
Od Redakcji. 
Zapraszamy do przeczytania 
czwartego numeru naszej 
gazetki, tym razem 

podwójnego: styczeń-luty, 
a to z powodu przerwy a to z powodu przerwy 

świątecznej i ferii zimowych. 
Redakcja też świętowała 
i trochę leniuchowała
w czasie ferii. 

Za to w aktualnym numerze Za to w aktualnym numerze 
dużo interesujących tematów, 
więcej niż zwykle wywiadów 
i ciekawostek. Nadal 

zapraszamy do współpracy 
przy redagowaniu gazetki. 

Miłej lektury!

Walentynki!

Walentynki – święto zakochanych, dzień
w którym powinno nam żywiej zabić serce.
W tym dniu, z niepokojem przeszukujemy W tym dniu, z niepokojem przeszukujemy 
kieszenie płaszcza, czy aby jakiś Walenty nie 
podrzucił nam choć jednej karteczki z czerwonym 
serduszkiem. Z niecierpliwością czekamy na 

listonosza, licząc na to, że biedaczek ledwo dotrze listonosza, licząc na to, że biedaczek ledwo dotrze 
do naszych drzwi, uginając się pod ciężarem 
poczty w czerwonym kolorze, oczywiście 

zaadresowanej do nas.

  Czytaj więcej na str. 8
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AKTUALNOŚCI 2

ROK 2014 OGŁOSZONO

Rokiem Jana Karskiego
Jan Karski, właściwie Jan Romuald Kozielewski, pseudonim ,,Witold" (ur. 24 czerwca 1914 w Łodzi, 

zm. 13 lipca 2000 w Waszyngtonie) – obywatel Polski i Stanów Zjednoczonych, honorowy obywatel Izraela, 
prawnik i dyplomata, historyk, od 1939 w konspiracji, kurier i emisariusz władz Polskiego Państwa Podziemnego, 

świadek Holokaustu. Za swoją działalność został odznaczony najwyższymi odznaczeniami 
państwowymi – polskim Orderem Orła Białego i amerykańskim Medalem Wolności.

Rokiem Jana Nowaka-JeziorańskiegoRokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Jan Nowak-Jeziorański, właściwie Zdzisław Antoni Jeziorański pseudonim „Janek”, „Jan Zych” 

(ur. 2 października 1914 w Berlinie, zm. 20 stycznia 2005 w Warszawie) – polski polityk, politolog, działacz 
społeczny, dziennikarz i żołnierz AK, kurier i emisariusz Komendy AK i Rządu RP w Londynie.

 Kawaler Orderu Orła Białego.

Rokiem Oskara Kolberga
Henryk Oskar Kolberg (ur. 22 lutego 1814 w Przysusze,zm. 3 czerwca 1890 w Krakowie) – polski etnograf, 

folklorysta i kompozytor.folklorysta i kompozytor.

Rokiem św. Jana z Dukli
Jan z Dukli (ur. ok. 1414 w Dukli, zm. 29 września 1484 we Lwowie) – polski święty katolicki, pustelnik, 

franciszkanin, pod koniec życia w surowszej gałęzi zakonu: bernardynach.

Rokiem Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego
Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, 
Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski) – najstarsza polska szkoła wyższa, 

jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie. jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie. 
Powstał staraniem króla Kazimierza III Wielkiego 12 maja 1364.



AKTUALNOŚCI 3

POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW 
CZŁOWIEKA

10 grudnia 1948 roku, a więc dokładnie 65 lat temu, Zgromadzenie Ogólne 
Narodów Zjednoczonych przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka, 
która do dziś wyznacza podstawowe standardy w dziedzinie promocji 

i ochrony praw człowieka na świecie.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka – zbiór praw człowieka 
i zasad ich stosowania uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ
w dniu 10 grudnia 1948 roku w Paryżu. W następstwie tego 
historycznego wydarzenia Zgromadzenie Ogólne wezwało państwa 
członkowskie do opublikowania tekstu Deklaracji 
i do "spowodowania, aby Deklaracja była rozpowszechniana, 
pokazywana, czytana i objaśniana przede wszystkim w szkołachpokazywana, czytana i objaśniana przede wszystkim w szkołach
 i innych instytucjach oświatowych, wszędzie bez względu na
 status polityczny kraju lub terytorium".

