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WYDARZENIE  ROKU  2013
- 12. edycja plebiscytu organizowanego przez redakcję „Sz.D.” -

     Drodzy Czytelnicy! Jak co roku o tej porze zapraszamy do udziału w plebiscycie na
Wydarzenie Roku. Tym razem 2013. To już nasza 12. jego edycja! Celem zabawy jest
przypomnienie najciekawszych, według nas, wydarzeń, jakie miały miejsce w Lotyniu oraz
okolicach i wskazanie tego najważniejszego. Będzie z czego wybierać, bo działo się
niemało.
     Plebiscyt zaczęliśmy w roku 2003, więc ma już swoją tradycję. W pierwszej edycji
czytelnicy za najważniejsze wydarzenie uznali otwarcie w Lotyniu gabinetu
stomatologicznego, w ostatniej sukcesy P.Jaskółki-Stanisza w konkursach dziennikarskim 
i fotograficznym. Jakie wygra teraz? Spośród 15 wybranych ponad połowa dotyczy szkoły,
co potwierdza, jak ważną rolę pełni ZS w Lotyniu w środowisku.
     Wszystkich, dużych i małych, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszej
zabawie. Wystarczy tylko wypełnić kupon dołączony do 3. numeru naszego pisma i
przekazać któremuś z członków redakcji lub przynieść do szkoły. Ile jest czasu? – do 15
marca, ale zachęcamy, żeby zrobić to jak najszybciej.
     Wyniki ogłosimy w dniu wydania 4. numeru gazety, prawdopodobnie w końcu marca.
                                                                                                                 P. Mężyńska (IIg)

1. Wiktora Piotrowska z Va
wystartowała po raz

pierwszy w konkursie
dziennikarskim Łajba 2013 o
tematyce marynistycznej 
i zajęła w nim II miejsce 

w kategorii szkół
podstawowych. Swoją pracę

poświęciła Aleksandrowi
Dobie, niezwykłemu

podróżnikowi, który w roku
2012 na kajaku pokonał

Ocean Atlantycki. Nagrodę,
Srebrną Kotwicę, odebrała w

Słupsku.

Wiktoria z Kotwicą

2. Taki plebiscyt to
nowość w naszej szkole.
Uczniowie uczestniczyli

w projekcie Centrum
Sztuki Dziecka 

w Poznaniu, które
zapytało dzieci w całej

Polsce, jakie słowa są dla
nich najważniejsze.

Uczniowie SP w Lotyniu
wybierali je pierwszego

dnia wiosny 
i uznali, że jest nim

„SPORT”. Na kolejnych
miejscach znalazły się

„rodzina” i „życie”.

3. Kinga Luksemburg 
z powodzeniem bierze
udział w konkursach

dziennikarskich. Tym razem
jej pracę, rozmowę z dyr.

W.Choroszewskim,
wyróżniło jury woj. konkursu

dziennikarskiego pt.
„Miejsce, w którym

mieszkam…”. Konkurs
zorganizował Młodzieżowy
Dom Kultury w Poznaniu.

4. Lotyńska OSP ma
kolejny powód do dumy.
Ela Popowicz, uczennica

kl. III naszego
gimnazjum, zajęła

pierwsze miejsce w
wielkopolskich

eliminacjach XXXVI
edycji Ogólnopolskiego

Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież
Zapobiega Pożarom”.

Odbyły się one w
Ostrowie Wlkp. 13

kwietnia. W
ogólnopolskim finale

sukcesu wprawdzie nie
było, ale zwycięstwo w

Ostrowie to na pewno nie
ostatnie osiągnięcie
absolwentki naszej

szkoły.

5. „Dzień otwarty 
z elektrośmieciami”, jaki

zorganizowany został w ZS
w Lotyniu w maju, przyniósł

mu wyróżnienie 
w ogólnopolskim konkursie.

Aby wziąć w nim udział,
należało przesłać

organizatorom
(Stowarzyszenie Europa
Nasz Dom z siedzibą 

w Tarnowie) filmową relację
z tego wydarzenia. Jak

potem się okazało nagranie,
przygotowane przez 
p. B. Solkę-Kubiak,

przyniosło szkole nagrodę 
w postaci nowoczesnej

tablicy multimedialnej, do
której organizatorzy dołożyli

jeszcze projektor. 

