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25.  FINAŁ  WOŚP

Dziecięcy warsztat samochodowy    
 za jedyne 420 zł

Nasza szkoła była głównym organizatorem 25. finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie byłoby w

tym nic dziwnego gdyby nie  fakt, że stało się to w
Lotyniu po raz pierwszy. Lepiej późno niż wcale, bo było

warto. Udało się zebrać blisko 14 tys. zł, co jest
powodem do dumy.

    Do udziału w tegorocznym finale namówił naszą szkołę p.
Andrzej Zawiliński, który od wielu lat kieruje okoneckim
sztabem. Po pierwszym spotkaniu z dyr. Adamczuk, sołtys
Lotynia, p. K.Jaskółką-Stanisz, oraz przedstawicielami
okolicznych sołectw i organizacji było jasne, że impreza się
odbędzie. Rozpoczęło się ustalanie programu, zbieranie
gadżetów na loterię i licytację.  Nikt nie odmówił pomocy.

   Wybrano też wolontariuszy. 17 uczniów z naszej szkoły,
zaopatrzonych w puszki, czerwone serduszka i
identyfikatory, od rana w niedzielę, 15 stycznia, zbierali
pieniądze w Lotyniu i okolicznych wsiach. Robili to do
wieczora, ale o g. 12 pojawili się w naszej hali. Tu rozpoczął
się finał WOŚP-u. 

   Atrakcji nie brakowało. Były przede wszystkim występy.
Rozpoczął okonecki zespół Oktawa przebojami muzyki pop.
Potem prezentowali się już uczniowie naszej szkoły: 

przedszkolaki p. Paluch pięknie zaśpiewały i zatańczyły układ z biało-czerwonymi z
laskami, podopieczni p. A. Świercz wykonali żywiołowo z klasą pierwszą układ do
„Czekolady”, a grupa p. Kwiatkowskiej pokazała dwa tańce – do "Mammama mia" oraz do
"Better When I'm Dancin". Uczniowie p. M. Kaluty zaprezentowali układ do  La Macareny, a
chórek, przygotowany przez panią M.Roszak, złożony z uczennic z kl. IV-V zaśpiewał
świąteczną piosenkę pt. „Merry Christmas Everyone”. Było też trochę muzyki poważnej -
Magdalena Kostrzak, uczennica szkoły muzycznej, zagrała na flecie poprzecznym Sonatę
F-dur część 3 „Allegro” Telemanna i ukraińską kolędę "Carol of the bells".

     Na uczestników Finału czekały też inne atrakcje. Wszyscy mogli wziąć udział w loterii
fantowej. Przygotowano aż 350 losów po 3 zł każdy. Pustych nie było. Wszystkie
wykupiono, a wspomagający w ten sposób Orkiestrę zabrali do domów m.in. kalendarze,
gry, pluszaki, smycze, płyty i książki. Dzieci miały też sporo zabawy w czasie plecenia
warkoczyków , kolorowania i lepienia z ciastoliny. A jak ktoś chciał nauczyć się udzielania
pierwszej pomocy, to mógł poprosić o lekcję członków Ochotniczej Grupy Ratowniczej
"TADMED"  ze Szczecinka, którzy proponowali też np. mierzenie ciśnienia. Na głodnych
czekały natomiast ciasto, kawa i herbata oraz pierogi i kiełbaski z grilla.

     Najwięcej emocji wywołała oczywiście licytacja. Trwała blisko 2 godziny. Prowadził ją
dyr. Choroszewski, którego wspierały panie P.Jaskółka-Tyl i dyr. I.Adamczuk. Pomoc była
potrzebna, bo miał do zaoferowania 75 gadżetów. W ich efektownej prezentacji pomagał też
dzielny miś. Najwięcej zaproponowano za zabawkę - warsztat samochodowy, który poszedł
za 420 zł. Wysokie ceny osiągnęły też piłka firmy adidas (320 zł), obraz "Smutny arlekin",
szalik poznańskiego "Kolejorza" (po 290 zł) i piernikowa chatka (140 zł). Sporo płacono tez
za gadżety WOŚP-u, zegarki, koszulki, pendrivy, apteczki i kubki. Licytacja przyniosła
ponad 7 tys. zł.

     Lotyński Finał zakończył się ok. g. 17., skromnym, ale zawsze, światełkiem do nieba.
Ponieważ wszystko się tak świetnie udało, jego organizatorzy zapraszali na kolejny, już za
rok.

   M.Kostrzak (IVsp),
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WYDARZENIE  ROKU  2016
15., jubileuszowa edycja plebiscytu
organizowanego przez redakcję „Sz.D.”

