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Czasopismo szkolne „Tuzinek” ukazuje się od lutego 1992 r. 
Jego pierwszym opiekunem była pani Ewa Kubiak.

To właśnie jej wychowankowie z klasy VIII b ukonstytuowali pierwszy zespół redakcyjny,
który poszerzył się o kolejnych młodych adeptów sztuki dziennikarskiej z klasy VI f.

Rozstrzygnięto konkurs zainicjowany przez ówczesną opiekunkę samorządu, panią Lidię
Dudę. Nadrzędne hasło „I ty możesz zostać redaktorem gazetki szkolnej” było zbieżne z
ideą zakładania w placówkach oświatowych magazynów samorządów uczniowskich.

Pan Grzegorz Dobek- dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 oraz stojąca na czele jury konkursowego-
-pani Lidia Duda wręczają nagrody i wyróżnienia w konkursie dziennikarskim .



Trudne początki

Początkowo królowały: maszyna do pisania,
kolorowe kartki papieru, klej i nożyczki do
przygotowania różnych wklejek.

Dopiero rozwój komputeryzacji

i pojawienie się polskich wersji
edytorów tekstu rozpoczęło nowy 
okres w historii „Tuzinka”. 

W wydruk komputerowy gazetki zaangażowali 
się: 
* uczący techniki pan Krzysztof Frankowski  
* oraz matematyczka, pani Gabriela Wencel. 

Wiodącymi redaktorami byli następujący uczniowie z 8 b i 6f: Paulina Malinowska i Magdalena Ciążyńska (dwie 
główne nagrody w konkursie „I ty możesz zostać redaktorem gazetki szkolnej”); Agnieszka Chudzińska, Agnieszka 
Banach, Robert Grądecki, Paweł Łukasik, Tomasz Marcinkowski, Rafał Różak, Monika Szczepańska(wyróżnienia). 

Głos Wielkopolski, 2 czerwca 1993

Expres Poznaoski, 3 czerwca 1993



Redakcyjna codzienność

Polonistka i zarazem opiekunka sekcji reda-

kcyjno - dziennikarskiej, pani Ewa Kubiak,

spotykała się ze swoimi podopiecznymi raz

w tygodniu, by omówić bieżące pomysły,

doradzić, zasugerować korektę itp. Szlify

dziennikarskie redaktorzy zdobywali też

podczas warsztatów, organizowanych przez

metodyka, pana Adolfa Piturę.

U góry Paweł Łukasik i Tomasz Marcinkowski- reprezentanci 
„Tuzinka” na I Uczniowskich Warsztatach Dziennikarskich.



Redakcja żegna ósmoklasistów: 
Marzenę Chudy, Roberta Grądeckiego, Pawła Łukasika, Paulinę Malinowską, Tomka Marcinkowskiego, 
Rafała Różaka, Monikę Szczepaoską, czyli uczniów, którzy ukonstytuowali pierwszy skład redakcyjny. 

W roku szkolnym 1993/94 w „Tuzinku” działają jeszcze: Agnieszka Banach, Magdalena Ciążyoska, Agnieszka
Chudzioska, która  po latach wróciła do Dwunastki w charakterze nauczycielki języka angielskiego.



NOWE 
KADRY 

TUZINKA
rok 1993/94

od lewej stoją:

Agnieszka Banach,
Natalia Liebner,

Renata 
Groszewska,

Joanna 
Szwajkowska,

Anna Kaczmarek,
Agnieszka 

Chudzioska. 
pani Ewa Kubiak 

(pierwsza 
opiekunka gazetki)

U dołu z lewej:

Hanna Dobek, 
Justyna Prusowska, 

Małgorzata 
Chodyoska,

Monika Mucha, 
Magdalena 
Ciążyoska.



Zapał młodych kadr „Tuzinka”
i umiejętne kierowanie pracą 
redakcyjną przełożyły się na 

pierwsze sukcesy szkolnej gazetki.



Redaktorzy 
„Tuzinka”    

uczestniczyli 
w I konferencji prasowej 

z przedstawicielami   
Parlamentu Dziecięcego,  

jaki obradował
w Warszawie.

Wygląd stopki redakcyjnej w  roku  1993- 1994



TUZINEK PO RAZ PIERWSZY 
W KONKURSACH 

ŚWIĘTOWOJCIECHOWYCH



29 kwietnia 1994 r. w Przemianach Ziemi Gnieźnieoskiej napisano o wyróżnieniu 
„Tuzinka”  za różnorodnośd form dziennikarskich.



Od początku drogi wydawniczej pisano o „Tuzinku” w prasie, kilkakrotnie 
nagradzano periodyk, co mobilizowało uczniów do wytężonej pracy.

DEDYKACJA Z NAGRODY 
KSIĄŻKOWEJ DLA OPIEKUNKI 

REDAKCJI  „TUZINKA”. 



