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"Jedenastka" z Okonka 
do Lotynia i trochę dalej 
jak nowa

Kończy się remont drogi krajowej nr 11
na odcinku od km 123 do 135.
Przebiega on na trasie Lotyń – Okonek i
dlatego jest dla nas interesujący.
Wykonuje go firma budowlana Asta-
Bud, a koszt robót wynosi 8 milionów
zł. Trwają ostatnie prace, które
powinny zakończyć się na początku
grudnia.

   Remont zaczął się w połowie czerwca.
Kierownictwo firmy co jakiś czas na
facebooku pisało, jaki jest zakres prac.
Wymieniali np. „ściąganie humusu na
poszerzeniach drogi i ich stabilizacja na
podbudowie z kruszywa, ścinanie drzew 
i usuwanie ich korzeni oraz ustawianie
krawężników na ławie betonowej”.
Ale to tylko część prac. Na całej długości
położono przecież nową nawierzchnię, 
w kilku miejscach wykonano zjazdy 
i wysepki, przy skrzyżowaniach porobiono
przejścia dla pieszych i je oświetlono. 
Na dodatek powstały chodniki prowadzące
do przystanków, przy których poustawiano
żółte barierki oraz niektóre miejsca
doświetlono lampami. Trwają jeszcze
prace związane z wykonaniem
oznakowania poziomego oraz montaż 

fundamentów pod
oświetlenie
drogowe. Poza tym
plantowane są
pobocza oraz
można zobaczyć
pracowników
układających
polbruk.
Te zmiany, które
zaszyły podczas
remontu, widać
szczególnie na
skrzyżowaniach
jedenastki z
drogami do Kruszki
oraz Glinek, no 
i w samym Lotyniu.
Szczególnie ważne
są oświetlone
przejścia dla
pieszych.

Pracownicy pracują
w coraz
trudniejszych
warunkach, nawet
w deszczu 
i w soboty. Chcą
więc jak najszybciej
wykonać pracę.
Mieszkańcy
Lotynia, Okonka 
i okolic mogą już po
drodze jeździć    

Pracowite warsztaty
    Ponieważ pracy w redakcji jest bardzo
wiele i trudno ze wszystkim zdążyć po
lekcjach, p. Andrzej Miłoszewicz
zaproponował, żeby spotkać się 
w sobotę, 23 listopada, na redakcyjnych
warsztatach. Wzięło w nich udział 
8 uczennic oraz 2 spoza redakcji. 
W czasie 5-godzinnego spotkania
redaktorki szkolnego pisma tworzyły
nowe teksty lub uzupełniały już napisane
materiały, robiły korektę gazety, która
ukaże się już niedługo oraz uczyły się
pisać recenzję (bo wkrótce jadą na
festiwal filmowy i będą opisywać
obejrzane filmy). 
   Podczas trwania warsztatów Laura,
Agata i pomagająca im Jaśmina tworzyły
reportaż interaktywny na konkurs Junior
Media.
    Przy okazji części członkiń redakcji
wzięła udział w warsztatach
introligatorskich (organizowało je 
w szkole lotyńskie sołectwo), podczas
których zrobiły sobie własnoręcznie
przepiękne zeszyty m.in. z
ekologicznego papieru.

W.Kuczyńska, 4sp

bez żadnych przeszkód i na pewno są 
z wyremontowanej drogi bardzo
zadowoleni.

W. Kuczyńska, 4sp
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Podobają nam się
takie dni!

21 listopada to dzień życzliwości.
W poprzednich latach były w
naszej szkole z tej okazji różne
uroczystość. Ale w tym roku nikt 
z nauczycieli niczego oficjalnego
nie zorganizował, nie było apelu 
i przypominania o tym święcie, 
a jednak coś się wydarzyło.

