
Witajcie! Oto kolejny numer naszego kwartalnika!  
Z ostatniej chwili… 
Uczniowie Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie  
w bieżącym roku szkolnym wzięli udział w przedmiotowych 
konkursach organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.  
   

Oto laureaci: Julia Pastuszka (konkurs polonistyczny), Anastasiya Kostiuk, Julian 

Wysocki (konkurs historyczny),  Zofia Piasecka (konkurs języka angielskiego),  Julian Wysocki, 

Mikołaj Stasiak (konkurs geograficzny), Maja Niedziałek (konkurs języka hiszpańskiego)  

i finaliści: Łucja Plewka, Krzysztof Oleszczuk, Maja Tyszkiewicz (konkurs matematyczny), Albert 

Mazur (konkurs fizyczny), Milena Ptaszyńska, Wiktoria Skrzypek (konkurs języka hiszpańskiego), Bartosz Świć 

(konkurs geograficzny), Maja Niedziałek, Piotr Podgórski-Pietraś, Mateusz Zieliński, Paulina Być, Anastasiya 

Kostiuk, Maja Falandysz (konkurs biologiczny). 

Zespół Szkół nr 12 może również pochwalić się stypendystami Marszałka Województwa Lubelskiego. Są to: 

Paulina Być, Pola Ciorgoń, Anastasiya Kostiuk, Piotr Podgórski-Pietraś, Milena Ptaszyńska, Mikołaj Stasiak i Julian 

Wysocki. Serdecznie gratulujemy!!! 
              

POMOCNE SERCA… 
W pierwszych dniach po 

wybuchu wojny na Ukrainie 

Społeczność  Zespołu Szkół nr 

12, Rada Rodziców, Szkolne 

Koło Caritas i PCK 

zorganizowały wielką zbiórkę 

darów dla uchodźców z Ukrainy. 

Wrażliwość naszych serc nie 

pozwoliła nam pozostać  

obojętnymi na los naszych 

sąsiadów zza wschodniej 

granicy. 
Pamiętajmy o tym, że by 

można było kogoś trzymać za 

rękę, trzeba najpierw swoją dłoń 

otworzyć. Więc otwierajmy nasze 

dłonie przepełnieni świado-

mością, że postawy ofiarności  

i hojności dają poczucie bliskości, 

przywracają  nadzieję i wiarę  

w człowieka w sercach 

cierpiących z powodu nie-

szczęścia wojny.       

    cd. s. 5  

Erasmusowa wymiana na   

Od 30 maja do 3 
czerwca w Zespole Szkół nr 12 
gościli niezwykli goście z Turcji, 
Rumunii i Włoch, którzy 
przyjechali w ramach unijnego 
programu wspierającego kszta-
łcenie i  szkolenie młodzieży  
w Europie  Erasmus+. 
            Na uczestników czekało 
wiele atrakcji przygotowanych 
przez koordynatorów projektu, 
między innymi warsztaty  
w Regionalnym Muzeum 
Cebularza i Teatrze Hansa 
Christana Andersena, zawody 
w siatkówce, wspinaczka na 
szkolnej ściance, gry i zabawy 
tematyczne na boisku ZS nr 12, 
wizyta w Muzeum Wsi Lubel-
skiej, zwiedzanie lubelskiej 
starówki, wycieczka do Zwie-
rzyńca, Krasnobrodu, Suścca  
i Zamościa.  

Szkolny korytarz ZS 
nr 12 pełen postaci 
literackich! 
   Akcja zorganizowana 13 maja 
przez Samorząd Uczniowski 
połączyła społeczność Zespołu 
Szkół nr 12. Zarówno Uczniowie  
jak i Nauczyciele założyli kostiumy 
i zaprezentowali się jako 
bohaterowie lektur szkolnych.  
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 Co to jest Erasmus+? 
 

Erasmus w Zespole 
Szkół nr 12 w Lublinie jest 
formułą, która związana jest z 
wymianą młodzieży w różnych 
krajach i obejmuje współpracę 
europejskich szkół w zakresie 
nauczania, poznawania kultu-
ry i możliwości zwiedzania 
innych krajów oraz dosko-
nalenia języka angielskiego.  

