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Zimowisko 
nie pierwsze
i nie ostatnie

Dziennik elektroniczny? 
– on już u nas jest

  Na początku stycznia we wszystkich prawie klasach
naszej szkoły pojawiły się nowiuteńkie komputery. Nie byle
jakie, bo składające się tylko z 22-calowych ekranów i kla-
wiatur. Okazuje się, że w te ekrany wbudowane są płaskie,
niewielkie skrzynki i tam mieści się serce komputera. Koszt
zakupu wszystkich urządzeń, a kupiono ich 14, to 35 tys. zł.
Pieniądze na ten cel przeznaczyła gmina Okonek.

   Zakup nowego sprzętu wiąże się ściśle z dziennikiem
elektronicznym. Ma on zostać wprowadzony w naszej
szkole w II semestrze. Czy od razu po powrocie z ferii? -
dyr. A.Miłoszewicz twierdzi, że raczej nie, bo „nauczyciele i
dyrektorzy muszą mieć czas na jego opanowanie. Narzę-
dzie jest dosyć skomplikowane i ma wiele właściwości.
Trzeba je dobrze poznać." Dlatego 17 stycznia pracownicy
szkoły wzięli udział w kilkugodzinnym szkoleniu. Przepro-
wadził je przedstawiciel firmy, która takie dzienniki sprze-
daje. 

   Dziennik będzie także dostępny dla rodziców i uczniów.
Wtedy, nie wychodząc z domu, będzie można sprawdzić, co
dostaliśmy dziś z klasówki z matematyki, kiedy jest praca
klasowa z polskiego, co trzeba przynieść na plastykę

Rewolucja!

jaki jest jutro plan i czy są w
nim jakieś zmiany. Kiedy to
się stanie, jeszcze nie
wiadomo. Na pewno przez
pewien czas w szkole będą
dwa dzienniki - papierowy i
elektroniczny.

O.Łosek, 6sp

Zosia i Szymon 100 na 100

   Dwoje uczniów, Zofia Wawrzeńczyk (kl. 3) i Szymon Go-
całek (kl. 4), otrzymało maksymalne  1oo procent punktów
w konkursie języka angielskiego pt. "Olimpiada Wiedzy
Archimedes Plus". Przeprowadziła go, jak co roku, p. M.
Roszak. 
   Wzięło w nim udział 15 uczniów w trzech kategoriach: kl.
I-III (2 uczennice), IV-VI (9 uczniów) i VII (4 uczennice).
Wszyscy uzyskali dobre wyniki, bo powyżej 70%, a 3 osią-
gnęły nawet wynik powyżej 90% .
  Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni. Na
apelu 22 stycznia otrzymali upominki, m.in. przybory plas-
tyczne, płyty z filmami oraz dyplomy. Sz.Gocałek otrzymał
jeszcze coś specjalnego - mikroskop. Ta nagroda losowa-
na była wśród uczestników konkursu, którzy zdobyli 100%
punktów. Nasz kolega miał więc trochę szczęścia, ale
prze-de wszystkim dużo umiejętności.
   "Olimpiada Wiedzy..." to „turnieje dla klas I-III, IV-VII.
„Konkursy stanowią jedną z form rozwijającą zaintereso-
wania i uzdolnienia dzieci” oraz „przyczyniają się również
do pogłębiania wiedzy z różnych dziedzin”. Tak też było w
tym roku. Na pewno wszyscy nasi uczestnicy zechcą
wziąć w nim udział za rok. Trzeba jeszcze zaznaczyć
wpisowe naszych uczestników pokryła rada rodziców.

O.Łosek, 6sp

Trzy dni (od 26 do 28 stycznia) spędzili druhowie z Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych z Lotynia i Łubowa na wspólnym zimowisku. To
coroczne zimowe spotkanie w tym roku miało miejsce w Centrum
Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.

