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Lotyń już zaczął grać dla
WOŚP
Jak co roku tydzień przed ogólnopolskim finałem Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy w hali sportowej w Lotyniu
odbywa się turniej siatkarski. Miejscowy klub siatkarski
dołącza w ten sposób do pomocy poprzez zbiórkę pieniędzy
wśród jego uczestników. Zwycięzcą w tym roku została
drużyna „Begezaury” ze Szczecinka.

   W zawodach wzięło udział 7 drużyn 
z powiatów złotowskiego 
i szczecineckiego (miało być 8, ale jedna
wycofała się w ostatniej chwili).
Podzielono je na dwie grupy i w nich
rozegrano mecze systemem każdy 
z każdym do dwóch wygranych setów.
Ostatecznie o 3. miejsce walczyli SKS
Lotyń i Rich Trans Czaplinek. Rywalizacja
zakończyła się wynikiem 2:0 dla gości. 
W finale „Begezaury” wygrały z Rich Trans
Czaplinek.

   Turniej sędziowali panowie Włodzimierz
Choroszewski oraz Michał Łuczko, ale
pomagających i wspierających było
znacznie więcej.

   Wszystkie zebrane pieniądze, czyli
wpisowe wpłacone przez drużyny, zysk 
z kawiarenki (w czasie turnieju zadbano
także o apetyt obecnych) oraz datki od
osób oglądających i indywidualne wpłaty
zawodników zostaną przekazane na rzecz
WOŚP 12 stycznia podczas lotyńskiego 

finału tej
największej 
w Polsce imprezy
charytatywnej.

Trzeba jeszcze
dodać, że drużyny 
i najlepsi zawodnicy
wyjechali z Lotynia
z pucharami 
i medalami.
Ufundował je 
p. Andrzej
Turczyna, 
a głównym
sponsorem turnieju
była firma Elda -
Eltra
Elektrotechnika
S.A. ze Szczecinka.

A.Kubk, kl. 7 .

.

      Wszystkich mieszkańców Lotynia 
i okolicznych wsi na finał tegorocznej

Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy zapraszały plakaty ze

szczegółowymi informacjami. (red.)

Tegoroczny finał
WOŚP poprzedzi
sobotnia gala
fitness.
Wszystkich
chetnych
zaprasza do
udziału w niej
pomysłodawczyni,
dyr. I.Adamczuk. 
(red.)
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Z dziennika jurora 
W czasie swojego pobytu w Poznaniu L.Budzyńska prowadziła
dziennik. Oto jego obszerne fragmenty. 

część 5.

środa, 4.12.2019 r. 

Dziś spotkał się z nami dyrektor
festiwalu pan Jerzy Moszkowicz.
Złapał nas w biurze i widać było, że
nie ma za wiele czasu. Zapytał nas
jednak o obejrzane do tej pory
filmy. Wspomniał też o tym, który
obejrzymy w piątek i powiedział, że
być może po nim zmienimy
zupełnie werdykt. Będzie to "Cały
świat Romy". 

W czasie spaceru z Multikina do
hotelu p. Andrzej pochwalił się, że
widział w Novotelu dwóch polskich
bardzo znanych aktorów -
Edwarda Lubaszenkę i Cezarego
Pazurę.

Za dwa dni rozstrzygnięcie
konkursu na reportaż interaktywny.
Niestety, chyba nie mamy szans,
bo opiekun dostał informację, że
organizatorzy nie mogą w nim
odpalić filmów. U nas wszystko
chodziło, więc w czym problem? 
I jeszcze jedno w sprawie
konkursu "#juniorlab". Ogłoszono
2. wyzwanie. Do 31 stycznia
powinniśmy przygotować
świąteczne wydanie szkolnej
gazetki (4-8 stron), w której znajdą
się przynajmniej 4 różne grafiki
wykonane w programie Canva. 
To zadanie zespołowe, bo   

bo indywidualne polega na
stworzeniu plakatu promującego
jakiś ważny temat.

czwartek, 5.12.2019

Zanim zaczęliśmy dziś pracę 
p. A.Grala udzieliła mi lekcji
gramatyki. Chyba lepiej wiem, 
na czym polegają pewne zjawiska
fonetyczne… 

Za mną już dwa dzisiejsze seanse.
"Magiczne święta Ewy" to
holendersko-niemiecki typowo
familijny film, który porusza tematy
ekologiczne. Chodzi o ochronę
bezmyślnie i dla pieniędzy
wycinanie lasów. Sympatyczni
bohaterowie są jednak sprytniejsi 
i szlachetniejsi od czarnego
charakteru. Widowni bardzo się
podobał i nagrodziła go oklaskami.
Mnie się jednak wydaje, że to nie
jest film na festiwal. Podobał mi
się, ale radziłabym go obejrzeć
z mamą i tatą pod kocykiem w
świąteczny wieczór. Zupełnie inny
był drugi film, chiński pt. "Pierwsze
pożegnanie". Pokazywał on
problemy ludzi z innego
kontynentu, a przede wszystkim
dzieci, których dzieciństwo jest tak
bardzo różne od naszego. Był 

. .

chyba za trudny dla obecnych na
nim widzów i wielu jego koniec
przyjęło z głośnym uczuciem ulgi.
Czy któryś z tych filmów zmienił
coś w moim rankingu? - nie. 