 

Erasmus w naszej szkole został zainicjowany przez 

koordynatorów projektu, którymi są: Pani Barbara Rusinek  

i Pan Kamil Szpyt. Nasza szkoła rozpoczęła pierwsze projekty 

tuż przed pandemią. Niestety okres ten wstrzymał możliwości 

podróżowania do innych krajów. Dopiero w tym roku 

młodzież z naszej szkoły miała możliwość wyjechać po raz 

pierwszy i uczestniczyć w tych niezwykłych wydarzeniach. 

A oto fotorelacja z podróży! 

 

 

 

 

 

 
HISZPANIA… 

17 kwietnia wyruszyliśmy  w podróż do Hiszpanii. 

Wylądowaliśmy w słonecznym Madrycie, choć nasza szkoła 

partnerska o nazwie Federico García Lorcoa, do której mieliśmy 

chodzić przez najbliższy tydzień, znajdowała się w małej 

miejscowości La Pola De Gordon. Na cały pobyt zaplanowano nam 

różnego rodzaju  atrakcje. Po wylądowaniu zwiedzaliśmy piękny, 

różnorodny i słoneczny Madryt, a pod koniec dnia jechaliśmy 

pociągiem AVE zawrotną prędkością 300km/h do León, miasta w 

którym mieliśmy nasz hotel. Pierwszego dnia szkoły w La Pola De 

Gordon przywitano nas regionalnymi tańcami wykonywanymi 

przez lokalne gospodynie. Później integrowaliśmy się z resztą 

załogi erasmusowej ekipy (Rumunią, Włochami i Turcją). W 

następnych dniach wyjazdu zostaliśmy oprowadzeni po uroczym 

León. Odwiedziliśmy katedrę Santa María de Regla de León, 

dawny klasztor Convento de San Marcos oraz muzeum sztuki 

współczesnej. Po zwiedzaniu mogliśmy zobaczyć lokalne sklepy    

jak  i spróbować tradycyjnego 

jedzenia m.in.: tortilla de 

patatas czy churros.  

 

W La Pola De Gordon 

odwiedziliśmy również Panią 

burmistrz, która opowiedziała 

nam o miasteczku. Po 

powrocie do szkoły każdy  

z nas mógł wykonać swoją 

własną koszulkę nawiązującą 

do projektu Erasmus+. Poza 

tym mieliśmy możliwość 

zwiedzania jaskini Valporquero 

de Torío oraz odwiedzenia 

pobliskiej piekarni, w której 

każdy własnoręcznie mógł 

upiec swój własny chlebek.  

 

Ostatniego dnia każdy  

z nas spędził czas na zakupach 

pamiątek w pobliskich 

sklepikach. Pożegnaliśmy się  

z całą ekipą Erasmusa  

i wróciliśmy do Polski w dniu 

23 kwietnia.  

 
Mateusz Zieliński, kl. 7d 

  



TURCJA… 

W dniach od 26 marca do 2 

kwietnia 2022 roku sześcioro uczniów  

z naszej szkoły razem z nauczycielami 

koordynującymi projekt wzięło udział  

w wymianie młodzieży w Turcji. 

Udaliśmy się do pięknego miasta 

Antalya położonego nad zatoką na 

Morzu Śródziemnym, gdzie znajdowała 

się nasza szkoła partnerska. W trakcie 

pobytu, na każdy dzień, mieliśmy 

zaplanowane różne atrakcje.  

W pierwszych dniach naszej przygody 

udaliśmy się na zwiedzanie okolicy  

i drobne zakupy, podczas których 

mogliśmy podszkolić nasze 

umiejętności targowania się. 

         Odwiedziliśmy także oceanarium, 

a nad zatoką podziwialiśmy piękne 

nadmorskie widoki. 

Bardzo miło wspominamy 

powitanie nas przez dzieci 

w szkole Ibrahim Doganer 

Primary School. Młodsi 

od nas uczniowie 

przywitali nas laurkami  

i uściskami, z których 

ciężko było się wyzwolić. 

W kolejnych dniach 

mieliśmy możliwość 

zintegrowania się  

z rówieśnikami z krajów 

partnerskich, którzy 

razem z nami 

uczestniczyli w projekcie 

Erasmus+. Każda grupa przygotowała stoisko  

z tradycyjnym jedzeniem wytwarzanym w ich kraju, więc 

mieliśmy okazję spróbować np. pysznej szynki jamón 

serrano. Naszej grupie jednak najbardziej smakowały 

rumuńskie batoniki. Odwiedziliśmy również starożytne 

miasta Aspendos, Perge 

oraz Side. W trakcie 

pobytu w szkole 

partnerskiej wzięliśmy 

udział w zajęciach 

praktycznych takich jak 

lepienie z gliny i ebru art 

czyli tureckiej sztuce 

malowania na wodzie. 

