JEŻYK
Gazetka redagowana przez uczniów
Polskiej Szkoły w Glasgow
II Konkurs Pięknego Mówienia — Tuwim i Brzechwa w naszej szkole.
W sobotę 22 lutego 2014r. w
Polskiej Szkole w Glasgow odbył się
II Konkurs Pięknego Mówienia,w
którym brały udział dzieci w wieku od
4 do 6 lat. Uczestnikami konkursu
byli uczniowie polskich szkół
/organizacji polonijnych w
Motherwell, Edynburgu, Paisley i
Linwood.

Zebranych w szkole gości przywitały
pięknie młode tancerki ludowe z koła
tanecznego p. Joanny Matwiejczuk –
głównej organizatorki i
pomysłodawczyni tego właśnie
konkursu.
Następnie uczestnicy rozpoczęli
recytację wierszy. Kalinka
Korzeniowska zaprezentowała
wierszyk pt. „Dżońcio”, a pomagał jej
w tym zadaniu brat. Igor Mames
przedstawił utwór pt. „Foka”, a trzy
dziewczynki – Nikola Gruszczyńska,
Wiktoria Szymniak i Oliwia Lubowska
wyrecytowały wiersz pt.
„Samochwała”.
Czytaj dalej na str.2

Wizyta w British Academy
Cześć. Na imię mam Zosia i od
siedmiu lat jestem uczennicą w
Polskiej Szkole w Glasgow. Mama
zapisała mnie tam zaraz po
przeprowadzce do Szkocji . W
nagrodę za aktywność i wytrwałość
zostałam
wybrana
do
reprezentowania naszej szkoły w
British Academy Language Award
Ceremony, podczas której, wspólnie z
moimi kolegami i nauczycielami,
miałam odebrać naszą wygraną.
Bardzo ucieszyłam się tym. Po
pierwsze nasza szkoła została
wybrana spośród wielu innych szkół

językowych, a to chyba coś znaczy i
po drugie - uroczystość wręczenia
nagród miała mieć miejsce w
Londynie. Przygotowania do tego
wyjazdu rozpoczęły się na dwa
tygodnie przed terminem. Poza
formalnymi sprawami związanymi z
pobytem w Londynie musieliśmy także
przygotować się do udziału w samej
ceremonii, aby zaprezentować się jak
najlepiej.

Czytaj dalej na str.3
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II Konkurs Pięknego Mówienia
Mogliśmy również usłyszeć recytacje „ Żaby”,
„Kotka”, „Jeża”, „Spóźnionego słowika”,
„Okularów”, „Żuka” , „Skarżypyty” i wielu
innych. W tej edycji konkursu bowiem
uczestnicy mieli wybrać utwory poetyckie
polskich poetów – Jana Brzechwy lub Juliana
Tuwima.
Mimo lekkiej tremy, wszystkie dzieci świetnie
poradziły sobie z prezentacjami wybranych
wierszy, a najlepsze recytacje zostały
nagrodzone.
Laureatami tegorocznej edycji konkursu byli:
-w grupie 4-latków – Nikola Gruszczyńska
(„Samochwała” J. Brzechwa )- Renfrewshire
Polish Association w Paisley
- w grupie 5-latków – Wiktoria Steć („Jeż” J.
Brzechwa) Renfrewshire Polish Association w
Paisley

ciąg dalszy ze str. 1

- w grupie 6-latków – Julia Frączek („Spóźniony
słowik” J. Tuwim) - Szkoła
Języka Polskiego i Kultury w Motherwell
Przyznano także wyróżnienia : Julii Wolszczak
(Polish Little Angels Club w Linwood), Aleksowi
Mamesowi (Polska Szkoła w Glasgow),
Kalince Korzeniowskiej (Polska Szkoła w Glasgow) i
Wiktorii Szyminiak (Polska Szkoła Sobotnia im.
Niedźwiedzia Wojtka). Każde dziecko
uczestniczące w konkursie otrzymało książeczkę i
dyplom.
II Konkurs Pięknego Mówienia dostarczył nam
wszystkim wielu wspaniałych wrażeń i z pewnością
zachęci inne dzieci do udziału w kolejnych edycjach.
Tego rodzaju wydarzenia to doskonała okazja do
poznawania twórczości polskich poetów i
pielęgnowania ojczystej - polskiej mowy!
Weronika Zając
Klasa 5