Na jej uchwaleniu zaważyły wydarzenia drugiej wojny światowej. Kiedy zbrodnie nazistowskich Niemiec wyszły 
na jaw, uznano, że Karta Narodów Zjednoczonych jedynie ogólnie formułuje prawa człowieka, dlatego też na 
konferencji w San Francisco wysunięto propozycję utworzenia karty praw człowieka, której opracowaniem zająć konferencji w San Francisco wysunięto propozycję utworzenia karty praw człowieka, której opracowaniem zająć 
się miała Komisja Praw Człowieka powołana przez Radę Gospodarczą i Społeczną. Deklarację przyjęto bez głosu 
sprzeciwu. Wstrzymało się od głosu osiem krajów: Arabia Saudyjska, RPA oraz państwa komunistyczne, w tym 
Polska. Ponieważ została przyjęta jako rezolucja, deklaracja nie miała wiążącego charakteru. Powszechną 
deklarację praw człowieka można uznać za pierwsze znaczące dokonanie ONZ w dziedzinie ochrony praw 
człowieka. Deklaracja do dziś jest podstawą systemu ochrony praw człowieka ONZ.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka została umieszczona w Księdze rekordów Guinnessa, jako Powszechna Deklaracja Praw Człowieka została umieszczona w Księdze rekordów Guinnessa, jako 
najczęściej tłumaczony dokument. Na stronie ONZ można znaleźć aż 370 wersji językowych.

PRZETO ZGROMADZENIE OGÓLNE ogłasza uroczyście niniejszą 
Powszechną Deklarację Praw Człowieka jako wspólny najwyższy cel
wszystkichludów i wszystkich narodów, aby wszyscyludzie i wszystkie
 organy społeczeństwa mając stale w pamięci niniejszą Deklarację

 dążyły w drodze nauczania i wychowywania do rozwijania poszanowania 
tych praw i wolności i aby zapewniły za pomocą postępowych środkówtych praw i wolności i aby zapewniły za pomocą postępowych środków
 o zasięgu krajowym i międzynarodowym powszechne i skuteczne uznanie 
i stosowanie tej Deklaracji zarówno wśród Państw Członkowskich,
 jak i wśród narodów zamieszkujących obszary podległe ich władzy. 





WYDARZENIA 5

Wywiad z uczniem
Cykl artykułów o pasjach i osiągnięciach uczniów naszej szkoły. 

Przekonacie się, że są wśród nas prawdziwe talenty.

1. Jaki sport uprawiasz?
Ogólnie mówiąc jest to sport siłowy.

2. Od ilu lat trenujesz?
4 lata i 2 miesiące.4 lata i 2 miesiące.

3. Ile masz cm w ramieniu?
43cm podczas regeneracji.

4. Co masz na myśli mówiąc „sport siłowy”?
Ogólnie ćwiczenia rozwijające siłę oraz formujące sylwetkę. ?

5. Jakie ćwiczenia najbardziej lubisz?
Moim ulubionym ćwiczeniem jest martwy ciąg. Jest to ćwiczenie na plecy, rozwijające lędźwiową partię pleców. Moim ulubionym ćwiczeniem jest martwy ciąg. Jest to ćwiczenie na plecy, rozwijające lędźwiową partię pleców. 
Polega na podnoszeniu sztangi leżącej na ziemi do pełnego wyprostu. UWAGA! Przy tym ćwiczeniu trzeba 
trzymać prosto plecy i nie robić tzw. „kociego grzbietu”. Przy dużych ciężarach zalecane jest założenie pasa 
usztywniającego.

6. Ile czasu spędzasz na treningu?
To zależy od rodzaju treningu. Mam na myśli podział na trening siły, masowy, czy redukcje masy ciała.
Przy treningu siłowym potrafię spędzić 2 godziny 40 minut. Natomiast np. trening masowy zajmuje mi 1,5 godz.

7.7. Czy brałeś dotychczas udział w jakichś zawodach?
Jeszcze nie brałem udziału.

8. Jak alkohol i papierosy działają na ogólny rozwój ciała?
Bardzo źle, ponieważ alkohol ścina białko, które jest niezbędne do budowania masy oraz osłabia organizm, a 
papierosy zmniejszają wydolność płuc, co jest dużą przeszkodą przy treningu wytrzymałościowo- aerobowym.

9. Co sądzisz o odżywkach i suplementach diety?
Odżywki i suplementy- jak najbardziej. Oczywiście w odpowiednich ilościach i z głową. ? Nie polecam innych Odżywki i suplementy- jak najbardziej. Oczywiście w odpowiednich ilościach i z głową. ? Nie polecam innych 
wspomagaczy niewiadomego pochodzenia.

