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Jakub Pokusa najlepszy 
na świecie

Gratulacje dla pani
Sołtys

.

To prawdopodobnie największe
osiągnięcie sportowe mieszkańca
naszej wsi. Jakub Pokusa wychowanek
KSW Szczecinek, a obecnie zawodnik
KKS Sporty Walki Poznań, wywalczył 
w Norwegii tytuł zawodowego mistrza
świata WAKO. 

    Pojedynek odbył się 26 marca.
Przeciwnikiem naszego zawodnika był 
30-letni reprezentant gospodarzy -
Raymond Gaasand Straume. Walka
została zakontraktowana na 12
dwuminutowych rund. Nagrodą był tytuł
zawodowego mistrza świata WAKO Pro 

w kategorii Full-
Contact do 75 kg.   

   J.Pokusa nie
zawiódł. Znokau-
tował swojego
przeciwnika na
początku 10. rundy,
a w pozostałych
także był lepszy. 
Z tego sukcesu
cieszył się cały jego
zespół oraz obecni
na widowni bliscy. 

     Warto przypomnieć, że to kolejny wielki
sukces tego zawodnika. 
W październiku ubiegłego roku wywalczył
przecież we Włoszech wicemistrzostwo
świata.

L.Piotrowska, kl. V

   Sołtys Lotynia p. Kinga Lewandowska
znalazła się w gronie najbardziej
aktywnych sołtysów z obszaru Lokalnej
Grupy Działania Krajna Złotowska.
Uroczystość odbyła się w piątek 18 marca
podczas kolejnego Forum Sołtysów tej
organizacji. 

   Lokalna Grupa
Działania zrzesza 
7 gmin: Zakrzewo,
Lipkę, Tarnówkę,
Krajenkę, Złotów,
Jastrowie i Okonek.
Celem jej działania
jest docenienie
najbardziej
aktywnych 
i zaangażowanych
sołtysów,
działających
na obszarze Krajny
Złotowskiej.
Podczas
wspomnianego
spotkania, jakie
miało miejsce w
sali Okoneckiego  

Centrum Kultury, przyznano wyróżnienia
za rok 2021. W każdej gminie doceniono
dwoje sołtysów.
  
    Podziękowania za pracę włożoną 
w tworzenie aktywnych lokalnych
społeczności oraz życzenia sukcesów 
w następnych latach złożyli m.in. posłowie
M.Kubiak i K.Paszyk, prezes
Stowarzyszenia Sołtysów Województwa
Wielkopolskiego J.Maciejewski i starosta
złotowski R.Goławski.

L. Piotrowska kl. V
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11 lutego p. A.Miłoszewicz zaproponował nam, swoim
podopiecznym, pisanie klasowo-szkolnego dziennika.
Większości z nas pomysł się spodobał. Wychowawca
obiecał, że niektóre jego fragmenty będą co jakiś czas
publikowane w szkolnej gazetce. Czy wystarczy nam
zapału i jak długo będziemy go tworzyć oraz
uzupełniać, to się dopiero okaże... (OS)

3 marca 2022
   Wczoraj moja mama pojechała
do taty, czyli do mojego dziadka, 
i powiedziała mu, że 11 marca
jedziemy na wycieczkę do
Poznania na targi książki. 
A dziadek, jak to dziadek,
powiedział, że gdy przyjadę do
niego rowerem, to da ni na tę
wycieczkę 100 zł - to będą
najdziwniej zarobione pieniądze na
świecie, no bo jazda rowerem taki
kawał to ciężka praca. (WO) 

4 marca 2022
    Dzisiaj znowu mieliśmy
odwołaną religię, która miała być
na czwartej lekcji. Pani Leśniak 
nie ma już dwa tygodnie. To
dobrze, dlatego że wciąż nie
nauczyłem się modlitwy. Inni też
się cieszą, bo jest fajnie, nie ma
lekcji i na okienku można się
pobawić w świetlicy. (WO) 

* Na 5. lekcji mieliśmy język
angielski i pani pytała słówek 
z podręcznika. Prawie nikt nie
dostał piątki, połowa otrzymała 
4 plus lub minus. Chcemy
poprawić oceny! (KM)

8 marca 2022
     Na lekcji wychowawczej
rozmawialiśmy o wycieczce do
Poznania. Pan przekazał
informacje na temat wyjazdu,
podróży i tego, jak wyglądają 

targi. Będziemy
na takich po raz
pierwszy. Jadą
wszyscy 
i bardzo się
cieszymy.
Mamy w
planach chować
przed naszym
nauczycielem 
i przed innym
opiekunem
pomiędzy
stoiskami 
z książkami.
Ciekawe, czy
pan nas
znajdzie.
Podróż
rozpoczniemy 
o godzinie 6:25.
Dojedziemy na
miejsce o 9.17.
Wrócimy do
domów około
20. Dla wielu 
z nas będzie to
pierwsza taka
wycieczka - 
huraaaaaaaaa!!!
Niektórzy nawet
nie jechali
jeszcze
pociągiem.
Będzie
ciekawie.
(MG,KM)

