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Będziemy mieli filmowy
festiwal!

Członkowie redakcji szkolnej gazety
bardzo często wyjeżdżają na różne
festiwale. Tym razem wspólnie ze
swoim opiekunem,  p. Andrzejem 
Miłoszewiczem, przeprowadzą  taki 
w naszej szkole. Będzie to 
8. Ogólnopolski Festiwal Animacji 
O!PLA. Wiosna i przedwiośnie 2020.
Odbędzie się on w całej Polsce w
dniach 21 lutego – 19 kwietnia 2020
roku w 88 miejscowościach. Wśród
nich znajdzie się  także Lotyń. 
W naszej szkole dzieci obejrzą  filmy 
16 i 17 marca.  Zapowiadać je będą
członkinie redakcji.

„O!PLA” oznacza „O! Polska Animacja”.
To wersja nazwy „Oh! People Love
Animation”. Festiwal realizowany jest od
2013 roku i chodzi w nim o to, jak piszą
organizatorzy, żeby dotrzeć z „najnowszą i
najlepszą polską animacją dla dzieci,
młodzieży i dorosłych do jak największej
ilości miejscowości w całej Polsce”. Na
pomysł zorganizowania festiwalu

w Lotyniu wpadł 
p. A.Miłoszewicz.
Termin został
ustalony z
wychowawczyniami
przedszkolaków
oraz kl. I-IV. 16 i 17
marca każda 
z grup obejrzy dwa
seanse. Maluchy
zobaczą podczas
nich po 5 filmów
(każdy zestaw trwa
ok. 30 min.), 
a starsi po 7 (ok.
godziny). Potem
młodzi widzowie
wybierać będą
swoich faworytów –
na specjalnych 
kupach zaznaczą,
jakie filmy
najbardziej im się
podobały.  

Wyniki zostaną odesłane do
organizatorów, którzy poinformują o nich w
Opolu, na specjalnej gali, 18 kwietnia tego
roku. Zwycięzcy dostaną nagrody, które
nazywają się Tobołki Koziołka Matołka. 
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   Tak naprawdę  O!PLA organizuje dwa
konkursy. Ten dla dzieci, ale także dla
dorosłych. Na tegoroczny festiwal
wpłynęło prawie 250 filmów, z których
organizatorzy wybrali 101 do konkursu
głównego i 21 do konkursu Teraz Dzieci
Maja Głos.

Wiktoria Kuczyńska, kl. 4
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Leszek Kuśmierzak poświęcił
pojazd. Po niedługiej ceremonii
odbyła się oficjalna prezentacja
wozu. 

Czekali i się doczekali!
Od 2010 roku lotyńska Ochotnicza Straż Pożarna
starała się o nowy wóz bojowy. Po 10 latach udało
się udało. W sobotę, 15 lutego, odbyła się oficjalna
uroczystość przekazania nowego pojazdu
miejscowej jednostce.

   Na placu parkingowym przy hali
sportowej zgromadzili się
mieszkańcy Lotynia i okolic,
miejscowa jednostka straży w
pełnym składzie oraz zaproszeni
goście. Byli wśród nich:
przedstawiciele władz
państwowych (m.in. asystent posła
na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
p. Marty Kubiak – p. Dominika
Łoboda), wojewódzkich (m.in.
wicewojewoda Województwa
Wielkopolskiego – p. Maciej
Bieniek),  powiatowych (m.in.
Starosta Powiatu Złotowskiego – p.
Ryszard Goławski) i gminnych
(m.in. Burmistrza Okonka) oraz
straży pożarnej (m.in.Wielkopolski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej 
w Poznaniu – mł. bryg. Dariusz
Matczak). Z partnerskiej gminy
Stockelsdorf Mori przyjechała też
jej burmistrz, p. Julia Samtleben,
oraz delegacja tamtejszych
strażaków.

   Uroczystość rozpoczęło
wysłuchanie hymnu oraz
podniesienie na maszt polskiej
flagi. Następnie, po krótkich
przemówieniach, burmistrz
A.Jasiłek w asyście mł. bryg.
D.Matczaka oraz dh. A.Kasprzaka
- prezesa ZOP ZOSP RP w
Złotowie przekazał dokumenty 
i kluczyki i kluczyki do nowego
auta kierowcy Waldemarowi
Sochackiemu, a proboszcz

 
Lotyń nowego auta było częścią
zebrania sprawozdawczego
jednostki. W czasie jego trwania
wręczono odznaczenia dla druhów
za wysługę lat oraz działalność na
rzecz jednostki i polskiego
pożarnictwa. Tytuł wzorowego
strażaka otrzymali:  dh. Patrycja
Padło, dh Andrzej Grzyb i dh Kamil
Wąchała. Brązowe medale za
zasługi dla pożarnictwa przyznano
dh. Renacie Żydałowicz i dh.
Marcinowi Wasilewskiemu. 
Z kolei dh. Ireneusza Ulatowskiego
wyróżniono za wysługę 45 lat.
Odbyło się także ślubowanie
nowych druhów. Przysięgę złożyli:
W.Piotrowska, Z.Kaleta,
J.Rzadkiewicz 
i P.Szewczyk. 

