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    Unikaj fałszu, nie znaj
   zazdrości. Nie kochaj tego, kto

  nie wart miłości. Nikomu serca nie
 oddaj w ofierze 

kto kocha Cię szczerze.
 

Z okazji Walentynek redakcja 
Szkolnych

Życzy Wam, Drodzy Czytelnicy, 
spełnienia marzeń, przychylności 
wszechświata, siły w ramionach 

i czystego ognia w sercu, co zapali 
wszystko wokół Was szczęściem 
i radością. Niech to, czego się 
dotkniecie, stanie się pomocne 
w spełnieniu marzeń, a każda 

najdrobniejsza nawet czynność przybliża 
Was do bycia najszczęśliwszymi 

i najbardziej uśmiechniętymi osobami 
spośród wszystkich ludzi.

       PAMIĘTAJCIE:
    Mądrością 
         Mądrością 

Szczercowie  15.02.2021 r.          

 

kała 7c, M. Misiak 7c, J. Frączek  7c,  

Unikaj fałszu, nie znaj 
zazdrości. Nie kochaj tego, kto 

nie wart miłości. Nikomu serca nie 
oddaj w ofierze - z wyjątkiem tego, 

kto kocha Cię szczerze. 

Z okazji Walentynek redakcja  
Szkolnych Wieści 

 

Życzy Wam, Drodzy Czytelnicy, 
spełnienia marzeń, przychylności 
wszechświata, siły w ramionach  

i czystego ognia w sercu, co zapali 
wszystko wokół Was szczęściem  
i radością. Niech to, czego się 
dotkniecie, stanie się pomocne  
w spełnieniu marzeń, a każda 

najdrobniejsza nawet czynność przybliża 
Was do bycia najszczęśliwszymi  

uśmiechniętymi osobami 
spośród wszystkich ludzi. 

 
PAMIĘTAJCIE: 

Mądrością - kochać rozumnie! 
Mądrością – miłość!!! 
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❤Walentynki
Co to są walentynki? 

Co roku 14 lutego obchodzimy dzień Świętego 
wszyscy zakochani dają sobie prezenty, spędzają go wspólnie w miłosnej atmosferze. Jest to 
również czas na wyznanie komuś swojego uczucia poprzez pisanie listów czyli walentynek,
w szkołach co roku są skrzynki
dawanym przez mężczyzn, jak zarówno przez kobiety
dedykacją. Przeważnie do prezentów płeć męska daje

Jakie są symbole walentynek i co oznac

Najbardziej znanymi symbolami Walentynek są: serce
czerwony, każdy z nich jest związany z miłości

Serce to ikona miłości w najczystszej postaci, która symbolizuje gorące uczucie, namiętność 
i romantyczność. 

Amor w mitologii rzymskiej był bogiem i usposobieniem miłości, w mitologii greckiej 
Amorek też jest bożkiem miłości, ma więc zawsze pozytywne znaczenie.

Czerwona róża jest kwiatem kochanków, oznacza trwałą namiętność oraz szczerą miłość. 
Biała róża, tak jak kremowa oznacza uduchowioną miłość, pok

Gołąbek to symbol miłości, niewinności, nadziei i czułości.

Kolor czerwony symbolizuje radość, miłość i pasję. 

Skąd wzięły się walentynki?

Zgodnie z jedną legendą walentynki pochodzą od starożytnego święta 
Lupercalia (uroczystości z okazji płodności), które obchodzono 15 lutego. Nadejście 
chrześcijaństwa do Europy spowodowało, że zamieniono Lupercalię w chrześcijańskie 
święto ku czci świętego Walentego, rzymskiego męczennika, który żył w III wieku
i ustanowiono jego obchodzenie dzień wcześniej
początek walentynek. Według tradycji chrześcijańskiej św. Walenty był biskupem, który 
przeprowadzał tajne ceremonie małżeńskie żołnierzy
Klaudiusza II, który zakazał małżeństw młodym mężczyznom, aby całkowicie skupili się 
na walce. Zakaz małżeństwa był wielkim szokiem dla Rzymian, ale nie odważyli się 
sprzeciwić potężnemu cesarzowi. Biskup Walenty widział,
zrozpaczeni, że nie mogą połączyć się w małżeństwie, dlatego postanowił w tajemnicy 
udzielać im ślubów. Niestety nie mogło to pozostać w ukryciu zbyt długo. Cesarz 
Klaudiusz dowiedział się o tym i kazał stracić Walentego 14 lutego 2
14 luty stał się Dniem Zakochanych, a święty Walenty stał się jego patronem.

 

                                                                                                                

Walentynki
Co roku 14 lutego obchodzimy dzień Świętego Walentego tzw. Walentynki.  W ten dzień 

wszyscy zakochani dają sobie prezenty, spędzają go wspólnie w miłosnej atmosferze. Jest to 
również czas na wyznanie komuś swojego uczucia poprzez pisanie listów czyli walentynek,
w szkołach co roku są skrzynki, do których można je wrzucać.  Najczęstszym prezentem 

jak zarówno przez kobiety, jest biżute
nie do prezentów płeć męska daje również kwiaty

Jakie są symbole walentynek i co oznaczają? 

symbolami Walentynek są: serce, amorek, róże, gołąbki, kolor 
czerwony, każdy z nich jest związany z miłością. 

Serce to ikona miłości w najczystszej postaci, która symbolizuje gorące uczucie, namiętność 

ologii rzymskiej był bogiem i usposobieniem miłości, w mitologii greckiej 
Amorek też jest bożkiem miłości, ma więc zawsze pozytywne znaczenie.

Czerwona róża jest kwiatem kochanków, oznacza trwałą namiętność oraz szczerą miłość. 
oznacza uduchowioną miłość, pokorę, niewinność.

Gołąbek to symbol miłości, niewinności, nadziei i czułości. 

Kolor czerwony symbolizuje radość, miłość i pasję.  

Skąd wzięły się walentynki? 

walentynki pochodzą od starożytnego święta 
Lupercalia (uroczystości z okazji płodności), które obchodzono 15 lutego. Nadejście 
chrześcijaństwa do Europy spowodowało, że zamieniono Lupercalię w chrześcijańskie 
święto ku czci świętego Walentego, rzymskiego męczennika, który żył w III wieku

ego obchodzenie dzień wcześniej- 14 lutego. Wydarzenie to uznaje się za 
początek walentynek. Według tradycji chrześcijańskiej św. Walenty był biskupem, który 
przeprowadzał tajne ceremonie małżeńskie żołnierzy, sprzeciwiając się decyzji cesarza 
Klaudiusza II, który zakazał małżeństw młodym mężczyznom, aby całkowicie skupili się 
na walce. Zakaz małżeństwa był wielkim szokiem dla Rzymian, ale nie odważyli się 
sprzeciwić potężnemu cesarzowi. Biskup Walenty widział, że młodzi zakochani są 
zrozpaczeni, że nie mogą połączyć się w małżeństwie, dlatego postanowił w tajemnicy 
udzielać im ślubów. Niestety nie mogło to pozostać w ukryciu zbyt długo. Cesarz 
Klaudiusz dowiedział się o tym i kazał stracić Walentego 14 lutego 2
14 luty stał się Dniem Zakochanych, a święty Walenty stał się jego patronem.
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Walentego tzw. Walentynki.  W ten dzień 
wszyscy zakochani dają sobie prezenty, spędzają go wspólnie w miłosnej atmosferze. Jest to 
również czas na wyznanie komuś swojego uczucia poprzez pisanie listów czyli walentynek, 

których można je wrzucać.  Najczęstszym prezentem 
jest biżuteria z wygrawerowaną 

również kwiaty- najczęściej róże.  
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Serce to ikona miłości w najczystszej postaci, która symbolizuje gorące uczucie, namiętność  
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orę, niewinność.  

