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Od redakcji p.o. 

Nie, to nie jest krygowanie się (bo kto
mnie zna, wie, to dobrze, że nie grzeszę
nadmiarem skromności…), ale naprawdę
nie spodziewałam się i nie oczekiwałam
tego, że zostanę redaktor naczelną
„Szkolnego Donosiciela”. Wprawdzie, jak
rzekł nadredaktor, na razie tylko „pełniącą
obowiązki”, ale czy to coś zmienia?
Chodzi przecież o pismo z 28-letnią
tradycją!!! Ja nie mam nawet połowy tego,
ile ono ma lat. Zapytałam, oczywiście
„dlaczego” i usłyszałam: bo „jesteś
najstarsza", a przecież mogłam usłyszeć,
że jesteś inteligentna i błyskotliwa, mądra i
oczytana i wtedy przejąć pałeczkę po
Jaśminie. Ostrzegałam, że to może się
źle skończyć, ale pan Andrzej mnie nie
posłuchał. Cóż, nie pierwszy raz. Może
moje argumenty dotrą do opiekuna
dopiero po jakimś czasie, tylko że wtedy
może być już za późno. 

  Jak na p.o. redaktor naczelną przystało, 

zastanawia mnie,
dlaczego kiedyś w
składzie „SzD” było
tak dużo
redaktorów, a teraz
jest nas zaledwie 9.
Za wiele w takim
zestawieniu nie da
się zrobić, a
przecież platforma
Junior Media jest
nadal "czynna" 
i zaprasza do
rywalizacji. Poza
tym musimy
pamiętać 
o papierowym
wydaniu
gazety. Tematów
nie brakuje, jednak
chętnych do ich
opracowania już
tak."Gdyby nasz
skład byłby większy
– twierdzi opiekun –
jako redakcja
moglibyśmy góry
przenosić”.    

Coś w tym jest, ale ja mam nadzieję, że
pod taką p.o. sobie poradzimy, a Letnia
Szkoła Junior Media i inne konkursy będą
nasze.

L.Budzyńska
p.o. redaktor naczelnej

Rok 28...

rodzicom, bo
znajdują się w niej
tytuły, jakie warto 
czytać dzieciom.
Następnie panie 
z Okonka mówiły 
o sposobie
założenia karty
małego 

Pierwsza książka przedszkolaka

Lotyńskie przedszkolaki spotkały się 
14 listopada z paniami  R.Balcerzyk 
i M. Mizak z biblioteki mi. Cz. Miłosza  
w Okonku. Spotkania były dwa. Każde
trwało ok. godziny i rozpoczęło się od
przekazania wychowawczyniom,  
p. Anecie Świercz i p. Halinie Szumert
książeczek dla maluchów pt. „Pierwsze
wiersze dla…”, która opowiada o roli
czytania w życiu dziecka. Opiekunki
przedszkolaków otrzymały też pozycję pt.
„Książką połączeni". Na pewno pokażą ją

czytelnika. Dzieci wysłuchały też
wierszyka "Miś" oraz „Bajki o ślimaku
Kacperku”. Potem nastąpiły zabawy 
z przestrzennymi książeczkami E.Carle pt.
„Moja pierwsza książka o kształtach” 
i „Moja pierwsza książka o domkach
zwierząt”. Na koniec wszyscy zrobili sobie
wspólne zdjęcia, a panie z Okonka
zapraszały do odwiedzenia biblioteki.

N.Morgiel, 5sp

ZŚ
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Buczyna? – warto ją jesienią
zbierać
  W tym wyjątkowym roku buczyna
dała ludziom  wielki plon, 
a niektórym umożliwiła zarobienie
sporego grosza. Wielu z takiej
możliwości skorzystało.
Na przykład w lesie koło 
Węgorzewa pracownicy
nadleśnictwa rozłożyli pod
drzewami specjalne włókniny. Za
zgodą leśniczego można zebrać 
z nich  buczynę i zawieść do jego
dom i  sprzedać. Również w
Drzewicy zbierane były owoce
buka.

  Zbieranie buczyny zaczyna się 
z reguły od rozkładania włóknin.
Potem ważne jest przygotowanie
buczyny do sprzedania i trwa to
bardzo długo. Trzeba ją zebrać, 

więc potrzebne środowisku.
Zachęcam do ratowania lasów 
i ratowania naszego zdrowia.
Dlatego ja razem z moją 
najbliższą rodziną zbieram
buczynę i ratuję lasy.

J.Mikita, 4sp

spławić, czyli umyć,  oddzielić złą
od dobrej, wysuszyć i włożyć do
worków. Następnie zawieźć 
i zważyć.

