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Spełnienia wszystkich marzeń,  

uśmiechu na co dzień,  

radości życiowej  

i aby każdy kolejny dzień  

był Dniem Kobiet  

 

   wszystkim wspaniałym Kobietom 

       życzy  

     redakcja IV Władzy 

Marcowe kalendarium: 

1 marca - Popielec 

8 marca - Dzień Kobiet 

20 marca - początek astronomicznej 

wiosny 

26 marca - zmiana czasu z zimowego 

na letni 



 

 Dzień Bezpiecznego Internetu obcho-
dziliśmy 7 lutego 2017 r. pod ha-
słem „Razem zmieniamy internet na lep-
sze”. Podczas 13. edycji wydarzenia w Pol-
sce organizatorzy  zwrócili uwagę na rolę 
każdego użytkownika internetu w budowa-
niu bezpiecznego i przyjaznego środowiska 
online. Każdy z nas ponosi odpowiedzial-
ność za to, co robi w sieci i w jaki sposób 
z niej korzysta. Podczas obchodów DBI 
szczególnie podkreślony został potencjał in-
ternetu, który możemy wykorzystać zarów-
no w edukacji, kontaktach z rówieśnikami 
jak również jako formę twórczej rozrywki.  

10 zasad bezpiecznego korzystania 

z internetu: 

 Korzystaj z oprogramowania 

antywirusowego. 

 Otwieraj  wiadomości tylko od znajomych osób. 

 Ostrożnie pobieraj pliki z sieci. 

 Unikaj klikania w nieznane linki i załączników w  wiado-

mościach e-mail. 

 Nie podawaj w sieci danych osobowych, ani haseł, nie 

wysyłaj swoich zdjęć. 

 Chroń swoje konta na serwisach społecznościowych. 

 Stosuj trudne do odgadnię-

cia hasła, które są kombinacjami 

liter i cyfr. 

 Czytaj regulaminy. 

 Sprawdzaj, czy strona, do 

której się logujesz ma zabezpie-

czenie SSL. 

Internet  również może stać się źródłem zagrożenia. Jak się 
przed nim ustrzec? Zapoznajcie się z poradami, które zebrali-
śmy! 

W sytuacji zagrożenia  
poinformuj osobę dorosłą  
lub dzwoń: 

 Pamiętaj, że osoba po drugiej 

stronie, nie musi być tym,  za 

kogo się podaje!! 



8 marca również świętujemy: 
- Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet  
- Międzynarodowy Dzień Pokoju na Świecie  
- Dzień Rudych Osób  

 Dzień Kobiet – 8 marca świętowany jest w imię 
uczczenia ofiar krwawo stłumionego strajku robotnic. 
Kolejna interpretacja powstania tego święta łączy się 
z walką angielskich sufrażystek o prawa polityczne.  

Gdzie jeszcze oprócz Polski obchodzony jest Dzień Kobiet?  

Dzień Kobiet jest oficjalnym świętem m.in. w Albanii, Brazylii, Chi-
nach, Kubie, Laosie, Mongolii, Rosji, Rumunii, Serbii, Tadżykistanie, 
Uzbekistanie, Wietnamie i Zambii.  
 

Jak obchodzony jest Dzień Kobiet na świecie?  

Włochy – jest on hucznie obchodzony, kobiety również obdarowują 
się prezentami. 
Chiny – kobiety dostają tam  pół dnia wolnego, a w sklepach są spe-
cjalne obniżki dla dziewczyn. 
Armenia – jest tam najdłuższy Dzień Kobiet, trwa ponad miesiąc 
i nazywają go świętem Piękna i Macierzyństwa. 
Tunezja – Dzień Kobiet jest tam obchodzony  dwa razy w roku - 
8 marca i 13 sierpnia. 
Iran – Dzień Kobiet jest tam zabroniony. Policja pobiła i przesłuchała 
grupę ludzi za próbę świętowania Dnia Kobiet. 

Rumunia/Portugalia – kobiety świętują tam we własnym towa-
rzystwie i same organizują przyjęcia (bez mężczyzn). 
Wietnam – ludzie tam mieszkający twierdzą, że jeden Dzień Ko-
biet to za mało, więc świętują  go dwa razy w roku: 8 marca i 20 
października. 



Slither.io to bardzo popularna gra multiplay.  
Gra polega na omijaniu innych graczy i jednoczesnym za-
stawianiu im drogi własnym ciałem. Aby zderzyć się 
z drugim uczestnikiem gry, należy po prostu zajechać mu 
drogę… „Zjadanie” punktów wylatujących z pokonanych 
graczy powoduje, że sami powiększamy się. Wygrywa 

oczywiście ten, kto zdobędzie najwięcej punktów.  
Inna wersja tej gry to Wormax.io - gra działa dokładnie na tej samej zasadzie.  
Ważna informacja - gra działa na telefonie i komputerze :)  

Slither.io 

Co więc powoduje, że ta prosta gra przyciąga przed komputery  
tak wiele osób? 

