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KALENDARIUM  LUTY 

1902 - Otwarto pierwszą linię U-Bahn (metra) w Berlinie 

1925 - Pierwszy numer amerykańskiego tygodnika „The 

New Yorker” 

1946 - Pierwszy numer niemieckiego tygodnika „Die Zeit” 

1947 - Powstała Międzynarodowa Organizacja Normaliza-

cyjna (ISO) 

1961 – Założenie brazylijskich linii lotniczych 

„TAM” (obecnie LATAM) 

1971 - Zostaje utworzona nowojorska giełda „NASDAQ” 

1982 - W powietrze pierwszy raz wzbił się Boeing 757 

2007 - pierwsze użycia „Doodla” (zmienny obrazek google) 

w Polsce 

3 numer 2018/2019 
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Witamy Was w kolejnym numerze 

naszej gazetki. Miesiąc luty łączy 

zimną temperaturę z ciepłymi  

akcentami, takimi jak Walentyn-

ki lub Tłusty Czwartek. 

 

 

 

Zespół Redakcyjny 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1961
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Chciałabym przedstawić 

Wam uczennicę klasy 3A, 

Magdalenę Woźniak. Pasjo-

nuje się ona matematyką, 

jazdą konną, a w wolnym 

czasie uwielbia czytać 

książki.  

Niedługo Magda startuje w 

finale Wojewódzkiego Kon-

kursu Matematycznego. 

Miejmy nadzieję, że wygra i 

tego samego życzę Frankowi 

Teledze w Wojewódzkim 

Konkursie Biologicznym, do 

którego nasz kolega przy-

stąpi niebawem. Wygrana w 

tym konkursie dużo znaczy 

dla Magdy. Zostając fina-

listką, nie tylko będzie miała 

większe szanse w dostaniu 

się do wybranego przez sie-

bie liceum, ale także ma 

okazję sprawdzić swoje 

umiejętności. Madzia jesz-

cze nie jest pewna, w jakim 

kierunku pójdzie w przyszło-

ści, aczkolwiek jest przeko-

nana, że jej edukacja będzie 

związana z matematyką. 

Kiedy jednak ma czas wolny 

dla siebie, wtedy uwielbia 

czytać książki. Oprócz ksią-

żek, Magda lubi jazdę konną. 

Jeździ konno w Borowiance 

od kilku lat, lecz traktuje to 

tylko jako hobby. Ze swojej 

strony życzę Madzi powo-

dzenia w realizacji planów 

oraz zwycięstwa w konkur-

sie. 

 

Agata Zuchowska kl. 3A 

 

Wywiad 
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Chyba każdy z nas uwielbia historie miłosne, a przynajmniej więk-

szość.  

Z racji tego, że wszędzie ujawnia się już nastrój walentynek przychodzę 

do was z cudowną historią, która wy-

szła spod pióra genialnej autorki Jen-

ny Han, nosi tytuł "Do wszystkich 

chłopców których kochałam". 

Lara Jean jest zwykłą nastolatką. 

Mieszka z dwoma siostrami - Margot i 

Kitty oraz tatą. Przez jej życie prze-

winęło się jednak paru niezwykłych dla 

niej chłopców, którzy wkradli się do 

jej serca.  

Do każdego z nich napisała po jednym 

liście miłosnym, zawierającym drze-

miące w niej uczucia, zaadresowanym, 

lecz nigdy nie wysłanym. Zamknęła w 

nich to wszystko, czego nie odważyła-

by się powiedzieć wprost i włożyła do 

pudełka na kapelusze od mamy. 

Wszystko komplikuje się z momen-

tem, kiedy pudełko znika, a wszystkie 

listy dostają się do odbiorców, w tym 

do chłopaka jej siostry, w którym po-

tajemnie się kiedyś kochała. Dla Lary Jean to tak, jakby spełnił się jej 

prawdziwy koszmar. Dziewczyna pod wpływem emocji wplątuje się w fał-

szywy związek z Peterem, dzięki któremu oboje mają zamiar coś zyskać. 