walentynki pochodzą od starożytnego święta nazywanego 
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święto ku czci świętego Walentego, rzymskiego męczennika, który żył w III wieku  

14 lutego. Wydarzenie to uznaje się za 
początek walentynek. Według tradycji chrześcijańskiej św. Walenty był biskupem, który 

sprzeciwiając się decyzji cesarza 
Klaudiusza II, który zakazał małżeństw młodym mężczyznom, aby całkowicie skupili się 
na walce. Zakaz małżeństwa był wielkim szokiem dla Rzymian, ale nie odważyli się 

że młodzi zakochani są 
zrozpaczeni, że nie mogą połączyć się w małżeństwie, dlatego postanowił w tajemnicy 
udzielać im ślubów. Niestety nie mogło to pozostać w ukryciu zbyt długo. Cesarz 
Klaudiusz dowiedział się o tym i kazał stracić Walentego 14 lutego 270 r. W taki sposób 
14 luty stał się Dniem Zakochanych, a święty Walenty stał się jego patronem. 
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Jak ludzie nie będący w związku spędzają walentynki?

Osoby samotne odbierają ten dzień jako piętnujący ich życie singla. Niektórzy świętują 
w tym dniu antywalentynki wraz z innymi samotnymi.

 

       Ciekawostki 

-Nie w każdym kraju walenty
wiosny, a w Finlandii i Estonii oznaczają dzień przyjaźni.

-Około 3 procent ludzi posiadających zwierzęta w tym dniu 

-Kiedyś ludzie pisali walentynki za pomocą łatwych szyfrów lub zagadek.

-Kościół prawosławny obchodzi Walentynki 6 i 30 lipca.

-14 lutego organizowanych jest bardzo dużo ślubów.

-W Niemczech 14 lutego dziewczyny sadziły cebule w 
kartki z imionami chłopców . Wierzono, że dziewczyna poślubi chłopaka, którego imię było 
nad cebulą, która pierwsza zaczęła wzrastać.

-Do produkcji najdroższych i najbardziej złożonych kartek w czasach „złotego wieku” 
używano niewielkich kawałków lustra.

 

 

                      

 

 

 

                                                                                                                

Jak ludzie nie będący w związku spędzają walentynki? 

Osoby samotne odbierają ten dzień jako piętnujący ich życie singla. Niektórzy świętują 
lentynki wraz z innymi samotnymi. 

Nie w każdym kraju walentynki oznaczają dzień zakochanych, w Słowenii są dniem 
wiosny, a w Finlandii i Estonii oznaczają dzień przyjaźni. 

Około 3 procent ludzi posiadających zwierzęta w tym dniu wręcza prezent pupilowi.

Kiedyś ludzie pisali walentynki za pomocą łatwych szyfrów lub zagadek.

Kościół prawosławny obchodzi Walentynki 6 i 30 lipca. 

jest bardzo dużo ślubów. 

W Niemczech 14 lutego dziewczyny sadziły cebule w doniczce i umieszczały nad nimi 
kartki z imionami chłopców . Wierzono, że dziewczyna poślubi chłopaka, którego imię było 
nad cebulą, która pierwsza zaczęła wzrastać. 

Do produkcji najdroższych i najbardziej złożonych kartek w czasach „złotego wieku” 
o niewielkich kawałków lustra. 

Weronika Brożyńska, Julia Labryszewska klasa 7c

                      Walentynka
 
 
 
 
 

 
 M.L 
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Osoby samotne odbierają ten dzień jako piętnujący ich życie singla. Niektórzy świętują  

, w Słowenii są dniem 

wręcza prezent pupilowi. 

Kiedyś ludzie pisali walentynki za pomocą łatwych szyfrów lub zagadek. 

doniczce i umieszczały nad nimi 
kartki z imionami chłopców . Wierzono, że dziewczyna poślubi chłopaka, którego imię było 

Do produkcji najdroższych i najbardziej złożonych kartek w czasach „złotego wieku” 

Weronika Brożyńska, Julia Labryszewska klasa 7c 

Walentynka 
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Fotografia- jest to proces polegają

cyfrowym),  kliszę (w aparacie optycznym) i odbicie kształt
Fotografia  to upamiętnianie też zdarzeń, sytuacji, 
w przeszłości.  

Wyprawka dla fotografa: 

1. Aparat. 

2. Obiektywy. 

3. Filtr ochronny lub filtr UV do każdego obiektywu.

4. Zapasowa bateria. 

5.Karty pamięci. 

6. Zewnętrzna lampa i bezprzewodowe 

       wyzwalacze błysku. 

7. Statyw z odpowiednią głowicą. 

8. Książki o fotografii. 

9. Torba, plecak i inne sposoby na noszenie sprzętu.

 

Co jest najważniejsze w fotografii: 

1. Prosty horyzont to podstawa. 

2. Tło zawsze ważne. 

3. Zasada trójpodziału. 

4. Dobre zdjęcie ma prosty przekaz.

5. Spojrzenie decyduje o kierunku kadrowania

 
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                

ący na odbiciu światła przez obiektyw 
optycznym) i odbicie kształtów i kolorów zawartych w tym 

iętnianie też zdarzeń, sytuacji, które miały miejsce 

V do każdego obiektywu. 

6. Zewnętrzna lampa i bezprzewodowe  

plecak i inne sposoby na noszenie sprzętu. 

 

. 

Spojrzenie decyduje o kierunku kadrowania. 
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Jest z gatunku byliny kłączowej. Konwalia jest rośliną 
walorem są niewielkie kwiaty o charakterystycznym zapachu i dzwonkowatym kształcie. 
Znana jest pod wieloma nazwami zwyczajowymi i ludowymi. Występuje często w lasach 
niemal całej Polski, poza tym jest także uprawi
terenie niemal całego kraju. Kwiaty kulisto
kształt zmienny, wydłużony, od lancetowatego do eliptycznego z  zaostrzonym 
wierzchołkiem. 

        Uprawa konwalii - w naszym klimacie 
posadzone na odpowiednim stanowisku właściwie nie wymagają pielęgnacji, aby każdego 
roku bujnie się rozwijać i obficie kwitnąć. W ogrodzie mogą poczuć się nawet tak dobrze, że 
z czasem stają się uciążliwe. Za pomocą
rozrastają i kolonizują najbliższą okolicę, zagłuszając inne, słabsze rośliny.

       Właściwości lecznicze –posiada właściwości wspomagające leczenie chorób takich jak: 
choroby naczyniowo-sercowe, padacz
znane jest od czasów starożytnych. Wykorzystywana jest również do produkcji perfum, 
ponieważ zawiera olejki eteryczne. 

