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Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą. 

Adam Mickiewicz 

 

Przed Wami rocznik informacyjny V LO „Info-Micek”, w którym znajdują się teksty uczniów  

z różnych klas dziennikarskich. Zawód dziennikarza to nie tylko przekazywanie informacji, to także 

dbałość o kulturę języka.  Profil dziennikarski jest dla uczniów, którzy interesują się mediami, 

polityką, rozrywką i reklamą. Dziennikarz jest odważny, kreatywny, ma obowiązek wypowiadania 

się w mowie i piśmie staranną, piękną polszczyzna, a na dodatek posługiwania się  językami 

obcymi (wszak dziennikarze często podróżują 

w różne zakątki świata, bywa, że nawet  

w te najbardziej niebezpieczne). Aby stać się 

dobrym dziennikarzem, należy wcześniej 

przyswoić sobie szeroką wiedzą historyczną  

i społeczno-polityczną niezbędną do pracy  

w tym zawodzie. Nie wystarczy tylko zdobyć 

informację, trzeba umieć ją również 

rozplanować, zaproponować ciekawy, 

rzucający się w oczy tytuł. Tego wszystkiego 

uczą się młodzi adepci dziennikarstwa  

w naszym Liceum. Przed wami pierwsze 

próby naszych młodych dziennikarzy.  

 

Zespół redakcyjny: mgr Margarita Janik, mgr Justyna Rakus 

 

O szkole: 
 

 
 

Jak nas widzą uczniowie klas pierwszych? 

Na początek tekst młodej adeptki sztuki 

dziennikarskiej – uczennicy klasy Ih -Emilii 

Korzekwy, która dzieli się z nami swoimi 

spostrzeżeniami dotyczącymi nowego roku 

szkolnego i nowej szkoły. W tym roku 

rozpoczęłam naukę w szkole średniej.  

Tak, jak każdy pierwszoklasista, byłam  

na początku nieco przerażona, jednak moje 

obawy szybko odeszły. Szkoła bardzo mi się 

podoba. Panuje tutaj przyjemna atmosfera. 

Uczniowie, jak i nauczyciele, są mili. 

Pierwsze lekcje, jak co rok, były poświęcone 

sprawom organizacyjnym. Mieliśmy 

możliwość przedstawienia i opisania swoich 

zainteresowań, dzięki czemu, każdy z nas 

mógł dowiedzieć się czegoś o sobie. 

Polubiłam moje koleżanki i kolegów z nowej 

klasy. chociaż znamy się od niedawna i wciąż 

siebie poznajemy, to zawsze udaje nam się 

znaleźć wiele wspólnych tematów  



do rozmów. Spędzamy ze sobą naprawdę dużo 

czasu, więc jest o czym rozmawiać! 

Mimo, że mamy różne charaktery 

i zainteresowania, to w pełni  się akceptujemy. 

I to jest najważniejsze!  

Nauczyciele są sympatyczni. Uczniów traktują 

sprawiedliwie. Szkoła bardzo mi odpowiada. 

Z każdym dniem czuję się w niej coraz 

pewniej. Mam nadzieję, że dzięki nowej szkole 

zdobędę wiele pozytywnych wspomnień oraz 

przyjaźni na całe życie. (Emilia Korzekwa,  

kl. Ih) 

 

 
 

Tekst Emilii uzupełniamy ciekawymi 

i wesołymi spostrzeżeniami uczniów z klasy 

dziennikarskiej:  

Mogę śmiało stwierdzić, że dokonałam 

dobrego wyboru. Czuję się tutaj bardzo 

dobrze. Nauczyciele są bardzo mili  

i wyrozumiali. Moje pierwsze wrażenia  

są pozytywne. Mam nadzieję, że tak zostanie! 

(Natalia Gomoluch, kl. Ih) 

 

Koleżanki i koledzy z klas starszych traktują 

nas dobrze. Przyjęli nas do swojego grona. 

