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Wolność - najjaśniejsza  
z  gwiazd

Wizyta biskupa w naszej parafii
19-20 października Parafię w Lotyniu
odwiedził biskup diecezji koszalińsko-
kołobrzeskiej Edward Dajczak. 

Wolność...1

Z okazji 101. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości 8 listopada
została zorganizowana w naszej szkole
uroczystość pt. „Wolność  -  to ta
najjaśniejsza z gwiazd”. Przygotowały
ją panie Bożena Solka Kubiak i Ewa
Kuchta z uczniami z klasy 5. oraz
szkolnym chórem.

Apel był połączeniem opowieści o tym, jak
i kiedy Polska wróciła na mapy Europy  z
koncertem szkolnego chóru. Narratorem
była Zofia Wawrzeńczyk z kl. 5, a jej
koleżanki i koledzy mówili krótkie wiersze.
Pomiędzy informacjami pięknie śpiewały
uczennice z klas VI, VII i VIII. Magda
Kostrzak wykonała m.in. „Sen o
Warszawie”, Amanda Koniec pieśń pt. „O,
Boże, któryś jest”, a Zuzanna Szram dwa
wzruszające utwory: „Warszawo ma” i
„Czerwone maki na Monte Cassino”. Cały
chór zaśpiewał też „Uwierz, Polsko” i, na
dwa głosy, „Dziś idę walczyć, mamo” z
solistą Ryszardem Bauerem. Natomiast 

Agata Kubik razem
z p. Ewą kuchtą
wykonały „Póki
Polska żyje w nas”.

Apelowi
towarzyszyła biało-
czerwona
scenografia, którą
tworzyło drzewo z
liśćmi w barwach
narodowych.
Po uroczystości
wręczone zostały
nagrody za
zwycięstwa w
konkursach
„Polskie symbole
narodowe” dla
kl.dla kl. IV-V oraz
wiedzy o
niepodległości
państwa
polskiego.  

Otrzymały je Zosia Wawrzeńczyk (kl. V) 
i Agata Niestój (kl. VIII). Poza tym 
p. B.Solka-Kubiak wręczyła książkowe
upominki uczennicom, które w ub. roku
pracowały nad projektem poświęconym
edukacyjnym dotyczącym postaci 
ks. Leona Pellowskiego.

R.Kozłowska, 5sp

W sobotę udzielił sakrament bierzmowania w miejscowym
kościele. Przystąpiło do niego 17 młodych ludzi w wieku 16-17 lat
z Lotynia i okolic (oraz dwoje spoza parafii). W tej uroczystej
chwili towarzyszyła im rodzina.
Natomiast w niedzielę duszpasterz odprawił mszę w intencji
parafian. Miała ona uroczystą oprawę miejscowych strażaków, 
a w poczcie sztandarowym znaleźli się druhowie: Konrad
Kopkiewicz, Mariusz Ciesielski, Bernard Kaleta.
Oczywiście biskup wizytował także kościół w Lubnicy, gdzie
parafianie bardzo miło go przywitali i obdarzyli kwiatami oraz
drobnym upominkiem.

Agata Kubik, 7sp
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„Amelia” = wyróżnienia 
i tytuły
Rok 2019 dla lotyńskiej przychodni „Amelia” jest
pełen sukcesów. W kwietniu otrzymała ona Tytuł
Mocarza Gospodarczego w kategorii
mikroprzedsiębiorca. 

Przyznano go w ramach konkursu
organizowanego przez Starostwo
Powiatowe w Szczecinku. Oprócz
tego „Amelia” zakwalifikowała się
do udziału w konkursie o tytuł
Hipokratesa Wielkopolski -
przeprowadzają go corocznie
„Głos Wielkopolski” i „Głos
Szczeciński”. Poza tym placówka
otrzymała też Certyfikat konkursu
„Zadowolony Pacjent” za
"najwyższy standard i jakość
świadczonych usług medycznych,
szczególną dbałość o dobro 
i zdrowie pacjenta, wzorowe
przestrzeganie standardów
medycznych w praktyce. Przyznał
go Instytut Badań Marki, mający
swą siedzibę w Sosnowcu.

Oprócz certyfikatu przychodnia
dostała list od Klaudii Adamczyk 
z IBM, koordynator projektu, 
w którym podkreśla, że „tytuł
"Zadowolony Pacjent" jest mianem
prestiżowym, gdyż otrzymują go
jedynie nieliczne jednostki
medyczne".

Certyfikat

. .

Przychodnia była jedną z 50 tego
typu placówek wyróżnionych w
Wielkopolsce. W przeprowadzonej
ankiecie aż 82% pacjentów
wyraziło zadowolenie z jej usług
medycznych.

