
Witajcie! Oto trzeci numer naszego kwartalnika!  

Z ostatniej chwili… W tym numerze: 
Uczniowie Zespołu Szkół nr 12 Warto zobaczyć, warto być… 

w Lublinie w bieżącym roku szkolnym Warsztaty kulinarne w Pizzerii 
wzięli udział w przedmiotowych Majowe wycieczki 

konkursach organizowanych przez Kraków, Wieliczka, Roztocze 
Lubelskiego Kuratora Oświaty.       Mój pupil – mój przyjaciel? 

Z języka angielskiego największy    Spotkanie z ciekawym 
sukces odnieśli uczniowie: Julia Wojtyła (kl. 8c) człowiekiem, wywiad z …Anetą 
- tytuł laureata oraz Julia Czarecka, Miłosz Scherer, trenerką Zespołu 
Pasiuk, Adrian Ścibiorski (kl. 8a) – tytuł finalisty.                                 Cheerleader’s przy ZS nr 12 
        Volodymyrowi Prykhodko (kl. 8c) przypadł                                 RECENZJA! ,,O psie, który  
tytuł finalisty z języka niemieckiego.       wrócił do domu”  

W konkursie historycznym finalistami zostali:                          Nasza twórczość … 
Monika Ścibiorska (kl. 7a), Cezary Lisiewicz (kl. 7c),                         Komiks, Koniecznie przeczytaj 
Igor Białek i Adrian Ścibiorski (kl. 8a), Aleksander                            ————————————————      
Ausz, Albert Kowaluk i Tymoteusz Żórawski (kl. 8c). 

W konkursie matematycznym finaliści to: Adrian Ścibiorski, 
Aleksandra Dudek, Julia Czarecka (kl. 8a), Albert Kowaluk, Julia 
Wojtyła (kl. 8c) oraz Jakub Żak (kl. 8b). 

 W konkursie biologicznym tytuł laureata zdobył Adrian 
Ścibiorski  (kl. 8a), a tytuł finalisty Tymoteusz Żórawski (kl. 8c). 

 

Również gimna-
zjaliści odnieśli sukcesy. 
Uczennice Ewa Górska (kl. 
3c) zdobyła tytuł laureata  
w konkursie historycznym, 
a Daria Sagan (kl. 3a)  
w konkursie biologicznym.

  

Uczniowie naszej szkoły wspaniale reprezentowali 
nas w konkursach artystycznych.           

                                                                                                                  Ciąg dalszy str. 2   

  

        I MIEJSCE W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE  
     PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ DLA DZIEWCZĄT!  

 

Film konkursowy na temat dojrzewania pt. Nasze kobiece 
sekrety…, w którym w roli głównej wystąpiły dziewczęta z ZS nr 12  
w Lublinie został uhonorowany zaszczytnym pierwszym miejscem. 
Projektem kierowała p. wicedyrektor Aneta Scherer, która przyznaje, że 
za sukcesem przedsięwzięcia stoi młodzież: ,,Pragnę wyrazić olbrzymią 
dumę i radość. Bez ich zaangażowania, chęci i pasji, bez potrzeby 
zgłębiania informacji na temat dojrzewania i towarzyszących mu zmian, 
bez otwartości na dialog i wymianę poglądów udział w projekcie byłby 
niemożliwy”. Wszystkich serdecznie zachęcamy do obejrzenia filmu. 
GRATULUJEMY!!! 



 

 

Cd.      
Uczniowie naszej 

szkoły wspaniale reprezen-
towali nas w konkursach 
artystycznych.  

W Ogólnopolskim Konkur-
sie Plastycznym W harmonii  
z przyrodą (VII edycja) III miejsce 
zdobyła Antonina Tomasik (kl. 4c), 
a wyróżnienie Łucja Plewka (kl. 
4c). W XII Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym Malowane 
poezją nagrody główne przypadły 
Beacie Kosior i Emilii Kosior (kl. 
4d) oraz Natalii Boruczenko (kl. 
4c). Laureatami X Edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego Wspólnie mówimy 
nie przemocy. Pod wspólnym 
niebem zostali Julia Pastuszka (kl. 
5g) i Bartosz Trybuła (kl. 4e). 
Wyróżniona została praca 
Wojciecha Ładniaka (kl. 5a). 
Laureaci XX Edycji Ogólno-
polskiego Konkursu geologiczno-
środowiskowego pod hasłem: 
POTĘGA ŻYWIOŁÓW ZIEMI 
(część plastyczna) to: Anna 
Bielawska (kl. 5b) i Bartosz 
Trybuła (kl. 4e). Uczniowie  
z koła plastycznego ,,Malarstwo  
i rzeźba" przedstawili ok. 200 prac 
w 20 konkursach plastycznych 
ogólnopolskich, międzynarodo-
wych a także szkolnych. Wciąż 
oczekujemy na rozstrzygnięcie 
kilku konkursów. 