Jest to bardzo dobra szkoła z miła, ciepłą 

atmosferą. (Anna Kaim, kl. Ih) 

 

Największym problemem w nowej szkole jest 

dla mnie ilość materiału do nauczenia,  

ale mam świadomość, że jest to Liceum,  

więc nauki jest zdecydowanie więcej niż  

w szkole podstawowej. (Julita Wiśniewska,  

kl. Ih) 

 

Szkoła, jako budynek, jest znośna; jednak 

nasze korytarze podczas przerw przypominają 

centrum Nowego Yorku w godzinach szczytu. 

Znosimy to jednak dzielnie, wiedząc, że nie 

można mieć wszystkiego. Przyznaję, 

obawiałam się tego miejsca i tej zmiany,  

ale na szczęście okazało się, że strach ma,  

jak zwykle, wielkie oczy, a zmiany, chociaż 

budzą lęk, wychodzą nam na dobre.  

(Nadia Unton, kl. Ih) 

 

 

 

Opieka redakcyjna mgr Margarita Janik 

 

Nowe boisko i… wygrany mecz 

 
 

 

 

Dwa tygodnie po rozpoczęciu nowego roku 

szkolnego odbyło się przekazanie 

wielofunkcyjnego boiska na rzecz 

społeczności szkolnej.  

We wtorek 17.09.2019r. nasze Liceum 

odwiedzili m. in. pan prezydent Krzysztof 

Matyjaszczyk oraz Przewodniczący Rady 

Miasta – p. Zdzisław Wolski; wzięli oni 

udział w uroczystej inauguracji sezonu 



sportowego 2019/2020 w V LO. Na początek, 

jak zwykle, były przemówienia, ale potem 

rozpoczął się pokaz artystyczny z udziałem 

naszych gwiazd: Oliwii Migoń, która 

zaśpiewała piosenkę bliską sercu każdego 

kibica piłki nożnej (Futbol to piękna gra), 

zespołu mażoretek, które, ubrane w różowe 

sukienki przepięknie prezentowały się  

w swoim układzie tanecznym oraz 

cheerleaderek, które swoimi umiejętnościami 

dorównywały koleżankom z Mykanowa,  

jak również sportowych: szkolnej drużyny 

piłkarskiej, młodych siatkarzy zrzeszonych  

w klubie AZS 2020 Częstochowa i mistrzów 

Taekwondo. Wisienką na torcie artystyczno-

sportowych występów był wygrany przez 

piłkarki ręczne mecz z drużyną z IX LO. 

Piękne przemówienia, piękne występy  

i piękny wynik meczu 10:3 dla naszych. 

Trudno o lepsze rozpoczęcie oficjalnego 

użytkowania boiska przez kolejne roczniki 

mickiewiczaków. (Kuba Demczuk kl. IIa, 

opieka redakcyjna mgr Margarita Janik) 

 

 
 

 

 

Bieg na 70-lecie szkoły: 

 

Jak najlepiej uczcić jubileusz szkoły? Moja 

odpowiedź jest krótka – na sportowo. 

16.10.2109r. nauczyciele i uczniowie naszego 

Liceum (było ich ponad siedemdziesięciu 

podzielonych na 6 kolorowych grup) 

przebiegli 70 km na 70 – lecie istnienia 

szkoły. Bieg ten, przygotowany przez  

p. Joannę Piwowarczyk i p. Melanię 

Orzechowską, oprócz uczczenie rocznicy, 

miał też motywować społeczność szkolną  

do aktywnego trybu życia i zdrowego 

odżywiania. Ale po kolei. Najpierw 

rozgrzewka, przygotowana i przeprowadzona 

w rytm energetyzującej muzyki przez  

p. Renatę Owusu, potem wyczytywanie 

zawodników z grup startowych w formule 

biegu sztafetowego i start… Z tak dobrą 

kondycją na pewno przebiegniemy przez 

kolejne 70 lat. (Kuba Demczuk, kl. IIa, opieka 

redakcyjna mgr Margarita Janik) 

 

 

 



Dzień Edukacji Narodowej 

 

 
 

Dnia 14 października, jak co roku w naszej 

szkole odbył się Dzień Nauczyciela. Początki 

tego święta sięgają już roku 1773, kiedy  

to powstało pierwsze w Europie ministerstwo 

oświaty - Komisja Edukacji Narodowej. 

