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Żegnaj zimo, witaj wiosno
   22 marca ulicami Lotynia przeszedł
barwny korowód dzieci i młodzieży mani-
festujących radość z przyjścia pierwszego
dnia wiosny. Robili to śpiewając piosenkę
„Maszeruje wiosna” oraz skandując hasła,
mające przegonić najzimniejszą porę ro-
ku. Pochód rozpoczynał strażacki pojazd,
a za nim szli uczniowie trzymający kukłę
marzanny. Jej los był przesądzony – do
spalenia symbolu odchodzącej zimy do-
szło na wiejskim boisku. Wcześniej upie-
czono i zjedzono kiełbaski, które zafun-
dowała wszystkim rada rodziców.

   Zanim uczniowie opuścili teren szkoły,
odbył się apel, przygotowany pod kie-
runkiem pani Małgorzaty Kaluty. Powitali
wiosnę śpiewając, tańcząc i grając, na
flecie i saksofonie. Następną godzinę spę-
dzili w klasach na przygotowaniu kolo-
rowych elementów dekoracyjnych oraz
plakatów z hasłami, które zaprezentowali
podczas przemarszu.

S. Kuczyńska 6 sp

Finał WOŚP wydarzeniem roku 2018

   Czas na podsumowanie plebiscytu na „Wydarzenie Roku 2018”,
który organizujemy nieprzerwanie od 2002 r. Do każdego numeru
dołączaliśmy specjalnie przygotowane kupony, na któ-rych
wybieraliście najważniejsze, według siebie, wydarzenia. Tym
razem mogliście zaznaczyć maksymalnie 3 z 16 zapropo-
nowanych przez nas pozycji. Co było tym najważniejszym? - o-
kazało się, że najwięcej głosów, bo aż 90, zdobył lotyński finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jaki miał miejsce 14
stycznia ubiegłego roku.
   Na drugim miejscu uplasował się Konrad Kopkiewicz, który 5
maja został uhonorowany tytułem “Wielkopolskiego Działacza
Roku 2017” (67 głosów), a zaraz za nim, z 48 głosami, gala z
okazji 25-lecia redakcji naszej gazety. Okazało się także, że
żadne z zaproponowanych przez nas wydarzeń nie było nie-
ważne. Każde otrzymało dwucyfrową liczbę wskazań.

   W tym roku, podobnie jak w ubiegłym,
przeprowadziliśmy także internetowy ple-
biscyt na Wydarzenie Roku 2018. W u-
tworzonej na facebookowym fanpejdżu
ankiecie, mogliście wybrać, Drodzy Czy-
telnicy, także 3 najważniejsze, według Was
wydarzenia. Tutaj było podobnie - wygrał
lotyński finał WOŚP - 32 gł., na drugim
miejscu K. Kopkiewicz (20 gł.), a na
ostatnim miejscu na pudle znalazła się gala
ćwierćwiecza “Szkolnego Donosicie-la” z
16 głosami. Inaczej było jednak z po-
zostałymi wydarzeniami, bo aż 3 nie ot-
rzymały żadnego wskazania.
   Dziękujemy wszystkim za udział w te-
gorocznej edycji i plebiscytu i już dziś, za-
praszamy do kolejnej, za rok!

W.Piotrowska, 6sp
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Tropiki wiosną
21 godzin trwała wycieczka do Tropical Island 
k. Berlina. Wzięło w nim udział 42 uczniów którymi
opiekowali się nauczyciele: 
p. B.Solka-Kubiak (kierownik wyjazdu),
 p. S.Neugebauer oraz p. J.Kaluta.

