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                                          DONOSICIEL  

MISTRZ  PISMAKÓW  2003, 2005, 2007, 2008 i 2009  oraz  SREBRNY  LAUREAT  2010  i  ZŁOTY  LAUREAT  2011 

 

ROK XXV    

W  LATACH  1992-2008  PISMO  

WYDAWANE  BYŁO  W  SZKOLE 

PODSTAWOWEJ  W  LOTYNIU.   

OD  ROKU  2008  UKAZUJE  SIĘ   

W  ZESPOLE  SZKÓŁ  W  LOTYNIU.   

  Czytanie na rekord 

320 uczniów, ich rodziców  
oraz nauczycieli wzięło  
udział w biciu rekordu  
w czytaniu w jednym  
momencie. Była to  
ogólnopolska akcja organizowana już po raz  
drugi przez miesięcznik „Biblioteka w Szkole’’ pod hasłem  
Jak nie czytam, jak czytam. Nasza szkoła wzięła w niej udział po raz drugi.                      

Wszystko odbyło się w terminie, jaki proponowali organizatorzy, czyli 1 czerwca. Dokładnie o godz. 9.30 dyr. p. Andrzej 
Miłoszewicz dał znak i halę zaległa cisza. Słychad było tylko szelest przewracanych kartek oraz dźwięki delikatnej muzyki. 
Czytali nie tylko uczniowie, ale też rodzice np. swoim małym dzieciom, z którymi przyszli w tym dniu do szkoły, panie przed-
szkolanki swoim podopiecznym, starsi uczniowie najmłodszym.  

Próba trwała 20 minut, ale nie tylko na tym polegało nasze święto książki. Czytali także członkowie zespołu teatralne-
go ,,Ania’’. Grupa p. Anety Świercz zaprezentowała przed biciem rekordu przedstawienie pt. ,,Czerwony Kapturek’’. Był to 
prezent z okazji dnia dziecka, z którym aktorzy tego samego dnia pojechali jeszcze do Okonka. Tego dnia zaprezentowali się 
także laureaci szkolnego konkursu pięknego czytania, a w czasie całej imprezy można było kupid książkę za 1 zł. Stoisko 
przygotowały panie ze szkolnej biblioteki. 

Takie czytelnicze akcje są potrzebne, ponieważ, jak napisali jej organizatorzy, ,,ponad 63% Polaków nie zagląda w ciągu 
roku do żadnej książki. Badania obejmują osoby powyżej 15. roku życia.’’ Młodzież i dzieci na pewno czytają więcej, ale te 
umiejętnośd i pasje trzeba utrwalad. W zeszłym roku 10 czerwca czytało w całym kraju prawie pół miliona uczniów. Działo 
się to w szkołach, na rynkach miast, a nawet na Giewoncie. Ile będzie w tym roku? – tego dowiemy się pod koniec czerwca. 

Wszyscy, którzy przygotują sprawozdanie i wyślą je organizatorowi, wezmą udział w konkursie. Nagroda główna to 
książki o wartości 1000 złotych, ale będą i inne. Ja się dowiedziałam, w imieniu naszej szkoły relację przygotował i wysłał, 
razem ze zdjęciami, dyr. Miłoszewicz. 

                                                                                            A.Kubik (4sp) 

Jedziemy na Letnią Szkołę Junior Media! 
 

Walczyliśmy o nią cały rok. Zbieraliśmy punkty, wykonując kolejne 

„wyzwania #juniorlab” oraz dodatkowe zadania. Zgromadziliśmy  

281 punktów (w ub. roku było ich 167) i powtórzyliśmy sukces  

sprzed roku - zajęliśmy  

5. miejsce! To oznacza,  

że trzyosobowa redakcyjna  

reprezentacja spędzi  

kilka sierpniowych  

dni (13-18 VIII)  

w Termach Uniejów. 
 

Więcej na str. 23. 
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W numerze m.in.:   
 

4. Dziś dla Was, Mamo i Tato 

5. Dzień Sportu i Dzień Dziecka - wyniki  sportowych 

6-7. Dolina Pięciu Stawów? - może następnym razem 

(relacja z wycieczki do Zakopanego)  

7-8. Klasa III zagra w Wielkiej Drużynie Zielonych 

8. Zagrajcie w „Monopoli” 

9-10. Jak i czym się dawniej zdjęcia robiło 

10. Sukcesy strażaków w Sypniewie  

11. Recenzje: „La Traviatta” i „Dwa Wilki”  

12-14. Reality show + 5 minut nienawiści… - relacja 

ze spotkania sprzed 3 lat 

15-17. O chłopcu, który nie chciał postrzyżyn   

18-19. Dziennik z Zakopanego 

20-21. Dziennik Laurkowy * Nocny poeta 

22. Nietypowa (ale na 5) pamiątka z Tatr * Rok pełen 

sukcesów * Boże Ciało w Lotyniu 

24. Czy będzie rewanż? * Można przysiąść 

Stałe pozycje: FOTOinformacje z przedszkola (5.)  

* NIT-y (8-10.) * Podobno; Kłamstwa polskie (22.) 

Tata bardzo 
dziękował 

 

68 kilogramów 
zakrętek zabrał 13 
czerwca z naszej 
szkoły tata chore-
go na autyzm Ma-
teusza. To dla te-
go chłopca zbiera-
my od pewnego 

czasu plastikowe odpady. Jeden kilogram jest wart  złotów-
kę, więc można powiedzied, że w tym dniu przekazaliśmy 
mu 68 zł. Rodzice Mateusza zbierają nakrętki głównie  
w szczecineckich szkoła, ale do akcji przyłączyła się także 
nasza. Zdobyte w ten sposób pieniądze przeznaczają m.in. 
na turnusy rehabilitacyjne i zakup lekarstw. 

Tata mieszkającego w Szczecinku chłopca bardzo dzięko-
wał za pomoc, włączenie się w zbiórki.  Oczywiście wciąż  
zbieramy zakrętki. Kolejne kilogramy na pewno się Mate-
uszowi  przydadzą. 

L.Budzyoska (4sp) 

Laptop za projekt! 
 

Nasze gimnazjum zajęło II miejsce w ogólnopolskim pro-
jekcie ,,Żyj smacznie i zdrowo”. Podopieczni p. 
S.Neugebauer i p. B.Solki-Kubiak znaleźli się wśród 20 laure-
atów nagrody II stopnia. W przesłanym mailu organizatorzy 
napisali, że opiekun projektu skontaktuje się z naszą szkołą, 
w celu ustalenia szczegółów przekazania  nagród. Będą nimi 
laptop o wartości 2,5 tys. zł oraz zestaw autorskich koszulek 
Sheo dla uczestników projektu. W liście były tez gratulacje i 
podziękowania za „zainteresowanie programem i edukacją 
żywieniową młodzieży gimnazjalnej”.  

 

O.Łosk (5sp), P.Gnaś (4sp) 

Wybrano 1 z 10 

Jakie liczby nazywamy liczbami złożonymi? Ile stopni ma 
kat pełny? Czy 5 to liczba naturalna? – na takie, ale i trud-
niejsze pytania odpowiadali uczniowie z kl. IV-VI ( 2 czwar-
toklasistki, 3 piątoklasistki i 5 osób z szóstej klasy).  biorący 
udział w matematycznym konkursie „1 z 10”. Wymyśliła go  
i prowadziła Małgorzata Maziarek.  

Uczniowie najpierw odpowiadali na pytania wg wylosowa-
nej kolejności. W następnym  etapie sami wskazywali odpo-
wiadającego. Do etapu drugiego przeszło 9 uczniów, a do 
finału troje szóstoklasistów: Aleks Choroszewski, Aleksandra 
Kot oraz Kacper Siemioski. Najpierw odpadła Ola Kot.  
W ostatecznej rozgrywce pomiędzy Aleksem Choroszew-
skim a Kacprem Siemioskim lepszy okazał się ten drugi. Zwy-
cięzcy otrzymali nagrody książkowe. 

M.Kostrzak (4sp) 

Na miesiąc przed radą pedagogiczną nauczy-
cielowe wystawili zagrożenia ocenami niedosta-
tecznymi.   

W szkole podstawowej było ich 27, najwięcej w 
klasie 6. To nic dziwnego, bo chodzi do niej aż  25 
uczniów. Najwięcej zagrożeo wystawili poloniści - 
12. U gimnazjalistów zagrożeo było bardzo dużo, 
bo aż 233, a uczniów zagrożonych oceną niedosta-
teczną 45. To średnio 5 na jednego ucznia. 
„Rekordzista” miał ich 12. 

Na szczęście do posiedzenia rady pedagogicznej 
większośd uczniów poprawiła swoje stopnie, ale  
o ostatecznych wynikach napiszemy w 1. powaka-
cyjnym nr. Sz.D. 

J.Findling (4sp) 
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Naukowo-pyszny 
dzieo dziecka 

11 uczniów z naszej szkoły uczestniczyło  
1 czerwca w VIII Konferencji Naukowej  
dla Dzieci. Odbyła się ona na Politechnice  
Gdaoskiej, a jej organizatorem była Polska 
Akademia Dzieci. 

Główny cel wyjazdu to wysłuchanie przeróżnych 
wykładów, których autorami były najczęściej  dzieci. Najpierw 
jednak, gdy po rejestracji uczestników z całej Polski, weszli-
śmy  do wielkiej sali wykładowej, w której odbywało się uro-
czyste otwarcie konferencji, głos zabrał rektor Politechniki 
Gdaoskiej profesor Jacek Namieśnik. Po krótkim wystąpieniu 
Jego Magnificencji odbył się Wykład Młodego  Prelegenta - 

10-letnia Zuzanna Ratajczak  zaprezentowała swoja wiedzę 
na temat „Ewolucji życia na Ziemi i erze dinozaurów".  Po niej 
wystąpił  mówiący po niemiecku Francuz Andre Sterna. Te-
mat jego wykładu brzmiał: „Zabawa najlepszy sposób nauki”.   