Wspólny grill na plaży pozwolił nam doszlifować język 

angielski i zaprzyjaźnić się z innymi uczestnikami projektu. 

Razem graliśmy w zbijaka, piłkę nożną czy  koszykówkę,  

a na koniec wspólnie wjechaliśmy kolejką liniową na górę 

Tahtali. Na samym szczycie mogliśmy cieszyć się widokiem 

morza, dolin, ośnieżonymi szczytami gór Taurus i słońcem 

w tym samym 

czasie. Kiedy 

przyszła pora 

pożegnania 

pojawiły się 

nawet łzy.  

 

  

Program Erasmus + to 

niesamowita inicjatywa i idealna okazja, 

aby poznawać świat, zawierać nowe 

znajomości i doskonalić język angielski. 

Udział w nim to wspomnienia na całe 

życie, a dzięki temu, że wciąż jesteśmy  

w internetowym kontakcie z innymi 

uczestnikami nadal możemy ćwiczyć 

nasz angielski. Wyjazdy dały nam 

również możliwość poznania kultury 

 i obyczajów innych krajów. 

Podsumowując, jesteśmy bardzo 

zadowoleni, że mieliśmy szansę przeżyć 

taką przygodę! 

                                     Barbara Adamska, kl. 7d 



Ja i moja pasja… Taekwon – Do  
(hangul: 태권도; hancha: 跆拳道, [tʰɛ.kwʌn.do]) 

To sztuka walki, utworzona w roku 1955 przez generała Choi Hong-Hi na terenie 
dzisiejszej Korei, z której historią powiązany jest ten sport, na przykład w nazwach 
układów i symbolice. Sama nazwa Taekwon-Do posiada głębsze znaczenie: 

Tae - oznacza uderzenie stopą lub techniki wykonywane nogą, 

Kwon - uderzenie pięścią lub techniki wykonywane z udziałem pięści, 

Do - oznacza drogę życia i sztukę. 

Trenuję już 3 lata. Posiadam zielony pas. 
W Taekwon - Do rozróżnia się sześć kolorów 
pasów: Biały, Żółty, Zielony, Niebieski, Czerwony  
i Czarny. Między tymi pasami występują również 
stopnie pośrednie, na przykład biały pas z żółtą 
belką. Posiadając pas zielony, dostajesz 
możliwość uczestnictwa w walkach na zawodach. 
Zdając na pas niebieski oraz wyżej obowiązkowe 
jest łamanie specjalnie przygotowanej drewnianej 
deski, wykonując przy tym technikę wybraną 
przez egzaminatora. Po czarnym pasie występują 
stopnie mistrzowskie, zwane dan. Jest ich 9  
i oznacza się je cyframi rzymskimi na pasie.  
W zależności od posiadanego stopnia 
mistrzowskiego, wyróżniamy różne tytuły, na 
przykład: Wielki mistrz (Sasung/Saseong) – IX, dan 

Mistrz (Sahyun) - VII-VIII, dan Trener (Sabum) - IV-VI, dan Pomocnik trenera (Boosabum) - I-III dan. 
Wspomniane wcześniej kolory pasów nie zostały wybrane dowolnie, ponieważ są one zakorzenione  
w koreańskiej Tradycji. Kolory takie jak czarny, czerwony i niebieski oznaczały różne stopnie w hierarchii 
za czasów panowania dynastii Koguryo i Silla. Wiązanie pasa na raz, też posiada swoje znaczenie. Ma 
symbolizować: 

1. Dążenie do jednego celu, 
2. Wierność jednemu mistrzowi, 
3. Zwyciężanie jednym ciosem. 
 

 Taekwon - Do jest sztuką walki, która pomaga rozwijać się zarówno fizycznie jak i duchowo. 
Ważna jest wytrwałość - jest pewne stare wschodnie powiedzenie, którym kieruje się większość osób 

trenujących tą dziedzinę sportu: ,,Cierpliwość prowadzi do cnoty i zasług; można uczynić swój 
dom spokojnym, będąc cierpliwym 100 razy". Niezłomny duch, samokontrola, wspomniana 

wcześniej wytrwałość oraz uczciwość to zasady, których należy przestrzegać będąc adeptem tego sportu. 
 