15 marca 2022
Dzisiaj Wiktor
przyniósł do
szkoły długopis
3D i powiedział,
że z Oliwią
będą zrobić
ludziki z
wkładu. Na
pierwszej
przerwie poszli
na dół i szukali
kontaktu do
podłączenia
urządzenia.
Znaleźli go przy
umywalce obok
okna.
Podłączyli
urządzenie.
Wiktor miał
jeden niebieski
wkład. Gdy
długopis się
nagrzał, zaczęli
na parapecie  

malować
ludziki. Jak
zeszłam na dół,
widziałam jak
Maja, siostra   

.

Wiktora, stała przy nich.
Powiedzieli, że będą robić rodzinkę
z tego wkładu. Na początek
powstał jeden ludzik, 
a potem - kolejne. Piąta przerwa
jest 5-minutowa. Mało czasu, żeby
coś zrobić. Znowu poszłam z nimi
na dół i sprawdziłam godzinę. Była
12:39. Mówię Wiktorowi oraz Oliwi,
że została im minuta, ale on i tak
podłączył długopis i powiedział do
kuzynki: „Dawaj, zrobimy ludzika
na szybciora”, 
a Oliwia dodała: „Dobra, walniemy
jakiegoś patyczaka na szybko”.
Zaczęłam iść na piętro. Krzyczę do
nich, że zostało 10 sekund. Po
chwili patrzę, jak biegną. Zdążyli 
w ostatnim momencie – 
p. Adamczuk już wychodziła 
z sekretariatu. (DK)

15 marca 2022
   Jak przyszedłem do szkoły,
okazało się, że nie mamy
matematyki. Bardzo się
ucieszyłem, bo nie miałem pracy
domowej. Z pewnością jutro
zamiast jednej lekcji będą dwie. No
to się wykurzyłem, bo pewnie na
pierwszej godzinie odbędzie się
test albo kartkówka. Myślę, że
dostanę 4+ lub 4-, ale i tak jestem
zły.

* Wiktor przyniósł długopis 3D 
i Oliwka wykonała nim niebieskie
sylwetki małej rodzinny, czyli
mamy, taty i bobasa, który
wyglądał jak jednodniowe
dziecko!!! (KM)

.

.
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WRAŻENIA Z WYCIECZKI DO POZNANIA

O naszym spóźnieniu mówili wszyscy

Prawie tydzień minął od naszej
wycieczki, która odbyła się 11
marca. Zebraliśmy się na peronie o
godzinie 6:15. Wszyscy byli bardzo
podekscytowani, szczególnie ja
cieszyłem się jak dziecko. O 6:25
w końcu wyjechaliśmy.

   Po trzech godzinach
dojechaliśmy do Poznania
Głównego.  Najpierw pan
zaproponował pójście do małego
Starego Zoo. Pan twierdził, że to
niedaleko, lecz my po dojściu na
miejsce pomyśleliśmy, że jest na
odwrót. Gdy weszliśmy na terem
ogrodu nauczyciel zaprowadził nas
do pawilonu z egzotycznymi
zwierzętami. Emocji tam nie
brakowało wszędzie były akwaria,
a w nich kolorowe rybki, niebieskie
i pomarańczowe żaby, zielone 

i żółte węże, a nawet warany,
gekony i piranie.

   Po pół godziny chodzenia
poszliśmy na wyczekiwane targi
książki. Najpierw oddaliśmy nasze
kurtki do szatni i wtedy zaczęła się
przygoda. Początkowa chodziłem
z Oskarem. Weszliśmy na piętro,
gdzie znajdowały się bary, żeby
coś zjeść. Po kilku minutach
spotkaliśmy Lenę i Darię. Lena
zaproponowała, że kupi frytki i
wtedy pojawiła się też Oliwia. Gdy
już wszystko zjedliśmy, to się
rozdzieliliśmy. Poszliśmy z
Oskarem na stanowisko, na którym
można było zbudować małego
robota.  dostaliśmy instrukcję oraz
woreczek z częściami i wzięliśmy
się do pracy Po godzinie zabawy
był gotów. Przypominał trójkątny
pojazd.

    Przyszliśmy na zbiórkę i się
pochwaliliśmy robotem, którego
złożyliśmy. Wszystkim się
spodobał, szczególnie Oliwi.
Na targach mieliśmy być do g. 16.
Pan poprosił o zbiórkę o tej
godzinie przy scenie głównej.
Około 15.40 poszedłem popatrzeć,
jak Oliwia składa takiego samego
robota jak my z Oskarem. Gdy
skończyła, to go przetestowaliśmy.
Wtedy spytaliśmy kogoś o czas 
i okazało się, że 16 dawno minęła 
i już spóźniliśmy na zbiórkę.
Biegniemy, ile sił w nogach 
i wpadamy na... wychowawcę,
który nas już szuka od kilkunastu
minut. Pan był zły, że nie
odbieramy telefonów.  Szkoda
słów, trochę się nam dostało...
Gdy wyszliśmy z targów, to
poszliśmy do maka. O naszym
spóźnieniu mówili wszyscy.