   Wyjazd odbył się 15 marca. Jego celem był trop-
ikalny park rozrywki i wypoczynku zwany potocznie
„tropikalną wyspą”. Jak podaje Wikipedia „mieści się
on w dawnej hali produkcyjnej sterowców, najwięk-
szym samonośnym hangarze świata”. Ma on 107 m
wysokości i zajmuje 66 tys. m².
     Uczestnicy wycieczki zebrali się na przystanku
PKS w Lotyniu ok. 2 w nocy . Podróż autokarem trwała
z postojami około 6 godzin. Na terenie parku rozrywki
uczniowie i opiekunowie przebywali od 8 rano do 5 po
południu. Mimo tylu godzin nie było czasu na nudę.
Znajdują się w nim różnej wielkości baseny,
zjeżdżalnie oraz rwące rzeki. Ich prąd był tak silny, że
trudno się było się z nich wydostać. Wpuszczano więc
do nich tylko tych, którzy umieją pływać. Nie
brakowało jeszcze innych atrakcji, np. minizoo z
egzotycznymi zwierzętami, m.in. papugami,
flamingami, żółwiami, owadami i rybami, które pływały
w niewielkim stawku. Podziwiano je z przerzuconego
nad nim mostku. 

Wolny czas można było również spędzać na leżakach,
a jak ktoś zgłodniał, szedł do baru lub restauracji – było
ich sporo. Nie brakowało też sklepów ze słodyczami,
zabawkami i gadżetami. Gdyby ktoś chciałby jechać
do Tropical Island na noc, to również jest to możliwe,
bo do wynajęcia są różnokolorowe domki.
   Wycieczka była bardzo udana. Mimo długiej podróży
warto było zobaczyć to miejsce i w nim odpocząć.

S.Kuczyńska, 6sp

Tropical Island

Wybory sołtysów - 
są zmiany

  Pani Kinga Lewandowska wy-
grała wybory na sołtysa Lotynia. W
bezpośrednim pojedynku poko-nała
dotychczasową szefową so-łectwa
- panią Krystynę Jaskółkę-Stanisz
45 głosami.
  Walne zebranie sprawozdaw-czo-
wyborcze odbyło się 13 lute-go. W
tajnym głosowaniu ucze-stniczyło
121 osób. 119 głosów by-ło
ważnych, a dwa nie. Sukces Pani
Lewandowskiej był niespo-
dziewany, ale zdecydowany. Wy-
brano też nową radę sołecką, któ-ra
ma pomagać pani sołtys. Two-rzą
ją: W, Choroszewski, K. Wą- 

chała, A. Gocałek, Ł. Pabian, 
K. Suchanowski oraz A. Pabian.
  Wybory odbyły się też w innych
sołectwach. Do zmian doszło w
Brzozówce - sołtysem został Piotr
Budzyński i w Drzewicach – tym
sołectwem kierował będzie Remi-
giusz Borowski.
   A oto składy wszystkich (poza
Lotyniem) rad sołeckich:
   Sołectwo Skoki:
Bogusław Pawłowski - sołtys
Z. Brzeziński, H. Helmin,
G. Mańkowski, M. Pawłowska,
E. Piotrowska.
   Sołectwo Drzewice:
Remigiusz Borowaki – sołtys
U. Borowska, W. Leśniak, 
V. Leśniak, R. Klamka, R.Kowalski.

   Sołectwo Brzozówka:
Piotr Budzyński – sołtys
E. Budzyńska,  M. Cuper, 
Ł. Budzyński, P. Lewicki, 
A. Salamon, P. Salamon.
   Sołectwo Przybysław:
Ryszard Przybylski – sołtys
S. Jurak, R. Paszkiewicz, 
K. Syposz, S. Paszkiewicz, 
K. Pietrzak, E. Przybylska.
     Sołectwo  Węgorzewo:
Jolanta Stępniak – sołtys
M. Lewandowska-Duś,
E. Stępniak, M. Zientek,
P. Tchórzewska, T. Tchórzewski, 
R. Zientek. 

opr. M.Kostrzak, 6sp

B.Solka-Kubiak
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Półki w bibliotece się uginają

 
Blisko 500 nowych tytułów, 
a łącznie 734 książki, w tym 236
lektur, trafiło od września 
do grudnia ubiegłego roku 
do naszej szkolnej biblioteki 
w ramach ogólnopolskiego
projektu o nazwie Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa.
Ich wartość to 15 tys. zł, z czego
12 tys. to dotacja od państwa, 
a 3 tys. wkład własny gminy.

