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Dzień Bezpiecznego Internetu powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej 

i od 2004 r. angażuje coraz więcej państw, nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. 

W Polsce za jego organizację odpowiedzialne jest Polskie Centrum Programu Safer 

Internet (PCPSI), tworzone przez Państwowy Instytut Badawczy NASK i Fundację 

Dajemy Dzieciom Siłę, w ramach unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connec-

ting Europe Facility). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange, partne-

rami DBI 2019 są Facebook Polska oraz Google Polska. Wsparcia udzielili także: Te-

atr Palladium, Multimedia w Szkole oraz National Westminster Bank Oddział 

W tym roku, przez hasło „Działajmy razem!”, organizatorzy DBI zwracają szcze-

gólną uwagę na potrzebę współpracy i powszechnego zaangażowania rodziców, na-

uczycieli i innych profesjonalistów, decydentów, dostawców treści i usług interneto-

wych w działania podnoszące poziom bezpieczeństwa dzieci online. Podkreślają, iż 

przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom, jak hejt, cyberprzemoc, uzależnienie, 

czy szkodliwe treści w sieci, wymaga zarówno profesjonalnego zaangażowania spe-

cjalistów z różnych sektorów i branż, jak i uważnego kontaktu z dzieckiem rodzi-

ców, nauczycieli i innych bliskich mu osób. 
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26 lutego 1927r. 

oficjalnie ustanowiono Mazurek Dąbrowskiego Hymnem Polski. 

 

 

Pierwszy dzień wiosny kalendarzowej i 

astronomicznej nie zawsze przypada na ten 

sam termin. Kalendarzowa wiosna zaczyna 

się 21 marca i jest to termin stały. W tym ro-

ku będzie to czwartek.  

W tym dniu przez uczniów obchodzony jest również Dzień Wagarowicza.  

Jednym z najpowszechniejszych zwyczajów związanych z pierwszym dniem wiosny jest 

topienie marzanny. Kukła - marzanna, którą robi się ze słony i różnych tkanin na podo-

biznę kobiety, a następnie topi, ma symbolizować odejście zimy i początek wiosny. 

Obecnie zwyczaj ten traktowany jest jak forma zabawy, jednak w czasach słowiańskich 

rytuał ten traktowano bardzo poważnie.  
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Ciekawostki o wodzie: 

 

1 litr zużytego oleju silnikowego wylany do 

rzeki lub kanalizacji jest w stanie zanieczyścić 

1 milion litrów wody. 

 

Średnie zużycie wody w Polsce: 145 litrów 

na osobę dziennie (w miastach) każdego dnia 

tylko z wydychanym powietrzem tracimy od 

400 do 500 ml wody, a w trakcie upałów na-

wet więcej. 

Picie ponad 1 litra wody dziennie zmniejsza 

o 79% ryzyko powstania raka piersi i o 50% 

ryzyko powstania raka okrężnicy oraz pęche-

rza. 

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”  

polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone upa-

miętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. 

Święto nie jest dniem wolnym od pracy. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ta_pa%C5%84stwowe_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/1_marca
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBo%C5%82nierze_wykl%C4%99ci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dni_wolne_od_pracy_w_Polsce
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Solenizanci:   
Jagoda, Joanna, Weronika, Dorota, Lucjan, Da-

nuta, Beata, Grzegorz, Bożena, Krystyna, Zbi-

gniew, Józef, Aniela, Balbina, Lidia. 
 

Ciekawostka:  

Danuta – imię żeńskie prawdopodobnie pochodzenia 

litewskiego, od słowa "danutie" (będące połącze-

niem znaczeń niebo i córka).  

                                  Horoskop 

 Solenizanci z lutego i marca: 

       Humor ze szkolnej ławy 

Wodnik (20.01.—18.02) 

 

Każdy zodiakalny Wodnik jest 

osobą ceniącą sobie wolność 

i bardzo niezależną. Nie inte-

resują go utarte, sprawdzone 

rozwiązania – szuka rzeczy no-

wych, niekonwencjonalnych, 

jeszcze niesprawdzonych, któ-

re będzie mógł na nowo od-

krywać i testować. 

Ryby (19.02.—20. 03.) 

 

Osoby urodzone pod znakiem 

Ryb to biblijni Samarytanie 

gotowi do niesienia pomocy 

innym. Za swoje gołębie serce 

nie oczekują pochwał i fan-

far. Robią to, co do nich nale-

ży i co każdy według nich po-

winien zrobić. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Imi%C4%99
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Rusz głową czyli rebusy, krzyżówki, wykreślanki 

ZESPÓŁ REDKACYJNY:   

REDAKTOR NACZELNA: EWA DŁUGOSZ 

DZIENNIKARZE REDAKCYJNI:  

NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE  

Sprawdź swoją wiedzę z przyrody :) 


