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        Smog groźny jak smok

   Dziś jest 19 lutego 2019 r. „Stan po-
wietrza - dobry.” Tak informuje nas o jego
czystości aplikacja przygotowana przez
Inspekcję Ochrony Środowiska. Można ją
wgrać na swój telefon lub tablet, żeby
sprawdzać jakość powietrza, którym od-
dychamy. Czy można to zrobić dla Loty-
nia? - niestety nie, bo aplikacja pokazuje
dane z najbliższej stacji. Znajduje się ona w
Szczecinku na ul. Przemysłowej 5, czyli 12
kilometrów od  Lotynia.
   
     Z aplikacji wynika, że dzisiaj spokojnie
można po Szczecinku spacerować. Po-
ziom dwutlenku azotu i dwutlenku siarki
oznaczone są kolorem ciemnozielonym,
co oznacza, że jest niski. Przy pyłach
zawieszonych PM10 jest kolor jasnozie-
lony, czyli dobry. Nie ma wskazań dla tlen-
ku węgla, benzenu, ozonu i pyłów zawie-
szonych PM2,5. To są właśnie składniki
smogu, czyli „nienaturalnego zjawiska at-
mosferycznego polegającego na współ-
występowaniu zanieczyszczonego powie-
trza oraz znacznego zamglenia i bezwie-
trznej pogody.” (www.niedlasmogu.edupa-
ge.org). Wszystko to bardzo groźne dla

zdrowia substancje.

   Czy w Lotyniu i okolicach nie ma smo-
gu? Na pewno jest, bo bierze się on ze
spalania węglowodorów, które znajdują się
w węglu i ropie naftowej. A przecież
wszyscy używamy ich do ogrzewania
domów i mieszkań oraz oświetlania i jaz-dy
samochodami.

   Smog jest najgroźniejszy dla dzieci. Ba-
dania pokazują, że trzy razy częściej cho-
rują na astmę oskrzelową, a te, które mie-
szkają w miastach przy ruchliwych skrzy-
żowaniach, częściej zostają alergikami.
Starsi ludzie natomiast w wyniku smogu
doznają zawałów serca i udarów mózgu.

   Kiedy czujemy
więc, że powietrze
wokół nas jest za-
nieczyszczone
(szkoda, że nie mo-
żna tego w Lotyniu i
okolicznych wsiach
sprawdzić
aplikacją), najlepiej
nie wychodzić z do-
mu i nie otwierać
okien, dopóki po-
wietrze nie będzie
bardziej czyste.

N.Morgiel, 4sp

skan

Jedno ze źródeł smogu...

rys. Zbigniew Adrian Sputo

STOP 
WULGARYZMOM

Konkurs
plastyczny pod
takim tytułem
przeprowadziła 
p. Ewa Kuchta 
w ramach
Tygodnia Kultury
Języka Polskiego.
Oto je-dna z
nagrodzo-nych
prac. 

am

am

Sienkiewicz kl. V

http://www.niedlasmogu.edupage.org/
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Wygrali i... oddali puchar
   
  Zespół klasy III gimnazjum wy-
grał zorganizowane 15 lutego Mis-
trzostwa Szkoły w Piłce Siatkowej
Drużyn Mieszanych. Ponieważ
grano systemem każdy z
każdym, a w zawodach wzięły
udział 4 ze-społy, rozegrano 6
spotkań. Zwy-cięzcy swój puchar,
który został ufundowany przez
Radę Rodzi-ców, przekazali
 klasie 6. Kapitan 

uzasadnił tę decyzję jej postawą,
charakteryzującą się „zaangażo-
waniem i zaciętą walką" w każdym
meczu. Był to miły gest, dlatego
wszyscy obecni na zawodach na-
grodzili mistrzów szkoły ogromny-
mi brawami. 
Oto ostateczne wyniki:
1. miejsce kl. 3. gim. - 9 pkt.; 2. kl.
8. - 6 pkt.; 3. kl. 7. - 2 pkt.; 4. kl. 6. -
1 pkt.

L.Budzyńska, 6sp

8 grudnia, g. 14.30
   Podczas gali zobaczyliśmy dwie
animacje. "Czerwone i czarne" wy-
reżyserował Witold Giersz, nestor
polskiej animacji oraz stały gość
Ale Kino, a "Dicka i jego kota" Ta-
deusz Wilkosz, kolejny wielki
mistrz. Obu filmom towarzyszyła
muzyka na żywo w wykonaniu Wa-
cława Zimpla oraz zespołu Good
Staff. 
  Pod koniec uroczystości na sce-
nie zrobiło się ogromne zamie-
szanie. Wszyscy jurorzy oraz za-
proszeni goście opuścili widownię i
weszli na środek. Ja też. Wręczo-
no nam białe róże (ja na swoją
musiałam trochę poczekać…), a
potem dyrektor Moszkowicz popro-
sił o ułożenie z ogromnych, koloro-
wych kostek napisu po angielsku i
po polsku brzmiącego: „Zaprasza-
my za rok!”.

