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Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie

Nr 3(55) maj 2022 r.  

Co tu 
może 
być?



Tuzinianie i Tuzinianki!

Drodzy czytelnicy i redaktorzy, oto SPECJALNE WYDANIE 

TUZINKA! Tematem przewodnim jest „Przeszłość a 

teraźniejszość”, w skrócie - Kiedyś a dziś. Roma opowie 

wam o modzie w XIX wieku, Jania zabierze was do starej 

kuchni, Krzysiek pokaże wam jak zmieniała się szkoła na 

przestrzeni lat, Paweł powie o typowym dniu 100 lat 

temu, a Adrian przedstawi wam wiedzę o świecie w 

średniowieczu. Tego numeru nie ominą także zadania i 

krzyżówka! Na łamach Tuzinka znajdzie się artykuł o PRL-

owskiej szkole i o tym które urodziny obchodzi nasza 

szkoła. Miłego czytania!

Redakcja
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W średniowieczu Europejczycy nie znali Ameryki, dalekiego wschodu czy 
choćby północnej Skandynawii.  Po przybyciu Hiszpanów do Nowego 
Świata do znanych Europejczykom terenów dołączyła Ameryka, a potem 
środkowa Afryka i wreszcie cała Skandynawia.

W starożytności ludzie twierdzili, że Ziemia to 
płaski krążek płynący na bezkresnym oceanie. 
Hindusi natomiast uważali, że Ziemia to wypukły 
dysk podtrzymywany przez 4 słonie stojące na 
żółwiu, który pływał w oceanie. Podobne:). 
Pierwszą osobą, która sądziła, że Ziemia jest kulą 
był grecki Arystoteles. Uważał, że skoro Ziemię 
stworzyli bogowie musieli jej nadać idealny 
kształt jakim jest kula. W średniowieczu uważano, 
że Ziemia jest płaska. Powrót kulistej Ziemi 
nastąpił gdy Ferdynand Magellan okrążył planetę, 
a w XVIII wieku dokonano pomiarów i jest 
spłaszczona na biegunach. Dzisiaj istnieją tzw. 
płaskoziemcy, którzy uważają, że Ziemia jest 
płaska jak naleśnik.

Adrian P., kl. 7a

Spis treści:
2. Wiedza o Ziemi w 
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6. SP12 i jej okolice w 
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10. Krzyżówka
11. Życie codzienne 
człowieka w XX wieku
12. Przepisy kiedyś a 
dziś
13. Wywiad z babcią
14. Rebus
15. Jak ubierali się nasi 
rówieśnicy w dawnych 
latach



Stare gazetki 
szkolne

Od pewnego czasu tworzone jest archiwum szczepu "Rodło", 

który działa w naszej szkole od 1967 roku. Wszystkie dokumenty 

są porządkowane i skanowane. Biorę w tym udział, bo jestem 

harcerzem. Skanując teczkę dokumentów znalazłem kilka gazetek 

szkolnych z lat 1989 i 1990. Zdziwił mnie tytuł: "Dwunastnica", a to 

przecież narząd wychodzący z żołądka. W każdej gazetce 

przewijał się temat komputera, a mianowicie ZX Spectrum. Były 

również artykuły o muzyce, filmach. Była nawet motoryzacja. 

Postanowiłem to zeskanować, bo myślałem, że będzie to dobry 

temat do Tuzinka :)

Gazetki można oglądać na stronie:

www.cutt.ly/gazetkiszkolne

Artykuł pochodzi z Tuzinka nr 2 (49) grudzień 2020 r.

Krzysiek Z., kl. 7a
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http://www.cutt.ly/gazetkiszkolne
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Niedługo nasza podstawówka kończy 76 lat. Z tej okazji
postanowiłem przeszukać moje (i nie tylko!) zbiory i zrobić 
zestawienie, jak prezentował się budynek przy ul. 
Górnośląskiej 45 w Warszawie a jak teraz
wygląda. W przeszłości na górnym korytarzu znajdował się 
sklepik szkolny. Sprzedawano tam słodycze, napoje oraz 
drobne zabawki :) Ściany były koloru beżowego i znajdowały 
się na niej najróżniejsze malowidła. Wisiały tam też różne 
obrazy. Były drewniane drzwi. Na końcu korytarza (przy 
dzisiejszej sali 55) znajdowały się gazetki Szczepu „Rodło” -
organizacji, która działa w naszej szkole od 1967 roku. Nad 
gazetkami znajdowało się rodłeko - symbol szczepu. Kiedyś 
hall był znacznie mniejszy. Poniżej możecie też zobaczyć, jak 
zmieniała się okolica Dwunastki.

Krzysiek Z., kl. 7a
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Zakończenie roku, archiwum rodzinne

Zakończenie roku, archiwum rodzinne SP12 w 2022. Fot. Paweł Jakubowski

SP12 w 2022. Fot. Paweł Jakubowski

SP12 w 2022. Fot. Krzysiek Zawadzki

SP12 w 2022. Fot. Krzysiek Zawadzki

1999. Archiwum Szczepu Rodło. Fot. AMJ

1999. Archiwum Szczepu Rodło. Fot. AMJ



Budynek przy ulicy Wiejskiej 9. 