   Oprócz tego, że jestem
najlepszym kibicem, jurorem,
doradczynią w sprawach
beznadziejnych i redaktorką, to
mam też zadatki na paparazzi.
Dziś obfotografowałam kolejnego
przystojniaka. Miałam go na
celowniku od dawna, ale że był ze
mną w jednej sali, to zapewne
specjalnie sam wszedł mi w
obiektyw. Pan Miłoszewicz obejrzał
zdjęcia i stwierdził, że niektóre są
fatalne. Tym bardziej nie rozumiem
tych ciągłych uwag na temat
mojego nowego telefonu (dostanę
go na gwiazdkę). Wszystkie
zdjęcia nim zrobione (nawet te z
ukrycia) będą fantastyczne i
perfekcyjne, cudowne i idealne.

   Mieliśmy dziś skromną sesję
zdjęciową. Pojawił się jakiś fotograf
i poprosił o pozowanie do zdjęć.
Najpierw przed budynkiem
Multikina fotografowaliśmy się z
AleKiniakami, a potem wróciliśmy
na kolejne do naszej salki obrad.
Wszystko trwało 15 minut. To ja
dłużej się do tych zdjęć
przygotowywałam! 
   

. .



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Wydanie specjalne 01/2020 | Strona 3 
www.juniormedia.pl Szkolny Donosiciel 14 2019-2020

   Odwiedzili mnie rodzice razem 
z dziadkiem (babcia utknęła 
w domu z moimi siostrami).
Przywieźli mi trochę słodyczy 
i obejrzeli pokój, w którym
mieszkam. Nie zadbałam 
o wybitny porządek, bo nie miałam
czasu (wszystko wina opiekuna),
ale mama nie czyniła mi żadnych
uwag. Kocham cię, mamo!!! Przy
okazji dowiedziałam się czegoś
ciekawego. Okazało się, że mój
tata razem z dziadkiem
remontowali kiedyś 8. i 16. piętro
Novotelu!  Ponieważ hotel stoi,
zrobili to chyba dobrze. 

Nie wszystkie rzeczy są tutaj ze
mną konsultowane. Opiekun dostał
zaproszenie od pani Ani na
wieczorną galę z ok. 25-lecia
projektu Wielka Przygoda z
Filmem. O tym, że się na nią
wybierzemy, dowiedziałam się

dwie godziny przed jej
rozpoczęciem. Odbyła się ona 
w Kinie Pałacowym i trwała od
19.30 do 21. Większą część z tego
czasu zajęły projekcie filmów, jakie
w ciągu ćwierć wieku zrealizowano
w ramach tego przedsięwzięcia.
Organizatorzy zaprosili na
uroczystość reżyserów,
dźwiękowców, kamerzystów,
scenografów i innych twórców oraz
wspierających, by im za te 25 lat
podziękować. Wyrazem 

wdzięczności były porcelanowe
statuetki przypominające figurkę
Oscara. Jedną z nich dostała pani
Grala. 

   Pan Andrzej wciąż siedzi 
w Internecie (ach, ta dzisiejsza
MŁODZIEŻ...), więc wyczytał
wyniki konkursu na młodzieżowe
słowo roku. Nie zgadniecie!
Została nim ALTERNATYWKA!
Drugie miejsce zajęła JESIENIARA
(pozdrawiam fanów Tik-Tok'a), a
trzecie ELUWINA. Przyznał, że
żadnego z nich nie znał, ale ja
przybyłam z pomocą 
i dokładnie wyjaśniłam każde 
z nich. 

Laura Budzyńska, kl. 7 
ciąg dalszy w następnym nr. 

Jak produkuje się bombki?

    26 listopada starsza grupa przedszkolaków
wybrała się na wycieczkę do  fabryki bombek 
w Koszalinie. W czasie wizyty dzieci oglądały 
proces tworzenia ozdób choinkowych. Najpierw 
trafiły do miejsca w którym ze szkła wydmuchuje 
się bombki. Następnie oglądały proces ich
posrebrzania, w którym otrzymywały specjalny
podkład. Później czekał je proces lakierowania – 
w nim bombki otrzymały swój właściwy kolor. 
Potem czekała je już tylko dekoracja.