Wśród uczniów ZS nr 12  
w Lublinie mamy również talenty 
wokalne. Nina Romaszewska 
została laureatką  VII Ogólnopo-
lskiego Konkursu Piosenki Debiut 
w Siedlcach, a Oliwia Goch 
laureatką XV Wojewódzkiego 
Festiwalu Piosenki Europejskiej   
w Lublinie.  

 
SERDECZNIE 

GRATULUJEMY!!! 
 

 
 
 

 
 

Warto zobaczyć, warto być… 

Maj to czas klasowych wycieczek. Nasi 
uczniowie zwiedzili do tej pory najpiękniejsze zakątki 
Polski. Oto niektóre relacje … 

6 maja 2019 roku uczniowie klas 4c, 4f oraz 4g 
wraz ze swoimi nauczycielami odwiedzili jedną  
z największych atrakcji turystycznych w Polsce – 
Kopalnię Soli „Wieliczka”. 

Jest to zabytek klasy światowej, wpisany na 
Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i  Przyrodni-
czego UNESCO. Kopalnia Soli „Wieliczka” to zarówno 
wielowiekowa tradycja, jak i nowoczesność, kilkusetletnia 
historia i podziemne miasto z rozbudowaną infrastrukturą. 

Miejsce to jest tak różnorodne i fascynujące, że każdy 
znalazł tu coś ciekawego dla siebie. Do zabytkowego 
podziemia, gdzie znajduje się imponujący labirynt solnych 
korytarzy i komór, prowadzi szyb Daniłowicza. Uczestników 
wycieczki zachwycił obiekt dumy górników, tzn. Kaplica Św. 
Kingi, której wystrój powstawał przez blisko 100 lat. Trudno 
było oderwać wzrok od kryształowych żyrandoli, rzeźbionych  
w soli posadzek i ołtarzy. Niesamowite podziemne jeziora, 
imponująca liczba schodów, maszyny oraz narzędzia górnicze 
podobały się wszystkim. 

Pomimo, iż w Kopalni 
temperatura wynosi około 
14°C, nikomu nie było za zimno. 
Bogactwo atrakcji tego obiektu oraz 
ciekawie historie opowiadane przez 
przewodnika sprawiły, że 
wycieczkowicze nie odczuwali 
zimna. 

Na koniec należy podkreślić 
jeszcze jedno – każdy wie, że sól 
jest słona, ale uczniowie naszej 
szkoły chętnie się o tym przekonali, 
liżąc ściany i rzeźby znajdujące się 
w Kopalni.  

Następnego dnia podziwia-
liśmy miasto Kraka – Kraków. 
   Pola Ciorgoń, kl. 4f 



Skarby Roztocza …   
 

14 maja klasa 4d i 4a uczestniczyła w wycieczce na Roztocze. Zebraliśmy się rano pod szkołą, już 
o 6:45. Wkrótce wyruszyliśmy w drogę, kierując się do Szczebrzeszyna. W podróży było bardzo wesoło, 
żartowaliśmy i śmialiśmy się głośno, jednocześnie podziwiając krajobrazy pojawiające się za oknami 
autokaru. Kiedy dotarliśmy na miejsce zwiedzaliśmy Rynek w Szczebrzeszynie. Tam widzieliśmy słynny 
pomnik Chrząszcza. Następnie zobaczyliśmy cerkiew, synagogę i Kościół Św. Mikołaja. Później 
pojechaliśmy do Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego. Zachwyciły nas tam tam lessowe wąwozy, 
o których wcześniej rozmawialiśmy na lekcjach przyrody. 
  Następnie w Zwierzyńcu oglądaliśmy zabytkowy 
kościół parafialny, Kościółek Na Wodzie i pomnik 
Szarańczy. Wieczorną atrakcją był paintball. Drugiego 
dnia zwiedzaliśmy Krasnobród, Muzeum Wsi oraz Mini 
Zoo. Kolejnym punktem programu był Zamość. 
Spacerowaliśmy po zamojskiej starówce, podziwiając 
zabytkowe kamieniczki, Ratusz i Rotundę. 
Przechodziliśmy koło fortyfikacji Twierdzy Zamojskiej  
i Bramy Szczebrzeskiej. Weszliśmy na wieżę katedralną 
i zobaczyliśmy piękną panoramę tego przepięknego 
miasta. Podczas całej wycieczki dopisywały nam świetne 
humory. Oprócz pamiątek przywieźliśmy niesamowite wspomnienia. 