Zdjęcie z lat 70 XX wieku.

Budynek przy ulicy Wiejskiej 9. 

Zdjęcie z roku 2022.

Budynek przy al. Ujazdowskich 8. 

Zdjęcie z lat 70 XX wieku.
Budynek przy al. Ujazdowskich 8. 

Zdjęcie z roku 2022.
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Zadałem również pytanie uczniom i 
nauczycielom „Którą rocznicę w tym 
roku obchodzi szkoła?”. Odpowiedzi 
były różne…

Którą rocznicę w tym
roku obchodzi szkoła?

nie wiemok 70

73

80

50

2022

75
76siedemdziesiąte któreś 

dwucyfrowa liczba

Ankieta przeprowadzona 21.04.2022 na korytarzu szkolnym przez Krzyśka Z.
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KRZYŻÓWKA ADIEGO

1. obowiązkowe nakrycie głowy każdego mężczyzny w XIX
2. Szyto nią ubrania
3. średniowieczny wojownik na koniu
4. średniowieczny odpowiednik cukru
5. dostarczały je gołębie
6. powolny mięczak. Przysmak francuza
7. mieszkali  w niej jaskiniowcy
8. dziadek taty
9. największe imperium starożytności
10. przodek świni
11. część szkieletu 

HASŁO:
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Pewnie się kiedyś zastanawiałeś, jak wyglądało życie 
codzienne człowieka w XX wieku. Jeśli tak, to masz 
szczęście! Zapraszam cię do mojego wehikułu czasu. 
Udajemy się w podróż do 1933 roku, aby dyskretnie 
podejrzeć życie typowego nastolatka. Zapraszam!

Życie codzienne człowieka w XX wieku

PORANEK 

Po przebudzeniu w kamienicy jest 
piekielnie zimno. A to dlatego, że dla 
oszczędności opału, nie pali się w kozie 
(to taki metalowy piecyk) całą noc. 
Dlatego trzeba poczekać, aż powietrze 
nagrzeje się. Trzeba się umyć. Na ogół 
używa się do tego gąbki i balii z zimną 
wodą. Teraz śniadanie. Dzieci jedzą 
owsiankę posłodzoną miodem. Dzieci 
muszą zachowywać się kulturalnie w 
stosunku do swoich rodziców: mówią 
dzień dobry, ściskają dłonie... Dziś się o 
tym trochę zapomina

SZKOŁA
Nauka w szkole wygląda inaczej niż dziś. Do 
szkoły idzie się na piechotę, a książki pakuje się 
do teczki. Dzieci noszą obowiązkowo 
mundurki, a nauczyciele są bardzo surowi. Za 
rozrabianie czy brak pracy domowej mogłeś 
oberwać rózgą. Nie było tablic 
suchościeralnych - pisało się kredą. Wyobraźcie 
sobie, jaką torturą było słuchanie piszczącej 
kredy piszącej po tablicy! I powiedzcie z ręką 
na sercu, czy te wszystkie klasówki, kartkówki i 
odpowiedzi ustne są aż takie straszne?
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Dzisiaj zapewne spędzacie czas wolny 
przed komputerem, telefonem czy 
tabletem, grając w gry albo surfując 
po internecie. W XX wieku nie było 
takiej możliwości! Dzieci bawią się 
klockami, ołowianymi żołnierzykami 
czy kulaniem obręczy. Starsi mogą 
pójść na tańce przy nudnej muzyce 
klasycznej. Co do kina, to kino jest, ale 
tylko nieme, czyli bez dźwięku! 

Czasami przychodzą długie listy i wtedy czyta je się wieczorem.
Mam nadzieję, że podobał Ci się mój artykuł o codziennym życiu 
nastolatka XX wieku. Teraz możesz się podzielić tą wiedzą z 
innymi, co nie?

Paweł K., kl. 7a

CZAS WOLNY

Zacznijmy od tego że na przykład 100 lat temu albo nawet później było trudno dostać 
składnik do jakiegokolwiek dania. Strasznie wyczerpujące było też coś upiec ponieważ 
nie mieli piekarników ani mikrofali. Ludziom z tamtych czasów żyło się o wiele ciężej 
niż nam dzisiaj. Ponieważ każdy z nas może iść do sklepu, wybierać składniki, kupić je, 
wszystkie ze sobą wymieszać i włożyć do piekarnika. Często też o wiele dłużej robiło 
się różne dania lub ciasta na przykład pierniczki. Dzisiaj możemy włączyć komputer 
wpisać przepis na pierniczki wyskoczy nam pewnie z ponad 200 propozycji klikamy w 
jeden z nich i wyskakuje nam to:

• 320 g mąki pszennej
• 2 łyżki miodu
• Τ2 3 szklanki cukru
• 20 g przyprawy piernikowej
• 2 łyżki masła
• 1 jajko
• ok. Τ1 4 szklanki ciepłego mleka

Natomiast kiedyś musieliśmy po pierwsze 
długo się naszukać w książkach lub pytać 
sąsiadów potem dużo wydać na składniki i 
po wymieszaniu trzeba było zostawić na 
bardzo długi czas i bardzo często też nie 
było tego dużo. Po czym dopiero mogli brać 
się za pieczenie. Mam nadzieje że nikogo 
nie zanudziłam.