   
   Jest to GBA 3,5/16 4×4 KAMAZ.
„Realizacja wieloletniego marzenia
– jak napisano na stronie
internetowej jednostki - była
możliwa dzięki zaangażowaniu
strażaków oraz otrzymanemu
dofinansowaniu z Urzędu Miasta 
i Gminy Okonek”. Z budżetu gminy
na ten cel przeznaczono  500 tys.
zł, co stanowi 66% całkowitej
kwoty, jaką trzeba było wydać na
jego zakup. Brakująca kwota to
środki z Krajowego System
Ratowniczo Gaśniczego - 125 tys.
zł - i Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu – 135 tys zł.
Całkowity koszt pojazdu
zbudowanego przez firmę Bocar to
760 tys. zł.

   Tak naprawdę przekazanie OSP

  Podczas zebrania przedstawiono
informację na temat działalności
OSP Lotyń w roku 2019 
i sprawozdanie finansowe.
Zaprezentowano także plany na
rok bieżący. Zostały one przyjęte
jednomyślnie, a zarząd otrzymał
absolutorium.

M.Kostrzak, kl. 7
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Awansowaliśmy
   12 lutego na platformie Junior
Media pojawił się nowy ranking
redakcji w konkursie
„#juniorlab”, jaki organizuje
Polska Grupa Press na portalu
Junior Media. Nasza redakcja
zajmuje w nim 4. miejsce - mamy
257 pkt. Tylko 4 punktów brakuje
nam do podium.

Najnowszy ranking pojawił się po 
rozstrzygnięciu wyzwania drugiego
oraz podliczeniu punktów za
gazetki opublikowane w styczniu.
Niestety redakcji nie udało się
zdobyć żadnych nagród w
konkursach zespołowym i
indywidualnym. Przyznano nam
jednak 5 pkt. za wydanie gazetki 

W konkursie wciąż zdecydowanie
prowadzi „Express Społeczniaka” z
Lubina który zgromadził aż 407
pkt. Drugi jest „Niecodziennik
 Szkolny” z Piły (324 pkt.), a trzeci
„Zlepek” z Chojnowa (284 pkt.).
Aktualnie w konkursie biorą udział
162 redakcje z całej Polski.

Julia Mikita, kl. 4

Na spotkanie 
z autorami 
i ich książkami

   W ramach obchodów 
3. Tygodnia Kultury Języka
Polskiego 28 uczniów z naszej
szkoły pojedzie 6 marca  pod
opieką polonistów (p. J.Czułada 
i p. A.Miłoszewicz) na całodniową 
wycieczkę na Poznańskie Targi
Książek. Są one połączone 
z Targami Edukacyjnymi i obywają
się one na terenach
Międzynarodowych Targów
Poznańskich.

    Organizatorzy zapowiadają
stoiska 140 wydawnictw z całej
Polski. Na uczestników wycieczki
czekają liczne spotkania 
z autorami książek i ilustracji (ma
ich być ok. 50), które odbędą się
na kilku scenach, wystawy
wybitnych ilustratorów oraz strefy
specjalne, np. strefa komiksu, 

czy strefa naj naj z atrakcjami dla
najmłodszych. Odbędą się też
warsztaty. Większość z nich
skierowana jest dla dzieci (np.
warsztat „Zabawa - dziecięcia
wolność i wyobraźnia") i
młodzieży (np. „Name Your Story
- i Ty możesz zostać Kimś
wielkim”).

   Wyjazd jest dla uczniów
bezpłatny. Weźmie w nim udział
także 18-osobowa grupa uczniów
ze SP w Okonku. Za autokar
zapłaci okonecki Urząd Miasta 
i Gminy.

Z.Szynkaruk, M.Szynkaruk, kl. 5
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Pieniądze na imprezy
   Miejsko-Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych co roku przeznacza
pewną kwotę na szkolne imprezy
promujące zdrowy tryb życia. 
W tym roku dofinansowane
zostaną także dwie takie, które
organizuje nasza szkoła. Będzie 
to kolejna edycja Gminnej
Spartakiady Przedszkolaka pn.
„Żyjmy zdrowo na sportowo”.
Odbędzie się ona 9 marca 
i komisja przekaże na jej
przeprowadzenie 1800 zł. Jej
organizacja zajmują się 
p. A.Świercz oraz p. H.Szumert.

