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Maciek wygrał konkurs
  Maciej Gudziński zdobył I miejsce w ka-
tegorii 4-5-latków w Gminnym Konkursie
Plastycznym "Najpiękniejsza kartka wiel-
kanocna" zorganizowanym przez Niepu-
bliczne Przedszkole Twórcze "Jedynecz-
ka" w Okonku. 
   II miejsce w kategorii 6-7-latków uzyskał
Filip Chwieduk, a wyróżnienia otrzymali
Franciszek Suchanowki i Kamil Furtak.
Przedszkolaki z całej gminy rywalizowały
w 3 kategoriach (2,5-3 lat, 4-5 lat oraz 6-7
lat). Z naszych dwóch grup przedszkol-
nych prace przygotowało 18 dzieci. Wszy-
stkie otrzymały dyplomy za udział i słodką
pisankę, a zwycięscy jeszcze książki. 
   Finał konkursu odbył się 12 kwietnia br.
w okoneckiej "Jedyneczce". Nagrodzo-
nym towarzyszyli ich rodzice.

M.Kostrzak

Nagrodzeni

Stowarzyszenie Przyjaciół
Sołectwa Lotyń

Sołtys Kinga Lewandowska wraz z Radą
Sołecką w Lotyniu utworzyli i zarejestro-
wali Stowarzyszenie Przyjaciół Sołectwa
Lotyń. Stało się to 3 kwietnia br. Informu-

jąc o tym na facebooku napisali, że cieszą
się, bo „dzięki tej inicjatywie będziemy

mogli pozyskiwać środki m.in. na rozwój
Sołectwa oraz integrację mieszkańców”.  

S.Kuczyńska 6sp

Kiermasz dla „Biedroneczek”
W Niedzielę Palmową  przy kościele NMP w Lotyniu, odbył się
kiermasz świąteczny zorganizowany przez dzieci i rodziców
przedszkolaków z grupy "Biedroneczki". Jego inicjatorką była
pani Paulina Suchanowska. Pomagała i wspierała ją p. Urszula
Borowska.Za sprzedane świąteczne ozdoby panie zebrały ok.
350 zł, które zostaną prawdopodobnie przeznaczona na wyjazd
maluchów. Dokąd?- decyzja zapadnie wkrótce.

M.Kostrzak, 6sp

Kiermasz 1 Kiermasz 2
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Blog jak dziennik

22.03.2019 r.- piątek
   Dzisiaj spędziłam na redakcji aż
2 godziny! A przecież jest piątu-
nio!! Muszę jednak przyznać, że to
tylko moja wina… Pewnie za-
stanawiacie się, jak to możliwe,
żeby najwspanialsza naczelna w
historii „Szkolnego Donosiciela”
coś przewiniła i musiała tak ciężko
pracować, kiedy weekend tuż, tuż?
Niestety, prawda jest bezlito-sna.
Otóż postanowiłam jakiś czas temu
zafundować sobie odrobinę
luksusu i wziąć 2-tygodniowy ur-
lop. Uznałam, że mi się należał.
 Co prawda napisałam w czasie je-
go trwania tekst o fake newsach,
jednak nic poza nim. Wczoraj i dziś
musiałam nadrobić zaległości
ponieważ, jak mówi stare przysło-
wie, bez pracy nie ma kołaczy!
   To, co napisałam powyżej, jest
efektem założenia się z panem
Andrzejem o to, że dzisiaj napiszę
fragment dziennika. Przegrany ku-
puje czekoladę. Nie za bardzo za-
leży mi na wygranej, jednak jest to
zawsze wielka przyjemność, kiedy
pozbawia się opiekuna kolejnej
słodkości!

26.03.2019 r. – wtorek
   W redakcyjnej poczcie przypom-
nienie o :
„- zgodach - jeśli chcecie jechać -
na wycieczkę w Bydgoszczy,
- spotkaniu moim z Rodzicami -
poniedziałek, godz. 16,

- spotkaniu z W.Jagielskim w
Złotowie (poprzedzone filmem "53
wojny", 28 III, g. 17 ) i
M.Kydryńskim (1 IV, g. 18) - oba za
darmo i na pewno bardzo
ciekawe.”
   Wycieczka? – jeszcze nie wiem,
czy pojadę; spotkanie? – mamy
może nie być; Złotów? – raczej się
nie wybieram, zresztą opiekun mó-
wił, że to propozycje głównie dla
starszych.

28.03.2019 r. - czwartek
  Gazeta podobno gotowa. Wi-
ktoria zrobiła korektę, opiekun na-
niósł poprawki i od jutra zacznie ją
drukować. Powinniśmy zabrać ją
do sprzedaży na wsiach, ale naj-
pierw trzeba ją pokolorować. Żółte
dymki na rysunkach pana Sien-
kiewicz to nasz znak rozpoznaw-
czy.