Głosowanie K.Luksemburg

Ela wśród nagrodzonych

Część zebranych
elektrośmieci

ZASADY  PLEBISCYTU

1. Na kuponie (obowiązują tylko te z pieczątka redakcji)
należy zaznaczyć krzyżykiem w okienku przy wybranym
wydarzeniu - tylko jednym!
2. Każdy uczeń naszej szkoły, który chciałby wziąć udział w
losowaniu upominków, proszony jest o podanie na odwrocie
kuponu swoich danych.
3. W plebiscycie mogą wziąć udział wszyscy czytelnicy
naszego pisma.
4. Plebiscyt potrwa do połowy marca. Ogłoszenie wyników i
losowanie upominków nastąpi podczas apelu z ok. wydania
kolejnego numeru "Szkolnego Donosiciela".
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6. Dyr. Cezary Osojca wciąż będzie kierował
Zespołem Szkół w Lotyniu. Do konkursu na
stanowisko dyrektora, jaki odbył się w końcu
maja, przystąpić miało dwoje kandydatów. Z

niewiadomych przyczyn jeden z nich w ostatniej
chwili zrezygnował, a komisja konkursowa
pozytywnie zaopiniowała kandydaturę dyr.

Osojcy.

9. Jakub Pokusa, dwukrotny mistrz Polski w
kickboxingu light contact i full contact juniorów, w

lipcu w angielskim Coventry osiągną swój
największy dotąd sukces - został mistrzem
świata w teakwondo w swojej kategorii. Były

uczeń szkoły w Lotyniu od kilku lat trenuje w KSW
w Szczecinku pod okiem wybitnego trenera
Krzysztofa Pajewskiego. Uzyskane wyniki

sprawiły, że J.Pokusa został członkiem
narodowej kadry Polski.

8. Blisko 700 rolników uczestniczyło w I Dniach Pola, jakie 28 czerwca
zorganizowała firma "Tomar". Ich hasło przewodnie brzmiało: Nie pole rodzi,
tylko ten, co po nim chodzi". Przez cały dzień na rolników czekali specjaliści 

i eksperci, którzy dzielili się swoją wiedzą oraz udzielali specjalistycznych
porad w zakresie hodowli zbóż i kukurydzy oraz sprzętu rolniczego.

Imprezie towarzyszyły lustracje pól uprawnych i poletek eksperymentalnych
oraz wystawa sprzętu rolniczego. Na jej uczestników czekały też

wartościowe nagrody.

10. P.W.U-H Plast-Rol Sp.j. - firma p. Jadwigi i
Juliana Kałużów obchodziła swoje 30-lecie.

Zaczynała od produkcji spinaczy i doniczek, teraz
natomiast wytwarza i sprzedaje elektrosprzęt

uznanym producentom artykułów gospodarstwa
domowego. Zajmuje się też przetwórstwem

tworzyw oraz produkcja rolniczą. 

11. Radni Rady Miejskiej w Okonku na
wyjazdowym posiedzeniu, które odbyło się w

sierpniu w lotyńskiej "Danie", zdecydowali
większością głosów o sprzedaży "Hipokratesa".
Sprzeciwiło się tej decyzji dwoje miejscowych

radnych. Mieszkańcy Lotynia i okolic mieli
nadzieję na przeznaczenie tego obiektu na cele
publiczne, np. utworzenie w nim ośr. zdrowia.

Dyplom

Plast-Rol 1983-2013

Hipokrates

J.Pokusa

12. Zespół Szkół w Lotyniu zajął II miejsce w XIV
edycji ogólnopolskiej akcji ekologicznej

"Komputery za tonery", organizowanej przez PTH
Technika w Gliwicach. Szkoła, a właściwie

redakcja gazety, uczestniczy w niej nieprzerwanie
od roku 2003. W czasie XIV edycji do firmy

zajmującej się przetwórstwem odpadów trafiło od
nas ponad 2,6 tys. sztuk tonerów i kartridży, z

czego ponad 1,2 tys. wróciło na rynek w postaci
pełnowartościowych produktów.Dyplom za Kzt

13. Uczniowie ZS w Lotyniu uczestniczyli w III
Kalejdoskopie Przyrody, edukacyjnym programie,

wymyślonym i przygotowanym przez p. Marię
Jaszczyk, nauczycielkę ze szkoły w Górznej. W

czasie kilku wrześniowych dni spotykali się z
podróżnikami i naukowcami, pracownikami

wyższych uczelni oraz pasjonatami, którzy starali
się wzbogacić ich wiedzę z zakresu przedmiotów
przyrodniczych oraz humanistycznych i zarazić

pasją jej odkrywania. dr Paweł Loro

14. A hala jak stała pusta, tak stoi i nic się w niej
nie dzieje. Przez cały 2013 r. prace nie posunęły
się w niej o krok. Kaliski "Murbet" odstąpił od
zakończenia inwestycji, a dwa kolejne przetargi
na wykonanie projektu i dokończenie budowy nie
przyniosły żadnego rezultatu. W końcu roku
wyłoniono za to firmę, mającą do kwietnia 2014 r.
ma przygotować dokumentację projektową.
Dopiero potem ogłoszony zostanie konkurs, który
wyłonić powinien ostatecznego wykonawcę.