Kajtek Kokowicz, kl. 4d 
 

 

Pizza jest to potrawa kuchni włoskiej, obecnie szeroko rozpowszechniona na całym 
świecie. To płaski placek z ciasta drożdżowego, posmarowany sosem pomidorowym, 
posypany tartym serem mozzarella i ziołami, pieczony w bardzo mocno nagrzanym piecu. 
Pizzę podaje się na gorąco, lecz rozpowszechnione jest jedzenie jej również na zimno. 

 

W ostatnią środę (22 maja) klasa 4f ucze-
stniczyła warsztatach kulinarnych w Pizzerii 
Giuseppe. Najpierw obejrzeliśmy wszystkie 
pomieszczenia w lokalu, a następnie zrobiliśmy małe 
bułeczki, które ozdobiliśmy sezamem, słonecznikiem 
lub makiem. W końcu zaczęliśmy przygotowywać 
pizzę. Kucharz rozdał nam po kawałku ciasta do 
pizzy, z którego tworzyliśmy kule, a następnie 
rozpłaszczaliśmy rękami tak, aby powstał dysk. 

 
 

Następnie cienki placek smarowaliśmy sosem 
pomidorowym, posypywaliśmy serem i dodatkami. 
Pizze poszły do pieca. Kiedy kucharz przyniósł gotowe 
mieliśmy problem z ich odróżnieniem, ponieważ po 
upieczeniu nasze pizze zmieniły wygląd. Na szczęście 
wszystkie były smaczne. 

Może niektórzy z nas przygotują 
samodzielnie pizzę w domu i mile zaskoczą 
Rodziców???  

Mateusz Rudzki, kl. 4f 
 

           

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kuchnia_w%C5%82oska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dro%C5%BCd%C5%BCe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sos
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomidor_zwyczajny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ser
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mozzarella
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Bliny_przyprawowe


 

Mój pupil – mój przyjaciel? 
 

Pies jest zdaniem naukowców pierwszym zwierzęciem, które udomowiliśmy. Nie 
wiemy jednak, kiedy do tego doszło. Badania  wskazują, że jakieś 15-40 tysięcy lat temu. Nie wiemy 
też, gdzie do tego doszło. Przodkiem psów są żyjące w Euroazji szare wilki. Psy dzielimy na: 

Myśliwskie   Obronne    Pracujące   Ozdobne  
 

Wyróżnia się jeszcze grupę psów nierasowych. Są to psy niezaliczne do żadnej z ras psów. Potocznie 

określa się je również jako mieszańce, wielorasowce lub kundle. Psy bardzo przywiązują się do właścicieli. Wielu 

uważa, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka. 
Patrycja Bordzań, kl. 5e 

Cześć, Jestem Suri. 
 

 

Do niedawna mieszkałam w schronisku 
dla zwierząt. Od dwóch miesięcy mam nowy 
dom. Mieszkam w mieście. W moim stadzie jest 
taka duża Pani, która daje mi jeść. Wychodzi ze 
mną na długie spacery. Sprząta po mnie i kąpie. 

Są jeszcze dwie dziewczynki: Ula  
i Małgosia i taki trochę większy młodzieniec - 
Piotrek. Jest jeszcze taki duży Pan, którego 
trochę się boję, ale chyba nie jest groźny. 