   Gdyby nie fakty, trudno by uwierzyć, że to już 15. edycja plebiscytu na Wydarzenie Roku. Od 2002 r.
członkowie redakcji starają się wybierać ok. 20 najważniejszych wydarzeń, jakie w kolejnych latach,
miały miejsce w Lotyniu i okolicznych wsiach. Jakby ktoś chciał sprawdzić, co  stało się u nas np. 10
lat temu, na pewno szybciej znajdzie podpowiedź w naszych archiwalnych numerach niż w swojej
pamięci.
  Zapraszamy więc do plebiscytu 15. Wydaje się, że w minionym roku było mniej wydarzeń o tak
wielkim znaczeniu jak np. w r. 2015 otwarcie, po 5 długich latach budowy, hali sportowej. Wybraliśmy
jednak 18: 7 z nich dotyczy bezpośrednio szkoły (np. zwycięstwo w wojewódzkim konkursie na
„zaczytaną przerwę” lub utworzenie sali komunikacyjnej), 6 związanych jest ze środowiskiem (np.
zbudowane chodniki lub oświetlenie ul. Kwiatowej), a 5 to sukcesy, np. sportowe.
  Jak głosować? - na specjalnie przygotowanych kuponach trzeba zaznaczyć maksymalnie trzy
wydarzenia. Gdzie znaleźć kupony? - w naszym piśmie, dodaliśmy do każdego po kilka.
  Serdecznie zapraszamy wszystkich czytelników do udziału w naszej zabawie. Głosowanie potrwa do
połowy marca, a wyniki zostaną ogłoszone w 4. nr. Wśród uczestniczących w plebiscycie uczniów
rozlosujemy upominki. (red.)

WYDARZENIE  ROKU  -  LATA  2002-2015
2002 - otwarcie w Lotyniu gabinetu 
stomatologicznego 
2003 - zmiana proboszcza Parafii Lotyń
2004 - decyzja o nielikwidowaniu Gimnazjum 
w Lotyniu
2005 - decyzja o budowie „Hipokratesa”, 
specjalistycznej przychodni zdrowia
2006 - wbudowanie kamienia węgielnego pod
bu-dowę domu przedpogrzebowego i
doprowadzenie inwestycji do stanu
surowego
2007 - uruchomienie  przez p. Kozłowskich 
gospodarstwa agroturystycznego „Dana”
2008 - oddanie do użytku kaplicy na
cmentarzu 
w Lotyniu
2009 - otwarcie w OSP Lotyń wioski
internetowej
2010 - otwarcie siłowni w OSP w Lotyniu
2011 - przedstawienie przez władze Okonka 
planów likwidacji ZS w Lotyniu i starania
środowiska o jego utrzymanie
2012 - sukcesy P.Jaskółki-Stanisza w
konkursach dziennikarskim i fotograficznym
2013 - 2. miejsce Wiktorii Piotrowskiej w
ogólnopolskim konkursie dziennikarskim
Łajba 2013
2014 - wznowienie prac przy budowie hali
sportowej
2015 - powstanie Siatkarskiego Klubu
Sportowego Lotyń

1. „Amelia” dr. Burgieła zastępuje CM Kozinscy
(1 I)

W związku ze złożeniem przez państwa
Kozińskich w grudniu 2015 rezygnacji z

wynajmu obiektu znajdującego się przy ul.
Szczecineckiej 26 od 1 stycznia przychodnię
lekarską przejął dr Piotr Burgieł. Początkowo
znajdowały się w nim tylko gabinety lekarskie,

ale z czasem pojawiły się m.in. i punkt apteczny
i prywatny gabinet stomatologiczny.

2. Uruchomienie strony internetowej sołectwa 
Lotyń (5 II)
Strona pojawiła się w sieci 5 lutego pod domeną
www.solectwo-lotyn.pl. Administratorami strony,

która powstała dzięki wsparciu finansowemu
sołectwa oraz ogromnej pomocy Patryka

Szpury, 
są Paweł Jaskółka-Stanisz i Karolina

Bronakowska.
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3. Jakub Pokusa ze złotym medalem 
w pucharze świata w kickboxingu i tytułem
Młodzieżowego Mistrza Polski  (3-6 III, 8-9 X)
Zawody Pucharu Świata odbyły się w Dublinie, a

wychowanek KSW Szczecinek zwyciężył w
kategorii 67 kg. Kilka miesięcy później zdobył 
w Kaliszu tytuł Młodzieżowego Mistrza Polski i

wybrany został najlepszym zawodnikiem turnieju.
J.Pokusa obecnie studiuje na AWF w Poznaniu i

reprezentuje KKS Sporty Walki Poznań. Jest
członkiem kadry narodowej.

4. Przebudowa drogi i mostów na Gwdzie w
miejscowości Węgorzewo (III-XII).
Inwestycja związana z przebudową mostu nr 2 w,

znajdującego się „w ciągu drogi gminnej
Węgorzewo - Domyśl przez rzekę Gwda w

miejscowości Węgorzewo” oraz drogi gminnej
Węgorzewo - Domyśl trwała kilka miesięcy.