   Oprócz tego pożegnanie z panią
Gralą. Wszystkie dostałyśmy od
niej mały upominek - świąteczne,
żelowe naklejki na szybę.
 Na deser jeszcze mała niespo-
dzianka – wspólne zdjęcie z Jona-
sem Elmerem. I z wiadomych po-
wodów uśmiech nie schodził mu z
twarzy. 

9 grudnia 2018 r. godz. 14.30
   Jestem już w domu. Podróż do
Lotynia była krótsza niż mogłam się
spodziewać.  Wstałam bardzo
wcześnie, ponieważ pociąg odjeż-
dżał o 9.41, a musiałam się jesz-
cze spakować. W drodze powrot-
nej powinniśmy mieć jedną prze-
siadkę, w Pile i kolejny pociąg po
1,5 godzinie. Jednak okazało się,
że wcześniej odbierze nas z dwor-
ca syn pana Andrzeja. W drodze
powrotnej powinnam była pisać
dziennik lub czytać lekturę. Wybra-
łam trzecią opcję - spałam. Byłam
tak zmęczona, że oczy same mi
się zamykały. Materiał do gazety
więc nieskończony. Przyjdzie mi to
zrobić później. *

  Jeśli chodzi o festiwal, to, jak
wspominałam wcześniej, nigdy go
nie zapomnę i będzie bliski moje-
mu sercu. Będę też trochę inaczej
patrzyła na formy i takie duże im-
prezy.

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

Jonas Elmer i moje jury

* Dziś 14 lutego. Wrodzona praco-
witość pozwoliła mi skończyć ten
dziennik już po 67 dniach od po-
wrotu z festiwalu. Cóż to jednak
znaczy wobec tego, że w najbliż-
szych dniach, to  znaczy... 10 ma-
ja, zamierzam wygrać XXXVIII
edycja Konkursu Młodego Muzy-
ka, który odbędzie się w Szcze-
cinku. Temu sukcesowi redakcja
musiała się podporządkować…

M.Kostrzak

To byłe piękny festiwal! am

am

am
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Warsztatowy dziennik
Marysia Szynkaruk, 4sp

Zadaniem młodszych członków redakcji podczas
warsztatów, jakie odbyły się w czasie ferii, było pisanie
dzienników. Oto jeden z nich.

22.01.2019 r.

godz. 10.00
Obudziłam się wcześnie rano przez
mój nieznośny budzik, który dzwoni
przez parę minut. Nie wiem, za
jakie grzechy w moje długo
oczekiwane ferie muszę wstawać o
6.30! Jedyną dzisiejszą motywacją
był zaczynający się po południu 3-
dniowy  biwak w szkole, w którym
wezmą biorą członkowie  redakcji.
Muszę się dopakować,  plecak już
prawie pełen.

Bawię  się w moim pokoju i tak mi
lecą kolejne 2 godziny. Nie mogę
przestać  myśleć o biwaku. 
Przyszła mama i powiedziała, że
mamy z siostrą pojechać z
wujkiem do sklepu. Zajmie to nam
gdzieś 2 godzinki.

wieczór, po kolacji
Wujek boi się, że się spóźnimy ale
dowozi nas pod szkołę.  Wcześniej
od nas jest tylko Natasza ze swoją
mamą.  Potem dołączyła reszta.
  
Spotkanie w sali nr 3. Pan
powiedział, co będziemy robić.
Chce, aby grupa z 4 klasy, a więc
także ja, pisała przez 3 dni
dziennik. Ta informacja mnie dobiła.
Ostatecznie jednak pisanie okazało
się nie takie trudne.

22.00
Naczelna cały czas marudziła,
żeby pan przełączył ten film, bo ona
już go oglądała. Ja uważałam
inaczej. Mnie się „Hago i jego
wynalazek” podobał. -

23.01.2019 r.
  Wszyscy wstali. Oprócz mojej
siostry, która spała do ostatniej
chwili. Ok. 8 wszedł do sali opie-
kun i powiedział że mamy się prze-
brać oraz przyjść na śniadanie.

   Na pierwszych dziś zajęciach
pan mówił, że „zależy mu na kultu-
rze”. To był wstęp do oglądania
strony pod nazwą Legalna Kultu-
ra”. Na pamiątkę podarował nam
bransoletki w kolorach: zielonym,
niebieskim, miętowym  z napisem
„zależy mi na kulturze”.  

  O 14. weszliśmy do dawnego bu-
dynku gimnazjalnego, gdzie cze-
kała na nas pani kucharka z cie-
płym obiadem, czyli smacznymi
kopytka, pysznymi pierogami rus-
kimi oraz pachnącą surówką i
smacznym kompotem. Po obiedzie
udaliśmy się na spacer. Pan włą-
czył krokomierz i udało nam się
zrobić takie wyniki: 4164 kroków,
2,84 km  i 224 kalorii. Trochę po-
chodziliśmy, ale nie za długo, bo na
dworze zimno. Przeszliśmy park i
pokrążyliśmy po Lotyniu.  

