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Lotyński finał dał WOŚP-owi 
20 tys. 571 zł!
Podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
został pobity rekord – zebrano 20 tys. 571 zł, czyli o 4 tys.
więcej niż w tamtym roku. Finał odbył się 13 stycznia 2019 r. w
hali sportowej w Lotyniu. Od rana wolontariusze kwestowali
w Lotyniu i okolicznych wsiach, a o 12.30 rozpoczął się finał
imprezy, która w tym roku odbywała się pod hasłem
„Pomaganie jest dziecinnie proste. Gramy dla dzieci małych i
bez focha”.

   Zawsze podczas finału najwięcej emocji
dostarczają licytacje. Organizatorzy po-
dzielili je na 4 części. W każdej licytowano
po 12 przedmiotów. Ciekawe jest to, że
najwyższą cenę osiągnął przedmiot nr. 47 -
biało czerwona koszulka z autografami
mistrzów świata w taekwondo i kickbo-
xingu, podarowana już w czasie imprezy
przez Jakuba Pokusę. Pani Sabina Pabian
zapłaciła za nią 430 zł. Poza tym za 260 zł
poszedł tort, za ponad 200 ko-szulki
WOŚP-u, a za 210 zł voucher na zabiegi
rehabilitacyjne. Do wylicytowania były
jeszcze m.in. gadżety WOŚP-u (body
dziecięce, koszulki, magnez na lodówkę,
kalendarze, breloczek do kluczy, worki,
zestaw pierwszej pomocy, kominy na szy-
ję), usługi (wizyta u dietetyczki, zaprosze-
nie do Owadogiganta), artykuły spo-
żywcze (bałwan z czekolady, wyroby z
piernika, jaja), urządzenia kuchenne (ze-
staw do przygotowania potraw na parze,
patelnia) oraz szereg różnych przed-
miotów, wśród których były: firanka, ser-
wety, skrzyneczki, oraz zabawki. Ogólnie
licytacje przyniosła dochód w wysokości
6205 zł.

  Lotyński finał trwał blisko 4 godziny. Spo-
rą część tego czasu zajęły występy. Za- 

częły się one od prezentacji jasełek w wy-
konaniu dzieci ze starszej grupy przed-
szkolnej w Lotyniu, które potem za-
śpiewały jeszcze kilka piosenek. Wystąpił
też młodsza grupa przedszkolna oraz
 „Strażackie Iskierki”, które wykonały 3 u-
kłady taneczne, solistki ze szkolnego
chóru (Zuzanna Szram, Gabrysia Ko-
walska, Emilka Skoczylas, Magdalena Ko-
strzak, Sandra Kuczyńska, Agata Kubik,
Amanda Koniec), grupa taneczna p. Ag-
nieszki Kwiatkowskiej (wykonała 4 układy
taneczne) oraz Klaudia Siemińska która
zagrała na saksofonie kolędę „Cicha noc”.
Zaprezentowała się też grupa teatralna
„Ania”. Zespół kierowany przez p. Anetę
Świercz pokazał znane już przedstawienie
pod tytułem „Smerfy”.  

   Największym zainteresowaniem cieszył
się chyba jednak występ sportowy w wy-
konaniu członków  Klubu Sportów Walki w
Szczecinku. Zajęcia prowadzą w nim pra-
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Jedną z największych gwiazd
szczecineckiego klubu jest obec-
nie Jakub Pokusa, były uczeń na-
szej szkoły. Razem ze swoimi
młodszymi kolegami i koleżankami
zaprezentowali kilka efektownych
elementów wschodnich sztuk wal-
ki.

   Organizatorzy dla uczestników
finału przygotowali jeszcze wiele
innych atrakcji. Dzieci mogły po-
prosić o pomalowanie swoich
twarzy lub wykonać maskę na
zbliżające się bale karnawałowe.
Poza tym na wszystkich czekał
książkowy kiermasz (za niewielkie
pieniądze można było nabyć
ciekawą książkę) oraz smacznie
jedzenie i pyszne ciasta, a także
ratownicy ze szczecineckiego Pro-
Med-u, którzy uczyli, jak właściwie
udzielać pierwszej pomocy.

  Zasilić WOŚP można też było ku-
pując losy loterii fantowej (5 zł).
Przygotowano ich blisko 500 i każ-
dy wygrywał. Dyr. Adamczuk nato-
miast namawiała – i robiła to bar-
dzo skutecznie – do zakupu cegie-
łek. Sprzedała wszystkie 250 i
gdyby miała ich więcej, tez pewnie
by poszły. Na koniec finały odbyło
się losowanie kilkudziesięciu nu-
merów. Szczęśliwcy wrócili do do-
mów z atrakcyjnymi fantami.