   14 młodych adeptów pożarnictwa z Lotynia do Bornego Sulinowa pojechało w piątkowe
popołudnie. Po rozlokowaniu się w sali CKiRu przystąpili do zajęć teoretycznych z udzie-
lania pierwszej pomocy przedmedycznej. Przeprowadził je strażak-ratownik z lotyńskiej
jednostki, Łukasz Rzadkiewicz. Kolejnego dnia odbyły się już zajęcia praktyczne z opa-
trywania ran, złamań oraz ćwiczenia w wykonywaniu pozycji bocznej ustalonej i pod-
noszenia poszkodowanego na desce ratowniczej. W sobotę przyjechały również dwa po-
jazdy gaśnicze z OSP Miasto Borne Sulinowo, Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z ich
wyposażeniem. Po południu z p. Tomasz Muryn, prezes OSP Łubowo, opowiedział mło-
dzieży m.in. o poprawnym zachowaniu w przypadku wypadku drogowego. Wieczorem na-
tomiast znalazł się czas na trochę ruchu. W pięciu grupach rywalizowano w konkuren-cjach
sportowych, które prowadził p. Paweł Jaskółka-Stanisz. Ostatniego dnia zimowiska

opiekunowie przeprowadzili egzamin z udzielania pier-wszej
pomocy, po którym wszyscy otrzymali zaświadczenie
pomyślnego ukończenia szkolenia z tego zakresu i małe u-
pominki.

  Oprócz zajęć ratowniczych znalazł się też czas na wspól-
ne gry, muzyczne występy karaoke, mecz w „dwa ognie”,
strzelanie do celu z pistoletów do gry w paintballa. Opie-
kunowie współpracujących ze sobą Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych już ustalają kolejny termin spotkania.

W.Piotrowska, Ilo

OSP

To już w maju!

ZS

LOTYŃ

ZS



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 1 03/2018 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSzkolny Donosiciel 12 2017-2018

WYDARZENIE  ROKU  2017
16. edycja  plebiscytu organizowanego przez redakcję
Szkolnego Donosiciela

   Od 2002 roku członkowie naszej redakcji starają się wybrać ok. 20 najważniejszych, według nas,
wydarzeń, jakie w minionym roku miały miejsce w Lotyniu i okolicach. Czasami znajdujemy ich
więcej, czasami mniej, ale nigdy nie zdarzyło się jeszcze, żebyśmy mieli wątpliwości, czy zabawę
ogłaszać.
   Tym razem zapraszamy do 16. już edycji plebiscytu na Wydarzenie Roku. Dokładnie przejrzeliśmy
wszystkie numery „Szkolnego Donosiciela”, strony internetowe dotyczące Lotynia oraz okolic, a także
lokalną prasę i wybraliśmy 19 wydarzeń, według nas, godnych uwagi.  5 z nich bezpośrednio dotyczy
szkoły (np. oficjalne włączenie przedszkola do ZS w Lotyniu), 5 - Lotynia (np. te dotyczące odkrycia
grodziska stożkowatego w parku) i aż  8 - różnego rodzaju osiągnięć  (np. wzorowa kronika lotyńskiej
straży na przeglądzie kronik w Borku Wielkopolskim). Ciekawe jest to, że w tym roku wybraliśmy
tylko jedno wydarzenie dotyczące okolic Lotynia – chodzi o zamknięcie obiektów mostowych w
Lubnicy i Węgorzewie.
 Zapraszamy więc do lektury (każde z wybranych wydarzeń staraliśmy się przypomnieć 1-2
zdaniami) oraz głosowania. Jak to zrobić? – tradycyjnie, na specjalnie przygotowanych kuponach,
które można znaleźć w numerach naszego pisma, należy zaznaczyć maksymalnie trzy wydarzenia.
Potem te kupony powinny trafić do naszej redakcji. Będzie również możliwość glosowania
internetowego. Na facebookowym fanpage’u „Szkolnego Donosiciela” zostanie utworzone wydarzenie,
w którym znajdziecie, Drodzy Czytelnicy, ankietę. Tam, podobnie jak w głosowaniu tradycyjnym,
należy zaznaczyć maksymalnie trzy wydarzenia (poprawność będzie sprawdzana!).
  Zachęcamy więc serdecznie do wybrania najważniejszego Wydarzenia Roku 2017! Mamy nadzieję,
że dzięki tej zabawie utrwalimy w naszej pamięci to, co dobrego wydarzyło się w r. 2017 w Lotyniu i
okolicach.

