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Książkowe wyzwanie, bo chcemy być
modni!

  Pani Iwona Adamczuk i Paulina Długiewicz, czyli moja mama
(oraz troje innych czytelników, w tym dwoje dzieci)  zostały na-
grodzone w konkursie czytelniczym pt. „Książkowe Wyzwanie”.
Obie panie otrzymały od organizatora m.in. lampki ledowe do
czytania. Konkurs zorganizowała Biblioteka Miejska im. Cz.Mi-
łosza w Okonku. Finał odbył się 21 lutego w Okoneckim Cen-trum
Kultury.

   Z informacji przekazanych przez p. kierownik biblioteki, Renatę
Balcerzyk, wynika, że w wzięło w nim udział 7 dzieci (do 15 lat) i
11 dorosłych (od 15 lat wzwyż). Konkurs polegał na przeczytaniu
po jednej książce z każdej wyznaczonej kategorii – było ich 20. Za
każdą uczestnik otrzymywał po 1 punkcie, więc można było
zdobyć 20 pkt. Nagrodzone dzieci (było ich dwoje) otrzymały
bezprzewodowe słuchawki.

  Konkurs miał na celu przede wszystkim
kształtowanie nawyku częstego czytania,
promowanie zbiorów biblioteki oraz popu-
laryzowanie czytelnictwa w środowisku lo-
kalnym. Był to pierwszy konkurs czytelni-
czy z taką formułą, ale p. Balcerzyk zape-
wnia, że będą kolejne edycje. „Pomysł u-
rodził się, gdy szukaliśmy modnych akcji
czytelniczych. Po prostu też chcieliśmy
być modni!”.

N.Morgiel-Zarzycka, 4sp

Uczą się pływać
    W tym roku kontynuowany jest w gmi-
nie Okonek projekt pt. „Umiem pływać”.
Organizują go Wielkopolskie Zrzeszenie
Ludowych Zespołów Sportowych i 
Gmina Okonek. Od 1 marca na basen do
Szcze-cinka jeździ 15-osobowa grupa
uczniów z klas I-III. Wyjazdy odbywają
się w piątki (ok. 14.30), a zajęcia na
basenie trwają 90 min. Prowadzą je
instruktorzy nauki pływania.

   Uczniami podczas wyjazdów opiekują
się na przemian ich klasowi
wychowawcy. W programie jest ich 10,
więc powinien się on zakończyć  w maju
lub czerwcu. Udział w projekcie jest
bezpłatny, finan-sują go organizatorzy.
Rodzice muszą tyl-ko odebrać swoje
dzieci po powrocie ze Szczecinka.

M.Szynkaruk, 4sp

dzie to sprzęt marki Ricoh.

   Został on umieszczony na razie w gabi-
necie dyrektorów. Dyr. Miłoszewicz stwier-
dził, że trzeba go  przetestować i spraw-
dzić. Na kserokopiarce są drukowane
przede wszystkim szkolne dokumenty.
Jest ich sporo, więc to ułatwienie dla
dyrektorów naszej szkoły. Może skorzysta
też redakcja, bo Kyocera Mita, która stoi w
sekretariacie, nie posiada funkcji kopio-
wania w kolorze. Nie ma oczywiście mo-
wy o tym, żeby drukować nakład naszej
gazety z kolorowymi zdjęciami, ale można
będzie to zrobić, wysyłając ją na konkurs.

W.Letki, 4sp

Now(sz)e ksero

 Na początku lute-
go w szkole podję-
to decyzję o wypo-
życzeniu jeszcze
jednej drukarki. O-
kazało się, że bę- 

Biblioteka

Nowe

Nie musimy liczyć

Redakcyjny 
tłusty

czwartek

w Okonku

ksero

kalorii
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Warsztatowy dziennik 
Wojciech Letki, 4sp 

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

22.01.2019 r.
12.00
·  Dziś w szkole redakcyjne  war-
sztaty, w których będą uczestni-
czyli członkowie „Szkolnego Dono-
siciela”. Biwak będzie trwać 3 dni.
Już nie mogę się doczekać. Po raz
kolejny patrzę na zegarek. Jest
12.38. Czas płynie bardzo wolno.
Plecak już spakowany. Pomagała
mi mama. Mam nadzieję, że nicze-
go nie zapomniałam.

