorycka, Konstancja Król, Mateusz Morawski, Pola             
Pogorzelska, Lena Świderska; 6a: Hanna Durka, Natalia Żebrow-
ska; 6b: Kajetan Bujanowski, Aleksander Maliszewski, Julia             
Przewoźnik; 6c: Natalia Mądry, Gaja Odolczyk. 

Zapraszamy do redagowania kolejnego wakacyjnego 

numeru gazetki  „Tuzinek”! 

Stopka redakcyjna: Gazetka szkolna„TUZINEK” SP 12 w 

Warszawie; red. nacz., skład komp. p. Alicja Lampa 

(bibliotekarz). Adres redakcji: biblioteka szkolna;    

e-mail:  biblioteka12sp@interia.pl 

Ten numer redagowali uczniowie:  
2b: Julia Adamczewska, Martyna Kamińska, Aniela 
Lewandowska, Wiktoria Mikołajczyk, Karolina Stanek, 
Julia Stolarzewicz; 3a: Maciej Kulig; 3b: Maria Bogda-
nowicz, Anika Ferguson, Gaja Galica, Helena Jaworska, 
Izebela Skowrońska, Zofia Trembińska, Milena Walen-
ta, Iwo Zoń; 4a: Magdalena Boryś, Lena Bosowska, 

ZWIERZAK 

 NUMERU 

Piksia 

WYWIAD Z ABSOLWENTAMI NASZEJ SZKOŁY 
 
1. Jaki przedmiot najbardziej lubiłeś/aś? 
Wioletta (W): Najbardziej lubiłam matematykę, ponieważ była logiczna. 
Jarek (J): Oczywiście, że WF, bo się grało w piłkę!!! 
2. Kto był twoim wychowawcą i czym się zajmował? 
W: Pani Barbara Madzińska w klasach 1-5 i uczyła j. polskiego i Pan Bożycki - przez kil-
ka miesięcy w 6 klasie – uczył historii oraz Pan Marian Kobza – pozostałe miesiące 6 kl. 
7 i 8 – chemia. 
J: Pani Wanda Gamdzyk - uczyła matematyki. 
3. Jakiego przedmiotu najbardziej nie lubiłeś/aś i dlaczego?  
W: Geografii, ponieważ Pani, która uczyła była bardzo wymagająca i krzyczała na lek-
cjach. 
J: Wszystkie lubiłem. 
4. Który przedmiot sprawiał Ci trudność? 
W: Najwięcej problemów miałam z językiem polskim, pewnie dlatego, że miałam dysorto-
grafię. 
J: Fizyka. 
5. Z iloma nauczycielami miałeś/aś zajęcia? 
W: Uczyło mnie w podstawówce przynajmniej 13 nauczycieli. 
J: Miałem każdy przedmiot z innym nauczycielem, więc tylu nauczycieli ile przedmiotów. 
6. Jakiego nauczyciela najbardziej lubiłeś/aś? 
W: Panią Barbarę Madzińską. 
J: Panią Tamarę, nazwiska nie pamiętam. 
7. Ilu miałeś/aś przyjaciół? 
W: Miałam dwie przyjaciółki Magdę i Marysię. 
J: Około 10. 
8. Co robiliście na przerwach np.: jakieś gry, zabawy? 
W: Graliśmy w zośkę, w łapki, w kropki albo w statki, a latem graliśmy w gumę lub klasy. 
J: Najczęściej graliśmy w berka na korytarzu lub na dworze w piłkę nożną. 
9. Jak wspominasz szkołę: dobrze czy źle? 
 W: Dobrze, nawet bardzo dobrze. Mam kontakt z wieloma osobami z klasy. Myślę, że 
podstawówka wpłynęła na to, że poszłam do liceum, a potem na studia.  
J: Bardzo dobrze. 
Dziękuję za odpowiedzi.  
 

Wywiad przeprowadził Jakub Bartosiak (5b)  z Wiolettą Bartosiak (Tutakowską) i z Jaro-

Nasz szkolny chomik ma na imię Piksia. Kiedyś był Piksel… A teraz 
mamy Piksię. Ma szary grzbiet i biały brzuszek. Jej ulubionym jedze-
niem są owoce np. jabłka i kolby ze zbożem oraz słonecznikiem. 
Mieszka w klatce w sali przyrodniczej. Codziennie uczy się z nami 
nowych rzeczy, np. o chorobach, o narządach wzroku, jak oriento-
wać się w terenie. Piksia lubi biegać w kołowrotku i wspinać się po 
prętach klatki na pięterko. Wiele dzieci chce ją pogłaskać, jednak nie 
lubi, gdy wkładają palce do jej klatki. Jest bardzo słodka i przyjazna.  