Wykłady i prelekcje odbywały się w trzech sekcjach. Były 
to: sekcja banan, sekcja jabłko i sekcja gruszka. Nasza grupa 
znalazła się w tej pierwszej. Dzięki temu wysłuchaliśmy 
Krzysztofa Zydorczyka, który mówił na temat „Modrolotki - 
od dinozaura po papużki” (modrolotka to gatunek ptaka  
z rodziny papug), Hanny Ślifierz mówiącej o „Hydroponice, 
czyli możliwości hodowania roślin w kosmosie” i Jana Nogaja.  
Ten dwunastolatek opowiadał o zapachach wokół nas  
i „tajnikach wykonywania perfum”.  

Do  Gdaoska wybraliśmy się  
z uczniami ze szkół w Górznej  
i Zalesia. Troje z nich pojechało 
tam po to, aby zaprezentowad 
swoją wiedzę. Oliwia Tyda  
i Martyna Kurdek podzieliły się 
wiadomościami na temat „róż-
nic w świecie ssaków na przy-
kładzie szynszyla i psa”, a Patryk 

Grochowski mówił o tym „jak powstaje kamieo 
polny”. 

Na politechnice spędziliśmy ok. 6 godzin. 
Łącznie byliśmy na siedmiu wykładach. Jeden  
z nich dotyczył zapachów i perfum. Dostałam 
nagrodę za to, że zgadłam jeden z zapachów. 
Upominkiem okazała mała fiolka z perfumami.   

Jak co roku organizatorzy konferencji dla jej 
uczestników przygotowali pyszne niespodzian-
ki. Na pięknym Dziedziocu im. Fahrenheita po-
częstowano nas pyszną pizzą.  Pojawiły się na 
nim także fontanny z czekoladą oraz owocami  
i piankami nabitymi na patyczki.  

Wyjazd do Gdaoska wymagał od nas pew-
nych poświęceo. Musieliśmy wstad o 3 w nocy, 
żeby o 3.55 zameldowad się przy budynku gim-
nazjum w Lotyniu.  Towarzyszyła nam pani Ma-
rysia Jaszczyk, organizatorka wycieczki i nauczy-
cielka pomagająca przygotowad się wykładow-
com ze Szkoły Podstawowej w Górznej, w któ-

rej uczy przyrody. Naszą lotyoską 
grupą opiekowała się p. Halina 
Szumert.  Według mnie wyjazd był 
bardzo ciekawy i jeśli będzie taka 
możliwośd, na podobną konferen-
cję pojadę do Gdaoska za rok.   
 

L.Budzyńska (4sp) 
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Dziś dla Was,  
Mamo i Tato  
 

Z pewnym opóźnieniem 
odbyła się w naszej szkole 
uroczystośd z okazji Dnia 
Mamy i Taty. Bardzo licz-
nie przybyli na nią rodzice, 
więc wszystkie miejsca  
w hali zostały zapełnione. 
Wielu z nich na pewno w 
czasie dwugodzinnej uro-
czystości uroniło niejedną 
łzę. Wykonawcy bardzo się 
starali, żeby rodzice usłyszeli, jak bardzo ich kochają.  

Przygotowany przez uczniów wszystkich klas pro-
gram był bardzo różnorodny. Były wiersze i piosenki, 
skecze i wzruszające scenki, recytacje i układy taneczne. 
Nie sposób wymienid wszystkich występujących. Na 
pewno w pamięci pozostanie taniec przedszkolaków do 
piosenki „Przez twe oczy zielone” oraz baletowy występ 
przygotowany przez podopieczne p. A.Kwiatkowskiej, 
która sama uszyła dla dziewcząt spódniczki.    

Przygotowania do tej uroczystości trwały przez 
ostatnie tygodnie. Kierowali nimi p. M.Kaluta  
i p. J.Kaluta oraz p. M.Leśniak, ale podziękowania 
należą się także innym nauczycielom oraz wycho-
wawcom, pomagających swoim uczniom. Oprócz 
nich oraz rodziców w apelu udział wzięła burmistrz 
Okonka, M.Samed, oraz przedstawiciele Związku 
Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpa-
dami Komunalnymi”. 

J.Szulik (4sp) 
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Dzień Sportu / Dzień Dziecka  
chłopcy 
1. Kacper Kuśnierz  34,7 s 
2. Kamil Szustakowski  38,4 s 
3. Michał Syposz        39,7 s 
 

rzut piłką lekarską                                              
dziewczęta  IV-VI 
1. Oliwia Kuczyoska 8,16 m 
2. Nikola Cuper      7,50 m 
3. Marcelina Kuźmioska 7,50 m             
chłopcy   
1. Kacper Kuśnierz 10,10 m 
2. Patryk Plewa      10 m 
3. Kamil Szustakowski  9,30 m             
  
gimnazjum 
bieg krótki, kl. I-III                                            
dziewczęta 
1. Aleksandra  
 Pasikowska  8,2 s  
2. Martyna Witczak 8,7 s 
3. Katarzyna Jurowska    8,9 s 
    Klaudia Sputo                8,9 s 
chłopcy 
1. Fabian Ciecierski   7,1 s 
2. Paweł Szewczyk 7,3 s 
3. Jakub Skoczylas   7,8 s 

WYNIKI  KONKURENCJI   
SPORTOWYCH 
 

kl. I-III sp 
bieg krótki           
dziewczęta 
1. Amelia Michalak 10,0  s                         
2. Amelia Konieczna   10,3  s                        
3. Zuzanna Szram 10,8  s 
    Malwina Paszkiewicz 10,8 s 
chłopcy 
1. Błażej Kaleta   9,6 s 
2. Krystian Dylewski 9,8 s 
3. Adrian Sputo     9,9 s 
 

Kl. IV-VI sp 
bieg krótki 
dziewczęta 
1. Nikola Cuper  9,0 s                              
2. Oliwia Kuczyoska  9,2 s                           
3. Marcelina Kuźmioska 9,6 s      
chłopcy 
1. Kacper Kuśnierz  7,6 s 
2. Patryk Plewa   8,2 s 
3. Kacper Siemioski        8,4 s 
 

bieg średni 
dziewczęta 
1. Oliwia Kuczyoska 38,7 s                              
2. Nikola Cuper   39,4 s                           
3. Weronika Padło 42,0 s      

 FOTOinformacje z przedszkola * FOTOinformacje * FOTOinformacje z przedszkola 

Swój dzień dziecka  

podopieczni  

p. A.Świercz 

świętowali   

5 czerwca  

w Drzewicach  

na posesji rodziców 

jednego  

z przedszkolaków. 

Czekało tam na nich 

wiele atrakcji... 3 

bieg średni, kl. I-III                                            
dziewczęta 
1. Klaudia Sputo 1.33,9 s  
2. Katarzyna Jurowska     1.41,2 s 
3. Martyna Witczak     1.43,4 s 
chłopcy 
1. Łukasz Przybylski      1.22,8 s 
2. Paweł Szewczyk     1.28,1 s 
3. Patryk Andrejaszko       1.31,2 s 
 

rzut piłką lekarską  
dziewczęta                                                                                
1. Klaudia Sputo 8,70 m 
2. Wiktoria Piotrowska   8,0 m                
3. Martyna Witczak 7,88 m 
chłopcy 
1. Jakub Skoczylas  13,0 m 
2. Patryk Andrejaszko  12,60 m 
3. Łukasz Stępniak 12,20 m 

red. 

A tak prezentowały się prace  

plastyczne, jakie podczas  

imprezy przygotowali  

uczniowie ze wszystkich klas  
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Zakopane kojarzy się  
z pięknymi widokami  
i górami. Jednych  
i drugich nie zabrakło 
podczas wycieczki  
naszej redakcji  
do stolicy Tatr. 

 
Na południe Polski wyje-

chaliśmy 25 maja i po cało-
nocnej, 12-godzinnej podróży 
dotarliśmy do Starej Chaty, 
gdzie mieszkaliśmy. Jest to 
prawdziwa góralska chata z 
ok. 1933 r., umiejscowiona na 
ul. Chramcówki, niedaleko dworców au-
tobusowego i kolejowego. Nasi opieku-
nowie, tzn. p. Andrzej Miłoszewicz, jego 
żona p. Elżbieta Miłoszewicz a także p. 
Zbigniew Sienkiewicz, podkreślili kilka 
razy że właśnie tu kooczą się tory kolejo-
we i dalej pojechad pociągiem się nie da. 
 
Deszczowe Zakopane  
i pogodna Kościeliska 
 Poznawanie Zakopanego i Tatr za-

częliśmy już pierwszego dnia. Ponieważ 
padało, ubraliśmy się w kurtki i 
pelerynki i poszliśmy na Anta-
łówkę - to był pierwszy szczyt, a 
właściwie niewielkie wzniesie-
nie. Aby je zdobyd, musieliśmy 
pokonad  stromą i śliską ścieżkę. 
Było warto, bo mimo zachmu-
rzonego nieba widok był nie-
zwykły. Nad Wielką Krokwią 
wisiały piękne, deszczowe 
chmury.   

W następnym dniu kłopotów 
z pogodą już nie było, dlatego 
udał się on znakomicie. Odwie-
dziliśmy Dolinę Kościeliską, w 
której zobaczyliśmy pasące się 
owieczki oraz miejsce, gdzie 
robi się osypki. W powrotnej 
drodze w chacie bacy mieliśmy 

możliwośd kupienia piszczących w zębach serków.  
Piękno doliny pokazywał nam przewodnik Witold Kaszkin, któ-

ry na co dzieo pracuje w obserwatorium pogody na Kasprowym 
Wierchu, a za kilka miesięcy wybiera się na rok do pracy w Pol-
skiej Stacji Polarnej Hornsund im. St. Siedleckiego Spitsbergenie. 
Razem z nim odwiedziliśmy znajdującą się w Kościeliskiej Jaskinię 
Mroźną - która ma …. długości. Po ostatnich opadach deszczu by-
ła bardziej mokra niż mroźna. Niektórzy wyszli z niej przemoczeni 
i z guzami.  Na szczęście słooce zrobiło swoje i wysuszeni dotarli-
śmy do schroniska na Ornaku. Tam trochę odpoczęliśmy i zjedli-
śmy kanapki. Nie zapomnieliśmy też o pamiątkowym stemplu. W 
każdym schronisku taki można zdobyd. W drodze powrotnej zawi-
taliśmy jeszcze nad piękny Smreczyoski Staw. 

