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 Na przełomie marca i kwietnia bieżącego roku odbył się konkurs fotograficzny organizowany przez redakcję
szkolnej gazetki „Michalinka”. Otrzymaliśmy piękne fotografie od 28 uczniów naszej szkoły. Konkurs został
podzielony na grupy wiekowe z podziałem na klasy. Uczniowie klas młodszych od I do III mieli za zadanie
wykonać fotografię w kategorii „Co w trawie piszczy”. Uczniowie klas od IV do VIII mieli wykonać zdjęcie w
kategorii krajobraz. Rolę jury pełniły redaktorki naszej gazetki wraz z Panią Katarzyną Bujas, która w dziedzinie
fotografii ma niebanalne doświadczenie i jest dla na autorytetem. Komisja oceniająca nadesłane prace brała
pod uwagę zgodność z tematem kategorii konkursu, regulaminem konkursowym oraz zaangażowanie i
pomysłowość młodego fotografa. Wszyscy byli zgodni co do nagrodzonych prac. Konkurs został rozstrzygnięty,
a wyniki wraz z nagrodzonymi fotografiami prezentujemy w naszej gazetce.

W kategorii „Krajobraz”

- I miejsce zajęła Marika Piwowar

     Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego!
                                                            Prezentuje Oliwia Wrona

.
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         - III miejsce zajął Jakub Czekirda

- II miejsce   
      zajął
    Adam       
  Kowalik
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-

     - II miejsce zajął Wojciech Zarembski

                            W KATEGORII
 
                  " CO  W TRAWIE  PISZCZY?"

   - I miejsce  zajął 

  Bartosz    Karczmarz

.

-
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- III miejsce zajęła
 Małgorzata Reyman 

.

WYRÓŻNIONO ZDJĘCIA: Karoliny Poroszewskiej, Karoliny Thier 
                                                             i Jakuba Romańca        
     
                       WSZYSTKIM 28 UCZESTNIKOM 
                SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ 
             I GRATULUJEMY PIĘKNYCH FOTOGRAFII.
        RADZIE RODZICÓW SKŁADAMY PODZIĘKOWANIE
                        ZA UFUNDOWANIE NAGRÓD.

.

.

.
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     CZYTANIE   PROPAGUJEMY,   SLEEVEFACE WYKONUJEMY !

                      SLEEVEFACE 
- to zdjęcia, których elementem jest 
 okładka książki  wmontowana w ten 
 sposób, że widoczna jest jako część 
 twarzy, ciała bądź całej sylwetki, 
 stanowiąca z nią spójną całość.
 W efekcie powstaje złudzenie 
 prezentujące kreatywne połączenie 
 fotografowanej osoby z postacią i tłem 
 z okładki.

  Uczniowie klasy IV: 
 Wiktoria Polcyn, Patrycja Sobucka, Filip Papierz 

  zainspirowani na jednej 
  z lekcji języka polskiego 
  wykonali prezentowane obok prace.

Papierz Filip
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AKITA INU – pierwotna rasa dumna i pewna siebie
                                                                  autorka tekstu i właścicielka psa tej rasy: Otylia Korczak kl. VIII

Yoshii – aita inu

 Akita Inu („Inu” z japońskiego oznacza „pies”) to
największy pies spośród japońskich ras w typie
szpicowatym, dlatego często jest mylona z
nordycką rasą psów zaprzęgowych husky lub al
askan malamute. 

Pochodzenie
Psy tej rasy wywodzą się z północnej Japonii – z
wyspy Honshu. Akity istniały w Japonii już 5 tysięcy
lat temu. Towarzyszyły samurajom i występowały w
mitologii japońskiej. Te czworonogi cieszyły się
wielkim poważaniem oraz szacunkiem. Pierwotnie
akity były psami wykorzystywanymi podczas polowań
na grubą zwierzynę – dzika, jelenia i niedźwiedzia, a
także do ciągnięcia ciężkich ładunków i niestety
przeznaczone były również do krwawych walk psów.
W 1931 roku rasa została uznana za dziedzictwo
kulturowe Japonii. Po II wojnie światowej populacja
akity znacznie się ograniczyła, a szczeniaki i dorosłe
psy zaczęły się mocno różnić. W późniejszym czasie
doszło do podziału na dwie linie hodowlane. Jedną
jest pierwotna akita japońska, drugą akita
amerykańska. Wywóz rasy akita inu z Japonii był do
1945 roku całkowicie zakazany. Do Polski pierwsza
akita inu została importowana w 1990 roku z
Norwegii.