Prezesem Komisji został brat króla - Michał 

Poniatowski, a w jej skład weszli 

najwybitniejsi uczeni Rzeczypospolitej,  

m.in Andrzej Zamoyski, Joachim 

Chreptowicz, Adam Czartoryski i Hugo 

Kołłątaj. Wspólnie dochodzą do wniosku,  

iż edukacja w Rzeczpospolitej wymaga 

zmian. Dlatego w roku 1775 Komisja, 

współpracując z Towarzystwem Ksiąg 

Elementarnych dyskutowała nad programami 

szkolnymi i przygotowywała pierwsze 

podręczniki. W rezultacie wprowadzono wiele 

udogodnień w szkolnictwie, m.in. ustalono,  

że język polski będzie miał status języka 

wykładowego, dzięki czemu do dziś uczymy 

się naszego pięknego ojczystego języka oraz 

wprowadziła obowiązek ćwiczeń fizycznych.  

Akademia rozpoczęła się punktualnie o 11
30

 

Kiedy nauczyciele, przedstawiciele Rady 

Rodziców oraz uczniowie zajęli swoje 

miejsca, jako pierwsi zabrali głos 

reprezentanci samorządu uczniowskiego,  

a zaraz po nich pani Dyrektor. Mówiła,  

jak ważna jest edukacja w życiu każdego 

człowieka, a przecież nie mogłaby się  

ona odbyć bez pracy pedagogów. Potem 

nastąpiło wręczenie dyplomów i nagród  

dla nauczycieli oraz część artystyczna. 

Wniosek płynący ze święta jest od wielu  

już lat jeden – najważniejsze są przyjazne 

relacje między nauczycielem a uczniem.  

(mgr Margarita Janik, mgr Justyna Rakus) 

 

 

Dowcipy szkolne: 

 
Do szkoły zaproszono fotografa i nauczyciel 

namawia dzieci, by każde kupiło odbitkę 

zdjęcia grupowego. 

- Pomyślcie tylko, gdy już będziecie dorośli, 

popatrzycie na fotografię i powiecie:  

"To Ania, teraz jest prawnikiem" albo "To jest 

Krzyś. Teraz jest lekarzem." Na to cienki 

głosik z tyłu sali: 

- A to jest nauczyciel. Teraz już nie żyje. 

 



 
 

 

Jedzcie dzieci! 

Jedzcie, dzieci! 

Pamiętaj o przecinkach, interpunkcja ratuje 

życie! 

 

 

 

Znalezione w Internecie (mgr Justyna Rakus) 

- Przeczytałeś trylogię Sienkiewicza? 

- To trza było przeczytać? 

- Tak, na dzisiaj. 

- Kurna, a ja przepisałem... 

 

 

 

 

Zaduszki 

 

 
 

31 października i 1 listopada to według 

odwiecznej tradycji dni poświęcone zmarłym. 

Popularny w Stanach Zjednoczonych 

Halloween to tak naprawdę święto 

poświęcone duszom zmarłych kultywowane 

parę tysięcy lat temu przez Celtów 

zamieszkujących Europę. Święto to jest 

obchodzone nie tylko w USA, ale również  

w zachodniej części Europy; w Polsce nie ma 

jakichś jego typowych obchodów, chociaż 

sieci handlowe od paru lat przygotowują 

ofertę strojów i gadżetów halloweenowych, 

spotkać też można grupy poprzebieranej 

młodzieży naśladujące swoich amerykańskich 

i zachodnioeuropejskich rówieśników.  

Z punktu widzenia naszej religii i tradycji 

ważniejsze są kolejne dni, czyli  

1. i 2. listopada. To wtedy odwiedzamy groby 

naszych bliskich, przyjaciół, aby zapalić  

na nich znicz – symbol wiecznej pamięci. 

