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Jedziemy (prawdopodobnie) do Żor na LSzJM!
Już tylko dwa tygodnie dzielą nas od zakończenia 7. edycji projektu edukacji
medialnej Junior Media. Nigdy wcześniej nasza redakcja nie miała szansy na tak
wysokie miejsca. Trzy lata temu w tym konkursie zajęliśmy ex quo z inną redakcją 5/6
miejsce, dwa lata temu 5., przed rokiem 8., a w tym mamy duże szanse na 3! 

  Z ostatniego rankingu wynika, że groma-
dziliśmy do tej pory aż 481 punktów. Przed
nami są dwie redakcje: „Express
Społeczniaka” z Lublina (1. - 844 pkt.) i
„Niecodziennik Szkolny” z Piły (2. - 722
pkt.). MY wyprzedzamy „The voice of stu-
dents” z Tęczynka (360 pkt.) i „Zlepka” z
Chojnowa (338 pkt.) oraz „Dwójeczkę” z
Małkini Górnej (337 pkt.). O miejsce w Le-
tniej Szkole JM wciąż trwa zacięta walka.

  Tymczasem rozstrzygnięto jeden z ostat-
nich konkursów. Polegał ono na napisaniu
krótkiego wiersza (4-10 wersów), którego
tematem przewodnim była matematyka.
Nie było zadanie to takie łatwe, jak się
wydaje, a poza tym nigdy przedtem nie pi-
saliśmy rymowanek. Za zdobycie jednego
z trzech pierwszych miejsc nagrodzone
redakcje otrzymały 10 pkt. do rankingu, a
za samo wysłanie pracy 1 pkt. My dostali-
śmy dwa, bo tylko Natasza i Wojtek wyko-
nali to zadanie. Niestety, ich prace nie zy-
skały uznania jury, ale wg nas rymowanki
były świetne.

   W tym roku bardzo istotne jest tworze-
nie gazetek na stronie Junior Media. Z ka-
żdą otrzymuje się 15 pkt. W marcu opubli-
kowaliśmy ich 5, a w kwietniu 3. W maju
powstała na razie tylko jedna, ale na pew

no będą kolejne.
Organizatorzy ry-
walizacji postano-
wili na koniec zo-

stawić jeszcze jed-
no zadanie. Trzeba
stworzyć „własny
kodeks etyczny,
którego powinni

przestrzegać człon-
kowie naszej reda-
kcji i przedstawić
go w ciekawej,

atrakcyjnej formie”
(zadanie zespoło-
we) oraz ułożyć

hasła reklamujące
etyczne zachowa-

nia szkolnych
dziennikarzy (za-
danie indywidual-
ne). Mamy na to
czas do 3 wrześ-

nia.

Potem pozostanie
czekanie na ostate-
czne rozstrzygnię-
cia. Około 7-8 czer-
wca powinno być
wiadomo, które 

redakcje będą mogły w nagrodę za cało-
roczną pracę wysłać swoich przedstawi-
cieli na wakacje w Letniej Szkole JM (15-
21 lipca). Organizatorzy konkursu ponow-
nie wybrali na jej miejsce Żory i tamtejszy
Amerykański Park Rozrywki TWINPIGS .

J.Findling, 6sp

JM

MATEMATYCZNA  RYMOWANKA

Natasza Morgiel-Zarzycka
Choć poeta ze mnie mały,
to w liczeniu doskonały.
Mnożę, dzielę i rachuje,
mierzę kąty, podpisuje.
Metry zmieniam w kilometry,
kilogramy w dekagramy, 
wiem, czy skala się oddala.
Czy pierwiastek, czy potęga, 
mojej głowy nic nie nęka.
Lecz pytanie mam dziś skromne,
czy moja pani też tak myśli o mnie?

JM
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Lekko się spocili, ale wygrali
Drużyna Szkoły Podstawowej w Okonka oraz zespół o nieco dziwnej
nazwie, bo „Lekko Spoceni”, wygrali pierwszy Wiosenny Turniej
Piłki Nożnej w Lotyniu. Zorganizowała go miejscowa rada sołecka. 

Nagrody
Oto ostateczne wyniki:
kategoria do 16 lat
I miejsce - SP Okonek,
II miejsce - Plastrol Lotyń,
III miejsce - UKS Lider Dębogórze
kategoria od 16 lat
I miejsce - Lekko Spoceni, 
II miejsce - Wilcze Laski I,
III miejsce - Kiwka Fifka Jakieś
Piwka.