Rozmowa z p. Joanną Matwiejczuk—inspiracja z Zamościa
Wywiad Weroniki Zając (kl. V Polska Szkoła w
Glasgow) z Panią Joanną Matwiejczuk –
pomysłodawczynią i główną organizatorką
Konkursu Pięknego Mówienia.
Weronika Zając : Skąd pomysł na zorganizowanie
Konkursu Pięknego Mówienia dla młodszych dzieci?
Joanna Matwiejczuk : Pomysł zorganizowania tego
konkursu narodził się dość nieoczekiwanie, ale był
rezultatem wielu okoliczności. Zainspirował mnie
konkurs „U progu Kariery”, który odbywa się w
moim rodzinnym mieście – Zamościu. Pomyślałam, że
warto byłoby zorganizować taki konkurs w Glasgow,
w naszej szkole i zaprosić do wspólnej zabawy
także dzieci z innych szkół/organizacji.
To świetna okazja do promowania literatury wśród
dzieci, stworzenia im możliwości rozwoju mowy,
uczenia dbałości o wypowiadane słowa, szacunku do
języka polskiego, ale także zabawy w atmosferze
przyjaznej rywalizacji.
W.Z. : Dlaczego zaadresowała Pani swój konkurs
do dzieci w wieku 4-6 lat?
Str. 2

J.M. : Jest wiele konkursów literackich, plastycznych,
ortograficznych, ale żaden z nich nie był skierowany do
tak młodych osób.
W ten sposób
wypełniliśmy
swoistą „lukę” w
tym zakresie.
W.Z. : Jak długo
prowadzi Pani ten
konkurs?
J.M. : W tym
roku konkurs odbył się po raz drugi, więc - od dwóch lat.
W.Z. : Pod patronatem czyjej twórczości odbędzie się
kolejna edycja?
J.M. : Co roku wybieramy wiersze innych autorów. Rok
temu była to Dorota Gellner, współczesna poetka, dobrze
znana dzieciom w Polsce, choćby dlatego, że jej wiersze
to słowa wielu popularnych piosenek dziecięcych, np.
wszyscy znamy „Zuzię, lalkę niedużą” czy piosenkę o
ogórku „Ogórek, ogórek, ogórek zielony ma garniturek.”

Czytaj dalej na str.3
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Rozmowa z p. Joanną Matwiejczuk—inspiracja z Zamościa
W II edycji zaproponowaliśmy wiersze autorstwa
Juliana Tuwima i Jana Brzechwy, na których
wychowali się rodzice, a nawet dziadkowie naszych
maluchów.

Zachwyca mnie to, w jaki sposób dzieci interpretują i
przeżywają recytowane wiersze. Szkoda tylko, że
nagrody główne nie są dla wszystkich, ale takie są
zasady konkursu.

W.Z. : Jakie są Pani odczucia, związane z faktem, że
udało się Pani zorganizować konkurs dla dzieci z
różnych szkół?

W.Z. : Czy sądzi Pani, że w przyszłości zostanie
zorganizowany podobny konkurs dla starszych dzieci?

J.M. : Organizacja konkursu to praca wielu osób, nie
tylko moja. Osobiście, bardzo się cieszę, że konkurs
odbył sie po raz drugi i coraz więcej dzieci, placówek
polonijnych bierze w nim udział.