                                                                                                                

   Autor tekstu: Marta Misiak 7c

Jest z gatunku byliny kłączowej. Konwalia jest rośliną leczniczą i ozdobną
walorem są niewielkie kwiaty o charakterystycznym zapachu i dzwonkowatym kształcie. 
Znana jest pod wieloma nazwami zwyczajowymi i ludowymi. Występuje często w lasach 
niemal całej Polski, poza tym jest także uprawiana. To gatunek występujący w lasach na 

Kwiaty kulisto-dzwonkowate pochylone do dołu.
kształt zmienny, wydłużony, od lancetowatego do eliptycznego z  zaostrzonym 

w naszym klimacie nie stwarza większych problemów. Rośliny 
posadzone na odpowiednim stanowisku właściwie nie wymagają pielęgnacji, aby każdego 
roku bujnie się rozwijać i obficie kwitnąć. W ogrodzie mogą poczuć się nawet tak dobrze, że 
z czasem stają się uciążliwe. Za pomocą długich, mięsistych, podziemnych kłączy, mocno się 
rozrastają i kolonizują najbliższą okolicę, zagłuszając inne, słabsze rośliny.

posiada właściwości wspomagające leczenie chorób takich jak: 
sercowe, padaczki, stany zapalne np. oczu, przeziębienia. Jej działanie 

znane jest od czasów starożytnych. Wykorzystywana jest również do produkcji perfum, 
ponieważ zawiera olejki eteryczne.  
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leczniczą i ozdobną, której głównym 
walorem są niewielkie kwiaty o charakterystycznym zapachu i dzwonkowatym kształcie. 
Znana jest pod wieloma nazwami zwyczajowymi i ludowymi. Występuje często w lasach 
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długich, mięsistych, podziemnych kłączy, mocno się 
rozrastają i kolonizują najbliższą okolicę, zagłuszając inne, słabsze rośliny. 
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NIE W REALU, 
NIEZWYCZAJNIE, ALE 

ZDALNIE – artykuł o zdalnym 
nauczaniu

Proces nauczania jest pobudzany i kierowany przez 
nauczyciela w sposób pośredni i ciągły za pomocą różnych 
mediów pozwalających pokonać dystans. Nauczanie 
zdalne ma na celu przede wszystkim przełamanie barier 
edukacyjnych takich jak miejsce zamieszkania czy sztyw
przez uczelnie stacjonarne.  

„Mediami nauczania mogą być wszystkie środki pośredniczące w proce
komunikowania: techniczne i nietechniczne, personalne i niepersonalne. Należą do nich 
drukowane materiały nauczania jak i 
 i niemasowe. Wobec szerokiego znaczenia terminu „medium nauczania” może nie tylko 
chodzić o nośniki informacji, lecz także inne bodźce kształcenia się jak: zachęta, pobud
ocenianie, kontrolowanie”. 

„Zasada obiektywizacji nauczania 
i wskazania odtwarza i przekazuje nieosobowe medium, przechowujące te treści. Powoduje 
to specyficzne odłączenie procesu nauczania od osoby nauczającej. Poza tym taki materiał 
nauczania jest dobrze zaplanowany pod względem metodycznym i merytorycznym, 
odznacza się większą przejrzystością i może być stale kontrolowany z punktu widzenia 
efektywności, zasada różnicowania mediów 
sposób do pełnienia określonej funkcji kształceniowej w danym procesie nauczania, należy 
więc dokonać wyboru odpowiedniego do danej sytuacji edukacyjnej środka przekazu. Żeby 
sobie poradzić z nauką zdalną należy regularnie się uczy
tematy itp.”. 

Moim zdaniem nauka zdalna jest z jednej strony dobra
względu, że jest bezpieczna  dla naszego zdrowia i innych osób
powinniśmy ograniczyć wychodzenie z domu oraz
negatywna, ponieważ większość cz
 i kręgosłup. Kolejnym problemem jest też to
z nas raczej potrzebuje z kimś porozmawiać na żywo. 

Pamiętajcie, żeby dbać o siebie i innych. Zakładajcie maseczki i dezynfekujcie ręce. 

                                                                                                                

NIE W REALU, 
NIEZWYCZAJNIE, ALE 

artykuł o zdalnym 
nauczaniu 

nauczania jest pobudzany i kierowany przez 
nauczyciela w sposób pośredni i ciągły za pomocą różnych 
mediów pozwalających pokonać dystans. Nauczanie 
zdalne ma na celu przede wszystkim przełamanie barier 
edukacyjnych takich jak miejsce zamieszkania czy sztywne pory zajęć, jakie są wyznaczane 

Mediami nauczania mogą być wszystkie środki pośredniczące w proce
techniczne i nietechniczne, personalne i niepersonalne. Należą do nich 

drukowane materiały nauczania jak i media techniki elektronicznej, zarówno masowe
i niemasowe. Wobec szerokiego znaczenia terminu „medium nauczania” może nie tylko 
chodzić o nośniki informacji, lecz także inne bodźce kształcenia się jak: zachęta, pobud

da obiektywizacji nauczania – opracowane i utrwalone treści programowe, porady 
i wskazania odtwarza i przekazuje nieosobowe medium, przechowujące te treści. Powoduje 
to specyficzne odłączenie procesu nauczania od osoby nauczającej. Poza tym taki materiał 
nauczania jest dobrze zaplanowany pod względem metodycznym i merytorycznym, 
odznacza się większą przejrzystością i może być stale kontrolowany z punktu widzenia 

zasada różnicowania mediów – nie każde medium nadaje się w jednakowy 
łnienia określonej funkcji kształceniowej w danym procesie nauczania, należy 

więc dokonać wyboru odpowiedniego do danej sytuacji edukacyjnej środka przekazu. Żeby 
sobie poradzić z nauką zdalną należy regularnie się uczyć i zapisywać wszystkie notatki

Moim zdaniem nauka zdalna jest z jednej strony dobra, a z drugiej zła. Dobra z tego 
dla naszego zdrowia i innych osób. Ze wz

ograniczyć wychodzenie z domu oraz spotkania z 
ponieważ większość czasu spędzamy przed komputerem, nadwyrężamy wzrok

olejnym problemem jest też to, że nie mamy kontaktu 
z nas raczej potrzebuje z kimś porozmawiać na żywo.  

iebie i innych. Zakładajcie maseczki i dezynfekujcie ręce. 
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Mediami nauczania mogą być wszystkie środki pośredniczące w procesie 
techniczne i nietechniczne, personalne i niepersonalne. Należą do nich 

media techniki elektronicznej, zarówno masowe 
i niemasowe. Wobec szerokiego znaczenia terminu „medium nauczania” może nie tylko 
chodzić o nośniki informacji, lecz także inne bodźce kształcenia się jak: zachęta, pobudzanie, 

opracowane i utrwalone treści programowe, porady  
i wskazania odtwarza i przekazuje nieosobowe medium, przechowujące te treści. Powoduje 
to specyficzne odłączenie procesu nauczania od osoby nauczającej. Poza tym taki materiał 
nauczania jest dobrze zaplanowany pod względem metodycznym i merytorycznym, 
odznacza się większą przejrzystością i może być stale kontrolowany z punktu widzenia 

nie każde medium nadaje się w jednakowy 
łnienia określonej funkcji kształceniowej w danym procesie nauczania, należy 

więc dokonać wyboru odpowiedniego do danej sytuacji edukacyjnej środka przekazu. Żeby 
ć i zapisywać wszystkie notatki, 

a z drugiej zła. Dobra z tego 
e względu na  Covid-19 
 innymi osobami. Jest 

asu spędzamy przed komputerem, nadwyrężamy wzrok 
 z rówieśnikami, a każdy 

iebie i innych. Zakładajcie maseczki i dezynfekujcie ręce.  