  Szkoła dowiedziała się, że dosta-
ła zakwalifikowana do udziału w
projekcie w marcu ubiegłego roku.
W kwietniu dyr. Miłoszewicz ucze-
stniczył w Poznaniu w spotkaniu,
podczas którego omówiono szcze-
góły jego realizacji.  Okazało się, że
trzeba nie tylko ustalić listę książek,
złożyć oferty księgarniom i zakupić
wybrane pozycje. Na szkołę
nałożono jeszcze wiele in-nych
obowiązków: nawiązanie
współpracy z inną biblioteką, zrea-
lizowanie projektów czytelniczych,
dostosowanie czasu pracy biblio-
teki do potrzeb uczniów z możliwo-
ścią wypożyczania książek na wa-
kacje, a na koniec napisanie  spra-
wozdania.

  Żeby wywiązać się z tych zadań,
w maju odbył się III Piknik Czytel-
niczy połączony z próbą bycia re-
kordu w jednoczesnym czytaniu na
świeżym powietrzu. Natomiast w
listopadzie uczniowie wzięli udział
w projekcie "My, Słowianie,
poznajemy naszą historię", pod-
czas którego poznawali i prezen-
towali słowiańskie baśnie i legen-
dy.   

 
  Kolejnym, bardzo ważnym obo-
wiązkiem było utworzenie listy
książek, jakie miały pojawić się w
szkolnej bibliotece. W czerwcu
2018 roku w każdej klasie zawisła
specjalna duża, biała kartka. Ucz-
niowie mogli na niej wpisywać
swoje propozycje. Poza tym polo-
niści na lekcjach rozdawali ankiety.
Swoje pomysły przekazali również
rodzice i nauczyciele. W taki spo-
sób do końca czerwca powstało
zestawienie złożone z kilkuset po-
zycji. Dyrektor przekazał je do 5
księgarń i hurtowni. Najlepszą o-
fertą odesłała jedna ze szczeci-
neckich firm.

    Pierwsza partia książek dotarła
do szkolnej biblioteki 28 września
ub. roku - jej wartość to 8 tys. zł.
Potem były kolejne, a ostatnia 

dostawa miała miejsce w grudniu. 
Wtedy projekt został zakończony.
Za jego realizację oraz przygo-
towanie ostatecznego sprawo-
zdania odpowiedzialny był dyr. A.
Miłoszewicz, ale trzeba zazna-
czyć, że przy tworzeniu list tytułów
i w kontaktach z ich dostawcą po-
mogła mu p. Anna Gładkowska.

Materiały

W naszej bibliotece

   
  W szkolnej bibliotece przybyło
kilkaset nowych pozycji przezna-
czonych dla różnych kategorii wie-
kowych. Każdy czytający znajdzie
wśród nich coś dla siebie. Większe
pole manewru mają też poloniści,
bo do ich dyspozycji jest więcej
ciekawych tekstów z listy lektur.

M. Kostrzak 

Tym razem ćwiczyły
„Biedroneczki”

   26 lutego 2019 r. w ramach III
edycji projektu „Ćwicz z nami -
zdrowiu i sprawności sprzyjaj,
uzależnienia omijaj" odbyły się

kolejne zajęcia sportowe. Udział 
w nich wzięły dzieci z grupy

przedszkolnej „Biedroneczki”.
Maluchy ćwiczyły ze swoimi
rodzicami oraz dziewczętami 

z klasy VII. Uczestnicy w
drużynach pokonywali m.in. tor

przeszkód wybudowany z
klocków rehabilitacyjnych. Po
zajęciach każdy przedszkolak

otrzymał medal, dyplom i
słodycze. Można było

poczęstować się
przygotowanymi na ten dzień
smakołykami. Organizatorem
zajęć oraz osobą realizującą

projekt jest p. Agnieszka
Kwiatkowska.

