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Dzień Kobiet... 
Oto kilka prac
uczennic pani
Ewy Kuchty.

Być jak
Kopciuszek
Znacie jej historię?
To ona zgubiła na 

Nasz człowiek pomagał
Na Szadze

  Wiktoria Piotrowska (kiedyś uczennica
ZS w Lotyniu) była  wolontariuszką na VII
Festiwalu Podróżniczym Na Szage. Ten
poznański festiwal odbywał się w dniach
31 stycznia - 3 lutego. Nasza była naczel-
na spędziła na nim trzy wspaniałe dni. Ba-
rdzo jej się na nim podobało.  Mówi o tym
w specjalnym wywiadzie, którego
udzieliła naszej redakcji.
  Wiktoria była jedynym naszym
reprezen-tantem na tej imprezie.
Dyrektorka festi-walu, pani Beata Kaczor,
dziwiła się, że w tym roku nas nie na nim
nie zobaczyła, bo jeździliśmy do
Poznania prawie całą re-dakcją od kilku
lat. Może uda się za rok.

Z.Szynkaruk, 4sp

M-GKRPA dała prawie 3 tys. zł

  Nasza szkoła otrzyma do wykorzystania 2950,00 zł na
organizację różnych działań profilaktycznych związanych z
zapobieganiem nałogom. Przyznała je, jak co roku, Miejsko-
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Okonku.
  Nauczyciele złożyli do niej kilkanaście wniosków na różne
imprezy. Komisja przyznała pieniądze pięciu z nich. Są to: III
Gminna Spartakiada Przedszkolaka – 1500 zł, III edycja projektu
„Szachowa Kraina mózg trenuje, używek nie akceptuje” – 150 zł,
oraz projekty związane z tańcem („Taniec, rytm, muzyka, chęć na
używki znika” – 150 zł), sportem („W zdrowym ciele, zdrowy
duch, popieramy każdy ruch” – 1000 zł oraz „Ćwicz z nami w
zdrowiu i sprawności sprzyjaj” – 150 zł).
  Przyznane środki trzeba wydać do końca roku kalendarzowego
na zakup materiałów. Można będzie za nie kupić np. dyplomy,
puchary, medale i nagrody. -

M.Szynkaruk, 4sp

balu pantofelek. Książę, który go znalazł,
postanowił odnaleźć właścicielkę. Kiedy
odszukał dziewczynę, jej życie się od-
mieniło. Poślubiła księcia i zaczęła mie-
szkać w zamku. Na jej los wpłynęła więc
zmiana butów. Dlatego właśnie warto to
robić. Jedna z nauczycielek postanowiła o
tym przypomnieć. Na drzwiach szatni
dziewcząt i kl. I-III pojawiła się plansza za-
chęcająca do przestrzegania szkolnego
regulaminu, którym jest o tym mowa. Za-
pisaną na niej radę trzeba zapamiętać, bo
każda z nas może kiedyś zostać Kopciu-
szkiem.                   N.Morgiel, 4sp   
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Jedziemy, pomagamy i słuchamy
opowieści
- z Wiktorią Piotrowską, która była wolontariuszką na
festiwalu podróżniczym "Na Szage", rozmawiała
J.Findling

Wiktoria

Dlaczego postanowiłaś zostać
wolontariuszką? 
   Od zawsze bardzo lubię brać
u-dział w organizacji różnych
imprez. Najczęściej robię to tutaj, w
Loty-niu, co zresztą dużo ludzi
zauwa-ża, mówiąc, że mnie “to jest
wszę-dzie pełno”. Lubię, jak się coś
dzieje i dodatkowo mogę w tym
pomóc. Mam wtedy okazję do
po-znania wielu ludzi, do spojrzenia
na całą imprezę z innej
perspekty-wy, no i wiem więcej niż
inni. Osta-tnio jestem też
wolontariuszką tro-chę innego typu.
W szkole, do któ-rej chodzę,
istnieje Szkolny Klub
Wolontariusza. Z jego członkami
bierzemy udział w akcjach z
oso-bami niepełnosprawnymi.
Sprawia mi to naprawdę dużo
radości. 

