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Od redakcji

   Kilka dni temu ukazał się już 4. numer
„Szkolnego Donosiciela” w tym roku szko-
lnym. Jestem szczerze zaskoczona, że
nam się udało i kolejne numery pojawiają
się w rytmie podobnym do lat ubiegłych.
Najbardziej jednak cieszy mnie to, że mój
apel o wsparcie naszych skromnych sze-
regów został wysłuchany i dwie uczen-
nice, które jakiś czas temu porzuciły reda-
kcję, postanowiły do niej wrócić.

   Zaczęła się wiosna. Każdego roku to dla
redakcji czas oczekiwania na owoce cało-
rocznej pracy. W połowie maja powinny
być znane wyniki konkursu „Nasza Ga-
zeta”, jaki organizuje Pałac Młodzieży w
Katowicach. Zanim to nastąpi, opiekun re-
dakcji wyśle nasze gazety oraz 2 reporta-
że (Jaśminy Findling i Magdaleny Kos-
trzak) na konkurs "Potęga Prasy" organi-

JF

się nie powiodło, ale ze zgromadzonymi do
tej pory punktami jesteśmy wciąż na 3.
miejscu. Prawdopodobnie czeka nas jesz-
cze jedno zadanie i musimy pamiętać o
wydawaniu kolejnych numerów gazety na
portalu Junior Media (na razie powstały aż
23) i pisaniu recenzji (do połowy marca
wysłaliśmy 10). 

    No i oczywiście wycieczka. W tym roku
będzie prawdopodobnie nietypowo. Jak
pisałam w poprzednim numerze, pierwszy
pomysłem na wyjazd była podróż do Kra-
kowa. Opiekun jednak stwierdził jednak, że
na tak daleką wyprawę przyjdzie czas
później. Zaproponował natomiast wycie-
czkę do Bydgoszczy w trakcie trwającego
tam festiwalu „Podróżnicy”. Jeśli wszystko
się uda, to w mieście nad Brdą spędzimy 4
majowe dni. Też powinno być ciekawie!

J.Findling, 6sp

Sukces Filipa
Filip Kopkiewicz z kl.5. zajął 1. miejsce w eliminacjach
powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
i zakwalifikował się do Wojewódzkiego finału. Odbędzie się
on pod koniec kwietnia w Koninie.

   Jednostkę OSP w Lotyniu reprezentowało 5 uczniów, którzy
startowali w 3 kategoriach. Filip wygrał  w grupie uczniów szkół
podstawowych. W dogrywce pokonał swoją szkolną koleżankę
Malwinę Paszkiewicz z kl. 5. Poza tym w grupie gimnazjalnej
startowały Magda Rzadkiewicz i Oliwia Kwiatkowska, a Zuzanna
Kaleta rywalizowała z rówieśnikami ze szkół ponadgimnazjal-
nych. Wszystkie zajęły 6. miejsca.

   Powiatowe eliminacje odbyły się 29 marca 2019 roku w Zespo-le
Szkół w Tarnówce. Uczestnikami turnieju byli zwycięzcy eli-
minacji gminnych. Było ich 39. Najpierw pisali oni test  składa-jący
się z czterdziestu pytań. Potem po pięciu najlepszych z ka-żdej
grupy zakwalifikowało się do drugiego etapu. Kolejna część
turnieju to odpowiedzi ustne. Każdy losował zestaw 5 pytań do

tyczących m. in. sprzętu pożarniczego,
profilaktyki i prewencji, zagadnień medy-
cznych, funkcjonowania dziedzin ratow-
niczych oraz jednostek OSP w powiecie.

Komisję turniejową tworzyli pracownicy
komendy powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Złotowie i oni podali ostate-
czne wyniki. 