W.Piotrowska, Ilo

WYDARZENIE  ROKU  -  LATA  2002-2016
2002 - otwarcie w Lotyniu gabinetu stomatologi-
cznego 
2003- zmiana proboszcza Parafii Lotyń
2004 - decyzja o nielikwidowaniu Gimnazjum 
w Lotyniu
2005 - decyzja o budowie „Hipokratesa”, specja-
listycznej przychodni zdrowia
2006 - wbudowanie kamienia węgielnego pod 
budowę domu przedpogrzebowego i doprowa-
dzenie 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 pla-
nów likwidacji ZS w Lotyniu i starania środowiska
o jego utrzymanie
2012 - sukcesy P.Jaskółki-Stanisza w konkur-
sach dziennikarskim i fotograficznym
2013 - 2. miejsce Wiktorii Piotrowskiej w ogólno-
polskim konkursie dziennikarskim Łajba 2013
2014 - wznowienie prac przy budowie hali spor-
towej
2015 - powstanie Siatkarskiego Klubu Sportowe-
go Lotyń
2016 - charytatywny turniej piłki siatkowej na
rzecz M.Wołczuk, zorganizowany przez SKS
Lotyń

1. Włączenie przedszkola do Zespołu Szkół 
w Lotyniu (1 stycznia)

Taką decyzję podjęli jednogłośnie radni Rady
Miejskiej w Okonku na posiedzeniu w dniu 29 li-
stopada 2016 r. Przedszkolaki opuściły siedzibę
przychodni „Amelia” i w budynku szkoły znalazły
się już we wrześniu.

2. Lotyński finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy (14 stycznia)

W ZS w Lotyniu odbył się 25. Finał WOŚP. Ofi-
cjalnie lotyńscy organizatorzy stanowili część
okoneckiego sztabu, ale impreza była zupełnie
autonomicznie przygotowana przez zespół
kiero-wany przez dyr. I. Adamczuk. Na rzecz
fundacji J.Owsiaka udało się zebrać 14 tys. zł.

3. Nagroda Powiatu dla „Plastrlu” (18 lutego)
Lotyńska firma otrzymała Złoty Herb w corocz-
nym konkursie dla najlepszych firm pow. zło-
towskiego. „Plastrol” doceniono za handel towa-
rami elektroinstalacyjnymi oraz montaż produk-
tów finalnych AGD na rynkach krajowych i
zagra-nicznych.

(zdj. www.zlotow.pl) 

4. Jakub Pokusa z Pucharem Świata w
kickboxingu Irish Open 2017 (3-5 marca)

Zawody Pucharu Świata odbyły się w Dublinie, a
wychowanek KSW Szczecinek zwyciężył w ka-
tegorii 71 kg. Powtórzył w ten sposób sukces z
2016 r. J.Pokusa obecnie studiuje na AWF w Po-
znaniu i reprezentuje KKS Sporty Walki Poznań.
Jest członkiem kadry narodowej.

(zdj. www.gawex.pl)

5. Zamknięcie obiektów mostowych 
w Lubnicy i Węgorzewie (8 marca)

Z dnia na dzień, do odwołania, zamknięto, ze
względu na zły stan techniczny, most nr 3 w Wę-
gorzewie oraz „most/kładkę (przy elektrowni) w
Lubnicy w ciągu drogi gminnej nr 100007P”.

(zdj. www.zlotowskie.pl)

6. Złota Kotwica dla Wiktorii Piotrowskiej
(Słupsk, 25 marca)

Uczennica kl. III gimnazjum wygrała ogólnopolski
konkurs dziennikarski „O Laur Słupskich Kotwic
Łajba 2017”. W tym samym roku, w ramach ko-
lejnych wyzwań Junior Media, zajęła 1. miejsce w
indywidualnym konkursie fotograficznym „Zima
2017” (23 II) i, już jako uczennica szkoły średniej,
3. miejsce w indywidualnym konkursie „Timeline.
Opowiadamy historie” (15 grudnia).

WR1 WR2
WR3

WR4
WR5

WR6
am am

zotow.pl
gawex.pl

zlotowskie.pl
am
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7. Odkrycie grodziska stożkowatego 
w Lotyniu (kwiecień)

Na terenie parku dokonano archeologicznego
odkrycia. Poznański archeolog, p. Marcin Krzep-
kowski, analizując dane z lotniczego skaningu
la-serowego, odnalazł grodzisko stożkowe
prawdo-podobnie z XIV wieku. 

(za: geoportal.gov.pl)

8. Pierwsza Gminna Spartakiada
Przedszkolaka (7 kwietnia)

W lotyńskiej hali rywalizowały dzieci ze wszy-
stkich gminnych przedszkoli. Maluchy brały u-
dział w 7 konkurencjach.