Gmina Okonek otrzymała na jej realizację 63%
środków z Ministerstwa Rolnictwa.
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5. Otwarcie sali komunikacyjnej w ZS w Lotyniu
(8 V)
Wyposażenie sali komunikacyjnej, warte 7 tys.
zł, to laptop, projektor, ekran oraz kilkanaście
znaków drogowych oraz dwa rodzaje plansz.
Szkoła otrzymała je z WORD w Pile, którego
przedstawiciele uczestniczyli w uroczystości

oddania jej do użytku.

6. Wyróżnienia dla Magdy Kostrzak (kl. IIIsp) w
ogólnopolskich konkursach muzycznych (IV-V)

M.Kostrzak uczy się w Szkole Muzycznej w
Szczecinku gry na flecie. W kwietniu 2016 r.

uczestniczyła  w VIII Ogólnopolskim Konkursie
Szkół Muzycznych I stopnia w Chełmnie, a w

maju w 37. Konkursie Młodego Muzyka 
w Szczecinku. W obu otrzymała wyróżnienia.
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7. Sukcesy „Szkolnego Donosiciela” 
w konkursach gazet szkolnych (V-VI)

24. rok istnienia redakcji to kolejny rok z
sukcesami. Tym razem były to II miejsce w

wojewódzkim konkursie dziennikarskim
„Gazeciak”(12 maja) oraz V miejsce w

ogólnopolskim konkursie „#juniorlab”, który
zorganizował portal Junior Media, na najbardziej
aktywną redakcję. Nagrodą był udział czterech

uczennic i opiekuna w Letniej Szkole Junior Media
(Uniejów, 10-15 lipca).
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8. II Piknik Czytelniczy (V)
ZS w Lotyniu zorganizował już po raz drugi

środowiskową imprezę o charakterze
czytelniczym. W finale imprezy, podczas której

m.in. czytane były napisane przez uczniów
teksty, odbyło się bicie rekordu w czytaniu na
świeżym powietrzu. Udało się. Obecny to 306

czytających jednocześnie.

9. Udział Elżbiety Popowicz w finale krajowym
XXXIX edycji Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej w Supraślu (4-6 VI)
E.Popowicz nie udało się powtórzyć sukcesu z r.

2015 (2. miejsce), ale 5. miejsce to przecież
świetny wynik. Turniej w Supraślu zakończył 11-

letni okres udziału byłej uczennicy ZS w Lotyniu w
OTWP. Łącznie to czternaście miejsc na podium
w eliminacjach powiatowych i wojewódzkich oraz

finale centralnym.

10. Drugie miejsce Natalii Rudzkiej w
indywidualnym konkursie „Dziennikarstwo
danych” w ramach „#juniorlab” (2 VI)

Uczennica gimnazjum wykonała infografikę
prezentująca ilość mieszkańców w Lotyniu i

okolicznych miejscowościach w l. 1966-2015. 

am osp.lotyn

11. Charytatywny turniej piłki siatkowej na rzecz
Martynki Wołczuk, zorganizowany przez
Siatkarski Klubu Sportowy Lotyń (18 VI)

Zawody, w których wzięło udział 
8 zespołów, były jednym z przejawów prężnej

działalności SKS-u Lotyń od momentu jego
powstania. Impreza cieszyła się dużym

zainteresowaniem, czego dowodem kwota
ponad 13 tys. zł, jakie przekazano rodzicom

chorej i wymagającej szczególnej opieki
dziewczynki.

12. Wycieczka zorganizowana przez Caritas
Lotyń dla 26 uczniów ZS w Lotyniu do Trójmiasta
(1-4 VII)

Uczestnicy wyjazdu poznali najważniejsze
zabytki Gdańska, Oliwy i Sopotu, w Gdyni 

przyglądali się niezwykłym zwierzętom morskim
w tamtejszym akwarium. Popłynęli też

katamaranem na Hel.

13. Anna Domke mistrzynią świata w warcabach
(VIII-IX, Bułgaria)

Mieszkanka Glinek, kiedyś uczennica naszej
szkoły, uczęszczająca obecnie do ZS

Ponagdimnazjalnych w Starej Łubiance zdobyła
ten tytuł, złoty medal i puchar Championship for

Disabled Kranievo 2016 w drużynie.
Indywidualnie była druga.