 Jessica Frączek 7c 
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Mars – czerwona planeta. Nasz zewnętrzny sąsiad z Układu Słonecznego jest pod 

wieloma względami bardzo podobny do Ziemi. Swoją nazwę otrzymał od rzymskiego boga 
wojny Marsa. 
 

Dzień marsjański jest tylko nieco dłuższy od ziemskiego i trwa 24 godziny i 37 min
Występują tam też pory roku, lecz trwają dwukrotnie dłużej niż na Ziemi. Mars jest prawie 
o połowę mniejszy od Ziemi, jego średnica wynosi 6792 kilometry. Maksymalna odległość 
Marsa od Ziemi wynosi 400 milionów kilometrów, a
kilometra. Na okrążenie Słońca Mars potrzebuje 686,9 dnia (1,88 roku ziemskiego). W sumie 
jest tam znacznie zimniej niż na Ziemi. Przeciętna temperatu
Celsjusza, a zakres wahań temperatur sięga od +5 stopni Celsjusza do 
Ze względu na słabą grawitację atmosfer
ciepła słonecznego, które szybko ulega wypromieniowaniu. Atmosfera ta składa się w 95% 
z dwutlenku węgla, oprócz tego z azotu i argonu. 
Nasz zewnętrzny sąsiad jest czwartą planetą od Słońca. Mars i Ziemia najbardziej zbliżają się 
do siebie podczas tzw. Opozycji, czyli gdy Słońce, Ziemia i Mars znajdują się na jednej linii. 
Ponieważ orbita Marsa jest dość silnie spłaszczoną elipsą, więc odległość mię
i Ziemią znacznie się zmienia. 

                                                                                                                

czerwona planeta. Nasz zewnętrzny sąsiad z Układu Słonecznego jest pod 

wieloma względami bardzo podobny do Ziemi. Swoją nazwę otrzymał od rzymskiego boga 

 
Dzień marsjański jest tylko nieco dłuższy od ziemskiego i trwa 24 godziny i 37 min
Występują tam też pory roku, lecz trwają dwukrotnie dłużej niż na Ziemi. Mars jest prawie 
o połowę mniejszy od Ziemi, jego średnica wynosi 6792 kilometry. Maksymalna odległość 
Marsa od Ziemi wynosi 400 milionów kilometrów, a minimalna zaledwie 55,7 m
kilometra. Na okrążenie Słońca Mars potrzebuje 686,9 dnia (1,88 roku ziemskiego). W sumie 
jest tam znacznie zimniej niż na Ziemi. Przeciętna temperatura wynosi około 

mperatur sięga od +5 stopni Celsjusza do 
Ze względu na słabą grawitację atmosfera Marsa jest bardzo rzadka i
ciepła słonecznego, które szybko ulega wypromieniowaniu. Atmosfera ta składa się w 95% 
z dwutlenku węgla, oprócz tego z azotu i argonu.  

trzny sąsiad jest czwartą planetą od Słońca. Mars i Ziemia najbardziej zbliżają się 
do siebie podczas tzw. Opozycji, czyli gdy Słońce, Ziemia i Mars znajdują się na jednej linii. 
Ponieważ orbita Marsa jest dość silnie spłaszczoną elipsą, więc odległość mię
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czerwona planeta. Nasz zewnętrzny sąsiad z Układu Słonecznego jest pod 

wieloma względami bardzo podobny do Ziemi. Swoją nazwę otrzymał od rzymskiego boga 

 

Dzień marsjański jest tylko nieco dłuższy od ziemskiego i trwa 24 godziny i 37 minut.  
Występują tam też pory roku, lecz trwają dwukrotnie dłużej niż na Ziemi. Mars jest prawie  
o połowę mniejszy od Ziemi, jego średnica wynosi 6792 kilometry. Maksymalna odległość 

minimalna zaledwie 55,7 miliona 
kilometra. Na okrążenie Słońca Mars potrzebuje 686,9 dnia (1,88 roku ziemskiego). W sumie 

ra wynosi około – 50 stopni 
mperatur sięga od +5 stopni Celsjusza do -170 stopni Celsjusza. 

Marsa jest bardzo rzadka i nie może zatrzymać 
ciepła słonecznego, które szybko ulega wypromieniowaniu. Atmosfera ta składa się w 95%  

trzny sąsiad jest czwartą planetą od Słońca. Mars i Ziemia najbardziej zbliżają się 
do siebie podczas tzw. Opozycji, czyli gdy Słońce, Ziemia i Mars znajdują się na jednej linii. 
Ponieważ orbita Marsa jest dość silnie spłaszczoną elipsą, więc odległość między Marsem  
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Mars jawi się nam w swoim charakterystycznym czerwonym kolorze, bowiem jego pył 
powierzchniowy zawiera bardzo dużo (ok. 15%) tlenku żelaza o
mówiąc, Mars jest zardzewiały. Krajobrazy Marsa
pokrytych kraterami istnieją rozległe pustynie, śnieżne czapy polarne, baseny uderzeniowe, 
głębokie kaniony i bardzo wysokie wulkany. Kratery pochodzą
w odróżnieniu od Wenus uległy już czę
które mogą rozrastać się w potężne burze. Na Marsie znajduje się najwyższa góra Układu 
Słonecznego, (wulkan – Góra Olimp). Jej średnica wynosi 620 kilometrów, a wysokość 26 
kilometrów ponad umowny pozi
Everestu). 
 

 
Najdłuższy kanion na Marsie ma długość 4100 kilometrów i 
czterokrotnie głębszy i dziesięciokrotnie dłuższy od ziemskiego Wielkiego Kanionu).
Na Marsie  występują zmiany pogody, związane z pojawieniem s
Wody w postaci ciekłej na Marsie jednak nie ma. Wyschnięte łożyska rzek wskazują jednak, 
że kiedyś musiała być ciekła woda, przynajmniej okresowo. 
Mars posiada dwa satelity, księżyce Fobos
kilometrów, które krążą wokół planety po orbitach o

 
 
 
 

                                                                                                                

