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Nareszcie!!!
   Nauczyciele postanowili wypuścić nas na dwór! Choć wiosna
trwa już dwa tygodnie, nie ma mrozu, nie pada, często świeci
słońce i na termometrze coraz więcej stopni, to dopiero dziś, 4
kwietnia, zlitowano się nad nami i nie kazano siedzieć przez
wszystkie przerwy w szkole. Nie poszło to jednak tak łatwo. Gdy
nauczyciele nie pozwolili na wyjście podczas pierwszej i drugiej
przerwy, to uczniowie na trzeciej zebrali się pod drzwiami i wy-
krzykiwali chórem: „Chcemy na dwór!, Chcemy na dwór!”. I wte-
dy przyszedł dyr. Miłoszewicz i ogłosił: „Możecie, ale nie wycho-
dzicie poza teren przy budynku.” Nie czekaliśmy ani chwili dłu-
żej! Wybiegliśmy na pełen słońca plac!!! Wielu było w krótkich
rękawkach, tylko panie nauczycielki pilnowały porządku w kurt-
kach.

M.Szynkaruk, Z.Szynkaruk, 4sp

Szkoła w czasie strajku

   Środa, 10 kwietnia, trzeci dzień strajku,
godzina 13.30. Przed budynkiem powie-
wają flagi: Polski i związku zawodowego
nauczycieli. Na drzwiach wejściowych pla-
kat. Na żółtym tle apel do rodziców: „Pro-
testujemy, bo chcemy uczyć. Prosimy,
zrozumcie nas”. W środku, przy wejściu,
stolik z listą tych, którzy wchodzą do bu-
dynku (musiałam się wpisać). Strajkujący
siedzą w sali nr 17 i słuchają jakiegoś ra-
diowego komunikatu. W budynku cicho jak
nigdy. Gimnazjalny egzamin odbył się i
zakończył godzinę temu. W dzienniku ele-
ktronicznym cały plan do świąt na czer-
wono. Wczoraj odwołano zajęcia z powo-
du „protestu nauczycieli w ramach ogólno-
polskiego sporu z rządem”. Dziś zapis in-
ny: „egzaminy gimnazjalne”. Od ponie-
działku „egzaminy ósmoklasistów”, potem
przerwa świąteczna. W szkole powin-
niśmy pojawić się po Wielkanocy. Pod wa-
runkiem, że strajk dobiegnie końca.

J.Findling, 6sp

Numer jest ważny
   Na facebooku sołectwa Lotyń pojawił się post, w którym sołtys
Lotynia p. K. Lewandowska i mł. aspirant M. Kochanowski przy-
pominają o konieczności numerowania swoich domów.
Dlaczego trzeba to zrobić ? – bo to obowiązek wszystkich
właścicieli pose-sji i firm. Polega on na umieszczeniu w
widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z
numerem porządkowym w terminie, jak mówią przepisy, „30 dni
od dnia otrzymania zawia-domienia o ustaleniu tego numeru”.
Jeśli się tego nie zrobi, grozi kara grzywny w wysokości 250 zł.
   Numery na budynkach to przede wszystkim ułatwienie dla
tych, którzy dbają o nasze zdrowie i bezpieczeństwo, a więc
strażaków czy ratowników medycznych. 

S.Kuczyńska, 6sp

Wrażliwa... ZŚ
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Blog jak...

01.03.2019 r. - piątek
wieczór
  Dzisiaj byłam na Targach Książki
w Poznaniu. Było niesamowicie!
Zanim jednak przejdę do opowia-
dania, muszę was o czym ważnym
poinformować. Dziś rano dowie-
działam się, że redakcja „Szkolne-
go Dzwonka” z Okonka przestała
istnieć! Nie, nie jest to fake news.
Niestety, nie znam dokładnych
przyczyn jej rozpadu, mogę jednak
domyślać się, że powodem tego
było brak chęci uczniów do uczes-
tniczenia w tych pozalekcyjnych
zajęciach. Bardzo przykra sprawa,
bo gazeta istniała kilkanaście lat.
Mam nadzieję, że naszą redakcję
taki los nie czeka.

