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Naczelna

Od redakcji
 
 Przed dwoma ty-
godniami ukazał się
drugi od wrze-śnia
(jeśli pierwszy,
podwójny, liczyć za
jeden) numer Szko-
lnego Donosiciela w
wersji papiero-wej.
Udało się nam,
choć już w poprze-
dnim "Od redakcji"
wspominałam, że
jest nas bardzo
mało i przydałoby

się wsparcie. Na razie jednak mój apel
pozostaje bez odzewu.

  Szkoda, bo właśnie dzięki redakcji spę-
dziłam 3 dni ferii inaczej niż większość u-
czniów naszej szkoły. Oczywiście, pewnie
większość powie: Po co mam zajęcia w
szkole? Mamy ich po uszy w czasie roku
szkolnego. Wolimy dłużej spać, spotykać
się ze znajomymi, bawić się z pupilami a
najczęściej siedzieć przy komputerze lub z
telefonem w ręku. Ja też półtora tygod-nia
spędziłam w domu, ponieważ moi ro-dzice
pracują i nie mają ferii. Trochę smu-tne,
lecz prawdziwe. Jak pewnie wię-kszość
uczniów mojej klasy nigdzie nie
wyjechałam. Co robiłam podczas wolne-
go? Najchętniej oglądałam anime (japoń-ski
rodzaj kreskówek) albo czytałam. Ale
znalazłam też czas na biwak. Pojawili się
na nim wszyscy 9- i 10-letni członkowie
redakcji. Zajrzała również na kilka godzin
nasza była naczelna. Jestem z nich dum-
na. Z siebie mniej, bo mam sporo zaległo-

ści do nadrobienia. Myślę jednak, że uda
mi się wyjść na prostą i redakcyjne war-
sztaty mogą w tym pomóc.

   Na pewno w czasie jego trwania się nie
nudziłam. Był czas i na zabawę, i na
pisanie. A nowe teksty są nam potrzebne,
bo trwa całoroczny konkurs Junior Media.
Nasz "Szkolny Donosiciel" zajmuje w nim
na razie bardzo wysokie 3. miejsce. Mam
nadzieję, że uda nam się pozostać na
podium, ale do osiągnięcia celu potrzebne
są publikacje kolejnych gazetek, a do nich
teksty… (i tak kółko się zamyka) oraz u-
dział w nowym wyzwaniu. Z niewiado-
mych jednak przyczyn nie pojawiało się
ono od ponad miesiąca. Trzeba się było
liczyć z tym, że lada dzień dowiemy się
wreszcie, na czym będzie ono polegało.
No i stało się: mamy zająć się fake new-
sami! Będzie ciekawie, ale czy udało się
nam zadanie wykonać?

Jaśmina Findling

Sprzęt odebrany

Sprzęt dla
strażaków

Lotyńska OSP 
7 grudnia 2018 r.
wzbogaciła się o
zupełnie nowy

sprzęt. Są to: piła
ręczna do cięcia

szyb z wybijakiem,
zestaw osłon na

krawędzie, sygna-
lizator świetlny,

znak „wypadek” (na
stojaku) i dwie bu-
tle kompozytowe

6,8l/300 bar. 

Wartość tego sprzętu to kilkanaście tysię-
cy zł. Zakupiono go w 99% ze środków
pochodzących z Funduszu Sprawiedliwo-
ści, którym dysponuje Minister Sprawiedli-
wości. Nasi strażacy otrzymali go, podo-
bnie jak inne jednostki z terenu gminy, 
podczas uroczystego spotkania. Uczest-
niczyli  w nim m.in. burmistrz Okonka An-
drzej Jasiłek oraz z-ca komendanta po-

wiatowego PSP Złotów bryg. Leszek Wó-
jcik. Jednostkę z Lotynia reprezentowali
druhowie: Włodzimierz Choroszewski, Pa-
weł Jaskółka-Stanisz oraz Łukasz Rzad-
kiewicz.

Sandra Kuczyńska

Następne Ale Kino już za rok

am

osp.lotyn
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PLEBISCYT  REDAKCJI  
NA  WYDARZENIE  ROKU 2018

zwycięzcy

   Od 2002 roku staramy się wybrać ok. 20 najważniejszych, według nas,
wydarzeń, jakie w roku, który minął, miały miejsce w Lotyniu i okolicach.
Czasami znajdujemy ich więcej, czasami mniej, ale jeszcze nigdy się nie
zdarzyło, żebyśmy mieli wątpliwości, czy zabawę ogłaszać.