Mam swoje legowisko, ale osobiście wolę 
spać na kanapie. Mam nawet taką różową 
poduszeczkę i niebieski kocyk. Bardzo lubię jak 
wszyscy się ze mną bawią. Jestem raczej 
nieśmiała, ale jak wszyscy pójdą spać, to mogę 
poszaleć. W zasadzie jestem bardzo grzecznym 
psem, chociaż zdarzyło mi się pogryźć kabel od 
lampki. Poza tym oderwałam kokardki od ciapów 
mojej Pani. Kiedy wszyscy wychodzą do pracy  
i do szkoły, zostaję sama i jest mi trochę smutno, 
ale często dostaję smakołyk do gryzienia. 
Czasem po kryjomu wykradam ciap mojej Pani 
do legowiska, żeby było mi weselej. 

Na razie nie mam nowych psich 
koleżanek i kolegów, ale mam nadzieję, że jak 
się już zadomowię, to będę bardziej odważna  
i z kimś się zaprzyjaźnię. 

Ula Watorska, kl. 4f 

Poznajmy się. 

Nazywam się Niko.   
 

Jestem buldogiem francuskim. Już 
niedługo ukończę rok. Mieszkam przy ulicy 
Relaksowej, w niewielkim domku z moją 
ukochaną rodzinką. 

 Najbardziej 
lubię spędzać czas  
z Niną. Zabawy z nią 
są fascynujące  
i szalone. Ja jestem 
ciekawy świata. Kiedy 
Nina wychodzi do 
szkoły, a jej rodzice do 
pracy ja zostaję  
i bacznie pilnuję domu. 

 
 
 
Niestety w tym domu nie jestem SAM. 

Mam towarzyszkę, której imię 
brzmi niezwykle smakowicie: 
Kremówka. Jest ona kotem 
rasy syjamsko-himalajskiej. 

 
Nina Romaszewska, kl. 4f                                                                   

 
 



Spotkanie z ciekawym człowiekiem, czyli wywiad z … 
Anetą Scherer, p. wicedyrektor i trenerką Zespołu 
Cheerleader’s przy ZS nr 12 w Lublinie. 
 

Skąd pomysł na zorganizowanie grupy cheerleaderskiej  
w ZS 12 w Lublinie?  

Od początku 
mojej pracy w ZS12 
chciałam robić więcej 
aniżeli przewidywały 
nałożone na mnie 
obowiązki. Nauczanie 
to pasja, a możliwość 
kształtowania postaw  
i systemu wartości 
młodzieży to dopiero 
wyzwanie… Widząc 
bogate zaplecze sportowe naszej szkoły aż żal było go nie 
wykorzystać. Do tego chęci ze strony młodzieży… i oto powstał pomysł 
na zorganizowanie zajęć sportowych typu fitness, które miały 
najzwyczajniej w świecie skupiać osoby chcące nie tylko dobrze 
wyglądać, ale i zadbać o własne zdrowie i samopoczucie. 

Ile osób na początku liczyła grupa i kiedy powstała? 

Zajęcia rozpoczęły się w 2016 roku w świetlicy szkolnej. Najpierw 
grupa liczyła kilka dziewczynek z klas młodszych, potem zajęcia odbywały 
się cyklicznie. Kiedy zajęcia przybrały formę zorganizowaną grupa liczyła 
ok. 7 osób, potem na potrzeby tańców ludowych musieliśmy ja powiększyć 
o odpowiadającą ilości dziewczynek ilość chłopców. Przyszedł czas na 
ciężką pracę - próby trwające niekiedy miesiącami zaowocowały 
występami nie tylko na deskach naszej rodzimej szkoły, np. podczas 
Święta Patrona i festynu rodzinnego, ale również podczas uroczystości 
patriotycznych w Ogrodzie Botanicznym z okazji rocznicy śmierci 
Tadeusza Kościuszki. 

Jako nauczyciel pełen energii i chęci chciałam, aby szkoła nie 
kojarzyła się młodzieży tylko z ocenami, sprawdzianami i obowiązkami. 
Stąd pomysł na zaangażowanie w nasz cheerleaderski projekt  organizacji, 
które wspierały nasze działania, tj.  Fundacja Lubelska Manufaktura 
Inspiracji, Lubelski Wolontariat Sportowy. Uczestniczyłyśmy w Sport 
Festiwalu otwierając Półmaraton Solidarności. 

Kto może być cheerleaderką? 

Uczestnicy moich zajęć to takie pozytywne freaki. To młodzież 
pełna pasji, chęci i energii. Są to przepiękne dziewczęta z charyzmą  
i chęcią do działania, które mogą poszczycić się nienaganną prezencją. No 
ale przecież też o to w tym chodzi. Uczennice reprezentują szkołę na 
zewnątrz, to też dla nas, jako dla placówki oświatowej, jest po prostu 
budowaniem pozytywnego wizerunku. 