I było tego sporo: polonista nie
zadał klasie piątej pracy domowej,
a w siódmej nie zebrał
sprawdzianów, pani od przyrody  

i biologii pozwoliła tej samej klasie
pisać sprawdzian  
z wykorzystaniem podręczników,
nieznośny na co dzień uczeń nie
dostał tego dnia żadnej uwagi, pani
od historii pozwoliła uczennicy
klasy 4 posprawdzać czerwonym
długopisem pracę domową swoich
koleżanek 
i kolegów, pani od matematyki nie
wstawiła uwag tym, którzy nie
przynieśli podpisów pod ocenami,
a pracę domową zadała tylko dla
chętnych. Na dodatek jedna z pań
z obsługi rozdawała słodycze

(szkoda, że tylko nauczycielom), 
a pani od plastyki powiesiła
fantastyczny, własnoręcznie
wykonany plakat na temat dnia
życzliwości.
Podobają nam się takie dni!

Natasza, Julia, Wiktoria, Daria 

Zrobić samemu
zeszyty
Sołectwo Lotyń w ramach projektu
„Wędrowny Zakład Kultury”, który
realizuje Stowarzyszenie
Krotochwile, zorganizowało 23
listopada warsztaty introligatorskie.
Odbyły się one w szkole, 
a poprowadzili je  p. Wiktoria
Dębińska oraz jej współpracownicy
ze wspomnianego stowarzyszenia.
Przyjechali na nie z Poznania.
Uczestnicy zajęć, a właściwe
uczestniczki, bo były to tylko    

dziewczęta i panie,  wykonały 
w czasie warsztatów notatniki 
i zeszyty z ekologicznego papieru,
tektury oraz z płótna. Przy okazji
nauczyły się używać takich
narzędzi jak np. szpilorek czy
kostka introligatorska oraz
dowiedziały się interesujących 

rzeczy o papierze. Dzięki tym
warsztatom nauczyły się też, jak
wykorzystać stare materiały, np.
nie do końca zużyte resztki nici
oraz zwietrzałą gazę.

Dziennikarki z redakcji „Szkolnego
Donosiciela”, które tego dnia miały
w szkole swoje warsztaty, też
skorzystały z zaproszenia 
i wykonały sobie własnoręcznie
zeszyty. Wszyscy uczestnicy zajęć
byli bardzo zadowoleni ze swoich
arcydzieł.

J. Mikita, 4sp

Pracowite warsztaty
Ponieważ pracy w redakcji jest
bardzo wiele i trudno ze wszystkim
zdążyć po lekcjach, p. Andrzej
Miłoszewicz zaproponował, żeby
spotkać się w sobotę, 23 listopada,
na redakcyjnych warsztatach.
Wzięło w nich udział 8 uczennic
oraz 2 spoza redakcji. W czasie 5-
godzinnego spotkania redaktorki
szkolnego pisma tworzyły nowe
teksty lub uzupełniały już napisane
materiały, robiły korektę gazety,
która ukaże

się już niedługo oraz uczyły się
pisać recenzję (bo wkrótce jadą na
festiwal filmowy i będą opisywać
obejrzane filmy). Podczas trwania
warsztatów Laura, Agata i
pomagająca im Jaśmina tworzyły
reportaż interaktywny na konkurs
Junior Media. 

Przy okazji części członkiń redakcji
wzięła udział w warsztatach
introligatorskich, podczas których
zrobiły sobie własnoręcznie
przepiękne zeszyty.

W.Kuczyńska, 4sp

Praca p. E.

warsztaty
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czwartek, 14.11.2019 r.
17 dni do mojego wyjazdu i 40 do
gwiazdki!!

   To jeszcze, co trzyma mnie przy
życiu, to fakt, że zaraz święta 
i dużo wolnego, a potem ferie 
i moje urodziny, bo szkolne życie
wykańcza zapewne nie tylko mnie.
Choć wciąż nie ma na lekcjach
niektórych nauczycieli, bo się
rozchorowali, to i tak plan jest
niezbyt zadowalający. Zamiast
wolnych godzin zastępcze lekcje,
bo przecież każda, jak mówią,
„przygotowuje nas do
najważniejszych (przed maturą)
egzaminów w naszym życiu i nie
można tracić czasu na głupoty”... A
ja uważam, że najważniejszy jest
egzamin, który zrobi nam dorosłe
życie, bo przecież wiedza o tym,
jak rozmnażają się jakieś
egzotyczne zwierzątka NA
PEWNO przyda nam się do 
np. wychowywania dzieci.

