
Konstanty Ildefons Gałczyński 

Spotkanie z matką  
 
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. 

 

Z okazji Dnia Mamy dziękujemy wszystkim Mamu-

siom za miłość, troskę, radę i  ciepły uśmiech. 

Życzymy zdrówka i licznych powodów do radości! 

Uczniowie  

Szymon Dobrowolski, (kl.6). 

 

Zbliża się Święto Konstytucji 3 Maja. 

Zapewne wielu uczniów nie wie, jakie wy-

darzenie w tym dniu świętujemy.  

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym jest 

konstytucja.  

Konstytucja 

to zbiór praw 

ustalonych 

dla kraju. Mo-

żemy być 

dumni, gdyż 

nasza Konsty-

tucja 3 maja 

była drugim 

tego rodzaju 

dokumentem 

na świecie (po 

Konstytucji 

Niepodległo-

ści w Amery-

ce). Pewnie zastanawiacie się, jak doszło 

do jej powstania? 

 

W 1791 roku, 4 lata 

przed ostatnim -III 

rozbiorem (1795), 

Polska była na kra-

wędzi upadku. Król 

Polski był ulubień-

cem carycy Kata-

rzyny II.  

Kiedy już wszyscy posłowie przekupieni 

przez carycę opuścili Warszawę,  ponow-

nie zwołano sejm. Posłowie – patrioci, 

przeciwnicy polityki prorosyjskiej, stoją-

cy po stronie niepodległej Rzeczypospoli-

tej, zostali w Warszawie lub w okolicach. 

Gdy nagle zwołano sejm, poplecznicy Ka-

tarzyny II nie zdążyli dotrzeć do War-

szawy na czas i nie wzięli udziału w obra-

dach sejmowych. 
Czytaj dalej na stronie 2. 

 

Konstytucja 3 Maja 

W tym numerze: 

Konstytucja 3 Maja, 

Szymon Dobrowolski, 

kl.6. 

1 

Polska flaga, Julia 

Pyrcz, kl. 4. 

2 

Fiver Challenge, Laura 

Jędrusiak, kl.6. 
3 

Jak Lublin stał się 

Lublinem, Julia  

Serdycka, kl. 5. 

3 

O Wandzie, co nie 

chciała Niemca, San-

dra Ciesielska, kl. 5. 

4 

Komiks, Konrad  

Poznański, kl.5. 

5 

Na wakacje Poznań, 

Szymon          

Dobrowolski, kl.6. 

6 

Gazetka redagowana przez uczniów     

Polskiej Szkoły w Glasgow 

Jeżyk 

 maj - czerwiec 

2015 

Jeżyk nr 8 

Cena: £ 1 

Na wakacje Bielsko-

Biała,      Laura 

Jędrusiak, kl.6. 

7 



Julia Pyrcz, (kl.4). 

 

Pierwotnie polską barwą narodową był karma-

zyn, stanowiący symbol dostojeństwa i bogac-

twa, a zarazem uważany za najszlachetniejszy 

z kolorów. 

Na pierwszych flagach i sztandarach repre-

zentujących Królestwo Polskie widniał biały 

orzeł w koronie na czerwonym tle. Orzeł z roz-

ciągniętymi skrzydłami, rozwartym dziobem i 

koroną na głowie był misternie wyszywany. Sta-

nowił herb i godło całego Królestwa Polskiego. 

Współcześnie flaga Rzeczypospolitej Polskiej 

składa się z dwóch barw – białej i czerwonej. 

Górny, biały pas oznacza białego orła. Dolny - 

czerwony przypomina o czerwonym polu tarczy 

herbowej. 

Kolory naszej flagi mają następującą symboli-

kę: 

biel – symbolizuje srebro, a także wodę i czystość; 

czerwień – jest symbolem ognia, oznacza odwagę i 

waleczność. 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest jednym z 

najmłodszych, polskich świąt narodowych. 

Obchodzimy je 2 maja od roku 2004. 

W tym dniu chcemy okazać szacunek naszej fladze 

narodowej, wywieszając ją w widocznych miejscach. 