Składamy też często kwiaty (od lat 

najpopularniejsze są chryzantemy) 

 i odmawiamy słowa modlitwy (Wieczny 

odpoczynek…) za ich dusze. Cała 

chrześcijańska Europa obchodzi to święto  

w podobny sposób. Ten ceremoniał wymaga 

od nas zadumy, powagi i ciszy.  

(mgr Margarita Janik, mgr Justyna Rakus) 

 



Święto Niepodległości 

 

 

Święto narodowe - 11 listopada będziemy 

obchodzić 101 rocznicę odzyskania 

niepodległości. Data ma charakter 

symboliczny i jest związana z zawieszeniem 

broni na froncie zachodnim. Obchodom 

towarzyszą zawsze rozmaite imprezy 

organizowane przez władze państwowe  

i samorządowe; nie zabraknie ich również  

w naszym Liceum. (mgr Margarita Janik,  

mgr Justyna Rakus) 

  
 

 

 

Boże Narodzenie w Europie 

 

Tradycja świąt Bożego Narodzenia jest  

na naszym kontynencie wielowiekowa,  

ale zróżnicowana w zakresie obyczajów  

i menu. Zależy to przede wszystkim  

od położenia geograficznego. 

Wędrówkę po świątecznej Europie 

rozpoczniemy od Wysp Brytyjskich.  

 

 
 

Tam, 24 grudnia, trudno w pociągach  

lub samolotach znaleźć wolne miejsce, gdyż 

wszyscy tego dnia wracają w swoje rodzinne 

strony, aby wraz z najbliższymi spędzić 

Christmas. Na brytyjskich stołach dominuje 

indyk oraz bożonarodzeniowy pudding. 

Dzieci znajdują prezenty nie pod stojącą  

w pokoju choinką, ale w skarpecie. Dostarcza 

je Father Christmas, który dostaje się  

do domów przez komin. Święta Bożego 

Narodzenia to czas odwiedzin krewnych  

i przyjaciół oraz składania sobie życzeń, które 

po angielsku brzmią: Merry Christmas  

and Happy New Year. 

 

 
 

Po drugiej stronie Kanału La Manche,  

we Francji, w większości regionów,  

25 grudnia jest uroczystym dniem 

świątecznym. Tego dnia Francuzi spożywają 

obiad, na który składają się m.in. owoce 

morza, wędzony łosoś, pasztet z kaczych 

wątróbek oraz  pieczony indyk w kasztanach. 

Na deser podawane jest bożonarodzeniowe 

ciasto – buche de Noel, które kształtem 

przypomina gałąź. Wnętrza domów 

dekorowane są choinką oraz figurkami 

świętych. Dzieci znajdują prezenty  

w skarpetach. Francuzi, składając życzenia, 

mówią: Joyeux Noël et Bonne Année. 

 

 



 

 
 

Z kolei za łańcuchem Pirenejów, w Hiszpanii, 

Navidad świętowane jest publicznie,  

na ulicach. Są to parady mieszkańców 

ubranych w stroje ludowe.  Przemarszom 

towarzyszy muzyka. Kolacja wigilijna składa 

się z pasztetów, mięsa i różnych wędlin. 

Królują owoce morza oraz consome, czyli 

hiszpański rosół. W roli naszego opłatka 

występuje chałwa. Choinka uznawana jest 

przez mieszkańców Hiszpanii za symbol 

Bożego Narodzenia, ale większą sympatią 

darzą szopkę. Jej konstrukcja ma być 

imponująca, toteż jej budowie poświęcają  

i wiele czasu, i sporo pieniędzy. Jest ona 

idealnym miejscem do złożenia świątecznych 

życzeń: Feliz Navidad y Próspero Ańo 

Nuevo. 