Jak potoczą się jej losy? Tego dowiecie się już tylko czytając tę wspania-

łą książkę! Jakiś czas temu powstał również film na jej podstawie. I jedno 

i drugie z całego serca wam polecam! 

Niedługo wychodzi też drugi tom, a trzeci jest w trakcie przygotowania. 

                                                                      

                                                                             Natalia Matuszewska 3a 

Koniecznie przeczytaj! 
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Luty to drugi miesiąc w stosowanym w Polsce kalendarzu 

gregoriańskim. Miesiąc ten ma 28 (29 w roku przestęp-

nym) dni. Znak zodiaku urodzonych w lutym to Wodnik 

(do 18 lutego) lub Ryby. 

14 LUTEGO – DZIEŃ ZAKOCHANYCH ( WALENTYNKI) 

 1.Wielkie wyznania i wielkie pieniądze. 

Tylko w Stanach Zjednoczonych w walentynki sprzedaje 

się prawie 200 milionów róż. Amerykański Greeting Card 

Association donosi, że właśnie 14 lutego wysyłanych jest 

około miliarda kartek na całym świecie! Listonosze zdecydowanie mają tego dnia mnóstwo pracy – 

więcej kartek wysyłanych jest jedynie z życzeniami na Boże Narodzenie. 

2. Romeo i Julia. 

Każdego roku z okazji dnia zakochanych do Verony, gdzie rozgrywał się najsłynniejszy Szekspi-

rowski dramat Romeo i Julia… dociera około tysiąc kartek zaadresowanych do Julii. 

3. Liczba dnia: 220 000 

Właśnie tyle razy (średnio) na świecie 14 lutego padnie 

pytanie – “Wyjdziesz za mnie?” 

4. Kwiaty… 

Około 15% kobiet w USA przyznaje, że na walentynki 

same sobie wysyłają kwiaty. 

5. Japońskie walentynki. 

W Japonii to kobiety dają prezenty mężczyznom. Panowie dopiero miesiąc później, z okazji Bia-

łego Dnia, odwzajemniają romantyczny gest. Tradycyjnie prezentem jest biała czekolada. 

6.Pierwsza walentynka. 

Prawdopodobnie pierwszą kartkę walentynkową wysłał książę Orleanu w 1415 roku – uwięziony w 

londyńskim Tower pragnął powiedzieć żonie, jak bardzo ją kocha. Pierwszą kobietą, która wysłała 

walentynkę była Margery Brews w 1477 roku, która wysyłając list do narzeczonego, dołączyła 

również kartkę z miłosną poezją. 

 

Karolina Wojtczak kl. 8d 

Ciekawostki 
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TIRAMISU 

SKŁADNIKI (4 PORCJE): 

PRZYGOTOWANIE 

 Zaparzyć mocną kawę, wlać ją do głębokiego talerza i dokładnie 

ostudzić. 

 Żółtka włożyć do metalowej miski, dodać cukier i ubijać mikserem na dużych obrotach miksera na puszystą, 

gęstą i jasną masę przez około 8 minut. 

 W drugiej misce ubijać zimne mascarpone na sztywno przez około 1½ - 3 minuty na średnich obrotach mik-

sera. 

 Dodać ubite żółtka i krótko zmiksować na gładką masę. 

 Połowę biszkoptów maczać w kawie, zanurzając je na około 2 sekundy. Ułożyć na dnie pucharków lub jednego 

naczynia. Oprószyć kakao. 

 Przykryć połową kremu, ułożyć drugą warstwę nasączonych biszkoptów, znów posypać kakao i przykryć 

resztą kremu. 

Wstawić do lodówki na minimum 3 godziny lub na całą noc. Przed podaniem posypać kakao. 

WSKAZÓWKI 

Prawidłowe ubicie żółtek jest kluczowym elementem udanego tiramisu. Musimy zrobić z nich kogel mo-

gel, gęstą puszystą i jasną masę. Ma być ona dość sztywna, nie może być rzadka i lejąca. 

