
"Naszym Kochanym Mamom - z wy-

razami miłości i w podzięce za mat-

czyną troskę, serdeczność i wyrozu-

miałość  - odrobina polskiej po-

ezji..." 

Ona mi pierwsza pokazała księżyc 

i pierwszy śnieg na świerkach,  

i pierwszy deszcz. 

Byłem wtedy mały jak muszelka, a czarna suknia 

matki szumiała jak Morze Czarne. 

Noc. 

Dopala się nafta w lampce. 

Lamentuje nad uchem komar. 

Może to ty, matko, na niebie 

jesteś tymi gwiazdami kilkoma? 

 

Albo na jeziorze żaglem białym? 

Albo falą w brzegi pochyłe? 

Może twoje dłonie posypały 

Mój manuskrypt gwiaździstym pyłem? 

 

"Spotkanie z matką" (fragmenty), K.I. Gał-

czyński 

Tak nachylona, 

jakby szczęście niosła 

w ramionach ciepłych i czułości pełnych. 

Tak zapatrzona, jakby w oczach dziecka 

odczytać chciała całą jego przyszłość. 

I tak uśmiechem pragnąca zażegnać łzę jego każdą, 

że wiesz: 

to jest miłość - 

siadła przy stole z synem na kolanach. 

Taką ją widzę w czasu wielkich ramach 

 

Żarliwość jej miłości. 

Z nią najszczęśliwsze chwile, 

które najwięksi poeci wielbili wspominając: 

łagodne uciszenie wszelkich dziecięcych trosk 

i najjaśniejsze światło 

utraconego raju. 

 

W lusterku się przegląda: żal jej, że lata lecą. 

Że oczy coraz słabsze, 

Choć blaskiem ciepłym świecą. 

Że wkrótce minąć musi: zdrowie i uroda... 

Chciałaby dla swych bliskich pozostać zawsze młoda. 

 

"Życie rodzisz kwitnąc" (fragmenty), J. Brzo-

zowska 

Miś Wojtek był niesamowitym syryjskim 

niedźwiedziem brunatnym, który został 

polskim żołnierzem w czasie II wojny 

światowej. Żołnierze Armii Andersa ku-

pili małego niedźwiadka za puszkę kon-

serw od irańskiego chłopca i nadali mu 

imię Wojtek. Miś szybko stał się maskot-

ką kompanii i pojechał z nią na wojnę. 

Wojtek był bardzo odważny i cały czas 

szedł z żołnierzami. 

 

Kiedy Wojtek podrósł, został oficjalnie 

mianowany żołnierzem 22 Kompanii Za-

opatrywania Artylerii. Dostał swój nu-

mer, a zamiast żołdu - podwójny przy-

dział jedzenia. Kiedy był już dorosły, na-

uczył się pić piwo, a nawet palił papiero-

sy. Ulubioną zabawą misia były zapasy, w 

których zawsze pokonywał żołnierzy. 

Oprócz tego bardzo lubił jeździć w szo-

ferce. 
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Wojtek popłynął z żołnierzami z Egiptu do Włoch. 

Choć nie wolno było przewozić zwierząt na statku, 

dla Wojtka zrobiono wyjątek. Na statku Wojtek 

odkrył nową zabawę - bitwy na poduszki. Kiedy do-

płynęli do Taranto, Włosi byli w szoku, widząc 

niedźwiedzia schodzącego ze statku na ląd. 

 

Pod Monte Cassino oddział Wojtka ciężko pracował, 

wożąc skrzynie amunicji dla artylerii. Dookoła 

strzelano i było bardzo głośno. Miś patrzył na żoł-

nierzy, którzy przenosili skrzynie, aż pewnego dnia 

wysiadł z samochodu, chwycił jedną ze skrzyń i za-

czął nosić je razem z innymi. Gdy Polacy zwyciężyli 

18 maja 1944, na szczycie Monte Cassino postawio-

no biało-czerwoną flagę. 

Po tym wydarzeniu 

niedźwiedź trzymający 

pocisk w łapach stał się 

symbolem kompanii. Ta-

ką odznakę, z podobizną 

Wojtka, nosili żołnierze 

na mundurach i malowali 

na burtach ciężarówek. 

