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Cyberprzemoc to inaczej przemoc z użyciem mediów elek-

tronicznych – przede wszystkim Internetu i telefonów ko-

mórkowych. Problem ten dotyczy szczególnie dzieci i mło-

dzieży. W Polsce doświadcza go ponad połowa młodych in-

ternautów.  

Chcesz dowiedzieć się jak sobie z nią radzić? Zapraszamy do 

lektury naszego tekstu na str. 3.  



 

CEiS Str. 2 

Dzisiejszy numer gazetki poświęcony jest ważnemu tema-

towi cyberprzemocy. W naszej szkole dzieje się dużo. Informacje 

na temat minionych ciekawych wydarzeń znajdziecie w jednym 

z artykułów. Polecamy również wywiad z Panią dyrektor, w któ-

rym zdradzi nam ona kilka tajemnic o sobie. Przedstawiamy 

Wam również artykuł dla miłośników gier komputerowych. Do-

wiecie się, jakimi nowościami zostaniecie zaskoczeni w tym ro-

ku. W naszym nowym dziale „Muzyka łączy pokolenia…” dowie-

cie się, co gra w duszach naszych nauczycieli.  Miłej lektury… 

Muzyka łączy pokolenia…. 

Rozpoczynamy cykl, który udowodni Wam, że muzyka łączy ludzi w każdym wieku. Dziś 

przedstawimy Wam preferencje muzyczne naszych nauczycieli. Czy odbiegają one daleko 

od naszych… 

Pani wicedyrektor Małgorzata Gajcy 

Jakiej muzyki słuchała Pani kiedyś?- rock. 

Jakiej muzyki słucha Pani teraz? – rock, klasyka. 

Jaka jest Pani ulubiona piosenka i dlaczego?- „Hello” Adele ze względu na wykonawcę. 

 

Pani Jolanta Lau 

Jakiej muzyki słuchała Pani kiedyś?- jazz. 

Jakiej muzyki słucha Pani teraz? – jazz. 

Jaka jest Pani ulubiona piosenka i dlaczego?- Ewa Bem „Sprzedaj mnie wiatrowi”, lubię tę 

wokalistkę za całokształt. 

 

Pan Michał Doliński 

Jakiej muzyki słuchał Pan kiedyś?- pop. 

Jakiej muzyki słucha Pan teraz? – klasyka i muzyka nowoczesna. 

Jaka jest Pana ulubiona piosenka i dlaczego?- utwory Aleksandra Rybaka, bo są połącze-

niem muzyki klasycznej z rozrywkową. 
Natalia Sobotka 
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Cyberprzemoc to inaczej przemoc z użyciem mediów 

elektronicznych – przede wszystkim Internetu i telefo-

nów komórkowych. Problem ten dotyczy szczególnie 

dzieci i młodzieży. W Polsce doświadcza go ponad poło-

wa młodych internautów. Cyberprzemoc pojawiła się na 

przełomie XX i XXI wieku. Napastnicy prześladują swoje 

ofiary złośliwymi i obraźliwymi SMS-ami lub e-mailami. 

Bardziej drastyczną formą ataku jest sporządzanie wi-

tryn internetowych, wpisów na forach dyskusyjnych czy 

dręczenia przez komunikatory sieciowe takie, jak Gadu-

Gadu lub Tlen.pl oraz Facebook. Zamiarem interneto-

wych chuliganów jest zdyskredytowanie (zdołowanie) 

konkretnej osoby lub grupy ludzi czy nawet całych spo-

łeczności. Takie działania 

wynikają z poczucia anoni-

mowości lub bezkarności 

sprawców i ułatwiane są, 

np. zamieszczeniem witryny 

internetowej na serwerze w 

kraju, w którym pisemne 

groźby nie są przestęp-

stwem. W Polsce cyber-

przemoc również nie jest 

karalna, może być potrakto-

wana jednak jako nękanie więc jeśli masz taki problem 

lepiej powiadom o nim rodziców lub nauczyciela! 

Cyberprzemoc 

Przygotował: Szymon Ofat 



 

 

 

 

Rocky Balboa to największy bokser w 

Stanach Zjednoczonych. Film pokazuje 

drogę sportowca na szczyt. Spotyka się 

on z przeciwnościami losu i problemami 

finansowymi jak i rodzinnymi. Musi do-

stać się na szczyt, pokonując Apollo Cre-

eda. Rocky ostro trenuje, aby zostać mi-

strzem, zaś Apollo ćwiczy, aby utrzymać 

formę.  
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Ciekawostki 

- Odrzucił rolę Johna McClane'a w 

"Szklanej pułapce", którą przyjął Bruce 

Willis. 

- Ma brata Franka Jr. oraz dwójkę przy-

rodniego rodzeństwa - siostrę Toni Ann 

Filiti D'Alto i brata Dantego Alexandra. 

- Wytwórnia chciała, by zagrał jedną z ról 

w filmie "Święci z Bostonu", jednak nie 

zgodził się na to reżyser, Troy Duffy.- Był 

brany pod uwagę przy obsadzaniu roli 

Freeze'a w filmie "Batman i Robin". 

ROCKY 

Kącik Filmowy 

Sylvester Stallone 
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Kolejna część filmu o Johnie Rambo z Sylve-

strem Stallone w roli głównej. Tym razem 

wydarzenia będą miały miejsce w Birmie w 

stanie Karen, gdzie John Rambo będzie 

chronił chrześcijańskich misjonarzy przed 

sadystycznymi żołnierzami z Birmy. Rambo 

zgodził się przetransportować najemników 

swoją łodzią, sam też niespodziewanie 

przyłącza się do nich, ratując uwięzionych 

misjonarzy. 

RAMBO 

Sylvester Stallone powraca na ekrany jako 

Rocky Balboa, jeden z najsłynniejszych bo-

haterów w historii kina. We współczesnej 

odsłonie serii do Filadelfii przyjeżdża młody 

Adonis Creed (Jordan). Jest synem Apolla, 

niegdyś zaciekłego rywala i jednocześnie 

wielkiego przyjaciela Rocky’ego. Młody 

mężczyzna nigdy nie poznał ojca, ale boks 

niewątpliwie ma we krwi. Rzuca świetnie 

zapowiadającą się karierę i ryzykując swoją 

przyszłość, stawia na realizację marzeń. Nieakceptowany przez śro-

dowisko zawodowców, mentora znajduje w Rockym. Mistrz, począt-

kowo niechętny, dostrzega w końcu w Adonisie siłę i determinację 

ojca. Czy przy wsparciu legendarnego pięściarza i ukochanej kobiety 

młody Creed zdoła udowodnić swoją wartość? Czy będzie w stanie 

stworzyć własną legendę?  

CREED 

JOHN 

NARODZINY LEGENDY 

Przygotował: Krzysztof Olszewski 
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Czym jest Child Alert?  

Child Alert (także AMBER Alert) jest to system alarmowy, który służy do 

udostępniania fotografii zaginionych dzieci poprzez rozpowszechnianie 

komunikatów środkami masowego przekazu. 

Gdzie możemy zobaczyć taką fotografię? 

Gdy zaginie dziecko nie ma żartów, każda kolejna sekunda jest na wagę 

złota. 

Komunikat o nazwie Amber Alert  możemy spotkać w wielu miejscach, 

np. na telebimach, w metrze ,w autobusie, na mailu i  nawet w google. 

Jak to funkcjonuje? 

Głównym celem programu Child Alert jest szybsze i sprawniejsze poszu-

kiwanie dzieci dzięki standardowemu postępowaniu. Child Alert ma na 

celu zawiadomienie jak największej liczby osób, co ma ułatwić ekspreso-

wy czynny udział w poszukiwaniach. Skuteczność Child Alertu w niektó-

rych krajach wynosi nawet 100%. Child Alert umożliwia błyskawiczne 

upublicznienie konkretnego ogłoszenia na temat zaginięcia 

lub uprowadzenia dziecka.  

 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQk93D8MDKAhVDkiwKHUzqDlEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwiadomosci.radiozet.pl%2FWiadomosci%2FKraj%2FFabian-z-Radomia-uprowadzony-przez-3-mezczyzn-CHILD-ALERT-00014943&p
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Gdzie funkcjonuje? 

Child Alert funkcjonuje w 16 krajach członkowskich Unii Europejskiej: 

w Belgii, Bułgarii, na Cyprze, w Czechach, we Francji, 

w Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Polsce, Portugalii, Ru

munii, na Słowacji, w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Od 31 marca 

2015 system aktywny jest na Słowacji. 

Docelowo Child Alert będzie działać we wszystkich 28 krajach Unii Eu-

ropejskiej. 

Od kiedy zaczęło to działać w Polsce? 

W Polsce system zaczął działać 20 listopada 2013, a za jego wdroże-

nie jest odpowiedzialny Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura 

Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji. Na terenie Polski, w przy-

padku wdrożenia systemu Child Alert działa 30 linii telefonicznych, któ-

re są obsługiwane przez 5 operatorów i 5 oficerów Centrum Poszuki-

wań Osób Zaginionych; system pozwala także na identyfikację roz-

mówców i nagrywanie rozmów telefonicznych. Na obszarze Polski ko-

munikat jest rozsyłany poprzez media maksymalnie przez 12 godzin od 

chwili rozprowadzenia informacji o zaginionej osobie 

 

Informacja o poszukiwanym dziecku na tablicy informacyjnej nad drogą 

Przygotował : Krzysztof Przemyski 
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Najlepiej zapowiadające się gry 

2016 roku 

Uncharted 4 
Tak jak w poprzednich odsłonach przebojowej serii, w Uncharted 4: Kres 

Złodzieja na PlayStation 4 wcielamy się w awanturnika i poszukiwacza 

skarbów Nathana Drake’a, mającego tendencję do pakowania się w kłopo-

ty w różnych egzotycznych częściach globu. Akcja produkcji rozgrywa się 

trzy lata po wydarzeniach ukazanych w Uncharted 3: Oszustwo Drake’a. 

Główny bohater porzucił zawadiacki styl życia i wiedzie spokojne życie z 

Eleną, jednak sielankę przerywa jego brat, Sam, którego główny bohater 

uznawał za zmarłego. Naszym zadaniem jest odnalezienie skarbu pirata 

Henry’ego Avery, od którego zależy życie Sama. Do plusów można zaliczyć 

możliwość gry w trybie multiplayer.  

Tom Clancy’s The Division 
Gra akcji z elementami RPG, ukierunkowana na rozgrywkę wieloosobo-
wą. Produkcja firmowana jest nazwiskiem jednego z najpoczytniejszych 
współczesnych autorów powieści sensacyjnych, Toma Clancy’ego. Fabuła 
gry nawiązuje do słynnej Dyrektywy 51, podpisanej tuż przed końcem 
kadencji przez prezydenta George’a W. Busha i zapewniającej ciągłość 
rządów w przypadku nadzwyczajnego zagrożenia dla kraju. Twórcy ze 
studia Massive Entertainment zaproponowali graczom alternatywną wi-
zję historii, w której fikcyjna operacja Dark Winter – do tej pory jedynie 
symulowana na wypadek ataku bioterrorystycznego – miała zostać prze-
prowadzona naprawdę. 

Tom Clancy’s  

Ghost Recon: Wildlands  
To kolejna odsłona kultowego już cyklu shooterów 

wydawana przez Ubisoft. Tym razem przyjdzie nam 

walczyć z przemytnikami w Boliwi, za ich szeregami. 

Oddany nam zostanie jeden z największych  światów 

w historii gier wideo, w którym będziemy mogli wyko-

nywać zadania w dowolnej kolejności, w dowolny 

sposób. 
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Kingdom Come: Deliverance 
Fabuła gry osadzona została w Europie Środkowej na początku XV wieku. 
Akcja właściwa rozpoczyna się w bowiem w roku 1403, a więc na kilkana-
ście lat przed krwawymi wojnami husyckimi, które wstrząsnęły nie tylko 
Czechami, ale także Królestwem Niemieckim czy Polskim, rządzonym w 
owych czasach przez Władysława Jagiełłę. Głównym bohaterem gry jest 
młody chłopak o imieniu Henry którego wioska została zgrabiona, spalo-
na a następnie zrównana z ziemią. Nasz bohater ma swoją misję, którą 
jest ostatnia wola ojca,chce odnaleźć i ukarać. Produkcja studia Warhor-
se koncentruje się w całości na fabule oraz trybie rozgrywki jednoosobo-
wej, tak więc w grze nie znajdziemy żadnej formy zabawy w wariancie 
mulitplayer. 