Sofiia Nykonchuk, kl. 7d 



 POMOCNE SERCA… 
 Punkt pomocy dla Ukrainy 

powstał w naszej szkole bardzo 

szybko, niemal spontanicznie.  

W pierwszych tygodniach po 

wybuchu wojny potrzeby były 

ogromne i  pojawiały się niemal 

każdego dnia w związku  

z zamieszkiwaniem  przybywa-

jących z Ukrainy w naszym 

najbliższym otoczeniu. Pomaga-

liśmy wszyscy: uczniowie edukacji 

wczesnoszkolnej, klas starszych, 

nauczyciele, rodzice. Działaliśmy 

razem, bo cel był wspólny - pomoc 

człowiekowi, którego życie 

naznaczone zostało cierpieniem  

z powodu wojny. Kontener 

ustawiony przy wejściu do szkoły 

szybko wypełniał się darami. 

Zbieraliśmy żywność długo-

terminową, kosmetyki, chemię, 

środki opatrunkowe, artykuły dla 

dzieci, koce, śpiwory, kołdry, 

poduszki, pościel. Po zakończonych 

lekcjach członkowie Koła Caritas  

z opiekunami  pracowali  

w magazynie Caritas i przygo-

towywali paczki, które 

transportowane były do punktów 

pomocy na granicy. Zebrane  dary 

trafiły do obwodu łuckiego  

i lwowskiego. 

Uczniowie 

przygotowywali 

także kanapki, które 

trafiły prosto na 

lubelski dworzec.  

          Akcja pomocy 

trwa nadal, staramy 

się zaradzać 

bieżącym potrzebom. 

Koordynatorzy 

zbiórki dla 

Uchodźców  

z Ukrainy, 

prowadzonej na 

terenie Zespołu Szkół nr 12, 

składają serdeczne podziękowania 

Wszystkim, którzy pospieszyli z 

pomocą. Dziękujemy Radzie 

Rodziców, Dyrekcji, Nauczycielom, 

Rodzicom uczniów  i Uczniom. 
           Joanna Kowalczyk 

Szkolny radiowęzeł! 
Działalność szkolnego radiowęzła to wspólna inicjatywa 

Dyrekcji, Rady Rodziców oraz 

Samorządu Uczniowskiego. 
Jego celem jest umilanie 

wszystkim przerw obiadowych 

poprzez odtwarzanie muzyki. 

Uczniowie zaangażowani  

w projekt spotykają się na 

długich przerwach w sali 159, 

gdzie znajduje się centrum 

naszego radia. Stamtąd właśnie 

nadajemy wszystkie komunikaty oraz muzykę, od popu aż po 

rock! Mimo, że na co dzień utwory wybiera samorząd, 

organizowane są również akcje, w czasie których sami uczniowie 

mogą zaproponować swoje propozycje muzyczne. Dzięki 

nowoczesnemu systemowi głośników możemy również ogłaszać 

różne informacje dla uczniów oraz nauczycieli naszej szkoły. 

Reasumując, radiowęzeł służy nie tylko odtwarzaniu muzyki, ale 

jest również środkiem masowego przekazu obejmującym swoim 

zasięgiem każde miejsce na terenie całego budynku ZS nr 12. 
             Piotr Podgórski-Pietraś, kl. 8f 

 

Szach mat! Czyli jak 
rozwijać logiczne 

myślenie? 
Historia szachów zaczyna się  
w Indiach, gdzie nazywana była 

czutarungą. Zanim dotarła do Europy wiele razy zmieniała się 

jej nazwa oraz zasady. Gra ta najpierw pojawiła się we 

Włoszech i Hiszpanii. Dopiero w 1886 zostały zorganizowane 
pierwsze zawody o tytuł mistrza świata. Obecnie mistrzem 

świata jest Norweg - Magnus Karlsen. 

W naszej świetlicy szkolnej odbywają się zajęcia 
szachowe, podczas których  dzieci poznają podstawy gry  

w szachy tj. poruszanie się bierkami po szachownicy, bicie bierek 

przeciwnika oraz zabezpieczanie własnych, szachowanie  
i matowanie króla, ochrony przed matem, ustawienie początkowe, 

pat czy roszada. Coraz więcej dzieci chętnie sięga po szachownicę 

i gra w tą królewską grę, z której czerpią wiele korzyści, zabawy  

i satysfakcji. Warto wiedzieć, że szachy są wspaniałym 

ćwiczeniem dla mózgu. Poprawiają: pamięć, umiejętności 

czytania ze zrozumieniem, rozwiązywania problemów, rozwijają 

planowanie i przewidywanie, wyobraźnię i kreatywność, 

kształtują umiejętność przestrzennego myślenia, zwiększają IQ, 

ćwiczą obie półkule mózgu 

 i stymulują jego rozwój. Ponadto 

szachy kształtują  umiejętności 

takie jak: samodyscyplina, 

odpowiedzialność za podjęte 

decyzje, panowanie nad sobą oraz 

cierpliwość, radzenie sobie ze 

stresem i niepowodzeniem oraz  

szacunek do przeciwnika. 
      Rafał Wolański, kl. 7d 



Recenzja! 
Na ekrany kin powróciły przygody rezolutnego i sympatycznego ośmiolatka 

Mikołajka, bohatera serii komiksów i  książek  stworzonych przez René Goscinny'ego  
i Jean-Jacquesa Sempé.  

Film „Skarb Mikołajka” w reżyserii Juliena Rappeneau, to kolejna, 

trzecia już część filmowych perypetii (wcześniejsze tytuły to: ,,Mikołajek” z 2009 roku   

i ,,Wakacje Mikołajka” z 2014 roku) tak samo jak poprzednie  utrzymana w familijno-

komediowym klimacie. 

Najważniejsi  w życiu 

tytułowego bohatera (w tej roli 

Ilan Debrabant)  są przyjaciele  

i rodzina. Chłopiec prowadzi 

spokojne, zwyczajne  życie we 

francuskim miasteczku: chodzi 

do szkoły, odrabia lekcje, 

spotyka się z przyjaciółmi, 

 z którymi tworzy „najlepszą 

bandę na świecie”. Kiedy 

pewnego dnia tata Mikołajka  

(Jean-Paul Rouve) dostaje 

awans,  a rodzinę czeka prze-

prowadzka na południe Francji, 

wszystko nagle zmienia się. 

Główny bohater wpada  

w rozpacz, gdyż  nie  wyobraża 

sobie życia bez najlepszych 

kolegów: Alcesta,  Ananiasza, 

Gotfryda, Kleofasa, Euzebiusza, Maksencjusza  

i Rufusa. Na nic zdają się tłumaczenia mamy   

(w tej roli Audrey Lamy), że znajdzie sobie 

nowych przyjaciół, jego życie będzie ciekawsze,  

a rodzice będą mieli więcej pieniędzy. Mikołajek 

postanawia działać,  bierze się w garść  

i zainspirowany książką o poszukiwaczach 

skarbów, rusza na poszukiwanie bogactwa, które  

zapewniłoby rodzinie możliwość pozostania  

w miasteczku. 

 „Skarb Mikołajka” pełen jest nie tylko 

ciekawych, chłopięcych przygód i  śmiesznych 

scen, ale i mądrych, życiowych dialogów. Trzeba 

podkreślić również, że 

wszyscy młodzi aktorzy 

bardzo wiarygodnie  

i profesjonalnie odegrali 

swoje role. Na uwagę 

zasługuje również 

dynamiczna muzyka, 

sceneria filmu, dokładnie 

dobrane rekwizyty oraz 

ubrania z epoki lat 

pięćdziesiątych ubie-

głego stulecia - wszystko 

tworzy bardzo este-

tyczny, kolorowy obraz. 

 
 
 

    
 
 
 

„Przyjaźnie są jak małe słońca - nigdy się 
nie wypalają” - słowa wypowiadane na koniec 
filmu przez Mikołajka mają wymiar uniwersalny 
pod każdą szerokością geograficzną, zaś 
właściwe i dobre relacje z innymi są kluczem do 
rozwiązania każdego problemu -  są prawdziwym 
skarbem.  