Rys. i tekst: Zuzanna Kuźniewska, kl. 4a 

Rys. Julia Adamczewska,  

kl. 2b 
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W sześćdziesiąte urodziny szkoły, uczniowie odpowia-

dali na pytanie, jaki prezent daliby szkole, gdyby byli 

milionerami. Życzeń było dużo, a niektóre w ciągu tych 

10 lat ...się spełniły!!!  

Gdybym był bogaty… 

- zrobiłbym boisko i szafki dla każdego ucznia. 

- zrobiłbym elewację budynku szkoły. 

- kupiłbym  elektroniczne tablice do klas i zrobiłbym 

nowe boisko z placem zabaw. 

- zafundowałabym w szatni szafki. 

W siedemdziesiąte urodziny szkoły, zapytaliśmy uczniów, jaki 

prezent daliby szkole, gdyby byli milionerami. Zawsze mamy 

jakieś marzenia! 

Gdybym był bogaty… 

- zafundowałbym piękną dużą bibliotekę z nowymi książkami. 

- wydłużyłbym przerwy do 30 minut. 

- zatrudniłbym firmę ochroniarską. 

- kupiłbym dla szkoły telewizory, a dla każdego ucznia tablet. 

- zafundowałbym dla szkoły dwie windy. 

- dobudowałbym ogromny basen do budynku szkoły. 

- otwarłbym sklepik szkolny, w którym podawano by pyszne 

desery lodowe i ciepłe kanapki. 

- kupiłbym trampolinę, huśtawki oraz karuzelę na plac zabaw. 

- powiększyłbym świetlicę. 

- zakupiłbym dla szkoły autokar luksusowy oraz rowery z prze-

rzutkami. 

- zafundowałbym nowe komputery do sali informatycznej. 

Zebrała Alicja Bukowska, kl. 4a. 

Idzie Marysia korytarzem, ale… nie! To nie korytarz tylko TUNEL! Czarny tunel 
oświetlony kolorową kulą disco. Już nie ma klas od pierwszej do szóstej. Teraz 
najstarszą klasą jest pierwszoplanowa, a najmłodszą szóstoplanowa. Klasy na tym 
samym poziomie są podzielone na nadrzędną, współrzędną i pierwszorzędną. 
Szkoła ma sześć pięter i …umie latać! 
Plac zabaw i boisko są ogromnych rozmiarów, a atrakcji na nich!!!! Aż tyyyyle! 
Schody! Nie! Przewidziało mi się. To winda. Drzwi zamykają się i otwierają nie na 
klucz, lecz na hasło dźwiękowe. A poza tym są szklane! O!  
Marysia przyszła do szkoły….. nie, tak było dawniej. Marysia nie przyszła, PRZY-
LECIAŁA latającym spodkiem. Wchodzi do holu, w którym nie ma grawitacji i jest 
bardzo wesoło. W szatni szafki są rozmiarów drzwi i można po nich rysować. Ma-
rysia przebrała się i idzie do sali. A tam wszystko nowe! Każdy uczeń ma swoje 
duże biurko wyposażone w komputer. W łazience kran działa na hasło. „Włącz” -  
woda leci. „Wyłącz” – woda nie leci. Toalet jest dziesięć!!! Tylko biblioteka się pra-
wie nie zmieniła, ale trochę powiększyła. Książki, te same, ale dużo dużo więcej…. 
Czy wszystko musi być nowoczesne? 

WSZYSTKO NOWOCZESNE 

Tekst i rys. Natalia Mądry, kl. 6c 

Iga Ratajczak, kl. 5c 

POKOLORUJ! 
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Helena J. kl. 3b 



Helena Jaworska, kl. 3b Zosia  

Trembińska kl. 

Marysia  

Bogdanowicz, kl. 

Martyna Kamińska, kl. 

Karolina Stanek,  kl. 2b 

Julia  Przewoźnik, kl. 6b 

Gaja Gali-

Magda Boryś,  kl. 4a 

Zuzia Kuźniewska, kl. 

Milena Walenta, kl. 3b 

Pola  

Pogorzelska,  

kl. 5b 

Gaja Odolczyk, kl. 6c 

Anika  Ferguson, kl. 3b 

Izabela Skowrońska, kl. 

Anika  Ferguson, kl. 3b Wiktoria Mikołajczyk,  kl. 

Martyna Kamińska, kl. 2b 
Iwo Zoń, kl. 3b 