     Przed opuszczeniem fabryki dzieci otrzymały
bombki w upominku, mogły też same dokonać
zakupu kolejnych. Potem udały się w drogę 
powrotną. Ich wyjazd, który zorganizowała

Oświetlili najpiękniej

   Komisja składająca się z Sołtys Lotynia i Członków
Rady Sołeckiej oceniła 29 grudnia ub. roku iluminacje
posesji i ogrodów, których właściciele brali udział w
konkursie pt. „Zapalmy światełko dla Sołectwa Lotyń”.
Nagrodzeni zostali właściciele najpiękniejszych
spośród 20 ozdobionych miejsc, czyli państwo:
Świtlingowie, Suchanowscy, Kobylarzowie, Stawiccy,
Wąchałowie, Kania, Balińscy i Duńscy. Wcześniej
komisja zadecydowała, żeby zrobić jedną wspólną
kategorię zamiast trzech wcześniej planowanych. 
Do wyróżnionych trafiły m.in. przygotowane przez 
p. A.Turczyna zegary oprawione w drewno, na którym
znajduje się okolicznościowy napis.

Z.Szynkaruk, kl. 5

S
W fabryce

i przygotowała
p. A.Świercz,
trwał ok. 5
godzin.

M.Szynkaruk,
 kl. 5

Autorka...

L
bombek

am
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RECENZJA

    „Haker” to debiut fabularny
Poula Berga, duńskiego reżysera 
i scenarzysty, który wcześniej
 zajmował się serialami dla dzieci 
i młodzieży. Film powstał w 2019
roku. Berg go wyreżyserował na
podstawie scenariusza napisanego
razem z Rune Kalle Bjerkø.   

   Tytułowym hakerem jest 13-letni
Benjamin (w tej roli Rumle Kærså),
przebywający od wielu lat w domu
dziecka. Jego pasją jest
informatyka. Poświęca jej wiele
czasu. To właśnie komputerowe
zdolności pomogą chłopcu
odnaleźć prawdę o tym, dlaczego
przed laty zaginęła jego matka,
także zajmująca się informatyką. 

    Akcja filmu zaczyna się, gdy
chłopak spotyka się w szkole 
z tajemniczymi mężczyznami 

i okazuje się, że pamięta głos
jednego z nich, gdzieś już go
kiedyś słyszał… Kiedy więc
pokazują mu zdjęcie matki
wykonane kamerą zamontowaną
na jednej z ulic, nie przyznaje, że
ją poznaje. Nie mówi prawdy, bo
nie wierzy w ich dobre intencje.
Postanawia sam dowiedzieć się, 
o co chodzi i dzięki temu trafia na
trop tajnego algorytmu, który chcą
zdobyć służby specjalne. Razem 
z nową koleżanką o imieniu
Savana (gra ją Josephine
Chavarria Højbjerg) spróbują
dotrzeć do prawdy o zaginięciu
matki. Szybko okaże się, że nie
mogą ufać nikomu, a to nie ułatwia
zadania.

   Nie będę zdradzała, jak potoczą
się ich dalsze losy, ale mogę
powiedzieć, że będzie bardzo
ciekawie, a bohaterowie nie raz 
i nie dwa znajdą się w tarapatach. 

    Polecam więc obejrzenie
„Hakera”, ponieważ film jest bardzo
ciekawy, ekscytujący 
i pełny zwrotów akcji. Nie będzie 
to jednak łatwe, bo na razie nie ma
go w kinach. Na razie „Hackera”
mogli zobaczyć tylko widzowie 37.
Międzynarodowego Festiwalu
Filmów Młodego Widza Ale Kino 
w Poznaniu.  

N.Morgiel-Zarzycka, kl. 5

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

19.12. – Opiekun opublikował na
platformie junior media 9. numer
„SzD” w konkursie „#juniorlab”.

20.12. – Uczniowie ZS w Lotyniu
wzięli udział w szkolnej
uroczystości z okazji Świąt Bożego
Narodzenia, a po jej zakończeniu
w spotkaniach opłatkowych i
klasowych wigiliach.(zdjęcie
poniżej)

21.12.2019-6.01.2020 – 17 dni
trwała przerwa świąteczno-
noworoczna w zajęciach
szkolnych.

21-22.12. – Opiekun redakcji
opublikował na platformie
www.juniormedia.pl 10. i 11. w tym
roku szkolnym nr. „Szkolnego
Donosiciela”.

27-30.12. – Na platformie
www.juniormedia.pl opublikowane
zostały 12. i 13. w br. szkol. nr.
„Szkolnego Donosiciela”.

Haker

  Szkolny Donosiciel 2019-2020 
nr 14 

Teksty napisały: L.Budzyńska,
A.Kubik, S.Kuczyńska,

M.Szynkaruk, Z.Szynkaruk,
N.Morgiel-Zarzycka.

 Nr złoż. i opublik. 10 I 2020SzD

9.01. – Wiktoria Kuczyńska z kl. IV
otrzymała 100% punktów
W.Kuczyńskiej w konkursie
językowym o nazwie Olimpiada
Wiedzy Archimedes – Lingua Plus.

10.01. – Uczniowie i nauczyciele
pożegnali p. Bogumiłę Gawędę,
która w dn. 13 stycznia odejdzie na
emeryturę po 29 latach pracy 
w szkole.

opr. S.Kuczyńska, kl. 7

.

alekino.com

ZŚam
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