9. Nagroda Powiatu dla lotyńskiego Tomaru 
(4 kwietnia)

Lotyńska firma otrzymała ją w kategorii „rolni-
ctwo i przetwórstwo rolne”. Uroczystość odbyła
się w Złotowie.

10. Nominacja Wiktorii Piotrowskiej 
do Nagrody Powiatu (4 kwietnia)

Uczennicę (jeszcze wtedy) kl. III naszego
gimna-zjum zgłosił do konkursu w kategorii
„oświata i wychowanie” sołtys Skoków.

11. II miejsce OSP
Lotyń 

w Ogólnopolskim
Konkursie

„FLORIANY” (4 maja)

12. Sukcesy „Szkolnego Donosiciela” w
konkursach gazet szkolnych (maj-czerwiec)

25. rok istnienia redakcji to kolejny rok z suk-
cesami. Tym razem były to 2. w ogólnopolskim
konkursie „Nasza Gazeta” (Katowice, 8 VI), wy-
różnienie w Ogólnopolskim Konkursie Gazet
Szkolnych „Potęga Prasy” (Łódź, 22 V) oraz 5. m.
w ogólnopolskim konkursie „#juniorlab”, na
najbardziej aktywną redakcję i udział 3 uczen-nic
w Letniej Szkole Junior Media (Uniejów, 13-18
VIII).

13. 25-lecie powołań kapłańskich ks. Leszka
Kuśmierzaka (4 czerwca)

Proboszcz lotyńskiej parafii uroczystą mszę
odprawił w swoim kościele 4 czerwca. Warto
przypomnieć, że ks. Kuśmierzak w Lotyniu pełni
kapłańską posługę nieprzerwanie od roku 2003.

14. Kronika OSP Lotyń wzorową kroniką osp
województwa wielkopolskiego (15 lipca)

Lotyńska kronika prowadzona jest od lat przez p.
Renatę Żydałowicz. Zaszczytny tytuł otrzymała
podczas XIX wojewódzkiego finału przeglądu
kronik, którego finał odbył się w Borku
Wielkopolskim.

(zdj. www.osplotyn.pl)

15. Zmiany w strukturze Zespołu Szkół 
w Lotyniu  (1 września)

W wyniku wprowadzonej przez centralne władze
reformy systemu oświaty Zespół Szkół w Loty-
niu, w skład którego do tej pory wchodziły SP w
Lotyniu, Gimnazjum w Lotyniu i Przedszkole w
Lotyniu przekształcił się w wyniku uchwały rady
Miejskiej w Okonku w ZS w Lotyniu, który tworzą
Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi i
Przedszkole w Lotyniu. 

16. Zebranie blisko 30 tys. zł na remont
lotyńskiego kościoła podczas Gminno-Para-

fialnych Dożynek w Lotyniu  (9 września)
Już po raz drugi z rzędu Lotyń gościł uczestni-
ków gminno-parafialnych dożynek. Ich organiza-
torzy, gmina Okonek oraz lotyńska parafia i oko-
liczne sołectwa postanowili dochód z nich prze-
znaczyć na planowaną w przyszłości renowację
części miejscowej świątyni. Przypomnijmy, że
zbiórki w latach poprzednich przeznaczone były
na remont kościelnej wieży.

17. Jaśmina Findling jurorką 35. Międzyna-
rodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza

Ale Kino w Poznaniu (3-10 grudnia)
Uczennica kl. V wystartowała w ogólnopolskim
konkursie na członka 5-osobowego Jury Dzie-
cięcego w kategorii fabularnych filmów pełno-
metrażowych. Konkursowe zadanie polegało na
zaprezentowaniu w formie filmu swojego ulubio-
nego bohatera. Jaśmina wybrała Yato, postać z
japońskich kreskówek.

18. Pierwszy w Lotyniu Dzień Dawcy Szpiku
(19 listopada) 

100 potencjalnych dawców szpiku zarejestro-
wało się w Dniu Dawcy Szpiku, jaki w szkole
zorganizowano z inicjatywy p. Agnieszki
Pokusy. Bezpośrednim powodem była chęć
pomocy 16-letniej mieszkance gminy Czarne,
która w czerwcu 2017 dowiedziała się, że cierpi
na ostrą białaczkę limfoblastyczną.

