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W czasie ferii członkowie redakcji
uczestniczyli w warsztatach
dziennikarskich.  Uczyli  się pisać
dzienniki oraz redagowali teksty do 3 nr.
„Szkolnego Donosiciela”. Oglądali też
filmy, bawili się i… liczyli kroki.
 

43 godziny zabawy
i dziennikarskiej
pracy

Redakcja podczas spaceru

   Warsztaty odbyły się w szkole. Trwały od
wtorkowego popołudnia do czwartko-wego
południa (22-24 stycznia 2019). W tym
czasie uczniowie kl. 4 uczyli się prze-de
wszystkim tworzyć z każdego dnia cie-
kawe notatki, a starsi kończyli materiały do
najnowszego numeru gazety, który po-
winien ukazać się po feriach. 

  Były też specjalne zajęcia, podczas któ-
rych pan Andrzej zaprezentował bardzo
pożyteczny portal o nazwie „Legalna Kul-
tura”. Poświęcony jest on „kształtowaniu
już u najmłodszych obywateli poczucie
odpowiedzialności za nasze wspólne do-
bro – kulturę w Internecie.” Można zna-leźć
na tej stronie przede wszystkim bazę
legalnych źródeł dotyczących filmów, mu-
zyki, książek, bibliotek, prasy, muzeów i
fotografii. Czasem są to źródła płatne, ale
bywają też takie, z których można korzy-

biwak

tać za darmo.
Szkolnym dzienni-
karzom przydać się
mogą dobre zdję-
cia, dlatego ucze-
stnicy warsztatów
sprawdzali, z jakich
stron mogą je za
darmo ściągać. Po-
za tym na „Legalnej
Kulturze” jest też
„strefa edukacji”, a
niej m.in. „strefa dla
uczniów”. Opiekun
przekonywał, że
warto na ten portal
wchodzić, a przy o-
kazji podkreślał,  

warsztaty

jak ważne jest uczciwe korzystanie z
zasobów kultury w Internecie. Rozdał też
uczestnikom zajęć bransoletki z napisem
„zależy mi na kulturze”, przywiezione z
Warszawskich Targów Książki. Kolejne
zajęcia poświęcone były nagrywaniu przy
użyciu dyktafonu i telefonu komórkowego
oraz przerzucaniu plików z tych urządzeń
na komputer.

   Nie cały czas biwakowicze spędzili na
pracy. Było wieczorne oglądanie cieka-
wych filmów („Hugo i jego wynalazek” oraz
3 z 5 odcinków „Magicznego drze-wa”),
spacer po Lotyniu. Według aplikacji, jaka
miał w swoim telefonie opiekun, zrobili
4164 kroków, przeszli 2,84 km i spalili 224
kcal oraz wspólne zabawy. 

Sandra Kuczyńska, 6sp
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Zimowisko MDP
W ostatni weekend stycznia (tzn.
25-27 stycznia br.) członkowie
Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych z Lotynia 
i Osówki oraz “Strażackie
Iskierki” spotkali się na
wspólnym zimowisku, jakie w
tym roku odbyło się w Lotyniu.

   Weekendowy biwak to nie tylko
czas na zabawy, gry i wspólną in-
tegrację. Głównym założeniem ta-
kich corocznych spotkań jest szko-
lenie młodych adeptów pożarni-
ctwa. W tym roku uczestnicy po-
szerzali swą wiedzę na temat pier-
wszej pomocy (zajęcia przepro-

wadziła dla nich Grupa Ratow-nicza
ProMed), a także na temat
specjalistycznych ubrań stoso-
wanych w straży pożarnej. 
   Młodzi strażacy swój biwak mieli
w szkole podstawowej w Lotyniu,
dzięki uprzejmości p. dyr. Iwony
Adamczuk. Zajęcia, zarówno teo-
retyczne jak i praktyczne, odby-
wały się również w hali sportowej.
Znalazł się też czas na zabawę,
wspólne gry, karaoke, czy taniec.
W tym roku udało się również
wyjechać do Szczecinka do parku
trampolin oraz basen. Codziennie
odbywały się też zajęcia ruchowe,
a ostatniego dnia biwaku jego
uczestnicy mieli okazję zagrać w 

paintball. Na podsumowanie biwa-
ku, każdy z uczestników otrzymał
dyplom uznania za pomyślne, bez-
pieczne i wesołe ukończenie zimo-
wiska. 

W. Piotrowska

OSP

"Ony" - przedstawienie Teatru
Powszechnego w Łodzi

Jak zostać dorosłym?
   Czas dorastania jest niezwykłe
trudną sprawą dla młodzieży. To
czas kiedy żegnamy się z wygłu-
pami i zabawkami, witamy naukę i
podejmowanie trudnych decyzji.
Tego trudnego tematu dotyczyło
transmitowane z żywo, prosto z
Teatru Powszechnego z Łodzi,
przedstawienie pod tytułem "Ony".