Jak zostaje się wolontariuszem
Festiwalu “Na Szage”? 
   Wystarczy zgłosić się do
orga-nizatorów. W grudniu
napisałam maila z pytaniem, czy w
tym roku mogłabym wziąć udział w
festiwalu jako wolontariuszka.
Chciałam już tam być w ubiegłym,
ale, niestety, źle zapisałam maila p.
Beaty Ka-czor i to się nie udało.
Później cze-ka się tylko na
ostateczne informa-c j e i... już.
Jedziemy na festiwal i pomagamy
oraz słuchamy opo-wieści! 

Który to raz uczestniczyłaś w
festiwalu?
   W tym roku była jego 8. edycja, a
z redakcją jeździmy nań, jeśli się
nie mylę, od 2. Był to więc chyba. 

mój 7. raz na festiwalu! Pamiętam,
że podczas pierwszego pobytu
niekoniecznie słuchałam
wszyst-kich opowieści, bo miałam
wtedy przecież 11 lat. Z roku na rok
za-częłam się jednak bardziej
intere-sować podróżami i na
festiwal jeź-dziłam nie tylko z
„dziennikarskie-go obowiązku”, ale
z wielką przy-jemnością!  -

Ile trwał Twój pobyt w Poznaniu?
Czy przyglądałaś się także
czwartkowej grze miejskiej?
   W Poznaniu spędziłam trzy dni.
Niestety, nie było mnie we
czwar-tek, na grze miejskiej.
Przyjecha-łam do stolicy
Wielkopolski w pią-tek rano (byłam
tam już o 9), a wracałam ostatnim
pociągiem w niedzielę  - o 16:45. 

Podobało ci się bycie
wolontariuszem, czy jednak
wolałabyś być jedynie widzem? 
   Bardzo podobało mi się bycie
wolontariuszem. Nawet bardziej niż
samo słuchanie prezentacji! Jako
wolontariusz ma się więcej okazji
do rozmowy z podróżnika-mi. W
sali nie zawsze jest mo-żliwość
zadania pytania, a bywa, że
nasuwa się ono dopiero kilka
godzin po prezentacji. Widz rzad-ko
może je więc zadać, a
wolon-tariusz ma już na to większą
szan-sę, bo najczęściej podróżnicy
po-jawiali się później w biurze
festiwa-l o w y m - w miejscu, w
którym wszyscy zaangażowani w
organi-

zację imprezy mogli coś zjeść lub
wypić. Prelegenci zawsze chętnie
opowiadają tam historie ze swoich
podróży, których nie uwzględniali w
prezentacji.

Co należało do twoich
obowiązków? Wydaje się, że było
ich sporo, więc chyba nie miałaś
czasu na oglądanie prezentacji. 
  To fakt, tego czasu było bardzo
mało. Tak naprawdę robiłam to
wszystko, co trzeba było
ro-b ić . Gdy p. Beata wysłała do
wszy-stkich wolontariuszy
zbiorowego maila, w którym pisała,
jakie będą zadania, zgłosiłam się do
spraw-dzania biletów przy
drzwiach. My-ślałam, że będę
mogła wtedy oglą-dać także
prezentacje. Na miejscu było
jednak zupełnie inaczej. Na
szczęście wolontariuszy było
wie-lu, więc wymienialiśmy się
pra-c ą . Udało mi się zatem
sprzeda-wać bilety, pilnować
ekspozycji masek z Nowej Gwinei
(p. Beata twierdziła, że jeśli coś się
z nimi stanie, to “wszyscy
wylądujemy w jednej celi”),
pomagać uczestni-kom i
prowadzącej warsztaty Ka-mili
Kielar oraz sprawdzać bilety przy
wejściu do auli (to robiłam
najczęściej). Oprócz tego oczywiś-

zdj. A.Kaczor
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Wiktoria przy wystawie masek

cie sprzątałam, wskazywałam
dro-gę do toalet, rozmawiałam z
gość-mi festiwalu. Pracy było
mnóstwo! Co nie znaczy, że
wykonywałam ją bez przyjemności.
Każdego dnia, gdy wracałam do
hostelu, nie bo-lały mnie tylko nogi
od całodzien-nej bieganiny, ale
też.... policzki od uśmiechu!  -