Wizyta w British Academy

ciąg dalszy ze str. 1

27 listopada 2013, wczesnym rankiem tata
odwiózł mnie na lotnisko w Glasgow, gdzie
spotkałam się z panią Ewą i z panem Pawłem oraz
z Nathanem, Agatą i z Kubą. Już od pierwszej
chwili, mimo bardzo wczesnej pory, panowała
świetna atmosfera. Wszystkim dopisywały dobre
humory.
Byliśmy podekscytowani. W końcu był to nasz
pierwszy „wypad” do Londynu. O godz. 8.30
wylądowaliśmy na lotnisku w Luton. Następnie
pojechaliśmy autobusem i pociągiem do centrum
Londynu. Do rozpoczęcia ceremonii mieliśmy
trochę wolnego czasu, który przeznaczyliśmy na
spacer po Londynie. Cieszyło nas wszystko, od
miejskich czerwonych autobusów i czerwonych
budek telefonicznych po Big Ben. Byliśmy też na
Trafalgar Square, który zrobił na nas wielkie
wrażenie. Odwiedziliśmy także kilka sklepów z
pamiątkami. Zrobiliśmy
wiele
pamiątkowych
zdjęć.
Około
południa
dotarliśmy do British
Academy. Teraz był czas
na przygotowanie się do
przedstawienia naszej
szkoły.
Ja, Agata i
Nathan ubraliśmy się w
polskie ludowe stroje. Mój kolega Kuba włożył
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J.M. : Nie mam takich planów, ale zachęcam
starszych uczniów do udziału w konkursach
recytatorskich, które ogłaszają inne szkoły i trzymam
za nich kciuki!

szkocki kilt. W tym samym czasie pani Ewa i pan
Paweł ustawili stoisko naszej szkoły. Umieścili
tam wiele zdjęć z różnych, szkolnych
uroczystości, a także prezentację multimedialną
na temat Polskiej Szkoły w Glasgow. Stoisko to
cieszyło się dużym zainteresowaniem. Podobnie i
my w strojach ludowych wzbudzaliśmy sporą
ciekawość. Kulminacyjnym punktem był nasz
występ przed wszystkimi uczestnikami British
Academy Language Award Ceremony. Tremę
potęgował fakt, że
występow aliśmy
jako pierwsi. Ja i
N a t h a n
zaśpiewaliśmy
k r a k o w s k ą
piosenkę
pt.
„ P ły n i e
W is ł a
płynie”. Kuba zagrał na dudach szkocki hymn
„Flower of Scotland”. Zostaliśmy nagrodzeni
gromkimi brawami. Po występach innych szkół
przyszedł czas
na wręczenie nagród.
Otrzymaliśmy czek i szklany dyplom. Czuliśmy się
naprawdę ważni i dumni.
Późnym wieczorem wylądowaliśmy w Glasgow,
bardzo zmęczeni, ale szczęśliwi. Był to naprawdę
wspaniały dzień.
Zosia Koryga, kl. VI Polska Szkoła w Glasgow
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Wywiad z policjantką – panią Magdaleną Ross,
przeprowadzony przez Natalię Andrzejewską.
N.A. - Dzień dobry!
Zanim przejdę do pytań, czy mogłaby się pani
przedstawić ?
M.R. - Dzień dobry.
Nazywam się Magda i pracuję w policji. Jestem
policjantką.
N.A. - Czy zawód policjantki to pani wyuczony zawód?
M.R. – Nie. Gdy mieszkałam w Polsce, studiowałam i
chciałam zostać pracownikiem socjalnym, ale od
zawsze myślałam o zawodzie policjantki. Potem
przeprowadziłam się do Szkocji, tutaj poznałam
mojego męża i zostałam. Nie sądziłam, że pojawi się
możliwość, by Polka została policjantką, więc „wybiłam
to sobie z głowy” na trzy, cztery lata. Ale kiedy stało
się to możliwe, stwierdziłam , że zaryzykuję, więc z
pracownika socjalnego stałam się policjantką.
N.A. - Czym wcześniej się pani zajmowała?
M.R. - Zanim dostałam się do policji, pracowałam w
organizacji samorządowej. Pomagałam Polakom ubiegać
się o pracę, zdobywać doświadczenie w pracy,
aplikować na studia itd.
N.A. - Jak długo pracuje pani w policji?
M.R. - W policji pracuję trzy lata i osiem miesięcy,
od czerwca 2010 roku.
N.A. - Jak trafiła pani do policji w Szkocji? Skąd taki
wybór?

