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Klimat w naszym kraju wymyĞliá ktoĞ, kto nie lubi Polaków. Jak mawiali najstarsi górale, w Polsce są cztery pory roku, które, jak czterech królów, nazywają siĊ:
za ciepáo, za zimno, za sucho, za mokro. %áDĪHM3U]\JRG]NL
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Prognoza pogody opracowana na podstawie OpenWeatherMap.org
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Zapewniamy transport i montaĔ
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Ela Pyta

pracuje w FCB
Gdy na dworze panuje âadna
pogoda, ğwieci sâoĕce i jest ciepâo,
mój nastrój momentalnie siċ zmienia.
Jestem wtedy wesoâa, pogodna i peâna energii. Staram siċ spċdzaý duīo
czasu na dworze, oddychaý ğwieīym
powietrzem. W sâoneczne, pogodne
dni aī chce siċ coğ robiý i ma siċ duīo
motywacji do dziaâania.
Nie uzaleīniam swoich planów
od tego, czy ğwieci sâoĕce, czy pada
deszcz, ale mogċ danĆ czynnoğý wykonywaý z wiċkszym lub mniejszym
zaangaīowaniem lub ochotĆ.
Zdecydowanie mojĆ ulubionĆ porĆ
roku jest lato. Jednak nie jest juī to
samo lato co w czasach mojego dzieciĕstwa. Kiedyğ zima byâa zimĆ, duīo
ğniegu, mróz, a latem byâo bardzo
ciepâo. W dzisiejszych czasach, mam
wraīenie, īe przez caây rok panujĆ
naprzemiennie wiosna i jesieĕ.
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Pogoda a nasze samopoczucie

Kacper Antoniewicz
bezrobotny

Nikodem Poâomski

pracuje w Àrmie „Agromet”
Nasz nastrój w duīej mierze zaleīy od pogody. Gdy na dworze jest
brzydko, to czujemy siċ przygnċbieni,
natomiast gdy ğwieci sâoĕce, jesteğmy
bardziej radoğni, otwarci i chċtni do
dziaâania. Wpâywa to takīe na nasze
zachowanie, podczas deszczu jesteğmy bardziej skorzy do kâótni i niezadowoleni.
Zdecydowanie wolimy lato, poniewaī zamiast siedzieý w czterech
ğcianach, moīemy spċdziý aktywnie
czas na ğwieīym powietrzu. Zazwyczaj
jeĩdzimy na rowerach, chodzimy na
basen, gramy w piâkċ lub po prostu
chodzimy na spacery.
Klimat w Polsce nam siċ nie
podoba, poniewaī nie ma tutaj ani
prawdziwej zimy, ani prawdziwego lata.
W ğwiċta nie uraczy siċ juī od kilku
lat ğniegu, a w wakacje potraÀ przez
miesiĆc padaý lub byý zimno.

Barbara Busz

pracuje w szpitalu
áadna pogoda poprawia mi humor.
Na ogóâ jestem pozytywnie nastawiona do īycia, jednak ğwiecĆce sâoĕce
sprawia, īe wszystko widzċ w o wiele
bardziej kolorowych barwach. Gorzej,
gdy na dworze jest brzydko, poniewaī wtedy zdarza mi siċ straciý zapaâ
i energiċ. Wâağnie z tego powodu mojĆ
ulubionĆ porĆ roku jest lato. Zastrzyk
witaminy D pâynĆcy ze sâoĕca jest
bardzo potrzebny wszystkim ludziom.
Myğlċ, īe pogoda moīe decydowaý o naszym zachowaniu. Na ogóâ,
gdy na dworze jest ciepâo i przyjemnie,
ludzie sĆ milsi niī na przykâad zimĆ,
gdy wszyscy myğlĆ tylko o tym, by
jak najszybciej wróciý do mieszkania
i siċ ugrzaý.
W ciĆgu mojego īycia mogâam
zaobserwowaý, jak zmienia siċ klimat
w Polsce. Kiedyğ zimy byây bardzo
ostre i dâugie, a miesiĆce letnie obÀtowaây w upaây, burze i piċknĆ pogodċ. Teraz zimy sĆ lekkie, a lata juī nie
tak gorĆce.

Mateusz Libudzic
uczeĕ ZS nr 1

Uwaīam, īe pogoda wpâywa na
nasz nastrój. Gdy ğwieci sâoĕce, to
czâowiek czuje siċ szczċğliwy, ma chċý
do īycia, pracy, nauki. Natomiast jeīeli
na dworze jest chlapa, niska temperatura, deszcz i ğnieg, to nic siċ nam nie
chce, nie mamy siây ani motywacji.
Zmiany pogodowe w pewnym
stopniu decydujĆ o moich planach.
Przykâadowo, gdy pada deszcz, to
do szkoây jadċ samochodem zamiast
pójğý pieszo lub odwrotnie, gdy od
rana ğwieci piċkne sâoĕce, to wybiorċ
siċ na wycieczkċ lub urzĆdzċ grilla.
MojĆ ulubionĆ porĆ roku jest wiosna. Na poczĆtku jest z pogodĆ róīnie, w koĕcu mówi siċ „w marcu jak
w garncu”, jednak póĩniej nie jest zbyt
gorĆco ani zbyt zimno.
Klimat zdecydowanie siċ zmieniâ
nie tylko w Polsce, ale na caâym ğwiecie. 10 lat temu latem nie byâo po 40
stopni C w cieniu, a obecnie bardzo
czċsto siċ to zdarza.

Rozm. i fot. K. Przybysz,
A. áawicka

Jerzy Czajkowski
emeryt

Piċkna, sâoneczna pogoda wpâywa
bardzo pozytywnie na mój nastrój.
Czujċ wtedy przypâyw energii i chċci
do dziaâania. Bardzo lubiċ chodziý na
spacery, podziwiaý naturċ. Jednak tak
wâağciwie nie ma dla mnie znaczenia,
jaka jest pogoda - ja zawsze jestem
w dobrym humorze.
Wiosna jest piċknĆ porĆ roku,
pierwsze ciepâe dni sprawiajĆ, īe na
dworze pojawia siċ duīo ludzi w kolorowych ubraniach. Chociaī ja i tak
najbardziej lubiċ lato.
Mieszkaâem w wielu miejscach i zauwaīyâem, īe klimat ciĆgle siċ zmienia.
Gdy 40 lat temu jeĩdziâem na Mazury, to
-40 stopni zimĆ byâo caâkowitĆ normĆ.
Natomiast mieszkajĆc tam przez ostatnie 12 lat, gdy na dworze zrobiâo siċ -15
stopni, to juī „wielka afera”, brakowaâo
prĆdu, nigdzie nie daâo siċ dojechaý.
Sâyszaâem ostatnio w telewizji, īe
Polska zajmuje 50. miejsce w rankingu
najzimniejszych krajów na ğwiecie,
uwaīam, īe mogâoby byý tu trochċ cieplej.