Jakby tego było mało 24 września
kierujący przychodnią dr Piotr
Burgieł otrzymał tytuł Lekarza
Rodzinnego Powiatu Złotowskiego
we wspomnianym plebiscycie
Hipokrates Wielkopolski.
Przedstawiciele pacjentów
postanowili osobiście podziękować
i pogratulować sukcesu. 24
września przychodnię odwiedzili: p.
K.Luksemburg, p. E.Budzyńska, p.
R.Przybylski, p. A.Gocałek.
Przekazali okolicznościowy
grawerton i różę dla każdej 
z pielęgniarek.

 Gratulacje nadeszły też od
burmistrza Okonka i
Przewodniczącego Rady Miejskiej.
W okolicznościowym piśmie
stwierdzili, że przyznane nagrody 
i wyróżnienia to "dowód uznania 
i wdzięczności

i wdzięczności za profesjonalizm
oraz dbałość o najwyższą jakość
świadczonych usług z najlepszymi
życzeniami kolejnych sukcesów."

Agata Kubik, 7sp

SZKOLNA  GALERIA
Tak rysują i malują

trzecioklasistki: Zosia Borkowska,
Oliwia Gręźlikowska i Martyna

Peciak.

Świeżaki

Jednorożec

dla Amelii
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.
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Niepokonani w Feuerwehr-Olympiade MORI 2019

Drużyna z OSP Lotyń zajęła I miejsce 
w strażacko-sportowej olimpiadzie, jaka odbyła
się 7 września 2019 partnerskiej gmine
Stockelsdorf (Niemcy). Druhowie pojechali tam 
na zaproszenie swoich strażackich przyjaciół. 

7-osobowa reprezentacja lotyniaków rywalizowała z
kilkunastoma jednostkami straży pożarnej z Niemiec.
Zawodnicy startowali w 10 konkurencji, które
wymagały siły fizycznej, szybkości, sprytu oraz wiedzy
i umiejętności strażackich. Trwały one kilka 

godzin z przerwą na obiad.
Zawodom towarzyszyła wesoła,
integracyjna atmosfera. Podczas
olimpiady odbyły się również
zawody indywidualne i w parach.
W konkurencji „na spryt”
(wrzucanie koralików na szczeble
drabiny) Łukasz Rzadkiewicz zajął
2. miejsce, wygrywając upominek.
Podczas rywalizacji w parach
swoich sił spróbowali też Krystian
Kwiatkowski z Ł.Rzadkiewiczem 
i również uplasowali się na drugiej
pozycji w konkurencji „tor
przeszkód”

Wyniki podsumowujące całą
olimpiadę były więc bardzo
pozytywne. Podobnie jak rok temu
nasi strażacy wypadli najlepiej ze
wszystkich, deklasując pozostałe
jednostki i wygrywając Feuerwehr-
Olympiade MORI 2019!

! Przenośny puchar znów wrócił do
Lotynia, bo przecież nasza
jednostka broniła I miejsca
zajętego rok temu.

Warto dodać, że impreza odbywa
się cyklicznie i nieprzerwanie od
2013 roku.

Jednostkę OSP Lotyń 
w Niemczech reprezentowali
druhowie: Radosław Chareński,
Łukasz Rzadkiewicz, Krystian
Kwiatkowski, Paweł Jaskółka-
Stanisz, Michał Błaszkiewicz,
Tobiasz Błaszkiewicz oraz Karolina
Jażewicz.

F.Kopkiewicz, 6sp
OSP

EKOLOGICZNA  SZKOŁA

Plastikowe nakrętki – 
dla Mateusza 

Od wielu lat w naszej szkole
zbiera się różnego rodzaju
odpadów. Są to baterie, telefony
komórkowe, zakrętki plastikowe i
makulatura. Kiedyś, biorąc udział
w różnych konkursach,
gromadziliśmy też zużyty sprzęt
elektrotechniczny oraz tonery i
kartridże, ale już tego nie robimy.
Obecnie wszystkie odpady
zbieramy po to, żeby ochronić
środowisko, ale są też inne
powody.

Mateusz to 7-letni chłopiec, 
u którego pod koniec 2015 r. 

Wymaga stałej opieki i rehabilitacji,
ale na 14-dniowy turnus potrzeba
ok. 5 tys. zł. Rodzice chłopca
poprosili naszą szkołę o pomoc,
czyli zbieranie nakrętek Są one
sprzedawane firmie recyklingowej
(1 kg to ok. 1 zł), a zebrane
pieniądze wpłacane na subkonto
Mateusza. Pozwolą one w
przyszłości sfinansować chłopcu 
zajęcia rehabilitacyjno-
terapeutyczne. Dzięki nim będzie
mógł szybciej uczyć i rozwijać.