Wygląd
Akita to pięknie zbudowany pies, niezmiernie
elegancki, o harmonijnej i dumnej sylwetce. Akita ma
typowy wygląd szpica z charakterystycznie
noszonym, zawiniętym nad grzbietem puszystym
ogonem. Charakterystyczną cechą rasy są małe,
głęboko osadzone, lekko skośne, ciemne oczy. Uszy
niewielkie, grube, stojące, pochylone lekko do przodu
tak, że stanowią niemal przedłużenie górnej linii karku
akity. Wysokość rasy w zależności od płci oscyluje w
granicach 60 – 70 cm. Sierść mają krótką, sztywną z
mocnym podszerstkiem (chociaż zdążają się również
akity długowłose). Występuje w czterech
umaszczeniach: białym, rudym, pręgowanym, lub
sezamowym – z białymi znaczeniami.

Charakter
Ten puchaty "niedźwiadek" jest niezwykle odważny i
ma silny instynkt terytorialny. Akity są pewne siebie,
wierne, pojętne, inteligentne. Łączą w sobie
opanowanie i waleczność, ale też upór i zawziętość.
Są niezależne, o wysokim stopniu dominacji, dlatego
potrzebują ustalonej hierarchii w stadzie ludzkim jak i
psim. Nieznajomych psów raczej nie tolerują i niestety
zazwyczaj są w stosunku do nich agresywne. Akita
raczej nie będzie się specjalnie cieszyła ze spotkania
z innymi psami — jest psim outsiderem i już.
Wystarczy mu jego ludzka rodzina. W domowych
pieleszach z myśliwego przeistaczają się w
spokojnego niedźwiadka, który potrafi przespać nawet
kilkanaście godzin na dobę. Jest to rasa raczej
energooszczędna i „przedsiębiorcza” – jeśli uzna, że
nie ma dostatecznej kondycji, by upolować np.
wiewiórkę, wymyśli coś, by upolować jakiegoś mniej
zwinnego zwierzaka.

fot. Otylia Korczak

https://fajnyzwierzak.pl/porady/akita-amerykanska-charakterystyka-usposobienie-tresura-choroby/
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Yoshii – aita inu

 Akita nie jest również psem, który szczeka bez
potrzeby, jest czujnym obserwatorem i jeśli ktoś
będzie podejrzanie zachowywał się, akita swoje
podejrzenie obwieści szczekaniem. Poza
szczekaniem, akita używa szerokiej gamy dźwięków –
jest gadułą i dyskutantem, ale większość dźwięków
jest zarezerwowana dla własnej rodziny i stada. 

Jedną z najcharakterystyczniejszych cech akity jest jej rytualny „taniec” – potrzebne są jej do tego jakieś
akcesoria: zabawka lub cokolwiek: kapeć, skarpetka (najlepiej właściciela) lub nawet listek. Akita ma dwa
oblicza: jedno dla właścicieli, drugie dla obcych. Przy swoim właścicielu potrafi zachować się wobec każdego
nienagannie. Lepiej jednak nie zostawiać jej sam na sam z gośćmi, bo natychmiast staje się szefem i zamienia
wszystkich obecnych w „figury woskowe”. W zasadzie nie robi nic szczególnego, samym pozornie spokojnym
spojrzeniem typu „nic nie widzę, nic nie słyszę, jest mi wszystko obojętne” daje stanowczo znać, że nikt nie ma
prawa niczego dotknąć ani ruszyć do czasu gdy wróci właściciel. 
Tresura
Akita to pojętny uczeń, jednak często wykonują poprawnie komendę, gdy same uznają jej zasadność lub
opłacalność (np. za smaczek). Akita robi tylko to, co uważa za słuszne. Akity uczą się bardzo szybko, lecz nie
wszystkiego co chciałby właściciel np. same otwierają lodówkę lub drzwi do domu. Interesującą kwestią u akit
jest występująca raz na jakiś czas wybiórcza głuchota. Ciężko to zjawisko wytłumaczyć – to trzeba zobaczyć
na własne oczy. Po prostu pies, który do tej pory reagował na komendę przestaje ją słyszeć (najczęściej chodzi
o przywołanie). Pies potrafi wtedy albo udawać, że nie słyszy i nie widzi, że czegoś od niego wymagamy, albo
wręcz patrząc wprost na nas wygląda jakby właśnie stracił słuch. 

Źródło: pinterest

.

fot. Otylia

Fot. Shiba Inu -
memy

.
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Dla kogo akita inu?
Te psy nie nadają się dla każdego. Akita to indywidualista (to pies o charakterze kota), dlatego potrzebuje
doświadczonego właściciela, który będzie potrafił mądrze wychować psa oraz dysponuje czasem i chęcią na
konsekwentne i intensywne układanie akity oraz jej socjalizację. Absolutnie nie możemy pozwolić sobie na
pozostawienie dominacji w łapach naszego czworonoga, gdyż może się okazać, że to my mieszkamy z akitą –
szeryfem, a nie akita z nami.

 Akita inu to rasa kojarzona z dwoma rzeczami: pierwszą jest tzw. „Pieseł” – postać z memów, która rozśmiesza
(choć tak naprawdę Pieseł to Shiba Inu – rasa potocznie nazywana małą Akitą). Ponadto, fanem rasy jest
Władimir Putin – prezydent Rosji). Jednak największy rozgłos temu psu przyniosła amerykańska adaptacja
historii Hachico z Rechardem Geer w roli głównej. Film ten, to chyba zaraz po królu Lwie największy wyciskacz
łez.   

 Źródło
http://fuennooka.pl/charakter.html
https://fajnyzwierzak.pl/porady/akita-akita-inu-opis-historia-rasy-tresura-ceny/
https://www.zooplus.pl/magazyn/psy/rasy-psow/akita-inu#wygl%C4%85d
https://johndog.pl/blog/rasy/akita-inu/
https://kochamyzwierzaki.pl/akita/
http://www.piesporadnik.pl/title,pid,45,oid,47,cid,39.html

        Psy ratują świat i zmieniają bieg historii!

Poznaj historie prawdziwych psich bohaterów, którzy
przyłożyli łapę do tego, by świat był lepszy. Jak tego
dokonali?

Antis, psi lotnik, towarzyszył żołnierzom na pokładzie
samolotów w trakcie drugiej wojny światowej. Suczka
Oddball opiekowała się pingwinami w Australii. Trakr,
niezłomny owczarek niemiecki, ratował ocalałych pod
gruzami World Trade Center. A urocza i harda Fortune
tak bardzo podpadła samemu Napoleonowi, że aż
chciał się jej pozbyć.

Przygotuj się na moc faktów i bohaterskich wyczynów,
od których aż sierść się jeży!
Kudłata i rozszczekana lektura dla wszystkich, którzy
mają bzika na punkcie psów.

https://www.znak.com.pl/

  

http://fuennooka.pl/charakter.html
https://fajnyzwierzak.pl/porady/akita-akita-inu-opis-historia-rasy-tresura-ceny/
https://www.zooplus.pl/magazyn/psy/rasy-psow/akita-inu#wygl%C4%85d
https://johndog.pl/blog/rasy/akita-inu/
https://kochamyzwierzaki.pl/akita/
http://www.piesporadnik.pl/title,pid,45,oid,47,cid,39.html
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WIOSNĄ PRZYRODA BUDZI SIĘ DO ŻYCIA, A MY Z WIĘKSZA UWAGĄ PATRZYMY NA OTACZAJĄCĄ NAS
PRZYRODĘ. 22 KWIETNIA OBCHODZIMY ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI I Z TEJ OKAZJI DOM KULTURY W
ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH OGŁOSIŁ KONKURS NA OPOWIADANIE O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ POD
HASŁEM: "ŚMIECI MNIEJ, ZIEMI LŻEJ". UCZNIOWIE KLASY IV I VII A Z NASZEJ SZKOŁY WZIĘLI W NIM
UDZIAŁ. PONIŻEJ PREZENTUJEMY PRACĘ OLIWII WRONY.

                                                     
                       W  ŚMIECIOWYM  POTRZASKU

     Każdy z nas zapewne niejeden raz marzył o wypoczynku na gorącym piasku bałtyckiego wybrzeża.
Niejeden zapewne spędził wakacje w Kołobrzegu, lub żeglował po zatoce Puckiej. Wiele mówi się o
niskiej jakości wody w naszym Bałtyku, o problemie cierpiących zwierząt i zdegradowanej flory
morskiej. Dla mieszkańców Małopolski problemy te są jednak nieco odległe, zapewne ze względu na
dystans dzielący nas od brzegu Morza Bałtyckiego. Cóż możemy mieć wspólnego z jakością wody w
morzu, znajdującym się w odległości 600 kilometrów od Ochojna? Okazuje się, że jednak mamy.

      Od dzieciństwa uwielbiałam wyjazdy nad polskie morze. Zawsze fascynował mnie ten ogrom wody
ciągnący się, aż po horyzont. Na lekcjach przyrody i geografii uczyłam się, że morza są zasilane przez
dorzecza wielu rzek. Głównym dopływem naszego Bałtyku jest królowa polskich rzek – Wisła. Jej nurt
zasilają mniejsze rzeki. Jedną z nich jest Wilga. Wody naszej lokalnej rzeki klasyfikowane są w V klasie
jakości wód. To niestety bardzo źle świadczy o czystości wody w rzece, przepływającej przez naszą
gminę. Wilga jest rzeką bardzo krótką, jakość jej wody świadczy niestety o tym, że trafia do niej bardzo
dużo naszych lokalnych zanieczyszczeń. Jednym z dopływów Wilgi jest strumień Dobrzyk. Niewielu o
nim słyszało, ale przekraczamy go na co dzień, podróżując z Ochojna w stronę Krakowa. Mostek nad
Dobrzykiem mijamy, zjeżdżając z Ochojna w stronę Pokrzywnicy. Jednym z jego dopływów jest
strumyczek, który przeskakuję codziennie, wychodząc na spacer z moim psem. Któregoś dnia zdałam
sobie sprawę, że plastikowa butelka dryfująca moim strumykiem, może kiedyś znaleźć się w Bałtyku.

    Wiosną, kiedy topnieje śnieg, nurt mojego strumyka staje się wartki. Jego szum słychać z daleka, już
od granicy lasu. Z niewinnego, leniwego cieku, staje się agresywnym i wartkim potokiem. Skupia wody
z topniejącego śniegu i wszelkie nieczystości spływające rowami zlokalizowanymi w wyższych partiach
naszej miejscowości. Wtedy ilość śmieci staje się zatrważająca. W niektórych miejscach połamane
gałęzie i konary tworzą naturalne tamy, a na nich zatrzymują się większe przedmioty niesione przez
wodę. Można tam znaleźć siatki na zakupy, plastikowe butelki, pojemniki po olejach samochodowych i
wiele innych materiałów szkodliwych dla środowiska. Odkąd jestem świadoma, gdzie te wszystkie
śmieci mogą dotrzeć, staram się je zbierać i sprzątać, jednak pewnego razu się spóźniłam.

W niedzielne przedpołudnie wybrałam się z psem na przyjemny, wczesnowiosenny spacer. Podążałam
stałą trasą prowadzącą w stronę lasu i mojego strumienia. Zastanawiałam się, czy zdołam przeskoczyć
go w znanym miejscu, bo po ostatnich opadach, wody mogło być dość dużo. Kiedy byłam już blisko,
pies zaczął dziwnie się zachowywać, wyraźnie coś wyczuł. Rozejrzałam się, by sprawdzić, czy w okolicy
nie ma dzików. Słyszałam, że były tu ostatnio widywane. Niczego nie dostrzegłam, ale pies coraz
mocniej ciągnął smycz. Nie wiem skąd w nim tyle siły, ale nagłym szarpnięciem wyrwał mi smycz z ręki
i pognał przed siebie. Zapewne wyczuł jakieś zwierzę. Pobiegł ścieżką, którą zazwyczaj
spacerowaliśmy, podążyłam za nim co sił. Nagle usłyszałam przeraźliwy skowyt… Okrutnie się
wystraszyłam i nie szczędząc sił biegłam w kierunku, z którego słyszałam błagalne wołanie mojego
psa. 
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  W okolicy małego wodospadu, gdzie nagromadzone gałęzie utworzyły
dość sporą tamę, pośród kłębowiska worków i butelek dostrzegłam ruch.
Tam chyba był mój pies. Kiedy dotarłam na miejsce, zrozumiałam co się
stało. Rubin usiłował przedostać się na drugi brzeg, korzystając z
naturalnej przeprawy zbudowanej z gałęzi i nagromadzonych śmieci.
Próbując przecisnąć się pod grubym konarem, zaplątał się w foliowy
worek, który zaciskał się coraz mocniej na jego szyi. Im bardziej próbował
się uwolnić, tym pętla szczelniej zaciskała krtań i utrudniała oddech.
Dobrze, że byłam blisko i mogłam zareagować. Rzuciłam się na pomoc i
oswobodziłam mojego pupila ze śmieciowego potrzasku. Psiak był
przerażony, trząsł się cały i widać było, że sytuacja była dla niego bardzo
stresująca.

     Z wielkim rozgoryczeniem spojrzałam na nową stertę śmieci, której jeszcze wczoraj
tu nie było. To zatrważające, że nie dbamy o swoje otoczenie, a na dodatek stwarzamy
zagrożenie dla istot żywych. Przecież w taką samą pułapkę mogło wpaść jakieś leśne
zwierzę, któremu nikt nie mógłby pomóc. Byłam okrutnie zła, ale jednocześnie
szczęśliwa, że dotarłam tak szybko i mogłam oswobodzić swojego psa. Chciałam jak
najszybciej wrócić do domu, ale postanowiłam uprzątnąć śmieciową pułapkę.
     
     Dbajmy o naszą planetę, miasta, miejscowości, czy pobliskie lasy, ponieważ nie są
nam one dane na wyłączność. Bądźmy odpowiedzialni za nasze działania. Sprawmy,
by Ziemia była miejscem bezpiecznym dla nas wszystkich.
     Od dnia tego feralnego zdarzenia zawsze mam w kieszeni worek na śmieci i
zbieram napotkane zanieczyszczenia, które mogą być zagrożeniem. Ciągle też
zastanawiam się, jak to jest możliwe, że wszyscy cenimy piękno przyrody, pragniemy
spędzać czas w zdrowym i czystym środowisku, a swoimi nieroztropnymi działaniami
szkodzimy przyrodzie. Przecież możemy segregować i oddawać śmieci w
nieograniczonej ilości i tak niewiele wysiłku potrzeba, aby nie zatruwały naszego
otoczenia. Pamiętajmy o tym, że wyrzucona przy drodze niepotrzebna siatka z
zakupów może stać się śmiertelną pułapką dla żywej istoty. Pamiętajmy o tym, że
plastikowa butelka wyrzucona niedbale gdziekolwiek, może trafić nawet do Bałtyku
oddalonego o setki kilometrów i przyczynić się do degradacji morskiej fauny i flory.
Pamiętajmy o tym, że działania każdego z nas przyczyniają się do ogromu skutków
zgubnych dla naszego środowiska naturalnego. Każdy lokalny strumyk działań
decyduje o kondycji globalnego oceanu. Każdy z nas powinien dbać o swój dom, a
szczególnie o to, co jest naszą wspólną własnością.

                                                                                                   OLIWIA  WRONA  KL. VII a
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      GABRYSIA PRZEPROWADZA WYWIAD ZE SWOIM TATĄ           
                               TOMASZEM KURNIKIEM 
  

-  Jak długo prowadzisz firmę "Multiterm"?
- Tę działalność usługowo - budowlaną prowadzę już od 10 lat.

- Co dokładnie wykonujesz, czy mógłbyś opisać na czym polega Twoja praca?
- Prowadzę firmę ogólnobudowlaną, która w 90% zajmuje się termoizolacją  
   budynków,  a w 10%  wykończeniem wnętrz.

- Czy kosztowne jest utrzymanie takiej firmy?
-  Koszty utrzymania firmy są bardzo różne i w głównej mierze zależą od ilości
   zatrudnionych pracowników. 

-  Ile czasu  zajęło Ci stworzenie takiej firmy?- Stworzenie mojej firmy zajęło mi 8 lat     
   praktyk w firmie termoizolacyjnej, w której nabyłem doświadczenia. Obecnie swoją
   działalność budowlaną prowadzę już 10 rok i w dalszym ciągu nabywam nowych
   umiejętności, gdyż branża budowlana stale się rozwija. 

- Jakiego sprzętu najczęściej  używasz? 
- Na to pytanie jest mi ciężko odpowiedzieć, ponieważ do wykonania termoizolacji
  budynku jest potrzebnych wiele specjalistycznych narzędzi oraz elektronarzędzi, lecz
  główne narzędzia, które są wykorzystywane przez moją firmę to rusztowanie
  elewacyjne oraz agregat szpachlarskotynkarski , który służy nam do nanoszenia
tynku
  na elewacje.

- Bardzo dziękuję za odpowiedzi na moje pytania.

termiozolacja
fot. T.

fot. T.
Kurnik
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Maj - najpiękniejszy miesiąc wiosenny. Do życia budzi przyrodę i nas  piękny
słoneczny dzień, słyszymy świergot ptaków, a krajobraz nabiera soczystych kolorów.
Maj nie tylko jest piękny przez swoją przyrodę, ale też przez bardzo ważne dla nas dni
i święta.
A są nimi:

Święto Pracy obchodzone 1 maja nazywane również Międzynarodowym Dniem
Solidarności Ludzi Pracy. Święto obchodzone jest od 1890 roku. W Polsce od 1950
roku jest to święto państwowe. Dzień ten jest wolnym dniem od pracy. W kościele
katolickim 1 maja jest dniem uroczystości ku czci patrona robotników- świętego
Józefa. Rok 2021 w kościele katolickim został ogłoszony przez papieża Franciszka
rokiem św. Józefa.

2 maja Dzień Flagi inaczej Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polski. Święto wprowadzone
na mocy ustawy z dnia 20 lutego 2004 roku obchodzone jest co rocznie. W tym dniu
wywieszamy flagi narodowe. Flaga może być zawieszona cały rok z okazywaniem czci,
szacunku. Święto flagi obchodzą inne kraje np. : Argentyna, Finlandia, Ameryka.

Święto Konstytucji 3 maja. Została ona uchwalona 3 maja 1791 roku przez sejm z
królem Stanisławem Augustem Poniatowskim na czele. Konstytucja potwierdzała
przywileje mieszczańskie z dnia 18 kwietnia 1791 roku. Akt ten nadawał różne prawa.
W tym roku obchodzimy 230. rocznicę konstytucji Konstytucja 3 maja była pierwszą w
Europie, a drugą na świecie tuż za Ameryką.

Święto Zesłania Ducha Świętego (Zielone Świątki, Pięćdziesiątnica) jedno z
najważniejszych świąt o charakterze liturgicznym. Obchodzone w 50 dniu po
Wielkanocy. Dzień ten jest wolnym od pracy.

Dzień Mamy 26 maja.W Polsce ten dzień jest celebrowany od 1914 roku. Pierwsza
uroczystość Dnia Mamy była świętowana w Krakowie. W tym dniu dla naszych mam
kierujemy  podziękowania i życzenia. Tego dnia możemy wyrazić swoje uczucia w
jeszcze głębszy sposób niż robimy to na co dzień. Jeżeli nas nie stać na upominki,
zawsze możemy wyręczyć nasze mamy z obowiązków, chociaż tego tak dla nich
ważnego dnia .Wystarczy mały gest, czyn, który może nasze mamy uszczęśliwić.
                                                                                                                                    Adriana Poznańska 
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	Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego!
	W kategorii „Krajobraz”
	- I miejsce zajęła Marika Piwowar
	- II miejsce          zajął     Adam          Kowalik
	- III miejsce zajął Jakub Czekirda
	- I miejsce  zajął
	Bartosz    Karczmarz
	- II miejsce zajął Wojciech Zarembski
	- III miejsce zajęła
	Małgorzata Reyman
	CZYTANIE   PROPAGUJEMY,   SLEEVEFACE WYKONUJEMY !
	SLEEVEFACE  - to zdjęcia, których elementem jest   okładka książki  wmontowana w ten   sposób, że widoczna jest jako część   twarzy, ciała bądź całej sylwetki,   stanowiąca z nią spójną całość.
	W efekcie powstaje złudzenie   prezentujące kreatywne połączenie   fotografowanej osoby z postacią i tłem
	z okładki.


	AKITA INU – pierwotna rasa dumna i pewna siebie
	autorka tekstu i właścicielka psa tej rasy: Otylia Korczak kl. VIII
	Akita Inu („Inu” z japońskiego oznacza „pies”) to największy pies spośród japońskich ras w typie szpicowatym, dlatego często jest mylona z nordycką rasą psów zaprzęgowych husky lub al
	askan malamute.

	Psy ratują świat i zmieniają bieg historii!
	W  ŚMIECIOWYM  POTRZASKU
	Każdy z nas zapewne niejeden raz marzył o wypoczynku na gorącym piasku bałtyckiego wybrzeża. Niejeden zapewne spędził wakacje w Kołobrzegu, lub żeglował po zatoce Puckiej. Wiele mówi się o niskiej jakości wody w naszym Bałtyku, o problemie cierpiących zwierząt i zdegradowanej flory morskiej. Dla mieszkańców Małopolski problemy te są jednak nieco odległe, zapewne ze względu na dystans dzielący nas od brzegu Morza Bałtyckiego. Cóż możemy mieć wspólnego z jakością wody w morzu, znajdującym się w odległości 600 kilometrów od Ochojna? Okazuje się, że jednak mamy.
	Od dzieciństwa uwielbiałam wyjazdy nad polskie morze. Zawsze fascynował mnie ten ogrom wody ciągnący się, aż po horyzont. Na lekcjach przyrody i geografii uczyłam się, że morza są zasilane przez dorzecza wielu rzek. Głównym dopływem naszego Bałtyku jest królowa polskich rzek – Wisła. Jej nurt zasilają mniejsze rzeki. Jedną z nich jest Wilga. Wody naszej lokalnej rzeki klasyfikowane są w V klasie jakości wód. To niestety bardzo źle świadczy o czystości wody w rzece, przepływającej przez naszą gminę. Wilga jest rzeką bardzo krótką, jakość jej wody świadczy niestety o tym, że trafia do niej bardzo dużo naszych lokalnych zanieczyszczeń. Jednym z dopływów Wilgi jest strumień Dobrzyk. Niewielu o nim słyszało, ale przekraczamy go na co dzień, podróżując z Ochojna w stronę Krakowa. Mostek nad Dobrzykiem mijamy, zjeżdżając z Ochojna w stronę Pokrzywnicy. Jednym z jego dopływów jest strumyczek, który przeskakuję codziennie, wychodząc na spacer z moim psem. Któregoś dnia zdałam sobie sprawę, że plastikowa butelka dryfująca moim strumykiem, może kiedyś znaleźć się w Bałtyku.
	Wiosną, kiedy topnieje śnieg, nurt mojego strumyka staje się wartki. Jego szum słychać z daleka, już od granicy lasu. Z niewinnego, leniwego cieku, staje się agresywnym i wartkim potokiem. Skupia wody z topniejącego śniegu i wszelkie nieczystości spływające rowami zlokalizowanymi w wyższych partiach naszej miejscowości. Wtedy ilość śmieci staje się zatrważająca. W niektórych miejscach połamane gałęzie i konary tworzą naturalne tamy, a na nich zatrzymują się większe przedmioty niesione przez wodę. Można tam znaleźć siatki na zakupy, plastikowe butelki, pojemniki po olejach samochodowych i wiele innych materiałów szkodliwych dla środowiska. Odkąd jestem świadoma, gdzie te wszystkie śmieci mogą dotrzeć, staram się je zbierać i sprzątać, jednak pewnego razu się spóźniłam.