Jakie sukcesy odniosła grupa do tej pory?  

Naszym niebywałym sukcesem było zdobycie I miejsca  
w dwóch kategoriach podczas I Wojewódzkiego Konkursu Tanecznego 
„Wytańczyć marzenia”. Pierwszy konkurs i od razu podium. Swoim 
występem uświetniłyśmy Ogólnopolskie Mistrzostwa w Rugby TAG na 
COS Torwar w Warszawie. Potem - w maju 2018r. - zostałyśmy 
zaproszone do udziału w spocie reklamowym wolantariatu sportowego. Na 
Placu Litewskim w rytm latynoskich rytmów zatańczyłyśmy wraz  
z lubelskimi sportowcami flashmoba. Często jesteśmy zapraszane do 
uczestnictwa w zajęciach salsation czy squash przez lubelski klubu 

SPORT Spark. Grupa uświetnia 
uroczystości szkolne: karnawał  
w świetlicy szkolnej czy projekt 
Aktywna Przerwa oraz 
wydarzenia sportowe, np. mecze 
charytatywne organizowane  
w naszej szkole. 

A ostatni tryumf na szczeblu 
ogólnopolskim? 

Ogromnym sukcesem 
młodzieży jest zdobycie I miejsca 
w Ogólnopolskim Konkursie 
Profilaktyki Zdrowotnej dla 
dziewcząt. To nie tylko zasługa 
żeńskiej części grupy, swój 
wkład wnieśli również panowie. 
To olbrzymi sukces  
w obszarach często uznawanych 
jako „mniej ważne”, bo nie stricte 
związanych z edukacją. Dzięki 
wygranej dziewcząt szkoła 
uzyska interaktywną tablicę 
multimedialną, plansze eduka-
cyjne do zajęć wychowania do 
życia w rodzinie oraz kosmetyki  
i plecaki dla uczniów. 

Jakie plany na przyszłość? 

W następnym roku 
szkolnym grupa zmieni skład  
z racji ukończenia szkoły przez 
najstarsze cheerleaderki. Będzie 
casting. Osoby, które chcą 
dołączyć do zespołu powinny 
poszczycić się umiejętnościami  
z zakresu gimnastyki artysty-
cznej oraz szeroko pojętego 
tańca. Powinny być to 
dziewczęta pewne siebie, uśmie-
chnięte i,,pozytywnie zakręcone”. 

Słowo na zakończenie??? 

To „skakanie z pompo-
nami po murawie”, które 
niektórzy określają jako 
infantylne przyniosło, przynosi  
i przynosić będzie szkole, mło-
dzieży i mi tak wiele sukcesów, 
radości i frajdy, że bez wątpienia 
zapisze się w pamięci wielu jako 
niesamowita przygoda, warta 
każdego poświęcenia. I oto 

puenta moich działań: Odcza-
rowujmy szkołę wspólnie, 
czyńmy ją przyjazną, bądźmy 
elastyczni i chętni do rozwoju 
– na każdej płaszczyźnie!!! 

 Rozmawiał: Mateusz 
Pruszkowski, Artur Rak (kl. 6a)



 

Recenzja! 
Pies to najlepszy przyjaciel człowieka; jest wierny, zawsze chętny do zabawy  

i kochający bezwarunkowo. Warto i trzeba o tym przypominać, bo niestety ludzie często 

nie odwzajemniają tej miłości.  

Film ,,O psie, który wrócił do domu” to opowieść dla całej 

rodziny o psiej podróży w poszukiwaniu zagubionego domu. Powstał on na podstawie 

powieści W. Bruce’a Camerona pt. ,,Był sobie pies”. Reżyserem filmu jest Charles Martin 

Smith, a w filmie występują: Jonah Hauer-King jako Lucas, Alexandra Shipp jako Olivia  

i Ashley Judd jako Terri, mama Lucasa. Główną rolę w filmie gra zwierzę, suczka Bella, rasy 

określanej jako niebezpieczna. Bohaterka jednak wcale nie jest agresywna, za to posiada 

wszystkie najlepsze cechy zwierzęcia: jest przyjazna, sympatyczna i oddana. 

