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CO ROBI LEGALNA
KULTURA

WWW.LEGALNAKULTURA.PL
Numer, który trzymacie w
ręku, jest wydaniem
specjalnym gazetki
szkolnej 6PRESS. W
całości jest on poświęcony
bardzo ważnemu
zagadnieniu, jakim jest
ochrona praw autorskich. 
jest czyjąś własnością.
utworem. Każda książka,
zdjęcie, gra, program,
nawet zwykły post na blogu
ma swojego twórcę i nie

można wykorzystywać nic
bez jego zgody.
Ważne jest uświadomienie
sobie, że to, w jaki sposób
korzystamy z kultury, ma
na nią ogromny wpływ.
Jeżeli nie zaakceptujemy
prawa do ochrony
własności intelektualnej,
kultura przestanie się
rozwijać i stracimy na tym
wszyscy. 
W celu uświadomienia

społeczeństwu tego, jak
ważne jest respektowanie
praw twórców, powstała
kampania społeczna
Legalna Kultura. Wszelkie
informacje formalne jak
również niektóre ilustracje,
jakie znalazły się w tym
numerze gazetki pochodzą
ze strony
www.legalnakultura.pl.
Zapraszamy do
odwiedzenia jej.

Promujemy ochronę praw autorskich

Projekt Legalna Kultura to
kampania społeczna, która
wiosną 2012 roku
rozpoczęła promocję
korzystania z legalnych
źródeł kultury. Kampanię
realizuje Fundacja Legalna
Kultura. Legalna Kultura
tworzy bazę legalnych
źródeł kultury i wspiera
powstawanie nowych.

Bierze udział w
największych wydarzeniach
kulturalnych w Polsce.
Podejmuje różnorodne
działania w zakresie
edukacji. Organizuje
atrakcyjne konkursy dla
internautów, którzy
zaglądają na
www.legalnakultura.pl.
Celem kampanii społecznej

Legalna Kultura jest
zbudowanie poczucia
odpowiedzialności za
kulturę i dobrego obyczaju
korzystania z legalnych
źródeł w sieci i poza nią.
Legalna Kultura dąży do
tego, żeby legalne źródła
były bardziej dostępne.

Zachęcamy Was do
odwiedzenia strony
www.legalnakultura.pl i
zapoznania się z bazą
legalnych stron www, z
których można pobierać
treści.

źródło:
www.legalnakultura.pl

www.legalnakultura.pl

www.laf.net.pl

Wioletta Styczyńska

źródło:

źródło:

http://www.legalnakultura.pl/
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      ŚWIAT SURFUJE

  TALK SHOW

Prawo autorskie to
bardzo aktualny i
szeroki temat. Każdy
z nas powinien
wiedzieć, na czym
ono polega, z jakimi
obowiązkami i
prawami się wiąże.
24 września 2015 roku
odbył się w naszej

szkole apel
poświęcony temu
zagadnieniu.
Uczniowie z klasy 3d i
2b  przygotowali talk
show pt.  ”Świat
surfuje”. 
W ciekawej formie
przedstawili
najważniejsze aspekty
prawa autorskiego

i przybliżyli zasady
bezpiecznego i
legalnego korzystania
z Internetu.
Uświadomili swoich
rówieśników, że
wszystko
opublikowane w sieci
lub w inny sposób
udostępnione, ma
swojego autora i

nie można tego
wykorzystywać bez
wiedzy i wyraźnej
zgody twórcy lub jego
spadkobierców.
Istnieją jednakże
wyjątki, o których
również była mowa.
Rozmowie
prowadzącej  z
zaproszonymi gośćmi
towarzyszyła

 Bezpieczni              
 w Internecie
Drodzy chłopcy i
dziewczęta
Niech z Was każdy
zapamięta
Gdy w Internet
zaglądamy
O bezpieczeństwie
pamiętamy. To zasady
podstawowe:
Chronić dane osobowe
Hasła, adres – nie
zabawa - to Wasza
prywatna sprawa.
By mieć zagrożenie z
głowy, wymyśl nick
internetowy.

Bądź ostrożny wobec
nowych znajomych
facebookowych.
Zważ co piszesz na
portalu, unikaj spotkań
w ”realu”.
W sieci słowa
dopuszczalne –    
Te jedynie cenzuralne.
Nie dokuczaj, nie
przerażaj
I nikogo nie obrażaj.
Gdy pocztę otwierasz
sam - sprawdź, czy
jest tam jakiś spam.

prezentacja
multimedialna. Do
dyskusji zachęcani byli
także widzowie, z
czego skwapliwie
korzystali. Talk show
zakończył się mocnym
akcentem w postaci
piosenki, do której tekst
napisał nasz kolega z
kl. 2b – Kamil Olewnik. 
Raperki podsumowały
dyskusję śpiewająco,
przypominając, że:
„Za kradzieże, za
plagiaty

Szybko trafia się za
kraty...".

(cały tekst piosenki
wyżej )

      Natalia Marciniak
   Karolina Oryszczyn
              Martyna          
       Budzynowska
                  kl. 3a

Usuń te szkodliwe
treści, moc wirusów
się się w nich
mieści.Aby chronić
własne pliki
korzystajcie z dóbr
techniki. 
Zastosujcie całkiem
nowy program
antywirusowy.
On rozpozna
zagrożenia, 
nie dopuści do
zniszczenia
Wszak Internet –
świetna sprawa
Jest nauka, jest
zabawa.
Polecam Wam
korzystanie
oraz „z głową”
surfowanie.