Pani Ewa Kubiak zachowała oryginalne kartki  z pamiątkowymi podpisami młodych 
redaktorek i redaktorów „Tuzinka”.  W maju 1994 roku wydano 12. jubileuszowy numer.



Po latach polonistka Ewa Kubiak z nutą sentymentu 
wspomina trudne początki, ale też dodaje, że przekazała 
szkolną gazetkę w godne ręce pani Danuty Beling.



Od roku szkolnego 1994/95 do chwili obecnej 
opiekunem szkolnego czasopisma jest p. Danuta 

Beling, która odpowiada również za skład graficzny.

Rozpoczyna się nowy, jakże wartościowy rozdział w historii „Tuzinka”.  



Dostęp w XXI wieku do nowoczesnych urządzeo przydatnych w gromadzeniu 
materiałów i opracowywaniu poszczególnych numerów szkolnego czasopisma miał 
wpływ na metamorfozę oblicza „Tuzinka”. Zmieniała się jego szata graficzna, skład 
redakcji, częstotliwośd pojawiania się a także metodyka pracy nad czasopismem.



Praca nad „Tuzinkiem” to każdorazowo długie godziny dodatkowych 
zajęd opiekunki młodych redaktorów- pani Danuty Beling.

Uczniowskie 
wytwory pracy 
wymagają, by 

wziąd je pod lupę.

Projektowanie 
kolejnych stron, 

zapełnianie 
stałych rubryk 
czasopisma.

Przegląd 
materiałów, 
koniecznośd 

skracania, selekcji 
itp.

Redaktor naczelna 
koordynuje prace uczniów. 

Wyznacza kierunki 
wyszukiwania 
cennych informacji  
z życia szkolnej 
społeczności.

Zapoznaje się 
uważnie ze 

zgromadzonymi  
przez redaktorów 

newsami.



Redakcją merytoryczną, adiustacją 
i korektą zwykle zajmuje się troje ludzi. 

W przypadku „Tuzinka” wszystkie te 
czynności wykonuje pani Danuta Beling.

Informacje w jubileuszowym wydaniu na XXX- lecie SP 12.

Redakcja- opracowanie tekstu   
pod względem merytorycznym
i stylistycznym.

Adiustacja - przygotowanie   
tekstu do druku pod    
względem technicznym 
i  graficznym.

Czynności korektorskie - spra-
wdzenie tekstu na próbnych 
odbitkach drukarskich. 



Redaktorzy dopytują, 
przeprowadzają wywiady, 
konsultują ważne sprawy 
z osobami trzecimi.

Cennych 
informacji 
dostarczają też 
nakręcane od 
czasu do czasu 
filmiki.

Szkolne wydarzenia 
dokumentowane są 
przede wszystkim 
przy użyciu cyfrowych 
aparatów 
fotograficznych.

To już przeszłośd.

Zbieranie materiałów - codzienna praca redaktorów „Tuzinka”.

To codziennośd.



Przygotowaniem matrycy 
zajmuje się oczywiście 
wcześniej pani redaktor 
naczelna.

Na szkolnej kserokopiarce 
każdorazowo powielanych 
jest kilkadziesiąt numerów 
gazetki.

Poszczególne strony 
muszą byd następnie 
zszyte tak, by każdy 
egzemplarz był 
kompletny.

Praca nad Tuzinkiem Kolejne etapy przygotowania numeru
KAŻDE DZIAŁANIE JEST UPRZEDNIO ZAPLANOWANE

Zawsze na czasie.



Na przestrzeni lat 
„Tuzinek” drukowany był 
na przeróżnym sprzęcie, 
często też domowym.

Praca bez 
skanera, 
drukarki 
i oczywiście 
komputera 
byłaby dziś 
niemożliwa.

Praca nad Tuzinkiem Kolejne etapy przygotowania numeru
Ostatnie prace przed dystrybucją „Tuzinka” na terenie szkoły.

CMYK to jedna 
z przestrzeni barw 
w pracy z grafiką 
komputerową .

Trudno zliczyd, ile ryz 
papieru zużyto do tej 
pory, by do czytelnika 
dotarły kolejne 
numery czasopisma.



Redagowanie czasopisma szkolnego sprawia wiele
satysfakcji i radości redaktorom i opiekunce. 

Wśród dzieci wchodzących
w skład redakcji panuje
świetna atmosfera, rozwijają się 
pozytywne cechy charakteru: odpowie-
dzialnośd, koleżeoskośd, pracowitośd. Mają 
do siebie zaufanie i zawsze mogą na siebie 
liczyd. Praca w redakcji czasopisma 
pozwala na wydobycie z dzieci wielu 
pozytywnych cech, z posiadania których 
dotychczas nie zdawały sobie sprawy. 
Rozwijają także swój warsztat. Umieją 
pisad recenzje, felietony, sprawozdania. 
Doskonalą formę wywiadu, są szczere 
i otwarte na innych ludzi, są zwyczajnie 
ciekawe świata. W redakcji „Tuzinka” 
dorastają, kształtują swój światopogląd. 
Uczą się obiektywizmu i uczciwości 
w przedstawianiu rzeczywistości.