Jania T., kl. 7a



13

Jak wyglądała klasa w PRL?
W klasie stały drewniane ławki dwuosobowe z otworem na kałamarz na środku. Do 3 
klasy pisało się ołówkiem, ale jeśli ktoś ładnie pisał można było wcześniej zacząć 
pisanie stalówką. Była też tablica kredowa, niekiedy trudno było na niej pisać, bo 
kreda była jak kamień i ślizgała się na tablicy. Na ścianach były słomiane maty na 
których przypinało się poznane litery i cyfry.
Czy lekcje trwały tyle co dziś czyli 45 minut a przerwy 10?
Tak, tyle samo
Czym zajmowano się na przerwie?
W młodszych klasach panie organizowały zabawy ruchowe np. stary niedźwiedź 
mocno śpi. W starszych klasach grało się w ping ponga lub w zośkę
Czy w szkole były jakieś specjalne okazje których dzisiaj się nie obchodzi?
1 maja była uroczysta akademia z nawiązaniem do 22 lipca kiedy ogłoszono manifest 
PKWN. 7 listopada obchodzono rocznicę rewolucji październikowej.
Czy sobota była dniem wolnym?
Nie

Jakie kary były przewidziane dla 
uczniów?
Stanie w kącie, uderzanie linijką po 
dłoni. Była też tzw. ośla ławka gdzie 
siadały niegrzeczne dzieci. Stała ona 
daleko od reszty ławek.

Czy było dużo pracy domowej?
Tak
Czy trzeba było chodzić w mundurkach szkolnych?
Były obowiązkowe granatowe fartuszki z białym kołnierzykiem, a na rękawie 
musiała być przyszyta tarcza szkoły
Czy dawna szkoła była lepsza od nowej?
Trudno powiedzieć. Była po prostu inna
Czy były jakieś przedmioty jakich dziś nie ma?
Były ZPT czyli zajęcia praktyczno techniczne na, których dziewczyny uczyły się 
szyć i haftować, a chłopcy wbijać gwoździe i heblować deski. Później była 
zmiana i chłopcy robili zadanie dziewczyn i odwrotnie.
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W pierwszej epoce XIX wieku był romantyzm. W tamtych czasach 
dzieci w naszym wieku które pochodziły z bogatszych rodzin czyli arystokracji, 
ubierały się w jasne kolory np.: błękitny, fioletowy, szary, lila róż i oczywiście 
biały i kremowy. Dziewczynki nosiły zwiewne i lekkie suknie. Starsze 
dziewczyny, które są nastolatkami, mają przedłużane suknie do ziemi a 
młodsze dziewczynki mają sukienki powyżej kostki. Suknie te zazwyczaj mają 
duży dekolt. Składają się głównie z koronek i jedwabiu. Kobiety nosiły głównie 
upięte włosy w wysoki kok lub rozpuszczone z jakimś kapelutkiem a mężczyźni 
mieli krótkie włosy z boczo brodami. Moda męska składała się głównie z 
garniturów, zazwyczaj biało czarnych lub szarych, zdarzają się też brązowe np.: 
na piknik. W tych czasach w modzie męskiej nie zabrakło też meloników i 
cylindrów.

Dzisiejsza młodzież jednak stawia na wygodę, czyli np.: dresy i bluzy, 
nosi się też oczywiście dżinsy i sukienki, ale najczęściej coś wygodnego.

Fot. Alena Maltseva, ghosteye.pl
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Hasło

Stopka redakcyjna:
Gazetka szkolna „TUZINEK” SP 12 w Warszawie
Zespół: Roma Brzozowska, Paweł Kupisz, Adrian Paciuszkiewicz, Jania 
Trembińska, Krzysztof Zawadzki.
Skład: Krzysztof Zawadzki.
Źródła: książka z serii Mądra mysz „Dawniej, a dziś”, brainly.pl, 
wikipedia.org, książka z biblioteki szkolnej (Atlas Historyczny. Wczoraj i 
dziś. Nowa Era), pomoc Mamy Jani, fot: archiwum rodzinne, AMJ, PJ, KZ, 
ghosteye.pl (Alena Maltseva)
e-mail: alampa@sp12w.edu.pl
Odpowiedzi do zadań: 
Rebus: Przeszłość
Krzyżówka: Kiedyś a dziś

Jakie ryby łowi matematyk?
Sumy

Hmmm..
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Mamy nadzieję, że spodobało się 
wam specjalne wydanie „Tuzinka”. 
Wiecie teraz:
✓Ile lat kończy szkoła
✓Jaka była PRL-owska szkoła
✓Jak wyglądała szkolna gazetka w 
1989 roku
✓Jak trudno było o składniki do 
obiadu
✓Jak ludzie się ubierali w XIX 
wieku
✓Jak wyglądała kiedyś szkoła i jej 
okolice
✓Oraz jak w przeszłości myślano o 
Ziemi