 
Zielony, żółty i Nosal 
Kolejne dni  były coraz cieplejsze. W sobotę 
poszliśmy wraz z przewodnikiem Tomaszem na 
Wielki Kopieniec (który nie jest aż tak wysoki, jak 
się zdaje) oraz na Nosal. Najpierw pojechaliśmy 
miejskim autobusem do miejscowośd Toporowa 
Cyrhla. Tam zaczynał się zielony szlak prowadzący 
na Kopieniec. Gdy wdrapaliśmy się na szczyt 
(1328 m n.p.m.) nasze oczy zobaczyły wspaniałą 
panoramę Tatr. Po krótkim odpoczynku zeszliśmy 
na Polanę Kopieniec. Przewodnik zaprowadził nas 
do jednego z pasterskich szałasów, wskoczył na 
jedną z belek i ciekawie opowiadał m.in. o historii 
tego miejsca.  
Potem wędrowaliśmy dalej zielonym szlakiem, 
który  zaprowadził nas na Halę Olczyską. Stamtąd 
ruszyliśmy żółtym na przełęcz pod Nosalem (1103 

Dolina Pięciu Stawów?  

- może następnym razem 

W Jaskini Mroźnej 

Na szczycie Kopińca 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Spitsbergen
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m n.p.m.). Teraz pozostało nam 
tylko wejście na szczyt i pozachwy-
caniem się widokami. Z wysokości 
1206 m było widad Kuźnice, stację 
kolejki na Kasprowy Wierch i częśd 
Zakopanego. 

 
Sposób na kłopoty z kondycją 
 Następnego dnia mieliśmy 

wyruszyd do Doliny Pięciu Stawów, 
ale przewodnik i opiekunowie 
stwierdzili, że nasza kondycja jest za 
słaba, żeby tam pójśd. Pojechaliśmy 
więc do Kuźnic. Najpierw obejrzeli-
śmy wystawę „Szkoła domowa kobiet”, a potem 
ruszyliśmy w kierunku polany Kalatówki. Nie do-
tarliśmy do schroniska, tylko weszliśmy Ścieżkę 
nad Reglami. Po 75 min. dotarliśmy na Czerwoną 
Przełęcz(1303). Niektórzy byli tak zmęczeni, zrezy-
gnowali z wejścia na Sarnią Skałę(1377m.). Zdobyli 
tylko Jaśmina, Judyta, Michał, p. Andrzej i prze-
wodnik. Inni mają czego żałowad – Giewont nig-
dzie nie wygląda tak pięknie jak z tego miejsca. 
Dopełnieniem wycieczki była jeszcze malutka Doli-
na Strążyska i równie mały wodospad Siklawica.      
 

Ostatnie spojrzenie na Tatry 
Poniedziałek był ostatnim dniem wyciecz-

ki. Rano, po śniadaniu się spakowaliśmy i posprzą-
taliśmy pokoje, bo o godzinie 16.00 musieli wra-
cad do domu. Byliśmy już porządnie zmęczeni, 
więc opiekunowie postanowili bardzo nam ten 
dzieo uprzyjemnid wjazdem na Gubałówkę. chyba 
niemieliśmy już siły na nią wejśd. Ale już nie zabra-
kło nam ich  na targu pod Gubałówką. Biegaliśmy 
po nim szukając pamiątek dla najbliższych i świe-
żych oscypków. Potem czekał na nas jeszcze 
smaczny jak zawsze obiad w barze Temida, ostat-
nie porządki w Starej Chacie i przemarsz na dwo-
rzec.  

Skocznia? – za daleko 
Wędrówki po górach to nie jedyne co robiliśmy w 

Zakopanym. Popołudniami spacerowaliśmy po mieście i 
oglądaliśmy jego ciekawe miejsca. Byliśmy m.in. na pięk-
nym cmentarzyku na Pęksowym Brzyzku i widzieliśmy Willę 
pod Jedlami. Przeszliśmy też kilka razy Krupówki. Niestety, 
zmęczeni szlakami nie dotarliśmy pod Wielką Krokiew. To 
duży błąd i chyba dlatego opiekun powinien pomyśled  
o kolejnej wycieczce w Tatry.  

Wieczorami natomiast siadaliśmy wszyscy przy stole  
w czarnej izbie i czytaliśmy napisane w ciągu 
dnia dzienniki. Pomagaliśmy także opieku-
nom w szykowaniu śniadao i kolacji. Trzeba 
jednak przyznad, że gdy schodziliśmy na po-
siłki były one już gotowe. Podobnie jak ka-
napki na drugie śniadanie. Nam pozostawa-
ło mycie naczyo i wytarcie stołu. 
 

Mam nadzieję, że jeszcze nie raz odwiedzi-
my stolicę polskich gór. Ale chyba nie za rok. 
Może warto by pojechad do Krakowa albo 
Warszawy? 

 
J.Findling (4sp) 

 

Widok ze szlaku na Kopiniec 

Sarnia Skała, a w tle Giewont 

Na Gubałówce 
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19.05. – Ukazał się 5. w tym roku, a 147. w ogó-
le nr. „Szkolnego Donosiciela”. Na 24 stronach 
znalazły się m.in. Informacje o sukcesach redak-
cji i postępach w jej staraniach o Letnią Szkołę 
Junior Media, fotoreportaż ze spartakiady 
przedszkolaków, relacje z XVI Poznaoskich Spo-
tkao Targowych i VII festiwalu „Podróżnicy”.  
 

* Podczas krótkiego apelu informacyjnego 
członkinie redakcji zachęcały do zakupienia 
szkolnej gazety.  

 

22.05. – W tygodniku „Angorka” ukazała się informacja o wyróżnie-
niu dla „Szkolnego Donosiciela” w Ogólnopolskim Konkursie Gazet 
Szkolnych „Potęga Prasy” (Łódź). 
 

24-29.05. – 6-osobowa grupa redakcyjna przebywała na wycieczce w 
Zakopanem (obszerna relacja na str. 6-7. 
 

26.05. – Przedszkolaki z grupy 3-5-latków poje-
chały ze swoimi opiekunkami na wycieczkę do 
Piły. 
 

30.05. – Reprezentacja kl. I-III sp zajęła 3. miej-
sce w Gminnym Rambicie, który rozegrany zo-
stał w okoneckiej hali. 
 

1.06. – 11-osobowa grupa uczniów z kl. IV-VI 
wyjechała do Gdaoska na konferencję naukową 
dzieci (więcej na str. 3). 

* Nasza szkoła po raz drugi z rzędu 
wzięła udział w ogólnopolskiej próbie 
bicia rekordu w czytaniu w jednym mo-
mencie. Akcję zorganizował miesięcz-
nik „Biblioteka w Szkole”. Relacja na 
str... 
 

* Zespół teatralny „Ania” p. A.Świercz 
zaprezentował uczniom z ok. Dnia 
Dziecka „Czerwonego Kapturka”. 

2.06. – Na boisku w Lotyniu uczniowie 
brali udział w corocznych obchodach 
Dnia Dziecka i Dnia Sportu. Wyniki na 
str. 5. 
 

3.03. – Opiekun redakcji wysłał do or-
ganizatorów projektu Junior Media  
numer specjalny „Szkolnego Donosicie-
la” (poświęcony 25 latom istnienia ga-

NIT-y, czyli niedługie informacje tekstowe ze szkoły 

Klasa trzecia zagra  

w Wielkiej Drużynie Zielonych 
 

W naszej Szkole powstała Wielka Drużyna 
Zielonych, tworzą ją uczniowie klasy 3. Będą 
oni uczestniczyd w następnym roku w progra-
mie ekologicznym przygotowanym przez  Zwią-
zek Międzygminny "Pilski Region Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi.  

 9 czerwca w obecności wszystkich uczniów trzecioklasiści złożyli 
ślubowanie, że będą dbad o przyrodę oraz pielęgnowad drzewko oxy-

tree, którego strzegł będzie Filip Kop-
kiewicz. Drzewko tlenowe, bo taka 
jest jego polska nazwa, ma niezwykłe 
cechy: rośnie najszybciej na świecie, 
pochłania ogromne ilości dwutlenku 
węgla, produkując przy tym życiodaj-
ny tlen, jest lekkie i wytrzymałe, cha-
rakteryzuje się niesamowitym tem-
pem wzrostu. Dyrekcja szkoły zasta-
nawia się jeszcze gdzie je posadzid. 
Na pewno zostanie to zrobione do 

kooca roku. 
W związku z przystąpieniem szkoły 

do projektu zawarta została umowa 
między Związkiem Międzygminnym, 
władzami gminy i dyrektorem szkoły. 
Podpisali ją  Małgorzata Sypuła - Prze-
wodnicząca Zarządu, burmistrz Okonka 
Małgorzata Samed i dyr. Iwona Adam-
czuk." Zobowiązuje ona szkołę  - jak 
powiedział dyr. Miłoszewicz - do prze-
prowadzenia w klasie cyklu lekcji na 
tematy związane z segregacją śmieci, 
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zety), realizując w ten sposób kolejne konkursowe 
zadanie.  
 

4.06. – Pracownicy szkoły brali udział w organizo-
wanych przez Okoneckie Centrum Kultury obcho-
dach Dnia Dziecka na plaży w Okonku. 
 

5.06. – Na trzy tygodnie przed zakooczeniem roku 
szkolnego odbyły się ostatnie w tym roku konsul-
tacje, podczas których rodzice mogli porozmawiad 
z nauczycielami o wynikach swoich dzieci. 
* Pani A.Świercz przy wsparciu rodziców oraz lo-
tyoskich strażaków zorganizowała w Drzewicach 
piknik dla swoich podopiecznych. Odbył się on na 
posesji jednego z rodziców. 
 

6.06. – Uczniowie z kl. I i III sp oraz oddziału przed-
szkolnego 6-latków wyjechali na wycieczkę do Jura 
Parku w Solcu Kujawskim. 
 

* Do szkoły dotarła  informacja o nagrodzie II stop-
nia dla uczniów gimnazjum biorących udział w 
projekcie ,,Żyj smacznie i zdrowo”! (więcej na 
str..3) 
 

7.06. – Projekt koszulki Junior Dziennikarza, przy-
gotowany przez Pauliną Pęk (kl. IV), znalazł się 
wśród 10 wybranych do elektronicznego głosowa-
nia na najlepszy projekt. 
 

* Do szkoły nadeszła paczka z nagrodą dla W.Piotrowskiej 
za wyróżnienie dla naczelnej  „SzD” w konkursie „Potęga 
Prasy”. 
 

8.06. – Z Katowic dotarła paczka z dyplomem i upominka-
mi dla redakcji za II miejsce w ogólnopolskim konkursie 
gazet szkolnych „Nasza Gazeta” w kategorii pism ukazują-
cych się w zespołach szkół. 
 

9.06. –  W hali odbył się (trochę spóźniony) bardzo uro-
czysty apel z ok. Dnia Mamy i Taty (inf. na str. 4) 
 

* Klasa III sp rozpoczęła swój udział w projekcie z zakresu 
edukacji ekologicznej, organizowanym na terenie gmin 
należących do Związku Międzygminnego „Pilski Region 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. Piszemy o tym na 
str…. 
 

* Odbył się długo oczekiwany mecz nauczycieli z uczniami 
w piłkę ręczną - relacja na str. 24. 
 

* Jury konkursu przyznało III miejsce redakcji za stworze-
nie wydania specjalnego „Szkolnego Donosiciela” w kolej-
nym konkursie „#juniorlab”, organizowanym przez portal 
JM (więcej na str. 23). 
 

12.06. – Kurier odebrał kolejną partię odpadów przygoto-
waną w ramach ekologicznej akcji „Komputery za tone-
ry” (161 szt.)  
 

* Redakcja awansowała na 5. miejsce w klasyfikacji ogól-

NIT-y, czyli niedługie informacje tekstowe ze szkoły 

a partnera z Piły do zorganizowa-
nia uczniom wycieczki oraz do-
starczenia scenariuszy zajęd." 

Po uroczystości, która odby-
wała się w hali przy okazji obcho-
dów Dnia Mamy i Taty, odsłonię-
ta została na ścianie korytarza na 
parterze pamiątkowa tablica, na 
której znajduje się informacja: 
"W dniu 9 czerwca 2017 roku 
Klasa 4a Zespołu Szkół w Lotyniu 
została Klasą Patronacką Związku 
Międzygminnego (...) i weszła w 
skład Wielkiej Drużyny Zielo-
nych". Kilka dni wcześniej na pół-
piętrze pojawiły się przyklejone 
do ściany hasła o tematyce eko-
logicznej, np. takie: "Nie pal 
śmieci. Nie truj dzieci!", "Segre-
gacja - rewelacja", "Dbaj o środo-
wisko, bo będzie śmietnisko". 

 

A.Kubik (4sp); zdj. p.B.Solka-Kubiak 

Zagrajcie w „Monopoli”  
 

Mieliście kiedyś taką sytuację, że padał deszcz i nie mo-

gliście wyjść na dwór? Na pewno. W takich chwilach zde-

cydowanie polecam zaangażowanie całej rodziny w grę  

„Monopol” lub „Eurobizness” (obie nazwy odnoszą się do 

tej samej planszówki), która naprawdę może wciągnąć każ-

dego, bez względu na wiek. Na dodatek bawić się przy niej może kilka osób 

jednocześnie, a jak dla kogoś nie starczy pionków, można przecież pokibico-

wać. 

A emocje są spore. Po rzuceniu kostką uczestnik porusza się pionkiem do-

okoła planszy wypełnionej różnymi polami. Niemal każde, na którym się znaj-

dzie, jest w stanie „kupić”, oczywiście za umowne pieniądze, nad którymi pie-

czę sprawuje „bank”. Mówię "niemal każde", ponieważ istnieją też takie miej-

sca jak darmowy parking czy więzienie, które, albo przynoszą dochód, albo 

powodują utratę kolejki i pieniędzy. Dodatkowo, jeżeli inny uczestnik zabawy 

stanie na polu, które wcześniej nabyliśmy, musi nam za nie zapłacić, co powo-

duje, że stajemy się coraz bogatsi, a postawienie na nim wcześniej jakiegoś 

domu lub hotelu sprawia, że cena naszego miejsca rośnie. 

W tą grę można bawić się w nieskończoność, bo nigdy  się nie znudzi. 

Świetnie uczy ona podejmowania decyzji finansowych oraz liczenia 

(„Monopoli” powinno czasami zastąpić na lekcji matematyki podręcznik). Ma 

ona jeszcze jedną zaletę - można grać w nią samemu. Wtedy trudno przegrać! 
 

J.Findling  (4sp)          
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nopolskiego konkursu JM na najbardziej aktywną redakcję (156 
pkt.). 
 

13.06. – Tym razem na wycieczkę do Solca Kujawskiego pojechali 
uczniowie z kl. IIsp i IIIa sp. 
 

* Rodzice uczniów III klas gimnazjalnych zorganizowali swoim 
dzieciom w gospodarstwie „Dana” pożegnalny bal.  
 

14.04. – Odbyło się klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicz-
nej. Nauczyciele podjęli ostateczne decyzje  ocen zachowania  
i z przedmiotów na koniec roku szkolnego 2016-2017.  
 

* W głosowaniu internautów projekt koszulki dziennikarza JM 
Karoliny Pęk zdobył blisko 5 ty. głosów i zajął 3. miejsce.  
 

* Do  dotarła paczka dla redakcji z nagroda za 3. miejsce w kon-
kursie „#juniorlab” pt. „Wydanie specjalne”. 
 

22.06. - Uczniowie kl. II i III gim. zaprezentowali fr. „Dziadów”, 
przygotowane podczas zajęd artystycznych pod kier. p. A.Gład-
kowskiej. 
 

Lotyń i okolice  
4.06. – W lotyoskim kościele ks. L. Kuśmierzak odprawił uroczystą 
Mszę Św. w związku z jubileuszem swoich 25. powołao kapłao-
skich. 
 

* Konrad Kopkiewicza został wyróżniony w kategorii „działacz 
roku” podczas powiatowych obchodów Dnia Strażaka w Lipce. 
 

17.06. - I miejsce OSP Lotyo w  zawodach w Sypniewie (am)  

Sukces strażaków w Sypniewie 
 

Strażacy z OSP Lotyo zajęli 1 miejsce 
w trójgminnych zawodach sportowo-
pożarniczych. Odbyły się one 17 czerwca 
na stadionie sportowym w Sypniewie. Ry-
walizowali w nich strażacy z 7 miejscowo-
ści z gmin Jastrowie, Okonek i Tarnówka. 
Nasi wrócili z dwoma  złotymi pucharami 
(drugi za zwycięstwo w kategorii gmin) 
oraz srebrnym dla Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej. Nagrodą jest też udział w za-
wodach powiatowych, które odbędą się  
1 lipca. 

Organizatorzy zawodów sprawdzali 
umiejętności strażaków w dwóch konku-
rencjach: sztafecie pożarniczej 7 x 50m  
z przeszkodami (płotek, równoważnia, 
ściana, tyczki, rów z wodą oraz przyłącze-
nie odcinka do rozdzielacza i zakooczeniu 
go prądownicą) i dwiczeniach bojowych. 
Nasi wyprzedzili w nich zastępy z Osówki  
i Okonka.  

Występy seniorskich drużyn poprze-
dzone zostały rywalizacją Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych z Lotynia i Osówki na 
uproszczonym torze CTIF oraz dwiczeniem 
bojowym.  

M.Kostrzak, A.Kubiak (4sp) 

NIT-y, czyli niedługie informacje tekstowe ze szkoły... 

Jak i czym się dawniej  

zdjęcia robiło 

Wielu moich rówieśników chyba nie 

wie, jak kiedyś powstawały zdjęcia. 

Żeby się tego dowiedzieć, można od-

wiedzić pewnie niezwykłe miejsce  

w Bydgoszczy, znajdujące się na ul. 

Królowej Jadwigi 4. Wystarczy za-

płacić 3 zł za ulgowy bilet, żeby 

wejść do Muzeum Fotografii i prze-

nieść się w czasy, kiedy aparaty foto-

graficzne posiadali tylko niektórzy, 

a zdjęcia postawały w ciemni. 

Bydgoskie muzeum znajduje się  

w odrestaurowanej wozowni pocho-

dzącej z XIX w. i w całości wypełnio-

ne jest eksponatami związanymi z fo-

tografią, przede wszystkim dawną, ale 

i dzisiejszą. Na pierwszy rzut oka wy-

glądała ona jak olbrzymi pokój z an-

tresolą, pełen starych machin. Niektóre 

naprawdę mają wiele lat. Uwagę na 

pewno zwraca ca-

mera obscura, 

czyli przyrząd op-

tyczny, który po-

mógł zbudować 

pierwszy apara-

tem fotograficz-

nym. Można tu 

zobaczyć także 

aparat studyjny  

z końca XIX w., aparat Leica z 1933 r. oraz Kijew 15 TEE. W ogóle 

sporo jest aparatów radzieckich i niemieckich 

Są tam też inne ciekawe przedmioty: powiększalniki (np. szufladowy, 

drewniany z 1920 r.), wielkoformatowe aparaty miechowe sprzed kilku-

dziesięciu lat, reflektory, flesze, projektory na  których kiedyś wyświe-

tlano filmy utrwalone na kliszy, a także opakowania po papierze foto-

graficznym. Można też w nim zobaczyć ciemnię oraz poznać proces 

powstania fotografii tradycyjnej, bo kiedyś wywoływano zrobione filmy 

w koreksach, potem wkładano je do powiększalników, naświetlano pa-

pier i dopiero wtedy w wywoływaczu pojawiało się zdjęcie. 

Warto zajrzeć do tego muzeum, by poznać trochę historię fotografii. 

Dziś zrobić zdjęcia może każdy, kiedyś zajmowali się tym nieliczni. 

J. Findling (4sp) 

recenzja 
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„La Traviata”  
 

     Od paru miesięcy w szczecineckim kinie "Wolność" moż-

na oglądać słynne opery z Metropolitan Opera z Nowego 

Yorku. Trzy miesiące temu, czyli 11 marca, mieszkańcy po-

dziwiali "La Traviatę". Jest to dzieło Giuseppe Verdiego. 
 

Opowiada ono o skomplikowanym związku dwóch głównych po-

staci. Violetta Valery ma powodzenie u mężczyzn. W pewnym mo-

mencie w jej życiu pojawia się  Alfredo Germont, wyznając, że ją ko-

cha. Po jakimś czasie ona odwzajemnia jego uczucia. Violetta jednak 

od dawna choruje. Z każdą chwilą jej stan się pogarsza. Ojciec Alfreda 

domaga się, dla dobra syna, żeby go zostawiła, udając przy tym zdra-

dę. Kobieta się zgadza. Przychodzi na bal ze swoim dawnym 

„przyjacielem”. Tam dochodzi do gwałtownego zerwania z Alfredem. 

Do tego kobieta zostaje przez niego poniżona. Nagle jednak ojciec 

Germonta zmienia zdanie i pozwala im wziąć ślub. Alfredo przyjeżdża 

do ukochanej, ale za późno. Valery przebacza mu, a później umiera w 

jego ramionach.  

Spośród oper, które do tej pory obejrzałam w szczecineckim kinie, 

tę lubię najbardziej. Było w niej tyle wzruszających scen. Płakałam, 

gdy Alfredo poniżał Violettę, i gdy ona umierała. Podobała mi się też 

muzyka w wykonaniu orkiestry The Metropolitan Opera. Dyrygował 

nią Nicola Luisotti. Piękne były również współczesne kostiumy zapro-

jektowane przez Wolfganga Gussmanna oraz scenografia, której jed-

nym z elementów był ogromny zegar.  

Tym razem w obsadzie zabrakło 

Placido Domingo, ale za to był James 

Courtney. W głównych rolach wystąpi-

li też: Sonya Yoncheva  jako Violetta 

Valery, Michael Fabiano w roli Alfreda 

Germonta oraz Thomas Hampson - 

Griovgio Germont. Wyreżyserował 

ją Willy Decker. 

Polecam oglądanie w Szczecinku 

oper transmitowanych z The Metropo-

litan Opera, ponieważ emocje towarzy-

szące przy ich oglądaniu, są nie do opi-

sania. Ostatnia przed wakacjami okazja 

miała miejsce w maju („Kawaler z ró-

żą” J. Straussa), ale od września zaczy-

na się nowy sezon.  
 

M.Kostrzak (IVsp) 

Rockowy muzyk  

i wędrowny kaznodzieja  

na tropie wilków 
 

„A we mnie samym wilki dwa. / Oblicze dobra, obli-
cze zła. / Walczą ze sobą nieustannie, / wygrywa 
ten, którego karmię” – słowami tej piosenki zespołu 
Luxtorpeda można podsumowad książkę znanego 
rekolekcjonisty dominikanina Adama Szustaka oraz 
współtwórcy Arki Noego i założyciela rockowego 
zespołu Luxtorpeda – Roberta „Litzy” Friedricha. 
 

„Wilki Dwa to męska przeprawa przez życie. Autorzy 
nie rozpieszczają ani nie głaszczą po głowie. Mówią, jak 
jest” – zachęca do przeczytania książki  jej wydawca - Wy-
dawnictwo „Znak”. Litza i o. Szustak opowiadają o ekstre-
malnej drodze, jaką jest życie. To właśnie na niej często 
dopadają nas zwątpienie, bunt, depresja, ale i spotykają 
szczęście, radośd czy spełnienie. Wszyscy toczymy na niej 
walkę z dwoma wilkami: dobrym, który wiernie chodzi za 
nami i pokazuje naszą wartośd, i złym, który nie ma nam 
nic do zaoferowania, za to atakuje nas podstępnie i z za-
skoczenia. Robi wszystko, żeby nas upodlid. Ale tylko my 
decydujemy, którego będziemy karmid. 

„Wilki Dwa” to tak naprawdę zapis internetowych 
rekolekcji adwentowych, jakie jesienią 2013 roku przy 
współpracy z portalem Stacja7.pl stworzyli o. Szustak  

i R. Friedrich. Książka 
zawiera również niepu-
blikowane fragmenty 
nagrao oraz rozmowę, 
którą autorzy poprowa-
dzili latem 2014 r. Ca-
łośd składa się z 20 roz-
działów, w których dia-
logi autorów są przepla-
tane cytatami z Nowe-
go Testamentu. W każ-
dym dominikanin roz-
mawia z muzykiem o 
problemach dnia codziennego, odwołując się przy 
tym do Biblii. Na przykład w trzecim rozdziale, za-
tytułowanym „Wystarczy”, jest mowa o ducho-
wych upadkach, jakich doświadczyli i o tym,  co z 
nich złego, a czasami nawet  dobrego wynikło. 

„Wilki Dwa” to książka o walce dobra ze złem, 
a także swego rodzaju opowieśd o sprawach wiary, 
o życiu, o Bogu, o Biblii. Wszystkich zachęcam do 
przeczytania książki. Chodby po to, żeby skonfron-
towad swoje podejście do życia i wartości z tymi, 
jakie proponują autorzy. Warto się na taki wysiłek 
zdobyd. 

W. Piotrowska (IIIg) 
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W większości jesteśmy debiutantami 
 „Białoruś dla początkujących” to debiut Igora Sokołowskiego 
jako pisarza. „Myślę, że w większości jesteśmy debiutantami w 
kontaktach z Białorusią, a to z tego względu, że bardzo mało jest 
w ogóle informacji o tym kraju. Chod to nasz sąsiad, bardzo 
nam bliski pod względem kulturowym oraz historycznym 
i tych wiadomości o nim powinno byd zdecydowanie 
więcej, cierpimy na niedoinformowanie.  A jeśli już dociera-
ją do nas jakieś wiadomości, to nie do kooca są one zgodne z 
prawdą. Nie twierdzę, że to obraz całkowicie sfałszowany, ale na 
pewno nie jest tak, że po przekroczeniu granicy świat za nią sta-
je się czarno-biały” – mówił, nie odnosząc się jedynie, a może 
najmniej, do świata polityki, bo, jak twierdził, interesują go 
głównie ludzie. „Warto pojechad na Białoruś, warto ją poznad i 
nie opierad swej wiedzy o niej tylko na medialnych przekazach”. 
 

Homosowietikus 
Białorusini tak naprawdę to „spokojny naród, który nie za 
wiele wymaga od życia. Stabilizacja jak najbardziej im odpowia-
da, co nie oznacza, że tam nie ma w ogóle po co jechad. Białoruś 
jest trochę wstydliwa i nie wszystko odkrywa za pierwszym ra-
zem. Trzeba się w nią zagłębid”. To niełatwe, bo turystyka w tym 
kraju właściwie nie istnieje. Szczególnie na prowincji. Kiedy au-
tor książki zapytał miejscowych o jakiś zabytek poprosił, aby go 
po nim oprowadzono, ludzie spojrzeli na niego, jak na 
„przybysza z innej planety”. Inna sprawa, że aby zobaczyd coś 
ciekawego na Białorusi, trzeba się bardzo mocno postarad, chod 
tę pierwsza „turystyczną warstwę” można poznad bez większego 
wysiłku: „Grodno, Brześd, Miosk to dostępne miejsca i nie trzeba 
stawad na głowie, żeby je zobaczyd. Z drugiej strony trzeba tro-
chę pochodzid, pomęczyd się, zwłaszcza kiedy na drodze staną 
homosowietikus. Na każdy aparat fotograficzny, kamerę, 
czy, ich zdaniem, niepotrzebne pytanie reagują alergicz-
nie. Trudno jednak ich jednak za to winid, no bo system 
ich tak wychował.”  
 

Skanseny nowoczesności 
 Jednym z tematów książki są „skanseny 
nowoczesności”. W tym określeniu kryje się 
pewna sprzecznośd, bo dla nas skansen to 
muzeum na wolnym powietrzu. Na Białorusi 
można zobaczyd coś szczególnego. „To zja-
wisko występuje również w Rosji, gdzie ten 
kult władcy jest tak silny, że warto pokazy-
wad, że jest on przede wszystkim dobrym 
gospodarzem. To się dla Białorusinów jak i 
Rosjan się bardzo liczy.  Gdy się znajdzie w 
niewielkich, kilkutysięcznych powiatowych 
miasteczkach, ma się wrażenie, że, zacho-
wując wszelkie proporcje, ich infrastruktura 
przypomina tę w naszych. Znajdują się 
tam np. sale gimnastyczne, pałace kul-
tury, lodowiska, niczym nasz warszaw-
ski „Torwar”, przy czym to wszystko 
stoi puste, bo połowę społeczności 
stanowią babuszki, które raczej na łyż-
wach już nie pojeżdżą. Ale przecież Łuka-
szenka przeciął wstęgę i pałac lodowy stoi. 
(…) W ten sposób cała okolica będzie chwa-
lid swojego gospodarza, bo jak można nie 
chwalid kogoś, kto wszystko pięknie urządził 
wszystko to, co jest wokół. Nie zmienia to 
faktu, że to obiekty nieużyteczne, które sto-
ją i niszczeją”. Od czego zależy to, jaka miej-
scowośd zostaje takim skansenem? Na pew-
no wielki wpływ ma na to pochodzenie z 
nich znaczących osób w paostwie. Niesamo-
wicie wyglądaj np. Kopyś, miejsce urodzin 
Łukaszenki. W tej wsi mieszka 15-20 osób, a 
infrastrukturę ma taką, jakiej niejedna dziel-
nica Warszawy by się nie powstydziła. 