UWAGA - od tej gry bardzo ła-
two się uzależnić, więc bądź 
ostrożny!!!  

- rzecz chyba najważniejsza - możemy pograć sobie zu-
pełnie za darmo, 
- gra działa na przeglądarkach i nie wymaga żadnej insta-
lacji, a więc możemy grać w domu, ale także na szkolnej 
świetlicy, czekając na autobus :)  
- sekret sukcesu tkwi jednak przede wszystkim w jej 
ogromnej grywalności - kolejne porażki motywują nas 
do jeszcze intensywniejszego działania, a do tego gra sta-
je się coraz lepsza z czasem, gdyż zaczynamy coraz lepiej 
kontrolować ruchy naszego robaczka, stając się prawdzi-
wymi pogromcami na serwerze.  

Kącik filmowy 

 "Stowarzyszenie Wędrujących Dżinsów" to historia czterech 
dziewczyn, które przyjaźnią się od niepamiętnych czasów. Jednak 
tego lata przeżywają przyjacielski kryzys. Podczas zakupów jedna 
z nich kupuje parę dżinsów z taniego sklepu ze spodniami, które pa-
sują na każdą figurę. Przyjaciółki postanawiają ich używać jako spo-
sobu na trzymanie się razem. Każda z nich nosi te magiczne spodnie 
przez tydzień, by zobaczyć, 
co się zdarzy szczęśliwego 
przez ten czas i przekazuje 
je dalej. 
 Dużym atutem pro-
dukcji jest ścieżka dźwięko-
wa. Świeże przeboje muzyki 
pop świetnie sprawdzają się 
jako tło filmowych wyda-
rzeń.  
Polecam! 

„Stowarzyszenie wędrujących dżinsów” 



Gwiazdy i gwiazdeczki 

 Chodyniecki jest multiinstru-
mentalistą – gra na wiolonczeli, gita-
rze, fortepianie i perkusji. Najwięk-
szą popularność przyniósł mu kawa-
łek „Była chłodna”, „Sam na sam” - 
to solowa odsłona wokalisty. Wydał 
3 albumy: Przeciwności, Potęga 
w  czynie i I’m Seeing. Największą 
sławę przyniósł mu kawałek „Była 
chłodna”. W roku 2015 podpisał kon-
trakt z wytwórnią Sony Music Po-
land i nagrał duet z  Lodovicą Co-
mello znaną z serialu Violetta.  

Szymon Chodyniecki 

 W wieku 11 lat stworzył swoją pierwszą pio-
senkę ,,Nikt nie zauważy’. Mając 15 lat napisał je-
den ze swoich najbardziej popularnych utwo-
rów ,,Miłość’ i ,,Przeważnie’.  W 2009 roku był wo-
kalistą South Blunt System, dla których pisał i pro-
dukował utwory. Zespół odważnie eksperymentował 
z  dźwiękami, tworząc nowy gatunek muzyczny - 
połączenie reggae z hip-hopem.  W 2012 roku zde-
cydował się na współpracę z takimi artystami jak: 
Chada, Hukos itp. W 2013 roku pojawił się pierw-
szy album  SBS zatytułowany ,,I seeing’. 

Sam na sam 

Z samotnością twarzą w twarz 

Ciebie nie ma 

Został żal 

I niedopowiedzenia 

Na dnie zmarzniętego serca 

Obok leży twoja łza...  

 Szymon Chodyniecki, znany również 
jako South Blunt System, to polski wokali-
sta, producent i kompozytor.   

Data i miejsce urodzenia: 28 paź-

dziernika 1994, Nysa 
Wzrost: 1,75 m 

Albumy: Potęga w czynie,  
I'm Seeing, Przeciwnosci 
Wytwórnie płytowe: Sony Music, 