W trakcie obrad ustanowiono wiele praw. Znie-

sione zostały Liberum Veto oraz elekcja króla. 

Od tego momentu tron miałby być przekazywany 

nie przez elekcję, lecz przez dziedzictwo. Prawa 

mieszczaństwa zostały także zbliżone do praw 

szlachty, pozwalając 

np. na zakup dóbr 

ziemskich. Państwo 

wzięło też pod opiekę 

chłopów, wspierając 

ich i dając więcej 

praw. 

 

W Polsce królował 

wówczas Stanisław Au-

gust Poniatowski. Mo-

żemy powiedzieć, że 

okrył się on niesławą podczas swoich rządów i 

był ostatnim królem Polski. Urodzony w 1732 

jako syn szanowanego szlachcica, pochodził z 

dwóch wielkich polskich rodów - Poniatowskich i 

Czartoryskich. Jego prababka była nawet spo-

krewniona ze szkockimi królami, rodziną Stuartów.  

Królem został podczas elekcji w roku 1764, w wy-

niku zamachu stanu, gdy wojska rosyjskie wstąpiły 

do Polski. Był on kró-

lem-marionetką i in-

strukcje rządzenia 

dostawał od Rosjan. 

W roku 1768 powsta-

ła Konfederacja Bar-

ska, która walczyła 

przeciw królowi o nie-

podległą Polskę. Kon-

federacja została 

stłumiona, lecz przy-

wódca, pułkownik Pu-

łaski walczył w wojnie o niepodległość Ameryki.  

Po III rozbiorze Polski, Poniatowski wyjechał do 

Rosji, gdzie zmarł w roku 1798. 
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Laura Jędrusiak, (kl.6). 

W czerwcu rozpoczyna się w naszej szkole pro-

gram edukacji ekonomicznej w ramach inicjatywy 

Virgin Money. Uczniowie w wieku od 5 do 11 lat 

będą brać udział w konkursie, który nazywa się 

Fiver Challenge. Wszyscy uczestnicy dostaną od 

Fiver Bank po £5 na początku miesiąca, które 

będą mogli zain-

westować w po-

trzebne im pro-

dukty. Można 

będzie pracować 

w grupach lub 

indywidualnie. 

Uczestnicy będą 

mieli cały miesiąc, żeby dzięki swoim pomysłom 

zarobić jak najwięcej pieniędzy. Tylko do nich 

należy decyzja o tym, w jaki sposób to zrobią. 

Można np. upiec babeczki, zrobić figurki z mode-

liny, wykonywać zaproszenia okolicznościowe na 

zamówienie itp. W Polskiej Szkole dzieci będą 

sprzedawać swoje usługi i produkty: w czasie 

przerwy od godziny 11:00 do 11:30 oraz po lek-

cjach od godziny 12:50 do 13:45. Pod  koniec mie-

siąca trzeba będzie oddać pożyczone £5. Virgin 

Money sugeruje, aby każdy uczestnik programu 

przekazał 50p ze swoich zysków na pomnożenie 

kapitału programu, by za rok większa liczba dzie-

ci mogła wziąć udział w wyzwaniu. Resztę pienię-

dzy uczestnicy mogą przeznaczyć na dowolny cel 

lub schować do skarbonki! 

Co sobotę, w szkole będzie organizowany konkurs. 

Pierwszy - na najlepszy projekt logo, drugi - 

„przekonaj inwestora” i trzeci - na najlepszą re-

klamę i najlepsze stoisko. Na zwycięzców czekają 

atrakcyjne nagrody! 

Pod koniec czerwca każda szkoła będzie mogła 

zgłosić 3 najlepsze "firmy" do konkursu ogólnokra-

jowego. Przyznanych będzie 6 nagród w następują-

cych kategoriach: 

1. Najbardziej inspirujący młody przedsiębiorca w 

kategorii 9-11 lat. 

2. Najlepsza grupa  w kategorii 5-8 lat. 

3. Najlepsza grupa w kategorii 9-11 lat. 

4. Najbardziej dochodowa firma w kategorii 5-8 

lat. 

5. Najbardziej dochodowa firma w kategorii 9-11 

lat. 