   Trzeba też wspomnieć, że przed
finałem odbyło się kilka imprez,
podczas których także zbierano
pieniądze na WOŚP. 6 stycznia
Siatkarski Klub Sportowy z Lotynia
zorganizował turniej. Wystapiło w
nim 8 drużyn, m.in. ze Szczecinka,
Czaplinka, Czarnego i Poznania.

Cały dochód z tych zawodów, czyli
wpisowe drużyn, zysk z kawiarenki
oraz dobrowolne datki widzów i
zawodników, przekazane zostały
podczas finału przez Kingę Le-
wandowską i Tobiasza Błaszkiewi-
cza na ręce szefowej lotyńskiego
sztabu – p. I. Adamczuk. A kwota
była niemała, bo 2 tys. 600 zł.  12
stycznia odbyły się jeszcze dwa
inne turnieje sportowe (w tenisa
stołowego i piłkę nożną) oraz Gala
Fitness. Podczas niej zebrano ko-
lejny tysiąc zł na Wielką Orkiestrę. 

   Finał WOŚP odbył się w Lotyniu
po raz 3., ale po raz 2. nasza wieś
miała swój własny sztab. Kierowa-
ła nim dyr. Adamczuk. Poza wy-
mienionymi już trzeba wspomnieć o
dużym zaangażowaniu wolonta-
riuszy, rady sołectwa Lotyń z p.
sołtys Krystyną Jaskółką-Stanisz
na czele, kół gospodyń wiejskich z
Lotynia (panie przygotowały sto-
isko z pierogami) i Lubniczki (sto-
isko z bigosem i napojami), Rady
Rodziców przy ZS w Lotyniu (ka-
wiarenka), sołectwa Węgorzewo
(stoisko z zapiekankami i frytka-
mi), OSP z Lotynia oraz wielu,
wielu innych wspierających Or-
kiestrę osób i firm z Lotynia i spo-
za wsi. 

  S.Kuczyńska, 6sp

Sowi kalendarz

  Pan Jacek Bogusławski, członek
Zarządu Województwa Wielkopol-
skiego, przysłał do naszej szkoły
list. Jego adresatem są przede
wszystkim działające w naszej
szkole klasy patronackie, czyli ta-
kie, które biorą udział w ekolo-
gicznym projekcie Związku Mię-
dzygminnego Pilskiego Regionu
Gospodarki Odpadami Komunal-
nymi. Nadawca listu, kiedyś
repre-zentował Zarząd PRGOK-
u,  

ale teraz pełni inną funkcję. Po-
stanowił jednak napisać i życzyć
uczniom i pracownikom szkoły z
ok. nowego roku, żeby „każdy
dzień był wyjątkowy, pogodny,
pełen zdrowi i radości oraz zapału
do nauki”. Przysłał także dla każ-
dego ucznia z klasy patronackiej
piękny kalendarz pt. „Sowy parków
krajobrazowych Wielkopolski”. Je-
go bohaterkami są przepięknie
sowy, które sfotografował Cezary
Korkosz.

W.Letki, kl. 4a 
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Notatki z fotela jurora 
- zapiski Magdy Kostrzak, jurorki Jury Dziecięcego filmów
pełnometrażowych 36. Międzynarodowego Festiwalu Filmów
Młodego Widza Ale Kino w Poznaniu 

Magda Kostrzak

5 grudnia godz. 19.30
 Dopiero wróciłam z kina. Dla-
czego tak późno? Dzisiaj zoba-
czyłam 3 filmy. "Gordon i Paddy"
oraz "Dilili w Paryżu" - były animo-
wane, a "Edhel" aktorski. Pierwszy
to dydaktyczna opowieść dla
młodszych dzieci i trochę się zdzi-
wiłam, że ta animacja znalazła się
w tej konkursowej kategorii, które
ocenia nasze jury. Nie daję mu
większych szans. Drugi łączył rea-
listyczne zdjęcia Paryża z prze-
łomu XIX i XX w. z animacją. I na
pewno przeznaczony był dla trochę
starszych widzów. Tytułowa Dilili to
mała dziewczynka, która
zaprzyjaźnia się z chłopcem, a ten
pokazuje jej stolicę Francji. Żeby
było ciekawiej, wspólnie rozwią-
zują tajemnicę porywanych dziew-
czynek i kobiet. „Edhel” natomiast
to historia dziewczynki o spiczas-
tych uszach z elfami w tle. Po se-
ansie odbyło się spotkanie z od-
twórczynią tytułowej roli. Udało mi
się zrobić z nią zdjęcie i zdobyć
autograf.
 Do ostatniego seansu mieliśmy
ponad 2 godziny. Postanowiłam, że
nie będę tracic czasu i pójdę do
hotelu poćwiczyć na flecie przed

egzaminem, który gram za ty-
dzień. Bałam się, że gdy zacznę
gamy i etiudy wpadnie obsługa i
wyrzuci mnie z hotelu. Na szczę-
ście nikt się nie pojawił. To chyba
jakiś cud, bo opiekun mieszkający
2 piętra niżej później twierdził, że
było mnie słychać.
 