Reality-show  

+ 5 minut nienawiści  

z  G.Orwella  

= białoruski program  

telewizyjny!* 
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Pies? – nie, to wilk 
Autor książki dotarł również do mniej „nowoczesnych” 
wsi.  Na skraju Puszczy Białowieskiej, w wymarłej już miej-
scowości, mieszka niejaki Mikołaj Tarasiuk – ostatni jej 
mieszkaniec. Aby tam dojechad, mój golf musiał pokonad 
kilka pól oraz drogi, przez które od dawna nikt nie przejeż-
dżał.  „Udało nam się *autor książki podróżował z przyjacie-
lem, pół Białorusinem+ dotrzed do wioski, na koocu której w 
malutkim gospodarstwie, mieszkał człowiek, który przygar-
nął on kiedyś psa – tam mu się przynajmniej wydawało. Kie-
dy przyjechali do niego jacyś ludzie, okazało się, że to wilk. 
On nie zauważył żadnej różnicy. To starszy pan, z którym 
czasami kontakt jest utrudniony. Ale on tego wilka oswoił i 
mieszkali sobie we dwójkę całkiem nieźle, aż potem wilk wy-
brał wolnośd. Pan Mikołaj został w tej wsi sam, rzeźbi z 
drewna, a w swoich pracach przedstawia różne sytuacje z 
życia Białorusi. Bardzo często krytykuje Łukaszenkę,  
naśmiewa się z niego, że np. gra w hokeja zamiast 
rządzid paostwem. Ale nie przeszkodziło to od ponad 
20 lat prezydentowi Białorusi nadad mu tytuł Naro-
dowego Artysty Białorusi.” 
 

Traścianka  
Białoruski język… - to temat rzeka. Ludzi mówiących w 
języku ojczystym prędzej znaleźd można na zachodzie Biało-
rusi. Im bliżej jej wschodnich granic, tym więcej z nich mówi 
po rosyjsku (podobnie jak na Ukrainie).  Ten język dominuje 
też w większych miastach i bywa też wyznacznikiem poglą-
dów politycznych. W języku białoruskim np. porozu-
miewa się opozycja, dlatego autor książki stara się 
uważad, by nie wzbudzad niepotrzebnych podejrzeo, 
a poza tym starsi ludzie i ostatnio, co ciekawe, hip-
sterzy. Skoro ich postawa wyraża się alternatywą w każdej 
postaci, to uznali, ze świetnie się do tego nadaje język, co by 
tu nie mówid, przegrywający i rosyjskim i raczej ginący. Bia-
łorusini poza jej granicami potrafią świetnie łączyd język oj-
czysty z rosyjskim, a często tym „pół językiem” posługuje się 
też Łukaszenka i jest świetnie w swoim kraju rozumiany. 

A jak się mają na Białorusi hipsterzy? - z subkulturami jesz-
cze kilka lat temu było za nasza wschodnią granica bardzo 
ciężko. „Nawet szerokie spodnie - mówił I.Sokołowski - 
wzbudzały głębokie zaciekawienie. Na prowincjach białoru-
skich pytano mnie czasem, czy w Polsce jest naprawdę aż tak 
źle, że trzeba nosid spodnie po starszym bracie. Trochę zaję-
ło nam to tłumaczenie na czym to polega. Teraz takich pytao 
nie ma., bo nieprawdą jest, że Białorusini nie mają dostępu 
do informacji. W dobie Internetu wszystko się zmieniło. Wie-
dzą, jak jest u nas. Mają pewne utrudnienia wizowe, ale 
przecież i tak do nas podróżują. 
 
Najważniejsze, żeby nie było wojny 
W budowaniu paostwa każdy kraj potrzebuje mitu. Łuka-
szenka stworzył go opierając się o wielką wojnę ojczyźnianą, 

tłumaczącą jakoby to Białorusini uratowali 
świat. I.Sokołowski, odnosząc się do niej, 
stwierdził, że „w związku ze swoim położe-
niem oni najbardziej przeżyli tę wojnę. Nawet 
w Kazachstanie np. nie działy się tak potwor-
ne rzeczy jak na Białorusi. Przykładem jest 
jeden z jeden ze słynniejszych filmów na ten 
temat. „Idź i patrz” z 1985 r. to historia 16-
letniego Flory, który wbrew woli matki zosta-
je partyzantem. Kiedy atakowali wojska nie-
mieckie, ci, w odwecie zamykali w stodole 
mieszkaoców pobliskiej wioski i ją podpalali. 
Kto próbował uciec, zostawał zastrzelony. W 
ten sposób zniszczono kilkaset wiosek. Jeżeli 
przez kraj przetacza się najpierw jeden front, 
potem drugi i zostaje on totalnie wyniszczo-
ny, to heroizm i trauma w głowach tych, któ-
rzy ocaleli oraz ich potomków tkwi do dzisiaj. 
Zresztą retoryka Łukaszenki na tym się wła-
śnie opiera. Bardzo często wciąż można usły-
szed od babuszek na wsi, że najważniejsze 
jest to, żeby wojny nie było, bo ona cały czas 
tkwi w ich umysłach, a on jest gwarantem, że 
jej nie będzie. Kiedy więc patrzą na to, co 
dzieje się na Ukrainie, są jeszcze bar-
dziej szczęśliwie. Wierzą, że to właśnie 
dzięki Łukaszence, a on skutecznie pod-
trzymuj, że właśnie Białoruś, jakkol-
wiek by to nie brzmiało (…), zbawiła 
Europę od widma faszyzmu”. 
 
Katyo to nie Khatyo 
 Jedną z wiosek, w której podczas wojny 
spalono żywcem ludzi, jest Chatyo. Takich wsi 
było wiele, ale władze sowieckie wybrały 
tę na miejsce upamiętnienia tego 
strasznego wydarzenia z powodu podo-
bieostwa „Chatynia” do „Katynia”.  Na-
zwa miała celowo wprowadzid wszyst-
kich w błąd na temat zbrodni katyoskiej. 
Obecnie to uroczysko w rejonie łohojskim 
obwodu mioskiego Białorusi, ale kiedyś w 
granicach Związku radzieckiego. Wieś tę spa-
lono wraz z mieszkaocami 22 marca 1948 
roku. W ten sposób zginęło 149 osób, w tym 
75 dzieci poniżej 16. roku życia. Propagando-
we zakłamanie się udało, bo R.Nixon, prezy-
dent USA, składający tam kwiaty, niekoniecz-
nie wiedział, że przyjechał do Khatynia (taka 
jest angielska wersja zapisu nazwy Chatyo), a 
nie do Katynia. 
 
Nachalne media 
 Autor „Białorusi dla początkujących” po-



                                                                                                                                   SZKOLNY DONOSICIEL UKAZUJE SIĘ OD 1992 ROKU! 6-2016/17 14 

święcił też sporo miejsca w 
swojej debiutanckiej książce 
mediom. Okazuje się, że na 
Białorusi w każdym domu 
istnieje radio, którego często 
nie da się wyłączyd. Jeszcze 
niedawno były wioski wypo-
sażone w zawieszone na la-
tarniach tzw. szczekaczki. 
Cały dzieo słychad w nich 
białoruskie radio, nadające  
„przyjemną muzyczkę” - 
„jeżeli ktoś lubi disco – polo 
połączone ze słowiaoskością 
będzie bardzo zadowolony”. 
No a rano można usły-
szed felieton Aleksandra 

Łukaszenki, który mówi, co zrobi dziś i co robił wczoraj, 
co zrobi za tydzieo i dlaczego to zrobi. „Jak coś lub ktoś 
go irytuje, to również się poskarży”. Radia są również w 
blokowiskach. Każdy tam ma swoją tzw. radiotoczkę. „To małe, 
plastikowe pudełko. Nie wiem, może są takie domy, w których 
da się to wyłączyd, ale ja trafiłem (…) na taki, w którym to 
urządzenie można było tylko ściszyd. Gospodyni zapomniała to 
zrobid, więc o 6. rano obudził mnie białoruski hymn paostwowy, 
bardzo podobny do rosyjskiego. (…) Ci ludzie się już po prostu do 
tego przyzwyczaili, im to nawet nie przeszkadza.” 

W telewizji jest podobnie. Jak policzył I.Sokołowski, 5 na 6 
newsów dotyczy głowy paostwa. „W telewizji są dwa wzorce. 
Jeden jest taki, że Łukaszenka odwiedza gospodarstwa i wskazu-
je, co mu się nie podoba i przy okazji udziela wskazówek, jak 
powinno byd. (…). Na Białorusi nie jest kolorowo. Panuje jeden 
władca, władca odpowiedzialny za wszystko. Jeżeli jest coś źle, 
to trzeba od razu znaleźd winnego. Gdy kłopoty dotyczą całego 
kraju, to winni jesteśmy m.in. my, Unia Europejska oraz inne siły 

 

Kto jest kto? 
 
 

W celu łatwiejszej identyfikacji autorów 
tekstów wprowadzone zostały przy każdym 

nazwisku dodatkowe oznaczenia; cyfry 
rzymskie (I, II...) oznaczają klasę, 

natomiast skróty: „sp” – ucznia szkoły 
podstawowej, „g” – gimnazjum, a „n” – 

nauczyciela. (red.) 

zła z Zachodu. Ale jeśli we wsi nie ma dro-
gi albo w szkole ze ściany odpada tynk, to 
odpowiedzialni są na miejscu. Białorusini 
to uwielbiają! To jest takie połączenie 
naszego reality-show z 5 minutami niena-
wiści z Georga Orwella. Łukaszenka przy-
jeżdża, mówi: „Ej, ty, panie, dlaczego tu-
taj odpada tynk?”. Gościu jest przerażo-
ny, cały spocony, nie wie, co ma powie-
dzied, kamera najeżdża mu na twarz, no i 
zaczyna coś dukad, że np. nie było pienię-
dzy itd. Wtedy Łukaszenka, lubiący besz-
tad podwładnych, tłumaczy mu: „No to 
masz tydzieo. Dostajesz tyle i tyle pienię-
dzy i to ma byd zrobione, a ustawiony 
tłumek miejscowych klaszcze i jest pięk-
nie. Nie słyszałem jeszcze o takim przy-
padku, żeby ktoś się sprzeciwił. (…) Biało-
rusini za to Łukaszenkę kochają, bo oto 
znowu pokazał, że jest prawdziwym go-
spodarzem”. Na prezydenta narzekają 
tylko ci, którzy zazdroszczą odwiedzanym 
przez prezydenta miastom i miastecz-
kom. Mówią, że gdyby mieli we wsi takie-
go sołtysa, to byliby zadowoleni. 

