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Aaa, to tak się robi
bombki!

   Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia a
więc nasze przedszkolaki z grupy 5-6-
latków  wybrały się  do fabryki bombek w
Koszalinie. Najpierw maluchy obejrzały
proces dmuchania bombek w dmuchalni
szkła, a potem ich srebrzenie. W ten
sposób każda otrzymała swój podkład.
Następnie przedszkolaki zwiedziły lakier-
nię, gdzie bombki nabrały różnych kolorów
oraz same ozdabiały swoje dzie-ła. Na
koniec wizyty każdy dostał  też mały
upominek - bombkę z własnym imie-niem,
a także i mógł kupić  sobie wybraną
ozdobę choinkową.

   Wyjazd zorganizowała p. Aneta Świercz. Sponsorowali go p.
Mariusz Górny (firma budowla „Górny” ze Szczecinka), p. Rena-
ta i Mariusza Grzyb z Przybysławia oraz p. Mateusz Błaszkie-
wicz (Gabinet Rehabilitacji Health-Medical Szczecinek). Wszyst-
kim, w podziękowaniu za pomoc, przekazano bombki z ich imio-
nami. Bombkę otrzymała też dyrekcja szkoły.

M. Szynkaruk, 4sp

W fabryce bombek

...a redakcja się dołącza!

Jarmark się
opłacił

Na placu przez
budynkiem byłego

gimnazjum 
2 grudnia br. w

godz. 9 - 12 odbył
się jarmark
świąteczny.

Zorganizowały go
Rada Rodziców SP

w Lotyniu oraz
miejscowe Koło

Gospodyń
Wiejskich. Rodzice

przygotowali
fantastyczne

ozdoby świąteczne
(m.in. mikołaje,
bombki, stroiki),

kartki oraz ciasto, 
a panie z Koła
pierogi, uszka 

i krokiety. Ozdoby, które nie sprzedały się
na jarmarku, można było nabyć 

w kolejnych dniach w szkole za połowę
ceny.

Bardzo dużo osób wybrało sobie coś dla
siebie, dlatego udało się zebrać ok. 2 tys.
zł. Pieniądze te zostały wpłacone na konto

Rady Rodziców Szkoły i zostaną
wykorzystane na podczas imprez

organizowanych przez szkołę dla dzieci.

S.Kuczyńska, 6sp

W czasie jarmarku
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Przetrwa tylko słowo pisane
To już 81. nagroda redakcji w jej 26-letniej historii! Tym
razem odebraliśmy ją w Bydgoszczy. Tamtejsze
Kujawsko-Pomorskie centrum Edukacji Nauczycieli
przyznało naszemu pismu II miejsce w XXVI
Regionalnym Konkursie Gazet Szkolnych.

  Podsumowanie rywalizacji od-było
się 19 listopada w siedzibie
Centrum. Finał odbył się w nie-
wielkiej kameralnej sali. Wypełnili ją
przedstawiciele kilkunastu re-dakcji
z regionu kujawsko-pomor-skiego.
Dlatego właśnie zaprosze-nie na tę
uroczystość bardzo nas zdziwiło.
Organizatorzy natomiast, jak sami
stwierdzili, cieszyli się, że wśród
nagrodzonych znajduje się pismo
spoza tego regionu.

  Konkurs rozgrywany był w 4 ka-
tegoriach: pism tworzonych przez
dzieci z kl. I-III, uczniów kl. IV-VII,
gimnazjalistów oraz szkół ponad-
gimnazjalnych. Naszą redakcje
oceniano w tej drugiej kategorii.
Pierwsze miejsce przyznano w niej
„Fleszowi Czwórki” ze Szkoły Pod-
stawowej nr 4 z oddziałami Spor-
towymi w Bydgoszczy. Inni zwy-
cięzcy to (kolejno): „Iskierki” z SP
nr 4 w Bydgoszczy, „Libelciak” z
gimnazjum w Kcyni oraz „Wzrok
Ludu” z Liceum w Żninie. Gazetki
szkół  bydgoskich otrzymały na-
grody finansowe przyznane przez
Prezydenta Bydgoszczy, zaś
redakcje szkół z regionu nagrody
rzeczowe ufundowane przez
Marszałka Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego oraz piękne al-
bumy ufundowane przez Kujaw-
sko-Pomorskiego Kuratora Oświa-
ty. My natomiast wracaliśmy do
domu z dyplomem, piękną książką
oraz drukarką.

