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Floriany
 dla naszych strażaków!

OSP

    W Europejskim Centrum Matecznik
Ma-zowsze w Otrębusach, 18 maja 2019,
OSP w Lotyniu zdobyła laur
Ogólnopol-skiego Konkursu na Najlepsze
Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z
udziałem OSP i Samorządów "Floriany
2019". To nagroda w kategorii
"współpraca zagrani-czna" za realizację
programu szkoleń i warsztatów z udziałem
strażaków z Nie-miec FF Mori.
   Zgłoszenie OSP było jednym z 256 w 11
kategoriach. Oceniało  je jury, w którego
skład wchodził m.in. Waldemar Pawlak,
były premier polskiego rządu i od 1992
prezes Zarządu Głównego Związku
O-chotniczych Straży Pożarnych.
Tegoro-czne Floriany odbyły się po raz
trzeci. W poprzednich edycjach starania
naszych strażków kończyły się tylko na
nomina-cjach. W tym roku było inaczej i
wielole-tnie działania dotyczące
współpracy ze strażakami z partnerskiej
gminy Stock-elsdorf. 

  Konkurs promuje
społeczne
podej-mowanie
prac przez
ochotnicze straże
pożarne w całej
Polsce. Ich
działalność ma
duże znaczenie, co
widać także
dosko-nale na
przykładzie Lotynia,
na rozwój 

i integrację lokalnych środowisk.
Orga-nizatorami konkursu są Związek
Ochot-niczych Straży Pożarnych
Rzeczypo-spolitej Polskiej oraz redakcja
miesięcz-nika „Strażak”.
   OSP Lotyń w Warszawie reprezentowali
druhowie: Iwona i Konrad Kopkiewicz,
Marzena i Radosław Chareńscy oraz
Magdalena i Tomasz Kwiatkowscy.
O-prócz okazałej statuetki wrócili z gali z
torbą medyczną PSP R1, czekiem na
1000 zł oraz drobnymi upominkami.

Agata Kubik, 6sp 

Podczas prezenta-
cji mówiono o sytu-
acji pod zaborami
oraz o kolejnych
powstaniach
narodowych.  

– kościuszkowskim, listopadowym,
styczniowym i warszawskim. 
   Uczniowie usłyszeli także opowieść o
roli i legendzie marszałka J.Piłsudskiego.

N.Morgiel-Zarzycka, 4sp

Reko...

Lekcja historii

Grupa artystyczna „Rekonstrukto”
pokazała 10 maja br. w naszej szkole
program  pt. „Ku niepodległej”.
Oglądało go około 70 uczniów z
różnych klas.
W programie była między innymi  wesoła
lekcja historii upamiętniająca dążenia nie-
podległościowe. Członkowie grupy zapre-
zentowali stroje z różnych epok (szwole-
żera, powstańca, kosyniera) i kolekcję
replik broni używanych przez powstańców
i w czasie I wojny światowej.

Lotyń
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Media społecznościowe a własna tożsamość - lęk,
iluzja, więzienie czy wolność?
Telefon, tablet, komputer, laptop; ogólnie mówiąc narzędzia, za pomocą których korzystamy z internetu
- to przedmioty dziś tak codzienne, jak smog w Krakowie... “Spotykamy się” z nimi chyba najcześciej.
Nawet częściej niż ze znajomymi i rodziną. Coraz rzadziej widzę ludzi siedzących na przystanku
autobusowym i rozmawiających ze sobą. Jedynie starsi ludzie, i to tylko Ci, którzy nie odnajdują się w
technologicznych nowinkach. Czasem starają się zwrócić uwagę młodym, mówiąc “Ciekawe co byście
zrobili bez tych telefonów... Zginęlibyście chyba”. Wydaje mi się, że tak mogłoby się stać, bo kto teraz
gdziekolwiek ruszy się bez telefonu?