 
Opr. W.Piotrowska 

 
* Spotkanie, podczas którego 

I.Sokołowski mówił o swojej książce i Bia-
łorusi, miało miejsce w koocu maja 2014 
r., podczas wycieczki redakcji do Warsza-

wy. 

Reality-show + 5 minut nienawiści z  G.Orwella  
Dokończenie ze str. 13. 



                                                                                                                                                                    6-2016/17 15 SZKOLNY DONOSICIEL UKAZUJE SIĘ OD 1992 ROKU! 

Przed wieloma wiekami w osadzie słowiao-
skiej żyła pewna rodzina. Dobrze im się wio-
dło. Bogowie sprzyjali, a że byli to ludzie pra-
cowici, na niczym im nie zbywało.  

Pewnego dnia, jak co dzieo, rodzina zbiera-
ła się na posiłek. 
- Jaromirze! Chodź już! - zawołała matka 
chłopca, wychylając się z chaty.  
Niewysoki blondynek westchnął głośno, poże-
gnał się ze swoimi kolegami i ruszył ku rodzi-
cielce. 
- Szybciej, szybciej, bo strawa już gotowa, a 
my czekamy tylko na ciebie. 
- Idę, mamo - powiedział z uśmiechem na py-
zatej twarzy. 
     Razem weszli do środka. Przy drewnianym 
stole siedział już ojciec Jaromira, jego pięcio-
letnia siostra, Bogdała, i dwunastoletni brat - 
Siemowit.  
- Nareszcie jesteś! - powiedział drwiąco Sie-
mowit.  
- Przestao! - ojciec rodziny lekko klepnął chło-
paka w plecy. - Lepiej zacznijmy już jeśd. 
- Ojciec ma rację. – stwierdziła matka. 

Kobieta postawiła na stole naczynie z cie-
płą polewką i garnek z kaszą. Wszyscy sięgnęli 
po łyżki.  
- Co dzisiaj przygotowałaś, Mojmiro? - spytał 
Budziwoj, ojciec dzieci. 
- Polewkę z lebiody. 
- Podziękujmy Mokoszy! Spożywajcie na zdro-

wie - powiedział Budziwoj. 
Wszyscy z ochotą zaczęli sięgad do ustawionych na stole 

naczyo. 
- Jaromirze, mam nadzieję, że pamiętasz, co będzie jutro – 
nabożne milczenie przerwał głos ojca.  

Chłopiec spojrzał dużymi, niebieskimi oczami na swojego 
rodziciela. 
- Moje siódme urodziny - uśmiechnął się. 
- A to oznacza postrzyżyny. Twoje wielkie święto. 
- Muszę ścinad swoje włosy? – posmutniał chłopiec i dotknął 
jednego ze swoich loczków. 
- Jaromirze, taka jest tradycja. 
- Więc muszę? 
- Tak, musisz! - powiedział stanowczo ojciec - Posłuchaj, jutro 
staniesz się mężczyzną. To jest wspaniałe, nie sądzisz? Bę-
dziesz mógł robid już tyle rzeczy. Jako pierwszy ze swoich ko-
legów osiągniesz dorosłośd. Będą cię podziwiad i zazdrościd 
ci.  
- Tak, ojcze. - odpowiedział i wrócił do jedzenia.  
Wiedział, że nie wygra, więc zrezygnował z walki. Ale w jego 
głowie już rodziły się pomysły, jak uniknąd postrzyżyn. „Może 
by tak uciec?” - pomyślał. 
 

*** 
 

- Dobrej nocy, synu! - mama pocałowała chłopca w czoło i już 
podnosiła się z posłania, ale malec złapał ją za rękę.  
- Co się stało? 
- Nie chcę, żeby ścięto moje włosy, mamo! 
- Jaromirze, musimy je obciąd. 
- Ale... 
- Każdy chłopiec o tym marzy. 
- Ja nie! 
- To tradycja. 
- A nie można jej zmienid? 
- To się nie uda, synku. Nie myśl już o tym. Połóż się spad.  

O chłopcu,  
który  

nie chciał  
postrzyżyn 

 

- baśń słowiańska Julii Ulatowskiej  (Ig)* 
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Pogłaskała go po głowie, zabrała ze sobą świecę i 
wyszła. Teraz jedynym światłem w pomieszczeniu był 
blask księżyca, wpadający przez okno. Chłopiec przez 
chwilę patrzył w ciemnośd, a jego oczy stawały się 
coraz cięższe. Kiedy już prawie zasypiał, usłyszał 
skrzypienie podłogi. Szybko poderwał się z miejsca i 
po drugiej stronie izby zobaczył mężczyznę.  
- Kim jesteś? - spytał lekko przestraszony. 
- Spokojnie, Jaromirze – odpowiedział mężczyzna i 
podszedł bliżej. 
- Skąd wiesz, jak się nazywam? 
- Wiem o tobie wszystko. 
- Jak to? 
- Jestem tutaj, aby ci pomóc. 
Jaromir mógł już dokładnie określid wygląd mężczy-
zny. Miał on na sobie białą koszulę i ciemne spodnie. 
Był szatynem o oczach ciemnych jak smoła. 
- Pomóc mi? Jak? 
- Zabiorę cię gdzieś ze sobą, dobrze? 
- Ale kim ty jesteś? 
- Jestem Wołos. Znasz mnie! Twój ojciec często się 
do mnie zwraca z modłami o zdrowe bydło. Zostałem 
wysłany, aby pomóc ci wybrad odpowiednią drogę. 
- Nie rozumiem. 
- Zrozumiesz, a teraz chwyd mnie za rękę i zamknij 
oczy. 
- Ale... 
- Jaromirze, proszę cię!  Robię to dla twego dobra.  

Chłopiec nie odpowiedział. Chwycił Wołosa za 
dłoo i zamknął oczy. Poczuł lekki wiatr, który rozwie-
wał jego ukochane włosy. Później poczuł zapach lasu.  
- Możesz już otworzyd oczy. 
- Boję się. - wyszeptał. 
- Nie bój się. Nie ma czego. - zaśmiał się Wołos. 

Chłopiec pomału otworzył oczy. 
Rozejrzał się dookoła i spostrzegł, 
że jest dzieo, a oni stoją przed jego 
domem. Mężczyzna uśmiechał się 
tajemniczo i wskazywał na coś pal-
cem. Jaromir podążył tam wzro-
kiem i zobaczył, że drzwi domu na-
gle się otworzyły, a w nich stanął 
szczęśliwy ojciec. Za nim matka, 
jego rodzeostwo, wujowie i kilku 
kolegów. 
- Z czego oni się tak cieszą? 
- Z twoich postrzyżyn. 
- Ale jak to? 
- Posłuchaj, Jaromirze. Chcę ci po-
kazad dwie drogi. Którą z nich wy-
bierzesz, będzie zależed od ciebie. 
Oto pierwsza z nich.  

Malec, niewiele rozumiejąc, znowu spojrzał na swo-
jego ojca, który zaczął taoczyd i śpiewad. Widad, że 
był szczęśliwy. 
- Oni nas nie widzą? 
- Nie. Jesteśmy dla nich niewidzialni. 
- Jaromirze! Jaromirze! - zawołali jego koledzy.  

Po chwili z chaty wyszedł ostrzyżony chłopak. 
Siedmiolatek otworzył szeroko oczy ze zdumienia na 
swój widok. Nie sądził, że będzie tak dobrze wyglą-
dał. Butnym krokiem podszedł do swoich kolegów, 
którzy wpatrywali się w niego z podziwem i lekką 
zazdrością . 
- I jak ci się podoba taka wersja? - spytał Wołos. 
- Wszyscy są szczęśliwi... I całkiem dobrze mi bez 
włosów. 
Mężczyzna zaśmiał się i położył rękę na ramieniu 
chłopca. 
- Chciałbyś, żeby tak było? 
- Jasne! Szczęście bliskich osób jest dla mnie najważ-
niejsze. 
- A teraz, Jaromirze, pokażę ci, co będzie, jeśli uciek-
niesz. Zamknij oczy i daj mi rękę.   
Chłopiec posłusznie wykonał polecenie boga, a po 
chwili znowu poczuł podmuch wiatru i zapach lasu. 
Tym razem bez problemu otworzył oczy. Jednak nie 
było już tak pięknie jak wcześniej. Słooce było scho-
wane za chmurami i wiał silny wiatr. Zobaczył swoje-
go ojca, zmierzającego do szopy. Mężczyzna chwycił 
siekierę i zaczął rąbad drewno, a w jego oczach poja-
wiły się łzy. Z oddali zbliżał się w jego kierunku jeden 
z mieszkaoców osady. 
- Witaj, Budziwoju! 
- Witaj, witaj, Mścisławie! 

Mężczyźni przywitali się, podając sobie dłonie. 
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- Nadal nie widad chłopca, prawda? 
- Nie! Uciekł do lasu i pewnie rozszarpały go wilko-
łaki albo dopadła go jakaś strzyga. Szukaliśmy go 
wszędzie. 
- Może jeszcze wróci. 
- Chciałbym w to wierzyd. – odpowiedział ze smut-
kiem Budziwoj. 

Rozmowę przerwał im nagle Siemowit, który 
biegł w ich kierunku, wołając: 
- Ojcze! Ojcze!  
- Co się stało, synu? 
- Lesław i Ścibor obrażali naszą rodzinę. Mówili, że 
Jaromir przyniósł nam haobę i że wszyscy życzą 
nam teraz śmierci. 
- Siemowicie, nie przejmuj się. Oni tylko tak sobie z 
ciebie drwią. Idź już do matki, ja zaraz przyjdę. 