Mars jawi się nam w swoim charakterystycznym czerwonym kolorze, bowiem jego pył 
powierzchniowy zawiera bardzo dużo (ok. 15%) tlenku żelaza o czerwonej barwie. Krótko 
mówiąc, Mars jest zardzewiały. Krajobrazy Marsa są bardzo zróżnicowane. Obok obszarów 
pokrytych kraterami istnieją rozległe pustynie, śnieżne czapy polarne, baseny uderzeniowe, 

bardzo wysokie wulkany. Kratery pochodzą od licznych meteorytów, lecz 
odróżnieniu od Wenus uległy już częściowej erozji. Przyczyniają się do tego silne wiatry, 

które mogą rozrastać się w potężne burze. Na Marsie znajduje się najwyższa góra Układu 
Góra Olimp). Jej średnica wynosi 620 kilometrów, a wysokość 26 

kilometrów ponad umowny poziom odniesienia ( to jest trzykrotna wysokość Mount 

Najdłuższy kanion na Marsie ma długość 4100 kilometrów i głębokość do 4
czterokrotnie głębszy i dziesięciokrotnie dłuższy od ziemskiego Wielkiego Kanionu).

ują zmiany pogody, związane z pojawieniem się w
Wody w postaci ciekłej na Marsie jednak nie ma. Wyschnięte łożyska rzek wskazują jednak, 
że kiedyś musiała być ciekła woda, przynajmniej okresowo.  
Mars posiada dwa satelity, księżyce Fobos i Deimos o średnicach rzędu zaledwie kilkunastu 

ążą wokół planety po orbitach o małych promieniach.
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Mars jawi się nam w swoim charakterystycznym czerwonym kolorze, bowiem jego pył 
czerwonej barwie. Krótko 

są bardzo zróżnicowane. Obok obszarów 
pokrytych kraterami istnieją rozległe pustynie, śnieżne czapy polarne, baseny uderzeniowe, 

od licznych meteorytów, lecz 
ściowej erozji. Przyczyniają się do tego silne wiatry, 

które mogą rozrastać się w potężne burze. Na Marsie znajduje się najwyższa góra Układu 
Góra Olimp). Jej średnica wynosi 620 kilometrów, a wysokość 26 

om odniesienia ( to jest trzykrotna wysokość Mount 

 

głębokość do 4 kilometrów (jest 
czterokrotnie głębszy i dziesięciokrotnie dłuższy od ziemskiego Wielkiego Kanionu). 

ię w atmosferze chmur. 
Wody w postaci ciekłej na Marsie jednak nie ma. Wyschnięte łożyska rzek wskazują jednak, 

i Deimos o średnicach rzędu zaledwie kilkunastu 
małych promieniach. 

 
Konrad Stykała 7 c 
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Koszykówka powstała około grudnia 1891 roku w Springfi
wymyślił ją protestancki pastor i amerykański nauczyciel wychowania fizycznego 
(pochodzenia kanadyjskiego) w YMCA James Naismith . Gra polegała na rzucaniu piłki do 
wiklinowych koszy zawieszonych na balkonach sali gimnastyczne
koszykówka była dyscypliną 
umyślnie kopać nogą, uderzać pięścią, biegać z nią.

Na ziemiach polskich pierwszy mecz koszykówki został rozegrany przez kobiety. Miało to 
miejsce 29 czerwca 1909 roku we Lwowie. 

Najlepsze buty do koszykówki 

Nike LeBron 16 

Nike Kobe A.D. 

Jordan Super.fly 

Nike Kyrie 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aut. Patrycja Grzelak 
 

                                                                                                                

   
Koszykówka powstała około grudnia 1891 roku w Springfield w stanie Massachusetts, 

protestancki pastor i amerykański nauczyciel wychowania fizycznego 
(pochodzenia kanadyjskiego) w YMCA James Naismith . Gra polegała na rzucaniu piłki do 
wiklinowych koszy zawieszonych na balkonach sali gimnastyczne
koszykówka była dyscypliną pokazową na igrzyskach olimpijskich. Piłki 

, uderzać pięścią, biegać z nią. 

Na ziemiach polskich pierwszy mecz koszykówki został rozegrany przez kobiety. Miało to 
miejsce 29 czerwca 1909 roku we Lwowie.  

Najlepsze buty do koszykówki  

 

 

Najlepsi koszykarze w 
Nba   

Michael Jordan
LeBron James
Kobe Bryant

Shaquille O'Neal
Tim Duncan.
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eld w stanie Massachusetts, 
protestancki pastor i amerykański nauczyciel wychowania fizycznego 

(pochodzenia kanadyjskiego) w YMCA James Naismith . Gra polegała na rzucaniu piłki do 
wiklinowych koszy zawieszonych na balkonach sali gimnastycznej. W 1904 roku 

pokazową na igrzyskach olimpijskich. Piłki nie wolno  

Na ziemiach polskich pierwszy mecz koszykówki został rozegrany przez kobiety. Miało to 

Najlepsi koszykarze w historii 

Michael Jordan 
LeBron James 
Kobe Bryant 

Shaquille O'Neal 
Tim Duncan. 
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SZKOŁA JEST JAK FILM I TELEWIZJA!!! 
Geografia - Discovery Channel,  
WF - Szkoła przetrwania,  
Religia - Dotyk anioła,  
Chemia - Szklana pułapka,  
Fizyka - E=mc2,  
Historia - Sensacje XX-wieku,  
J. polski - Magia liter,  
Muzyka - Jaka to melodia?, 
 Lekcja wychowawcza - Na każdy temat,  
Poprawka - Stawka większa niż życie,  
 
Na lekcji biologii na studiach, nauczyciel kończy 
- I tak oto właśnie ciecz ścieka. 
Na to student z zagranicy mówi: 
- Polska języka dziwna. Pies ścieka i woda ścieka.
 
Chodzi ksiądz po kolędzie i jak zawsze zadaje Jasiowi cały zestaw pytań
-Ile masz lat 
-Osiem 
-A chodzisz do kościółka  
-Chodzę... 
-Co niedziela 
-Co niedziela  
-Z całą rodzinką 
-Z całą... 
-A do jakiego kościółka chodzisz 
-Do Biedronki. 
 
Moja starsza siostra ma szczęście!- mówi Jaś do kolegi.
- Dlaczego? 
-Była na imprezie, na której urządzono konkurs. Każdy chłopak musiał pocałowa
- No i co? 
- Przyniosła, aż 20 czekolad! 
 
Lekcja w szkole w czasach paleozoiku. Nauczycielka wykuwa na kamiennej tablicy pytanie: Ile to jest 2+2? Wzywa do 
odpowiedzi Jasia. Ten nie zna odpowiedzi i zastanawia się. Nag
Nauczycielka pyta surowo: 
- Dzieci! Kto rzucił ściągę?! 

                                                                                                                

SZKOŁA JEST JAK FILM I TELEWIZJA!!!  

 

Nowy w klasie - Kosmita E.T
 Ostatnia ławka - Róbta co chceta, 
Pan konserwator – MacGyver, 
Wyrwanie do odpowiedzi 
 Wywiadówka - Z archiwum X, 
Wakacje z rodzicami – Familiada, 
Woźny - Strażnik Teksasu, 
Korytarz szkolny - Ulica Sezamkowa, 
Powrót taty z wywiadówki 
Szkoła - Świat według Kiepskich

Na lekcji biologii na studiach, nauczyciel kończy przemowę: 

Polska języka dziwna. Pies ścieka i woda ścieka.  

Chodzi ksiądz po kolędzie i jak zawsze zadaje Jasiowi cały zestaw pytań: 

mówi Jaś do kolegi. 