   Popołudniu, na szczęście, po-
wrócił mi humor. Gdy dotarliśmy na
targi, ja i Magda (która posta-
nowiła się poświęcić i ten dzień
spędzić ze mną) miałyśmy bardzo
dużo czasu na oglądanie stoisk.
Okazało się bowiem, że spotkanie,
na które miałyśmy iść, zaczynało
się dopiero o 12.30. Kiedy nad-
szedł na nie czas, razem z moją
towarzyszką poszliśmy do sali F.
Prowadził je Krzysztof Lewandow-
ski – nie byle kto, bo sam dyrektor
generalny ZAiKS-u - okazało się
fantastyczne! Było ono poświęco-
ne temu, jak należy chronić twór-
czość i kulturę. Po nim zadałam
panu Lewandowskiemu parę pytań
na temat fake newsów, chcąc wy-  

korzystać jego wypowiedzi do ma-
teriału, nad którym pracuję. Oka-
zało się jednak, że nie powiedział
mi nic, czego już nie wiedziałam.
Opiekun stwierdził, że w takim ra-
zie zadałam mało błyskotliwe pyta-
nia. To ciekawe, bo żem błyskot-
liwa, to widać od razu.
  Po skończonej rozmowie za-
dzwoniła do mnie moja siostra Ola,
która obecnie studiuje w Po-
znaniu. Powiedziałam mi, że przyj-
dzie się za mną zobaczyć. Jak po-
wiedziała, tak zrobiła. Spędziłam z
nią 2 godziny.

  O 16.00 całą redakcją oraz ucz-
niami, którzy z nami przyjechali,
poszliśmy na spotkanie z Sir Der-
motem Turingiem.  Mówił on o pra-
wdziwej historii złamania szyfru E-
nigmy. Coś na ten temat już wie-
działam, bo przed rokiem razem z
panem Andrzejem odwiedziliśmy
minimuzeum Enigmy, które do dziś
stoi przed Pałacem Kultury Zamek
w Poznaniu. Z opowieści sir Turin-
ga dowiedziałam się wielu szcze-
gółów z życia trzech polskich ge-
niuszy - Rejewskiego, Zygalskiego
i Różyckiego.

  Teraz, gdy jestem w domu i prze-
glądam wszystkie zakupione ksią-
żki (same kryminały) myślę, że był
to naprawdę udany wyjazd! -

11.03.2019 r.  - poniedziałek
po południu
   Dzisiaj ostatni dzień na wysłanie
do organizatorów Junior Media
materiału na temat fake newsów.
Udało mi się napisać tekst. Teraz
wystarczy, że Laura zrobi z tego
interaktywny reportaż. Ja próbo-
wałam, ale na nie mogłam zalogo-
wać się na stronę. Mam nadzieję,
że się jej uda!

wieczór
  Nic z tego!!!! Przed chwilą do-
stałam wiadomość, że się pod-
dała! Nie wierzę! Ja na szczęście
zachowałam zimną krew. Wy-
wróciłam tekst do góry nogami, tak,
aby był zgodny z zasadami
zadania nie zespołowego, ale
indywidualnego. Wysłałam właśnie
tekst i zgodę panu Andrzejowi. Nie
wierzę, żeby mi się udało zdobyć
jakieś miejsce, więc będę się cie-

ser

flikr

JF

am

xx
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Książka za worek
śmieci

  „To wspaniała inicjatywa. Gdyby
jednak ludzie nie śmiecili...” - napi-
sała w odpowiedzi na e-maila Lau-
ry Budzyńskiej pani Malwina Sypn-
iewska-Pietsch, organizatorka fes-
tiwalu „Podróżnicy”, jaki w maju
odbędzie się w Bydgoszczy. 