   11  maja 2019 r. po boisku w Lo-
tyniu biegało ponad 100 zawodni-
ków z 13 drużyn które przyjechały
z Lędyczka, Łomczewa, Okonka,
Przybysławia, Brokęcina, Wilczych
Lasek, Glinek Mokrych, Turowa,
Żółtnicy, Szczecinka i Lotynia, a
nawet z Gdańska. Rozgrywki to-
czyły się w dwóch kategoriach: do
16 lat oraz powyżej 16.

  Drużyny, które znalazły się na
podium, otrzymały puchary ufun-
dowane przez Burmistrza Okonka
Andrzeja Jasiłka oraz nagrody rze-
czowe przekazane przez sponso-
rów, a wszyscy zawodnicy pamiąt-
kowe medale.

  Mecze trwały 2 x 15 min., a sę-
dziowali je członkowie Rady Sołe-
ckiej w Lotyniu, tj. Łukasz Pabian i
Włodzimierz Choroszewski. Tur-
niej przebiegał w świetnej atmo-
sferze i zebrał dobre opinie, o czym
świadczą wpisy na facebo-oku.
Trzeba dodać, że jego ucze-stnicy
zostali poczęstowani kieł-baskami
z grilla oraz zupą przygo-towaną w
kuchni naszej szkoły. Ponadto
zapewniono piłkarzom ciasta, kawę
i herbatę. 

 Organizatorzy turnieju już twier-
dzą, że „Wiosenny Turniej Piłki
Nożnej wpisze się na stałe do so-
łeckiego kalendarza imprez”.

Stowarzyszenie Przyjaciół Sołectwa
Lotyń

   Sołtys Kinga Lewandowska wraz z Radą Sołecką
w Lotyniu zarejestrowali Stowarzyszenie Przyjaciół
So-łectwa Lotyń. Stało się to 3 kwietnia br.
Informując o tym na facebooku, napisali, że cieszą
się, bo „dzięki tej inicjatywie będą mogli pozyskiwać
środki m.in. na rozwój sołectwa oraz integrację
mieszkańców”.
  Plan powiódł się bardzo szybko, bo stowarzyszenie
już po miesiącu pozyskało dotację w wysokości 5
tys. zł na realizację projektu pn. "Integracja
międzypoko-leniowa w lotyńskim klimacie szansą na
rozwój". Cał-kowita wartość projektu wynosi 8780 zł.
Projekt zakła-da, co można przeczytać w poście
zamieszczonym na facebooku sołectwa Lotyń, m.in.
doposażenie świetlicy wiejskiej w Lotyniu,
organizację warsztatów decoupage, turnieju
szachowego oraz kursu pierw-szej pomocy
przedmedycznej dla mieszkańców Loty-nia i okolic.

S.Kuczyńska, 6sp

Lotyńska
OSP została
Jednostką
Roku 2018,

a p. R.
Żydałowicz

Kronikarzem
Koku 2018

To kolejne suk-
cesy miejsco-
wych straża-

ków. Świadczą
one o tym, że
nasza straż

wciąż się roz-
wija, podejmuje

się nowych
działań, zwią- 

zanych nie tylko z gaszeniem po-
żarów.
  Wręczenie tytułów odbyło się 10
maja na placu Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej
w Złotowie z okazji Dnia Strażaka.
Nasi strażacy otrzymali je z rąk
Starosty Złotowskiego i Ryszarda
Goławskiego. W uroczystość jed-
nostkę reprezentowała delegacja w
składzie Konrad Kopkiewicz,
Patrycja Padło i Zuzanna Kaleta.

Agata Kubik, 6sp

Sołectwo

RS

Lotyń
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LUDZIE  LISTY     
DO  „SZD” PISZĄ…

  Jak to miło, że "Szkolny Do-
nosiciel" jest czytany. Świadczy o
tym fakt, że niedawno na facebo-
okowym fanpage jedna z naszych
czytelniczek (kiedyś członkini re-
dakcji) zwróciła nam uwagę na
błąd w tekście. Dotyczył on infor-
macji na temat odbywających się w
lutym wyborach sołtysów. W liście
skierowanym do redakcji czytamy:
"Wbrew temu, co przed-stawia
treść tekstu, nie wymie-niono
wszystkich spoza Lotynia rad
sołeckich, które obejmują
najbliższe okolice (lub nie podano
kryteriów, jakimi kierowano się przy
wyborze tych wymienionych).
Brakuje między innymi rady Lub-
niczki, Lubnicy, Glinek Suchych,
Glinek Mokrych oraz Borek”.