   To jest monotonne oraz
wyczerpujące zajęcie, ale warto,
bo owoce buczyny są później
wykorzystywane do  ratowania
lasów. Pod skorupką jest ziarenko,
które później można posadzić. Po
latach wyrośnie z niego buk. A jak
będzie ich wiele, to ogromny las.
Drzewa filtrują powietrze, więc są
bardzo potrzebne  ludziom  
do zdrowszego funkcjonowania. 
W wielu miastach jest smog, 
a drzewa w dużym stopniu
pomagają ludziom jakoś się z nim
uporać. Zbieranie buczyny jest  

Buczynowy

Owoce

Kolejna nagroda dla strażackiej
kroniki
Nasza lotyńska kronika znalazła się w gronie 17 Wzorowych Kronik
XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Kronik Strażackich, którego finał
odbył się w dniach 21-22 września w Olsztynie. 

   Z terenu województwa
wielkopolskiego zgłoszono
najwięcej, bo aż 18 kronik, choć
były i takie, które nie przesłały
żadnej. Pierwszego dnia
kronikarze z terenu całej Polski
zwiedzili miasto oraz wzięli udział
w warsztatach szkoleniowych.
Drugiego dnia odbyły się prelekcje
oraz podsumowanie rywalizacji. 
17 kronik z całej Polski, w tym 
4 z województwa wielkopolskiego, 
a wśród nich nasza, uzyskały tytuł
wzorowy. 

Ogólnopolski konkurs składa się 
z kilku etapów. Pierwszym jest po-
wiatowy, a kolejnym wojewódzki.
W tym roku odbył się on w Kle-
czewie. Zaprezentowano tam 22
kroniki z 11 powiatów woj. wielko-
polskiego. Lotyńska znalazła się 
w gronie 10 wyróżnionych.   

i działań OSP Lotyń. Kronikarka
gromadzi w nich także artykuły 
z lokalnej prasy, opisujące sprawy i
problemy mieszkańców.

Laura Budzyńska, 7sp

   Strażacką kronikę prowadzi od
lat, dużymi z sukcesami, druhna
Renata Żydałowicz. Jej dzieło, 
w które włożyła wiele pracy 
i któremu poświęciła dużo czasu,
ma już 16 tomów. Znajdują się 
w nim różne informacje z życia

las

buczyny
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czwartek, 7.11.2019 r.
   24 dni do mojego wyjazdu i 47 do
gwiazdki!!

 Chyba matka natura usłyszała, jak
ją osmarowałam. I bardzo dobrze,
bo dzisiaj, o dziwo, słonecznie i
ciepło. Można wyjść ze szkolnej
nory i spędzać czas 
na świeżym powietrzu. Podobno
pomaga ono w myśleniu i dlatego
w czasie przerw nauczyciele
wypychają nas na dwór. Myślą, 
że to co coś zdziała. Wątpię...

   Z czym kojarzy wam się postać
p. Andrzeja Miłoszewicza?
Podejrzewam, że wielu z nas nie
pała miłością do polonisty. Mnie
przede wszystkim z krzyczeniem
na nas, bezbronnych jak baranki
uczniów, ale też, o dziwo,
śmiesznymi żartami, złośliwymi
uwagami (szczególnie na mój
temat), kłótniami na lekcjach
polskiego oraz skarżeniem do
rodziców. Tak! Polonista DONOSI,
jak na nauczyciela przystało, na
nas rodzicom i wmawia im, jacy
 jesteśmy straszni i niegrzeczni.
Pff, same kłamstewka. 
   Wiem coś o tym i  nikomu nie
życzę tego co mnie ostatnio
spotkało. To było parę dni temu.
Wróciłam zadowolona do domu,
myślałam, że na wstępie dostanę
cieplutki obiad,  a co otrzymałam? -
niezadowoloną minę mamy.  Nie
wiedziałam, o co chodzi, dlatego
zlekceważyłam to i ruszyłam w
stronę swojego pokoju. I właśnie
wtedy dolałam oliwy do ognia..
Usłyszałam za plecami „musimy
porozmawiać” i już wiedziałam, że
jestem na przegranej pozycji.
Możecie zapytać, jakie były skutki
mojej rozmowy z mamą, ale to
chyba logiczne, nie bez powodu
teraz siedzę przed komputerem. 

Wtorek, 12.11.2019 r.
19 dni do mojego wyjazdu i 42 do
gwiazdki!