   Tym razem zapraszamy do 17. już edycji plebiscytu na „Wydarzenie
Roku”. Dokładnie przejrzeliśmy wszystkie numery „Szkolnego Donosi-
ciela”, strony internetowe dotyczące Lotynia oraz okolic, a także lokalną
prasę i wybraliśmy 16, godnych uwagi, wydarzeń. Tylko 3 z nich bezpo-
średnio dotyczą szkoły (np. rezygnacja z klasycznego dziennika na rzecz
dziennika elektronicznego) , 4  - Lotynia (np. budowa chodnika na
lokalnym cmentarzu), 1 - okolicznych wsi i aż 8  - różnego rodzaju osią-
gnięć (np. wyróżnienie dla Magdaleny Kostrzak z kl. V w ogólnopolskim
konkursie „MegaMisja z Psotnikiem). Warto wspomnieć, że tę ostatnią
kategorię zdominowała Ochotnicza Straż Pożarna, której osiągnięcia no-
minujemy w tej edycji aż 3 razy.

   Każde z wybranych przez nas wydarzeń staraliśmy się przypomnieć 1-
2 zdaniami. Zapraszamy więc do lektury oraz głosowania. Jak to zrobić? –
tradycyjnie, na specjalnie przygotowanych kuponach, które można
znaleźć w numerach naszego pisma, należy zaznaczyć maksymalnie
trzy wydarzenia. Potem powinny one trafić do naszej redakcji (można je
na przykład przekazywać naszym członkom). Podobnie jak w ubiegłym
roku, będzie również możliwość glosowania internetowego. Na facebo-
okowym fanpage’u „Szkolnego Donosiciela” zostanie utworzona ankieta, w
której, Drodzy Czytelnicy, podobnie jak w glosowaniu tradycyjnym,
będziecie mogli zaznaczyć maksymalnie trzy wydarzenia. 

  Zachęcamy więc serdecznie do
wybrania najważniejszego Wyda-
rzenia Roku 2018! Mamy nadzieję,
że dzięki naszej choć trochę spra-
wimy, że utrwalimy w pamięci to,
co dobrego wydarzyło się w ubie-
głym roku w Lotyniu i okolicach.

WP

1. Lotyński finał 26. edycji
Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Pomocy (14 I)
WOŚP grała w Lotyniu i

okolicznych wsiach po raz
pierwszy samodzielnie, a sztabem

kierowała dyr. I.Adamczuk. Na
orkiestrowe działania złożyły się:

sportowe turnieje, gala fitness i finał
zakończony światełkiem do nieba.
W wyniku tych wszystkich działań
na rzecz fundacji kierowanej przez
J. Owsiaka udało się zebrać ponad

16 tys. zł.

2. Wyróżnienie dla Magdaleny
Kostrzak (kl. V) w

ogólnopol-skim konkursie
„MegaMisja 

z Psotnikiem” (30 I)
Zadanie, przeprowadzone w ra-
mach VII edycji konkursu Junior

Media, polegało na wykonaniu te- 

tejefonem komórkowym lub
kamerą wideorecenzji aplikacji

„MegaMisja z Psotnikiem". Był to
nowy, edukacyjny program

przygotowany na urządzenia
mobilne od Fundacji Orange.

3. Udział 30 uczniów z kl. I-III sp
w II edycji gminnego programu
powszechnej nauki pływania
„Umiem Pływać 2018” (III-VI)

Program realizowany był w gminie
Okonek, a zajęcia odbywały się na
basenie w Szczecinku. Uczniowie 

  

1. 2.
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jeździli tam w dwóch 15-osobo-
wych grupach pod opieką swoich

nauczycieli. Zajęcia zakończyły się
sprawdzeniem nabytych umieję-

tności. Wszystkie koszty ponosiło
Wielkopolskie Stowarzyszenie LZS
oraz Gmina Okonek (do każdego

ucznia dopłacała 150 zł). 

