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Potrzeba ponad pół miliona
złotych

   25 lutego 2019 r. nowa sołtys Lotynia Kinga Lewandowska
wystosowała oficjalne pismo  do burmistrza Okonka w sprawie
dzikiego wysypiska śmieci, które od wielu lat znajduje się za
cmentarzem parafialnym. W tym piśmie znajduje sie prośba o
usunięcie śmieci, ogrodzenie terenu i założenie fotopułapek oraz
montaż tabliczek z napisem „obiekt monitorowany”. Pani sołtys
uzasadnia swoją prośbę tym, że wysypisko one dzikie i nie-
legalne, znajdują się na nim różnego rodzaju śmieci zagrażające
środowisku i ludziom. Poza tym jego wygląd "wpływa na walory
estetyczne terenu i przyczynia się do niszczenia jego bioróż-
norodości.”

   Burmistrz Okonka odpowiedział bardzo szybko, bo już po trzech
dniach. W piśmie skierowanym do pani sołtys informuje, że
”Gmina ma już dokumentacje budowlane objęte "Projektem
rekultywacji wyrobiska w miejscowości Lotyń". Podaje też "war- 

tość kosztorysową" tej inwestycji - jest to
kwota 540 tys. zł. Niestety, jak wynika z
pisma, "gmina nie posiada w budżecie
środków na realizację inwestycji w bie-
żącym roku”. Burmistrz obiecuje jednak,
że ”zostanie sporządzona wycena ogro-
dzenia i w zależności od niej będzie pod-
jęta decyzja co do zabezpieczenia wyro-
biska”.

S.Kuczyńska, 6sp

STOP komórkowemu
szaleństwu

  „Koniec z telefonami w szkole!” – po-
wiedziała dyr. Adamczuk podczas spot-
kania z uczniami 13 marca – „Od jutra
zaczynamy walkę w tej sprawie”. Decyzja
p. dyrektor wynika z tego, że w naszej
szkole są tacy uczniowie, którzy od tygo-
dni nie rozstają się ze swoimi telefonami.
Na lekcjach korzystać z nich nie można,
ale na przerwach jest inaczej. Wielu z nich
spędza wolny czas tylko na patrzeniu w
ekran telefonu swojego lub kolegi.
   
    W co grają? Najbardziej popularne są
gierki: Minecraft (gra polegająca na ukła-
daniu bloków i szukaniu przygód), Snake
VS Block (zręcznościówka, w której kie-
ruje się wężem, aby złamał jak największą

 
ilość cegieł) oraz
Subway Sur-
fers (zręcznoś-
ciówka, w której u-
czestnik wciela się
w młodego graffi-
ciarza, uciekające-
go przed policją).
Chłopcy chętnie
sięgają też do FI-
FĘ, korzystają też z
różnych aplikacji,
np. Moy 4. Polega
ona na opiece nad
wirtualnym zwie-
rzakiem.  Obecnie
najbardziej popu-
larna jest chyba Tik
Tok ((kiedyś musi-
cal.ly), na której 

użytkownicy tworzą krótkie, 15-sekundo-
we nagrania zmiksowane z popularną mu-
zyką. Można się nimi dzielić np. na zna-
nych większości platformach. Poza tym
uczniowie na przerwach piszą posty na
Messengerze, Facebooku i Instagra-mie
albo słuchają muzyki.

 Jakie są tego skutki? – niechodzenie na
dyżury, nieprzygotowanie do lekcji,
roz-kojarzenie na zajęciach, myślenie o
grach, brak czasu na zjedzenie kanapki,
pójście do toalety lub biblioteki, brak ru-chu,
czy niesprawdzenie, co było na
po-przedniej lekcji... Nauczycielom się to
nie spodobało i postanowili działać. Stąd
za-kaz wprowadzony przez p. dyrektor.
Cie-kawe, co stanie się jutro. Czy
uczniowie po-słuchają i schowają komórki
do pleca-ków.  

N.Morgiel, M.Szynkaruk, 4 sp

Część nielegalnego wysypiska am
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Warsztatowy dziennik 
Natasza Morgiel, 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  wars-
ztaty, w których będą uczestniczy-li
członkowie „Szkolnego Donosi-
ciela”. 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 pier-
wsze spotkanie. Wyjaśnił nam, co
dziś będziemy robić. My, tzn.
redaktorzy z kl. IV, otrzymaliśmy
za-danie pisania dzienników. Za-
częliśmy od razu. Redagowanie
tekstów przerwało rozkładanie
łóżek. Przywieźli je strażacy. Z
resztą musieliśmy poradzić sobie
sami. Pomagała nam Wiktoria,
która uczy 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. Cho-
ciaż pan wyjaśnił, o czym można
pisać, ale pomogło mi to tylko tro-
chę. Ułożyłam zaledwie kilka zdań.
Potem opiekun pokazał nam, jak
wysyłać pocztą napisany tekst.
Miałam kłopot z otworzeniem 

swojej skrzynki, bo źle zapisy-
wałam hasło. Używałam w nim „ż”,
a powinno być przecież „z”. Taki
drobiazg, a kłopotów sprawił spo-ro.
Potrzebna była pomoc. Potem
wszystko już się udało.