Po wojnie miś przyjechał do Szkocji, gdzie mieszkał z żoł-

nierzami w miejscowości Winfield Park i tam stał się sła-

wą. Ponadto  został przyjęty jako honorowy członek do 

Stowarzyszenia Polsko-Szkockiego. W 1947 pojechał do 

zoo w Edynburgu, gdzie również był gwiazdą. Odwiedzały 

go tysiące ludzi, w tym dziennikarze, którzy opisywali je-

go historię i kręcili filmy. Pomimo tego, smutno było tam 

misiowi, ponieważ do tej pory zawsze był na wolności z 

przyjaciółmi. Wojtek pamiętał o swoim życiu i reagował, 

gdy ktoś mówił do niego po polsku. Czasem odwiedzali go 

żołnierze, ćwiczyli z nim zapasy i częstowali ulubionym 

jedzeniem. W zoo przebywał aż do śmierci w 1963 roku. 

 

17 listopada 2008 w Edynburgu został odsłonięty pomnik 

najodważniejszego niedźwiedzia. W  Polskim Muzeum im. 

gen. Sikorskiego znajduje się statuetka misia. W Londy-

nie, w Imperial War Museum i w Ottawie, Canadian War 

Museum, wymurowano tablice pamiątkowe Misia Wojtka. 

W 70 rocznicę zdobycia klasztoru na Monte Cassino od-

było się uroczyste odsłonięcie pomnika kaprala niedźwie-

dzia Wojtka.  

 

 Laura Jędrusiak, kl.V 
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Miś Wojtek czytaj dalej ze strony 1 

Pandy w zoo w Edynburgu 

Zoo w Edynburgu słynie głównie z obecności w nim 

pand, które zostały sprowadzone z dalekich Chin. 

Samiec nazywa się Yuang Guang (Sunshine) i jest je-

dynym samcem – pandą w Zjednoczonym Królestwie. 

Samica nazywa się Tian Tian (Sweetie).  

Obie pandy ważą po ok.115 kg. Żywią się pędami bam-

busa, tymi samymi, które służą do produkcji mebli 

czy jako budulec.  

Pandy miesz-

kają na wy-

żynach cen-

tralnych 

Chin. Dawniej 

żyły na nizi-

nach, ale 

rozwój rol-

nictwa i 

stopniowe 

wycinanie lasów zmusiły zwierzęta do przeniesienia się w 

góry. 

Pandy mają wzrost podobny do 

amerykańskiego niedźwiedzia 

czarnego. Samce ważą do 113 

kg, samice rzadko siegają wagi 

99 kg. 

 

Alicja Władysławska, kl.IV 



Legoland to park rozrywki - świat klocków Lego. Jest 
w nim wiele atrakcji : od zjeżdżalni poprzez karuze-
le, aż do samego zamku smoka, mojego ulubionego. 
Spróbuję w skrócie zachęcić Was do odwiedzenia 
tego miejsca… 

 

To był piątek, gdy w szkole pani sekretarka zjawiła 

się w naszej klasie, by przekazać mi wiadomość, że 

mój tata czeka na dole w biurze. Byłam zdziwiona, ale 

mimo to spakowałam się i zeszłam do biura. Tata cze-

kał tam na mnie. Poinformował, że jedziemy do sklepu 

Decathlon po nowy dzwonek do roweru. Zdziwiłam 

się, bo przecież dzwonek to nie taka ważna sprawa. 

W samochodzie czekała już mama i spakowane waliz-

ki, których ja początkowo nie zauważyłam. Jak się 

potem okazało, moi rodzice wszystko dokładnie do-

pracowali, „zapięli na ostatni guzik”, o niczym mi nie 

mówiąc.  

Ruszyliśmy 

w drogę. Po 

dwudziestu 

minutach, 

kiedy minęli-

śmy nasz 

cel, czyli 

sklep Deca-

thlon, za-

częłam coś podejrzewać. Zapytałam więc tatę, dla-

czego nie zatrzymaliśmy się przed sklepem? Tata 

odpowiedział, że jedziemy jeszcze do naszych znajo-

mych. Po dobrej godzinie jazdy zorientowałam się, że 

wszystko to wygląda dość dziwnie i powoli zaczęłam 

wyczuwać podstęp. Parę godzin później tata zachęcił, 

bym spojrzała przez szybę, ponieważ tam znajdę 

wskazówkę, dokąd jedziemy. Byłam bardzo podekscy-

towana! Wkrótce spostrzegłam znak drogowy, na któ-

rym było napisane WELCOME TO ENGLAND, czyli 

„Witajcie w Anglii”. Szybko okazało się, że zmierza-

my do Legolandu! Po około 7 godzinach długiej drogi 

dojechaliśmy do hotelu „Holiday Inn”.  