   List naszej redakcyjnej koleżanki
dotyczył możliwości wzięcia udzia-
łu naszego zespołu w akcji „Książ-
ka za worek śmieci”. Jej finał od-
będzie się 18 maja, drugiego dnia
tej podróżniczej imprezy. Laura pi-
sała w liście o planach posprzą-
tania wiejskiego parku i przesłania
do organizatorów zdjęć zebranych
odpadów. 
  Pomysłodawczynią projektu
„Książka za worek śmieci” jest
Anna Jakielewicz, podróżniczka,
archeolożka, antropolożka, oraz  

pisarka. W stolicy województwa
kujawska-pomorskiego będzie pro-
wadzić podczas „Podróżników”
warsztaty podróżniczo-ekologicz-
ne. Zgodnie z ideą akcji każdy, kto
uzbiera worek śmieci, otrzyma na
festiwalu za darmo książkę. Prze-
kazali je już na tę akcję m.in. Mag-
da Bębenek - podróżniczka, prele-
gentka, wydawca książek z serii
„Polka potrafi”, Roob Maciąg -
dwukrotny laureat nagrody TRA-
VELER miesięcznika National Ge-
ographic, Marek Tomalik - podróż-
nik, publicysta, dziennikarz radio-
wy, a z wykształcenia geolog, Bart-
ek Sabela - podróżnik i autor „Af-
ronautów” (redakcja poznała go
dwa lata temu w… Zakopanem),
polarnik Mikołaj Golachowski o-
raz autorka "Domu pod biegunem.
Gorączka (Ant)arktyczna" Dagma-
ra Bożek-Andryszczak.
   „Szkolny Donosiciel” wybiera się
w maju na trzy dni do Bydgoszczy.
Data (16-18 maja) nie została wy-
brana przypadkowo, bo w dniach
17-18 maja w Akademickiej Prze-
strzeni Kulturalnej podróżnicy opo-

wiadać będą o swoich wyprawach i
przygodach. To dlatego zaintere-
sowała nas „książka za worek
śmieci”. Jak dowiedzieliśmy się z
odpowiedzi, akcja nie jest skiero-
wana do szkolnych grup, ale prze-
cież nie jest to powód, by nie wziąć
w niej udziału. Rada pani Malwiny
była taka: „Aby otrzymać książki,
należy na facebooku polu-bić profil
„książka za worek śmieci” i wziąć
udział w konkursie. Formu-ła
konkursu to właśnie Wasze za-
mierzone działanie posprzątania
parku. Zdjęcie przed i po umiesz-
cza się na fb na w/w stronie.”
  Bez względu na to, czy dosta-
niemy książki, czy nie, i tak warto
posprzątać nasz park. Prawdopo-
dobnie wybierzemy się do niego w
maju. Może się ktoś zechce przy-
łączyć?

Jaśmina Findling, 6sp

Anna

szyć, kiedy stanie się inaczej.

18.03.2019 r. - poniedziałek
rano
 Dzisiaj pojawią się wyniki kon-
kursu na temat fake newsów. Ba-
rdzo się stresuję. Na razie jednak
ich nie ma. Zajrzę na stronę Ju-
nior Media podczas spotkania re-
dakcji.

po południu
  Są! Moja praca, niestety, nie
została uznana przez jury za dobrą
i nie przyznało mi ono żadnej na-
grody lub wyróżnienia. Trochę żal,
ale nic z tym nie mogę zrobić."Uda

się następnym razem" - powie-
działa mi mama, „Następnym ra-
zem to ja będę na tyle dobra, że
stanę na wszystkich stopniach
podium jednocześnie” - odpowie-
działam.

21.03.2019 r. - czwartek
  Szczęśliwego pierwszego dnia
wiosny! Chociaż pogoda w ogóle
nie przypomina wiosennej, i tak
czuję się jakoś weselej. Dlaczego?
Po prostu nie lubię, kiedy jest zim-
no. W szkole nic tego dnia się nie
działo, ponieważ dyrekcja  posta-
nowiła, że świętować będziemy ju-
tro. Chcemy urządzić ognisko, ale
żeby to zrobić nie może padać 

   Nie wiem czy taki był zamiar, ale
dziś pan Andrzej opublikował już 4.
w marcu nr „Szkolnego Donosicie-
la” na Junior Media. Zapowiedział
również, że zacznie składać papie-
rowe wydanie naszej gazety. To
wspaniała wiadomość. Szczerze
mówiąc, nie wierzyłam, że redak-
cja tak sprawnie będzie w tym roku
pracować. Co prawda opiekun nie-
koniecznie tak uważa (bo punkt
widzenia zależy od miejsca sie-
dzenia?), więc upomina się o parę
nienapisanych od „dni/tygodni/mie-
sięcy tekstów. Sam mam to i owo
na sumieniu, ale myślę, że w nie-
długim czasie będą one gotowe. 