Wydania specjalne, jubileuszowe, świąteczne i zwykłe są okazją 
do przejrzenia czołówek miesięcznika. Każdorazowo redakcja przypomina

o proweniencji nazwy „TUZINEK”, czyli 

Tysiaca Uczniów Zebrane Informacje Nowości Ekstra Konkursy.

Obecnie w czołówce wykorzystywany jest piękny
motyw drzewka Dwunastki autorstwa pani Mirosławy
Ciesielskiej- wieloletniej nauczycielki plastyki.



Kształt stopki redakcyjnej „Tuzinka” nie zmienił się praktycznie od 1994 r. 
Rotacja uczniów działających w szkolnym czasopiśmie ma związek 

z zaangażowaniem kolejnych roczników młodzieży.



Czasopismo „Tuzinek” oferuje swoim czytelnikom stałe działy:

Kącik kulturalny - redaktorzy zachęcają do
przeczytania ciekawej książki, obejrzenia
interesującego filmu, spektaklu, koncertu,
posłuchania dobrej muzyki, uczą poprawnej
polszczyzny.

Rozrywka - jest tu miejsce na humor,
krzyżówki, aforyzmy, różnego rodzaju
zadania szaradziarskie.

Z ekologią na ty - to:

- artykuły wyrażające troskę o ochronę
środowiska, w którym żyjemy;

- felietony propagujące zdrowy styl życia;

- relacje z akcji „Sprzątanie Świata”;

- ciekawostki o zwierzętach i roślinach;

- praktyczne porady, jak dbad o domowe
zwierzątka.

- Zdarzyło się w „Dwunastce” 
(INFORMACJE, AKTUALNOŚCI) - zawierają 
notatki o  wszystkim, co dzieje się w szkole: 
pasowanie na ucznia czy czytelnika 
biblioteki, konkursy, zawody sportowe, 
osiągnięcia dzieci i nauczycieli itp., itd...



Czasopismo „Tuzinek” oferuje swoim czytelnikom stałe działy:

Rozmaitości - redaktorzy mówią o swoich
fascynacjach sportowych i muzycznych.

Rozmowa z ... rozmowy z ciekawymi ludźmi
(sportowcy, aktorzy, politycy, wyróżniający
się uczniowie, laureaci konkursów).

Crossword - ponieważ w szkole dzieci uczą
się języka angielskiego, mogą sprawdzid
swoje umiejętności, układając lub
rozwiązując krzyżówki właśnie w tym języku.

Logopeda radzi - udzielanie konkretnej
pomocy dzieciom z wadami wymowy.

**** Ukazywały się na łamach „Tuzinka”
przez kilka lat.

Nasza twórczośd - na łamach czasopisma
drukowane są wiersze i opowiadania
uczniów naszej szkoły.

Strony okazjonalne - zawierają artykuły
i ciekawostki o tradycjach świątecznych,
ważnych wydarzeniach historycznych itp.



Strony dla najmłodszych - tutaj 
uczniowie klas I - III znajdują 
zagadki, rebusy i kolorowanki.

Strona dla rodziców - na tej stronie 
opiekun czasopisma lub pedagog
szkolny zamieszcza felietony 
o tematyce wychowawczej.

Przeżyjmy to jeszcze raz - to wspo-
mnienia z przedstawieo, konkursów 
i zawodów, które były udziałem 
uczniów i nauczycieli SP 12.

Euro - Kącik - tutaj uczeo znajduje 
wiele ciekawych informacji o Unii 
Europejskiej. Poznaje paostwa 
członkowskie oraz prawa obywateli. 
Uczy się tolerancji i szacunku 
do obywateli innych narodów, 
posiadających odmienną kulturę i 
zwyczaje.





„Tuzinek” w prasie lokalnej - Nowe Przemiany.
Tygodnik  Regionalny Młodych

1 grudnia 1997



„Tuzinek” w prasie lokalnej - Nowe Przemiany.
Tygodnik  Regionalny Młodych

14 lipca 1998



Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Czasopismo 
Szkolne o „Pałuckie Pióro” 

Od 2008 r. konkurs przeznaczony jest dla tylko dla szkół średnich.

I miejsce w XII konkursie - 2005 
II miejsce w IV konkursie - 1997 

i X konkursie - 2003
III miejsce w VI konkursie - 1999 
Wyróżnienie w VIII konkursie - 2001
Wyróżnienie w IX konkursie - 2002



II miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Czasopismo 
Szkolne o „Pałuckie Pióro”- Wągrowiec 1997 r.