    Lucas to młody 
chłopak, który kocha 
czworonogi: 
dokarmia bezpańskie 
psy i koty. Ze swoją 
dziewczyną Olivią 
rozmawia głównie  
o zwierzętach. Kiedy 
wraz z mamą przy-
garnia Bellę, szybko 
okazuje się, że nie 
może zatrzymać jej  
w domu, gdyż prawo 
w mieście zabrania 
wyprowadzania na spacer niebezpiecznych 
zwierząt. Jest to dramat dla bohaterów, gdyż 
bardzo zżyli się już z pieskiem. Dodatkowo Bella 
również sprawdza się jako psi terapeuta 
(dogoterapeuta) dla byłych żołnierzy. Na czas 
poszukiwania przez Lucasa i jego mamę nowego 
bezpiecznego domu dla psa, Bella zostaje 
oddana w dobre ręce, do rodziny Olivii, która 
mieszka w innym mieście. Ucieka stamtąd, bo 
bardzo tęskni za swoją rodziną. W tym 
momencie filmu rozpoczyna się prawdziwa psia 
przygoda pełna niebezpieczeństw, w trakcie 
której suczka spotyka dobrych i złych ludzi, miłe  
i niebezpieczne zwierzęta i często musi kierować 
się instynktem.  

Warto 
podkreślić, że 
suczka Bella 
bardzo wiarygo-
dnie odegrała 
swoją rolę, co 
więcej sama ko-
mentuje ekrano-
we wydarzenia, 
przemawia więc 
do widza lu-
dzkim głosem.  

Na 
uwagę zasłu-

guje sceneria filmu, którą tworzy głównie piękna 
przyroda i właściwie dobrana muzyka 
stwarzająca doskonały nastrój do przedstawienia 
niebezpiecznych lub wzruszających scen.  

 

Obraz ,,O psie, który wrócił do 
domu” to bardzo wzruszający  
i pouczający film familijny. Szczególnie 
spodoba się tym widzom, którzy 
uwielbiają opowieści o zwierzętach. 
Przypomina nam o odpowiedzialności, 
która łączy się z posiadaniem zwierzęcia, 
ale pokazuje też piękną miłość i oddanie 
pomiędzy człowiekiem a psem. 

             Amelia Bekiesza, kl. 4c 



Nasza twórczość – STROFY O WIOŚNIE… 
 

Wiosenne zmiany   Oda do bociana 
 

Zaszła u nas pewna zmiana,  Narodowe masz barwy, 
zima ptaki nam oddała!   Puch Twój biały, choć marny 
Śniegu także nie ma wszędzie,  Stąpasz w butach czerwonych  
trudno to nam rozgryźć będzie!  W Twoich skrzydłach szerokich  
 

Zieleń trawy, cud zapachy,   Jest też sporo piór czarnych 
słońca blask i śpiewa ptak.  Ale z Ciebie prawdziwy jest Polak! 
CZY TO MA BYĆ JAKIŚ ŻART?! Powrót Twój z obczyzny 
 

W klasach często nie siedzimy  Zawsze niesie nam wiosnę, 
tylko na dwór wychodzimy!  Gdy namiętnych uniesień jest pora 
Na wf-ie, na boisku,   Twardo brodzisz po zielonej trawie 
w piłkę gramy. Nie brak pisku!  Albo bujasz w niebios przestworzach 
 

Dookoła kwiaty kwitną,   Mieszkasz w rodzimym gnieździe 
zima chyba sobie poszła!  A imię jej jest Polska właśnie! 
Ja powoli to rozgryzłam...  Bocianie zawsze wracaj pod rodzime strzechy 
To po prostu wiosna przyszła!  By nigdy nie zabrakło nam wiosennej uciechy.     
 

   Hania Bujak, kl. 5e     Antek Józefczak, kl. 6a 

 

Być jak… – Wolontariusz 
 

Wolontariat można porównać do mocnego i niewiarygodnie gęstego drzewa. Czterdzieści lat 
temu był zaledwie ,,pączkiem” uformowanym przez kilka stowarzyszeń, ale rozrósł się bardzo szybko. 
Mówi się, że początek wolontariatu ma związek z katolicką organizacją Caritas. Grupa, ją tworząca, 
zorganizowała w 1975r. kongres poświęcony ludziom potrzebującym. Po jego zakończeniu wiele osób  
i stowarzyszeń pozytywnie odpowiedziało na apel Kościoła i zauważyło, że należy pomagać bliźnim  
w potrzebie. Wciąż przybywa osób, które pragną dobrowolnie, bezpłatnie i świadomie pracować na rzecz 
innych, dostrzegając ich potrzeby. Wolontariusz ze swej ofiarnej pracy dla drugiego człowieka czerpie 
satysfakcję, radość, poczucie spełnienia. Jest również bogatszy o nowe doświadczenia. 