 

 

Kinga Sitarz kl. 3d 

Julia Bachmann kl. 3d 

 

 150 ml zaparzonej mocnej kawy 

 4 żółtka (w temp. pokojowej) 

 4 łyżki drobnego cukru lub cukru pudru 

 250 g mascarpone (zimne) 

 100 g podłużnych biszkoptów 

DO POSYPANIA: 

gorzkie kakao 

Coś na ząb 



str. 6 

 

Guns n' roses to hardrockowy zespół założony w 1985 roku w Los Angeles. Powstał z połączenia dwóch 

innych kapel: Hollywood Rose i L.A. Guns. Pierwotny skład zespołu różni się od ostatecznego, w który 

wchodzą: Slash (gitara prowadząca), Izzy Stradlin (gitara rytmiczna), Duff McKagan (gitara baso-

wa), Steven Adler (perkusja) i Axl Rose (wokal), basistą, gitarzystą i perkusistą. Sławę zyskali po wy-

daniu, dzisiaj już legendarnego, utworu "Welcome to the jungle". Na przestrzeni lat Guns n' roses 

wydali łącznie sześć albumów studyjnych.  

"Appetite for destruction" 

Po podpisaniu kontraktu z Geffen Records światło dzienne ujrzał album zatytułowany "Appetite for 

Destruction". Był to rok 1987. Promowany był głównie przez utwór "Sweet Child O' mine", który 

wspiął się na sam szczyt listy Billboard top 100. Okładka płyty jest jednocześnie projektem tatuażu 

Axla, znajdującym się na jego prawym przedramieniu.  

„Rozpad i odrodzenie” 

Członkowie zespołu, 10 lat po debiucie, pokłócili się do tego stopnia, że w Guns' n roses pozostał jedy-

nie jego wokalista, Axl Rose, a skład zupełnie się zmienił. Przez następne lata przez Pistolety i Róże 

przewijało się wielu gitarzystów i perkusistów. Jednak w 2016 roku muzycy ostatecznie zakończyli 

konflikt co poskutkowało powrotem Slasha i Duffa. Zespół gra koncerty do dzisiaj i nawet regularnie 

odwiedza Polskę.  

„Slash solo” 

Warto wspomnieć również o solowej aktywności Slasha, który w latach nieobecności w Guns n' roses 

zawarł współpracę z Mylsem Kennedym zakładając osobny zespół i wydając kilka albumów. Grał rów-

nież w Velvet Revolver razem z Duffem i Izzym. Kapela zakończyła jednak aktywność w 2015 roku 

przez nagłą śmierć wokalisty, a sam Slash współpracę wspomina raczej jako średnią, twierdząc że je-

dynym co zrobili było "wydanie 

kilku fajnych kawałków". 

 

 

 

 

Magdalena Malak kl. 3b 

Karolina Kasprzak kl. 3b 

Muzyka 
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Czy wiesz, że największy samolot pasa-

żerski na świecie produkowany jest w 

Europie? 

 

Czy wiesz, że największy samolot dwu-

silnikowy to Boeing 777? 

 

Czy wiesz, że najdłuższy lot trwa 19 

godzin, na trasie Nowy York - Singapur 

i jest obsługiwany Airbusem A350-

900ULR? 

 

Czy wiesz, że najstarszą linią lotniczą 

jest holenderskie KLM? 

 

Czy wiesz, że 18.02.2019r. Został pobi-

ty rekord prędkości samolotu pod-

dźwiękowego? Boeing 787 linii Virgin 

Atlantic osiągnął ponad 1300 km/h 

dzięki tzw. „Jet Stream” nad Atlanty-

kiem. Samolot doleciał do Londynu nie-

mal godzinę szybciej niż planowano. 

 

Czy wiesz, że najszybszym pasażer-

skim samolotem był Concorde? 