Pani Danuta Beling
z Karolem Nawrotem 

i Krzysztofem Dzielem.



III miejsce „Tuzinka” w VI Ogólnopolskim Konkursie 
Czasopism Szkolnych o „Pałuckie Pióro”- 1999 r.



Wyróżnienie w VIII Ogólnopolskim Konkursie 
Czasopism Szkolnych o „Pałuckie Pióro”- 2001 r.

Od lewej: Tomasz Kubiak, Sebastian Konwioski, Natalia Staniszewska, 
Martyna Waseoczuk, Natalia Kurosioska, Dominika Smelkowska, Joanna 

Hekert, Agnieszka Amborska, nb. Katarzyna Górka.



Wyróżnienie w IX    
Ogólnopolskim Konkursie 

Czasopism Szkolnych 
o  „Pałuckie Pióro”- 2002 r.

Skład redakcji:
Michał Reszko, 
Anna Draheim, 
Natalia Walerczak,
Patrycja Woźniak,
Paulina Góralska, 
Martyna  Fornalska, 
Anna Urbaniak , 
Sebastian Zimny.

Współpracują:
Monika Urbaniak, Marta Knast, 
Monika Dąbrowska, 
Natalia Bagrowska, 
Daria Pietrzycka, 
Patrycja Anioła,  Łukasz Anioła, 
Paweł Brzezioski, 
Paulina Wawrzyniak, Kinga 
Stanisławska, Patryk Błaszczyk.

Gazeta Poznaoska z 23 grudnia 2002 r.



Gazeta Poznaoska z  2003 r.

Podczas X Ogólnopolskiego 
Konkursu Czasopism Szkolnych

o Pałuckie Pióro

opiekunce czasopisma,

pani Danucie Beling,

wręczono nagrodę „za ciekawą

i inspirującą wypowiedź

o pracy redakcyjnej z młodzieżą

wydającą czasopismo szkolne”.

2003 r.- redakcja „Tuzinka” wygrywa 
drukarkę, która jest niezbędnym 

sprzętem w codziennej pracy.



Do najważniejszych  trofeów należy
statuetka „Pałuckie Pióro 2005”.



Z prawej opiekunka i redaktor naczelna czasopisma, pani Danuta Beling
i ówczesny dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12, pan Marian Pokładecki.



Nowe 
Przemiany. 
Tygodnik 
Regionalny 
Młodych -
5 kwietnia 2000
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Podziękowanie Prezydenta 
Miasta dla opiekunki, 
pani Danuty Beling, 
za przygotowanie dzieci 
do Przeglądu Czasopism

Szkolnych w Gnieźnie
(organizatorem SP 9). 

I miejsce
w I przeglądzie-2001 r.

I miejsce 
w II przeglądzie-2005 r.

I miejsce 
w III przeglądzie-2008 r.

Odbyły się 3 przeglądy.



Szkolne gazetki 

o św. Wojciechu II miejsce 

rok 1997 

khttps://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Wojciech



Wyróżnienie 
dla „Tuzinka” 

to najwyższa nagroda 
przeglądu w roku 

2000 r.
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„Nowe Przemiany”. Tygodnik Regionalny Młodych,  nr 20 (171) R.V z 15.05.2001.



Redakcja „Tuzinka” bierze udział 
w akcjach organizowanych przez:
•gnieźnieoskie ośrodki kulturalne: 
***MOK,
*** Teatr im. Aleksandra Fredry.

• Współpracuje z Samorządem 
Uczniowskim SP 12 a także 
z biblioteką i świetlicą szkolną.

Co kilka lat kadry czasopisma 
się zmieniają.



Redaktorzy organizowali wielokrotnie loterię fantową podczas festynu, 
radośnie witali wiosnę podczas wypraw kolejką wąskotorową.

Biblioteczne i plenerowe 
spotkania redakcji „Tuzinka”.

Po 
nagrodę 

w Teatrze 
im. Al. 
Fredry.





Siedzą od lewej: 
Zofia Janka,
Lena Mazur, 
Pola Woźniak, 
p. Danuta Beling, 
Emilia Klaś,
Zofia Kwitowska

Stoją od lewej: 
Wiktoria 
Kopczyoska, 
Judyta Purol, 
Aron Weinhold, 
Nikola Sanok, 
Maria Ciesielczyk, 
Aleksander 
Piechocki, 
Kinga Mizerska

Nieobecna: 
Weronika 
Adamczewska



Przez cały czas prezentuje wysoki poziom.  
Jest to wielka zasługa uczniów, 

którzy z zapałem realizują swoje hobby.

Czytajcie, naprawdę warto! Naprawdę warto! Naprawdę warto! Naprawdę warto! 


