
 

 

 

Motto dnia: Oto właśnie zaleta Internetu: każdy 
może się wypowiedzieć. Natomiast wadą 
Internetu jest to, że każdy może się wypowiadać. 

Myron Bolitar  

„ 

Dzień Bezpiecznego Internetu –  święto obchodzone w 
Europie pierwszej połowie lutego. Jest inicjatywą Komisji 
Europejskiej mającą na celu zwrócenie uwagi na kwestię 
bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów . 

Został ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej w ra-
mach programu „Safer Internet”. Chodzi głównie o to, by 
dzieci i młodzież nie były narażone na niebezpieczeństwa 
w trakcie korzystania z zasobów internetowych. 

W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu organizowany jest 
przez Fundacje Dajemy Dzieciom Siłę  oraz Naukową i 
Akademicką Sieć Komputerową– Państwowy Instytut Ba-
dawczy odpowiedzialne za realizację programu „Safer In-
ternet” w Polsce. 
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Cyberprzemoc to najczęściej przemoc rówieśnicza przy użyciu Internetu i telefonów ko-
mórkowych. 

Najpopularniejsze formy cyberprzemocy to: 

 publikowanie  filmów lub zdjęć 

 Publikowanie ośmieszających wulgarnych komentarzy i postów 

 Podszywanie się pod inne osoby 

 

 

CYBERPRZEMOC I JEJ FORMY  

 

BEZPIECZNY INTERNET 
Działajmy razem! 

Kilka zasad 
bezpiecznego 
korzystania z 

sieci: 
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NETYKIETA- ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W SIECI 

 

 Nie bądź wulgarny, stosuj się do zasad ortografii i interpunkcji 

 Nie obrażaj i nie prowokuj do kłótni innych użytkowników 

 Nie pisz wiadomości dużymi literami bo oznaczają krzyk 

 Nie wysyłaj niepotrzebnych wiadomości  

 Czytaj regulaminy i respektuj zasady grupy 

 Nie naruszaj prywatności innych osób 

JAK STWORZYĆ MOCNE HASŁO?  

 Długość hasła- im dłuższe hasło tym lepiej. 

 Nie zapamiętuj haseł w przeglądarce. 

 Unikaj używania znaczących dat, imion  
i nazw- każdy haker zaczyna łamanie haseł od 
imion i dat urodzenia. 

 Stosuj w hasłach małe, duże litery, znaki 
specjalne i cyfry. 

 Korzystaj zamiennie z cyfr i znaków specjal-
nych. 

JAK UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZNEJ WITRYNY 
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M aria Konopnicka- 
najwybitniejsza 

poetka okresu realizmu, no-
welistka, pisarka dla dzieci, 
krytyczka, publicystka, tłu-
maczka. Urodziła się 23 
maja 1842 roku w Suwał-
kach, zmarła 8 października 
1910 roku we Lwowie. Rok 
2022 jest rokiem Marii Ko-
nopnickiej w 180. rocznicę 
jej urodzin. 

Biografia Marii Konopnickiej 

 

Maria Konopnicka przyszła na świat w Suwałkach 23 maja 1842 roku. Jako polska poetka, 
uznana nowelistka, krytyk literacki i tłumacz, 
była przedstawicielem nurtu pisarstwa zwane-
go realizmem. Dorastała w Kaliszu. Decyzją 
ojca znalazła się później na znakomitej pensji 
w Warszawie – u sióstr Sakramentek. Poznała 
się tam z Elizą Orzeszkową. Wyszła za mąż 
mając dwadzieścia lat. Jej mężem został Jaro-
sław Konopnicki. Wkrótce zamieszkali w Bro-
nowie. Konopnicka jednak nie tak wyobrażała 
sobie swe dalsze życie – w związku wybuchały 
kłótnie, a budżet domowy niedomagał. Wobec 
tego rozczarowała się rzeczywistością, jednak 
doczekała się z tego związku aż ósemki dzieci. 
Małżeństwo nie wytrzymało próby czasu i Ma-
ria opuściła Jarosława. Zamieszkała w małym 
dwupokojowym mieszkaniu. Zaczęła wreszcie 
pisać w wolnych chwilach, bowiem zawodowo 
była zajęta udzielaniem korepetycji. Zaczęła 
również reprezentować aktywną postawę w 
sprawach kobiet, domagając się pełnego rów-
nouprawnienia płci pięknej. Wkrótce zaczęła 
też wyjeżdżać w zagraniczne podróże, jedno-
cześnie pracując w piśmie „Świt”, którego od-
biorcą były kobiety. Odeszła w Lwowie 8 października 1910 roku.  
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W czasie okupacji hitlerowskiej cała 
twórczość Marii Konopnickiej trafiła 
na niemieckie listy proskrypcyjne 
jako szkodliwa i niepożądana z 
przeznaczeniem do zniszczenia.  