A inni wolontariusze to twoi
rówieśnicy, czy starsze od ciebie
osoby? 
   Większość z nich to studenci lub
byli studenci wydziału turystyki i
rekreacji na AWF-ie. Niektórzy
stu-dia skończyli kilka lat temu,
wy-prowadzili się już z Poznania,
ale mimo to co roku przyjeżdżają,
że-by pomóc przy festiwalu. Była
np. Ania z Jeleniej Góry czy Patryk
z Jarocina. Nie byłam więc osobą,
która pokonała najdłuższą drogę,
aby się na festiwalu znaleźć. W tym
roku, po raz pierwszy chyba,
pojawili się także młodzi harcerze,
którzy pomagali przy obstawie
drzwi i pilnowaniu wystawy.

Co najbardziej, w czasie
festiwalu, ci się podobało, a co
najbardziej zaskoczyło? 
  Fantastyczna była atmosfera
panująca wśród organizatorów,
wolontariuszy i prelegentów. Ze
wszystkimi można było normalnie
porozmawiać, żaden nie pozwolił
mówić sobie per "pan" lub "pani".

późnym wieczorem, a ty
podobno do hostelu wracałaś o 3
nad ranem. Mogłabyś się z tego
wytłumaczyć? 
  Zdarzyło się tak w sobotę, gdyż
po prezentacji Kamili Kielar (która
była świetna! – i Kamila, i
prezen-tacja!) kończącej
festiwalowy dzień, przenieśliśmy
się do TRO-PS-a – Akademickiego
Centrum Kultury.
Tam integrowaliśmy się ze sobą,
ale także rozmawialiśmy z
podróżnikami. No i oczywiście, jak
to w studenckim klubie,
tańczyli-śmy! Nie do końca znałam
drogę z TROPS-a do hostelu, więc
wraca-łam z M.Kupper, K.Kielar,
M.Konik, B. i K. Tulejami, ponieważ
wszyscy spali w tym samym
miejscu. A ko-lejny festiwalowy
dzień rozpoczy-naliśmy ok. 9.... 

Ze wszystkimi przechodziliśmy na
“ty” (niektórzy od razu wysyłali
zaproszenie na facebooku, żeby
mieć jakiś kontakt). A najbardziej
zaskoczyło mnie to, że większość
wolontariuszy uważała mnie za
starszą niż jestem... Myśleli nawet,
że także studiuję na AWF-ie, tylko
po prostu nie mieli okazji mnie
widzieć. 

Poznałaś bliżej jakiegoś
podróżnika? - wolontariuszom
chyba jest łatwiej niż innym z
nimi porozmawiać? A może
któryś zainspirował cię do tego
stopnia, by samodzielnie
wyruszyć w jakąś podroż... 
  Dłuższe rozmowy odbyłam z
Ty-m o n e m Pastuchą, który na
festi-walu był prelegentem po raz
pier-wszy, oraz z Kamilą Kielar,
Micha-liną Kupper, a także Beatą i
Kon-radem Tulejami. Ich widziałam
na festiwalu po raz kolejny, bo są
na nim niemal co roku.
Wolontariu-szom jest trochę łatwiej,
bo wi-dzimy ich wszystkich w
biurze fes-tiwalowym, gdzie
możemy poroz-mawiać. Już od
kilku lat, jeżdżąc na “Na Szage”,
myślę o jakiejś wyprawie. Może nie
samotnej, bo na taką nie mam aż
tyle odwagi. Myślę, że
idea lną okazją do pierwszych
podróży będą studia i projekt
Erasmus. 

Festiwalowy dzień kończył się

W grupie raźniej...

Wrócisz na “Na Szage” w
podobnej roli za rok? Czy
wolałabyś spokojnie wysłuchać
podróżniczych opowieści? 
  Po raz kolejny wybiorę rolę
wo-lontariusza! Zresztą, żegnając
się, mówiliśmy do zobaczenia za
rok!, więc myślę, że w spotkamy
się w podobnym składzie. 

Dziękuję za rozmowę!

