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Listy do Świętego
Na początku grudnia pani dyrektor Adamczuk
zaproponowała uczniom naszej szkoły napisanie listów 
do świętego Mikołaja. Na wykonanie tego zadania mieli kilka
dni. Powstało kilkadziesiąt listów, które, jak obiecała 
p. dyrektor, miały zostać wysłane do Laponii. 
O co uczniowie prosili w swoich listach? – oto kilka
fragmentów ich tekstów.

*****
"Proszę 
o klawiaturę
mechaniczną 
i trochę lego. 
bo moja którą
używam, ma lekko
ścięte klawisze, 
a klocki lubię sobie
poukładać."

*****
"...przede
wszystkim
chciałbym Cię
prosić, żeby dzieci,
które nie mają
domów, dostały
schronienie, świeże
jedzenie i picie,
ciepłą kąpiel.  Moja
druga prośba to
nowy piesek, będę
się nim opiekował i
go karmił." 

"""""
"Proszę Cię 
o śnieg, bo mało 
go za oknem,
szczęście dla
chorych dzieci 
i o szczeniaczka." 

*****
„…więc proszę Cię
o koszulkę. rozmiar
koszulki 32, jeszcze
proszę Cię o
ogromnego misia
dla mnie i dla mojej
siostry.”

*****
"Chcę, żeby mój
tata wrócił do domu
na święta i żeby
moja mama była
zdrowa i kochana."

*****
"Przede wszystkim
chciałbym Cię
prosić o prezenty
oczywiście dla
mnie i dla mojej
rodziny. Jak co roku
poproszę Cię o
lego, ale w tym 
o totalnie inny
zestaw. Nazywa się
on lego minecraft -
domek na drzewie."

*****
"W tym liście
proszę Cię o dwie
rzeczy. Pierwszą
rzeczą są kapcie
dla mojej mamy,
rozmiar 37, kolor
różowy i muszą być
puszyste. Drugim
prezentem jest
malutki kotek dla
mnie. Będę o niego
dbać, dawać mu
jeść oraz bawić się
z nim. Na tego
kotka zasłużyłam,
ponieważ byłam
grzeczna i starałam
się mieć dobre
oceny."

*****
„Proszę o parę
drobiazgów dla
mojej mamy, dla
dzieci z domu
dziecka oraz dla
mnie. Dla mamy
piękne perfumy 
o zapachu
kwiatowym 
i kolczyk ze złota,
dla dzieci z domów

dziecka misie, aby miały się do kogo
przytulić, gdy im źle, a ja chcę puzzle 
z pięknymi widokami i koszulkę, rozmiar
150."

Wkrótce okaże się, czy nasze prośby
zostaną spełnione.

W.Ostrowski, kl. IV
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Kto naprawia świat? – 
m.in. pani Maria Jaszczyk

Maria Jaszczyk, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Górznej, ale
mieszkanka pobliskich Drzewic, została nominowana do Nagrody
im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”. Nie wygrała tego
konkursu, ale znalazła się wśród dziesięciorga nauczycieli z całej
Polski, którzy zostali wyróżnieni za działalność na rzecz innych
ludzi.

    Irena Sendlerowa to jedna 
z najbardziej znanych na świecie
Polek. Podczas II wojny światowej
ocaliła kilkaset dzieci 
z warszawskiego getta, za co
otrzymała tytuł Sprawiedliwej
Wśród Narodów Świata. Nagroda
jej imienia od 15 lat jest
przyznawana przez Centrum
Edukacji Obywatelskiej (CEO)
nauczycielkom i nauczycielom,
którzy uczą i wychowują w duchu
dialogu, tolerancji oraz
poszanowania innych.

     W tym roku relację z tego
wydarzenia można było obejrzeć
na portalu społecznościowym
facebook. Transmisja odbyła się
wieczorem 11 grudnia 2021 r. Na
niewielkiej scenie zaprezentowano
10 wspaniałych nauczycieli. Byli to:
Monika Darmofał-Karanowska
(pedagożka LO w Kętrzynie),
Agnieszka Foryś (polonistka

z VII LO w Krakowie),  Marta
Florkiewicz-Borkowska
(germanistka i plastyczka ze SP 
w Pielgrzymowicach),  Agnieszka
Gabryelska (nauczycielka historii 
i wps-u z I LO w Poznaniu), Maria
Jaszczyk (biolożka ze SP w
Górznej), Maria Weronika Kmoch
(nauczyciela historii i wos-u ze
 Społecznego LO w Warszawie),
Anna Konarzewska (polonistka 
z XIV LO w Gdańsku), Radosław
Potrac (historyk ze SP w
Warszawie), Joanna Roszak
(polonistka i nauczycielka filozofii 
z Ogólnokształcącej Szkoły
Baletowej w Poznaniu) oraz Robert
Strzała (polonista 
z Zespołu Szkół Plastycznych 
w Dąbrowie Górniczej).   