Autor w sieci coś
zamieści:
Nie rusz! To są cudze
treści!
Za kradzieże, za
plagiaty
Szybko trafia się za
kraty.
Bądź uczciwy, nie
cwaniakuj
I w kłopoty się nie
pakuj. 
Kopiowanie
zabronione!
Prawem autorskim jest
chronione.
   Tekst piosenki:
Kamil Olewnik kl. 2b

Debata

Raperki Bambo i Biszkopt

Świat surfuje Promujemy legalną kulturę

Wioletta Styczyńska

WS

WS WS
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Dyrektor szkoły z autorem piosenki

Publiczność bierze czynny udział w show

WS

WS



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 37 10/2015 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PL6PRESS

   Jak przestrzegać prawa autorskiego?

         - o plagiacie

Plagiat -  wiele osób
nawet nie wie, co to
słowo oznacza. Otóż
jest to przywłaszczenie
sobie pracy, czy dzieła
nienależącego do nas.
Oznacza prawie to
samo, co kradzież.
Konsekwencje plagiatu
mogą być poważne.
Grozi za to nawet do 3
lat pozbawienia
wolności.
Byłem kiedyś
świadkiem takiej
sytuacji. Mój kolega
Artur spisał od swojego

przyjaciela
wypracowanie z języka
polskiego. Jednak
nauczycielka
spostrzegła, że prace
są identyczne, różnią
się tylko paroma
wyrażeniami. Na lekcji
poprosiła chłopców do
siebie. Podała im
zeszyty i powiedziała,
żeby przeczytali na
głos. Gdy skończyli,
nauczycielka zapytała
klasy, co te prace mają
w sobie podobnego.
Wszyscy odpowiedzieli
chórem, że są takie
same.

Polonistka spojrzała na
chłopców z
półuśmiechem i
poprosiła o przyznanie
się tego, który odpisał
tekstom kolegi. Groźba
jedynki dla obydwóch
skłoniła Artura do
szczerości. Powiedział,
że to on spisał pracę.
Dostał jedynkę. A
ponieważ dopuścił się
plagiatu, na przyszły
tydzień ma napisać
pracę na temat tego
występku. To była
bardzo  łagodna kara
za popełnienie

przestępstwa, jakim
jest plagiat. Dotyczy to
także zdjęć, filmów,
muzyki itp. Plagiatu nie
popełniamy wtedy, gdy
umieścimy link do
strony, z której
wzięliśmy materiały lub
gdy zapytamy się ich
właściciela o zgodę na
udostępnienie, jednak
zawsze musimy podać
imię i nazwisko autora i
źródło, z którego
korzystaliśmy.
Łukasz Gregorczyk
kl. 1D

źródło:

www.radiopik.pl

Przedmiotem prawa autorskiego są
wszelkie przejawy twórczości: dzieła
literackie, publicystyczne, muzyka,
zdjęcia, blogi, filmy, gry - wszystko, co
stworzył ktoś inny. Twórca lub jego
spadkobiercy są właściecielami dzieła,
więc należy im się wynagrodzenie za
korzystanie z niego.

Jednak bez zezwolenia
twórcy, internauta ma
prawo ściągać utwory,
kopiować je i
nagrywać, ale jedynie
te, które za zgodą
autorów zostały
udostępnione
publicznie i tylko pod
warunkiem, że odbywa
się to w ramach
dozwolonego
użytku. To znaczy, że
dzieło z którego
korzystamy musi być
już udostępnione i
robimy to wyłącznie dla
celów prywatnych.
Mamy także
obowiązek wskazania
twórcy i źródła
pochodzenia utworu. 

Zezwolenia wymaga
rozpowszechnianie
cudzego wizerunku i
korespondencji w
mediach, czyli np.
wrzucanie nie swoich
zdjęć czy maili do
sieci, bez zgody
zainteresowanego. Za
każde naruszenie
praw  autorskich
przewidziano sankcje
cywilne, a nawet karne
(w szczególnych
przypadkach, aż do
pozbawienia wolności
do lat 5).

  Stopka redakcyjna
 Redakcja 6PRESS:
Natalia Marciniak
Karolina Oryszczyn
Martyna Budzynowska
Łukasz Gregorczyk
Wiktoria Korcz

Opiekunowie:
Wioletta Styczyńska
Anna Kaim

       
Informacje
             
 i
niektóre  
           
 ilustracje
           
wykorzystane
           w
gazetce
pochodzą
ze strony
www.legalnakultura.pl

    Zapraszamy do
 odwiedzenia naszej
 strony internetowej:

   www.gim6radom.    
       edupage.org

   gdzie znajdziecie
 więcej relacji i zdjęć  
   z życia szkoły.

KORZYSTAJ TYLKO
 Z LEGALNYCH
ŹRÓDEŁ.

ICH BAZĘ
ZNAJDZIESZ

W INTERNECIE.
MIĘDZY INNYMI NA
STRONIE: 
           WWW.
LEGALNAKULTURA.
              PL

  ,, To spisywać można,  
             czy nie ?’’

www.gf24.pl

źródło:


