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Pewien czas temu, na
łamach naszej gazetki
przedstawiałem Wam
temat, a w zasadzie
problem smogu. Wiemy
już, że pojęcie  smog
pochodzi z języka
angielskiego i jest zlepkiem
słów smoke (dym) i fog
(mgła). Borykamy się z nim
w Polsce od dłuższego
czasu, a szczególnie na
południu kraju.

Dzisiaj temat smogu
przedstawiony zostanie
trochę inaczej, ponieważ
zajmę się modą
antysmogową. Dziwnie to
brzmi, ale uwierzcie mi, że
walka ze smogiem
widoczna jest nawet w
modzie. Handlowcy
świetnie połączyli ją z
ochronę zdrowia.
Przykładem tego są maski
antysmogowe, które na
początku były zupełnie
zwykłe, białe, a dziś -
występują kolorowe, w
kropki, w paski, imitują
głowy zwierząt, roboty, itp.
Kilka lat temu, kiedy
słyszeliśmy w
wiadomościach, że w
Japonii lub Chinach

mieszkańcy zakładają
maski, byliśmy zdziwieni.
Dziś noszenie ich staje się
coraz bardziej popularne w
Polsce. Moda ta rozpoczęła
się właśnie w Krakowie.

Śledząc dalej modą
antysmogową, można
znaleźć bary tlenowe o
ciekawych nazwach jak np.
"OXYGEN BAR Pełną
Piersią". Każdy klient
może  się tam
zdetoksować, dotlenić lub
uzupełnić niedobory
witaminowe.

Krakowska walka ze
smogiem widoczna jest
także w aranżacji
mieszkań. Architekci coraz
częściej projektują wnętrza
z tzw. zieloną ścianą roślin
antysmogowych. Do
najczęściej
wykorzystywanych należą 
paprotka, bluszcz, dracena,
figowiec, ponieważ
pochłaniają wiele substancji
toksycznych. 

Firmy kosmetyczne też nie
pozostają obojętne na

tematykę smogu. W
sklepach można już kupić
mydła wzbogaconę O2 lub
kremy antysmogowe, które
nie tylko chronią przed
smogiem, ale likwidują
także jego toksyczne dla
skóry działanie (np. Smog
Guard  - nawiasem mówiąc
- świetna nazwa, taki
"strażnik smogu"). 

Podsumowując, walka ze
smogiem  jest "na topie".
Widać, że obecna moda
ukazuje aktualne problemy
świata.

Stanisław Kołowrocki
kl. VI a

Maska antysmogowa

Pokaz mody ekologicznej
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Pozory mylą...

 -Panie Nemek, mam
dla pana sprawę. 
Detektyw
uśmiechnął się.
Nareszcie jakaś
robota w tej nudnej
dziurze.
-Proszę mówić dalej.
-Zabito ambasadora
Czech. Policja już
wstępnie ustaliła
sprawcę, ale moim
zdaniem zbyt
pochopnie.
Wszystko wyglądało
prosto, aż za prosto.
Szczegóły przekażę
panu jutro o godzinie
9, w ambasadzie
Czech na Revolution
St. Do widzenia i z
góry dziękuję.
-Do widzenia.
 Następnego dnia na
Revolution St.,
punktualnie o
dziewiątej spotkali
się detektyw Nemek
i sierżant Biggs.
Nemek był szczupły,
o bystrym
spojrzeniu. Nie był
wysoki, a blond
włosy miał
rozczochrane na
wszystkie strony, co
jak on sam mówił-
wspomagało jego
dedukcję. Sierżant
natomiast miał
czarną skórę,

takie same
rozczochrane włosy,
jednak był od
detektywa o pół
głowy wyższy. Oboje
skierowali się na
miejsce zbrodni.
 Ciało leżało na
podłodze, przykryte
czarną, plastikową
płachtą. Wokół
porozpinane były
czarno-żółte taśmy
policyjne. Okno było
wybite, a na uboczu
policjant
przesłuchiwał
złapanego w biegu
pracownika
ambasady. Detektyw
podszedł do innego
stróża prawa.
-Dzień dobry,
detektyw Samuel
Nemek.
-Dzień dobry.
Inspektor Smith, do
usług.
Nemek przyjrzał mu
się. Jakkolwiek
wyglądał on zacnie,
patrzył na niego z
pewną dozą
nieufności.
-Jakie wyciągnęli
państwo wnioski?
-Cóż, że sprawca
uciekł przez okno.
Nie wiemy kto to, ale
mamy pewną listę
podejrzanych.

-Co to za podejrzani?
-Sprzątacz,
sekretarka i pewien
urzędnik.
-Czy mógłbym z nimi
porozmawiać?
-Oczywiście, zaraz
ich przyprowadzę.
 Detektyw obejrzał
się za wychodzącym
pospiesznie
inspektorem.
Zauważył jadowite
spojrzenie, rzucone
przez niego na
komendanta Biggsa.
Ale chwilowo nie
zawracał sobie tym
głowy. Wolał
natomiast rozejrzeć
się po otoczeniu.
 Szklany stół z
hebanowymi
okuciami był jeszcze
brudny od krwi, a
lampka stojąca na
nim miała zbity
abażur. Wybite okno
znajdowało się na
lewej ścianie
gabinetu. Było
wysokie i wychodziło
na podwórze -
brukowany podjazd,
ze śmietnikami z
jednej, a ścianą
ambasady z drugiej
strony. Do budynku
"dolepiony" był
magazyn
sprzątaczy.

W samym gabinecie
nie było niczego
podejrzanego;
żadnych sejfów ani
szafek z czymś
innym niż papiery i
przybory biurowe.
 Te oględziny
przerwał inspektor,
który wszedł do
pokoju wraz z trójką
podejrzanych. Każdy
z nich został mu
przedstawiony.
Detektyw najpierw
wysłuchał ich alibi.
Sekretarka w tym
czasie rozmawiała
przez telefon z (o
ironio)  agentem
firmy
ubezpieczeniowej.
To ona była tą osobą,
która znalazła
martwego
ambasadora.
Sprzątacz był w
gabinecie, aby
odebrać klucz na
drugie piętro.
Znajdowało się tam
archiwum papierów
ważnych
historycznie i
pieniężnie spore
kwoty. Dlatego
właśnie czyszczenie
odbywało się tam
tylko raz w miesiącu-
aby uniknąć
potencjalnej

kradzieży. Klucz miał
być potem,
przekazany
sekretarce. Urzędnik
zaś miał wtedy
przerwę na
papierosa-jednak 
wybrał dziwne
miejsce, bo pod
drzwiami gabinetu
ambasadora. Nie
było tam nawet
popielniczki, a
regulamin zakazywał
zrzucania
papierosów na
podłogę pod karą
grzywny. Najbliższa
popielniczka była
wówczas właśnie w
gabinecie
ambasadora. Poza
tym, przerwa
urzędnika była
dziwnie długa.
 Po wysłuchaniu tych
wywodów detektyw-
wraz z
komendantem
Biggsem-udali się na
śniadanie do
pobliskiego baru.
Wyszli,
odprowadzani
podejrzliwym
spojrzeniem
inspektora. Kiedy
zbliżali się do drzwi
wyjściowych,
detektyw
powstrzymał Biggsa
dłonią.

-Zaczekaj-
powiedział - Może
lepiej wyjdźmy tymi
drzwiami dla
sprzątaczy.
Komendant zdziwił
się najpierw, ale po
chwili uznał, że
czemu nie. Udali się
więc korytarzem za
gabinet, gdzie
otworzyli metalowe
drzwi prowadzące do
magazynku. Na
stoliku stało kilka
butelek po wódce,
miotły były ładnie
poustawiane na
stojakach, a wózki
czekały na
sprzątanie w
specjalnych dokach.
Jeden ze sprzątaczy
otworzył im drzwi, a
następnie wypuścił
drugimi. Podczas
krótkiego przejścia
magazynkiem
detektyw zauważył,
że jedno z miejsc,
gdzie wszyscy
sprzątacze kładli
swoje uniformy…
było puste.

Koniec części
pierwszej.

Jan Śniadach
kl. VI a
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Była wietrzna noc.
Samotny cień jak co
dzień przechadzał
się po lesie.
Dlaczego był
samotny? Otóż, jego
pan uwielbiał
wieczorami biegać.
Pewnego razu biegł
tak szybko, że cień
nie nadążał za nim.
Musiał odsapnąć,
zatrzymał się, lecz
później niestety nie
udało mu się dogonić
pana.
Od tamtej pory,
każdego wieczora,
cień wybierał się na
spacer do lasu,
mając nadzieję

na spotkanie
właściciela.
Minął miesiąc odkąd
cień żył sam.
Pewnego dnia zaczął
rozmyślać: „Może on
umarł? Nie, wtedy ja
bym zniknął. A może
przeprowadził się do
innego miasta? Tak
to musi być to! Mój
pan często
wspominał, że
chciałby zamieszkać
w Londynie”.
Następnego dnia
stawił się na lotnisku
w Gdańsku. Niestety
na widok cienia,
idącego bez
właściciela, podróżni

zaczęli piszczeć.
Cienie niestety nie
potrafią mówić, więc
starał się nie
reagować na piski i
komentarze typu:
„Pewnie gdzieś tu
jest rzutnik, niezły
żart!”. Cień czuł się
sztuczny i
niepotrzebny, ale
gdzieś w środku
jakiś głos mu
podpowiadał: „Hej!
Po coś tu jesteś,
prawda?! Znajdź
właściciela”. Gdy
wchodził do
samolotu, próbował
udawać cień pewnej
pani, tyle że jej

cień strasznie się
przepychał. Podróż
zakończyła się
szczęśliwie.
W Londynie,
naszemu bohaterowi
bardzo się podobało,
że nikt nie zwracał
na niego uwagi i
każdy był zajęty
sobą. Ale raz nawet
pewna dziewczyna
uśmiechnęła się do
niego. Zrobiło się
ciemno. Cień
powędrował do Hyde
Parku.
- „Pan już tu powinien
być” – pomyślał.   
I nagle, gdzieś w
oddali zobaczył

swojego pana.
Podbiegł do niego,
ale jakaś siła go
odepchnęła. Cień nie
rozumiał, dlaczego
nie mógł ponownie
do niego wrócić, więc
postanowił za nim
pójść, żeby się
czegoś dowiedzieć.
Zobaczył jak
właściciel wchodzi
do mieszkania.
Wdrapał się zatem
na balkon. Zajrzał
przez okno do
środka i ujrzał jak
JEGO właściciel  ma
już swój i-n-n-y
cień… Nie mógł w to
uwierzyć to był

dla niego wielki cios.
Nasz bohater usiadł
na balkonie załamał
się, rozkruszył, a
jego kawałeczki
pofrunęły razem z
wiatrem… 

Iga Leszczyńska
kl. VI a

.

14 lutego razem z
klasą wybraliśmy się
do Multikina w Rumi
na film pt. ,,Cudowny
Chłopak". Film
opowiada o pewnym
10-letnim chłopcu o
imieniu Auggi, który
idzie pierwszy raz do
szkoły. Urodzony z
licznymi deformacjami
twarzy, wcześniej
uczył się pod okiem
swojej mamy w domu.
Jako przyszły uczeń 5
klasy wyobrażał sobie
lekcję fizyki, ponieważ
jest to jego największa
pasja. Jego wygląd
sprawia, że staje się
szkolną sensacją, a
dla wielu uczniów

niestety dziwadłem.
Niektórzy się z niego
śmieją, inni wytykają
palcami, mimo tego że
nikt o nim niczego nie
wie. Jednak po
pewnym czasie
Auggie znajduje
przyjaciela Jacka
Willa oraz przyjaciółkę
Summer. Obydwoje
potrafią dostrzec w
chłopcu coś więcej,
niż nietypowy wygląd.
Poznają go jako
niezwykle wrażliwą,
inteligentną oraz
przyjacielską osobę.
Rodzice oraz siostra
Auggiego zawsze
okazywali mu
niezwykłe wsparcie.

Nie zdradzając dalszej
fabuły filmu chciałbym
odnieść się do gry
aktorskiej. Była
wspaniała i bardzo
profesjonalna. Aktorzy
swoimi zdolnościami
okazywania uczuć,
potrafili wciągnąć
widza w wzruszającą
fabułę filmu.
Według mnie film pt.
,,Cudowny Chłopak"
opowiada niezwykłą
historię. Uświadamia
nam, że każdy ma w
sobie wewnętrzne
piękno i nie
powinniśmy zwracać
tylko i wyłącznie
uwagi na wygląd. Film
jest naprawdę godny
polecenia.

Daria Styn
kl. VI a
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Pożegnanie

Twórczość memetyczna

Jest takie miejsce,w
którym gwiazdka nie
jest tak radosna jak
w Waszych domach.
To miejsce to
hospicjum. „Tam
czeka się na śmierć”
– tak mówią dorośli.
Innymi słowy, trafiają
tam ludzie dla
których nie ma już
ratunku.
Opowiem Wam o
panu Henryku, który
zachorował na raka
kości i który trafił do
hospicjum tuż przed
świętami Bożego
Narodzenia. Przez
całe swoje życie pan
Henryk tryskał
energią i dobrym
humorem. Często
pomagał innym 

i szczerze kochał
ludzi, ale najbardziej
kochał swoją
rodzinę: żonę Basię,
synka Andrzeja i
córkę Grażynkę.
Wszystkie chwile
spędzał z nimi.
Troszczył się o nich i
robił wszystko, aby
byli  szczęśliwi.
Nigdy nie myślał o
sobie, zawsze  na
pierwszym miejscu
stawiał swoich
najbliższych.
Kiedy po kilku latach
beztroskiego i
pięknego życia pan
Henryk poważnie
zachorował, trafił do
miejsca z którego już
nie było powrotu.
Kiedy wszyscy

biegali po sklepach
wybierając
świąteczne prezenty
on, opuszczał swój
dom, a pani
pielęgniarka z
hospicjum pakowała
jego maleńką
walizkę. Dzieci Pana
Henryka mieszkały
za granicą, ale
wiedziały, że ich
Ojciec walczy z
rakiem.  Pan Henryk
opowiadał o swoich
dzieciach paniom
pielęgniarkom i
zawsze ich
tłumaczył mówiąc:
„Oni są tacy
zabiegani, mają tyle
na głowie, nie mają
czasu,żeby teraz do
mnie przyjechać.”

Hospicjum w Pucku
opiekowało się
panem Henrykiem
przez całe osiem
miesięcy. Pan Henio
czuł się wtedy
bardzo samotny. Nie
było przy nim nikogo,
kogo kochał. Był
całkiem sam: On i
jego choroba. I tak
zostało już do końca.
W ten najważniejszy
dzień w roku, w
Wigilię, pan Henryk
czuł, że umiera, że
nie ma już siły
walczyć. Żył
wspomnieniami. W
głowie, jak w
aparacie
fotograficznym
przeskakiwały mu
tylko najpiękniejsze

momenty z jego
życia, a głównymi
bohaterami  tego
filmu była jego
rodzina. Pan Henryk
w sercu liczył na to,
że Andrzej i
Grażynka odwiedzą
go.
O godzinie 17.30
serce pana Henryka
przestało bić.
Kiedy Andrzej i
Grażyna weszli do
pokoju numer
siedem Puckiego
Hospicjum,
zrozumieli, że było
już za późno ...
Miejsce pana
Henryka zajęła
dziesięcioletnia
Małgosia.

Julia Kobylska
kl. IV a
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Z prawdziwą przyjemnością prezentujemy nową, stałą
rubrykę naszej szkolnej gazetki w całości poświęconą
memom internetowym. Mem to obecnie niezwykle
popularny gatunek wypowiedzi internetowej. Spotykamy
się z nim niemal na każdym kroku, przeglądając zasoby
sieci. Tematyka memów jest bardzo bogata. Nie ma chyba
takiego obszaru ludzkiej działalności, który nie doczekałby
się krytycznego komentarza w postaci mema
internetowego. Najpopularniejsze są memy stanowiące 
ilustrację do bieżących wydarzeń politycznych,
sportowych, kulturalnych. Równie ciekawe są memy
wytwarzane przez daną grupę społeczną, np. pracowników
naukowych, które wymagają znajomości kontekstu i
pewnej wiedzy. Memom internetowym można by
poświęcić cały numer naszej gazetki, a temat i tak nie
zostałby wyczerpany. W tym miejscu chcielibyśmy jedynie
zachęcić naszych czytelników do podjęcia tego tematu i
tworzenia własnych memów. Najciekawsze będziemy
publikować. Na Wasze memy czekamy pod adresem: 
ekozakreceni@gmail.com

Mem autorstwa Jana Śniadacha z VI a


	Pozory mylą...
	Pożegnanie
	Twórczość memetyczna
	Z prawdziwą przyjemnością prezentujemy nową, stałą rubrykę naszej szkolnej gazetki w całości poświęconą memom internetowym. Mem to obecnie niezwykle popularny gatunek wypowiedzi internetowej. Spotykamy się z nim niemal na każdym kroku, przeglądając zasoby sieci. Tematyka memów jest bardzo bogata. Nie ma chyba takiego obszaru ludzkiej działalności, który nie doczekałby się krytycznego komentarza w postaci mema internetowego. Najpopularniejsze są memy stanowiące
	ilustrację do bieżących wydarzeń politycznych, sportowych, kulturalnych. Równie ciekawe są memy wytwarzane przez daną grupę społeczną, np. pracowników naukowych, które wymagają znajomości kontekstu i pewnej wiedzy. Memom internetowym można by poświęcić cały numer naszej gazetki, a temat i tak nie zostałby wyczerpany. W tym miejscu chcielibyśmy jedynie zachęcić naszych czytelników do podjęcia tego tematu i tworzenia własnych memów. Najciekawsze będziemy publikować. Na Wasze memy czekamy pod adresem:
	ekozakreceni@gmail.com