     Na początku uroczystości
zaprezentowano bliżej tych
niesamowitych nauczycieli.
Właściwie zrobili to sami

i opowiedzieli, w jaki sposób
działają, aby „Naprawić Świat”.
 Zdjęcia, które towarzyszyły
opowieściom, świetnie pokazały
zaangażowanie tych ludzi. Pani 
M. Jaszczyk mówiła m.in. o tym, że
jest między innymi pszczelarzem,
jak tę pasję przekazuje dzieciom
(organizuje m. in. zajęcie
pszczelarskie) i jak radzi sobie z
hejtem. Nie ma dla niej tematów
tabu, dlatego szczególnie mocno w
ostatnich latach działa w sprawach
ludzi LGBT. „To, co robię w moim
środowisku, nie jest takie
oczywiste – powiedziała w czasie
swojego wystąpienia 
p. M.Jaszczyk – Hejt leje się taką
rzeką, że aby go zatrzymać
wymyśliłam, że stanę się
brejnolożką, bo jeszcze lepiej
chciałabym poradzić sobie 
i z hejtem, i jeszcze lepiej zmieniać
świat. (…) Poza tym muszę
naprawić to, co zrobiłam złego w
życiu. Właściwie nic tak naprawdę
złego nie robiłam, ale omijałam
temat. Oszukiwałam przede
wszystkim siebie. „Jestem gejem” –
powiedział nie tak dawno mój
dobry znajomy”.

.

.



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 1 12/2021 | Strona 3 
www.juniormedia.pl Szkolny Donosiciel 8 2021-2022

Święta blisko,
pierniki gotowe

Odpowiedziałam: „Naprawdę? Ty?
Taki dobry człowiek i gej?”.
Powinien się wtedy obrazić, 
a zapytał: „A ty wiesz coś o
gejach?”. Nie wiedziałam. Ale już
teraz dużo wiem…”.

    Na dyplomie, który otrzymała,
znalazły się słowa: „Za działania
na rzecz tolerancji, zwłaszcza
wobec osób LGBT, w małych
miasteczkach i wsiach poprzez
organizacje marszów równości
warsztatów, koncertów i innych
akcji społecznych. Za unikalne
Działania Drużyny Szpiku 
w lokalnej społeczności   

propagujące
ideę
transplantacji.
Za 
współtworzenie
Międzynarodowych
Konferencji
Naukowych dla
Dzieci 
z udziałem 
naukowców 
z NASA 
i UNESCO.” 
Autorką tego
uzasadnienia
jest A.Dodziuk
van Kooten, 
a na dyplomie
podpisał się
K.Czyżewski,
przewodniczący
konkursowej
kapituły. 

Laureatką
nagrody została
Marta
Florkiewicz –
Borkowska,
„nauczycielka 
i edukatorka,
kolorowa pani
FloBo. Zajmuje
się bardzo
różnymi,
realizując
różnorodnne
projekty. Od 
8 lat szyje
przytulanki
"Pożeracze

Smutków" i przekazuje je m.in.
dzieciom na oddziałach
onkologicznych (…). Jak sama
przyznaje jej „największym
sukcesem jest zarażanie ludzi
pozytywną energią, empatią 
i chęcią robienia dobra....”.

     Ci, którzy znają p. Marię
Jaszczyk, wiedzą, że nie spocznie
na laurach i dalej prężnie będzie
działać, aby nasz świat stał się
lepszy. Sama przyznaje, że
nominacja jest dla niej jak główna
nagroda i bardzo jest z niej dumna.

Wojtek Letki, kl. VII

    Sołectwo Lotyń zorganizowało w
wiejskiej świetlicy warsztaty 
z wypiekania i ozdabiania
pierniczków. Odbyły się one 
w sobotę 4 grudnia., o godz. 15.
Poprowadziła je pani Zuzanna
Pabian. Pomagali jej rodzice oraz
sołtys Lotynia - p. Małgorzata
Bronakowska.
    Uczestnikami warsztatów były
dzieci, tymi najmłodszymi

najmłodszymi
opiekowali się
rodzice.
Podczas zajęć
wykrajali
pierniki w
różnych
kształtach,
piekli je oraz
przyozdabiali
świątecznymi
wzorami.
Udział w tej
fajnej zabawie
kosztował 20 zł,
bo trzeba było
zakupić
wszystkie
produkty 
i akcesoria. 