   Dziś było zebranie redakcyjne.
Dostałam na nim propozycję nie do
odrzucenia, chyba wiadomo, gdzie
wyczuć sarkazm… Omówiliśmy
wyjazd do Poznania 
i najważniejsze nasza sytuację 
w Junior Media. Więcej o moim
„nowym stanowisku” można się
dowiedzieć w bardzo ironicznym
(naprawdę się starałam)
pierwszym autorskim „Od redakcji”.
Szczerze mówiąc, jak czytałam
poprawiony tekst, to dosłownie
przez ułamek sekundy

współczułam opiekunowi wyboru,
jednak szybko zmieniłam zdanie,
bo od razu po otrzymaniu
propozycji ostrzegłam, że to może
się źle skończyć.

piątek 15.11.2019 r.
16 dni do mojego wyjazdu i 39 do
gwiazdki!

   Nareszcie weekend! Można
odpocząć i chociaż na chwilę
wyrwać się ze szkolnej rutyny. 
Za dwa tygodnie, to ja się wyrwę
aż na tydzień. Bardzo się cieszę 
i jestem, o dziwo, optymistycznie
nastawiona do wyjazdu. Przeraża
mnie tylko myśl 
o nieuzupełnionych notatkach 
i brakach w wiadomościach.
Matematyka, geografia czy
historia, z każdego przedmiotu
powinno się być na bieżąco, 
a ja czuję, że będę miała z tym
OGROMNY problem.

    Mikołajki - chyba każdemu
kojarzą się z prezentami,
słodkościami, uśmiechami i taką
magiczną atmosferą. Robienie
sobie wzajemnie prezentów jest
chyba najlepszym elementem
szkolnych mikołajek. Niestety,
mnie na nich zabraknie, ale
umówiłam się z koleżankami, że
ten moment  zobaczę w telefonie.

W weekend opiekun zabiera się za
pierwszy papierowy numer gazety.
Na platformie Junior Media mamy
opublikowane 4! Ma się pojawić 5.
Polonista nabrał chyba wprawy w
składaniu gazetki, bo idzie mu to 

coraz szybciej. Sam się zresztą
pochwalił w mailu, pisząc, że
„trening czyni mistrza”.
Podejrzewam, że do mistrza
jeszcze daleka droga, panie
Andrzeju... Ale proszę nie ustawać
w wysiłkach! Robi już pan to kilka
lat i ciągle jest trudno. Tak bywa,
ale nie jest pan przecież  jedynym
Andrzejem, który wciąż się uczy…

środa 20.11.2019 r.
11 dni do mojego wyjazdu i 34 do
gwiazdki!!

Na stronie Ale Kino pojawiły się
krótkie informacje o jurorach.
Przeczytałam je i prawie spadłam z
krzesła, bo ,wow, okazało się, 
że troje z moich rówieśników robi
filmy animowane, a ja napisałam,
że płaczę jak dzidziuś na jakimś
dennym dramacie. Tak, bardzo
kreatywnie. Ale nie ma powodów
do niepokoju, wiem, że nadrobię
wszystkie braki swoją charyzmą,
poczuciem humoru, urokiem
osobistym i swoją obecnością!
Pewnie opiekun, kiedy będzie 
to czytał, pomyśli: „Jak
narcystycznie..”, a to wcale
nieprawda!  Kiedy dokładnie
przeanalizowałam to, co o sobie
napisali, dowiedziałam się o nich
wielu bardzo interesujących
rzeczy. Trafiły się jednak wśród
nich takie, które nie przypadły mi
do gustu. Ulubiona lektura
pewnego chłopaka to "Harry
Potter". Oj, chłopcze, to my się
raczej nie polubimy...

Ze strony

LAURKOWY 
dziennik 

część 4. 
Laura Budzyńska, 7sp

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

29.10. – W szkole odbył się
konkurs języka angielskiego.
* Opiekun opublikował 2. w tym
roku szkolnym nr. „Szkolnego
Donosiciela” na platformie
www.juniormedia.pl

30.10. – Gmina Okonek otrzymała
dotację celową na doposażenie
świetlic wiejskich w Węgorzewie 
i Lubniczce (po 5 tys. na każdą).