Zakrętki należy przynosić do szkoły
i przekazywać komuś dorosłemu,
np. paniom z obsługi.  Kiedy
zbierzemy kilka worków, przyjadą
po nie rodzice Mateusza.

N.Morgiel, 5sp  

Lotyń
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LAURKOWY  
dziennik
część 1.

wtorek, 5.11.2019 r.
   Nie chcę poruszać tematu
mojego "wielkiego" powrotu do
redakcji, są sprawy  ważniejsze 
i bardziej interesujące, np. mój
udział w konkursie na jurora
festiwalu "Ale Kino", szkolny
konkurs wiedzy o Niepodległości
Polski, wiele projektów
pozalekcyjnych i… brak szafek.
Może zacznę od najbardziej
kontrowersyjnego tematu. Chyba
każdy z nas, uczniów, chciałby,
żeby nasze szkolne tornistry były
takie leciutkie i poręczne, ale 
z podręcznikami, jakie mamy, jest
to niemożliwe. Sama książka od
języka ojczystego ważny naprawdę
sporo, a co dopiero, kiedy w
plecaku są jeszcze te 
z geografii, historii, biologii, chemii
itd. Gdyby szafki zawitały do naszej
szkoły, można by schować tam
buty na zmianę, materiały 
do  projektu, niepotrzebne
podręczniki, strój na w-f i noszenie
plecaka byłoby bardzo
komfortowe.

   Skończę już marudzić 
i pochwalę się - zostałam jurorem 
i będę oceniać pełnometrażowe
filmy, przez calutkie 7 dni, podczas
festiwalu filmowego "Ale Kino". To
sprawia, że przez tydzień nie
będzie w szkole polonisty. Tak, tak
jedno z drugim bardzo się łączy.
Ponieważ nikt inny nie chciał ze
mną jechać (nie wiem, dlaczego,
ale nawet mama stwierdziła, że za
żadne skarby tego nie zrobi), to
oznacza to dla moich koleżanek i 

kolegów brak lekcji języka
polskiego. Nie dziękujcie.
Gdybyście kiedyś szukali osoby,
która się poświęciła dla ludzkości,
to pamiętajcie, że to ja. 
   Nie mam pojęcia, jak to wszystko
będzie wyglądać i co będę w
Poznaniu tak naprawdę robić, ale
na szczęcie mam "instruktorkę" -
jurorkę z ubiegłego roku. Mam
nadzieję, że Magda da mi kilka
cennych wskazówek. Pewnie
mogłaby to zrobić także Jaśmina,
ale wylogowała się 
z naszej szkoły.

Postanowiłam, że od jutra zacznę
odliczać dni do mojego wyjazdu 
i Świąt Bożego Narodzenia, aby
każdy był na bieżąco.  To kolejny
mój gest dla ludzkości. 

środa, 6.11.2019 r., 
    25 dni do mojego wyjazdu, 
a 48 do gwiazdki!!

   Ciągle deszcz, deszcz i deszcz!
Zero słoneczka, czy chociażby
niedeszczowych chmur. I co robić
na przerwach, gdy matka natura
stroi sobie żarty? Marne, nie stać
jej na więcej? Ktoś może
powiedzieć, przecież można
spędzać miło czas w budynku.
Niby tak, jednak na "miłe
spędzanie czasu" musi być
miejsce, a z tym to u nas tak
średnio. Jeżeli jest ciepło, nie
można narzekać, bo jest dużo
zajęć - gra w piłkę, zabawa 
w berka, klasy czy gra w gumę.
Naprawdę, tak się bawimy! No ale 

ciągle pada, więc pozostaje nam
czas spędzać na patrzeniu 
w ekran telefonu. Tak postępuje
najwięcej z nas.

   Siedzimy w trójce. Agata pracuje
nad materiałem konkursowym na
Junior Media. Organizatorzy
zaproponowali reportaż na temat
„Ocalić od zapomnienia” - 
to zadanie zespołowe. Kubik
napisała go już parę miesięcy temu
(oczywiście nie wiedząc, że może
się przydać). Tak się po prostu
złożyło. Ale ta sprawa ma drugie
dno. Opiekun podstępnie
wykorzystał ten materiał do
zmuszenia dziewczyny do powrotu
do szkolnej gazety. Właściwie nie
miała biedaczka wyboru. Jak
widać, nauczyciele też potrafią
pogłówkować i wykorzystać nas,
bezbronnych jak baranki uczniów,
do swoich niecnych celów.

Laura Budzyńska, 7sp

aut.
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