Natasza Morgiel-Zarzycka,4sp

   

zowany od lat przez
gazetę „An-gora”.
Poza tym wciąż
liczymy się w walce
o wysokie miejsce
w konkur-sie Junior
Media. Wprawdzie
w wy-zwaniu na
temat fake newsów
nam 
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Pegazik dla twórcy 
"Magicznego drzewa"
Poznanie zdobywców nagrody Pegazika, spotkania 
z pisarzami, udział w warsztatach oraz możliwość kupienia
fajnych i po tańszych cenach książek – to najważniejsze
atrakcje wycieczki uczniów naszej szkoły na Poznańskie 
Targi Książki oraz odbywające się w tym czasie Targi
Edukacyjne w Poznaniu. Targi trwały 3 dni, ale wycieczka 
była jednodniowa i odbyła się 1 marca. Uczestniczyło w niej
27 uczniów z naszej szkoły oraz kilkunastoosobowa grupa 
z SP w  Okonku.

   
     Co roku jednym z ważniejszych
elementów targów jest wręczenie
przez jego organizatorów, Grupę
MTP, nagród Pegazika. Odbyło się
ono o 10:30 na scenie głównej,
ustawionej tym razem w przestron-
nej Alei Lipowej. Pegazika wręczo-
no w dwóch kategoriach. W pierw-
szej nagrodzono „twórcę książki dla
dzieci i młodzieży” – otrzymał go p.
Andrzej Maleszka, autor m.in. serii
„Magiczne drzewo”. Na dyplomie,
który został mu wręczo-ny, tak
uzasadniano wybór laurea-ta: „za
stworzenie opowieści, która opisuje
problemy współczesnych
nastolatków, zawiera zarazem fan-
tastyczne, jak i realistyczne ele-
menty”. W drugiej kategorii „przyj-
aciel książki dla dzieci i młodzieży”
nagrodę zdobyła p. Wiesława Ję-
drzejczyk, założycielka Wydawni-
ctwa Literatura za to, że „konse-
kwentnie wspiera polską literaturę
dla dzieci  młodzieży i promuje
polskich twórców”.

Nagrodzeni Pegazikami

   Wyróżnionych nagrodzono statu-
etką Pegazika, bukietem kwiatów i
czekiem w wartości 20 tys. zł. Dla
tych, którzy nie wiedzą, co to za
nagroda, wyjaśniam, że to statu-
etka, która towarzyszy targom już
od 2005 roku, gdy jeszcze nie było
Poznańskich Targów Książki, a
Poznańskie Spotkania Targowe -
Książki dla Dzieci i Młodzieży.
Przyznaje się ją twórcom, których
książki zyskały największą popu-
larność wśród młodych czytelni-
ków oraz popularyzatorom książek
i czytelnictwa.

   Członkowie redakcji pojechali na
targi z określonymi zadaniami. Ma-
rysia i Zosia Szynkaruk udały się
na spotkanie organizowane przez
Wydawnictwo Claroscuro pt. „Jak
powstają książki”. Sandra Kuczyń-
ska i Roksana Kozłowska poszły
na prezentację przygotowaną

Na targach

przez p. Magdą Podbylską, zwią-
zaną z książką „A u nas powsta-
nie!”. Odbyło się ono z inicjatywy z
Wydawnictwo BIS. Natasza Mor-
giel i Wojtek Letki natomiast u-
czestniczyli w spotkaniu z p. Joan-
ną Wachowiak, autorką książki „Ala
Baba i dwóch rozbójników” or-
ganizowane przez Wydawnictwo
BIS. Laura i Magda udały się z kolei
na wykład p. Krzysztofa Le-
wandowskiego, dyrektora general-
nego ZAiKS-u, zorganizowany
przez PTWK i Wydawnictwo Miej-
skie Poznania. Kilkoro członków
redakcji przysłuchiwało się też
Filipowi Springerowi, reportażyś-
cie, autorowi m.in. „Miasta Archi-
pelag”, który opowiadał o tym, ja-kie
skutki przyniosły napisane

przez niego książki. 