   W drugiej części uroczystości
głos zabrał pan Michał Laskowski,
opiekun redakcji gazetki „Fabryka
Słowa” z ZS nr 5 Mistrzostwa Spo-
rtowego w Bydgoszczy. Podzielił
się on wspomnieniami, ale przede
wszystkim doświadczeniami w
pracy z redakcją, którą prowadzi od
11 lat. To chyba dobrze, że nie
poproszono o to naszego opieku-
na, bo opowiadanie o 26 latach
mogłoby zająć trochę czasu.

   Uroczystość odbywała się w sie-

nauczyciele i opiekunowie, żebyś-
cie byli cierpliwi i czerpali ogromną
satysfakcje z pracy redakcyjnej z
uczniami.”(…). Przyznał, że sam
czuje odpowiedzialność ze słowo
pisane. „Zdarza mi się - przyznał -
napisać jakiś tekst, który z wielką
pokorą oddaję pani redaktor i cze-
kam aż poprawi mi te wszystkie
błędy, które tam popełniałem”.

  Poza dyr. Perusem w uroczy-
stości udział wzięli przedstawiciele
Urzędu Miasta Bydgoszcz i Kura-
torium Oświaty w Bydgoszczy. Nie
było natomiast prawie wszystkich,
zajętych swoją zawodową pracą
jurorów, oprócz przewodniczącej,
p. Anny Rupińskiej.  Gazetki oce-
niało 7- osobowe jury. Byli w nim
nauczyciele języka polskiego i pla-
styki, doradcy metodyczni, pra-
cownicy muzeów oraz pracownicy
KPCEN w Bydgoszczy.

M.Kostrzak, 6sp

dzibie Kujawsko-Pomorskie
Cen-trum Edukacji Nauczycieli w
Byd-goszczy. Jeszcze przed
rozdaniem nagród głos zabrał jego
dyrektor, Robert Preus. „Słowo
p i s a n e - powiedział m.in. -
przetrwało wiele tysięcy lat.
Czasami tak mi się wydaje, że tak
naprawdę tylko ono po nas
zostanie. Żadne dyskietki, płyty, to
wszystko przeminie. To, co
zapisane na papierze, nie.
Chciałbym życzyć wam uczniowie
wytrwałości w tworzeniu tak pię-
knych gazetek szkolnych. A wam,

W Bydgoszczy jeszcze nagrody

Szkolny Donosiciel wśród
nagrodzonych

am

am
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Notatki z podróży do Bydgoszczy

1.  Na szczęście do Bydgoszczy
nie jedziemy turkotem. Odkąd
pamiętam podróże w kierunku Piły,
nie mogły obejść bez szarpania,
zgrzytania i piszczenia. Pociąg
przypominał trzęsącą się galaretę,
która nie pozwalała na czytanie.
Dziś jest inaczej. Skład trzęsie się,
ale niewiele, popiskuje troszkę, w
wagonie jest jasno, siedzimy na
wygodnych, niebieskich fotelach,
które połączone są z sufitem wy-
giętymi rurkami, a po prawej stro-
nie mam gniazdko do ładowania
telefonu. Bilety sprzedała nam pa-ni
ubrana w firmowy strój, korzy-
stając z podręcznego komputera i
drukarki. Podróż w jedną stronę
kosztował nas ok. 50 zł.