16.30
·  Przyszłam do szkoły jako pier-
wsza. Zaraz za mną pojawiły się
bliźniaczki. Zaniosłyśmy rzeczy na
piętro i poczekałyśmy na innych.
Około 16. opiekun zarządził pierw-
sze spotkanie. Wyjaśnił nam, co
dziś będziemy robić. My, tzn. reda-
ktorzy z kl. IV, otrzymaliśmy zada-
nie pisania dzienników. Zaczęli-
śmy od razu. Redagowanie teks-
tów przerwało rozkładanie łóżek.
Przywieźli je strażacy. Z resztą
musieliśmy poradzić sobie sami.
Pomagała nam Wiktoria, która u-
czy się w Szczecinku i zajrzała do
nas po lekcjach. Zosia i Marysia to
jej kuzynki, więc obie rzuciły się jej
na powitanie na szyję.

wieczór 
·  Dzienniki pisaliśmy do kolacji. To
było dla mnie trudne, bo nigdy
wcześniej tego nie robiłam. Pan
wprawdzie wyjaśnił, o czym mo-
żna pisać, ale pomogło mi to tylko
trochę.  Ułożyłam zaledwie kilka
zdań. Potem opiekun pokazał nam,
jak wysłać pocztą napisany tekst.
Miałam kłopot z otworze-niem
swojej skrzynki, bo źle zapi-

sywałam hasło. Używałam w nim
„ż”, a powinno być przecież „z”.
Taki drobiazg, a kłopotów sprawił
sporo. Potrzebna była pomoc. Po-
tem wszystko już się udało.
  Około 18. 30 przyszła moja ma-
ma ze świeżutkimi bułkami. Były
pyszne, szczególnie z serkiem. Je-
dliśmy je ze smakiem w pokoju na-
uczycielskim, który na czas biwaku
stał się naszą ministołówką.

·  A jednak nie wzięłam wszystkie-
go. Po kolacji zorientowałam się, że
nie spakowałam ręcznika. Za-
dzwoniłam więc do mamy, która po
10 minutach była już pod szko-łą.
Mamo, dziękuję! 

23.01.2019 r.
11.00
   Kiedy pan przyszedł na obudzić,
właściwie nikt już nie spał. Było po
8. Dostaliśmy zaproszenie na
śniadanie. Były na nim kanapki i
herbata. Jedliśmy to, co sami
przynieśliśmy, bo pan zapowie-
dział, że na biwak można zabrać
ulubiony przysmak, np. kawałek
sera lub słoiczek dżemu. 

  Spotkanie redakcyjne w klasie nr
3 poświęcone był Legalna Kultu-
rze. Opiekun pokazał nam portal,
który tak właśnie się nazywa. Do-
wiedziałam się, że nielegalne ko-   

LK

rzystanie np. z muzyku lub filmów
to kradzież. Na tej stronie były na-
tomiast informacje dotyczące tego,
skąd można brać, ale legalnie,
zgodnie z prawem, to, co stworzyli
artyści. Nam przydadzą się na pe-
wno strony ze zdjęciami. Potem
czekała nas niespodzianka - gdy
byliśmy w pracowni komputerowej
opiekun najpierw zapytał nas, „czy
zależy nam na kulturze”, a potem
rozdał nam plastikowe niebieskie,
zielone i miętowe bransoletki.
Znajdował się na nich napis: „Za-
leży mi na kulturze”.  Okazał się, ze
opiekun przywiózł je z War-
szawskich Targów Książki.

godz. 20.00
   Obiad czekał na nas w budynku
dawnego gimnazjum. Pani M.Do-
mańska przygotowała nam ko-
pytka i pierogi ruskie, a do picia
kompot. Smakowały prawie wszy-
stkim, bo okazało się, że w naszej
grupie są niejadki… Niech żałują, 

bo posiłek był naprawdę pyszny.
Po jedzeniu poszliśmy na spacer.
Ruszyliśmy w kierunku boiska,
stamtąd ul. Słoneczną przez drogę
nr 11 do parku, a stamtąd ul. Po-  

Smacznego!

Po zajęciach...

logo am

am
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Strażacy mają wielkie plany 

cztową do szkoły. Nasz rekord to
4164 kroki,  czyli 2,84 km i spa-lone
224 kcal. Skąd takie dokładne
dane? Opiekun ma w swoim tele-
fonie specjalną aplikację, która po-
zwala liczyć kroki, a potem zamie-
niać je na kilometry i spalone
kalorie.
  Po południu dalej pisaliśmy
dzienniki, a teraz czeka nas film.

