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"Kiedy luty schodzi, człek po wodzie brodzi". 

 

 

 

FEBRUARY (LUTY) - To drugi miesiąc stosowany w Polsce 

w kalendarzu gregoriańskim. Miesiąc ten ma 28 ( 29 w roku 

przestepnym) dni.  



Znaki zodiaku urodzonych w lutym : 

do 18 lutego WODNIK-to duchowy arystokrata o 

idealistycznych poglądach i nieprzeciętnym, twórczym 

umyśle. Idzie zawsze z postępem, otwarty na wszystko co 

nowe, dziwne i nietypowe. Nie uznaje żadnych 

ograniczeń, jest przeciwnikiem tradycji.  

 

 



od 19 lutego RYBY(Pisces)- Enigmatyczny, 

zamknięty w sobie, marzyciel, często roztargniony i 

sprawiający wrażenie dziwaka. Człowiek spod znaku Ryb 

jest w gruncie rzeczy łagodny i dobry, tolerancyjny, 

wyrozumiały i ustępliwy. 

 

 



MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WALKI Z 

RAKIEM- 4th FEBRUARY 

 

 

 

Święto ustanowiono na Światowym Szczycie Walki z 

Rakiem w lutym 2000 roku w Paryżu. Na spotkaniu 

przyjęto Kartę Paryską, zobowiązujące państwa, które ją 

podpisały do stworzenia programów zapobiegających i 

metod leczenia chorób nowotworowych. 



 

TŁUSTY CZWARTEK- 8th FEBRUARY 

 

 

SKŁADNIKI/ 10SZTUK 

25 g świeżych drożdży 

125 ml (1/2 szklanki) ciepłego mleka 

1 łyżeczka cukru 

2 żółtka 

1 jajko 

4 łyżki cukru wanilinowego 

300 g (2 szklanki) mąki pszennej 

1/3 łyżeczki soli 

35 g masła 

olej do smażenia 



PRZYGOTOWANIE 

Przygotować rozczyn: drożdże skruszyć do dużego kubka, dodać 2 łyżki mąki, 1 łyżeczkę cukru i 

1/4 szklanki ciepłego mleka. Wymieszać i zostawić do wyrośnięcia na 15 - 20 minut. 

Jajko i żółtka utrzeć z cukrem wanilinowym. Mąkę przesiać do dużej miski i wymieszać z solą. Do 

mąki dodać wyrośnięty rozczyn, resztę ciepłego mleka i ubite jajka. 

Powoli wymieszać, następnie wyrabiać przez 15 minut. Dodać stopione masło i wyrabiać jeszcze 

przez kolejne 5 minut. Przykryte ściereczką ciasto odstawić do wyrośnięcia w ciepłe miejsce. 

Gdy ciasto podwoi swoją objętość (po około 1 i 1/2 godzinie) wyłożyć je na stolnicę oprószoną 

mąką i chwilę powygniatać pozbywając się pęcherzy powietrza, rozwałkować na gruby placek (w 

razie potrzeby można podsypać mąką), taki aby wyciąć z niego 10 kółek. Z ciasta za pomocą 

ostrej szklanki wyciąć krążki i odłożyć do wyrośnięcia na około 45 minut. 

Smażyć partiami (po 4 sztuki) w rozgrzanym oleju, aż będą ładnie zrumienione (nie mogą 

rumienić się zbyt szybko), w połowie smażenia przewrócić. Wyjąć na ręcznik papierowy. 

Polać lukrem zmieszanym ze skórką pomarańczową lub tylko posypać cukrem pudrem 

zmieszanym z cukrem wanilinowym. 

 



VALENTINE'S DAY- coroczne święto zakochanych 

przypadające 14 lutego. 

 

 

"Nie mów nic. Kocha się za nic. Nie istnieje żaden 

powód do miłości" ~ Paulo Coelho. 

 



CO OBEJRZEĆ W DZIEŃ ZAKOCHANYCH? 

PRZEDSTAWIAMY NASZE PROPOZYCJE! 

DIRTY DANCING- Klasyk do oglądania i tysiąc razy! 

NOTEBOOK- Ryan Gosling i Rachel McAdams w 

jednej z najlepszych ekranizacji powieści Nicholasa 

Sparksa. Allie i Noah, młodzi, piękni i szczęśliwi. 

FIFTY SHADES OF GREY- Ta historia ma tyle samo 

krytyków, co wielkich fanów i wciąż budzi wielkie 

emocje. 

 
 
 
 
 



INTERNATIONAL CAT-DAY 

Święto obchodzone corocznie 17 lutego we 

Włoszech i Polsce mające podkreślić znaczenie 

kotów w życiu człowieka, niesienie pomocy wolno 

żyjącym i bezdomnym zwierzętom, które miały 

kiedyś dom, ale go straciły, a także uwrażliwienie 

ludzi na często trudny koci los. 

 

 

COŚ DLA CIEKAWYCH ;) 



 



 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! :) 