4. Decyzja o przyznaniu szkole
środków finansowych w ramach
ogólnopolskiego projektu MEN
„Narodowy Program Rozwoju

Czytelnictwa” (21 III)
Szkoła Podstawowa w Lotyniu
znalazła się wśród 300 szkół z

Wielkopolski, którym przyznane
zostaną środki finansowe w ra-

mach Priorytetu 3. „Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa”.
Było to 15 tys. zł, z czego 3 tys.
pochodziło z budżetu gminy. Zo-
stały one przeznaczone na zakup
książek do szkolnej biblioteki. O-

statecznie na półkach znalazło się
ponad 700 egzemplarzy nowych
pozycji, w tym blisko 500 nowych

tytułów.

5. Nagroda Powiatu
Złotowskiego za rok 2017 dla
Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Lotyniu (13 IV)
Lotyńska jednostka wyróżniona
została w  kategorii „bezpieczeń-
stwo publiczne”. Podczas uro-

czystości, jaka odbyła się w sali
kinowej ZCAS w Złotowie, stra-

żaków reprezentowały druhny E.
Ciesielska i P. Padło oraz druho-
wie W. Sochacki i K. Kopkiewicz.

6. Konrad Kopkiewicz
uhonorowany tytułem

„Wielkopolskiego Działacza
Roku 2017” (5 V)

Naczelnik OSP Lotyń, otrzymał to
zaszczytne wyróżnienie podczas

Wielkopolskiego Dnia Strażaka, jaki
odbył się w Koninie.

7. Gala z ok. 25-lecia redakcji
„Szkolnego Donosiciela” (11 V)
Z rocznym opóźnieniem, ale się

odbyła, uroczystość z okazji 25 lat
istnienia redakcji szkolnego pisma.
Od początku jego istnienia redak-
cją opiekuje się p. A. Miłoszewicz.
Na galę przybyły m.in. byłe i obe-
cne władze gminy, sołtysi okolicz-

nych sołectw, przedstawiciele
zakładów pracy oraz firm współ-
pracujących z redakcją, byli jej
członkowie oraz ich rodzice, a

także zaproszeni goście, m.in. z
Piły i Poznania. Ci, którzy nie mo-gli

przyjechać, przysłali okolicz-
nościowe listy i gratulacje.

na warszawskim Torwarze, a
strażaków w stolicy reprezentowali
druhowie: W. Sochacki, K. Kopkie-
wicz, R. Chareński oraz K. Kwiat-

kowski. (zdj. osplotyn.pl) 

9. Sukcesy „Szkolnego
Donosiciela” w konkursach gazet

szkolnych (V-VI, XI)
26. rok istnienia redakcji to kolejny
rok z sukcesami. Tym razem były
to wyróżnienia w Ogólnopolskim

Konkursie Gazet Szkolnych „Potę-
ga Prasy” (Łódź, 21 V), II miejsce w

Regionalnym Konkursie Gazet
Szkolnych  (Bydgoszcz, 19 XI), II
miejsce w zespołowym konkursie
na stronę internetową  (16 XI) oraz
VII miejsce w ogólnopolskim kon-
kursie „#juniorlab”na najbardziej
aktywną redakcję, który zorgani-
zował portal Junior Media. Nagro-
dą był udział dwóch uczennic w

Letniej Szkole Junior Media (Żory,
30 lipca - 5 sierpnia).

8. Nominacja lotyńskiej OSP do
nagrody w ogólnopolskim

konkursie Floriany 2018 (11 V)
Miejscowa jednostka nominowana

była do tego wyróżnienia po raz
drugi z rzędu. Finał odbył się na 

10. Przeprowadzenie remontów
świetlic wiejskich w Lubniczce 

i Węgorzewie (VIIX)
Dwie okoliczne wsie otrzymały 27
tys. (Lubniczka) i 30 tys. zł (Wę-

gorzewo) w ramach VII edycji kon-
kursu „Pięknieje Wielkopolska

Wieś”. W remontach pomieszczeń
oraz terenów wokół nich uczestni-
czyli także ich mieszkańcy. Prace

zakończyły się w październiku.