·  Około 18. 30 przyszła moja ma-
ma ze świeżutkimi bułkami. Były
pyszne, szczególnie z serkiem.
Jedliśmy je ze smakiem w pokoju
nauczycielskim, który na czas bi-
waku stał się naszą ministołówką.

·  A jednak nie wzięłam wszy-
stkiego. Po kolacji zorientowałam
się, że nie spakowałam ręcznika.
Zadzwoniłam więc do mamy, która
po 10 minutach była już pod szkołą.
Mamo, dziękuję! 

23.01.2019r.
11.00
   Kiedy pan przyszedł nas obu-
dzić, 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-
rzystanie np. z muzyku lub filmów
kradzież. Na tej stronie były nato-
miast 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: „Zale-
ży mi na kulturze”.  Okazał się, ze
opiekun przywiózł je z Warszaw-
skich Targów Książki.

20.00
  Obiad czekał na nas w budynku
dawnego gimnazjum. Pani Małgo-
rzata Domańska przygotowała nam
kopytka i pierogi ruskie, a do picia
kompot. Smakowały prawie
wszystkim, bo okazało się, że w
naszej grupie są niejadki… Niech
żałują, bo posiłek był naprawdę
pyszny.

   Po jedzeniu poszliśmy na spa-
cer. Ruszyliśmy w kierunku boiska,
stamtąd ul. Słoneczną przez drogę

Na spacerze

Praca nad dziennikiem

Na obiedzie

am

am

am
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nr 11 do parku, a stamtąd ul. Pocz-
tową do szkoły. Nasz rekord to
4164 kroki, czyli 2,84 km i spalo-ne
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 kalo-
rie.
  Po południu dalej pisaliśmy
dzienniki, a teraz czeka nas film.

24 I 2019
godz. 10
  Wczoraj późnym wieczorem koń-
czyliśmy oglądanie filmu "Hugo i
jego wynalazek", który został ob- 

19.02.2019 - wtorek 
  Opiekun zaproponował spotkanie
na przerwie. Rozdał nam zgody na
wyjazd na Targi Książki w Poz-
naniu. Na razie się waha czy, jak
nam obiecał,  pojechać na 2 dni.
Prawdopodobnie gmina sfinansuje
nasz wyjazd, załatwiając busa. To
świetnie, zaoszczędzimy nasze i
redakcyjne pieniądze. Pan Andrzej
wspomniał też o konieczności
zmiany terminu redakcyjnych spot-
kań. Zamiast środy będzie praw-
dopodobnie poniedziałek. To dla
mnie dobry dzień, bo we wtorki
jeżdżę do Szczecinka, we środę
mam 7 lekcji, we czwartki spotka-
nie związane z projektem, a w pią-
tki jest piątunio…

 Czasami wiadomości opublikowa-
ne na Junior Media są irytujące…
Parę dni temu na stronie został o-
publikowany nowy ranking. Nie u-
wierzycie! Spadliśmy na 4. miej-
sce. Kiedy o tym się dowiedziałam,
myślałam, że to nieśmieszny żart.
Okazał się, że jednak nie. Przed
nami znajduje się redakcja „Info
Szkoły”. Nie znałam jej wcześniej,
więc od razu pomyślałam, że coś
tu nie gra. Gdy podzieliłam się
swoją opinią z p. Andrzejem, oka  

zało się, że myśli podobnie. Otwo-
rzyłam sobie zakładkę z ich gazet-
kami i zamurowało mnie. Mieli ich
sporo, ale mniej niż wskazywałaby
na to punktacja. Druga sprawa do
zawartość… Zdjęcia prawie na ca-
łą stronę, a tekstu mało. A prze-
cież fotografii powinno być mniej niż
zamieszczonych w numerze
materiałów. To niemożliwe, że or-
ganizatorzy na coś takiego pozwa-
lają. Na dodatek nam nic nie przy-
było, chociaż powinno – za 3 ga-
zetki i 10 recenzji.  Opiekun obie-
cał napisać w tej sprawie do Junior
Media, jeśli nic się na najbliższych
dniach nie zmieni.  I napisał.

22.02.2019 – piątunio
godz. 7.40
Miałam okropny sen!
Jak zawsze, gdy przyszłam do
szkoły, poszłam do sali nr 3. Włą

czyłam komputer i wpisałam w
przeglądarce Junior Media, aby
sprawdzić, czy coś zmieniło się w
rankingu po naszym e-mailu do
organizatorów w sprawie „Info
Szkoły” i naszych niedoliczonych
punktów. Nagle wyświetliła mi się
informacja: „Gazetka Szkolnego
Donosiciela została zdyskwalifiko-
wana za ciągłe wtrącanie się w
nasze sprawy”. Nie wiedziałam, co
mam zrobić!