Następnego dnia wstaliśmy bardzo wcześnie, ubrali-

śmy się i poszliśmy na śniadanie. Potem udaliśmy się 

do Legolandu. Pierwszą atrakcją, z której skorzysta-

łam, była szkoła jazdy.  

Wsiadało się do małych 

elektrycznych samo-

chodzików i jechało po 

trasie ze światłami, 

rondami zakrętami i 

pasami dla pieszych. 

Trwało to ok. 2-3 minu-

ty, a następnie można 

było wyrobić sobie prawo jazdy.  

Były tam też szkoły : 

żeglarstwa, latania 

balonem i strażacka. 

Niesamowitą atrakcją 

była walka na lasery w 

piramidach.  

Polecam też pływanie w 

canoo (uwaga – bądź przygotowany na zmoczenie odzie-

ży!) albo przejażdżkę na smoku w zamku.  

Co ważne, wszyst-

kie figurki , które 

napotyka się w 

trakcie przejaż-

dżek są zbudowane 

z klocków Lego! 

W Minilandzie zo-

baczycie m.in. zbu-

dowane z Lego - zegar Big Ben, zamek Buckingham, a 

nawet królową Anglii jako figurkę Lego, nadto – słynne 

rzymskie Koloseum, Wieżę Eiffla czy siedzibę NASA. 

W Legolandzie są też wspaniałe place zabaw i Duploland 

- dla najmłodszych. 

Spędziłam tam dwa niezwykłe dni i bardzo polecam tę 

rozrywkę nie tylko dzieciom, ale i dorosłym! 

Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej Legolan-

du www.legoland.com, gdzie można zarezerwować bilety 

i uzyskać informacje na temat wszystkich dostępnych 

atrakcji. 

Legoland to fantastyczne miejsce na wakacyjną przygo-

dę!  

 

Weronika Zając, kl.V 

Czerwiec 2014 
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Moje polskie korzenie — Karczew 

Moje miasto - Lębork leży nad rzeką Łebą i jej do-

pływem - Okalicą, w bliskim sąsiedztwie Jeziora Lu-

bowidzkiego. Oddalone jest o około 80 km od Gdań-

ska, a 30 km od Morza Bałtyckiego. Pierwsza osada 

słowiańska — Lewino istniała już w tym miejscu co 

najmniej od X wieku.  

Miasto powstało w 

celu skrócenia szla-

ku handlowego z 

Gdańska na zachód. 

Założycielami mia-

sta byli Krzyżacy, 

którzy potem ścią-

gnęli tu Niemców.  

W tym czasie 

zbudowano za-

mek,  browar, 

spichlerz, tartak 

i mury obronne z 

kilkoma bramami 

i basztami. Do-

piero w 1285 

roku zostało mia-

stem . W XIV wieku 

wybudowano Kościół 

św.Jakuba, który za-

chował się do dziś.  

Lębork i ziemie lębor-

skie zostały na 156 lat 

we władaniu krzyżac-

kim. W 1410 r. zamek 

lęborski poddał się wojskom polskim, jednak już rok póź-

niej Krzyżacy odzyskali miasto. 

W XV i XVI wieku ziemie lęborskie były we władaniu 

książąt pomorskich. W tym czasie ścierały się tu wpływy 

polskie i niemieckie. 

W 1630 roku miasto przejęli Szwedzi, którzy chcieli 

wzmocnić zamek. Od początku 1633 roku dyplomacja 

zaczęła się interesować ziemią lęborsko-bytowską i po 

śmierci Bogusława XIV została przyłączona bezpośrednio 

do Korony. To spowodowało akcję przywracania katolicy-

zmu. 

W 1661 r. powiat lęborski został ponownie odłączony od 

Polski i stał się wiecznym lennem brandenbursko-

pruskim. 

Na wakacje Lębork 

Pochodzę z małego miasteczka Karczew, położone-

go ok.20 km od Warszawy. Stamtąd również po-

chodzi cała rodzina mojej mamy. 