 

 
Bartosz Jasiński kl. 3a 

Ciekawostki lotnicze 
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Czekuś – znaleziony w Czekanowie i przywieziony do schroniska 8 

stycznia 2019 roku. Malutki piesek, ważący max 8 kg. PIes ma około 6 

lat. Czekuś jest wycofanym, 

bojaźliwym i spokojnym 

psem, ale nie wykazuje żad-

nej agresji. Wymagać bę-

dzie cierpliwego opiekuna, 

któremu na pewno po jakimś 

czasie zaufa  

Czarnuszek został znaleziony na trasie 

Czarny Las- Świeca, przerażony leżał w 

rowie. Na początku był zestresowany no-

wym domem czyli schroniskiem. Teraz 

jest już pewnym siebie psiakiem. Jest 

bardzo łagodny i towarzyski, lubi kon-

takt z człowiekiem. Akceptuje dzieci i to 

także małe. Spokojnie spaceruje na smy-

czy, węszy, podczas gdy obok niego jeź-

dzi na rowerku biegowym energiczny 3-

latek. Zgadza się z innymi psami. Ma du-

żą motywację na jedzenie wiec doskona-

le poradzi sobie z nauką nowych komend czy sztuczek. Na pikniku pod 

schroniskiem była najczęściej wyprowadzanym na spacer pieskiem. 

Szukamy dla niego dobrego domu.  

Bartosz Jasiński kl. 3a 

Schronisko 
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English is fun! 
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English is fun! 

Magdalena Woźniak kl. 
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Humor 

Czy zostaniesz moją żoną? - pyta 

chłopak swoją dziewczynę 

- Nie wyjdę za ciebie. Mój przy-

szły mąż musi umieć dobrze goto-

wać, prać, sprzątać, robić zakupy, 

patrzeć we mnie jak w tęczę, wy-

pełniać wszystkie moje 

życzenia... 

- Rozumiem. Cofam moją propozy-

cję. Pozwól jednak, że przez 

chwilę pozostanę jeszcze na 

klęczkach i pomodlę się za tego 

biedaka... 

Syn skarży się ojcu: - Tato poznałem 

fajną dziewczynę, ale miała straszne 

wymagania. Zapytała mnie: - Studiu-

jesz w SGH? Ja odpowiadam nie - 

Masz mercedesa? Ja odpowiadam nie 

- A Twój dom ma dwa piętra? Ja od-

powiadam... nie. No i mnie rzuciła. - 

No wiesz synek - mówi Ojciec - oczy-

wiście możesz rzucić Oksford i prze-

nieść się na SGH. Możesz też sprze-

dać swoje Ferrari i kupić Mercedesa. 

Ale wyburzyć dla jakieś laski 3 pię-

tra, to już zdecydowanie przesada.  

 -Czy miałaby pani jakąś ładną kartkę 

walentynkową? 

-A może być taka z napisem „Dla tej 

jedynej”? 

-Tak, świetnie to bym prosił o 8 

sztuk. 

 Chłopak mówi do swojej 

dziewczyny: 

-Ale będziemy mieli super 

walentynkowy wieczór! Kupi-

łem trzy bilety do kina! 

- Po co nam trzy ? 

- Dla twojej mamy, twojego 

taty i dla twojej siostry. 

 W walentynki mama nastolatki 

zaprosiła jej chłopaka na podwie-

czorek. Gdy już wyszedł mówi do 

córki : 

- Ten Twój Józek jest nie najle-

piej wychowany. Kiedy z nim roz-

mawiałam, kilka razy ziewnął. 

- Mamo, on nie ziewał, tylko pró-

bował się odezwać! 

 W walentynki, w kwiaciarni 

sprzedawczyni mówi do zako-

chanego młodzieńca: 

- Najlepszy dla narzeczonej 

będzie bukiet róż! Niech 

kwiaty same powiedzą o pań-

skim uczuciu! 

- Poproszę jedną. Nie jestem 

gadułą. 

 

Amwlia Piłat kl.8d 
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Skład redakcyjny 

 KONTAKT: gim1osw@o2.pl 