1.04.2019 r. – poniedziałek
  Oto ustalenia po dzisiejszym spo-
tkaniu z rodzicami:
a)wycieczka do Bydgoszczy jed-
nak 3- dniowa, 16- 18 maja,
b) w piątek sprzątamy park, biorąc
udział w akcji "książka za worek
śmieci", polecanej przez organiza-
torów festiwalu „Podróżnicy”.

3.04.2019 r.- środa
  Piątkowego sprzątania parku jed-
nak nie będzie. Opiekun napisał w 
 

e- mailu, że trzeba je przełożyć, bo
tego samego dnia w  szkole odbę-
dzie się spartakiada przedszkola-
ka i nie wiadomo, czy skończy się
przed południem. Planowane po-
rządki zrobimy w innym terminie.
Laura napisała nawet o tym do or-
ganizatorów festiwalu „Podróżni-
cy”, którzy z radością powitali na-
szą inicjatywę. Tymczasem opie-
kun zarezerwował dla nas 8 miejsc
w schronisku na wycieczkę do
Bydgoszczy. Zgłosiło się na razie 5
osób. A ja wciąż nie wiem, czy
pojadę.

Strajk 2

9.04.2019 r. – wtorek
  Dzisiaj jest drugi dzień strajku na-
uczycieli. Choć powinnam być w
domu tak jak wczoraj, przyszłam
do szkoły. Dlaczego? - ponieważ
redakcja nie śpi... Czasami jest to
męczące, ale czasami bardzo
przyjemne. Nie lubię nic nie robić.
To bardzo dobra okazja do napi-
sania zaległych tekstów, bo ostatni
tydzień spędziłam w łóżku kurując
się.

JF
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Przynoście baterie 
i telefony!
  Rozpoczął się Miesiąc Finałowy
VIII Edycji Programu Edukacy-
jnego, podczas którego szkoły po-
winny zgłaszać do odbioru ze-
brane baterie. Należy to zrobić do
10 maja. Nasza szkoła prowadzi
ich zbiórkę od kilku miesięcy. Na
wysyłkę czeka już 6 paczek. W ka-
żdej jest 20 kg baterii, ale po-
nieważ zostało jeszcze trochę cza-
su, może uda się uzbierać jeszcze
więcej. Dlatego przypominamy i
zachęcamy - przynoście do szkoły
zużyte baterie i akumulatory. 

Wieczór z gwiazdą
 Łukasz Jakóbczyk, światowej sła-
wy bas, był główną gwiazdą "Wie-
czoru Muzycznego", czyli cyklicz-
nych spotkań organizowanych
przez Szkołę Muzyczną I i II stop-
nia im. Oskara Kolberga w Szcze-
cinku. Odbył się on 7 kwietnia br. w
szczecineckiej hali Kronospan
Design Center, a artyście akompa-
niowała na fortepianie pani Anna
Mendonca. 

  Koncert składał się z 13 pieśni
wybitnych kompozytorów, m.in.
Henry'ego Purcell'a, Gioacchino
Rossiniego, Piotra Czajkowskiego,
Stanisława Moniuszki, George'a
Bizeta, Henryka Czyża oraz Volga

Boatman. Wspaniały polski artysta
w czasie blisko półtoragodzinnego
występu wykonał kilka słynnych
arii. Publiczność była zachwycona
słuchając rewelacyjnie zaśpiewa-
nych arii księcia Gremina z „Euge-
niusza Oniegina”, don Basilia z
„Cyrulika sewilskiego” oraz  Sko-
łuby ze „Strasznego dworu”. Spot-
kanie z Ł.Jakóbczykiem nie mogło
zakończyć się bez bisu. Na poże-
gnanie widownia usłyszała słynny
przebój „Gdybym był bogaty” z le-
gendarnego musicalu „Skrzypek
na dachu”. Warto podkreślić, że
soliście w czasie kilku utworów to-
warzyszył Chór Szkoły Muzycznej I
st. w Szczecinku pod kierunkiem
Magdaleny Szuby. Jej zespół sa-
modzielnie wykonał też kilka pieśni
S.Moniuszki.

   Koncert był niesamowity i pew-
nie trudno go będzie w najbliż-
szym czasie powtórzyć, bo artysta
występuje w całej Europie. Trzeba
mieć jednak nadzieję, że Ł.Jakób-
czyk pojawi się jeszcze na szcze-
cineckiej scenie, bo przecież tutaj
mieszka.