10. Czy Twoim zdaniem kobiety powinny uprawiać ten sport?
Moim zdaniem wszystko jest dla ludzi, ale w przypadku kobiet z umiarem.

11. Jaki jest Twój rekord życiowy w wyciskaniu sztangi na ławce płaskiej?
125kg, ale oczywiście nie jest to wynik zadawalający.  ?

Dziękuje za wywiad. Rozmawiał Jakub Löffler

Rozmowa z uczniem klasy III TB
Damianem Piątkiem
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NOWY ROK
Międzynarodowe święto przypadające 1 stycznia każdego roku (w kalendarzu 
gregoriańskim). W powszechnie przyjętym zwyczaju obchodzenie święta 
należy rozpocząć od otworzenia butelki szampana o północy z dnia 31 grud-
nia na 1 stycznia następnego roku. Dzień poprzedzający Nowy Rok nosi w 
polskiej tradycji miano sylwestra od imienia świętego, który wspominany jest w 
tym dniu w liturgii w Kościele rzymskokatolickim − św. Sylwester papież.

Na Nowy Rok przybywa dnia
na barani skok.

Dzień sylwestrowy pokaże czas lipcowy.

Jaki Nowy Rok, taki cały rok.

Gdy Nowy Rok w progi, 
to stary rok w nogi.

Nowy Rok jest kamieniem milowym 
na drodze do grobu.

Może być pomyślny lub nie.

Nowy Rok nastaje, każdemu 
ochoty dodaje.

Każdy nowy rok jest szansą by 
coś zacząć na nowo. Podobnie 
jak każdy miesiąc, każdy dzień, 
każda godzina, sekunda. Każda 
chwila. Tylko gdy zmienia się ta 
ostatnia cyfra przy pełnej 
dacie... Jest jakoś łatwiej. 
Łatwiej wziąć za siebie.Łatwiej wziąć za siebie.

Nowy rok- 365 nowych nadziei, tysiąc 
wyzwań, milion marzeń, jedna miłość.

Jak Nowy Rok jasny i chłodny – cały roczek 
pogodny i płodny.
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NOWY ROK - ciąg dalszy
Nowy Rok wita się w każdym miejscu na świecie, ale też w różnych regionach kultywowane są odmienne 
zwyczaje związane z powitaniem Nowego Roku. W niektórych miejscach na świecie ludzie zbierają się 

tłumnie by obejrzeć pokazy sztucznych ogni lub uczestniczyć w paradach czy imprezach na rynkach większych 
miast. W innych najpopularniejsze jest spędzenie tego wyjątkowego dnia w gronie najbliższych osób przy stole 

zastawionym smacznymi daniami. Dobrze zapoznać się z ciekawymi 
tradycjami sylwestrowymi w innych krajach na świecie.

Sylwester w BrazyliiSylwester w Brazylii
W Brazylii uroczystości przeprowadzane są w całym kraju. Najsłynniejszym i zarazem najpopularniejszym mie-
jscem witania Nowego Roku jest plaża Copacabana w Rio De Janeiro, gdzie co roku zbiera się od 1,5 do 2,5 mil-
iona osób, aby wspólnie się bawić.

Sylwester w Korei Południowej
W Korei Południowej najpopularniejszym sposobem świętowania jest wybranie się w podróż do Dong Jung jin na 
półwyspie, gdzie słońce jest widziane codziennie najwcześniej.

Sylwester w Australii
W Australii Nowy Rok wita cały kraj. Szczególnie dużo ludzi przybywa do Sydney, aby obejrzeć największy na 
świecie pokaz sztucznych ogni. W porcie w Sydney zbiera się wtedy 1,5 miliona osób. Australia jest drugim 
krajem po Nowej Zelandii świętującym nadejście Nowego Roku.