19. 150. nr „Szkolnego Donosiciela” 
i 25. urodziny redakcji szkolnej gazety 

(17 grudnia)
W październiku (albo listopadzie) 1992 r. z inicja-
tywy dwóch uczennic, Agaty Nowak i Pauliny
Matysiak, powstało w SP w Lotyniu szkolne
pismo. Wkrótce po powstaniu przyjęło nazwę
„Szkolny Donosiciel”. Jego 150. numer ukazał
się w grudniu 2017 r.
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Lotyńska jednostka o-
trzymała wyróżnienie
w kategorii współpra-
ca zagraniczna za
projekt o nazwie "Ćwi-
czenia polsko-niemie-
ckie" zrealizowane w
roku 2016. OSP Lotyń
na uroczystości
repre-zentowała 4-
osobowa delegacja z
kom.
K.Kopkiewiczem na
czele.

geoportal.gov.pl am

PZ NP

osplotyn.pl

dyp. am

osplotyn.pl am

SL
alekino

am
am



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 1 03/2018 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSzkolny Donosiciel 12 2017-2018

Symbol, reklama, logo, czyli konkursy trzy

Uczniowie naszej szkoły będą mogli wziąć udział w kolejnych konkursach i
zgarnąć świetne nagrody. Do wyboru, do koloru,  bo ostatnio ogłoszono 3
następne.
Pierwszy nosi tytuł ,,Polskie symbole narodowe’’ i polegać będzie na
sprawdzeniu wiadomości o polskich symbolach narodowych. W jego
pierwszym etapie (5 lutego br.) wezmą udział wszyscy uczniowie kl. IV-VII
szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści. Uczestnicy rozwiążą test, a
najlepsi zakwalifikują się do II etapu - odbędzie się w marcu (dokładna data
zostanie podana później). Zwycięzca otrzyma nagrodę pochwałę i
cząstkową ocenę celującą z historii.
Drugi konkurs, plastyczny, o nazwie „Reklama mojej miejscowości”, polega
na zareklamowaniu swojej miejscowości. Prace należy wykonać dowolną
techniką w formacie A3 i złożyć do 30 kwietnia br. do p. B.Solki-Kubiak lub
p. Z.Sienkiewicza. Zwycięzca  może liczyć na pochwałę, nagrodę i ocenę
celującą z historii.
Wreszcie konkurs na logo szkoły. Mogą w nim uczestniczyć także dorośli.
Co trzeba zrobić? - zaprojektować logo szkoły (technika dowolna, format
A4).  Prace należy wykonać do 30 kwietnia br. i dostarczyć do
organizatorów p. B.Solki-Kubiak i p.  Z.Sienkiewicza. Autor najlepszej
pracy, uczeń, otrzyma pochwałę, nagrodę i ocenę celującą historii, a
dorosły - nagrodę.
Zachęcam do udziału w tych trzech ciekawych konkursach. Czasu na
wykonanie prac plastycznych jest sporo, ale warto zacząć myśleć o nich
już dziś.

   J.Szulik (5sp)

Łukasz Wierzbicki ambasadorem

   Pod koniec ubiegłego roku dużo się wydarzyło
w życiu Łukasza Wierzbickiego – pisarza, którego
2 lata temu nasza redakcja miała szansę spotkać
po raz kolejny na, tym razem na targach książki w
Poznaniu. 
   24 listopada 2017 r. autor „Afryki Kazika” został
oficjalnym ambasadorem fundacji „ABCXXI –
Cała Polska Czyta Dzieciom”. O twórcy „Drzewa”
napisano, że  to „ten, który od dziesięciu lat sa-
mozwańczo krzewi ideę czytania dzieciom…” o-
raz że można się „…do niego zwracać po prostu
„panie ambasadorze”. Chętnie to zrobimy przy
najbliższej okazji. Prawdopodobnie przydarzy się
ona w marcu podczas kolejnych poznańskich
spotkań targowych, na które się wybieramy. 
   Wiele na to wskazuje, że p. Łukasz Wierzbicki
będzie tam promował swoją najnowszą książkę
pt. „Ocean to pikuś”. Ma się ona ukazać w lutym
w DM Sorus i Pogotowiu Kazikowym. Będzie to
przepięknie zilustrowana przez Marcina Leśniaka
historia (kilka rysunków można obejrzeć na str.
www.lukaszwierzbicki.pl) dla dzieci w wieku 5-10
lat. Jej bohater to znany nam świetnie Aleksander
Doba, który kilka mie-