Z.Szynkaruk, M.Szynkaruk
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Nasza gazeta jest 3. i to nie jest fake news
Na początku marca ogłoszono nowy ranking redakcji w konkursie
Junior Media. „Szkolny Donosiciel” nadal zajmuje w nim 3. lokatę. 

Aktualny
Górnej o 117.
   Następny ranking powinien uka-
zać się w kwietniu. Organizatorzy
doliczą nam wtedy kolejne punkty
za gazetki - do 22 marca opiekun
opublikował 4 kolejne numery, co
dam nam 60 pkt. Być może uda
nam się złożyć jesz-cze jeden lub
dwa. To istotne, bo nie wiadomo,
czy będą jeszcze jakieś zadania,
więc punkty zdobywane za
tworzone gazety są bardzo ważne i
mogą być decydujące.

  Do tegorocznej rywalizacji przy-
stąpiło 161 redakcji. Na tym etapie
konkursu szanse na Letnią Szkołę
Junior Media ma już tylko
kilkanaście. Pozostałe właściwie 

   Na naszym koncie jest 347 pkt.
To o 75 więcej niż poprzednio. Do-
staliśmy je za opublikowanie w lu-
tym 5 numerów naszej gazety. O-
piekun wysłał też do organiza-torów
konkursu 10 recenzji, ale one
jeszcze nie zostały zamie-nione na
punkty. Niestety, za ma-teriał o
fake newsach przybędzie nam
tylko jeden punkt, bo praca
Jaśminy Findling nie znalazła u-
znania jurorów. Nadal w konkursie
prowadzi „Express Społecznika” z
Lublina (658 pkt.) a drugi jest
„Niecodziennik Szkolny” z Piły (525
pkt.) Nasza pozycja jest na razie
bezpieczna. „The voice of student"
z Zalasia wyprzedzamy o 66 pkt, a
„Dwójeczkę” z Małkini 
 

się nie liczą. My mamy w tym roku,
przy tak małym składzie, szansą
na największy sukces w tym
konkursie. W poprzednich latach
nigdy nie udało nam się zdobyć
miejsca wyższego niż 4. Jeżeli
utrzymamy obecną pozycję, to 4
osoby z redakcji będą mogły wziąć
udział w tygodniowym wakacyjnym
wyjedzie i uczyć się szkolnego
dziennikarstwa.

J.Findling, 6sp, 
współpr. N. Morgiel-Zarzycka, 

4sp

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

25.02. – Sołtys Lotynia, K.Le-
wandowska, złożyła pismo do
burmistrza Okonka w sprawie li-
kwidacji nielegalnego wysypiska
śmieci w Lotyniu.

28.02. – Burmistrz Okonka odpo-
wiedział na pismo w sprawie wysy-
piska.

2.03. – Na terenie przylegającym
do byłej biblioteki w Lotyniu, w
której znajdować się będzie świe-
tlica wiejska, przeprowadzono, z i-
nicjatywy władz sołectwa, prace
porządkowe. (zdjęcie)

6.03. – Odbyło się zebranie
sprawozdawczo-wyborcze szkne-

go oddziału Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego. Przewodniczącą
na kolejną kadencję została p. A.
Kwiatkowska.

7.03. – Opiekun opublikował na
platformie www.juniormedia.pl 20. w
tym roku szkolnym nr. „Szkol-nego
Donosiciela”.

8.03. – Przedszkolaki i kl. I-III wy-
jechały do Szczecinka na przed-
stawienie pt. „Czarodziejskie sło-
wa” w wykonaniu wrocławskiego
Teatru Artenes.

11.03. – Uczniowie uczestniczyli w
apelu informacyjnym, podczas któ-
rego wręczono nagrody za konkur-
sy przeprowadzone w Tygodniu
Kultury Języka Polskiego.
* Po doliczeniu punktów za gazetki
opublikowane w lutym redakcja u-
mocniła się na 3. miejscu rankingu
konkursu „#ju-niorlab” (347 pkt.).

opr. S.Kuczyńska
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