2.  W pociągu spotykamy znajo-
mych. Asia z klasy 7 razem z ma-
mą i bratem wybierają się prawdo-
podobnie do Piły. Natomiast Mag-
da z mamą przesiądą się  w Pile do
Szczecina. Nad fotelem Jaśmi-ny
na ekranie wyświetlają się in-
formacje, że dziś imieniny Elżbiety,
Pawła i Seweryna. Przyglądam się
też filmikom reklamującym podró-
żowanie polskimi kolejami oraz za-
bytki i przyrodnicze atrakcje Po-
morza Zachodniego. 

Słynne czerwone krzesło

3. W kolejnym pociągu (w Pile
mieliśmy przesiadkę) jest jeszcze
nowocześniej. Projektant pomyślał
nawet o wieszaku, na którym po-
wiesiłam swoją torbę. Jest też dużo
ciszej, skład hamuje prawie
bezszelestnie. Przyjazd do Mias-
teczka Krajeńskiego powinien na-
stąpić o 8.00, a odjazd minutę
później. I tak jest! Co do minuty! W
Krostkowie jest nawet przed
czasem z rozkładu,  ale odjedzie
punktualnie o 8.11. Tylko głos za-
powiadający kolejne stacje jest
chyba trochę za delikatny, a na
pewno zbyt cichy. Skąd to wszy-
stko wiem? – informacje pojawiają
się na ekranie. Jest dużo większy
od tego w poprzednim pociągu i
podwieszony do sufitu. Na pasku
przewijają się informacje z nume-
rem pociągu, aktualną godzi-
ną, trasą, jaką pokona do Torunia
Wschodniego, bo tam zakończy
swój bieg. Są też inne informacje,
np. o tym, jakie miejsca i dlaczego
warto odwiedzić w kujawsko-po-
morskiem. Koleje zapraszają mnie
do Inowrocławia, Torunia, Grudzią-
dza i Golubia - Dobrzynia.

4. Pociąg przyjeżdża punktualnie.
O 9.06 jesteśmy na miejscu. Cza-

su mamy sporo, więc opiekun za-
biera nas na krótki spacer po Byd-
goszczy. Ulica Dworcowa wita nas
muralem ze stroną z ogłosze-niami
z „Kuriera Dworcowego”. Za-
praszają do siebie m.in. Muzeum
Okręgowe im. L. Wyczółkowskie-
go, Park Rozrywki w Myślęcinku,
sklep skupujący antyki, a nawet
klinika chirurgii plastycznej. Idzie-
my dalej. Próbujemy rozmawiać z
Magdą o byle czym, ale opiekun
zwraca naszą uwagę na elementy
architektury. Dowiadujemy się np.
czym są portale, wykusze oraz
pilastry i ślimaki. Potem skręcamy
w Gdańską. Znajduje się na niej
Muzeum Okręgowe im. Leona Wy-
czółkowskiego. Niestety jest w re-
moncie, całe obstawione ruszto-
waniami.
   Niedaleko znajduje się Wyspa
Młyńska. Docieramy do niewiel-
kiego placu zabaw, na którym stoi
czerwone krzesło. To na pamiątkę
kręcenia tutaj zdjęć do filmu na
podstawie znanej powieści An-
drzeja Maleszki. Potem przecho-
dzimy po paru kładkach przerzu-
conych nad kanałem. Na jednej z
nich znajdują się setki kłódek, które
zawieszają osoby w sobie
zakochane. Ale najbardziej zacie-
kawiła mnie rzeźba „Przechodzący

Dokończenie na nast. stronie

Kanał i Opera Nova

am

am
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Notatki z podróży do
Bydgoszczy

Dokończenie str str. 3.

 
sali na piętrze. Wchodzimy na gó-rę
i siadamy na drewnianych, wy-
łożonych miękkim materiałem
krzesłach. Gdy odczytano listę o-
becności, z kilkunastu wymienio-
nych redakcji rozpoznajemy trzy,
które biorą udział w konkursie Ju-
nior Media, były to m.in. „Byle do
dzwonka” i „Nudy z Budy”. Pode-
szła do nas szczupła blondynka.
Jak się dowiadujemy, to jedna z
organizatorek i każe nam podpisać
dokument potwierdzający odbiór…
nagrody. A więc coś tu wygramy! Z
niecierpliwością czekam na infor-
mację, jakie zajmiemy miejsce.
Przybywa redakcji. Brakuje już
właściwie tylko „Wzroku Ludu” ze
Żnina. To gazeta, która, wg p. Mi-
łoszewicza, istnieje tak długo jak
nasza.