Deus Ex: Mankind Divided 

Kolejna część gry wydawana przez SquareEnix i tworzona przez Kanadyj-

skie studio Edios Montreal, w której wcielamy się w agenta Adama Jenso-

na, który w wypadku stracił wszystkie kończyny. Dostał drugą szansę (o 

którą nigdy nie prosił) w postaci przeszczepu kończyn. Akcja dzieje się w --

-, właśnie zmodernizowano nasze protezy, i teraz do dyspozycji mamy 

jeszcze większy arsenał niż w poprzednich grach. 

Rozgrywający się w otwartym świecie sandboksowy symulator przetrwa-
nia, w którym głównym przeciwnikiem graczy są DINOZAURY. Mechanika 
rozgrywki czerpie z tak kultowych pozycji gatunku jak DayZ, koncentrując 
się na aspekcie przetrwania, gromadzeniu surowców oraz wytwarzaniu 
niezbędnych narzędzi i wznoszeniu kryjówek. Jest to jeden z najbardziej 
wyczekiwanych  tytułów w 2016 roku i nie ma się czemu dziwić, bo kto z 
nas nigdy nie chciał przejechać się na dinozaurze, lub co więcej na nim 
polecieć?! Do wielkich plusów można na pewno zaliczyć możliwość gry w 
trybie multiplayer jak i singleplayer.  

Totalwar: Warhammer 
Kolejna gra z serii Totalwar znanej z takich tytułów jak Medieval II czy Shohgun II tworzonych przez 

Creative Assembly. Jest to strategia turowa, której szczególnym atutem są bitwy! Potrafią być napraw-

dę duże, czasem mogą dochodzić nawet do 30 000 jednostek! Zazwyczaj gra przenosiła nas do różnych 

okresów w historii świata, ale tym razem przenosi nas do zupełnie innego świata. W znanym uniwer-

sum Warhammera różne rasy toczą ze sobą ustawiczną walkę o władzę i panowanie nad światem, jed-

nocześnie są one nieświadome faktu, że prawdziwe zagrożenie stanowi nadciągająca z północy potęż-

na siła (chaos). W Total War: Warhammer możemy stanąć po stronie jednej z ras, takich jak ludzie, or-

ki, gobliny, krasnoludy czy wampiry. Ta gra zapowiada się cudownie i polecam się zapoznać 

Ark Survial Evolved 
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Far Cry Primal 
Akcja Far Cry Primal przenosi graczy do epoki ka-
mienia łupanego, około 12 tysięcy lat przed naszą 
erą, i toczy się w pięknej aczkolwiek śmiertelnie 
niebezpiecznej fikcyjnej krainie Oros. Ukształtowa-
ła się ona kilka tysięcy lat wcześniej na skutek cof-
nięcia się lądolodu po ostatnim zlodowaceniu Zie-
mi, dzięki czemu oferuje spore zróżnicowanie kra-
jobrazu – od zielonych lasów po bagna i obszary 
pokryte śniegiem. Gra zapowiada się świetnie, ale 
do wielkich minusów można zaliczyć to, że będzie 
pozbawiona trybu wieloosobowego.  

Xcom 2 
Turowa gra strategiczna o kosmitach stworzona 

przez Firaxis games oraz wydawana przez 2K ga-

mes. Wcielamy się w dowódcę projektu xcom, 

który skupia się na eksterminacji kosmitów któ-

rzy władają ziemią. Będziemy odkrywać nowe 

bronie, wyposażenie i zatrudniać nowych wojow-

ników i inżynierów. Głównym elementem gry 

jest dowodzenie czwórką bohaterów na niezadużych ulicach i placach próbując zabić wszystkich prze-

ciwników, uratować zakładnika, lub odzyskać informacje. 

Przygotowali: Krzysztof Przemyski 

                 Paweł Piłat 

                 Szymon Ofat 

Overwatch 
Overwatch to pierwszoosobowa gra akcji między innymi na platformę PC 
Windows, nastawiona na rozgrywkę wieloosobową. Akcja gry osadzona 
jest w futurystycznej rzeczywistości, pełnej chaosu i konfliktów. Tytułowa 
straż to organizacja mająca na celu utrzymanie pokoju - w jej w skład 
wchodzą najlepsi żołnierze, naukowcy i awanturnicy. Przez lata bezbłęd-
nie realizowała ona swoje zadanie, ale z czasem jej siła i wpływy zaczęły 
maleć, a w samej grupie zaczęło dochodzić do podziałów.  
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Przygotowali: Krzysztof Przemyski 

                 Paweł Piłat 

                 Szymon Ofat 

Jak długo pracuje Pani w zawodzie nauczyciela? 