Początki istnienia 

Karczewa sięgają 

XIIIw. W 1548r. 

Karczew otrzymał 

prawa miejskie. Je-

go rozwojowi sprzy-

jało korzystne poło-

żenie nad Wisłą. Stąd płynęły towary do Gdańska. 

Okres największego rozwoju gospodarczego Kar-

czewa to XVII i XVIIIw. 

W 1794r. wojska polskie stoczyły bitwę z Rosjana-

mi pod Karczewem, a od 1795r. miasto znajdowało 

się pod zaborem pruskim, od 1807r. – w Księstwie 

Warszawskim, od 1815r. – w Królestwie Polskim. 

W 1831r. polscy powstańcy odnieśli zwycięstwo w 

bitwie z Rosjanami pod Karczewem. W 1869r. wła-

dze carskie pozbawiły Karczew praw miejskich. 

Podczas II wojny  światowej, we wrześniu 1939r. w oko-

licy Karczewa doszło do 

ciężkich walk polskich 

oddziałów broniących 

przepraw przez Wisłę 

przed Niemcami. W 

styczniu 1945r. Karczew 

został zajęty przez woj-

ska sowieckie. W 1959r. 

odzyskał prawa miejskie. 

Karczew to malownicze 

miasteczko. Z sentymentem wspominam to miejsce, po-

nieważ bardzo dobrze się nam tam mieszkało i miałam 

wiele sympatycznych koleżanek i kolegów. 

Natalia Andrzejewska, kl.VI 

Jeżyk Str. 4 



Na wakacje Lębork ciąg dalszy ze strony 4 

Jan III Sobieski chciał odzyskać ziemie Lęborka i 

Bytowa. Jednak nie udało mu się to i formalnie len-

no przestało istnieć w 1773 r., ze względu na 

pierwszy rozbiór Polski. 

W latach 1880-1910 nastąpił wielki rozwój instytu-

cji w moim mieście: rozbudowano szpital, powstał 

szpital psychiatryczny, nowy ratusz itd., rozwinął 

się przemysł i handel. 

Po I wojnie światowej mieszkańcy Lęborka stanow-

czo odmówili przyłączenia Lęborka do Polski, dla-

tego miasto najpierw należało do Republiki We-

imarskiej, a potem – do III Rzeszy i nosiło nazwę 

Lauenburg. W 1932 roku Lębork odwiedził Adolf 

Hitler. W latach dwudziestych rozbudowano sieć 

elektryczną i komunikację miejską. Powstały kolej-

ne szkoły.  

Niedaleko Lęborka 

(około 40 km), znaj-

duje się bardzo waż-

ne miejsce - lasy 

piaśnickie, w których 

Niemcy w latach 

1939-40 przeprowa-

dzili masowe egze-

kucje ok. 14 tys. lu-

dzi. Wśród ofiar 

znalazła się polska 

inteligencja z Pomo-

rza Gdańskiego, lud-

ność polska, czeska i 

niemiecka. Miejsce 

to nazywane jest 

"pomorskim Katyniem". 

10 marca 1945 r. Armia Czerwona wkroczyła do 

miasta. Walk stoczono niewiele, ale żołnierze ra-

dzieccy podpalili miasto. Pod ich rządami byliśmy 

niedługo, bo w sierpniu 1945 r. Lębork 

przyznano Polsce. 

Dzisiaj okolice miasta to głównie tereny 

rolnicze, na których uprawia się zboże i 

ziemniaki. Mamy też kilka małych i więk-

szych przedsiębiorstw, m.in. Farm Fri-

tes - fabrykę frytek. Jest wiele super-

marketów, banków oraz bazarów. Na 

terenie miasta znajdują się kopalnie su-

rowców: piasku i żwiru. W Lęborku trwa-

ją badania archeologiczne, a znaleziska można podziwiać 

w naszym muzeum.  Dzieci i młodzież mają dość szeroki 

wybór szkół, gimnazjów i liceów. 

W wolnym cza-

sie można od-

wiedzić kilka 

pięknych par-

ków, korzystać 

z kortów teniso-

wych, stadionu 

miejskiego czy 

ze Skate Parku. 