M.Kostrzak, 6sp

Solidarni

Z rysunkowej teczki
pana Zbigniewa
Sienkiewicza

lepsze szkoły otrzymają nagrody
rzeczowe i kupony Sodexo.

N.Morgiel-Zarzycka, 4sp

  W ciągu 21 dni od dnia zgło-
szenia organizatorzy konkursu od-
biorą paczki z odpadami, a potem
poinformują o ilości przekazanych
baterii pocztą elektroniczną. Ogło-
szenie laureatów VIII Edycji Pro-
gramu „Zbieraj baterie i telefony”
nastąpi do 14 czerwca 2019 roku.
Na szkoły, które zbiorą największe
ilość baterii przypadających na je-
dnego ucznia, czekają, jak zapew-
niają organizatorzy, atrakcyjne
nagrody i wyróżnienia.
  Przypominamy, że zbieramy też
zużyte telefony komórkowe. Mo-
żna przynosić je do 17 maja. Naj- 

Zbiórka...

Ale...
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Jest nominacja,
ale potrzebne są głosy

Przedszkole w Lotyniu otrzymało nominację
kapituły redakcji „ Głosu Wielkopolskiego” do
tytułu „Przedszkole na medal 2019”. Namawiamy
do głosowania, które zacznie się 12 kwietnia.

  Do dyrekcji naszej szkoły przyszedł ostatnio e-mail
od pani Agnieszki Grzelki. W liście znalazła się oficja-
lna informacja o tej nominacji podpisana przez Ada-
ma Pawłowskiego, redaktora naczelnego „Głosu
Wielkopolskiego”, który tak ją uzasadniał: „Kapituła
doceniła Państwa profesjonalizm i zaangażowanie,
które sprawia, że dzieci Państwa Przedszkolu mają
zapewnioną fachową opiekę i wsparcie w przygoto-
waniu do podjęcia nauki w szkole, rozwoju uzdolnień,
nabyciu nowych doświadczeń i budowaniu przynależ-
ności społecznej”.
   Aby nasze przedszkole zdobyło zaszczytne miano
„Przedszkola na medal 2019”, potrzebne są oddawa-
ne na nie głosy. Można to robić na dwa sposoby:
1. poprzez przesłanie SMS-ów na numer 72355 w
treści wpisując GWP.1112 - koszt wysłania jednego
SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł +
VAT);

Przedszkole z nominacją

2. za pomocą KLIK-a oddanego na stronie serwisu
poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk „GŁOSUJ”
dostępny przy prezentacji kandydata, po zalogowaniu
się w tym serwisie.
   Plebiscyt potrwa do 22 maja – to ostatni dzień gło-
sowania. Po jego zakończeniu wyłonieni zostaną
zwycięzcy w kategoriach: „Nauczyciel przedszkola ro-
ku”, „Przedszkole roku” oraz „Najsympatyczniejsza
grupa przedszkola roku”. Laureaci otrzymają m.in.
dyplomy, zestawy materiałów szkolno-biurowych,
vouchery oraz okolicznościowe tablice do oznakowa-
nia budynku placówki. 

Jaśmina Findling 6sp 

Walczymy o obóz
  Wszystkie tegoroczne numery
„Szkolnego Donosiciela” oraz trzy
materiały  indywidualne zostały
wysłane na konkurs „Potęga
Prasy”. Organizuje go od wielu lat
Stowarzyszenie Potęga Prasy,
które ma swoją siedzibę w Łodzi.
Konkurs rozgrywa się w dwóch
kategoriach: gazetek szkolnych
oraz prac indywidualnych. W tej
drugiej kategorii opiekun wysłał
prace Wiktorii Piotrowskiej pt. „Me-
dia społecznościowe a własna toż-
samość - lęk, iluzja, więzienie czy
wolność", Jaśminy Findling pt.
"Skomplikowane dzieje" oraz
Magdaleny Kostrzak pt. "To może
być atrakcja turystyczna".

  Konkurs „Potęga Prasy” roz-
grywany jest już od ponad 20 lat.
Mogą brać w nim udział  gazetki
szkolne z terenu całego kraju oraz
uczniowie w wieku od 12 do 18 lat
(materiały indywidualne). Najlep-
sze prace wybierze jury. Zwycięz-
ców konkursu indywidualnego i re-
daktora naczelnego zwycięskiej
gazetki czeka udział w obozie
dziennikarskim „Potęga Prasy”
w Rewalu. Kilka lat temu brała w   

nim udział Wiktoria Piotrowska, a
jeszcze wcześniej Karolina Padło.
Wyniki konkursu powinny ukazać
się w czerwcu.

N.Morgiel-Zarzycka, 4sp 

Potęga
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