  Być może jednak najważniejszym
ze spotkań, w którym uczestnicy
wycieczki wzięli udział, był wykład
sir Johna Dermonta Turninga, 

Filip Springer

Na targach
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Dyr. Adamczuk
poinformowała
rodziców

doceniani. Nie-
znający języka
angielskiego
słuchali wykła-
du przez słu-
chawki, bo wy-
stąpienie tłu-
maczone było
symultanicznie.
Tego samego
dnia pisarz,
autor książki "X,
Y, Z.  Praw-
dziwe historie
złamania Eni-
gmy" został wy-
różniony Od-
znaką Honoro-
wą za zasługi
dla Wojewódz- 
   

członka fundacji i muzeum Bletch-
ley Park. Zorganizowali je Samo-
rząd Województwa Wielkopolskie-
go i Ośrodek Doskonalenia Nau-
czycieli w Poznaniu. Przez 45 mi-
nut ten angielski badacz bardzo
interesująco o historii Enigmy, pod-
kreślając zasługi Polaków - Jerze-
go Różyckiego, Henryka Zygal-
skiego i Mariana Rejewskiego, któ-
rzy na Zachodzie nie są
odpowiednio  

twa Wielkopolskiego, którą wręczyły mu władze Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

   Pobyt na targach zakończył mniej więcej o godzinie
17. Potem była jeszcze tradycyjna wizyta w barze
McDonald’s i ok. 20:30 uczestniczy wycieczki dotarli
do Lotynia. Nie byłaby ona możliwa, gdyby nie
opiekunowie, p. A. Miłoszewicz, p. P. Jaskółka i p. A.
Gładkowska, ale przede wszystkim decyzja władz
gminy o opłaceniu kosztów związanych z wynajmem
autokaru. To spowodowało, że wyjazd był bezpłatny.

Agata Kubik, 6sp

ser Turning

   Dyrekcja Zespołu Szkół w Lotyniu 29 marca prze-
kazała rodzicom informacje dotyczące zbliżającego
się ogólnopolskiego strajku nauczycieli. Jeśli do niego
dojdzie, w naszej szkole 8 i 9 kwietnia nie będzie
zajęć dydaktycznych. Kolejne dni to egzaminy klas
VII (15-17) i gimnazjalnych (10-12).  Dyr. Adamczuk,
korzystając ze swych uprawnień, odwołała również
lekcje w tych dniach, ale egzaminy powinny się od-
być. Jednocześnie rodzice dostali informację o mo-
żliwości skorzystania z prawa do usprawiedliwionej
nieobecności w pracy „z powodu nieprzewidywalnego
zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola
lub szkoły”, do którego uczęszcza dziecko, które nie
skończyło 8 lat.

    Trzeba tu zaznaczyć, że dniach 18 - 20 marca 32
z 34 pracowników z naszej szkoły wzięło udział w
refe-rendum w sprawie przystąpienia do protestu.
Ponad 90% z nich poparło go i wyraziło chęć
uczestnictwa w takiej formie protestu.

M.Kostrzak, 6sp

S

Będzie turniej, można się zgłaszać
   
    Nowa rada sołectwa Lotyń ostatnio zachęcała mie-
szkańców do sprzątania wiś, a teraz proponuje udział
w Wiosennym Turnieju Piłki Nożnej. Odbędzie się on
11 maja 2019 r. na miejscowym boisku sportowym w
trzech kategoriach. Pierwsza to uczniowie szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych (do 16 lat), druga to mło-
dzież szkół średnich i zawodowych (do 21 lat) oraz
dorośli (powyżej 21 lat).
   Turniej zacznie się o godzinie 9. Drużyny będą 6-o-
sobowe, a mecze będą trwać 30 min. Więcej szcze-
gółów zainteresowani zjadą w regulaminie dostępnym
na face bukowym koncie sołectwa. Zespoły chcące
wziąć udział w turnieju muszą do 30 kwietnia przeka-
zać organizatorom kartę zgłoszeniową.