My Music, New Media 
Nominacje: Eska Music Awards: 
Najlepszy radiowy debiut 

https://www.google.pl/search?client=firefox-b&q=szymon+chodyniecki+albumy&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqiTcrNzTI1RLPTrbSzy0tzkzWTywqySwusUrMSSrNLQYAlf1p2SoAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiZ9cnHm67SAhWHEiwKHbW6CX0Q6BMInAEoADAR
https://www.google.pl/search?client=firefox-b&q=szymon+chodyniecki+pot%C4%99ga+w+czynie&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqiTcrNzTIVYJzk5JzCiy1xLOTrfRzS4szk_UTi0oyi0usEnOSSnOLAVc3cBc5AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiZ9cnHm67SAhWHEiwKHbW6CX0QmxMInQEoATAR
https://www.google.pl/search?client=firefox-b&q=szymon+chodyniecki+i%27m+seeing&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqiTcrNzTIVYJyzePL0vPMyrTEs5Ot9HNLizOT9ROLSjKLS6wSc5JKc4sB7muqKTkAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiZ9cnHm67SAhWHEiwKHbW6CX0QmxMIngEoAjAR
https://www.google.pl/search?client=firefox-b&q=szymon+chodyniecki+przeciwnosci&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqiTcrNzTIVYJwkw1LTMuKKsu0xLOTrfRzS4szk_UTi0oyi0usEnOSSnOLAZ3-8C45AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiZ9cnHm67SAhWHEiwKHbW6CX0QmxMInwEoAzAR
https://www.google.pl/search?client=firefox-b&q=szymon+chodyniecki+wytw%C3%B3rnie+p%C5%82ytowe&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqiTcrNzTI1ZLNTrbSzy0tzkzWTywqySwusSpKTc4vSlHISUxKzQEAxF0g1jAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiZ9cnHm67SAhWHEiwKHbW6CX0Q6BMIogEoADAS&biw=1366&bi
https://www.google.pl/search?client=firefox-b&q=Sony+Music&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqiTcrNzTIVeLUz9U3MDFON8_Rks1OttLPLS3OTNZPLCrJLC6xKkpNzi9KUchJTErNAQDMeFulOwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiZ9cnHm67SAhWHEiwKHbW6CX0QmxMIowEoATAS&biw=1366&bih=657
https://www.google.pl/search?client=firefox-b&q=My+Music&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqiTcrNzTIVeLWz9U3MDQyLTDJyNWSzU620s8tLc5M1k8sKsksLrEqSk3OL0pRyElMSs0BABos9A09AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiZ9cnHm67SAhWHEiwKHbW6CX0QmxMIpAEoAjAS
https://www.google.pl/search?client=firefox-b&q=szymon+chodyniecki+new+media&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqiTcrNzTIVYJyywwykisMy7Vks5Ot9HNLizOT9ROLSjKLS6yKUpPzi1IUchKTUnMA_QwELj8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiZ9cnHm67SAhWHEiwKHbW6CX0QmxMIpQEoAzAS
https://www.google.pl/search?client=firefox-b&q=szymon+chodyniecki+nominacje&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqiTcrNzTI1VLKTrbSTyxPLEqBkPHlmXl5qUVWefm5mXmJJZn5ecUAh-gkDzUAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiZ9cnHm67SAhWHEiwKHbW6CX0Q6BMIqAEoADAT&biw=1366&bih=657
https://www.google.pl/search?client=firefox-b&q=Radiowy+debiut&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqiTcrNzTIVYJxc4szLNKNtZSyk630E8sTi1IgZHx5Zl5eapFVXn5uZl5iSWZ-XjEAe9-mAUQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiZ9cnHm67SAhWHEiwKHbW6CX0QmxMIqQEoATAT
https://www.google.pl/search?client=firefox-b&q=Radiowy+debiut&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqiTcrNzTIVYJxc4szLNKNtZSyk630E8sTi1IgZHx5Zl5eapFVXn5uZl5iSWZ-XjEAe9-mAUQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiZ9cnHm67SAhWHEiwKHbW6CX0QmxMIqQEoATAT


Przychodzi Jasiu do sklepu i mówi:  
- Poproszę fafkulce.  
- Przepraszamy, ale nie mamy czegoś takiego.  
Jasiu przychodzi ponownie po kilku dniach i mówi:  
- No, poproszę fafkulce!  
- Proszę wyjść, nie mamy takiego czegoś - mówi zdener-
wowany sprzedawca. 
- No to poproszę fa w spreju...  

Do kawiarni wchodzi klient i zamawia małą słabą ka-
wę. 
Kelner niosąc na tacy zamówienie, potyka się i wyle-
wa zawartość filiżanki na gościa: 
- Ależ... Ależ pan wylał na mnie kawę! 
- To nie ja. Była taka słaba, że sama się przewróciła. 

Na lekcji geografii: 
- Województwo podkarpackie grani-
czy ze Słowacją od południa - mówi 
nauczycielka. 
- A przed południem z kim graniczy-
ło? - dopytuje się Jasio.  

Nauczyciel napisał w dzienniczku uczen-
nicy: 
- Pańska córka Zosia jest nieznośną ga-
dułą. 
Nazajutrz dziewczynka przyniosła dzien-
niczek z adnotacją ojca: 
- To pestka. Gdyby pan słyszał jej mat-
kę! 

Humor :) 

Jedna jaskółka mówi do drugiej: 
- Dziś będzie padał deszcz. 
- Dlaczego tak sądzisz? 
- Bo ludzie się na nas patrzą. 

Zebranie zwierząt. Lew mówi: Niechaj ład-
ne zwierzęta siadają po mojej prawej stro-
nie, a mądre po lewej. 
Żaba stoi na środku i się rozgląda. Na to 
lew: 
- Żaba, a ty czemu nie siadasz? 
- Przecież się nie rozdwoję. 
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