  
   Rzeczywiście, w zamieszczo-
nym wówczas tekście nie pre-
zentujemy wszystkich sołtysów
oraz rad sołeckich. W chwili wy-
dawania nr. 4. „SzD” nie mieliśmy
pełnych informacji dotyczących
wspomnianych wyborów, ale też
nie napisaliśmy, że uzupełnimy je
w następnym numerze. Robimy to
teraz, tym bardziej, że autorka listu
pomaga nam, dołączając do niego
stosowny link.
   Dziękujemy za pomoc i pozdra-
wiamy!

M.Kostrzak, 6sp

Skorzystaliśmy z podpowiedzi 
i prezentujemy niżej sołtysów 
i składy rad sołeckich sołectw,

które pominęliśmy w 3. nr.
„Szkolnego Donosiciela”:

Sołectwo Borki
Krzysztof Luksemburg  –  sołtys;

Paweł Mianowany, Stefan
Moszczyński, Andrzej Sawczuk,

    Piotr Sawczuk, Piotr Sputo, 
Stanisława Uszak

Sołectwo Glinki Mokre
Zbigniew Mikita – sołtys; Kazimierz

czajkowski, Alicja Mikita, Anna
Mikita, Alicja Mitka Katarzyna

Mitka,
Sołectwo Glinki Suche

Weronika Szwałek – sołtys;
Tadeusz Dudziński, Tadeusz Fiń,

Anna Grześ, Marek Myśliński,
Zofia Święciaszek
Sołectwo Lubnica

Wioletta Mańkowska – sołtys;
Agata Biedka, 

Paulina Głowacka, Przemysław
Hestkowski, Edward Kądziela,
Rafał Letki, Justyna Rogowska

Sołectwo Lubniczka
Grażyna Kubik – sołtys; Alicja Kot,

Jerzy Mazurczyk, 
Rafał Siemiński, Grzegorz

Suchanowski, 
Waldemar Suchanowski

Emilia Skoczylas na
podium

Uczennica naszej szkoły, 
Emilia Skoczylas z 5a zajęła 

II miejsce w Regionalnym
Festiwalu Piosenki Ekologicznej

„Zielona Pięciolinia”, który
odbył się 30 kwietnia 2019 roku
w Okoneckim Centrum Kultury.

     Naszą szkołę reprezentowało
sześć dziewcząt przygotowywa-
nych przez p. Ewę Kuchtę. Star-
towały w dwóch kategoriach: 7-12
lat (Sandra Kuczyńska, Emilia
Skoczylas, Zuzanna Szram, Daria
Kopkiewicz, Hanna Krakowiak) i
13-19 lat (Agata Kubik).
   Przesłuchania trwały od 12:30 do
15:30. Występujących oceniało 4
jurorów, w tym Majka Jeżowska, 

autorka i wykonawczyni znanych
piosenek dla dzieci. O 17 odbył

się na scenie OCK koncert
laureatów i recital głównego
gościa Ekoma-jówki, który

zaśpiewał m.in. prze-bój „A ja
wolę moją mamę”.

Agata Kubik, 6sp

mm

Odliczamy!
    Ponieważ zbliża się zakończe-
nie roku szkolnego, to uczniowie i
rodzice powinni pamiętać o waż-
nych datach. Pierwsza z nich to 10
maja. Do tego dnia nauczyciele
musieli wystawić zagrożenia oce-
nami niedostatecznymi. Uczniowie
którzy je dostaną będą mieli mie-
siąc na poprawienie jedynek, bo
posiedzenie rady pedagogicznej
planowane jest na 12 lub 13
czerwca. Wszyscy inni uczniowie
poznają swoje stopnie najpóźniej 3
czerwca. Zakończenie roku szko-
lnego 2018-2019 odbędzie się w
całej Polsce 21 czerwca, czyli
dzień po Bożym Ciele. Wakacje
rozpoczną się więc 22 czerwca i
potrwają 72 dni.