   Zgadzam się z tym, że internet to
największy wynalazek naszych
czasów. Możemy dzięki niemu
zrobić już prawie wszystko. Szu-
kamy w nim m.in. odpowiedzi na
nurtujące nas pytania, przedmio-
tów do kupienia, a nawet...
partnera (badania przeprowadzo-
ne przez portal e-marketing mó-
wią, że aż 33% par w wieku od 18
do 24 lat deklaruje, że poznało się
w internecie!). Bardzo dużo czasu
spędzamy także w mediach społe-
cznościowych. Jednym służą one
do kontaktowania się z najbliższy-
mi, innym do oglądania, co robią
znajomi, a jeszcze innym do po-
znawania nowych ludzi.

   Social media zrobiły wiele do-
brego. Dzięki nim można szybko
się czegoś dowiedzieć, zebrać na
jakiś cel pieniądze, komuś pomóc,
znaleźć psa, sprzedać ubrania czy
książki. Pomagają nam w kontak-
cie z ludźmi w innych krajach.
Dzięki nim szybko dowiadujemy
się, kto popełnił jakąś “modową
wpadkę”, kto się rozstał, kto kogo
zdradził i kto ma kolejną żonę.
Wiemy, komu pasuje sukienka z
dekoltem, a komu nie, kto może
nosić bikini, a kto nie powinien tego
zakładać.

   Spędzamy w nich sporą część
swojego życia. Znajdujemy tam uj-
ście swoich skłonności do pod-
glądania życia innych. Czasami
coś polubimy, czasami skomen-
tujemy albo udostępnimy. Bywa, że
niekoniecznie nawet rozumie-my,
to, co czytamy czy jaki filmik
oglądamy. Często jest tak, że po
przeczytaniu informacji o życiu
jakiegoś bogatego celebryty, naty-
chmiast chcemy być do niego po-
dobni. Jennifer Lopez pokazała się
w nowej sukni za 3 tys. zł.? -
“choćbym musiała ją ukraść, będę
ją mieć”! Justin Bieber zrobił sobie
nowy tatuaż? - “o tak! Już zapisuję
się do tatuażysty!” Bywa, że takie
informacje mogą być motywacją do
zrobienia czegoś ze swoim
życiem, do pójścia na siłownię,
nauczenia się języków. Moim zda-
niem, częściej prowadzi to jednak
do zaniku własnej tożsamości. Bo
jak mamy być sobą, skoro na ser-
wisie plotkarskim piszą, że sukien-
ka z second-handu to “wiocha”, a
brak tatuażu oznacza brak orygi-
nalności i własnego stylu?

  Przeraża mnie to, że w przyszło-
ści nasz świat może wypełnić się
jednakowymi ludźmi ubranymi w
jednakowe ciuchy. Cel jest tylko je

den - pozyskać jak najwięcej follo-
wersów, a co za tym idzie pienię-
dzy. Podobnie było w jednym z
odcinków serialu “Black Mirror”. W
każdym jest mowa o zagrożeniach
wypływających z nieznania granic
w używaniu nowych technologii.

s

   Ostatnio, przeglądając jeden z
portali, wyskoczyła mi reklama pe-
wnego bloga-poradnika z tytułem
“Życie nie jest idealne, ale profil w
mediach społecznościowych powi-
nien!”. Zaczęłam się poważnie nad
tym zastanawiać. Bo jak to? Profil
w internecie jest ważniejszy niż
rzeczywiste życie? No tak, łatwiej
przecież jest zrobić sobie nowe
zdjęcie, zdobyć więcej followersów
i w internecie przekonać, że jest się
naprawdę idealną i interesu-jącą
osobą... -
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   A i tak, kiedy już coś udostępnimy, pojawiają się
komentarze, reakcje. Mogą być pozytywne, ale także
negatywne. Każdy ma szansę nas ocenić. W jednym
z odcinków serialu, o którym wcześniej wspominałam,
pojawił się podobny problem. Każdy z bohaterów jest
tam oceniany za swoje zachowanie. Na każdym
kroku. To, jak postrzegają ich ludzie, zależy wyłącznie
od ilości przyznanych im gwiazdek. Boję się, że i tak
może stać się z nami w niedalekiej przyszłości.
Przecież bardzo dużo osób, robiąc coś, zastanawia
się, czy dobrze to odbiorą ludzie w internecie...