6. Współpraca z lokalna społecznością. 

Nagrody niespodzianki zostaną wręczone podczas 

wielkiej gali w Londynie. 

Pamiętajcie, że udział w konkursie jest darmowy i 

z pewnością będzie to super zabawa!  W grudniu 

szkoła zostanie zarejestrowana do podobnego pro-

gramu - Tenner Challenge - przeznaczonego dla 

starszych uczniów. Więcej szczegółów na temat 

Fiver Challenge można znaleźć na stronie  

http://www.fiverchallenge.org.uk 
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Fiver Challenge! Wyzwanie za Piątaka! 

„Zarzućcie swe sieci. Od nazwy ryby, jaką złowi-

cie,  powstanie nazwa grodu.” 

Udało się złowić szczupaka i lina. Książę zdecydo-

wał, że gród nie może się nazywać „Szczupak”, po-

nieważ ta ryba jest „wilkiem rzecznym” i miesz-

kańcy mogliby stać się do niej podobni. Lin nato-

miast jest rybą łagodną. Książę postanowił zatem, 

że gród otrzyma nazwę „Lublin”.  

Z niewielkiego grodu Lublin stał się z czasem du-

żym i gwarnym miastem. 

Julia Serdycka, (kl.5). 

Dawno temu, na ziemiach polskich władzę spra-

wowali książęta. Pewnego dnia książę, w otocze-

niu swej świty, mijał piękny gród nad rzeką. Na-

gle zauważył w oddali rybaków rokładających 

swe sieci. Zszedł z konia i zapytał ich : „Jak się 

nazywa ten przepiękny gród?” 

Mężczyźni odpowiedzieli, że ten gród nie ma 

żadnej nazwy. Książę wpadł na pomysł i podzielił 

się nim z rybakami: 

Jak Lublin stał się Lublinem 

http://www.fiverchallenge.org.uk/


Sandra Ciesielska, (kl.5). 

 

Dawno, dawno temu w Krakowie rządził, ukochany 

przez swych poddanych, król Krak. 

Był on mądrym i sprawie-

dliwym władcą. Po jego 

śmierci zapanowała 

ogromna żałoba. 

Król Krak miał jedyną cór-

kę o imieniu Wanda. To 

ona miała objąć tron po 

zmarłym ojcu. 

Wszyscy obawiali się, że 

tak młoda księżniczka nie 

poradzi sobie z rządze-

niem królestwem. 

Jednak szybko okazało 

się, że Wanda odziedziczyła po ojcu najlepsze 

cechy – była mądrą, sprawiedliwą i szlachetną 

władczynią, czym zdobyła serca poddanych.  

Wieści o jej niezwykłej urodzie rozeszły się po 

świecie. Dotarły do króla Niemiec – Rydgiera, 

który nie ujrzawszy Wandy nigdy wcześniej, już 

się w niej zakochał. Wkrótce wysłał kilku swych 

rycerzy, by ci przekonali Wandę do zamążpójścia. 

Mimo wielokrotnych prób, nie udało im się przeko-

nać królowej, by wyszła za 

Rydgiera. Na wieść o tym, 

król Niemiec wpadł we wście-

kłość. Wysłał ponownie swych 

rycerzy z następującą wiado-

mością: „Droga Wando, jeśli 

nie wyjdziesz za mnie dobro-

wolnie, użyję przemocy, by 

cię przekonać!”. Wanda, 

przestraszona groźbą Ryd-

giera, rozkazała przekazać 

królowi Niemiec, że nie zo-

stawi i nie narazi swojego 

ludu na niebezpieczeństwo, doprowadzając do 

przemocy i wojny. Nocą udała się nad Wisłę. Ran-

kiem jej martwe ciało unosiło się na rzece. Woda 

wyrzuciła jej zwłoki na brzeg, zwracając ją symbo-

licznie swemu ludowi.  

5. Można je stracić na wojnie. 

6. Głowa państwa polskiego. 

7. Posiada go ktoś, kto nie ucieka z pola walki. 

8. Stolica Polski. 
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O Wandzie, co nie chciała Niemca 

Str. 4 

1. Miłość do ojczyzny. 

2. Inaczej państwo. 

3. Jeden z kolorów polskiej flagi. 

4. Ptak na godle Polski. 

Przygotowała Julia Serdycka 
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 Na wakacje polecam Poznań! 

Szymon Dobrowolski, (kl.6). 

 
To duże miasto, więc trudno jest się w nim nu-

dzić.  

Miłośnicy sztuki znajdą w Poznaniu kilka te-

atrów. Jeden z największych to Teatr Polski, 

lecz jest kilka innych, np. Teatr Wielki im. Sta-

nisława Moniuszki. Poznań słynie też z Teatru 

Animacji, bardzo popularnego wśród dzieci .  

Amatorzy historii powinni zwrócić uwagę na Ma-

kietę Dawnego Poznania pod Kościołem Francisz-

kanów na Starym Rynku, obok Zamku Przemysła. 

27 minutowy pokaz przedstawia historię Pozna-

nia na dużej makiecie.  

Sam Stary Rynek jest wyjątkowy – powstały w 

połowie XII wieku należy do największych w Eu-

ropie. Przy rynku stoi najważniejszy budynek 

miasta – ratusz zbudowany w XVI wieku. Jego 

renesansowa fasada zachwyca swym bogactwem. 

Codziennie na wieży ratusza, w samo po-

łudnie, pojawiają sie dwa blaszane ko-

ziołki, które "trykają" się 12 razy.  

 

Wspomniany Zamek Przemysła jest odrestaurowa-

ną, najstarszą w Polsce rezydencją królewską w 

stylu gotycko-renesansowym. Zamek został wyre-

montowany w latach 2010-2014. Będzie w nim miało 

swoją siedzibę Muzeum Sztuk Użytkowych, które-

go planowane otwarcie nastąpi jesienią. 

W Poznaniu jest też wiele kin - największe z nich to 

Multikino w Browarze, inne to np. kino Muza i  kino 

Apollo. W mieście znajduje się również park wodny 

Malta – atrakcja dla miłośników pływania i kąpieli.  

Jeśli ktoś planuje zakupy, w centrum znajdzie mnó-

stwo sklepów, m.in. Browar czy Panoramę -ogromne 

galerie handlowe. Można również odwiedzić targo-

wiska miejskie, np. na Starym Rynku lub Rynku Ła-

zarskim i wyszukać coś dla siebie. 
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Kryty basen Troclik 

Kryta pływalnia „Troclik” w Bielsku-Białej oferuje 

wiele atrakcji wodnych. Są tu m.in. dwa baseny ze 

zjeżdżalnią oraz jacuzzi. 

Teatr 

W Bielsku-Białej znajduje się Teatr Lalek 

„Banialuka”, który został założony w 1947 roku 

przez artystów plastyków Jerzego Zitzmana i Ze-

nobiusza Zwolskiego. Jest też Teatr Polski istnie-

jący od 1890 roku. Fasadę budynku zdobią posągi 

greckiego boga Apolla. Przed budynkiem znajduje 

się replika zabytkowej fontanny z 1895 roku. Nie 

ma drugiego takiego Teatru  

Studio Filmów Rysunkowych 

Już sama nazwa wskazuje, że tutaj się rysuje! Stu-

dio istnieje od 1947 roku. Od tego czasu zrealizo-

wano w nim ponad 1000 filmów dla dzieci i doro-

słych. Powstali tutaj Bolek i Lolek – bohaterowie 

bajki, w której - małe czy duże - zawsze fajne są 

podróże! A piesek Reksio? Do dziś wciąż trwa era 

Reksia-Bohatera! Rzeźby tych bajkowych postaci 

znajdują się w Bielsku-Białej. Można spotkać    

Bartoliniego, Smoka Wawelskiego, Baltazara Gąbkę 

i wielu, wielu innych. 

 

 

 

Czytaj dalej na stronie 8. 

LAURA JĘDRUSIAK, (KL .6) . 

Kolej linowa na Szyndzielnię 

Kolej linowa na Szyndzielnię w Beskidzie Ślą-

skim to jedno z najciekawszych miejsc. Szyn-

dzielnia to góra, na którą można wyjeżdżać ko-

lejką linową lub wspiąć się samemu na szczyt. 