 

 
 

W Niemczech czas Bożego Narodzenia 

rozpoczyna się wraz z adwentem. Jest to pora 

jarmarków świątecznych, wśród których 

najsłynniejszym i najstarszym jest  

ten organizowany w Norynberdze. Można tam 

kupić ozdoby świąteczne, skosztować wina  

z przyprawami korzennymi i zjeść pierniki.  

 

 

 
 

Na niemieckich stołach wigilijnych znajdują 

się: sałatka kartoflana, różnego rodzaju 

pieczona kiełbasa i potrawy z kapusty 

kiszonej oraz strucla na deser. Pod każdym 

talerzem umieszczany jest pieniążek, który 

ma przynieść domownikom szczęście. 

Choinki przystrajane są kolorowymi 

ozdobami i mnóstwem lampeczek. Podczas 

Wigilii zadaniem domowników jest 

odnalezienie ogórka na choince. Znalezienie 

go oznacza dodatkowy prezent i jest 

zapowiedzią szczęścia w nadchodzącym roku. 

Ten stary zwyczaj, w naszych czasach został 

nieco zapomniany, ale wciąż w Niemczech  

są produkowane bombki w kształcie ogórka.  

 

 
 

Prezenty dzieciom przynoszą Mikołaj  

lub Dzieciątko Jezus. Niemcy życzą sobie: 

Fröhliche Weihnachten und Glückliches 

Neues Jahr. (mgr Margarita Janik,  

mgr Justyna Rakus na podstawie materiałów 

dostarczonych przez nauczycieli języków 

obcych) 

 

 

 



Do zakochania jeden krok… 

 

Słowami niezapomnianego przeboju sprzed 

lat w wykonaniu Andrzeja Dąbrowskiego 

proponujemy wszystkim parom zakochanych 

oraz singlom podróż w świat piosenek, 

powieści i filmów, których tematem 

przewodnim jest miłość.  

Rozpoczynamy od piosenek. Naszym 

zdaniem, jedną z najpiękniejszych, jest 

ballada śpiewana przez Raya Charlesa I can’t 

stop loving you. Na drugim miejscu naszej 

listy miłosnych przebojów znalazła się 

piosenka, którą Whitney Houston śpiewała  

w filmie pt. Bodyguard – I will always love 

you. W tym zestawieniu nie może zabraknąć 

polskiego utworu – nasz wybór padł  

na przebój zespołu Myslovitz pt. Chciałbym 

umrzeć z miłości.  

 

 
 

Literatura, która ostatnio przegrywa 

rywalizację z filmem, jest również bogata  

w niesamowite miłosne historie. Dla tych, 

którzy nie są przekonani do współczesnych 

opowieści proponujemy dzieło 

najwybitniejszego dramaturga wszech czasów 

– Williama Szekspira. Zachęcamy  

do przeczytania Romea i Julii w oryginalnej 

wersji językowej lub w ciekawym 

tłumaczeniu poety Stanisława Barańczaka. 

Natomiast zwolennikom współczesnych 

historii o miłości polecamy powieści 

Nicholasa Sparksa, np. List w butelce  

czy Jesienną miłość, Federico Moccia  

Trzy metry nad niebem. Ostatnio bardzo 

popularna stała się dziennikarka i pisarka 

Cecelia Ahern; jest autorką takich powieści 

jak: Love, Rosie i PS. Kocham Cię. 

Na zakończenie parę zdań o filmach; 

opowieści o miłości mają wiele odmian –  

od komedii romantycznej po pełne 

dramatyzmu historie wywołujące współczucie 

i łzy. Lista filmowych przebojów jest 

imponująca. Nam najbardziej spodobały się 

następujące tytuły: melodramat Casablanca, 

komedia Pół żartem, pół serio z polskimi 

akcentami. Solistka śpiewająca i grająca  

na ukulele nosiła nazwisko Kowalczyk. W tej 

roli wystąpiła niezapomniana Marilyn 

Monroe. Ciekawa jest również historia pary 

bezwzględnych gangsterów i jednocześnie 

zagubionych kochanków, czyli Bonnie and 

Clyde. Z czasów nam bliższych proponujemy 

filmową adaptację powieści Johna Greena  

pt. Gwiazd naszych wina. 