Amelia Bekiesza, kl. 7c 



Nasza twórczość – 

STROFY O wiośnie   ,,Wiosna” 

Wiosna jest radosna i miłosna 

ptaki ćwierkają, a kwiaty pachną. 
Pączki na drzewach już rozkwitają 
Ptaki na siadają i podziwiają. 
 

To piękne słońce, te piękne drzewa, 
Te cudne pączki, kwiaty i gleba… 
Od tego wszystkiego śpiewać się chce, 
A ja właśnie śpiewam całe dnie. 
 

Tam leci żuraw, a tam gżegżółka 
Tam frunie wróbel, a tam sójka… 
To niebo piękne wciąż dziwi mnie 
i się zachwycam nim całe dnie. 
 

Na dwór chętnie wyjdę dziś 
i nazbieram kwiatów w dłoń. 
Wiosna pięknie wszak ubrana, 
Och! Cóż to jest za dama. 

Natalia Pachała, kl. 4g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Przyszła już wiosna i ptaki śpiewają 

świat się zieleni i jaśniej, i cieplej. 
Na dworze w słońcu dzieci się bawią, 
a każde wesołe i uśmiechnięte. 
 

I rosną kwiatki: stokrotki i bratki. 
świergocą słowiki, jaskółki i kukułki. 
Wielki gwar wokół wietrzyk niesie, 
a każda pieśń ciepła i radosna. 
 

A wiosna budzi wszystko do życia. 
i ciągle coraz milej, weselej. 
Serce grzeje uśmiech radosny, 
I tak to już jest każdej WIOSNY! 

Zofia Nazaruk, kl. 4a 
 

Wiosna – czas wielkich burz 
Oraz setek małych kałuż. 
W ogrodzie panuje porządek 
I trwa przekopywanie grządek 
 

A na niebie fruwa kukułka, 
A u jej boku piękna jasółka. 
W babcinym ogrodzie rosną krokusy 
W dziadkowym sadzie ścielą się obrusy. 
 

Na kwiatach siadają pierwsze pszczoły 
A wokół unoszą się dmuchawce drony. 
A Ty ciągle bądź radosny 
i promienny jak pierwszy dzień wiosny. 

    Michał Fal, kl. 4 



Komiks – Zrób sobie przerwę … 

 

 

UWAGA!!! 

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

prosimy o kontakt: miedzyuczniami@wp.pl 

 

KONIECZNIE 
PRZECZYTAJ! 
 

         Poznajcie Strusię – bardzo 

grzeczną dziewczynkę. Strusia 

bierze udział w szkolnym 

konkursie grzeczności. Tak jak 

wszyscy uczestnicy dostaje 

specjalny grzecznomierz, który 

kontroluje czy dziewczynka mówi 

„proszę”, „dziękuję”, słucha 

dorosłych i uważa na lekcjach.  
        Grzecznomierz świeci na 

czerwono i pika kiedy nie mówisz 

„proszę” czy „dziękuję”. Do tej 

pory nie miała najmniejszego 

problemu z tym, żeby być 

grzeczną, ale teraz w jej życiu 

niespodziewanie pojawia się wielki 
kudłaty gadający pies, który na 

dodatek wygląda jak stara szczotka 

sedesowa, niezbyt ładnie pachnie  

i nazywa się Łysol.   

     Nowy przyjaciel wywraca jej 

życie do góry nogami i każe się 

zastanowić: czy grzeczność napra-

wdę zawsze się opłaca? Łysol 

bardzo przykłada się do swojego 

zadania, co sprawia, że Strusia 

popada w tarapaty, ale też powoli 

zaczyna rozumieć, że może nie 
zawsze warto być grzeczną i cichą 

jak Strusia… 
      Ula Wątorska, kl. 7f 

Stopka redakcyjna: 
Amelia Bekiesza, Sofiia Nykonchuk, Rafał Wolański, Ula 
Wątorska, Emilia Kosior, Beata Kosior, Mateusz Zieliński, 
Basia Adamska, Piotr Podgórski-Pietraś, Natalia Pachała, 
Michał Fal, Zosia Nazaruk 
 

Opieka redakcyjna: Renata Nowaczek 
 

Szczególne podziękowania dla nauczycieli ZS nr 12 w Lublinie: Joanny 
Kowalczyk, Elżbiety Dubiel, Romana Denisiuka, Patryka Kargula, 
Kamila Szpyta 

mailto:miedzyuczniami@wp.pl