W tym roku kończę dwudziestopięciolecie mojej pracy. 

Od kiedy pełni Pani funkcję dyrektora? 

Jestem dyrektorem tej szkoły od początku, czyli od 2007 roku. Wcześniej byłam także wi-

cedyrektorem w Zespole Szkół w Nowej Iwicznej. Pełniłam tą funkcję przez 6 lat od 2001 

roku. Potem wygrałam konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Mysiadle. 

Co uważa Pani za swój największy sukces? 

Hmmmm… Sama nie wiem. Może przede mną jest jeszcze największy sukces. Na pewno 

cieszę się z tego, że jesteśmy dobrze postrzeganą szkołą. Nasi uczniowie dobrze się u nas 

czują. Mamy bardzo dobrych nauczycieli, którzy się tutaj realizują. To jest dla mnie naj-

ważniejsze. 

Czy doświadczenie związane z wychowaniem własnych dzieci pomaga pani w pracy w 

szkole? 

Zdecydowanie tak. Mam trójkę dzieci, dwoje dorosłych i synka, który chodzi do drugiej 

klasy szkoły podstawowej. Pamiętając o przygodach moich dzieci w szkole, wiem, z czym 

mają największy problem. 

Jakie są wady i zalety bycia dyrektorem szkoły? 

Zalety są takie, że można realizować swoje cele oraz uczestniczyć w życiu szkoły. Nato-

miast największą wadą jest ogromna odpowiedzialność. Ja tej odpowiedzialności się nie 

boję, lecz praca w szkole jest to specyficzna działka. Trzeba zarządzać nauczaniem, finan-

sami oraz kontrolować budowę szkoły. Największą wadą jest ogrom zadań. 

Jak pani spędza wolny czas? 

Staram się go spędzać aktywnie. Na ferie wyjeżdżam w góry. Bardzo lubię podróżować po 

Polsce i dobrze się tu czuję. Lubię jeździć na rowerze lub na nartach w przeciwieństwie 

do biegania. Nudzę się, kiedy czegoś nie robię. 

Rozmawiały: Natalia Sobotka, Izabela Kluś 

Wywiad z dyrektor p.Moniką Rutkowską 
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Dzieje się…. 
 W listopadzie klasy gimnazjalne mogły wyszaleć się na dyskotece andrzejkowej. 

 W grudniu szkolny wolontariat patronował akcji „Marzycielska poczta”. Nasi uczniowie 

wysyłali listy i kartki do bardzo chorych dzieci. 

 W grudniu odbył się koncert kolęd chóru szkolnego pod kierownictwem Pani Iwony 

Manisty- Kutryś. Nasi szkolni artyści kolędowali również 17 stycznia 2016 r. w Kościele 

Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej.  

 Chór szkolny wydał świąteczną płytę z kolędami. 

 W grudniu edukacja wczesnoszkolna wzięła udział w bożonarodzeniowym apelu. 

 Przed Bożym Narodzeniem nauczyciele i Rada Rodziców zorganizowali kiermasz świą-

teczny. Następny przed Wielkanocą. 

 16 stycznia uczennice szkoły brały udział w Gminnym XVI Konkursie Ortograficznym 

„Ortografia na medal”. 2 miejsce w konkursie zajęła Lidia Szopa z 6c, wyróżnienia otrzy-

mały: Zuzanna Lelewska z 6c, Nina Pajuk z 6b oraz gimnazjalistki- Zofia Leszczyńska z 3a 

i Joanna Gruszecka z 3b. 

 19 stycznia 2016 r. klasy czwarte oraz II i III gimnazjum wzięły udział w spotkaniu autor-

skim z panią Moniką Kowaleczko- Szumowską, autorką m. in. „Galopu 44”. 

 W styczniu klasy IV-VI i klasy edukacji wczesnoszkolnej bawiły się na szkolnych balach 

karnawałowych. Dekoracja zapierała dech w piersiach. 

Montaż: Kuba Giżewski i Michał Świtucha 

 