Była na imprezie, na której urządzono konkurs. Każdy chłopak musiał pocałować dziewczynę

Lekcja w szkole w czasach paleozoiku. Nauczycielka wykuwa na kamiennej tablicy pytanie: Ile to jest 2+2? Wzywa do 
odpowiedzi Jasia. Ten nie zna odpowiedzi i zastanawia się. Nagle słychać straszny huk i unoszą się tumany kurzu. 
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Kosmita E.T  
Róbta co chceta,  

MacGyver,  
Wyrwanie do odpowiedzi - Losowanie Lotto, 

Z archiwum X,  
Familiada,  

Strażnik Teksasu,  
Ulica Sezamkowa,  

Powrót taty z wywiadówki - Wejście smoka,  
Świat według Kiepskich 

ć dziewczynę, albo dać jej czekoladę. 

Lekcja w szkole w czasach paleozoiku. Nauczycielka wykuwa na kamiennej tablicy pytanie: Ile to jest 2+2? Wzywa do 
le słychać straszny huk i unoszą się tumany kurzu. 
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Pani przedszkolanka pomaga dziecku założyć wysokie, zimowe butki. Szarpie się, męczy, ciągnie...
- No, weszły! 
Spocona siedzi na podłodze, dziecko mówi:
- Ale mam buciki odwrotnie... 
Pani patrzy, faktycznie! No to je ściągają, mordują się, sapią... Uuuf, zeszły! Wciągają je znowu, sapią, ciągną, ale nie 
chcą wejść..... Uuuf, weszły! 
Pani siedzi, dyszy a dziecko mówi: 
- Ale to nie moje buciki.... 
Pani niebezpiecznie zwężyły się oczy. Odczekała i znowu szarpie się z butami... Zeszły!
Na to dziecko : 
-...bo to są buciki mojego brata, ale mama kazała mi je nosić.
Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, odczeka
Wciągają, wciągają..... weszły! 
- No dobrze - mówi wykończona pani - a gdzie masz rękawiczki?
- W bucikach.  
 
Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi ze szkoły.
- Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy. 
- Dlaczego? 
- Nie musisz kupować książek na przyszły rok 
 
 

 

 
 

 
 
W kosmicznym tempie, 
Lecz w ziemskim stanie, 
Serdeczną Walentynkę 
Przesyłamy WAM kochani 
Abyście byli mili i uśmiechnięci 
I o nas zawsze dbali 
Ciche wielbicielki dla chłopców z VIIIb 
 
W Dniu Świętego Walentego, każdy uczuciem obdarowuje każdego. Ja tobie ślę 
pluszaków, 10 gwiazdek z nieba i wszystkiego, czego Ci tylko potrzeba.    
Dla Asi od Gazłązki 
 
Dziś święty Walenty może sprawić cuda 
roznieci, a my w środku zimy śnieg i lód stopimy.
Dla dziewczyny z klasy VIIc-Frank 
 
Walentynka dla Kamila Studzińskiego 
W dzień Świętego Walentego 
Nie chce spotkać się z kolegą,  
Nie chce widzieć się z rodzinką,  
Chce być Twoją Walentynką. 

 

                                                                                                                

Pani przedszkolanka pomaga dziecku założyć wysokie, zimowe butki. Szarpie się, męczy, ciągnie...

ówi: 

Pani patrzy, faktycznie! No to je ściągają, mordują się, sapią... Uuuf, zeszły! Wciągają je znowu, sapią, ciągną, ale nie 

niebezpiecznie zwężyły się oczy. Odczekała i znowu szarpie się z butami... Zeszły! 

ale mama kazała mi je nosić. 
Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, odczekała, aż przestaną jej się trząść i znowu pomaga dzi

a gdzie masz rękawiczki? 

Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi ze szkoły.  
 

ć książek na przyszły rok - zostaję w tej samej klasie. 

 

, każdy uczuciem obdarowuje każdego. Ja tobie ślę - 1000 buziaków, 100 wesołych 
pluszaków, 10 gwiazdek z nieba i wszystkiego, czego Ci tylko potrzeba.     

Dziś święty Walenty może sprawić cuda - dzięki niemu miłość znaleźć Ci się uda. Słońce znów zaświeci, w sercach żar 
roznieci, a my w środku zimy śnieg i lód stopimy. 
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Pani przedszkolanka pomaga dziecku założyć wysokie, zimowe butki. Szarpie się, męczy, ciągnie... 

Pani patrzy, faktycznie! No to je ściągają, mordują się, sapią... Uuuf, zeszły! Wciągają je znowu, sapią, ciągną, ale nie 

i znowu pomaga dziecku wciągnąć buty. 

1000 buziaków, 100 wesołych 

znaleźć Ci się uda. Słońce znów zaświeci, w sercach żar 



Szkolne Wieści  nr 1                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                        Strona 13 z 15 
 

 



Szkolne Wieści  nr 1                                                  

Gdyby ktoś dwadzieścia lat temu powiedział mi, że tak będzie wyglądało moje życie
chybabym nie uwierzył. Czuję się spełniony zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. 
Uczciwie mogę powiedzieć, że nie zmieniłbym nic. Zacznę może jednak od początku....

Jestem trzydziestoletnim szczę
szczęśliwym, ponieważ mam dużą i kochającą rodzinę. Od zawsze to było głównym celem 
mojego życia. Cała reszta to fantastyczny dodatek. Osiem lat temu w pięknym 
szczercowskim kościele powiedziałem tak cudownej kobiecie
studiach w Warszawie. Jednak obydwoje wiedzieliśmy, że duże miasto to nie miejsce dla 
nas. Szukając pracy, mieliśmy cały czas na uwadze konkretną lokalizację. Tak oto wróciliśmy 
w moje rodzinne strony. Długo nie nacieszyliśmy się przysłowiowym “sam na sam”. 
Najpierw urodziła się Majeczka
dni skończy dwa latka. Tutaj pewnie zaskoczę wszystkich, bo obecnie oczekujemy naszego 
trzeciego cudu. Sami jeszcze nie wiemy, kto w domu będzie miał przewagę, ponieważ płeć 
jeszcze nie jest znana, ale dla nas to nie ma większego znaczenia.

Gdy byłem w szkole podstawowej moim głównym zainteresowaniem, jak chyba 
większości rówieśników, był komputer. W
naukę. Skończyłem technikum informatyczne. Później swoje skrzydła rozwijałem na 
Uniwersytecie Warszawskim. Krótko mówiąc zostałem programistą komputerowym. Dziś 
wiem, że to była bardzo dobra decyzja. Pracuję
pracy nie narzekam. Mówi się, że jak kochasz to, co robisz, to tak
Tak właśnie jest w moim przypadku. Uwielbiam swoją pracę i chodzę do niej każdego dnia 
chętnie. Czuję się zadowolony i spełniony. Czasem złapię jakie
pozwala mi na realizację i stawianie sobie poprzeczki coraz to wyżej. Jednak awans 
zawodowy nie przysłania mi tego, co najważniejsze,

Jak się możecie domyślać, czasu wolnego mam dość mało. Obowiązki domowe 
i zawodowe to prawie cały mój świat. Czemu piszę, że prawie cały? Otóż jest jeszcze coś,
czym chętnie się podzielę. Gdy
komputera, wymyślała coraz to nowe zainteresowania. Jednym z nich było sterowanie 
szybowcami, takimi modelami ze styropianu. Pamiętam, że jak na tamte czasy były one dość 
drogie. Mama zawsze powtarzała, że aby do czegoś dojść, to trzeba oszczędzać. W taki 
właśnie sposób uzbierałem w wielkich bólach na swój pierwszy model szybowca. Czy byłem 
wtedy zachwycony? Z tego co pamiętam chyba nie bardzo. Ale z czasem tak mnie to 
wciągnęło, że dziś mam kilkanaście takich modeli. Gdy tylko znajdę wolną chwilę, to chętnie 
ruszam na łąkę, aby polatać. Ostatnio zainteresowałem moją pasją córkę. Na ten moment 
jest jeszcze za mała, aby samodzielnie to robić, ale chętnie towarzyszy

                                                                                                                

Gdyby ktoś dwadzieścia lat temu powiedział mi, że tak będzie wyglądało moje życie
nie uwierzył. Czuję się spełniony zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. 

Uczciwie mogę powiedzieć, że nie zmieniłbym nic. Zacznę może jednak od początku....
Jestem trzydziestoletnim szczęśliwym mężczyzną o imieniu Jan

, ponieważ mam dużą i kochającą rodzinę. Od zawsze to było głównym celem 
mojego życia. Cała reszta to fantastyczny dodatek. Osiem lat temu w pięknym 
szczercowskim kościele powiedziałem tak cudownej kobiecie- Poli. Poznaliśmy się na 

dnak obydwoje wiedzieliśmy, że duże miasto to nie miejsce dla 
mieliśmy cały czas na uwadze konkretną lokalizację. Tak oto wróciliśmy 

w moje rodzinne strony. Długo nie nacieszyliśmy się przysłowiowym “sam na sam”. 
Majeczka - dziś pięcioletnia pannica. Zaraz po niej Bartuś, który za trzy 

dni skończy dwa latka. Tutaj pewnie zaskoczę wszystkich, bo obecnie oczekujemy naszego 
trzeciego cudu. Sami jeszcze nie wiemy, kto w domu będzie miał przewagę, ponieważ płeć 

nie jest znana, ale dla nas to nie ma większego znaczenia. 
Gdy byłem w szkole podstawowej moim głównym zainteresowaniem, jak chyba 

był komputer. W tym też kierunku poszedłem
naukę. Skończyłem technikum informatyczne. Później swoje skrzydła rozwijałem na 

Warszawskim. Krótko mówiąc zostałem programistą komputerowym. Dziś 
wiem, że to była bardzo dobra decyzja. Pracuję w największej firmie w region
pracy nie narzekam. Mówi się, że jak kochasz to, co robisz, to tak, jakbyś
Tak właśnie jest w moim przypadku. Uwielbiam swoją pracę i chodzę do niej każdego dnia 
chętnie. Czuję się zadowolony i spełniony. Czasem złapię jakieś zlecenie dodatkowe, które 
pozwala mi na realizację i stawianie sobie poprzeczki coraz to wyżej. Jednak awans 
zawodowy nie przysłania mi tego, co najważniejsze, czyli rodziny. 

Jak się możecie domyślać, czasu wolnego mam dość mało. Obowiązki domowe 
dowe to prawie cały mój świat. Czemu piszę, że prawie cały? Otóż jest jeszcze coś,

czym chętnie się podzielę. Gdy byłem mały, moja mama chcąc
wymyślała coraz to nowe zainteresowania. Jednym z nich było sterowanie 

kimi modelami ze styropianu. Pamiętam, że jak na tamte czasy były one dość 
drogie. Mama zawsze powtarzała, że aby do czegoś dojść, to trzeba oszczędzać. W taki 

w wielkich bólach na swój pierwszy model szybowca. Czy byłem 
hwycony? Z tego co pamiętam chyba nie bardzo. Ale z czasem tak mnie to 

wciągnęło, że dziś mam kilkanaście takich modeli. Gdy tylko znajdę wolną chwilę, to chętnie 
ruszam na łąkę, aby polatać. Ostatnio zainteresowałem moją pasją córkę. Na ten moment 

szcze za mała, aby samodzielnie to robić, ale chętnie towarzyszy
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Gdyby ktoś dwadzieścia lat temu powiedział mi, że tak będzie wyglądało moje życie, to 

nie uwierzył. Czuję się spełniony zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. 
Uczciwie mogę powiedzieć, że nie zmieniłbym nic. Zacznę może jednak od początku.... 

śliwym mężczyzną o imieniu Jan. Tak, dobrze czytacie-
, ponieważ mam dużą i kochającą rodzinę. Od zawsze to było głównym celem 

mojego życia. Cała reszta to fantastyczny dodatek. Osiem lat temu w pięknym 
Poli. Poznaliśmy się na 

dnak obydwoje wiedzieliśmy, że duże miasto to nie miejsce dla 
mieliśmy cały czas na uwadze konkretną lokalizację. Tak oto wróciliśmy 

w moje rodzinne strony. Długo nie nacieszyliśmy się przysłowiowym “sam na sam”. 
dziś pięcioletnia pannica. Zaraz po niej Bartuś, który za trzy 

dni skończy dwa latka. Tutaj pewnie zaskoczę wszystkich, bo obecnie oczekujemy naszego 
trzeciego cudu. Sami jeszcze nie wiemy, kto w domu będzie miał przewagę, ponieważ płeć 

Gdy byłem w szkole podstawowej moim głównym zainteresowaniem, jak chyba 
tym też kierunku poszedłem, wybierając dalszą 

naukę. Skończyłem technikum informatyczne. Później swoje skrzydła rozwijałem na 
Warszawskim. Krótko mówiąc zostałem programistą komputerowym. Dziś 

w największej firmie w regionie. Na brak 
jakbyś nigdy nie pracował. 

Tak właśnie jest w moim przypadku. Uwielbiam swoją pracę i chodzę do niej każdego dnia 
ś zlecenie dodatkowe, które 

pozwala mi na realizację i stawianie sobie poprzeczki coraz to wyżej. Jednak awans 