   Czy warto więc poświęcać swoje życie mediom
społecznościowym? Może czasami warto odłączyć się
od nich i dostrzec, jak piękne może być życie bez
interesowania się nową sukienką J-Lo, czy kolejnym
tatuażem Biebera...

   Media społecznościowe to wspaniała rzecz. Ale
tylko wtedy, gdy znamy granice w ich używaniu.

Wiktoria Piotrowska

                                 recenzja
"Żywiciel"

   Nora Twomey jest współreżyser-
ską nominowanego do Oscara
„The Secret of Kells”. Film „Żywi-
ciel”,  wyprodukowany Irlandii, Ka-
nadzie i Luksemburgu w roku 2017
to jej debiut.
   Film zaprezentowany został na
36. Międzynarodowym Festiwalu
Filmów Młodego Widza Ale Kino! w
Poznaniu w sekcji Panorama
Dzieci. Animacja pokazuje, jak tru-
dne jest życie kobiet w Afgani-
stanie, który jest pod rządami tali-
bów. Zakazuje się tam m.in. opu-
szczania domu przez dziewczęta
bez opieki mężczyzny. 
  Główną bohaterką tej niesamo-
witego obrazu jest Parvana. Żyje
ona w bardzo trudnych warun-
kach. Sytuacja się pogarsza, gdy
aresztują jej ojca dlatego, że uczył
swoje córki i żonę czytać i pisać, 

co jest surowo w tamtej kulturze
zakazane. Rodzina pozostaje więc
bez jedynego żywiciela rodziny.
Gdy braknie jedzenia, zdespero-
wana dziewczyna decyduje się na
bohaterski czyn. Postanawia prze-
brać się za chłopaka, aby mogli się
utrzymać. Zastępuje ojca na rynku
udając jego syna. Jedno-cześnie w
tajemnicy przed mamą i
rodzeństwem postanawia odkła-
dać część zarobionych pieniędzy,
żeby opłacić uwolnienie taty.
  Tak naprawdę głównym proble-
mem pokazanym w tym filmie jest
to, jak wygląda życie kobiety w
kraju, w którym religia zabrania jej
tego,  co w naszym świecie jest
normalne. Brak wolności zamienia
się w koszmar. I nie chodzi tylko o
Parvanę. Wątek jej siostry Sorayi
pokazuje, jak traktuje się kobiety i
jak kuzyn chce wykorzystać kło-
poty całej rodziny.

   „Żywiciel” miał swoją premierę na
Międzynarodowym Festiwalu w
Toronto. Animacja była też no-
minowana w 2018 r. do Oskara.
Statuetki nie zdobyła, ale film jest
przepiękny i mądry, bo bohaterami
są nie tylko ci, którzy walczą i giną
na wojnie. 

Jaśmina Findling, 6sp

Ale

Szkolny Turniej Szachowy

Oskar Stefaniak (kl. I), Mateusz
Kozioł (V) i Marcel Pabian (III
gimnazjum) zajęli pierwsze miej-
sca w szkolnym turnieju szacho-
wym zorganizowany przez p. A.
Kwiatkowską.  Odbył się on w hali
 28 maja. Rozgrywany był w trzech
kategoriach: klas I-IIII - 5 uczestni-

ków, kl. IV-VI sp - 12 i kl. VII-VIII sp
- III gim. - 5. Zwycięzcy otrzy-mali
puchary, a zdobywcy 2. i 3.
miejsca medale.
OSTATECZNE WYNIKI:
I-III: 2. A.Choroszewski, 3. W.Ku-
czyńska
IV-VI: 2. M.Czarnecki, 3. B.Kowal-
ski
VII-VIII/IIIg: A.Choroszewski