24 I 2019
godz. 10
Wczoraj późnym wieczorem koń-
czyliśmy oglądanie filmu pt. „Hugo i
jego wynalazek”, który został ob-
sypany różnymi nagrodami. 

Powstał on w 2011 r., a jego reży-
serem był Martin Scorsese. Film
jest długi, trwa 2 godziny i 7minut.
Nie udało się nam obejrzeć go w
całości we wtorek. Dokończyliśmy
wczoraj. To piękna  opowieść o
chłopcu, który miał na imię Hugo i
mieszkał  po śmierci swojego ojca
na dworcu kolejowym w Paryżu.
Jest to też film o początkach kina.
   Wcześniej, jeszcze przed fil-
mem, pan pokazał nam, jak prze-
rzucać na komputer nagrania z dy-
ktafonu oraz zdjęcia z telefonu. Nie
wszyscy umieliśmy to robić, ale
teraz powinno być łatwiej.

  Na śniadanie zjedliśmy znowu
kanapki z serem, szynką, pasz-
tetem i były dobre. Pan opróżnił lo-
dówkę i prosił o zabranie tego, co
zostało.
   Na ostatnim już w czasie biwaku
spotkaniu pan powiedział, co ma-
my zrobić do południa, bo wtedy
zgłosić się mieli po nas rodzice.
Czeka nas spakowanie rzeczy, po-
sprzątanie sali i pokoju nauczy-
cielskiego. Łóżek nie składamy i nie
wynosimy, bo od jutra w szkole
biwak mają strażacy.

Wojciech Letki, 4sp

16 lutego w hali sportowej w
Lotyniu odbyło się walne
zebranie sprawozdawcze
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Lotyniu. Strażacy podsumowali
na nim rok 2018.

 Najważniejszym punktem zebra-
nia było odczytanie sprawozdania z
działalności OSP i finansowego.
Zaprezentowali je druhowie K.Ko-
pkiewicz i K.Jędrzejowski. Nato-
miast dh. P.Jaskółka-Stanisz omó-
wiła roczną działalność grupy ta-
necznej „Strażackie Iskierki”.
Przedstawione sprawozdania zo-
stały jednomyślnie przyjęte i uzy-
skały absolutorium. 
  W tym punkcie zaprezentowano
też projekt planu działalności stra-
ży i planu finansowego na rok 2019.
Najważniejsze zadanie, ja-kie sobie
stawia, to zakup nowego
samochodu ratowniczo-gaśnicze-
go, a ponadto zakup 12 komple-
tnych mundurów wyjściowych o- 

raz drobnego sprzętu i wyposażeni
(prowadnice, łańcuchy do pilarek,
rękawice, latarki, buty), organiza-
cja letniego wypoczynku polsko-
niemieckiego w Stockelsdorf i
wspólne ćwiczenia polsko-niemie-
ckie w ramach projektu Erasmus +.
  Tego dnia lotyńska OSP po-
większyła się także o troje nowych
czynnych członków. Ślubowanie na
sztandar jednostki złożyli Ma-rzena
Chareńska, Weronika Ba-kuła oraz
Łukasz Rakowski. Po-tem
przystąpiono do wręczenia
odznaczeń za wysługę lat oraz inną
działalność na rzecz jednostki i
polskiego pożarnictwa. Z rąk dh.
M.Mikietyńskiego, kom. gminnego,
oraz dh. Andrzeja Kacprzaka,
prezesa Zarządu Oddziału Powia-
towego OSP otrzymali je: Patryk
Morgiel i Karolina Jażewicz - za
wysługę 15 lat, Jarosław Pabian -
za wysługę lat 30, Michał Błaszkie-

wicz i Łukasz Rzadkiewicz - brązo-
we medale „za zasługi dla pożar-
nictwa”, Mieczysław Kowal - srebr-
ny medal „za zasługi dla pożar-
nictwa”, Mariusz Ciesielski i Kon-
rad Kopkiewicz - złote medale „za
zasługi dla pożarnictwa”. Poza tym
dh Ireneusz Wiese otrzymał imien-
nik mundurowy. 