 

Każdy z nas może pomagać! 
15 listopada 2018r. w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie została zainaugurowana działalność Szkolnego Koła 

Caritas. Jest to organizacja uczniowska, włączająca się na zasadzie wolontariatu 
w działalność charytatywną prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej. 
Szkolne Koło Caritas liczy 56 członków. Naszą opiekunką jest p. Joanna 
Kowalczyk – katechetka. Do tej pory uczestniczyliśmy w następujących akcjach: 

 

☺Świąteczna zbiórka żywności pod hasłem ,,Tak! Pomagam” – 
zebraliśmy 380 kg trwałej żywności, która w formie paczek świątecznych trafiła 
do potrzebujących. 

☺Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – dystrybucja świec wigilijnych. 
Uzyskane środki zostały przekazane na stypendia socjalne dla dzieci z biednych 
rodzin, letni i zimowy wypoczynek, dofinansowanie operacji i rehabilitacji dzieci 

dotkniętych chorobą. 
☺ Wielkanocna zbiórka żywności, przekazanie własnoręcznie wykonanych 

kartek świątecznych (200 sztuk). 
Działalność naszego koła została uhonorowana poprzez zaproszenie na VI 

Galę Wolontariusza w Centrali Lubelskiej Archidiecezji Caritas, podczas której 
członkowie Szkolnego Koła Cartitas przy Zespole Szkół nr 12 w Lublinie otrzymali  
z rąk ks. Dyrektora Wiesława Łosickiego Dyplom Wyróżnienia za wytrwałość  
i poświęcenie w służbie na rzecz innych ludzi. 

 

Dziękujemy wszystkim, którzy przez swoje otwarte, pełne dobroci serca 
pomagają nam w realizacji naszych zadań. Chcemy dzielić się dobrem 
odpowiadając na słowa Patrona naszego Koła, Świętego Jana Pawła II: 
,,Cokolwiek warto na tym świecie czynić, to tylko jedno – Miłować” 

 

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie czynnie włączają się w akcje charytatywne, których celem jest pomoc osobom 
najbardziej potrzebującym tj. Góra grosza, Gorączka Złota, Polacy – Rodakom. Na terenie placówki odbywają się również imprezy sportowe, np. 
Mecz Słodkich Serc, (nauczyciele kontra uczniowie). Zebrane słodycze zostały przekazane podopiecznym Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. 
Małego Księcia.              Natalia Jarząbek, Amelia Kozłowska, kl. 8d 



 

Komiks – Zrób sobie przerwę … 
 

Natalia Drobek, kl. 5e 
Koniecznie przeczytaj! 
 

Chciałabym zachęcić do przeczytania książki pod tytułem 13-
PIĘTROWY DOMEK NA DRZEWIE. To oczywiście jedna z wielu książek  
z serii. Można powiedzieć, że jest to komiks, ponieważ czyta się ją bardzo 
szybko. 

Głównymi bohaterami są chłopcy o imionach Andy i Terry. Zbudowali 
oni ogromny domek na drzewie i w każdej części lektury dodają kolejne 
trzynaście pięter. 

Ich przyjaciółką jest dziewczyna o imieniu Jill. Nastolatka kocha 
zwierzęta, więc one też uczestniczą w przygodach. Zwykle pojawia się jakiś 
problem, który na szczęście zostaje rozwiązany. Najlepiej czyta się kolejne 
tomy po kolei, ponieważ warto wiedzieć, na które piętra dotarł już Andy oraz 
Terry.  

Ta książka podoba mi się, ponieważ w każdej części jest coś 
zabawnego i ciekawego. Polecam wszystkim, warto przeczytać.  
         

Alicja Baturo, kl. 4f 
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UWAGA!!! 
 

Poszukujemy osób chętnych do współpracy przy wydawaniu pisma. Osoby zainteresowane współpracą 

prosimy o kontakt: miedzyuczniami@wp.pl 
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