  R.Kozłowska 4sp

Emilia

druga z lewej

Skoczylas
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recenzja

Nie umiera ten, o którym
pamiętamy

   Niektórzy ludzie są przekonani,
że reinkarnacja istnieje. Dzieje się
tak u np. wyznawców hinduizmu,
którzy wierzą, że, jak podaj
Wikipedia,” dusza jednego czło-
wieka może przejść w ciało nowo
narodzonego dziecka lub zwierzę-
cia czy nawet, według niektórych
poglądów, w rośliny. Tak właśnie
dzieje się z głównymi bohaterami
szwedzkiego filmu pt. „Monky” z
2017 r. Wyreżyserowała go Maria
Blom, która w 2004 roku za
„Masjävlar” otrzymała „Guldbag-
ge”, czyli „szwedzkiego Oscara” za
najlepszą reżyserię.

   Bohaterami obrazu nie są jednak
mieszkańcy Azji. Opowiada on his-
torię 11-letniego Franka, który nie

może się pogodzić się z śmiercią
młodszej siostry - Sagi. Bliscy po-
wtarzają, że „smutek to nic złego”.
Ich pocieszenia jednak nic nie
dają. Pewnego wieczoru chłopiec
słyszy w ogrodzie dziwne dźwięki.
Okazuje się, że sprawcą hałasu
jest mały gibbon. Bohater pamięta,
jak bardzo jego siostra kochała ten
gatunek małp. Zaczyna wierzyć, że
Saga przeszła reinkarnację i
powróciła w postaci małpki, którą,
gdy żyła, uwielbiała. Rodzice po-
czątkowo są septyczni wobec
przekonań syna. Jednak z cza-
sem, przytłoczeni smutkiem po u-
tracie dziecka, sami zaczynają
wierzyć…

  „Monky” porusza więc temat
przeżywania śmierci bliskiej osoby.
Pokazuje go jednak w taki sposób,
że widz nie tylko się wzrusza, ale
czasami uśmiecha, bo nie brak w 

tym filmie zabawnych scen. Frank
stopniowo zaczyna rozumieć, że
śmierć jest nieodwracalna i trzeba
się z nią pogodzić. Nie zawsze jest
to proste, zwłaszcza po śmierci
bliskiej osoby. 

  Zakończenie filmu jest z jednej
strony optymistyczne, a z drugie
pesymistyczne. Na pewno jednak
przychodzi na myśl stwierdzenie,
że nie umiera ten, o kim zawsze
będziemy pamiętać. 

Jaśmina Findling, 6sp 

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

8.04. – Redakcja umocniła się na
3. miejscu konkursu „#juniorlab”
(423 pkt.). Do zakończenia rywa-
lizacji zostały dwa miesiące.

10-12.04. – Odbyły się egzaminy
gimnazjalne. W naszej szkole od-
były się one, mimo strajku, bez
przeszkód. Pisało je 14 uczniów
jedynej i ostatniej klasy gimnazjal-
nej.

11.04. – Opiekun redakcji opubli-
kował na platformie www.junior-
media.pl 26. w tym roku szkolnym
nr. „Szkolnego Donosiciela”.

15.04. – Rozpoczął się 2. tydzień
strajku nauczycieli i obsługi szkoły.

Wciąż protestuje około 20 osób,
zajęcia się nie odbywają.

15-17.04. – Odbyły się egzaminy
ósmoklasistów. Po raz pierwszy
uczniowie (w naszej było ich 26)
zdawali go w nowej formule: pier-
wszego dnia - język polski, drugie-
go - matematyka i trzeciego - język
obcy. Wyniki znane będą w drugiej
połowie czerwca.

19.04. – Opiekun wysłał wszystkie
tegoroczne egzemplarze "Szkolne-
go Donosiciela" oraz materiały in-
dywidualne na konkurs "Potęga
Prasy".

* Opiekun redakcji opublikował na
platformie www.juniormedia.pl 27.
w tym roku szkolnym nr. „Szkolne-
go Donosiciela”.

opr. S.Kuczyńska, 6sp

Ale

SzD

Szkolny Donosiciel 2018-2019 
nr 28 

Teksty napisały: J.Findling,
M.Kostrzak, R.Kozłowska,

A..Kubik, S.Kuczyńska, N.Morgiel,
Numer złoż. i opublik. 23 V 2019

Kino

ZS
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