N. Morgiel-Zarzycka, 4 sp SzTSz

Kino

red
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Z RYSUNKOWEJ 
TECZKI  PANA 
ZBIGNIEWA 
SIENKIEWICZA

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

24.04. – Nadleśnictwo Okonek
wystosowało zaproszenie dla dyr.
Adamczuk oraz przedstawicieli re-
dakcji na uroczystość upamiętnie-
nia uwięzionych i zamęczonych
jeńców w niemieckim obozie jenie-
ckim Barkenbrüge.

25.04. – W szkole zostały wzno-
wione zajęcia po przerwie spowo-
dowanej egzaminami oraz protes-
tem nauczycieli

27.04. – Filip Kopkiewicz zajął
czwarte miejsce w wojewódzkich
eliminacjach Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej w Kali-
szu..

30.04. – Sześć uczennic reprezen-
towało szkołę w Regionalnym Fe-
stiwalu Piosenki Ekologicznej „Zie-
lona Pięciolinia”, jaki odbył się w
Okonku. Drugie miejsce zajęła w
nim E.Skoczylas z kl. V.

1-5.05. – Pięć dni trwała przerwa w
zajęciach dydaktycznych spo-
wodowana świętami 1 Maja i 3
Maja.

9.05. – Stowarzyszenie Przyjaciół
Sołectwa Lotyń pozyskało dotację
w wysokości 5 tys. zł na realizację
projektu pn. "Integracja międzypo-
koleniowa w lotyńskim klimacie
szansą na rozwój". Całkowita war-
tość projektu to 8780 zł.

10.05. – Lotyńska OSP oraz p.
Renata Żydałowicz zostali wyróż-
nieni honorowymi tytułami Jed-
nostka Roku 2018 i Kronikarz Ro-
ku 2018 podczas powiatowych
uroczystości z ok. Dnia Strażaka
(Złotów).

niów ZS w Lotyniu, tekst o historii
naszej miejscowości, blog naczel-
nej, warsztatowe dzienniki oraz
szereg, bardzo pozytywnych, infor-
macji dotyczących Lotynia i okoli-
cznych wsi.

opr. S.Kuczyńska, 6sp

10.05. – Uczniowie naszej szkoły
wzięli udział w pokazie grupy „Re-
konstruktor” zatytułowanym „Ku
Niepodległej”.

11.05. – Na boisku w Lotyniu odbył
się Wiosenny Turniej Piłki Nożnej
zorganizowany przez Radę Sołec-
ką Lotynia.

* Przedstawiciele OSP Lotyń wzięli
udział w powiatowo-wojewódzkich
obchodach Dnia Strażaka 2019 w
Lądku (pow. słupecki). Nasza jed-
nostka została nominowana do na-
grody w kategorii Wielkopolska
Jednostka OSP roku 2018. Rywa-
lizacji nie wygrała, ale znalazła się
wśród 5 wśród wszystkich jedno-
stek w woj. wielkopolskim! 

13.05. – Członkowie redakcji oraz
uczniowie z kl. VI-VIII i III gimna-
zjum uczestniczyli w pracach po-
rządkowych na terenie parku.

* Uczniowie z kl. I-III sp i obu grup
przedszkolnych oglądali w Szcze-
cinku przedstawienie „Jak Rum-
cajs uratował Cypiska” w wyko-
naniu NTE im. A.Mickiewicza.

14.05. - Mistrzostwa szkoły w ha-
lowej piłce nożnej  chłopców.  W
zawodach wzięły udział trzy ze-
społy.

15.05. Ukazał się 5. w tym roku, a
159. w ogól.e, numer "Szkolnego
Donosiciela", w którym znalazły się
m.in. kolejna część notatek z fotela
jurora, informacje o strajku
nauczycieli oraz sukcesach ucz-

Przyszłość...
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