  Ten niełatwy spektakl poruszał o-
gromnie ważne problemy, np. ta-
kie, jak dzieci postrzegają rozwód
rodziców albo chorobę bliskiej o-
soby, a nawet molestowanie se-
ksualne. Jednak główny tematem
przedstawienia było dorastanie.

   Główny bohater po umieszcze-
niu mamy w szpitalu trafia do swo-
jego wujka. Niestety, ten okazuje
się być alkoholikiem. Chłopiec zo-
staje więc otoczony szczególną o-
pieką przez dyrektorkę szkoły. Nie
przestaje jednak myśleć o ojcu,
który zostawił go i jego matkę dla 

dla innej. Bohater nie rozumie, że
ten go już nie chce. Wyrusza  więc
na jego poszukiwanie. Na swojej
drodze spotyka miłość swojego ży-
cia. Ta, wtedy jeszcze dziewczyn-
ka, postanawia mu pomóc. W po-
dróży dzieci zaczynają dorastać.
To nie chłopiec, ale już mężczyzna
odnajduje zaginionego członka ro-
dziny. Okazuje się, że ojciec chciał
do wrócić do domu i każdego dnia
wspominał chwile z nimi spędzo-
ne. Stwierdził jedynak, że jest już
za późno, żeby naprawić błędy.
Poprosił więc, żeby syn odszedł... 

Ta niezwykła opowieść jest wcią-
gająca  i ciekawa, ale ponad wszy-
stko wzrusza. Oglądając perypetie
głównego bohatera można prze-
śledzić całe życie każdego z nas.
Ośmioletni chłopiec wędruje aż po
jego kres. Dociera wreszcie do
momentu, gdy puka do jego drzwi
„spokojna starość”.Całe życie w pi-
gułce, ze wszystkimi jego wadami i
zaletami, szczęściem i smutkiem.

 "Ony” został wyreżyserowany
przez Ewę Pilawską i Andrzeja
Jakubasa. Naprawdę zachęcam do
obejrzenia tego przedstawienia
teatralnego. Zwłaszcza młodzież,
która znajdzie w tej opowieści od-
powiedzi na dręczące ją pytania.

Jaśmina Findling, kl. 6

TP w Łodzi

Lotyń

"Ony"
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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 

6 grudnia godz. 9.15
   Dzisiaj mikołajki!!! Większość
pracowników biura prasowego pa-
miętała o założeniu gustownych
sweterków albo czapek. Świąte-
cznie wyglądali też niektórzy ju-
rorzy. Ja sama postanowiłam zało-
żyć koszulkę z widniejącym na niej
kotkiem w mikołajkowej czapecz-
ce. Zostało jeszcze 19 dni do Wigilii
i 2 dni do zakończenia festi-walu.
Jest mi bardzo przykro z te-go
powodu. Bardzo związałam się z
dziewczynami i panią Gralą.

godz. 15.00
    Mamy przerwę. Właśnie skoń-
czyły się dwa filmy - "Dzień czeko-
lady" oraz "Tito i ptaki". Jedna z
nich była animacją, a druga filmem
aktorskim. Oba niezbyt przypadły
mi do gustu. W filmie  J.P. Bławuta
– jedyny polski obraz w konkursie -
akcja dzieje się, takie było zdanie
większości członków jury, zbyt
chaotycznie. Za to w animacji
G.Steinberga, A.Catoto i G.Bita-
ra zdecydowanie za wolno. Trudno
nam było dzisiaj dogodzić.

   Dziś oglądamy 3 filmy, kolejna
projekcja o 17. W przerwie między
seansami wraz z panią i moją
grupą wybieramy się do Cenutrum
Kultury Zamek oraz McDonadla.
Pani ma też zamiar trochę opo-
wiedzieć nam o historii Poznania.
Opiekun dostał więc ode mnie wol-
ne i chyba nie był zbyt zadowolony
z tego, że dowiedział się o tym do-
piero po naszych obradach. Że-
gnając się zapytał, czy nie muszę
dzisiaj poćwiczyć…

godz. 16.30
  Wróciliśmy ze spaceru. Było su-
per. W kawiarni w zamku poszliś-
my na gorącą czekoladę, a później
na kolację. W tej chwili szykujemy
się do następnego filmu. Będzie
nim "Kosmiczna surykatka".

godz. 19.30
  Kolejny dzień jako jurorki się koń-
czy. Jutro mamy podjąć ostatecz-
ną decyzję. Film, który wskażemy,
otrzyma nagrodę Marcinka. Nie
jestem jeszcze na ten wybór
gotowa. Czuję, że całą noc spędzę
na myśleniu, który film, moim
zdaniem, powinien zwyciężyć…

  Raczej nie będzie nim „Kosmi-
czna surykatka”. Opowiada on o
13-letniej dziewczynie z bujną
wyobraźnią, Gideonette, która
uważa, że jej imię jest prze-klęte.
Pewnego dnia, po śmierci ojca,
wyjeżdża na farmę do dziadków.
Tam zaprzyjaźnia się z Babeshim -
głuchoniemym chłopcem, który
marzy o tym, by zostać astronau-
tą. „Jego dobry humor i odwaga
działają na nią jak lekarstwo -
spędza z nim każdą wolną chwilę,
zapominając o swoich lękach i
klątwie. Ale dziewczynka nie wie,
że dni tej przyjaźni są policzone, a
jej odwaga wkrótce zostanie wy-
stawiona na próbę.” – tak napi-sano
o filmie na stronie Film-web.
  