W chłodniejsze 

dni można wy-

brać się do kina lub na basen. Kuszące są również wszel-

kie restauracje i kawiarnie. 

Jedną z osób związanych z moim miastem jest Julian 

Węgrzynowicz - lekarz, więzień obozu koncentracyjne-

go Stutthof. W styczniu 1945 roku został zmuszony 

(wraz z innymi więźniami) do wielogodzinnego „marszu 

śmierci” w bardzo niskiej 

temperaturze i w ten spo-

sób trafił do Lęborka. Za-

miast wrócić do rodziny, do 

Żyrardowa, objął funkcję 

głównego lekarza szpitala i 

ściągnął swoich znajomych 

lekarzy do pracy. 10 lipca 

1945 roku, już jako dyrek-

tor i ordynator, przejął 

szpital. Doktor Julian Wę-

grzynowicz zmarł w Lębor-

ku 22 czerwca 1982 roku. 

Jego nazwiskiem nazwana 

została ulica, na której do dzisiaj znajduje się miejski 

szpital. 

 

Pisząc ten artykuł, chciałam przybliżyć Wam 

choć troszkę moje małe, ale ciekawe miasto. 

Nie byłam w stanie opisać wszystkich historii 

związanych z Lęborkiem, mam jednak nadzieję, 

że sięgnięcie po więcej ciekawostek na temat 

mojego miasta. Szukając informacji, nie pomyl-

cie Lęborka z Malborkiem – stolicą państwa 

krzyżackiego. 

 Aleksandra Marzec, kl. VI 

Jeżyk Str. 5 



Druga wizyta w Sulechowie 
Cześć. Jestem Zosia. Pochodzę z Żar – miasta po-

łożonego na Ziemi Lubuskiej, ale urodziłam się w 

Sulechowie. W Żarach bywam za każdym razem, 

kiedy odwiedzam Polskę. To moje rodzinne miasto. 

Mam tam swoje miejsce – mój dom,  babcię i 

dziadka, moje przedszkole, budkę z lodami koło 

ratusza, znany kościół, kochaną rodzinę i psa. Jed-

nak dziś nie opowiem Wam o Żarach. Chciałabym 

zachęcić Was do odwiedzenia Sulechowa. Tak na-

prawdę robię to przede wszystkim z myślą o sobie, 

bo przecież warto znać miasto, w którym przyszło 

się na świat, a poza tym niedługo wakacje i planuję 

odwiedzić to miejsce.    

Sulechów to małe miasteczko usytuowane niedale-

ko Zielonej Góry.  Jest uroczym miejscem, w któ-

rym mieszka ok. 17 tys. mieszkańców. Czytając 

informacje na temat tego miasta, zauważyłam, że 

Sulechów jest miastem gospodarki, biznesu i kul-

tury. Słynie ono z dobrze rozbudowanej strefy 

przemysłowej,  w której znajdują się  średnie 

przedsiębiorstwa, takie jak  np. Remo P.U.P zajmu-

jące się obróbką metali i produkcją maszyn  czy 

ERGO-SYSTEM  - gwarantujący swoim klientom 

zmniejszanie hałasu. To bardzo ważne we współ-

czesnym świecie.   

Sulechów, jako jedno z niewielu miast takiego roz-

miaru, posiada Państwową Wyższą Szkołę Zawodo-

wą, która kształci studentów na kierunkach, takich 

jak np. administracja publiczna czy też kształto-

wanie terenów zielonych. Kiedyś, za czasów lat 

młodości mojej mamy, Sulechów słynął ze Studium 

Nauczycielskiego kształcącego nauczycieli przed-

szkola. Wcześniej było tam Królewskie Pedago-

gium.    

Sulechów proponuje swoim mieszkańcom różne 

sposoby spędzania czasu wolnego. Głównym akty-

watorem życia kulturalnego jest Sulechowski Dom 

Kultury im. Fryderyka Chopina z szeroką ofertą 

zajęć dla młodszych i starszych. Odbywa się tu 

coroczny Festiwal Muzyki Fryderyka Chopina. Inną 

ciekawą formą spędzania czasu wolnego jest np. 