Jaśmina Findling, 6sp

2019
Jaklewicz
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Mój piesek
  
   Od kilku lat w moim domu cie-
szymy się z obecności kundelków:
Bandziora, Wafelki i Oskara oraz
kilku kotów. Sprawiają nam one
dużo radości. Ale od pewnego
czasu jest jej jeszcze więcej, po-
nieważ moja rodzina kupiła pieska,
którego nazwaliśmy Chika. Imię
zaproponował mój brat, oglądający
film o takim imieniu.

   Chika trafiła do nas z ogłosze-
nia, jakie rodzice znaleźli w Inter-
necie. Wykorzystali piątek, kiedy
mnie nie było w domu, bo pojecha-
łam na wycieczkę. Późnym wie-
czorem, gdy wróciłam, pierwszy
raz ją zobaczyłam. Byłam zdziwio-

na i nie wiedziałam, co powie-
dzieć. Piesek spał na przygot-
owanym dla niego legowisku. Do-
piero rano dokładnie mu się przyj-
rzałam. Chika to niewielka, 11-ty-
godniowa suczka. Jej futerko nie
lśni w słońcu, jest szarobrązowe i
matowe, ale delikatne. Przednie 

łapki ma białe, a tylne pokrywają
żółtawo-brązowe włoski. Łapki pie-
ska  kończą się ostrymi pazurka-
mi. Jego sympatyczny pyszczek
ma barwę ciemnego brązu, oczy
są czarne, uszy stojące i szpi-
czaste, a ogonek czarny i krótki.

   Nasz nowy lokator spędza cały
dzień na gryzieniu, szczególnie
papieru, zabawie i bieganiu za
rzucanymi mu przedmiotami. Naj-
bardziej lubi jeść karmę dla
piesków. Kiedy wracam ze szkoły,
biegnie do mnie i merda wesoło
ogonkiem. 

N.Morgiel-Zarzycka,4sp

  

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

23.03. – Sołtys Lotynia oraz rada
sołecka sołectwa Lotyń  zaprosili
mieszkańców wsi do udziału w
Dniu Sprzątania Wioski. (zdj. 1.)

26.03. – Nauczyciele i pracownicy
szkoły uczestniczyli w obowiąz-
kowym szkoleniu z zakresu pierw-
szej pomocy. 

28.03. - Pani A.Świercz popro-
wadziła w świetlicy wiejskiej Lu-
bniczce lekcję otwartą dla swoich
podopiecznych i ich rodziców. Jej
tematem były nadchodzące święta
wielkanocne. (zdj. 2.)

28.03-1.04 - Czternaścioro ucz-
niów z kl. VII-VIII oraz III  gim. u-
czestniczyło w obozie Euro-Week
w Lądku Zdroju.
 

29.03. - Ukazał się 4. w tym roku
szkolnym, a 158. w ogóle, numer
„Szkolnego Donosiciela”.
*Filip Kopkiewicz z kl. V wygrał
eliminacje powiatowe Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej i awans do eliminacji woje-
wódzkich (Tarnówka)

1.04. - Dyr. A.Miłoszewicz spotkał

się z rodzicami uczniów należą-
cych do redakcji szkolnego pisma.
Rozmawiano przede wszystkim na
temat realizacji planu pracy redak-
cji w br. szkolnym oraz zbliżającej
się wycieczce do Bydgoszcz, m.in.
na festiwal "Podróżnicy 2019".

opr. S.Kuczyńska, 6sp
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