   Po seansie odbyło się spotkanie z
reżyserką. Hanneke Schul-te, oraz
odtwórczynią głównej roli, Anchen
du Plessis. Po nim roz-dawanie
autografów. 

   To był męczący i długi dzień. Pani
Grala wyczuła, że z nas już nic nie
wyciśnie i pozwoliła nam wracać do
hotel lub domów. Filmem zajmiemy
się jutro.

     Dokończenie w nast. numerze. 

Dzień czekolady

Dzień Czekolady

Ale Kino

Ale Kino
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  „Zoo” - recenzja 

Film irlandzko-brytyjski ,,ZOO''
powstał w roku 2017 i został
wyreżyserowany przez  Colina
Mclvor. On także napisał
scenariusz historii, która oparta
jest na faktach.
   
   Akcja filmu dzieje się podczas II
wojny światowej  w Belfaście, który
jest bombardowany przez
Niemców. Opowiada o 12-letnim
Tomie  i jego przyjaciołach, którzy
próbują uratować słoniątko z miej-
scowego zoo. Ojciec Toma jest
weterynarzem i opiekuje się Bas-
terem, bo tak ma na imię słoń.
Główny bohater często zaglądał do
niego i bardzo go polubił. Ale tata
chłopca dostaje powołanie do
wojska i musi jechać na wojnę.   

Słoniątkiem opiekuje się inny,
młody lekarz. Tomowi nie podoba
się, jak opiekuje się ona Basterem.
Kiedy naloty stają się coraz groź-
niejsze, zapada decyzja, żeby
zabić duże zwierzęta, aby nie
stanowiły zagrożenia dla ludzi. Tom
próbuje więc ocalić  słonia – obiecał
swojemu tacie dbać o niego.
Razem z grupa przyjaciół
wyprowadzają więc Bastera z
zoo…. Czy chłopcu uda się go o-
bronić Bustera? Kto mu pomoże (tu
czeka widzów duża niespo-
dzianka), a kto nie?

  Film  „Zoo” to bardzo wzrusza-
jąca historia o tym, jak można
pokochać zwierzęta i o tym, że są
one czasami lepsze i mądrzejsze
od ludzi. Można go było obejrzeć

podczas Międzynarodowego Festi-
walu Filmów Ale Kino w Poznaniu.
Niestety, jurorzy nie przyznali mu
żadnej nagrody, ale mnie się bar-
dzo podobał i zachęcam do jego
obejrzenia.

Natasza Morgiel-Zarzycka, 4sp

Zoo

NIT-y, czyli niedługie
informacje tekstowe ze
szkoły, Lotynia i okolic

28.11. –  Odbyło się drugie spotka-
nie grupy nauczycieli z p. Karoliną
Skotarczak-Dobrzyńską z CDN w
Pile w ramach Akademii Wspoma-
gania.
   
29.11. - Uczniowie wziąęli udział w
lekcji  przyrody z żywymi zwierzę-
tami.
* W szkole odbył się apel z okazji
dnia życzliwości, przygotowany
przez p. E.Olesiak i p. M.Leśniak.
W tym roku obchodzony był on pod
hasłem „Życzliwość podaj da-lej”.
* Odbyła się andrzejkowa dysko-
teka.

30.11. - Około 80 przedszkolaków i
uczniów z klas I-VI uczestniczyło w
koncercie Majki Jeżowskiej, jaki
odbył się w SP nr 4  w Szczecinku.
* Ukazał się pierwszy w tym roku,
ale za to podwójny, numer „Szkol-

SzD

nego Donosiciela". Wewnątrz m.in.
relacja oraz dziennik z Letniej
Szkoły JM w Żorach, sprawo-
zdanie z Dnia Nauczyciela, u-dział
w biciu rekordu w jednoczesnej
resuscytacji i wyjazdu redakcji do
Bydgoszczy na finał konkursu
gazet szkolnych, a także blog
naczelnej. Poza tym sporo infor-
macji o obchodach 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepod-

ległości.
* Do szkoły przyszła paczka z upo-
minkami dla redakcji Szkolnego
Donosiciela za II m. w konkursie na
stronę internetową. Były w niej,
oprócz dyplomu, plecaczki, piórniki
oraz długopisy z logo Junior Me-
dia.

2-3.12. – Redakcja Szkolnego Do-
nosiciela uczestniczyła na XXXVI
Międzynarodowy Festiwal Filmów
dla Dzieci i Młodzieży Ale Kino w
Poznaniu.

2.12. – Odbył się kiermasz z pier-
nikami, ciastami, uszkami i świąte-
cznymi ozdobami.

oprac. S.Kuczyńska
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Teksty napisały: J.Findling,
M.Kostrzak, S.Kuczyńska,
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