   W.Ostrowski, 
              kl. IV

.

Nauka, ognisko i
zabawa

    Dwoma grudniowymi zbiórkami
zakończył się kolejny rok
działalności w lotyńskiej OSP
drużyny złożonej z najmłodszych
kandydatów na strażaków.
10 grudnia w bazie OSP w
Lotyniu odbyły się zajęcia z
wykorzystaniem sprzętu armatury
wodno-pianowej. Młodzież oraz
dzieci poznały jego nazwy 
i zastosowanie. Kilka dni
wcześniej remizę odwiedził
święty Mikołaj i zostawił dla nich
słodki upominek. Przekazał go
prowadzący zajęcia naczelnik
Konrad Kopkiewicz.

     Tydzień później (17 grudnia)
dzieci, młodzież i opiekunowie
spotkali się po raz ostatni w tym 

roku. Z tej
okazji zostało
zorganizowano
ognisko z
kiełbaskami.
Posiłek
zapewnił
lokalny
sponsor, firma
„Mario i Ja”.
Były też
zabawy, przy
których
wszyscy
wspaniale się
bawili
i zapewniali 
o obecności na
kolejnej
zbiórce.

W.Piotrowska,
kl. V
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Świetlica wiejska w Lotyniu
właściwie gotowa

5 listopada sołectwo Lotyń
podało na portalu

społecznościowym informację 
o wyremontowaniu wiejskiej

świetlicy. W 2019 roku władze
Gminy Okonek przekazały wsi

pomieszczenia po dawnej
bibliotece i przechodni zdrowia.
Od tamtej pory trwał ich remont i

adaptacja.

   Pierwsze prace wykonano 
w 2019 roku. Najpierw
wyremontowano salę główną, byłe
pomieszczenie gabinetu
zabiegowego (zrobiono w nim
toalety dla mężczyzn, kobiet oraz
osób niepełnosprawnych) i pokój
socjalny byłej biblioteki - powstała
w nim szatnia. Wykonano wiele
prac także na zewnątrz: wycięto
krzewy i posprzątano teren
przylegający do budynku.

 
    W kolejnym roku
wyremontowano i dostosowano
pomieszczenia po sali zabiegowej
na kuchnię, zakupiono szafy 
i rolety do sali głównej oraz rolety
do kuchni. Usunięto też starą
kostkę polbrukową przy obiekcie.
  

Zdjęcia ze strony
facebookowej sołectwa Lotyń

     Trzeci etap prac nastąpił w roku
2021. Tym razem przystosowano
pomieszczenia gabinetu
lekarskiego i socjalnego
pielęgniarek na mniejszą salkę
oraz wyremontowano łazienkę.
 Poza tym zamówiono meble do
kuchni i zakupiono sprzęty AGD,
m.in. zmywarkę, lodówkę, płytę
indukcyjną. Przy budynku
natomiast wyrównano teren,
zasiano trawę, położono nowy
chodnik i stworzono parking.
Wymieniony też został piec
gazowy.

     134.604,39 zł - właśnie taką
kwotę wydano na zakup
wszystkich materiałów oraz
wyposażenie świetlicy.  29 040,00
zł władze sołectwa otrzymały 
z budżetu samorządu
Województwa Wielkopolskiego 
w ramach programu Wielkopolska 

Odnowa Wsi. Pozostałe środki
pochodziły z budżetu Miasta 
i Gminy Okonek.
 
   Wydatki na remont świetlicy
byłyby dużo większe, gdyby nie
pomoc mieszkańców i okolicznych
firm. Dlatego sołtys K.
Lewandowska napisała na
facebooku: „Choć ta kwota robi
duże wrażenie, to nie możemy
zapomnieć o gronie mieszkańców i
firm, którzy wspierali nas 
w pracach, użyczali nieodpłatnie
swojego sprzętu, poświęcali swój
czas. Wielkie DZIĘKUJEMY,
razem mamy super MOC!”.

Na pewno te podziękowania
zostaną powtórzone podczas
otwarcia wiejskiej świetlicy. Jest
ono planowane na przełom wiosny
i lata przyszłego roku.

L.Piotrowska, kl. V
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