14 lutego, w dniu św. Walentego zachęcamy 

do oderwania się od codziennych 

obowiązków i wspólnego, z ukochaną osobą, 

słuchania, czytania i oglądania, pamiętając 

przy tym, że Dzień Zakochanych jest tylko 

raz w roku i warto go spędzić w sympatyczny 

sposób. (Kamila Kolińska, Paulina Krzak, 

Karolina Soja, kl. IIIa, opieka redakcyjna  

mgr Margarita. Janik) 

 

 
 



Dreams come true… 

 

 
 

We wrześniu ruszył projekt artystyczny w j. 

angielskim „Our American Dream”; ma on 

charakter językowy i muzyczny. Jego 

realizacja polega na nauce tekstów 

amerykańskich piosenek z lat 80-tych  

i 90-tych XX wieku, takich wykonawców jak: 

James Brown, Michael Jackson, szlagierów  

ze znanych produkcji filmowych – „Blues 

Brothers” czy „Chicago” oraz ich scenicznej 

prezentacji. Opiekun projektu –  

mgr Dominika Tomecka poinformowała nas, 

że musical uświetni finał konkursu języka 

angielskiego „Spelling Quiz”; wręczenie 

nagród przewidziane jest na marzec 2020 r.  

W jednej z ról wystąpi Oliwia Migoń – 

uczennica klasy III b, która opowiedziała nam 

o swoich doświadczeniach aktorskich  

i planach na przyszłość:  

 

Wszystko zaczęło się, kiedy miałam 4 lata. 

Mama zapisała mnie na zajęcia teatralne  

w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu. 

Wtedy, po raz pierwszy, zobaczyłam scenę, 

światła rampy i usłyszałam oklaski. Miałam 

okazję zagrać w kilku produkcjach 

paradokumentalnych, jednak najbardziej 

jestem dumna z mojej roli w serialu  

„Na dobre i na złe”. Dzięki niej mogłam 

pracować na planie filmowym ze znanymi 

polskimi aktorami oraz reżyserem panem Jose 

Iglesiasem. Starałam się dokładnie 

obserwować pracę aktorów, aby zapamiętać  

i nauczyć się jak najwięcej. W końcu moim 

marzeniem jest zostać aktorką. (Oliwia 

Migoń, kl. IIIb, opieka redakcyjna  

mgr Margarita Janik) 

 

 
 

Czas Wielkanocy 
 

 
 

Wielkanoc jest wyjątkowym świętem dla 

każdego chrześcijanina. Tradycja Wielkiego 

Tygodnia kultywowana jest od XIII wieku. 

Tydzień poprzedzający Wielkanoc ma nas  

do tego święta właściwie przygotować. 

 Rozpoczyna się Niedzielą Palmową. 

Wspominamy wtedy uroczysty wjazd Jezusa 

Chrystusa, na osiołku, do Jerozolimy – 

wielkiego centrum religijnego tamtych  

i obecnych czasów. Wszyscy wierni 

przynoszą do kościołów palmy wielkanocne 

ozdobione gałązkami bukszpanu, mchem, 

kwiatami i ziołami. Dawniej, połknięcie 

jednej poświęconej bazi wróżyło zdrowie  

i bogactwo na cały przyszły rok. Palmy, 

zatknięte za święty obraz, chroniły dom przed 

nieszczęściem i złośliwością ze strony 

sąsiadów.  

 

 



 
 

Wielki Czwartek jest pierwszym dniem 

Triduum Paschalnego. Tego dnia odprawiana 

jest msza święta na pamiątkę ustanowienia 

przez Jezusa Chrystusa dwóch sakramentów – 

Eucharystii i Kapłaństwa. Wielki Piątek  

to czas drogi krzyżowej na wzór ostatniej 

wędrówki Jezusa ulicami świętego miasta 

Jerozolimy w stronę wzgórza zwanego 

Golgotą. Wieczorem rozpoczyna się Liturgia 

Męki Pańskiej. Chrześcijan obowiązuje tego 

dnia ścisły post.  