	W niedzielne przedpołudnie wybrałam się z psem na przyjemny, wczesnowiosenny spacer. Podążałam stałą trasą prowadzącą w stronę lasu i mojego strumienia. Zastanawiałam się, czy zdołam przeskoczyć go w znanym miejscu, bo po ostatnich opadach, wody mogło być dość dużo. Kiedy byłam już blisko, pies zaczął dziwnie się zachowywać, wyraźnie coś wyczuł. Rozejrzałam się, by sprawdzić, czy w okolicy nie ma dzików. Słyszałam, że były tu ostatnio widywane. Niczego nie dostrzegłam, ale pies coraz mocniej ciągnął smycz. Nie wiem skąd w nim tyle siły, ale nagłym szarpnięciem wyrwał mi smycz z ręki i pognał przed siebie. Zapewne wyczuł jakieś zwierzę. Pobiegł ścieżką, którą zazwyczaj spacerowaliśmy, podążyłam za nim co sił. Nagle usłyszałam przeraźliwy skowyt… Okrutnie się wystraszyłam i nie szczędząc sił biegłam w kierunku, z którego słyszałam błagalne wołanie mojego psa.
	W okolicy małego wodospadu, gdzie nagromadzone gałęzie utworzyły dość sporą tamę, pośród kłębowiska worków i butelek dostrzegłam ruch. Tam chyba był mój pies. Kiedy dotarłam na miejsce, zrozumiałam co się stało. Rubin usiłował przedostać się na drugi brzeg, korzystając z naturalnej przeprawy zbudowanej z gałęzi i nagromadzonych śmieci. Próbując przecisnąć się pod grubym konarem, zaplątał się w foliowy worek, który zaciskał się coraz mocniej na jego szyi. Im bardziej próbował się uwolnić, tym pętla szczelniej zaciskała krtań i utrudniała oddech. Dobrze, że byłam blisko i mogłam zareagować. Rzuciłam się na pomoc i oswobodziłam mojego pupila ze śmieciowego potrzasku. Psiak był przerażony, trząsł się cały i widać było, że sytuacja była dla niego bardzo stresująca.
	Z wielkim rozgoryczeniem spojrzałam na nową stertę śmieci, której jeszcze wczoraj tu nie było. To zatrważające, że nie dbamy o swoje otoczenie, a na dodatek stwarzamy zagrożenie dla istot żywych. Przecież w taką samą pułapkę mogło wpaść jakieś leśne zwierzę, któremu nikt nie mógłby pomóc. Byłam okrutnie zła, ale jednocześnie szczęśliwa, że dotarłam tak szybko i mogłam oswobodzić swojego psa. Chciałam jak najszybciej wrócić do domu, ale postanowiłam uprzątnąć śmieciową pułapkę.            Dbajmy o naszą planetę, miasta, miejscowości, czy pobliskie lasy, ponieważ nie są nam one dane na wyłączność. Bądźmy odpowiedzialni za nasze działania. Sprawmy, by Ziemia była miejscem bezpiecznym dla nas wszystkich.      Od dnia tego feralnego zdarzenia zawsze mam w kieszeni worek na śmieci i zbieram napotkane zanieczyszczenia, które mogą być zagrożeniem. Ciągle też zastanawiam się, jak to jest możliwe, że wszyscy cenimy piękno przyrody, pragniemy spędzać czas w zdrowym i czystym środowisku, a swoimi nieroztropnymi działaniami szkodzimy przyrodzie. Przecież możemy segregować i oddawać śmieci w nieograniczonej ilości i tak niewiele wysiłku potrzeba, aby nie zatruwały naszego otoczenia. Pamiętajmy o tym, że wyrzucona przy drodze niepotrzebna siatka z zakupów może stać się śmiertelną pułapką dla żywej istoty. Pamiętajmy o tym, że plastikowa butelka wyrzucona niedbale gdziekolwiek, może trafić nawet do Bałtyku oddalonego o setki kilometrów i przyczynić się do degradacji morskiej fauny i flory. Pamiętajmy o tym, że działania każdego z nas przyczyniają się do ogromu skutków zgubnych dla naszego środowiska naturalnego. Każdy lokalny strumyk działań decyduje o kondycji globalnego oceanu. Każdy z nas powinien dbać o swój dom, a szczególnie o to, co jest naszą wspólną własnością.
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