Hala

15. Na parafialnym cmentarzu przez cały rok
trwały prace, które bardzo zmieniły jego wygląd.

Przede wszystkim: wycięto niektóre, w tym
zagrażające nagrobkom, drzewa, dokończono

ogrodzenie, położono polbruk, a na dodatek
postawiono kamień, upamiętniający dawnych i

obecnych mieszkańców Lotynia i okolic,
spoczywających na cmentarzu. Słowa uznania
należą się wielu ludziom, ale przede wszystkim
Radzie Parafialnej oraz p. W. Suchanowskiemu. Lotyński cmentarz

7. Na koncie "Szkolnego Donosiciela" kolejny
sukces. Tym razem 2. miejsce w XXII

Regionalnym Konkursie Gazet Szkolnych w
kategorii szkół gimnazjalnych. Organizuje go

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w
Ostrowie Wlkp. To już trzecia nagroda redakcji w
tym konkursie. Żeby wziąć w nim udział, należało

przygotować dziennikarski tekst na temat: Jak
spełnić w I poł. XXI wieku marzenie przyjaciela

dzieci i młodzieży, J.Korczaka, o "szkole
przyjemnej i pożytecznej"?

WYDARZENIE  ROKU  W  LATACH  2002 2012
2002 - otwarcie w Lotyniu gabinetu stomatologicznego
2003 - zmiana Proboszcza Parafii Lotyń
2004 - decyzja o nielikwidowaniu gimnazjum w Lotyniu
2005 - decyzja o budowie "Hipokratesa", specjalistycznej przychodni zdr.
2006 - rozpoczęcie budowy domu pogrzebowego
2007 - uruchomienie gospodarstwa agroturystycznego "Dana"
2008 - oddanie do użytku kapicy pogrzebowej na cmentarzu w Lotyniu
2009 - otwarcie wioski internetowej w OSP w Lotyniu
2010 - otwarcie siłowni w OSP Lotyń
2011 - przedstawienie przez władze projektu likwidacji ZS w Lotyniu
2012 - sukcesy P.Jaskółki-Stanisza w konkursach dziennikarskim i fotogr.

Cmentarz w Lotyniu

Dyr. C.Osojca

red.
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My, czyli Zaczytane Bystrzaki

Co to byłby za film! 
Sukces kasowy murowany!

Drugie zadanie wykonane! 24 stycznia na lekcji
języka polskiego wysłaliśmy zdjęcie
wykonanego przez nas plakatu. Spośród kilku
wybraliśmy pracę Julii do filmu "Tajemnicza
podróż". Teraz czekamy na jej ocenę. Na razie
Zespół Między Nami przesłał nam e-mailowo
podziękowania za wykonaną pracę.

     Jak informowaliśmy w 2. wydaniu "Szkolnego
Donosiciela", klasa 4. wkroczyła do gry
czytelniczej "Między nami czytelnikami". W
pierwszym zadaniu chodziło o przygotowanie listy
10 najciekawszych książek, jakie kiedykolwiek
przeczytaliśmy. Wykonaliśmy je bez żadnych
problemów i dostaliśmy za nie 10 kapsli MN (to
sposób punktowania w grze).
     Zadanie 2. nie było już bułką z masłem, ale
twardym orzechem do zgryzienia. Polegało ono
na wykonaniu plakatu do filmu. Mieli zagrać w nim
bohaterowie książek, które zajęły 8., 9. i 10.
miejsce w rankingu naszego woje-
wództwa. Utworzono go z propozycji, jakie do
organizatora akcji dotarły ze szkół w
Wielkopolsce. Okazało się, że były to (kolejno):
Magiczne Drzewo A.Maleszki, Tajemniczy Ogród
F.H.Burnett i Koszmarny Karolek F.Simon. 