sięcy temu wrócił ze
swojej trzeciej samo-
tnej, kajakowej trans-
atlantyckiej wyprawy.
Przypomnijmy, że Wi-
ktoria Piotrowska za
pracę na temat p. Ale-
ksandra otrzymała na-
grodę w konkursie „Ti-
meline. Opowiadamy
historie”.
  Kiedy książka „Ocean
to pikuś” trafi w nasze
ręce, na pewno napi-
szemy jej recenzję.

O.Łosek, 6sp

ŁW

Prezentacje,
wystawy, warsztaty,
czyli Na Szage

Już po raz czwarty
nasza redakcja
pojechała do Poznania
na festiwal Na Szage.
Odbył się on w auli
Akademii Wychowania
Fizycznego

   Opiekun redakcji postanowił, że wybierzemy
się do stolicy Wielkopolski na dwa dni, sobotę i
niedzielę, czyli 3 i 4 lutego. Coś zyskaliśmy, ale i
coś straciliśmy, bo prezentacje zaczęły się już w
piątek. Ale i tak zobaczyliśmy ich sporo. Były
wśród nich pokazy konkursowe, czyli takie,
które jury wybrało spośród wszystkich
nadesłanych przez jeszcze nie najbardziej
znanych podróż-ników.
   Ale były też prezentacje zaproszonych gości,
w tym np. Marcina Korzonka, który tym razem
zabrał nas, oczywiście rowerem, do najgo-
rętszego miejsca na świecie, oraz Bartka Sabeli,
którego znaliśmy już ze spotkania w Zakopa-
nem. Tym razem mówił (i to jak!) na temat De-
mokratycznej Republiki Konga.
   Miłośnicy podróży stawili się w dużej ilości, bo
aula była wypełniona cały czas po brzegi. My
ob-szerną relację z festiwalu zaprezentujemy w
ko-lejnym numerze naszego pisma.

M.Kostrzak, 5sp

NIT-y, czyli niedługie
informacje tekstowe

23.01. – Odbyła się uroczystość z ok. dnia babci i
dnia dziadka. Impreza składała się z występów
uczniów z poszczególnych klas.
* Uczestniczki konkursu „Mikołajki z JM i Amba-
sadą Niemiec” i wycieczki do Warszawy otrzy-
mały specjalne dyplomy od Junior Media.

24.01. – Przedszkolaki oraz uczniowie kl. VII
spotkali się z funkcjonariuszami ze Szkoły Policji
w Pile.
* Odbyło sie posiedzenie rady pedagogicznej.
Nauczyciele ustalili oceny z zachowania oraz
przedmiotów na koniec pierwszego semestru.

25.01. – Pani A. Kwiatkowska zorganizowała
szkolny turniej szachowy. W poszczególnych
kategoriach wiekowych zwyciężyli: kl. 0-IIIsp -
Oskar Stefaniak; kl. IV-VI - Mateusz Czarnecki;
kl. VIIsp-II-IIIgim. - Aleks Choroszewski.

30.01. – Przedszkolaki oraz uczniowie kl. I po-
jechali ze swoimi wychowawczyniami do Oko-
neckiego Centrum Kultury na kukiełkowe jasełka.

30.01. – Magdalena Kostrzak (5sp) została wy-
różniona w ogólnopolskim konkursie „MegaMisja
z Psotnikiem”, przeprowadzonym w ramach VII
edycji „#juniorlab”.
* Ze Sztabu Głównego 26. Finału WOŚP nade-
szło potwierdzenie rozliczenia oraz informacja, że
tym samym lotyński sztab WOŚ zostaje roz-
wiązany.

1.02. – W hali odbył się bal karnawałowy dla u-
czniów naszej szkoły.

2.02. – Delegacja złożona z dyr. I.Adamczuk oraz
uczniów i pracowników szkoły złożyła kwia-ty pod
pomnikiem w Podgajach w związku z 73.
rocznicą powrotu ziem złotowskich do macierzy.

3-4.02. – Część redakcji uczestniczyła w VII edy-
cji poznańskiego festiwalu "Na Szage".
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