14. Redakcja „Szkolnego Donosiciela”
rozpoczęła 25. rok swojej działalności (IX)

Redakcja powstała w roku 1992. Pierwszy
numer pisma ukazał się w październiku. Od tego

czasu ukazały się 144 nr pisma, nie licząc
wydań specjalnych czy okazjonalnych, a

redakcja otrzymała ponad 60 indywidualnych i
zespołowych nagród i wyróżnień (powiatowych,
regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich).

zspsł am

15. Pływackie sukcesy Wojciecha Gajcego w
VIII Ogólnopolskim Mityngu Pływackim Olimpiad
Specjalnych w Katowicach (3-6 XI)

Wojciech Gajcy należy do z Klubu Olimpiad
Specjalnych Piecewo działającego przy

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaw-czym
im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu. W

Katowicach KOS Piecewo zdobył kilka medali.
W.Gajcy wywalczył złoty i srebrny na 100 m i 50
m stylem dowolnym oraz kolejne dwa, srebrny i

złoty, w sztafetach.

16. Zmiany w wyglądzie Lotynia (VII, X, XII)
W roku 2016 położono 360 m2 chodnika na ul.
Dworcowej (koszt to 36 tys. zł, z czego 21 tys.
to środki funduszu sołectwa Lotyń, a pozostałe
powiatu złotowskiego), wykonano remont drogi
prowadzącej do cmentarza parafialnego (33 tys.

zł) oraz zainstalowano 31 ledowych punktów
oświetleniowych na 750-metrowym odcinku ul.

Kwiatowej oraz kolejnych 5 na drodze do
cmentarza parafialnego i 2 na fragmencie drogi

do bloków (121 tys. zł).

17. Zwycięstwo ZS w Lotyniu w projekcie
„Zróbmy sobie przerwę na czytanie” (XII)

Finał programu wymyślonego i ogłoszonego
przez fundację „Aitwar” odbył się w szkole 21 XI.

Po przesłaniu do organizatora materiałów z
imprezy jury  zdecydowało się nagrodzić dwie
szkoły, w tym naszą. Nagrodą były książki do

szkolnej biblioteki o wartości ponad 400 zł.

18. Sukcesy J.Ulatowskiej i W.Piotrowskiej w
Wojewódzkim Konkursie Literackim
„BaśnioBranie” (grudzień)
Julia Ulatowska z kl. I gim. zdobyła II miejsce za

tekst pt. „O chłopcu, który nie chciał
postrzyżyn”, a Wiktoria Piotrowska z kl. III gim.

otrzymała wyróżnienie za baśń  „O dzielnej
Bożenie”. Finał konkursu odbył się 13 grudnia w

Poznaniu w Collegium Maius.
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To były jasełka inne niż zwykle. Zamiast uczniów i szkolnego chóru historię narodzin Jezusa pokazali rodzice, tworzący
grupę teatralną „Ania”. Na co dzień kieruje nią p. Aneta Świercz.

WYSTĘP  BYŁ  FANTASTYCZNY!
   Przedstawienie odbyło się 22 grudnia w szkolnej hali i trwało ok. 35 min.
Zanim aktorzy wyszli na scenę, widzowie zobaczyli przygotowaną
poprzedniego dnia piękną, kolorową i robiącą wrażenie dekorację. Tworzyły
ją betlejemska szopa, domki mieszkańców Betlejem, wnętrze domu kapłana,
siedziba Heroda, a w niej wielki tron. Obok niego znajdował się też ogromny
gar, w którym smażyć się będzie zły i okrutny władca. Gdy pokazali się
aktorzy, uwagę zwróciły ich stroje i  charakteryzacja. Okazało się, że
wspaniałe kostiumy uszyli własnoręcznie.

   Jasełka pokazały, jak Józef i Maryja szukają miejsca, w którym na świat
przyjdzie ich syn. Oczywiście znajdują je w starej szopie. Ale główną
postacią przedstawienia jest właściwie Herod. Gdy dowiaduje się, że na
świat przyjdzie władca większy od niego, postanawia go zabić, mordując
przy tym inne dzieci. Plan się nie udaje, za to sam król zostaje ukarany
przez diabły. Chcą go one zesłać do piekieł. Świetny w tej roli jest p. Konrad
Kopkiewicz. Gdy trząsł się ze strachu i próbował wytargować życie,
widownia śmiała się bardzo głośno.

   Przedstawienie przeplatane było znanymi wszystkim kolędami. jedną z
nich wykonali aktorzy, a poza tym śpiewały i (a czasem także grały, na flecie
poprzecznym, melodyjce i keyboardzie) uczennice: M.Kostrzak, O.Łosek,
J.Findling oraz J.Chareńska. W hali zabrzmiały „Cicha noc”, „Gdy śliczna
panna...” i „Mędrcy świata”. Akompaniował im p. P.Adamczuk.

   Jasełka w wykonaniu grupy „Ania” były bardzo udane. Dobrze się więc
stało, że zespół mógł wykonać je jeszcze raz, 8 stycznia, dla mieszkańców
Lotynia i okolicznych wsi.  

  P.Gnaś, M.Kostrzak (IVsp)
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Z cyklu "Głos wołającego na puszczy w sprawie reformy" 
– rys. Z.Sienkiewicz
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