Sylwester na Filipinach
Na Filipinach ludzie zapalają sztuczne ognie oraz głośne petardy, włączają głośną muzykę i zachowują się bardzo Na Filipinach ludzie zapalają sztuczne ognie oraz głośne petardy, włączają głośną muzykę i zachowują się bardzo 
głośno, przekonani, że hałas odstraszy złe duchy, a tym samym zapobiegnie przyniesienia pecha w Nowym Roku. 
Do puszek wrzucają monety, aby było jeszcze głośniej oraz z przekonaniem, że przyniesie to więcej pieniędzy dla 
biesiadników. Ludzie niosą figury symbolizujące płodność i obfitość, noszą kolorowe ubrania, aby pokazać swój 
entuzjazm na nadchodzący rok. Stoły zastawione są jedzeniem.  Listę przesądów noworocznych uzupełnia 
obowiązkowa obecność koszyka z 12 różnymi owocami symbolizującymi dobrobyt w każdym miesiącu nowego 
roku. Większość Filipińczyków zapala swoje własne fajerwerki sylwestrowe, lecz publiczne uroczystości takie jak roku. Większość Filipińczyków zapala swoje własne fajerwerki sylwestrowe, lecz publiczne uroczystości takie jak 
w Nowym Jorku lub Sydney również są organizowane i cieszą się dużą popularnością.

Sylwester w Nowym Jorku
W Nowym Jorku ważąca 5386 kg oraz 3,7 m średnicy, kula znajdująca się wysoko nad Times Square zaczyna się 
obniżać o godzinie 23:59 i dociera do podnóża wieży na której się znajduje punktualnie o północy, w towarzystwie 
sztucznych ogni, migocących świateł i intensywnego medialnego przekazu. Ta uroczystość przyciąga corocznie ok. 
miliona osób. Ogromna wieża zegarowa dzwoni w Nowym Roku, a zwyczajem jest aby z każdym uderzeniem 
dzwonu pomyśleć życzenie.

Sylwester w Rosji
W Rosji Nowy rok witany jest z fajerwerkami i piciem szampana. Nowy Rok to święto rodzinne z bogato zaW Rosji Nowy rok witany jest z fajerwerkami i piciem szampana. Nowy Rok to święto rodzinne z bogato za-
stawionym stołem oraz wręczaniem prezentów noworocznych. 

Sylwester w Londynie
W Londynie tysiące osób gromadzi się na wałach na rzece Tamizie, aby obejrzeć pokaz sztucznych ogni wokół 
London Eye – najwyższego w Europie diabelskiego młyna.

Sylwester w Grecji
W Grecji rodziny i krewni gaszą światła o północy, a następnie świętują poprzez pokrojenie vassilopita – ciasta w 
którym ukryta jest zazwyczaj jedna moneta lub jej ekwiwalent. Osoba, która taki przedmiot znajdzie oczekuje 
szczęścia w przyszłym roku.



Walentynki – święto zakochanych, dzień w którym powinno nam żywiej 
zabić serce. W tym dniu, z niepokojem przeszukujemy kieszenie płaszcza, 
czy aby jakiś Walenty nie podrzucił nam choć jednej karteczki z czerwonym 
serduszkiem. Z niecierpliwością czekamy na listonosza, licząc na to, 

że biedaczek ledwo dotrze do naszych drzwi, uginając się pod ciężarem poczty 
w czerwonym kolorze, oczywiście zaadresowanej do nas.

Sprawdzamy skrzynkę e-mailową tysiąc razy, za każdym razem z bijącym 
mocno sercem. Sami robimy listę osób, do których wysyłamy czerwone 
serduszka, omijając oczywiście na tej liście osobę, na której najbardziej 

nam zależy, bo przecież niech sobie nie myśli.
Zabezpieczamy się w ten sposób przed śmiesznością, 
na wypadek gdyby ta jedna, najważniejsza osoba, 

Walentynki nam nie wysłała. Właśnie w tym dniu można bezkarnie, 
wprost i bez wstydu  wysłać deklarację miłości i sygnał naszych głęboko wprost i bez wstydu  wysłać deklarację miłości i sygnał naszych głęboko 

skrywanych uczuciach dokładnie każdemu. W przypadku 
niepowodzenia, jakim jest brak wzajemności, można zawsze obrócić 

całe zdarzenie w żart. I wyjść bez szwanku.

Cytaty... Aforyzmy...

Oto jest miłość. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że 
czekali na siebie całe życie.

Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy.Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy.
Im więcej jej dajesz, tym więcej Ci zostaje.

Nigdy nie przestawaj się uśmiechać, nawet jeśli jesteś
 smutny, ponieważ nigdy nie wiesz, 

kto może się zakochać w Twoim uśmiechu.

„ Miłość to nie pluszowy miś, ani kwiaty.
To też nie diabeł rogaty.