31.10. – Czwartek poprzedzający
Święto Zmarłych był dniem wolnym
od zajęć dydaktycznych. 

1.11. – Na Cmentarzu Parafialnym
w Lotyniu odbyła się kwesta na
rzecz Hospicjum im. Św.
Franciszka z Asyżu w Szczecinku.
Role wolontariuszy pełnili Kinga
Lewandowska, Łukasz Pabian,
Anna Silistrowska - Buczyńska
oraz Kuba Skoczylas.

Wolontariusze

2.11. – Członkinie Rady Sołeckiej
Lotynia pracowały przy
porządkowaniu klombów w
centrum wsi w związku z
rezygnacją z opieki nad nimi przez
Koło Gospodyń Wiejskich z
Lotynia. 

7.11. – Ukazał się pierwszy ranking
konkursu organizowanego przez
portal www.juniormedia.pl.
„Szkolny Donosiciel” znalazł się 
na 8. miejscu (razem z 12 innymi
redakcjami po podliczeniu gazetek
za październik).

8.11. – W hali odbył się uroczysty
apel z ok. 101. rocznicy
odzyskania przez Polskę
niepodległości.
* Tego samego dnia sześcioro
uczniów z naszej szkoły wzięło
udział w regionalnym konkursie
Piosenki Żołnierskiej 
i Patriotycznej Semper Liberi
zorganizowanym przez Okoneckim
Centrum Kultury. Niestety,
żadnemu z nich nie udało się
znaleźć wśród wyróżnionych.

12.11. – Opiekun redakcji złożył 
i opublikował 3. w tym roku
szkolnym nr. „Szkolnego
Donosiciela” na platformie
www.juniormedia.pl.

14.11. – Dwie bibliotekarki 
z Biblioteki im. Cz.Miłosza 
w Okonku spotkały się z
przedszkolakami w ramach
projektu „Pierwsza książka”.

15.11. – Panie A.Świercz 
i H.Szumert zorganizowały dla
swoich podopiecznych dzień
zdrowego gotowania i jedzenia.
* Opiekun redakcji opublikował 4.
w tym roku szkolnym nr.
„Szkolnego Donosiciela” na
platformie www.juniormedia.pl

18.11. – Ponad 50 przedszkolaków
oraz uczniów 
z klas I-III oglądało w Szczecinku
wyjazd przedstawienie pt. „Shreck
– baśń o tolerancji”. Spektakl,
opracowany na motywach książki
W.Steiga, wystawił Teatr
Profilaktyczny „Alert”
* Odbyło się ostatnie spotkanie
Rady Rodziców Szkoły w starym
składzie. Po złożeniu
sprawozdania z rocznej
działalności powołano nową Radę
Rodziców Szkoły, na czele której
stanęła p. Agnieszka Pabian.
** Odbyło się pierwsze spotkanie
Sztabu 28. Finału WOŚP.
Kierowała nim będzie, jak w roku
ub., dyr. I.Adamczuk.
*** Opiekun redakcji opublikował 5.
w tym roku szkolnym nr.
„Szkolnego Donosiciela” na
platformie www.juniormedia.pl.

20-22.11. – Uczniowie klasy VIII
pisali egzaminy próbne. Arkusze 
z języka polskiego, matematyki
oraz języka angielskiego
przygotowało wydawnictwo Nowa
Era.

20.11. – Nauczycieli wzięli udział w
szkoleniu pt. „Myślenie wizualne w
motywowaniu uczniów”.
Prowadziła je w ramach Akademii
Wspomagania p. Katarzyna
Kwaśnik. Efekty? – na razie to
ćwiczenia, ale z pewnością na
lekcjach pojawią się wkrótce
ciekawe propozycje dla uczniów.

opr. A.Kubik, 7sp. 

SZD

Szkolny Donosiciel 2019-2020 
nr 8.

Teksty napisały: L.Budzyńska,
A.Kubik, W.Kuczyńska, J.Mikita,
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