M.R. - Całkiem przypadkiem... Jak już wspomniałam,
pomagałam zainteresowanym aplikować o pracę, wysyłałam
ich na kursy, uniwersytety, szkolenia. Któregoś dnia
przyszli policjanci, którzy zajmują się rekrutacją i
zaproponowali mi pracę. Przeszłam kilka etapów rekrutacji i
po sześciu/siedmiu miesiącach zostałam policjantką.
Gdy byłam małą dziewczynką, zawsze pragnęłam zostać
policjantką. Sądziłam, że jest to ciekawy zawód. To było
moje marzenie od dziecka. Gdy spotkałam kilka osób, które
pracują w podobnym charakterze i porozmawiałam z nimi,
postanowiłam sama spróbować.
N.A. - Czy łatwo kobietom dostać się do pracy w policji? Ile
kobiet pracuje z panią w tym samym charakterze?
M.R. - Tak, zdecydowanie. Kobiety mają równe szanse w
staraniu się o pracę w policji. Dawniej pewnie bywało
inaczej. Jednak na moim kursie było mniej więcej tyle
samo mężczyzn, co kobiet. Dawniej istniały również
wymagania co do wzrostu, ale teraz najważniejsze, by
kobiety starające się o tę pracę były sprawne fizycznie.
W naszym wydziale jest 14 osób, wśród nich – 6 kobiet,
więc prawie równo.
N.A. - Jakie wymagania trzeba spełnić, chcąc dostać się do
pracy w policji?
M.R. - Trzy wymagania, które wydają się proste, choć nie
zawsze są: trzeba mieszkać w Szkocji przez przynajmniej 3
lata, posiadać brytyjskie prawo jazdy, mieć dobry
charakter i chęć niesienia pomocy ludziom. Oczywiście
potrzebna jest również sprawność fizyczna, ponieważ
wymagają od nas np. przebiegnięcia 1.5 mili w 15 minut.

N.A. - Czy przechodziła pani jakieś testy?
M.R. -Tak, przeszłam 3 testy fizyczne, by wykazać się
sprawnością (bieganie) i testy medyczne – badanie wzroku,
słuchu, kondycji zdrowotnej.
N.A. - Czym dokładnie się pani zajmuje?

M.R. - Przez pierwsze 2.5 roku zajmowałam się
Czytaj dalej na str.5
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Wywiad z policjantką – panią Magdaleną Ross,
przeprowadzony przez Natalię Andrzejewską ciąg dalszy ze str. 4
chodzeniem po ulicy, jazdą na rowerze, kontrolą w
miejscach publicznych. Obecnie zajmuję się
integrowaniem mniejszości społecznych i innych grup
społecznych z policją, czyli np. odwiedzamy szkoły i
rozmawiamy z dziećmi.
W trakcie naszych spotkań informujemy, czym policja
się zajmuje i „ocieplamy” swój wizerunek, by
przekonać, że „nie taki diabeł straszny, jak go
malują”.
N.A. - Jakie są wady pani pracy?
M.R. - Największą wadą do tej pory była praca
zmianowa (wczesne wstawanie lub praca nocą). Więcej
wad nie ma.
N.A. - Jakie niebezpieczeństwa „czyhają” na panią? Czy
brała pani udział w jakiś niebezpiecznych akcjach?

się policyjne pałki, ponieważ ostrzegliśmy, że będziemy
musieli ich użyć w razie konieczności.
N.A. - Czy nosi pani broń?
M.R. - Nie, w Szkocji policja na ogół nie nosi broni. By
móc ją posiadać, trzeba przejść szereg treningów i szkoleń,
które są czasochłonne i pracochłonne. Naszą jedyną bronią
jest gaz łzawiący.
N.A. - Jaki jest ogólny stosunek tutejszego społeczeństwa do
policji?
M.R. - Generalnie wszyscy są bardzo mili – rozmawiają,
zapraszają na kawę, częstują ciastkami itd., ale zdarzają
się oczywiście złoczyńcy, których musimy izolować od
reszty.
N.A. - Czy Szkoci mają większy szacunek dla policji?
M.R. - Myślę, że tak. Zwłaszcza starsze osoby doceniają
naszą pracę. Trudniej jest z młodzieżą, która awanturuje
się, ale zawsze staramy się spokojnie wyjaśniać, dlaczego
interweniujemy.
N.A. - Z jakimi problemami młodzieży miała pani okazję się
zetknąć?