Turystyczny Rajd Samochodowy lub  Drużynowe 

Mistrzostwa Sulechowa w Kręgle. Nieopodal Sule-

chowa w Kalsku mieści się ośrodek jeździecki, 

gdzie można nauczyć się jeździć konno. To coś dla 

mnie. Zawsze o tym marzyłam. Położenie geogra-

ficzne miasta Sulechowa skłania mieszkańców do 

spędzania czasu wolnego poza miastem. W pobliżu 

znajdują się spore obszary leśne oraz  jeziora np. Je-

zioro Kąpielowe, Jezioro Kościelne czy Jezioro Wojnow-

skie. W czasie lata i wakacji to wspaniałe  miejsca dla 

rekreacji i wypoczynku.   

Jeśli zatęskni się za miejskim gwarem i centrami han-

dlowymi, można odwiedzić pobliską Zieloną Górę. W Zie-

lonej Górze, poza teatrem i amfiteatrem, atrakcją jest 

także centrum rekreacyjno- sportowe, gwarantujące 

dobrą zabawę. Byłam tam już kilka razy. Naprawdę war-

to tam wpaść.  

Ale wracajmy do Sulechowa. Sulechów ma wiele histo-

rycznych ciekawostek. Jedną z nich jest duże żebro 

wiszące na ścianie w  sulechowskim kościele farnym. 

Legenda głosi, że należało ono do olbrzyma Schrecka, 

który żył w okolicy Sulechowa. Fakty jednak mówią, iż 

żebro jest kością mamuta, którego szczątki odnaleziono 

w okolicy.  

W pobliżu Sulechowa, obok koszar stoi duży kamień. 

Podobno olbrzym Schreck  przez długi czas miał go w 

swoim bucie. Pewnego dnia kamień ten zaczął go uciskać  

i olbrzym postanowił się go pozbyć. Kamień ten widoczny 

jest na poniżej fotografii.  

Podobizna głowy Schrecka została wyrzeźbiona na ścia-

nie ratuszowej wieży. Znajduje się ona na wysokości 8 

m od ziemi, bowiem olbrzym miał tyle wzrostu.  

Sulechów słynny jest z tego, że urodziła się tu  i wycho-

wała  Mela Koteluk – znana polska wokalistka. Miasto 

zawsze wita ją z wielkim entuzjazmem, a Mela chętnie 

tutaj zagląda.  
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Druga wizyta w Sulechowie 
Warto wybrać się w Sulechowie na spacer ulicami 

miasta, chociażby wokół ratusza, który pochodzi z 

XIV wieku. Znajduje się on na Placu Ratuszowym, 

wokół którego mieszczą się małe punkty usługowe, 

sklepy, restauracje i kawiarnie. 

Mam nadzieję, że w tym roku, po trzynastu latach 

od pierwszej mojej wizyty ( w dniu moich urodzin) 

ponownie odwiedzę Sulechów. Tym razem już nie 

na rękach mojej mamy, a sama przejdę ulicami te-

go miasta. Może nawet je pokocham i będzie to 

moje następne ukochane miejsce w Polsce.  Obie-

całam mamie, że przywiozę z tej wyprawy zdjęcia.    

Zosia Koryga, klasa VI. 
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Rebusy 



Wycieczka w Dzień Dziecka 



Połącz kropki, zaklinacz wężów 

Łańcuszek 

Od obrazka A musisz połączyć „łańcuszkiem” wszystkie 

pozostałe obrazki. Zasada jest taka: na obrazku A 

znajduje się „coś” , co powtarza się w takiej samej 

formie na innym obrazku. Na tym drugim jest z kolei 

jakiś inny element, który znów odnajdziesz na jakimś 

innym obrazku łańcuszka. Proste łatwe i szybkie! 
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Ten zaklinacz  wężów ma „dziurę” w okolicy lewego 

biodra. Tylko jeden z krążków z fragmentem ry-

sunku dokładnie i logicznie pasuje. Który?  

Rozwiąż rebus 



Kolorowanka 
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Ogłaszamy wakacyjny konkurs „Złap jeża”  na komórkę lub na pa-

pier. Czekamy na Wasze zdjęcia lub rysunki jeży i jeżyków    do 

15 września. Prace prosimy przysyłać na adres: 

 redakcja@polskaszkolaglasgow.co.uk 

Wszystkie prace zostaną opublikowane na facebookowym profilu 

szkoły, gdzie każdy będzie miał możliwość zagłosować. 

Do wygrania atrakcyjne nagrody!!!!!! 