Jak się możecie domyślać, czasu wolnego mam dość mało. Obowiązki domowe  
dowe to prawie cały mój świat. Czemu piszę, że prawie cały? Otóż jest jeszcze coś, 

moja mama chcąc odciągnąć mnie od 
wymyślała coraz to nowe zainteresowania. Jednym z nich było sterowanie 

kimi modelami ze styropianu. Pamiętam, że jak na tamte czasy były one dość 
drogie. Mama zawsze powtarzała, że aby do czegoś dojść, to trzeba oszczędzać. W taki 

w wielkich bólach na swój pierwszy model szybowca. Czy byłem 
hwycony? Z tego co pamiętam chyba nie bardzo. Ale z czasem tak mnie to 

wciągnęło, że dziś mam kilkanaście takich modeli. Gdy tylko znajdę wolną chwilę, to chętnie 
ruszam na łąkę, aby polatać. Ostatnio zainteresowałem moją pasją córkę. Na ten moment 

szcze za mała, aby samodzielnie to robić, ale chętnie towarzyszy mi, gdy oddaję się 
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mojej pasji. Jestem wdzięczny mojej mamie, że tak czasem walczyła, aby
ludzi. Będąc przy temacie mamy muszę wspomnieć, że cieszę się nadal jej obecnością 
w moim życiu. Mieszka na szczęście samodzielnie całkiem blisko nas. Znów pytanie czemu 
na szczęście? Otóż dlatego, że ogromnie się cieszę z jej dobrego zdrowia. Jak patrzę, jak 
rozpieszcza swoje wnuki, to zastanawiam się, gdzie się podział jej zdrowy rozsą
jak sama mówiła kierowała się w moim wychowaniu.
moim nieformalnym ojczymem. Pewnie zastanawiacie się dlaczego ojczymem, a nie ojcem. 
Niestety, życie różnie się układa i gdy byłem mały,
sobie pytanie, czy to miało wpływ na moje życie. Jednak po chwili uświadamiam sobie, że 
nie warto się nad tym zastanawiać. Żyję teraźniejszością, a nie przeszłością. 
dawna w Anglii. Staramy się wyjeżdżać do niego, gdy ty
ładny kraj, ale nie moje miejsce tak na stałe. Myślę, że mogę o sobie napisać, że jestem 
patriotą.  

Każdy człowiek ma pewne oczekiwania od życia. Ja również je posiadam. Myślę, że są 
zwyczajne i bardzo prozaiczne. Jednak czy
myśli zdrowie. Tego przede wszystkim oczekuję dla swojej rodziny, bliskich i oczywiście dla 
siebie samego. Staram się o nie dbać i tego uczę swoje dzieci. Uczę lub może lepiej to 
zabrzmi próbuję uczyć. Teraz wi
miał swoje dzieci, to wtedy zrozumiesz”. Dziś rozumiem to bardzo dobrze. Może zabrzmi to 
banalnie, ale chciałbym, żeby w moim życiu nic się nie zmieniało. Nie zmieniało oczywiście 
na gorsze. Zmiany na lepsze zawsze są mile widziane. Jeśli chodzi o moje plany, to marzę 
o wycieczkach i zwiedzaniu razem z rodziną. Myślę na początek o naszym pięknym kraju. 
Jest przecież tyle pięknych miejsc, których jeszcze nie zobaczyliśmy. Myślę, że na te dalsze 
podróże przyjdzie czas, gdy odchowamy dzieci i znów będziemy
z własnego towarzystwa.  

 
 
 
 

                                                                                                                

mojej pasji. Jestem wdzięczny mojej mamie, że tak czasem walczyła, aby
ludzi. Będąc przy temacie mamy muszę wspomnieć, że cieszę się nadal jej obecnością 
w moim życiu. Mieszka na szczęście samodzielnie całkiem blisko nas. Znów pytanie czemu 
na szczęście? Otóż dlatego, że ogromnie się cieszę z jej dobrego zdrowia. Jak patrzę, jak 
rozpieszcza swoje wnuki, to zastanawiam się, gdzie się podział jej zdrowy rozsą
jak sama mówiła kierowała się w moim wychowaniu. Mieszka od piętnastu lat z Tomkiem

ojczymem. Pewnie zastanawiacie się dlaczego ojczymem, a nie ojcem. 
Niestety, życie różnie się układa i gdy byłem mały, moi rodzice się rozwied

czy to miało wpływ na moje życie. Jednak po chwili uświadamiam sobie, że 
nie warto się nad tym zastanawiać. Żyję teraźniejszością, a nie przeszłością. 

. Staramy się wyjeżdżać do niego, gdy tylko czas na to pozwala. Anglia
ładny kraj, ale nie moje miejsce tak na stałe. Myślę, że mogę o sobie napisać, że jestem 

Każdy człowiek ma pewne oczekiwania od życia. Ja również je posiadam. Myślę, że są 
zwyczajne i bardzo prozaiczne. Jednak czy ode mnie zależne? Zastanawiam się, bo mam na 
myśli zdrowie. Tego przede wszystkim oczekuję dla swojej rodziny, bliskich i oczywiście dla 
siebie samego. Staram się o nie dbać i tego uczę swoje dzieci. Uczę lub może lepiej to 
zabrzmi próbuję uczyć. Teraz wiem, co mama miała na myśli, powtarzając:
miał swoje dzieci, to wtedy zrozumiesz”. Dziś rozumiem to bardzo dobrze. Może zabrzmi to 
banalnie, ale chciałbym, żeby w moim życiu nic się nie zmieniało. Nie zmieniało oczywiście 

lepsze zawsze są mile widziane. Jeśli chodzi o moje plany, to marzę 
o wycieczkach i zwiedzaniu razem z rodziną. Myślę na początek o naszym pięknym kraju. 

miejsc, których jeszcze nie zobaczyliśmy. Myślę, że na te dalsze 
gdy odchowamy dzieci i znów będziemy
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mojej pasji. Jestem wdzięczny mojej mamie, że tak czasem walczyła, aby wychować mnie na 
ludzi. Będąc przy temacie mamy muszę wspomnieć, że cieszę się nadal jej obecnością  
w moim życiu. Mieszka na szczęście samodzielnie całkiem blisko nas. Znów pytanie czemu 
na szczęście? Otóż dlatego, że ogromnie się cieszę z jej dobrego zdrowia. Jak patrzę, jak 
rozpieszcza swoje wnuki, to zastanawiam się, gdzie się podział jej zdrowy rozsądek, którym 

Mieszka od piętnastu lat z Tomkiem 
ojczymem. Pewnie zastanawiacie się dlaczego ojczymem, a nie ojcem. 

moi rodzice się rozwiedli. Czasem zadaję 
czy to miało wpływ na moje życie. Jednak po chwili uświadamiam sobie, że 

nie warto się nad tym zastanawiać. Żyję teraźniejszością, a nie przeszłością. Tato mieszka od 
o czas na to pozwala. Anglia to 

ładny kraj, ale nie moje miejsce tak na stałe. Myślę, że mogę o sobie napisać, że jestem 

Każdy człowiek ma pewne oczekiwania od życia. Ja również je posiadam. Myślę, że są 
ode mnie zależne? Zastanawiam się, bo mam na 

myśli zdrowie. Tego przede wszystkim oczekuję dla swojej rodziny, bliskich i oczywiście dla 
siebie samego. Staram się o nie dbać i tego uczę swoje dzieci. Uczę lub może lepiej to 

em, co mama miała na myśli, powtarzając: “jak będziesz 
miał swoje dzieci, to wtedy zrozumiesz”. Dziś rozumiem to bardzo dobrze. Może zabrzmi to 
banalnie, ale chciałbym, żeby w moim życiu nic się nie zmieniało. Nie zmieniało oczywiście 

lepsze zawsze są mile widziane. Jeśli chodzi o moje plany, to marzę  
o wycieczkach i zwiedzaniu razem z rodziną. Myślę na początek o naszym pięknym kraju. 

miejsc, których jeszcze nie zobaczyliśmy. Myślę, że na te dalsze 
gdy odchowamy dzieci i znów będziemy cieszyć się z żoną  
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