  W zebraniu uczestniczyło wielu
gości, także zagranicznych. Byli
wśród nich m.in. st. asp. Kazimierz
Wiebskowsk, burmistrz Okonka
Andrzej Jasiłek, radni oraz sołtysi z
Lotynia i okolicznych miejsco-wości
oraz delegacje zaprzyjaź-nionych
jednostek: OSP Morii (Niemcy),
OSP Łubowo, OSP Mia-sto Borne
Sulinowo. 

S.Kuczyńska, 6sp, 
zdj. osplotyn.pl

osp lotyn
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"Kacper i Emma - najlepsi
przyjaciele"

recenzja

   To fascynujący i piękny film o 5 –
letnich dzieciach: miłej dziewczyn-
ce o blond włosach (gra ją Nora
Amundsen) i nieśmiałym chłopcu
(Elias Søvold-Simonsen), który
przyjeżdża z rodzicami do niewie-
lkiego miasteczka i boi się iść do
nowego przedszkola. W przygo-
dach, jakie ich spotykają, towarzy-
szą im gadające pluszaki - Pani
królik i pan lew o imieniu Leo.

   Gdy Kacper poznaje Emmę,
wiele się zmienia. Spędza z nią
większość czasu. Kiedy inne dzie-
ci bawią się na podwórku, oni
wspólnie kolorują, jeżdżą do
schroniska, gdzie pracuje jej ma-

   Cały film obejrzałam na festiwalu
Ale Kino w Poznaniu. Wyreżyser-
ował go Norweg  Arne Lindtner
Naess w 2013 r. Na początku swo-
jej kariery był aktorem, dopiero po-
tem stanął z drugiej strony, za ka-
merą. Napisał 8 scenariuszy i na-
kręcił liczne seriale dla dzieci i
młodzieży oraz 16 filmów pełno-
metrażowych. „Kacper i Emma” to
jeden z nich. Film porusza temat
przyjaźni i jest cudowny, bo poka-
zuje jej siłę i to, jakie ma ona zna-
czenie.

R.Kozłowska, 4sp

ma, malują z jej dziadkiem łódź.
Razem też chodzą do przedszko-
la. Wtedy Kacper przestaje się go
bać. 

   Wspólnie przeżywają wiele przy-
gód. Mnie podobała się ta z
wycieczki do strażackiej remizy.
Koleżanka Emmy schowała tam
panią królik do kosza na śmieci.
Ożywiony pluszak szybko się
wydostał się z niego myśląc, że to
sprawka jego właścicielki. Pani
królik szybko jednak wpadła w
kolejne tarapaty - strażacy
zamknęli ją w kanale służącym do
naprawy auta. Odnaleziono ją
dopiero kolejnego dnia. 

alekino.

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

10.01.  – Redakcja umocniła się na
3. miejscu w rankingu konkursu
„#juniorlab” (227 pkt.) po dodaniu
punktów za gazetki opublikowane w
grudniu
* Nauczyciele wystawili uczniom
propozycje ocen ze wszystkich
przedmiotów. Rada klasyfikacyjna
odbędzie się 30 stycznia, a od 1
lutego rozpocznie się nowy se-
mestr.

12-27.01. – 16 dni trwała zimowa
przerwa w zajęciach dydaktycz-
nych.

12.01. – Odbyły się imprezy w
ramach 27. Finału WOŚP. Były to:
gala fitness oraz turnieje: piłkarski i
tenisa stołowego.

13.01. – W lotyńskiej hali odbył się
finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Pomocy.
* Opiekun opublikował 13. w tym
roku szkolnym nr. „Szkolnego Do-
nosiciela” na platformie www.-ju-
niormedia.pl

22-24.01. – W tych dniach opiekun
redakcji zorganizował dziennikar-
skie warsztaty dla członków „Szko-
lnego Donosiciela”.

25-27.01. – W szkole odbył się bi-
wak dla najmłodszych członków lo-
tyńskiej OSP i „Strażackich Iskie-
rek”. Wzięło w nim udział ok. 40 o-
sób (w tym kilkoro strażaków).

29.01. Uczniowie oglądali pokaz
żonglerki w wykonaniu J.Chomon-
tka.

30.01. – Nauczyciele dokonali
podsumowania I semestru – odby-
ło się posiedzenie klasyfikacyjne
rady pedagogicznej.

1.02. – Redakcja wydała 3. w tym
roku, a 157. w ogóle, nr „Szkol-
nego Donosiciela”.

opr. S.Kuczyńska, 6sp

SzD

J.Chomontek
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