W.Ostrowski, kl. IV

.

.
17 marca 2022 r.
   Na lekcji języka polskiego pan
powiedział, że mamy spisać
wrażenia z wycieczki 
z Poznańskich Targów Książki.
Ania miała to zrobić na laptopie,
Mikołaj dostał telefon
wychowawcy, ja tablet, a inni mieli
wykorzystać swoje telefony.
Napisałem 5 zdań. Mam nadzieję,
że nie dostanę ochrzanu

od nauczyciela, że jest w nich
sporo byków ortograficznych. I nie
tylko. Huraaaaaaaaaa!! (KM)

* Na lekcji plastyki robiliśmy motyle
z niebieskiego papieru. Jeden z
nas, Wiktor, wykonał motyla w 3D
za pomocą kolorowego wkładu.
Każdy chciał 
z niego skorzystać, dlatego
ustawiliśmy się w kolejce. Ja

zrobiłem swoją podobiznę  
i podpisałem ją Mikołaj. (MG)
 
Teksty napisali:, M.Gnaś, K.Mikita,

W.Ostrowski, D.Kopkiewicz

.

.
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Konkurs recytatorski 
się odbył

.

Aniela Zabłocka i Ignacy Pabian z przedszkola
oraz Daniel Stefanowicz (kl. I) i Cyprian Kałuża (II),
a także Tosia Borowska (V) oraz Emilia Skoczylas
(VIII) wygrali w swoich kategoriach szkolny
konkurs recytatorski.

    Konkurs odbył się 6 kwietnia. Zorganizowały go
panie Halina Szumert oraz pani Agata Jurjewicz.
Celem konkursu było "zapoznanie i zainteresowanie
dzieci poezją polskich poetów i rozwijanie zdolności
recytatorskich". Odbył się on w czterech kategoriach:

przedszkole -
grupa młodsza 
i grupa starsza
(9 uczestni-
ków); uczniowie
klas I-III (15);
uczniowie klas
IV-VI (7) i ucz-
niowie klas VII-
VIII (3). Ponie-
waż bardzo ma-
ło osób zgłosiło
się do udziału 
w konkursie,
zostały odwoła-
ne eliminacje.
Wszyscy chętni
od razu uczest-
niczyli w finale.

   Konkurs od-
był się na 2. i 3.
godzinie lek-
cyjnej. W jury

zasiadały panie: A.Jurjewicz,
I.Nowak i M.Kaluta. Uczestnikom
zostały wręczone dyplomy, 
a zwycięzcom nagrody rzeczowe,
m.in. książki.  

W.Ostrowski, kl. IV
WYNIKI:
  kl. I-III: 1. miejsce S.Stefanowicz,
C.Kałuża; 2. O.Gręźlikowska (III),
F.Suchanowski (II); 3. L.Stępień
(I), Z.Kubacka (II)
  kl. IV-VI: 1. A.Borowska (V); 
2. Z.Ladorucka (V); 
3. W.Ostrowski (IV);
  kl. VII-VIII: 1. E.Skoczylas (VIII);
W.Witczak (VIII); M.Czarnecki
(VIII)

.

.

12.02. – Opiekun opublikował na
platformie www.juniormedia.pl 12.
nr. „Szkolnego Donosiciela” w
ramach konkursu „#juniorlab”

17.02. – Przedszkolaki świętowały
dzień kota.

18.02. – Przedszkolaki
uczestniczyły w balu
karnawałowym.

13.02. – Nadeszły podziękowania 
i dyplomy dla szkoły oraz 
p. E.Kuchty i p. B.Solki-Kubiak 
z za udział w akcji BohaterON 
w Twojej Szkole 2021. 

* Opiekun opublikował na
platformie www.juniormedia.pl 13.
nr. „Szkolnego Donosiciela” w
ramach konkursu „#juniorlab”

21.02. – Po 3-tygodniowym
okresie, podczas którego
uczniowie siedzieli w domu przy
komputerach, nastąpił powrót 
kl. V-VIII do szkoły.

23.02. – Opiekun opublikował na
platformie www.juniormedia.pl 14.
nr. „Szkolnego Donosiciela” 
w ramach konkursu „#juniorlab”.

26.02. – Opiekun opublikował na

platformie www.juniormedia.pl 15.
nr. „Szkolnego Donosiciela” 
w ramach konkursu „#juniorlab”.

27 II  - Sołectwo Lotyń ogłosiło
zbiórkę artykułów żywnościowych,
chemicznych koców i śpiworów dla
uchodźców z Ukrainy.
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