M.R. -Jedynym niebezpieczeństwem są przestępcy,
którzy mogą mieć przy sobie nóż lub pistolet i
wyrządzić krzywdę mnie lub komuś.
Niebezpieczne akcje – np. grupa kibiców z
Amsterdamu, która chciała wdać się w bójkę z inną
grupą kibiców. Inna – bójka bawiących się w klubach w
mieście, pijanych ludzi. Musieliśmy ich rozdzielać,
więc i mnie się oberwało ( z łokcia). Było zatem kilka
niebezpiecznych akcji, ale niezbyt wiele.
N.A. - Z jaką najtrudniejszą sytuacją miała pani do
czynienia w swej pracy?
M.R. - Bójka kibiców należała do zdecydowanie
najbardziej trudnych do opanowania, ponieważ
musieliśmy skonfrontować się z ponad setką ludzi, a
było nas, policjantów – tylko czworo. Wtedy przydały
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M.R. - Głównym problemem jest alkohol – osoby niewiele
starsze od ciebie nadużywają alkoholu i nie kontrolują się,
są agresywne. Także narkotyki – ludzie pod ich wpływem
nie panują nad sobą i stanowią zagrożenie nie tylko dla
siebie, ale i dla innych. Czasem istnieje również
podejrzenie, że dana osoba może posiadać broń.
N.A. - Czy nosi pani broń?
M.R. - Nie, w Szkocji policja na ogół nie nosi broni. By
móc ją posiadać, trzeba przejść szereg treningów i szkoleń,
które są czasochłonne i pracochłonne. Naszą jedyną bronią
jest gaz łzawiący.
N.A. - Jaki jest ogólny stosunek tutejszego społeczeństwa do
policji?
Czytaj dalej na str.6
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Wywiad z policjantką – panią Magdaleną Ross,
przeprowadzony przez Natalię Andrzejewską ciąg dalszy ze str. 5.
M.R. - Generalnie wszyscy są bardzo mili –
rozmawiają, zapraszają na kawę, częstują ciastkami
itd., ale zdarzają się oczywiście złoczyńcy, których
musimy izolować od reszty.

N.A. - Czy dba pani
o swoją kondycję
fizyczną? W jaki
sposób?

N.A. - Czy Szkoci mają większy szacunek dla policji?

M.R. - Staram się
ograniczać
spożywanie
słodyczy i
uczęszczam na
siłownię. Również
biegam, jeżdżę na
rowerze, kiedy
pogoda dopisuje.

M.R. - Myślę, że tak. Zwłaszcza starsze osoby
doceniają naszą pracę. Trudniej jest z młodzieżą,
która awanturuje się, ale zawsze staramy się
spokojnie wyjaśniać, dlaczego interweniujemy.
N.A. - Z jakimi problemami młodzieży miała pani okazję
się zetknąć?
M.R. - Głównym problemem jest alkohol – osoby
niewiele starsze od ciebie nadużywają alkoholu i nie
kontrolują się, są agresywne. Także narkotyki – ludzie
pod ich wpływem nie panują nad sobą i stanowią
zagrożenie nie tylko dla siebie, ale i dla innych.
Czasem istnieje również podejrzenie, że dana osoba
może posiadać broń.
N.A. - Czy praca policjanta wymaga bardzo dobrej
sprawności fizycznej?
M.R. - Tak, zwłaszcza szybkiego biegania za
uciekającymi przed policją. Mundur policjanta waży
ok.7 kg, więc trzeba wykazać się dużą sprawnością w
tej pracy.

N.A. - Czy lubi pani
swoją pracę?
Dlaczego?
M.R. - Bardzo
lubię i nie zamieniłabym jej na inną. Każdy dzień w tej
pracy jest inny. Praca policjanta daje mi doświadczenie i
satysfakcję. Jeśli udaje mi się komuś pomóc , zrobić coś
dobrego i powstrzymać przed wyrządzeniem krzywdy, to
dużo lepiej się czuję.
N.A. - Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę jak najmniej
trudnych sytuacji w pracy.
M.R. - Dziękuję.

Gratulujemy ALI
WŁADYSŁAWSKEJ
pierwszego miejsca w konkursie
Gżegżółka w kategorii 8-10 lat.

Złote pióro!
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