Ma ona 1028 m wysokości. Kolejka gondolowa 

jest jedną z najnowszych rozwiązań w dziedzi-

nie transportu linowego i jedną z dwóch kolei 

tego typu w Polsce.  Atrakcją kolei jest dodat-

kowo wagon - salonka (wyłożony w środku czer-

wonym pluszem), który można wynająć na 

szczególnie uroczyste okazje. Na pewno wielu 

dorosłym przypadnie do gustu. 

Bielskie Błonia 

Bielskie Błonia to miejsce spotkań dzieci i ro-

dziców. Można przejść się na spacer szlakiem 

zielonym lub czerwonym i odwiedzić wielki plac 

zabaw. Odbywa tam się wiele koncertów, festy-

nów oraz imprez plenerowych. Na pewno tyle 

jest tu zabawy, że starczy na dwa dni! 

Na wakacje polecam Bielsko-Biała! 
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Na wakacje polecam Bielsko-Biała! Czytaj dalej ze strony 7. 

Pomnik Marcina Lutra 

Pomnik Marcina Lutra w 

Bielsku-Białej znajduje się 

na placu przed kościołem 

ewangelickim. Pomnik ten 

jest jedynym tego typu w 

Polsce. Jego odsłonięcie 

miało miejsce 8 września 

1900 roku, kiedy bielscy 

ewangelicy mieli za sobą 350 lat wyznania swej 

wiary. Dzieciom również spodoba się piękny ró-

żany klomb, który jest symbolem religii prote-

stanckiej. 

Pomnik Marcina Lutra 

Pomnik Marcina Lutra w Bielsku-Białej znajduje się na 

placu przed kościołem ewangelickim. Pomnik ten jest 

jedynym tego typu w Polsce. Jego odsłonięcie miało 

miejsce 8 września 1900 roku, kiedy bielscy ewangelicy 

mieli za sobą 350 lat wyznania swej wiary. Dzieciom 

również spodoba się piękny różany klomb, który jest 

symbolem religii protestanckiej. 

Zamek Sułkowskich 

Dawniej byli tu zbójnicy, dzisiaj są muzealnicy! 

Zamek wzniesiony przez władających Księ-

stwem Cieszyńskim Piastów jest najstarszą i 

największą zabytkową budowlą na terenie hi-

storycznego miasta Bielska. Jak głosi legenda, 

nim powstał zamek mieściła się tutaj warownia 

zbójników, którzy napadali na kupców podróżu-

jących po okolicy. Każda epoka zostawiła na 

zamku swój ślad. Obecnie na zamku można od-

naleźć różne style. Zamek stał się muzeum. 

Ratusz 

Spod ratusza wyprawa 

rusza! Ratusz jest siedzi-

bą władz miasta czyli 

Prezydenta i Rady Miej-

skiej. Budynek zaprojek-

tował słynny bielski archi-

tekt Emanuel Rost. Jest 

on jednym z najładniej-

szych tego typu miejsc w Polsce. Powstał pod 

koniec XIX wieku. To bardzo wysoka wieża z 

zegarem. Po zwiedzaniu ratusza można przejść 

się w kierunku placu Wojska Polskiego.  

Z pewnością dzieciom jak i dorosłym spodoba 

się ta wycieczka. 

Zapora wodna w Wapienicy 

Zapora w Wapienicy to jedno z kilku najchęt-

niej odwiedzanych miejsc. Można przejść tam 

trasą spacerową, wybierając atrakcyjne trasy i 

kończąc wycieczkę w drewnianej karczmie 

Krzywa Chata, w której mieści się kawiarnia. 

Stamtąd można podziwiać piękny widok na je-

zioro i otaczające je góry. Dzieciom na pewno 

spodoba się piękna trasa spacerowa, prowadzą-

ca do zapory. Trasa wiedzie przez las i wzdłuż 

rzeki, która doprowadza do karczmy i niewiel-

kiego placu zabaw. Oczywiście można zatrzy-

mać się na nocleg, gdyby jeden dzień okazał się 

zbyt krótki do zwiedzania. 
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