W przeddzień Święta Zmartwychwstania 

święci się pokarmy: jajka, czyli popularne 

pisanki, kiełbasę, inne wędliny, chleb, sól, 

chrzan. Wszystkie te produkty znajdą się  

na wielkanocnym stole i zostaną zjedzone 

podczas uroczystego świątecznego, 

niedzielnego śniadania. (Paulina Krzak,  

kl IIIa, opieka redakcyjna mgr Margarita 

Janik) 

 

 

 
Jerozolima – widok z Góry Oliwnej               Fot. Margarita Janik 

 

 

 



O książkach, muzyce, filmach i prawach autorskich 

 

 
 

23 kwietnia obchodzony jest 

Międzynarodowy Dzień Książki i Praw 

Autorskich.  

Data ta nie jest wybrana przez przypadek. 

Otóż tego dnia w 1616 roku zmarli: William 

Szekspir – określany mianem dramaturga 

wszech czasów i Miguel de Cervantes – autor 

opowieści o niepoprawnym marzycielu, czyli 

słynnym Don Kichocie z La Manchy.  

A teraz parę słów o prawach autorskich. 

Zgodnie z definicją słownikową prawa 

autorskie są zbiorem przepisów prawnych, 

których zadaniem jest zabezpieczenie 

interesów twórców. Prawa autorskie dzielimy 

na dwie grupy: osobiste i majątkowe. Z tych 

pierwszych nie można się zrzec. Mówiąc 

inaczej, dany utwór zawsze będzie przypisany 

do nazwiska twórcy. Inaczej jest z prawami 

majątkowymi. Te można odsprzedać, 

odziedziczyć lub udzielić na nie licencji. 

 

 
Prawa autorskie dotyczą muzyki, literatury  

i filmu. Informują nas – odbiorców o tym,  

w jaki sposób możemy korzystać z literatury  

i innych dzieł sztuki bez stosownej licencji, 

np. w edukacji oraz o tym, kiedy posiadanie 

takiej licencji jest niezbędne. Wykorzystanie 

utworu muzycznego jako tła w prezentacji  

lub amatorskim filmie jest możliwe  

bez uzyskania zgody posiadacza praw 

autorskich, ale już masowe 

rozpowszechnianie tej prezentacji bądź filmu 

już nie. Nielegalne jest również odtwarzanie 

muzyki w miejscach publicznych.  

Pisarze mogą zdecydować, czy pragną 

zachować prawa do tekstów przez siebie 

napisanych czy też przekazać je na rzecz 

wydawcy. W przypadku podjęcia decyzji  

o zbyciu majątkowych praw autorskich należy 

doprowadzić do zawarcia umowy 

wydawniczej między autorem a wydawcą. 

Należy w niej wskazać pola eksploatacji 

książki, do których uprawniony jest wydawca.  

 

 
 

Jeżeli chodzi o filmy, to wszelkie materiały 

audiowizualne można wykorzystywać  

w nauczaniu. Jednak, należy pamiętać, że tak 

jak i w przypadku utworów muzycznych, 

projekcje publiczne mogą odbywać się  

po uiszczeniu opłat licencyjnych.  

Na szczęście wszelkiego rodzaju niezbędne 

informacje dotyczące praw autorskich 

znajdziemy zawsze na opakowaniach filmów 

i okładkach płyt oraz książek.  

Wszelkie prawa autorskie wygasają 70 lat  

po śmierci twórcy. (Kamila Kolińska, Paulina 

Krzak, Karolina Soja; kl. IIIa, opieka 

redakcyjna mgr Margarita Janik, mgr Justyna 

Rakus) 

 

 

Już wkrótce artykuły o egzaminach maturalnych  

i zakończeniu roku szkolnego!!! 

*Zdjęcia i obrazki użyte w gazetce zostały zaczerpnięte z Internetu w celach edukacyjnych 