     Tu zaczęły się problemy, bo w szkolnej
bibliotece nie brakowało tylko Tajemniczego
ogrodu. Na szczęście jeszcze przed przerwą
świąteczno-noworoczną p. A.Miłoszewicz zakupił
po kilka egzemplarzy książek Maleszki i Simon.
Zaraz po powrocie do szkoły mogliśmy je
wypożyczyć i przeczytać. Mieliśmy an to tylko 3
dni. 
     Dopiero wtedy naprawdę zabraliśmy się do
pracy nad plakatem filmowym. Najpierw
przyjrzeliśmy się, jak one w ogóle wyglądają i co
na nich musi się znaleźć. Potem układaliśmy
historię, która mogłaby stać się podstawą
filmowego scenariusza.Kiedy już wyobraziliśmy
sobie, gdzie, kiedy i w jakich okolicznościach
mogliby się spotkać bohaterowie tych trzech
książek, mogliśmy myśleć o plakacie. 
     Najpierw wykonaliśmy szkice swoich prac.
Ostatecznie powstało 11, ale tę najlepszą, do
wysyłki, wybraliśmy spośród czterech. Miałam
szczęście, bo okazało się, że będzie to moja.
Teraz czekamy na jej ocenę (ciekawe, ile
dostaniemy kapsli) i dalszy ciąg gry. Wkrótce
powinniśmy poznać treść trzeciego zadania.

                                       Julia Ulatowska (IVsp)

Gra czytelnicza

am

W wymyślonym przez nas filmie...
   Filip, Kuki i Tosia oglądają film o Karolku. Chcą
go poznać. Wypowiadają życzenie i przenoszą

się do jego mieszkania. Karolek nie obchodzi się z
gośćmi zbyt przyjaźnie – gdy poznaje

właściwości czerwonego krzesła, kradnie je i
ucieka. Przypadkowo trafia do miejskiej

biblioteki. Bohaterowie "Magicznego Drzewa"
ścigają go i odnajdują, ale zostają wspólnie
uwięzieni w niej na noc. Nad ranem spada

Karolkowi na głowę "Tajemniczy ogród". Chłopiec
wykorzystuje nieuwagę dzieci, siada na krzesło i
wypowiada życzenie, by znaleźć się w świecie
powieści Burnett. W ostatniej chwili Filip, Kuki i
Tośka chwytają się nóg krzesła i lecą razem z
nim. W tajemniczym ogrodzie spotykają Mary

Lennox i innych bohaterów książki. Tymczasem
wuj dziewczynki..

uczniowie kl. IV

technika

Blisko, coraz bliżej...Blisko, coraz bliżej...
   Na półmetku XIV edycji ogólnopolskiej akcji
ekologicznej "Komputery za tonery" nasza szkoła
zajmuje 2. miejsce. 

   17  stycznia wysłaliśmy kolejną partię tonerów i kartridży. To była już 4. w
tym roku szkolnym dostawa.  W  10 kartonach mieściło się 270 sztuk. Po
uaktualnieniu rankingu akcji okazało się, że zajmujemy w niej wciąż 2.
miejsce z ilością 522 sztuk odpadów, ale do prowadzącego, Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Debrznie mamy już dużo mniejszą stratę
(686). Trzeci jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Wejherowa (324).
   W tym roku szkolnym zgromadziliśmy już blisko 1400 szt. odpadów, które
kurierzy zabrali od nas w 37 kartonach. Trafiły one do firmy, gdzie tonery i
kartridże zostają poddawane utylizacji albo recyklingowi i wtedy wracają na
rynek w postaci pełnowartościowych produktów.
   Jak zawsze dziękujemy za pomoc osobom i firmom, pomagającym nam w
zbiórce odpadów. Bez nich nasze działania nie miałyby szans na
powodzenie. Jednocześnie po raz kolejny prosimy wszystkich o
przekazywanie naszej redakcji zużytych tonerów i kartridży. (MS, am)

Posiadasz w domu książki, które już przeczytałeś? 
Nie wiesz, co z nimi zrobić? Przynieś je do szkoły 

w Lotyniu! Wykorzystamy je podczas 
„PIKNIKU CZYTELNICZEGO”, 
jaki zorganizujemy w czerwcu! 

Będą jedną z wielu jego atrakcji!
  Książki można przynosić do biblioteki szkolnej lub do

swojego wychowawcy.
  Dziękujemy! Dyrekcja i grono pedagogiczne ZS w Lotyniu

Redakcja „Szkolnego Donosiciela” poszukuje zdjęć!