W parku

Hugo i jego

  Około 10 odbyło się ostatnie spo-
tkanie, na którym opiekun podsu-
mował to, co udało się zrobić. Był
zadowolony i nas pochwalił. Na
koniec poprosił, żebyśmy jeszcze
popracowali nad korektą tekstów do
3. numeru gazety. Pan miał w
planach złożenie go do końca ferii.
  Wujek przyjechał po nas około
południa. Zamiast do domu, poje-
chaliśmy z nim do Okonka, a po-
tem do Szczecinka. 

Korekta i do domu

24.01.2019 r.

  Kiedy wstałam (obudziłam się ja-
ko ostatnia), to stwierdziłam, że nic
z wczorajszego dnia nie pamię-
tam. Powiedziałam o tym Roksa-
nie, a ona zaśmiała się cicho i o-
znajmiła mi, że tańczyłam na stole!
Dobrze, że z niego nie spadłam i
jestem cała i zdrowa.

 Zaczęłam pakowanie, bo to ostat-
ni dzień biwaku, ale przyszedł o-
piekun i zawołał nas na śniadanie.
Resztę rzeczy schowałam więc
później. Musieliśmy też posprzątać
salę i wynieść swoje rzeczy na ko-
rytarz. Na szczęście nie trzeba by-
ło składać łóżek.

am

wynalazek

am
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"Patson i Findus"
recenzja

   Stary Petson i jego wierny, ale
mało posłuszny przyjaciel kot
Findus przygotowują się do świąt.
Te przygotowania są treścią filmu
pt. „Petson i Findus. Najlepsza
gwiazdka”. Można było go zoba-
czyć na festiwalu Ale Kino w Po-
znaniu, jaki odbywał się w grudniu
2018 r.
- Gwiazdka to święto radości -
twierdzi Petson.
-... święto gości! - powtarza Findus i
nie przejmuje się tym, że się
przesłyszał.

  Jego właściciel jest innego
zda-nia, wolałby spędzić święta
sam. Kot ma jednak inne plany i
marze-nia. Żeby były piękne, musi
być dużo gości. Najpierw jednak
trze-

ba znaleźć choinkę i posprzątać
dom. Niestety, Petson zwichnął
kostkę i nie może wypełnić świą-
tecznych obowiązków. Findus mu-
si sam pokierować przygotowa-
niami. Jest to bardzo trudne, ale z
pewną pomocą w końcu mu się u-
daje. 

   Patson i Findus to główni bo-
haterowie niemieckiego filmu z
2016 r. Zrobił go Ali Samadi Ahadi,
irańsko-niemiecki reżyser i scena-
rzysta. Jest to ekranizacja bardzo
znanej książki Svena Nordqvista,
który razem z Thomasem Sprin-
gerem napisał do filmu scenariusz.
Jest w nim dużo świątecznego kli-
matu i piosenek. Przez swój na-
strój jest bardzo radosny, ciepły i
uczuciowy, pasuje do dni, gdy
przychodzi gwiazdka, a na dworze 

jest zimno i biało.

   Zachęcam do jego obejrzenia
wspólnie z całą rodziną szcze-
gólnie w okresie Bożego Naro-
dzenia. Jest nie tylko piękny i
wzruszający. Pokazuje, jak ważna
jest pomoc innych i że czasami
należy z niej skorzystać.
  

M. Szynkaruk 

Petson i...

NITy, czyli niedługie
informacje tekstowe ze
szkoły, Lotynia i okolic

5.01. - W ramach 27. Finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomo-cy
odbył się turniej zorganizowany
przez Siatkarski Klub Sportowy z
Lotynia. Wzięło w nim udział 8 ze-
społów – wygrali gospodarze. Cały
zysk z imprezy został przekazany
na rzecz Orkiestry.

6.01. – Opiekun redakcji opubliko-
wał na platformie www.juniorme-
dia.pl pierwszy w tym roku kalen-
darzowym, a  12. w tym roku szko-
lnym nr. „Szkolnego Donosiciela”.

7.01. – Odbyły się ostatnie przed
za-kończeniem I semestru konsul-
tacje rodziców z nauczycielami.
Kolejne dopiero w marcu.

9.01. – Nasza szkoła zorganizo-
wała Gminny Konkurs Kolęd i Pas-
torałek. Wzięło w nim udział ponad

20 wykonawców ze szkół i przed-
szkoli z terenu gminy
*Mieszkańcy Lotynia i okolicznych
wsi oglądali szkolne jasełka i wy-
słuchali koncertu kolęd, które od-
były się wieczorem w lotyńskiej ha-
li.

10.01. – Pani A.Kwiatkowska u-
czestniczyła w siedzibie Starostwa
Złotów w promocji pięknie wyda-
nego „Leksykonu Krajny”. Do
szkolnej biblioteki przywiozła 3 eg-
zemplarze tej pozycji, wydanej ze
środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Do każdego do-
łączona jest „Kolorowanka kra-
jeńska”. 

10.01. – Burmistrz Okonka
A.Jasiłek spotkał się z władzami
sołectwa Lotyń z w sprawie
świetlicy wiejskiej w Lotyniu.

opr. S.Kuczyńska, 6sp
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Koncert kolęd...

Koncert...

SzD

alekino.com
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AŚ

Z.Sienkiewicz
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