Weekend był zdecydowanie za
krótki i bardzo szybko minął.
Niestety, trzeba wrócić do szkolnej
rzeczywistości i wziąć się w garść,
bo zapewne nie tylko mnie czeka
sporo kartkówek i sprawdzianów,
nie wspominając już o pracach
domowych, które nauczyciele
zadają z dziką radością. Pewien
nauczyciel twierdzi nawet, że dni
bez zadań domowych powinniśmy
oznaczać w kalendarzu jako
świąteczne. Inny, że nie ma
wyboru, bo pisać trzeba, a
podobno w niektórych szkołach,
także w Polsce, wystarczą lekcje.
Dlaczego u nas nie mogłoby tak
być. Wszyscy mieliby więcej czasu.
Nauczyciele także. Jeszcze chwila
i będą wystawiane końcowe oceny
z pierwszego półrocza. 

  

środa, 6.11.2019 r., 
   Siedzimy w trójce. Agata pracuje
nad materiałem konkursowym na
Junior Media. Zajmie jej to jeszcze
sporo czasu, bo musi pozbierać
trochę informacji, porobić zdjęcia 
i nagrać filmy, a potem
przekształcić to wszystko 
w reportaż interaktywny.
Oczywiście ja, z "wielką chęcią" ,
jej w tym pomogę. Właśnie
wypisuje fragmenty (potrzebne do
materiału) z pierwszej szkolnej
kroniki. To zeszyt formatu A3 
z pożółkłymi kartkami zapisany
ręcznym pismem, no i atramentem,
który gdzieniegdzie wyblakł. Ale
pismo jest czytelne i staranne.

 
   W piątek odbędzie się apel 
z okazji narodowego Święta
Niepodległości. Obchodzimy je 
w  poniedziałek (11 XI). To dzień
wolny, więc można powiedzieć, 
że weekend znowu mamy
przedłużony.

..

LAURKOWY 
dziennik

część 2.
Laura Budzyńska, 7sp

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

11-18.08. – Lotyńscy strażacy
wzięli udział w kolejnym etapie
projektu finansowanego ze
środków Erasmus+. Tym razem
spotkanie i zajęcia odbyły się w
Lubece.  

14.08. –Instytut Badań Marki
przyznał lotyńskiej  przychodni
lekarskiej „Amelia” certyfikatu
„Zdrowy pacjent”.

22.08. – Stowarzyszenie Przyjaciół
Sołectwa otrzymało od Zarządu
Województwa Wielkopolskiego
środki (4830 zł) na realizację
projektu "Kulturalne Sołectwo
Lotyń - kluczem do integracji 
i odnowy wsi" w ramach konkurs
pt. "Nasza wieś, naszą wspólną
sprawą". 

27.08. – Nauczyciele po wakacyj-
nej przewie powrócili do pracy.

2.09. – Uroczystym apelem
zainaugurowany został rok szkolny
2019-2020. Zespół Szkół w Lotyniu
tworzyć będą 2 oddziały
przedszkolne (50 dzieci) oraz 
9 oddziałów szkolnych (170
uczniów).

7.09. – Na boisku wiejskim odbyły
się kolejne Dożynki Parafialne 

w Lotyniu. Dochód z nich, który
wyniósł ostatecznie 23 tys. zł.,
zostanie przeznaczony na remont
lotyńskiej świątyni. Starostami
dożynek byli Alicja i Jan Kotowie 
z Lubniczki.

7.09. – Drużyna z OSP Lotyń
zwyciężyła w Feuerwehr-
Olympiade MORI 2019.

10.09. – Zespół Szkół  w Lotyniu
otrzymał certyfikat za udziału w
roku szkolnym 2018-2019 w
Akademii Wspomagania,
organizowanej przez Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

10.09. – Mieszkańcy sołectwa Lo-
tyń dyskutowali w sprawie podziału
funduszu soleckiego na 2020 rok.

11.09. – Odbyło się zebranie
ogólne z rodzicami, a po nim
pierwsze wywiadówki, podczas
których wybrane zostały klasowe
rady rodziców oraz przedstawiciele
do Rady Rodziców Szkoły.

11.09. – Członkowie rady
pedagogicznej spotkali się, aby   

aby poznać sprawozdanie z planu
nadzoru za rok szkolny 2019-20.

14.09. – Reprezentacji sołectwa
Lotyń zwyciężyła w turnieju
sołectw rozegranym podczas
Gminnych Dożynek w Okonku.

19.09. – Przedszkolaki spotkały się
z policjantem z KP w Okonku. 

20.09. – Odbył się Dzień
Przedszkolaka. W szeregu zabaw i
atrakcji, jakie przygotowały
organizatorki, p. A.Świercz i p.
H.Szumert, wzięły udział maluchy
z 5 przedszkoli z gminy Okonek.

* Klasa VII wzięła udział w porząd-
kowaniu lasów koło Węgorzewa w
ramach akcji #sprzątaMY, zaini-
cjowanej przez Prezydenta RP. 

opr. S.Kuczyńska, A.Kubik

OSP

Dzień przedszkolaka

Po pracy

Sołectwo
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