7. Komfortowych składów wystar-
czyło tylko w jedną stronę. Wraca-

przez rzekę”. Wisi ona nad Brdą tuż
przy mości im. Jerzego Sulimy
Kamińskiego. Jest to dwumetrowa
figura ważąca 50 kg, trzymająca w
rękach kilkumetrową żerdź.
Utrzymuje się w powietrzu, kilka
metrów nad wodą, jakby nie
obowiązywały jej prawa grawitacji.
Podobno „postać utrzymuje
pozycję pionową dzięki temu, że
środek masy figury znajduje się w
centralnym miejscu liny, na której
wisi”. (Wikipedia).  

5. Centrum Edukacji Nauczycieli
mieści się w niewielkim stylowym
budynku przy ul. Jagiellońskiej.
Uroczystość rozstrzygnięcia kon-
kursu odbywa się w niewielkiej 

liśmy już czymś,  o czym
"marzyła" Jaśmina. Na dodatek
pociąg przyjechał w ostatniej chwili,
gdy na peronie zgromadziły się
dzie-siątki wracających do domu z
pra-cy, szkoły lub, jak my,
konkursu. Ledwie znajdujemy
wolne miejsca. Nie ma już
ekranów, z których mo-gliśmy
wyczytać interesujące in-formacje.
Atrakcji postanowiły do-starczyć
nam panie i konduktorki, które
zorganizowały sobie sesję
zdjęciową. Bawią się świetnie.  My
też!

J.Findling, M.Kostrzak, obie 6sp

NITy, czyli niedługie
informacje tekstowe

18.10. – M.Kostrzak (kl. VI)
otrzymała telefoniczną informację o
znalezieniu się w składzie Jury
Dziecięcego Międzynarodowego
Festiwalu Filmowego Ale Kino.

22.10. – Na stronie alekino.com
pojawiła się oficjalna informacja o
sukcesie M.Kostrzak.

23.10. – „Szkolny Donosiciel” zna-
lazł się na 7. miejscu w pierwszym
rankingu VIII edycji ogólnopolskie-
go konkursu „#juniorlab”.

24.10. – Pan A.Miłoszewicz spot-
kał się z rodzicami uczniów nale-
żących do redakcji „Szkolnego Do-
nosiciela”.
* Opiekun  redakcji opublikował 2.
w tym roku szkolnym nr. „SzD" na

platformie www.juniormedia.pl.

25.10. – W szatni przedszkolaków
(3-4-latków) zamontowane zostały
nowe meble, m.in. bardzo pojem-na
szafa.
* Odbył się szkolny etap 32. edycji
konkursu Olimpiada wiedzy Archi-
medes.plus. Konkurs przeprowa-
dziła p. M. Roszak.

27.10. – Odbyły się warsztaty re-
dakcji „Szkolnego Donosiciela”,
poświęcone tworzeniu stron inter-
netowych oraz kolejnemu wyzwa-
niu w konkursie „#juniorlab”. 
* Opiekun redakcji opublikował 3.

w tym roku szkolnym nr „SzD” na
platformie www.juniormedia.pl.

29.10 - Opiekun opublikował 4. w
tym roku szkolnym nr. „SzD” na
platformie www.juniormedia.pl.

W.Guła, 7sp

Na moście nad Brdą

SzD - najlepsze...

 Szkolny Donosiciel 10 2018-19
Materiały napisały: J.Findling,

W.Guła, M.Kostrzak, S.Kuczyńska,
M.Szynkaruk.
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