 Nadchodzi nieubłaganie czas
werdyktu. Obejrzeliśmy już ponad
połowę konkursowych filmów.
Powiem szczerze - będzie bardzo
trudno wybrać ten jeden film z 14.
Na razie moimi faworytami są „Je-

stem William”, „Zaklinaczka” oraz
„Mamy talent”.  

  Czas przed i między filmami
spędzam w dwóch miejscach.
Pierwsze to pokój lunchowy (tam
mam obrady). Wejście do niego
znajduje się między salami kino-
wymi i na co dzień urządzane są
tam urodziny. Miejsce drugie to
biuro prasowe, gdzie załatwić
można wszystkie formalne sprawy
związane z tą imprezą. Organi-
zatorzy zorganizowali je na I pię-
trze multikina. To duża sala, z jed-
nej strony całkowicie oszklona z
widokiem na ul. Królowej Jadwigi. 

Gordon i Paddy

Dilili

Edhel

biuro prasowe

   Trafiają do niego przede wszy-
stkim festiwalowi goście z całego
świata oraz zaglądają jurorzy z in-
nych składów – przychodzą mię-
dzy seansami, żeby wypić kawę,
herbatę lub coś przekąsić. Naj-
więcej tu wolontariuszy, młodych
ludzi, którzy robią zdjęcia, nagry-
wają, przeprowadzają wywiady,
wrzucają zdjęcia na stronę, fa-
cebooka i instagrama. Nasze jury
zagląda tu rano, aby zostawić kurt-
kę oraz po obradach, żeby zabrać
swoje okrycie. Czasami przycho-
dzimy tu także odpocząć.
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Jaśmina

18 XI 2018, środa
@Skończyłam! Dzisiaj napisałam
list do pani Krystyny Zachwato-
wicz-Wajdy. Głównie był poświę-
cony temu, co działo się ostatnio w
redakcji. Dołączyłam też w nim
świąteczne życzenia. Wysłaliśmy
również gratulacje i podziękowania
do dyrektora festiwalu filmowego
Ale Kino!, p. Jerzego Moszkowi-
cza, za koleją świetną imprezę.
Mam nadzieję, że oba dojdą na
czas, czyli przed świętami.

6 I 2019, niedziela
@Dzisiaj został opublikowany no-
wy ranking redakcji w konkursie
Junior Media. Jesteśmy na po-
dium, a dokładniej na 3. miejscu.
Mamy 172 pkt. Mam nadzieję, że
uda nam się utrzymać tak wysoką
pozycję. Jednak od tego zależy
publikacja gazetek, a do nich po-
trzeba tekstów. Należy więc wziąć
do pracy, bo inaczej nie będzie ko-
łaczy, a raczej bez pracy nie bę-
dzie Letniej Szkoły Junior Media.

Ranking

@Dowiedziałam się, że 28 grudnia
do „Szkolnego Donosiciela" przy-
szła paczka od p. Agnieszki Kra-
jewskiej z Centrum Sztuki Dziecka
w Poznaniu. To ta sama pani, któ-
ra w maju przyjechała na naszą
galę. Nie było mnie, niestety, przy
otwieraniu przesyłki, ale wiem, co w
niej się znajdowało. Oprócz fes-

 tiwalowych krówek dostaliśmy list
z pozdrowieniami i życzeniami no-
worocznymi oraz naklejki z Aleki-
niakami. Te przydały się szcze-
gólnie czwartoklasistom.

11 I 2019, piątek
@Dzisiaj w końcu otrzymałam na-
grodę za konkurs „100 lat niepod-
ległości. Historia mojego regionu”.
Zajęłam w nim 3. miejsce. Wciąż w
to nie wierzę, ponieważ myśla-łam,
że mój tekst jest okropny. Wi-
docznie nie było aż tak źle. Na-
grodą okazała się książka „Alfabet
Niepodległości” Anny Skowroń-
skiej oraz plecak, piórnik i długopis
z logo Junior Media.

19 I 2019, sobota
@Zrobiłam sobie herbatkę i usia-
dłam do komputera. Na początku,
tradycyjnie, weszłam na pocztę,
aby zobaczyć, czy pan Andrzej Mi-
łoszewicz nic nie napisał. Okazało
się, że się odezwał. E-mail infor-
mował o sprawach związanych z
redakcyjnym biwakiem oraz wy-
jazdem na festiwal Na Szagę. Na-
mawiał też na przyjście w ponie-
działek do szkoły: „Nie ukrywam,
że przydałyby się jakieś nowe/-
kolejne/zimowe albo nieferyjne te-
ksty". Ja nie mogę przyjść, bo jes-

tem chora i muszę się kurować,
aby uczestniczyć w warsztatach.

Jaśmina Findling

Lotyński rekord
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