 

 

Najpopularniejsze utwory Konopnickiej  

Nowele: Cztery nowele, Moi znajomi, Dym, Na dro-
dze, Ludzie i rzeczy, Na normandzkim brzegu, 
Mendel Gdański, Miłosierdzie gminy, Nasza szkapa 

 

 

 

 

 
Dla dzieci: Śpiewnik dla dzieci, O Janku Wędrow-
niczku, O krasnoludkach i sierotce Marysi, Na jago-
dy, Nasza szkapa, Szkolne przygody Pimpusia Sa-
dełko, Co słonko widziało, Nasze koty, Stefek Burczymucha. 

Ciekawostki o Marii Konopnickiej 

Maria Konopnicka używała wielu pseudonimów 
artystycznych. 

Debiutowała pod pseudonimem "Marko", w 
czasopiśmie "Kaliszanin", wierszem "W zimo-
wy poranek" (Kaliszowi poświęciła trzy utwory). 
Inne jej pseudonimy to: "Jan Sawa", "Ko-mar", 
"Jan Waręż", "Humanus", "Ursus", "M. K.", "K", 
"Mruczysław Pazurek". 

Maria Konopnicka zmarła na zapalenie 
płuc we Lwowie w 1910 roku. 

Pochowano ją na cmentarzu Łyczakow-
skim w Panteonie Wielkich Lwowian. 
Jej pogrzeb stał się wielką manifestacją 
patriotyczną, w której udział wzięło pra-
wie 50 tys. osób. Ceremonia odbyła się 
bez udziału duchowieństwa z powodu 
zakazu wydanego przez arcybiskupa 

W 1908 roku Konopnicka opublikowała w 
czasopiśmie "Gwiazdka Cieszyńska" 
"Rotę". 

Był to wiersz będący kulminacją jej publi-
cystycznej kampanii przeciwko polityce 
germanizacyjnej w zaborze pruskim. 
Wiersz składa się z czterech zwrotek, z 
czego trzy stanowią kanon polskiej pieśni 
patriotycznej, do której muzykę napisał 
Feliks Nowowiejski. Po raz pierwszy 
pieśń wykonano podczas odsłonięcia po-
mnika Grunwaldzkiego w Krakowie w 
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8 MARCA- DZIEŃ KOBIET 

 

Dzień Kobiet – skąd wzięła się ta tradycja? 

Inicjatorami pierwszego w historii święta pań 
były socjalistki z USA. Z powodu nieracjo-
nalnych warunków pracy w fabrykach włó-
kienniczych, w 1908 r. ogłosiły one 8 mar-
ca świętem pań. Pomysł ten został podjęty 
na drugiej międzynarodowej konferencji so-
cjalistycznej kobiet w Kopenhadze w 1910 r. 
Podążając za przykładem pracownic amery-
kańskich, 98 kobiet z 17 krajów postanowiło 
zorganizować coroczne święto kobiet o cha-
rakterze międzynarodowym. Dzień ten miał 
na celu zwrócenie uwagi szerokiej opinii pu-
blicznej na zapewnienie prawa wyborczego 
dla kobiet i udziału kobiet we władzy poli-
tycznej. Święto to obchodzone było po raz 
pierwszy w czasie I wojny światowej. W Pol-
sce w 1918 r. z powstaniem rządu Ignacego 
Daszyńskiego kobiety po raz pierwszy otrzy-

Dzień Kobiet na świecie 

Dzień Kobiet na świecie obchodzony jest w ok. 30 krajach. Nie w każdym 
z nich obchody przypadają na 8 marca. W niektórych krajach świętuje się 
dłużej niż jeden dzień.  

W Armenii obchodzi się Miesiąc Kobiet, który trwa od 8 marca do 7 kwiet-
nia. Ostatni dzień tego miesiąca jest Dniem Piękna i Macierzyństwa.  

We Włoszech świętowanie zaczyna się tydzień wcześniej. Wtedy na mu-
rach i płotach zawisają plakaty i ulotki związane z Dniem Kobiet. Nato-
miast 8 marca we Włoszech panie otrzymują od panów gałązki akacji srebrzystej, 
ale co ciekawe kobiety sobie nawzajem też dają kwiaty w prezencie.  

W Wietnamie dwa dni kojarzone są ze świętem kobiet: 8 marca oraz 20 października.  

W Portugalii i Rumunii kobiety świętują Dzień Kobiet we własnym gronie, organizując 
sobie „babskie spotkania”.  