Ani miłość kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze.Ani miłość kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze.
Miłość to żaden film w żadnym kinie ani róże

ani całusy małe, duże. 
Ale miłość-kiedy jedno spada w dół,
drugie ciągnie je ku górze. „

                                                                 Happysad – Zanim pójdę

Magiczne słowa 
w kilku językach:

albański: Te dua
angielski: I love you
arabski: Ohiboka
bułgarski: Obiczam te
chiński:chiński: Wo ai ni

 czeski: Miluji te
estoński: Mina armastan sind
francuski: Je t’ aime
grecki: S’ agapo

 hiszpański: Te quiero 
 holenderski: Ik houd van jou 

islandzki: islandzki: Eg elska thig
irlandzki: Taim i’ ngra leat
japoński: Watakushi wa anata o 

aishinasu
litewski: Asz milu tawia

łaciński: Te amo lub Vos amo
niemiecki: Ich liebe dich
portugalski:portugalski: Te amo
rosyjski: Ja ljublju tiebja
rumuński: Te jubesc

 serbski: Volim te
szwedzki: Jag alskar dig
turecki: Ben sni sviyorum
węgierski: Szeretlek
włoski:włoski: Te amo
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Walentynki!
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WARTO PRZECZYTAĆ!!!
Dla Niego!

“Rytuał zbrodni”
Andreas Franz

WśródWśród mieszkańców Frankfurtu nar-
asta przerażenie. Nieuchwytny 
zbrodniarz gwałci jasnowłose 
dziewczyny. Zabija je, a potem za-
plata im włosy w dwa warkocze 
i zawiązuje na nich czerwone kok-
ardy. Co oznacza ten rytuał?
Czy pomoże policji wpaść na trop 
mordercy? Komisarz Julia Durant, 
znana z niebywałej intuicji, bez 
skutku ściga zwyrodniałego 
mordercę. Aż w końcu niezwykły 
przypadek pomaga jej wpaść na trop 
potwora…
Powieść otwiera cykl kryminałów Powieść otwiera cykl kryminałów 
zz komisarz Durant, jest oparta na au-
tentycznych wydarzeniach z 1969 r. 
Znaczącą – choć nieświadomą – rolę 
odegrał w nich również sam autor. 
„Rytuał zbrodni” wyniósł Andreasa 
Franza na szczyty list bestsellerów. 
W samych Niemczech sięgnęło po 
nią 250 000 czytelnikównią 250 000 czytelników

Dla Niej!

“Szubienicznik”
Jacek Piekara

Rzeczpospolita, koniec XVII wieku. Rzeczpospolita, koniec XVII wieku. 
Jacek Zaremba, podstarości 
łęczycki, przybywa do Wielkopol-
ski na dwór starego przyjaciela. Ten 
prosi go o pomoc w rozwiązaniu 
tajemniczej sprawy. Intryga jest 
skomplikowana, a jej autor 
niezwykle przebiegły. Przed niezwykle przebiegły. Przed 
Zarembą nie lada wyzwanie…
Najnowsza książka Jacka Piekary to 
nie tylko powieść awanturnicza z 
czasów panowania Jana III Sobiesk-
iego. To nie tylko wielowątkowa 
historia kryminalna, prowadząca 
czytelnika od zagadki poprzez 
sekret do tajemnicy. To również 
(a może przede wszystkim) wiary-
godne i drobiazgowe studium 
zachowań oraz obyczajów Polaków 
z końca XVII wieku.

Polecamy obejrzeć!

“Labirynt”

To najnowszy, fascynujący thriller To najnowszy, fascynujący thriller 
psychologiczny Denisa Villeneuve, 
reżysera nominowanego do Oscara 
w kategorii Najlepszy Film 
Nieanglojęzyczny („Pogorzelisko”), 
z udziałem nominowanego do 
Oscara Hugh Jackmana 
(„Nędznicy”) i Jake Gyllenhaala („Nędznicy”) i Jake Gyllenhaala 
(„Tajemnica Brokeback Moun-
tain”).

Jak daleko można się posunąć, by 
chronić swoją rodzinę? Keller 
Dover (Hugh Jackman) staje twarzą 
w twarz z najgorszym koszmarem, 
który może przytrafić się każdemu 
rodzicowi: jego sześcioletnia córka, 
Anna, zostaje porwana wraz ze swą 
koleżanką, Joy. Minuty mijają jak koleżanką, Joy. Minuty mijają jak 
godziny, powstaje panika. Pierwszy 
trop prowadzi do samochodu, który 
zaparkowano na ulicy. Prowadzący 
śledztwo detektyw Loki (Jake Gyl-
lenhaal) aresztuje jego kierowcę, 
Alexa Jonesa (Paul Dano), wkrótce 
musi go wypuścić z braku dow-
odów. Zdeterminowany Dover 
świadomy, że życie jego dziecka 
jest w niebezpieczeństwie bierze 
sprawy w swoje ręce. Do czego 
zdoła posunąć się zrozpaczony 
ojciec, by ochronić swoją rodzinę?