Na

zdj. A.Kaczor

zdj. A.Kaczor

pamiątkę...
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"Jestem William"
recenzja

   Duński film z 2017 r. w reżyserii
Jonasa Elmera pt. „Jestem Wil-
liam” zdobył aż 4 nagrody podczas
jednego festiwalu. Stało się to w
Poznaniu 9 grudnia 2018 r. na za-
kończenie Międzynarodowego Fe-
stiwalu Filmów Młodego Widza „Ale
Kino”. Reżyser otrzymał „Złot-e
Koziołki”, „Marcinka”,  Nagrodę
Europejskiego Stowarzyszenia Fil-
mów dla Dzieci (ECFA) oraz Na-
grodę Sieci Kin Studyjnych i Lo-
kalnych.

  O czym jest film, który spodobał
się i dorosłym, i dzieciom? To film o
opowieść o 12 - letnim chłopcu,
którego tata zmarł, a mama leczy
się w ośrodku psychiatrycznym.
Tytułowy William trafia pod opiekę
dawno niewidzianego wujka, który 

prowadzi sklep z przeróżnymi rze-
czami, gra w pokera i gotuje w kół-
ko to samo, tylko jajka i jajka.
Chłopiec nie ma taż łatwo w nowej
szkole. Jego "niby" koledzy napa-
dają na niego w różnych miejs-cach
i wymuszają od niego pienią-dze.
Na dodatek wujek przegrał w
pokera spore pieniądze i musi teraz
je oddać, ale nie ma za z czego.
Wiliam pomaga wujkowi w spłacie
długu, wyprowadzając za psa
mężczyzny, któremu jest on dłużny
pieniądze. Nie wystarcza też to, że
wujek sprzedaje wszy-stko ze
sklepu. Robił to nawet w niedzielę,
 kiedy chłopiec liczy na odwiedziny
mamy. Pewnego dnia nie
wytrzymuje i buntuje się prze-ciw
wujkowi oraz swoim oprawcom w
szkole... 

"Jestem William" to film bardzo e-

mocjonalny i pełen humoru. Choć
tytułowemu bohaterowi nie brakuje
powodów do smutku, to daje on
sobie radę. Czasem jest nawet
mądrzejszy od swojego opiekuna i
on uczy go, jak trzeba postępo-
wać. Postawę chłopca zauważa to
Viola (jego pierwsza dziewczyna!) i
bardzo mu pomaga.

   Chciałabym, żeby film pokazano
w kinach, bo wtedy mogłabym go
zobaczyć jeszcze raz. A ze mną
inni. Ten film na pewno by się im
spodobał. -

R.Kozłowska, 4sp

Jestem...

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

1.02. – Ukazał się  3., w tym roku, a
157. w ogóle, nr. „Szkolnego
Donosiciela”. W numerze m.in. re-
lacja z lotyńskiego finału WOŚP,
inauguracja 17. edycji organizowa-
nego przez  redakcję plebiscytu na
wydarzenie roku, tym razem 2018,
kolejna cześć "Notatek z fotela ju-
rora", blog naczelnej, relacja z wy-
jazdu redakcji na festiwal Ale Kino
oraz sprawozdanie z dnia słowiań-
skich baśni i legend, a także sze-
reg aktualnych informacji ze szkoły
Lotynia i okolic.
 *  Szkolna delegacja złożyła pod
pomnikiem w Podgajach kwiaty w
związku z 74. rocznicą powrotu
ziem złotowskich do macierzy.

4.02. – Odbyło się zebranie ogólne
i  wywiadówki międzysemestralne.
Rodzice poznali wyniki nauczania i

Ćwiczenia...

projektu „Wspólne ćwiczenia”. Za-
jęcia odbyły się w Stockelsdorf.
Zostały zorganizowane i przepro-
wadzone przez niemieckich ucze-
stników projektu.

opr. S.Kuczyńska, 6sp

SzD

i wychowania, a dyr. Adamczuk
podsumowała pierwszy semestr
2018/2019.

6.02. – Na facebookowym fanpage
redakcji zostało pojawiło się miej-
sce do internetowego głosowania w
plebiscycie na Wydarzenie Roku
2018.

7.02. – Odbył się bal karnawałowy
dla przedszkolaków i uczniów kl. I-
III sp. Rada Pedagogiczna podjęła
wcześniej decyzję o nieorganizo-
waniu zabawy dla uczniów klas
starszych.

8-10.02 - Reprezentacja OSP Lo-
tyń wzięła udział w realizacji części
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