W Wielkiej Brytanii Dzień Kobiet jest dniem, w którym odbywają się wykłady i prelekcje 
związane z emancypacja kobiet oraz ich historycznymi osią-
gnięciami.  

W niektórych częściach świata świętuje się w mniej typowy 
sposób. W prowincji Guangdong w Chinach, mężczyźni orga-
nizują wycieczki górskie... w makijażu i butach na wysokim ob-
casie. Chińczycy oferują także kobietom aż pół dnia wolnego z 
okazji ich święta. 

 



AKTUALNOŚCI 
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7 DYKTANDO WIŚNIOWSKIE 

 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Janiny Czaja w 
Wiśniowej zorganizowała w dniu 22.02.2022 Dyk-
tando Wiśniowskie.  

Dyktando można było pisać stacjonarnie- na miej-
scu w budynku biblioteki oraz on-line.  

Dyktando Wiśniowskie cieszy się dużym zaintere-
sowaniem 

 

 

„A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”. 
Mikołaj Rej  

 

„Uważam, że język polski jest ą-ę i tak powinno zostać. Używajmy polskich znaków 

 

TŁUSTY CZWARTEK 

Pierwotnie tłusty czwartek był dniem, podczas którego świętowano koniec zimy i po-
czątek wiosny. Celebracja polegała przede wszystkim na spożywaniu znacznych ilości 
tłustych produktów i piciu alkoholu. W przeszłości były to przede wszystkim tłuste rodza-
je mięs, wino, a także “pączki” przygotowywane z ciasta chlebowego ze sło-
niną. 

  

 

Ciekawą genezę ma tłusty czwartek w rejonie Małopolski. W tym regionie Polski tłusty 
czwartek bywa nazywany combrowym czwartkiem, a nazwa tego dnia pochodzi 
od burmistrza Krakowa. Nie ma danych źródłowych potwierdzających istnienie 
tej postaci, jednak do dziś przetrwała legenda, że burmistrz Comber był niezwy-
kle surowy dla kobiet handlujących na rynku w Krakowie. Jak głosi 
legenda, burmistrz ten miał umrzeć w czwartek. Od tej po- ry, co ro-

ku, kramarki miały świętować jego śmierć huczną celebracją.  



SOLIDARNI Z UKRAINĄ 
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Wiele organizacji pozarządowych nie pozostało obojętnych na los Ukraińców 
Uruchomiłono zbiórki, mające 
zapewnić wsparcie mieszkań-
ców Ukrainy w tych trudnych 
dniach . Nasza szkoła włączy-
ła się w akcję pomocy  dla lud-
ności i  wojska na Ukrainie. 
Zbieramy : 
artykuły medyczne Koce, małe 
poduszki 

 płaszcze przeciwdeszczo-
we 

 środki higieny osobistej 

 szczoteczki do zębów 

 pasty do zębów 

 pieluchy 

 ręczniki 

 ręczniki papierowe 

 papier toaletowy 

 świece 

 baterie 
żywność długoterminowa (konserwy, herbatniki, batony, musy owocowe w 
tubkach dla dzieci) 

 

Sytuacja osób , które pozostały na Ukrainie jest bardzo trudna. Nie mają jedze-
nia, często  kilka dni musza spędzać w schronach , piwnicach, bez  do prądu .  

 

 

 

 

 t  

„Ciebie wszak dotyczy, gdy ściana u  płonie”  

Horacy 
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HUMOR SZKOLNY 

 

– Tato, tato pani zadała pytanie i tyl-
ko ja się zgłosiłem. 

– Tak? Brawoooo, a jakie to było py-
tanie? 

– Kto nie odrobił zadania domowe-
go? 

Dwie matematyczki roz-
mawiają na długiej prze-
rwie: 
- Mam dzisiaj 8 godzin z 
uczniami. 
- Ciężko, ja mam tylko 3. 
- Trzy co? Jabłka? Fi-
staszki?  

Dyrektor przechodzi obok klasy i słyszy że ktoś w środku się strasznie drze. Wchodzi 
do klasy, łapie krzyczącego i stawia w kącie. Już chce iść dalej, gdy z klasy wychyla-
ją się uczniowie i pytają: 
- Czy możemy już iść do domu? 
- A z jakiej racji? 
- Przecież nauczyciel nie będzie prowadził lekcji z kąta.  

Nauczyciel do klasy: 
- Jeśli na stole będą czte-
ry muchy i jedną zabiję to 
ile zostanie? 
- Jedna. 
- Jak jedna? 
- Zabita, pozostałe odle-
cą.  
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