Dokończenie 
na następnej stronie.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

9. PWW

red. NPRCz

osp osp

red. osp

am proj.
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11. Zlikwidowanie w Lotyniu
punktu pocztowego Poczty

Polskiej (31 VIII)
Od 1 września br. w Lotyniu nie ma
już punktu pocztowego. Znaj-dował
się on od likwidacji Filii Po-czty w

Lotyniu, co miało miejsce 31 marca
2011 r., w miejscowym sklepie
ABC. 31 sierpnia zniknęła więc

instytucja, która znajdowała się we
wsi, założona „jeszcze przed

rokiem 1900…”. Ostatnią naczelnik
urzędu była p. Elżbieta

Wawrzyniak.

13. Zebranie 29,5 tys. zł na
remont lotyńskiego kościoła

podczas Parafialnych Dożynek w
Lotyniu  (8 IX)

Tradycyjnie już na początku wrze-
śnia odbyły się Dożynki Parafialne.
Ich organizatorzy, lotyńska parafia i
okoliczne sołectwa, po raz kolej-ny

postanowili dochód z nich prze-
znaczyć na planowaną w przy-
szłości renowację wnętrza miej-

scowej świątyni. Dzięki podobnym
inicjatywom kilka lat temu została

wyremontowana jej wieża.

15. Magdalena Kostrzak jurorką
36. Międzynarodowego Festi-

walu Filmów Młodego Widza Ale
Kino w Poznaniu (2-9 XII)

Uczennica kl. VI wystartowała w o-
gólnopolskim konkursie na człon-
kinię Jury Dziecięcego w kategorii
fabularnych filmów pełnometrażo-
wych. Konkursowe zadanie pole-
gało na zaprezentowaniu w formie
minutowego video filmu, w którym
chciałaby wystąpić. Magda wybra-
ła tytułową postać bestsellerowej
serii książek o Harrym Potterze. 

12. Rezygnacja w Zespole szkół
w Lotyniu z klasycznego

dziennika na rzecz dziennika
elektronicznego (1 IX)

Przez pół roku dyrekcja i
nauczyciele testowali dziennik
elektroniczny, poznając jego

obsługę i funkcje. Od 1 września
nauczyciele dokumentują swoją
pracę wyłącznie posługując się
nowym narzędziem. Rodzice i
opiekunowie oraz uczniowie 13
września otrzymali swoje loginy,
aby na bieżąco mieć kontakt z
wychowawcami i kontrolować

postępy swoich dzieci. 

14.Budowa chodnika 
na Cmentarzu Parafialnym 

w Lotyniu  (26 X)
W wyniku jednodniowych prac w

głównej alejce parafialnego
cmentarza ponad 20-osobowa

grupa ułożyła ok. 50 m chodnika. 

16.III miejsce dla Jaśminy
Findling (VIsp) w indywidualnym

konkursie „100 lat
niepodległości. Historia mojego

regionu” (3 XII)
Temat konkursu, zorganizowanego
w ramach całorocznej rywalizacji
„#juniorlab”, nawiązywał do 100.

rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Należało napisać
artykuł, w którym znalazłyby się
odniesienia do tego wydarzenia.
Jaśmina poświęciła swój tekst

historii Hertzbergów, a szczególnie
nieistniejącego już ich pałacu oraz
znajdującego się przy nim parku.

11. 12. 13. 14. 15. 16.

Gry+
   W naszej szkolnej świetlicy nie brakuje gier, ale ostatnio zakupiono do
niej 15 nowych. Znalazły się wśród nich planszówki, puzzle, gry związa-ne
z budowaniem oraz zręcznościowe. Jedna z nich o nazwie „10 gier w 1”
kryje w sobie, jak sama nazwa wskazuje, wiele możliwości do zaba-wy. 
Wszystkie kosztowały blisko 1000 zł. W świetlicy szykuje się jesz-cze
jedna zmiana – do sali z telewizorem kupiono nową wykładzinę.

N.Morgiel-Zarzycka, 4sp

Szkolny  Donosiciel 2018-2019 
nr 16 (plebiscytowy)

Teksty napisały: Jaśmina
Findling, Sandra Kuczyńska,

Natasza Morgiel, Wiktoria
Piotrowska.

Numer złożony i opublikowany 
12 II 2019

Zapraszamy do głosowania
przy na naszych kuponach

(dostępne w redakcji) albo na
facebookowym fanpage
Szkolnego Donosiciela.

am am am osp am JF
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