Styczeń - pierwszy miesiąc w roku, według używanego
w Polsce kalendarza gregoriańskiego ma 31 dni 

Skąd taka nazwa?
Jego imię pochodzi od wyrazu "stykać". Styka się przecież, czyli łączy, stary rok z Nowym Rokiem. 
Jest przeważnie lodowaty, a z mrozu lubi rzeźbić przepiękne białe kwiaty.

Znaki zodiaku
Koziorożec 22.12-19.01Koziorożec 22.12-19.01
Wodnik 20.01-18.02

Ważne dni
1 stycznia - Nowy rok
6 stycznia - Święto Trzech Króli
21 stycznia - Dzień Babci
22 stycznia - Dzień Dziadka 
22 stycznia - 150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego 22 stycznia - 150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego 
27 stycznia - święto ONZ

Przysłowia
Kiedy w styczniu deszcz leje, robi złe nadzieje.
Styczeń mrozi - lipiec skwarem grozi.
Bój się w styczniu wiosny, bo marzec zazdrosny.
Jak styczeń zachlapany, to lipiec zapłakany, a kiedy w styczniu lato, w lecie zima za to.
Kiedy styczeń najostrzejszy, tedy roczek najpłodniejszy.Kiedy styczeń najostrzejszy, tedy roczek najpłodniejszy.

Z kalendarza świąt nietypowych
1 stycznia – Światowy Dzień Kaca
7 stycznia – Dzień Dziwaka
14 stycznia – Dzień Ukrytej Miłości
18 stycznia – Dzień Kubusia Puchatka
31 stycznia – Międzynarodowy Dzień Przytulania (obchodzony także 24 czerwca)

Urodzeni w tym miesiącuUrodzeni w tym miesiącu
18 stycznia 1882 - Alan Alexander Milne (angielski pisarz, autor Kubusia Puchatka)
21 stycznia 1981 - Izabella Miko, polska aktorka
21 stycznia 1981 - Michel Teló, brazylijski piosenkarz
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STYCZEŃ
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Luty - drugi miesiąc w roku, według używanego 
w Polsce kalendarza gregoriańskiego,  ma 28 dni.

Skąd taka nazwa?
Dawno temu słowo "luty" po staropolsku oznaczało mroźny, srogi, okrutny, zły. To prawda, że potrafi być 
najzimniejszy i najbardziej dokuczliwy ze wszystkich swoich braci. Jednak gdy się ciepło ubierzecie, 
zaprasza was na zimowe harce lodowo-śniegowe.

Znaki zodiakuZnaki zodiaku
Wodnik 20.01-18.02
Ryby 19.02-20.03

Ważne dni
2 luty - Ofiarowanie Pańskie
13 luty - święto UNESCO
14 luty - Dzień Zakochanych
22 luty - zapoczątkowie Rewolucji lutowej we Francji 22 luty - zapoczątkowie Rewolucji lutowej we Francji 
23 luty - Rewolucja Lutowa w Rosji 
27 luty - Tłusty Czwartek 

Przysłowia
Idzie luty - włóż ciepłe buty.
Gdy luty z wiatrami, rychła wiosna przed nami.
Gdy wiatr ostry w lutym wieje, to gbur (gospodarz) dobrą ma nadzieję.
Kiedy luty pofolguje - marzec zimę zreperuje.Kiedy luty pofolguje - marzec zimę zreperuje.
Luty stały - latem upały.

Z kalendarza świąt nietypowych
2 lutego – Dzień Pozytywnego Myślenia
15 lutego – Dzień Singla
17 lutego – Dzień Kota
24 lutego – Dzień niespodziewanego całusa
26 lutego – Dzień Spania w Miejscach Publicznych26 lutego – Dzień Spania w Miejscach Publicznych

Urodzeni w tym miesiącu
8 luty 1787 - Jan Zygmunt Skrzynecki, polski generał
9 luty 1983 - Mieszko Sibilski, polski raper, wokalista zespołu Grupa Operacyjna 
9 luty 1985 - Marcin Możdżonek, polski siatkarz 
18 luty 1954 - John Travolta, amerykański aktor

LUTY
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