   Kolejne 1000 zł dostaną
organizatorzy Dnia Dziecka - Dnia
Sportu. Ta impreza odbędzie się
22 maja br. i przygotują ją m.in.
nauczyciele wychowania
fizycznego.

 R.Kozłowska, kl. 5 

.

świątecznej (zad. zespołowe) oraz
7 pkt. za wysłane plakaty
wykonane z użyciem
aplikacji Canva (zad.
indywidualne). Z jakichś powodów
3 nasze prace nie zostały ocenione
– opiekun stara się dowiedzieć ,
dlaczego tak się stało. Nie
policzono nam też punktów za 6
wysłanych recenzji. Może stanie
się to w następnym rankingu.

    Punktów wciąż nam przybywa
również  dlatego, że opiekunowi
udało się złożyć w styczniu kolejne
trzy numery gazety. W lutym
pojawiły się trzy następne (łącznie
ze świątecznym), ale punkty za nie
dostaniemy dopiero w marcu. 
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Będą uczyć się pływać

Od 5 marca br. nasza szkoła
będzie uczestniczyła w 4.  edycji
Programu Powszechnej Nauki
Pływania „Umiem pływać”. W
tamtym roku i dwa lata temu nasi
uczniowie chętnie brali w nim
udział. Program jest finansowany
ze środków Funduszu Zajęć
Sportowych dla uczniów w ramach
dotacji Ministerstwa Sportu i
Turystyki oraz Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego.
Jego jest nabycie umiejętności
pływania przez uczniów z kl. 1-3.

   Zajęcia są bezpłatne. Z naszej
szkoły weźmie w nich udział jedna
15-osobowa grupa (w poprzednim
roku były dwie). Uczestnicy
projektu na basen do Szczecinka
pojadą 10 razy. Każde zajęcia
trwać będą 2 godziny lekcyjne.
Poprowadzą je instruktorzy
pływania. Dzieci będą jeździły we  

o 14.50 z przystanku
autobusowego w Lotyniu, a
przejazdy obsłuży firma Baltic Sea
Trans. Uczniowie każdorazowo
pojadą pod opieką nauczyciela
(wychowawczyni z kl. I-III).

W projekcie uczestniczyć też będą
uczniowie ze szkół podstawowych
w Okonku i Pniewie.

D.Gnaś, kl. 4

 
Sołectwo Lotyń na
zdjęciach i rysunkach

Sołectwo Lotyń wydało zestaw 
8 zdjęć w ramach projektu
„Wielkopolska Odnowa Wsi”.
Znajdują się na nich: Lotyń z lotu
ptaka, budek niedziałającej już
gorzelni, Kościół Katolicki pod
Wezwaniem Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny, Zespół
Szkół w Lotyniu, lotyński park

lotyński park, budynek
nieczynnego dworca kolejowego
oraz dwa rysunki p.
Z.Sienkiewicza, na których
znajdują się zabudowania
Przybysławia oraz dom w Lotyniu z
XIX w. Na każdym zdjęciu
umieszczono krótką informację o
tym, co się na nim znajduje.
Wydawnictwo ma promować
 Sołectwo Lotyń, dlatego m.in.
redakcja „Szkolnego Donosiciela” 

.

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

26.01. – Opiekun redakcji wysłał 6
recenzji w ramach kategorii junior-
krytyk. Każda to dodatkowy punkt
do rankingu konkursu „#juniorlab”.

30.02. – Ukazał się 3. nr
„Szkolnego Donosiciela w którym
znalazły się m.in.: informacje o
Plebiscycie na Wydarzenie Roku
2019, dziennik jurora festiwalu „Ale
Kino”, Dziennik Laurkowy, tekst o
szkolnych mikołajkach oraz o finale
WOŚP”. 
* Opiekun opublikował 16. w tym
roku szkolnym nr. „Szkolnego

Donosiciela” na platformie
www.juniormedia.pl. 
* Opiekun redakcji wysłał „numer
świąteczny” oraz 10 prac
indywidualnych na konkurs
#juniorlab (2. wyzwanie – projekt
graficzny).

27.01.-9.02. – 14 dni trwała
przerwa międzysemestralna 
w szkolnych zajęciach.

31.01.-2.02. – Redakcja pojechała

9. Festiwal Podróżniczy „Na
Szage” do Poznania.

8.02. – Opiekun opublikował 17. 
w tym roku szkolnym nr
„Szkolnego Donosiciela” na
platformie www.juniormedia.pl.

10.02. – Opiekun opublikował 18.
w tym roku szkolnym nr
„Szkolnego Donosiciela” na
platformie www.juniormedia.pl. 

opr. S.Kuczyńska, kl. 7
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podczas pobytu
w Poznaniu na
festiwalu „Na
Szage”
rozdawała je
poznanym
podróżnikom.

   S.Kuczyńska,
kl. 7
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