   Zdjęć zrobionych 10, 20, 30, 40, 50… lat temu. Jak najstarszych,
pokazujących, jak przed laty wyglądał Lotyń i okoliczne wsie. Zestawiając
fotografie sprzed lat ze zrobionymi dziś, chcemy lepiej dostrzec zmiany,
jakie nastąpiły w naszym otoczeniu oraz utrwalić przeszłość i dzień
dzisiejszy, który już jutro będzie przeszłością.
   Prosimy Was o zdjęcia. Jeśli to możliwe, to z informacją, kto je wykonał,
jakie pokazują miejsce i kiedy zostały zrobione. Zeskanujemy je i oddamy
właścicielom. Może kiedyś ze zgromadzonych fotografii powstanie  album,
może wystawa...

     W sprawie zdjęć można się z nami kontaktować:
pisząc: szkolalotyn@interia.pl dzwoniąc: 67 2660410; 600.

                                                            A.Miłoszewicz, op. redakcji; red. SzD

Harcerze pod pomnikiem
 Przedstawiciele lotyńskiego Szczepu ZHP wzięli

3 lutego udział w uroczystościach 69. rocznicy
powrotu Ziemi Złotowskiej do macierzy. Odbyły

się one pod pomnikiem w Podgajach.  (red.) W Podgajach

Jeden z plakatów

gwo

Julia Ulańska

kzt
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Gimnazjaliści napisali w sprawie parku
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 sierpnia 2010 r. zobowiązało gimnazjalistów do
wzięcia udziału w realizacji projektu edukacyjnego. Sposób jego wykonania i zaangażowanie uczniów
powinny mieć wpływ na ocenę zachowania. W naszej szkole ustalono, że to drugoklasiści muszą
wybrać temat projektu, stworzyć zespół i wykonać zadania ustalone z nauczycielem -  opiekunem.
   Tak się złożyło, że jakiś czas temu Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych zorganizowała
konkurs „Na tropach przyrody”. Temat konkursu doskonale nadaje się działań projektowych. Właśnie
dlatego pięcioro uczniów naszego gimnazjum: Kinga, Patrycja, Hubert, Agata i Ania postanowiło
zmierzyć się z zadaniem. Za miejsce swoich obserwacji przyjęli lotyński park.
   Kilkukrotna obecność w nim sprawiła, że dokładniej mu się przyjrzeli. Nie były to jednak obserwacje
przyjemne. Dlatego właśnie postanowili napisać list do burmistrza Okonka, p. M.Rapty. Prosili w nim o
zainteresowanie parkiem, który jest własnością gminy, a w którym prowadzą swoje obserwacje. Bez
wątpienia, należałoby go posprzątać i sprawić, by przebywanie w nim było przyjemnością.
   Uczniowie list przekazali na ręce p. burmistrza 16 stycznia. Obiecał on, że w najbliższym czasie
spotka się z nimi, żeby omówić poruszone w nim sprawy. Ponieważ rozpoczęły się ferie, być może do
takiego spotkania dojdzie po ich zakończeniu.

Kinga Luksemburg

List

wp

W podSkokach
"Roztargniona, rozproszona, roztrzepana..." - tak,
to ja piszę dziennik z życia szkoły.

28 stycznia 2014
O p. Dobie mówią już i piszą prawie wszyscy.
Jest w prasie, tv i interenecie. No i przede
wszystkim w naszym "Donosicielu"!