  I wtedy się obudziłam. To było
straszne! Wstałam, wyszykowałam
się i czym prędzej pobiegłam do
szkoły, by powiedzieć o tym hor-
rorze panu Andrzejowi. Gdy wpa-
rowałam do gabinetu dyrektorów, 
opiekun polecił, abym sprawdziła
ranking. Zrobiłam to bez przeko-
nania… 

Jaśmina Findling, 6sp

blog

obsypany różnymi nagrodami. Po-
wstał on w 2011 r., a jego reżyse-
rem był Martin Scorsese. Film jest
długi, trwa 2 godziny i 7 minut. Nie
udało się nam obejrzeć go w cało-
ści 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 film-
em, pan pokazał nam, jak prze-
rzucać na komputer nagrania z
dyktafonu 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.

N.Morgiel, 4sp

JF
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„Hendi i Hormoz” –
recenzja

  W Polsce małżeństwa mogą
zawierać osoby, które ukończyły
18 lat. Dla nas wydaje się to
oczywiste, jednak nie w każdym
kraju jest podobnie. Szczególnie
inaczej jest w państwach, gdzie
wyznaje się islam. Na przykład w
Iranie. Tam właśnie odbywa się
akcja filmu „Hendi i Hormoz”.

  Hormoz ma 16 lat, nie uczy się,
nie pracuje. Hendi jest 3 lata mło-
dsza i chodzi do szkoły. Ich rodzi-
ce postanawiają, że młodzi wezmą
ślub (kobiety w Iranie mogą zawie-
rać małżeństwa od 13. roku życia,
a mężczyźni od 15.) i razem za-
mieszkają. Wkrótce dziewczyna
zachodzi w ciążę. Hormoz, mimo 

starań nie może znaleźć uczciwej
pracy. Hendi zostaje wyrzucona ze
szkoły. Ich trudną sytuację wyko-
rzystuje gang przemytników, w
którego sidła wpada młodzieniec.
Kończy się to dla obojga tragi-
cznie...

  Irański film w reżyserii Abbas
Amini powstał w 2018 roku. To ba-
rdzo realistyczny obraz ukazujący
trudy życia młodych ludzi w pań-
stwach islamskich na tle pięknych 

obrazów irańskiej przyrody.
Dominuje w nich czerwień. To
dzięki pełnej tej barwy wyspie
Hormoz (jak imię głównego
bohatera filmu) znajdującej się w
Zatoce Perskiej. Nazywa się ją
również Czerwoną Wyspą ze
względu na zabarwienie piasku i
skał.

  Warto obejrzeć ten film chociażby
po to, aby dostrzec ogromne
różnice w traktowaniu nastolatków
w Polsce czy szerzej, w zachod-
niej Europie, i w Iranie. Tam właś-
ciwie są oni traktowani jak dorośli.
Pozostawieni sami sobie, często
nie potrafią sobie poradzić w
trudach życia codziennego. 

W. Piotrowska

alekino.

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

10.02. – Został opublikowany 15. w
tym roku szkolnym nr. „Szkol-nego
Donosiciela” na platformie
www.juniormedia.pl.

11.02. – Odbyło się posiedzenie
rady pedagogicznej. Nauczyciele
podsumowali pierwszy semestr o-
raz omówili zadania na drugie pół-
rocze.

12.02. – Opiekun opublikowany na
platformie www.juniormedia.pl 16. w
tym roku szkolnym nr. „Szkol-nego
Donosiciela”.
* Pani Kinga Bronakowska została
wybrana na sołtysa Lotynia.

13.02. – Grupa nauczycieli spot-
kała się p. K.Skotarczak-Dobrzyń-
ską w ramach Akademii Wspoma-
gania. 

15.02. – W hali sportowej odbyły się
szkolne mistrzostwa w siat-kówce
drużyn mieszanych. Zwy-ciężył
zespół kl. III gimnazjum.

16.02. - Ochotnicza Straż Po-żarna
w Lotyniu podsumowała rok 2018
podczas walnego zebrania
sprawozdawczego, jakie odbyło się
w lotyńskiej hali.

18.02. – Odbył się apel informa-
cyjny, podczas którego wręczono
nagrody za udział w konkursie pla-
stycznym o jesieni oraz nagrody w
konkursie języka angielskiego. 
* Został opublikowany 17. w tym
roku szkolnym nr „Szkolnego Do-
nosiciela” na platformie www.ju-
niormedia.pl 

* Pan A.Miłoszewicz laureatem VII
edycji Ogólnopolskiego Konkursu
dla Nauczycieli „Wartościowa Wy-
cieczka Szkolna”, organizowanego
przez turystyczną agencję "Atas".

opr. S.Kuczyńska

Puchar dla III gim.

Uczestnicy konkursu językowego

SzD
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Z.Sienkiewicz
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