N.Morgiel-Zarzycka, 4sp

S. Z.

G.

am
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Kuczyńska Szram

Waśkowiak
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Przyszła wiosna, 
płoną trawy
    
 Kiedy rozpoczęła się wiosna za-
częły się pożary traw i wyjazdy
straży pożarnej do ich gasze-
nia. Pierwszy  miał miejsce 1 kwie-
tnia przed godziną 14 przy drodze
powiatowej łączącej Lotyń i Wilcze
Laski. Za drugim razem nasi  stra-
żacy gasili palące się trawy i młod-
nik w Okonku. Było to 2 kwietnia.
Dwa dni później interweniowali w 

Lubnicy. Trzeba jeszcze
wspom-nieć, ze pierwszy w tym
roku miał miejsce już 26 lutego
2019 r. przy drodze powiatowej w
okolicy Brzo-zówki.
  Przypominamy, że nie można wy-
palać traw, ponieważ jest to nie-
zgodne z prawem. Kiedyś uważa-
no, że użyźnia to glebę, ale to nie-
prawda. Ogień i temperatura nisz-
czą małe rośliny i żyjące wśród
traw i w glebie stworzenia.

M.Szynkaruk, 4sp
OSP

Sukcesy przy stole
tenisowym

  Zosia Żydałowicz z kl. III g. i Ja-
kub Wawrzeńczyk z kl. Vb wygrali
w swoich kategoriach w Gmin-nych
Mistrzostwach Tenisa Stoło-wego.
Odbyły się one 28 lutego br. w
Okonku. Zosia zwyciężyła w
kategorii dziewcząt klas VIII-III g.,

a Jakub w kategorii chłopców klas
IV-VII. Na podium znalazła się je-
szcze Oliwia Łosek (kl. VII). W ka-
tegorii dziewcząt z kl. IV-VII zajęła
III miejsce.
  Naszą szkołę w zawodach repre-
zentowało 13 uczniów z różnych
klas. Opiekowały się nimi p. A.
Kwiatkowska i p. K. Wielgus.

Z.Szynkaruk, 4sp

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

12.03. – Pani A.Lisaj-Sztukiel zor-
ganizowała konkurs wiedzy o kra-
jach anglojęzycznych. Wzięło w
nim udział 16 uczniów z klas 7-8 sp
i 3 gimnazjum.

14-19.03. – W lotyńskiej jedno-stce
OSP odbyły się zajęcia
szkoleniowo–praktyczne w ra-
mach projektu Erasmus+ dla u-
czestników z Polski i FF Mori.

15.03. – Ponad 40 uczniów wyje-
chało na wycieczkę na Tropikalną
Wyspę k. Berlina.

17.03. – Opiekun opublikował na
platformie www.juniormedia.pl 22. w
tym roku szkolnym numer
„Szkolnego Donosiciela”.

19.03. - Uczniowie klasy 4 oglądali
w Internetowym Teatrze Telewizji
przedstawienie pt. „Akademia pa-na
Kleksa” transmitowane z Tea-tru
Maska w Rzeszowie.

18-20.03. – 32 z 34 pracowników
szkoły wzięło udział w referendum
w sprawie przystąpienia do zapo-
wiedzianego na 8 kwietnia strajku.
Ponad 90% z nich opowiedziało się
za tą formą protestu.

20.03. – Nauczyciele przeszli obo-
wiązkowe badania laryngologicz-
ne.

21.03. – Opiekun opublikował na
platformie www.juniormedia.pl 23. w
tym roku szkolnym nr. „Szkolne-go
Donosiciela”.
* Pani M.Kotwa z Poradni Psychol-
ogiczno-Pedagogicznej w Złotowie
przeprowadziła w kl. VIII i III gim.
ankietę na tematy związane z wy-
borem szkoły. 

25-27.03. – Uczniowie uczestni-
czyli w rekolekcjach wielkopost-
nych, które prowadził ks. pro-
boszcz L.Kuśmierzak.

opr. S.Kuczyńska, 6sp
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