31 stycznia 2014
   Wchodzę rano do autobusu, a tu dużo miejsc wolnych! To nowość,
ponieważ czasami nie ma ich w ogóle i musimy stać. Ale, czego innego tu
się spodziewać! – ostatni dzień przed feriami i już po radzie. Warto było się
jednak w szkole pojawić! Na godzinie wychowawczej odbył się apel, na
którym ogłosiliśmy uroczyście – ja, Julka i Agata - wydanie numer 3.
naszego pisma, a p. Małgorzata Roszak i p. Andrzej Miłoszewicz rozdali
nagrody za konkursy: Oxford Plus (j. angielski) oraz ortograficzny. Dostałam
za oba! Książka (pięknie wydana „Niekończąca się historia” i tytuł „mistrzyni
ortografii szkoły) oraz filmy na ferie się przydadzą J . Dziękuję za nagrody!
   W związku z wydaniem każdego kolejnego numeru jest dużo pracy.
Najpierw drukowanie ich, składanie i kolorowanie, a potem bieganie z
gazetami, roznoszenie i wysyłanie ich (to drugie najczęściej wykonuje
nadredaktor) do ludzi, którzy pomagają redakcji. Za każdym razem
dostarczamy też gazety do lotyńskich (niektórych) zanieść gazety do firm.
Dzisiaj odwiedziłam m.in. „Plast-Rol” i „Agromar” razem z Zosią dzisiaj.
   Już wiem, jak brzmi motto p. Aleksandra Doby, najlepszego, moim
zdaniem, kajakarza na świecie!: „Lepiej żyć jeden dzień jako tygrys, niż sto
dni jako owca”.
   Pan Doba znowu w prasie. Dziś ukazał się materiał o nim na portalu
Gazety Wyborczej. Opublikowali w nim cały kajakowy życiorys p.
Aleksandra, rozmowę z Andrzejem Armińskim, wykonawcą kajaka „Olo”
oraz wiadomości od niego z pierwszej transatlantyckiej wyprawy. A druga
właśnie trawa. Gdyby nie pogoda, pewnie miała by się już ku końcowi, a tak
od 2 tygodni kręci się w jednym właściwie miejscu.

1 lutego 2014
dom, ok. 17:00
   Sezon na spanie do południa i śniadanie na obiad uważam za otwarty.
Dziś pierwszy dzień ferii! Mamy dokładnie 16 dni laby! Chyba każdy się
cieszy?! (WP)

BELFER  TEŻ  CZŁOWIEK… 
- sylwetki naszych nauczycieli
     Pani Mirosława Leśniak jest w naszej szkole
od początku nauczycielką religii, a od pewnego
czasu także wychowania do życia w rodzinie.
Uczy od 18 lat. Zanim została nauczycielką,

skończyła średnią szkołę medyczną w
Szczecinku. Potem zaproponowano jej, żeby
uczyła w niej pielęgniarstwa. Niestety, po paru

latach musiała z tej pracy zrezygnować, bo
szkołę likwidowano.

      Do naszej trafiła w r. 1995. Zaczęła uczyć religii na prośbę tutejszego
księdza proboszcza Ryszarda Zabojszczy, ponieważ w parafii nie było
wtedy katechety. Równocześnie zaczęła naukę w Instytucie Wyższej
Kultury Religijnej w Lublinie. Następnie wybrała się na studia teologiczne i
jest magistrem teologii - ukończyła Uniwersytet im. M.Kopernika w Toruniu.
     Pani Leśniak to dla nas po prostu „pani Mireczka”. Zwracamy się do niej
tak wszyscy, bo jest miła, potrafi pocieszyć, lubi nas i chętnie z nami
współpracuje, a jak się na nas pogniewa (co zdarza się rzadko), to na
bardzo krótko. Choć uczy religii, to na jej zajęciach wcale nie jest tylko
poważnie. Sama lubi się śmiać i opowiadać żarty. Ma też jeszcze jedną
zaletę: nie stawia kropek i jedynek za brak pracy domowej czy zeszytu.
Twierdzi, że młodsze dzieci lubią bardzo uczyć się religii, są spontaniczne,
przyjmują prawdy z wielką radością. Niestety, już w starszych klasach nie
każdy podejmuje ten trud. Pani Mirka nigdy nie zabrania mieć własnego
zdania, jeżeli tylko ktoś ma logiczną argumentację. Chciałaby nauczyć nas
„cieszenia się z najprostszych rzeczy, prezentów i darów”, które przynosi
nam każdy kolejny dzień. Za najgrzeczniejsze uważa klasy 2. i 4. szkoły
podstawowej, „aczkolwiek różnie to bywa”.
     Pani Mirka jest w szkole nie tylko nauczycielką. W związku z tym, że
pielęgniarkę mamy tylko raz w tygodniu, gdy coś się stanie, prosimy o
pomoc naszą katechetkę. Zawsze można liczyć na jej dobre serce i
doświadczenie. Znają je też osoby dorosłe. Pomaga im, działając w Caritas
Lotyń. W ostatnich latach współorganizowała dla nas wycieczki w Pieniny i
Karkonosze i do Poznania i Słowińskiego Parku Narodowego.
   Z tego wszystkiego wynika, że nasza pani katechetka jest po prostu
niezastąpiona. Nie da się jej wymienić na „nowszy model”.

A.Wysocka, kl. IV

Pani M.Leśniak

am

W podSkokach

am
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