Jaromir z coraz większym niepokojem obserwo-
wał całą sytuację.  
- Wołosie, czy to stanie się naprawdę? Czy, jeśli 
ucieknę, moja rodzina będzie miała problemy? - 
spytał przestraszony chłopiec.  
W jego oczach zbierały się już łzy, które daremnie 
próbował powstrzymad.  
- To, czy tak się stanie, zależy tylko od ciebie, Jaro-
mirze. 
- Nie chcę, żeby tak było! Oni nie mogą przeze mnie 
cierpied! 

Łzy zaczęły pomału spływad po jego twarzy. 
Chłopiec upadł na kolana i zaczął płakad. Bolało go 
to, że chciał zostawid swoją rodzinę, którą kochał. 
Nigdy nie chciał, żeby spotkało ją coś złego. Nagle 
cały świat zaczął dziwnie wirowad. Jaromir widział 
wszystko jak przez mgłę.  
- Wołosie! Co się dzieje?! - krzyknął, ale jego głos 
zginął w przestrzeni.  

Zobaczył twarz swojego ojca i brata. Zobaczył swoją 
zasmuconą matkę i siostrę, a potem siebie, jak przemar-
znięty i głodny ukrywa się w lesie. 
 
*** 
 
- Wołosie! - krzyknął i … podniósł się z łóżka.  

Zaczął nerwowo oddychad i był zlany zimnym potem. 
Przerażony rozejrzał się wokół. Był w swoim domu. Na 
dworze nadal panowała noc. Po chwili drzwi się otwo-
rzyły, a w nich stanęła matka ze świecą. 
- Co się stało, synku?  

Podeszła do chłopca, stawiając świecę. Przytuliła syna 
i delikatnie pogłaskała jego długie włosy.  
- Miałeś zły sen? 
- Ja... Mamo, czy były już moje postrzyżyny? 
- Nie, synku. To jeszcze noc. 
- Jak to dobrze! Ja chcę obciąd moje włosy! Nie chcę, 
żeby ludzie z osady się z nas śmiali i życzyli nam śmierci! 
- O czym ty mówisz, Jaromirze? Śpij, synku! 
- Nie zasnę teraz. - westchnął chłopczyk. 
- Zostanę z tobą, dopóki nie zaśniesz. 
 
*** 
  

Następnego dnia odbyły się uroczyste postrzyżyny. 
Cała rodzina była dumna z Jaromira, który wykazał się 
niezwykłą odwagą i wcale nie płakał, kiedy ojciec ścinał 
mu jego dziecięce loczki. I ja tam byłem, miód i wino 
piłem, a wszyscy żyli długo i szczęśliwie.  
 

J.Ulatowska (1g); rys. P.Pęk (4sp) 

 
* Tekst nagrodzony w literackim konkursie 

„BaśnioBajanie” 
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25 maja 2017 
Deszcz, deszcz, 

deszcz. Czasami jest 
bardzo potrzebny, ale 
bywa i bardzo uciążli-
wy. Redakcje „Szkolne-
go Donosiciela” i „Szko-
lnego Dzwonka” pozna-
ły dziś bardziej drugą 
twarz tego żywiołu. Od 
samego rana lało. Lecz 
nawet to nie przeszko-
dziło kierownikowi wycieczki, p. Andrzejowi Miłoszewiczo-
wi, w zaprowadzeniu nas na prawdziwy tor przeszkód. 
Droga na Antałówkę – jeden z punktów widokowych   
w Zakopanem to, można by rzecz, trasa jak w runmaged-
donie. Najpierw bieg za p. AM (obiecywał, że będzie max. 
40 km/h, lecz na pewno tę prędkośd przekroczył…, i to  
w terenie zabudowanym!), potem wchodzenie po błocie 
na wysokośd 940 m n.p.m. Brakowało tylko czołgania się 
pod drutami kolczastymi, chod do kooca naszego pobytu 
w górach pozostało jeszcze kilka dni…  

Co by to była za wycieczka, gdyby nie miała ofiar? Na 
trasie runmageddonu równowagę straciła jedna z uczen-
nic z Okonka. Całe szczęście, że nie trzymała w tym czasie 
w rękach tak szlachetnych przedmio-
tów dziennikarskich, jakimi są długo-
pis, zeszyt czy dyktafon. Mogłoby się 
przecież skooczyd tragicznie – nie by-
łoby dziennika z pierwszego dnia!  

Kierownik wycieczki chyba czuł 
wyrzuty sumienia, że wpakował nas 
na spacerek po deszczu i błotku, bo 
nagle okazał się byd tak łaskawy, że 
pozwolił wszystkim przemoczonym 
wrócid do Starej Chaty i Ballady. To 
znaczyło, że zrezygnował z zaprowa-
dzenia nas do willi Oksza do galerii 
sztuki XX w. 

Na koniec dnia opiekunowie wynagrodzili nam desz-
czową trasę jeszcze inaczej i, kiedy się przejaśniło,  zabrali 
nas na Krupówki. „Byd w Zakopanem i nie przejśd przez 
Krupówki, to jak byd w Sopocie i nie pójśd na molo” - ma-
wia najsłynniejszy historyk, biorący udział w redakcyjnych 
wycieczkach p. Zbigniew Sienkiewicz. Właśnie tam, jako że 

zdecydowana większośd wy-
cieczki to dorastające kobiety, 
znalazło się coś dla nich – KO-
SMETYKI!  
 

26 maja 2017 
To kolejny rok z rzędu, gdy 

nie ma mnie w domu na Dzieo 
Matki. Całe szczęście moja ma-
ma nie jest wymagająca i wy-
starczają jej życzenia przez 
telefon (oraz kupiony przed 

wyjazdem storczyk). Chyba już przyzwyczaiła się 
do moich częstych nieobecności. 

Dzisiejszy dzieo był zupełną odwrotnością 
wczorajszego. Najważniejsze, że nie padało. Na 
niebie pojawiały się czasem deszczowe chmury, 
lecz szybko przeganiało je słooce. Dlatego też, nie-
stety (chyba jestem niemiła), nikt nie zaliczył po-
ważniejszego upadku. A przecież dzieo bez niego, 
to dzieo stracony!  

Przewodnik, p. Witek Kaszkin, którego dosko-
nale pamiętam sprzed  
4 lat, kiedy to nazwaliśmy 
go p. Rydzykiem, zabrał 
nas do Jaskini Mroźnej. 
Pomyliłam się w niej tyle 
razy, co do swojego wzro-
stu, że 4 razy (tak, liczy-
łam) uderzyłam głową w 
skałę… Niech mi ktoś raz 
jeszcze powie, że jestem 
niska!  

Dzieo zakooczyliśmy na 
spotkaniu z Bartkiem Sa-
belą, autorem  książki „Afr
-onauci. Z Zambii na Księ-
życ”. Mam nadzieję, że za zakup kolejnej książki 
mam nie wyrzuci mnie z domu… Ok. 21 wróciliśmy 
Starej Chaty – co w niej się dzieje, raczej zdradzad 
się nie powinno… 
 

27 maja 2017  
Pogoda w Zakopanem jest tak „zrobiona”, jak 

to mawia p. Andrzej, że często się zmienia. Dziś,  

Zakopane - dziennik 

 

Bo pogoda w górach jest tak 

skonstruowana... 

Antałówka  

Julka doprowadza 

do porządku swoje 

zabłocone buty. 

Bartek Sabela 
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w przeciwieostwie do dnia pierwszego, było cie-
pło. Pozwoliło nam to na wyjście w 
„prawdziwsze” góry. Przewodnik zabrał nas na 
Kopieniec oraz na Nosal. Jakież było zdziwienie 
ludzi schodzących z wierzchołków widzącą zasa-
paną młodzież… Trzeba przyznad, nad kondycją to 
my musimy jeszcze sporo popracowad. Byłyśmy 
tak zmęczone, że zaraz po powrocie ze szlaku, a 
jednocześnie przed obiadem, padłyśmy wszystkie 
na łóżka w swoich pokojach. Po 45 minutach, gdy 
okazało się, że musimy wstad i przejśd te kilkaset 
metrów do „Temidy”, nogi bolały jeszcze bar-
dziej…  

Trzeba jednak wspomnied o widokach, które 
po wejściu na oba, nie tak znowu wysokie szczy-
ty, były niesamowite. Wynagrodziły cały nasz wy-
siłek. W koocu mogłyśmy zrobid też „seszyn pro-
feszyn”. 

Opiekunowie wycieczki zaplanowali jeszcze 
tego wieczora wyjście na koncert zespołu góral-
skiego „Koty Papieża”. Co dokładnie kryło się pod 
tą nazwą, się nie dowiedziałyśmy, gdyż, jak 
stwierdził opiekun, żadna z nas klientela dla pra-

cowników niewiel-
kiego baru, w któ-
rym zarezerwowa-
no już wcześniej 
wszystkie miejsca, 
więc się tam osta-
tecznie nie wybrali-
śmy. A szkoda, bo 
koty słyszę często, 
ale tych papieża 
jeszcze nigdy nie 
miałam okazji.  

I najważniejsze 
wydarzenie dnia,  
a może i nawet wy-
cieczki: w koocu 

spróbowaliśmy mięsa z wujka Ja-
śminy, tfuuu, przepraszam: mięsa 
od wujka.  
 
28 maja 2017  
To przedostatni dzieo naszej wy-
cieczki do Zakopanego, ale ostatni  
z wychodzeniem na szlak. Jutro 
wjeżdżamy i zjeżdżamy z Gubałów-
ki. Dostaniemy też czas na kupno 
pamiątek. Muszę kupid coś jeszcze 
młodszej siostrze, która za każdym 
razem, gdy z nią rozmawiam, pyta 
co ode mnie dostanie. Może ser?  

Dziś chodziliśmy z tym samym przewodnikiem, co wczo-
raj (Tomasz Bartosik). Pierwsze założenie było takie, żeby 
pójśd do Doliny Pięciu Stawów. Jednak gdy przewodnik zo-
baczył naszą kondycję, a raczej jej brak, zdecydowanie po-
lecił nam szlak dużo łatwiejszy: z Kuźnic, na Kalatówki,  
a potem ścieżką nad reglami  do Doliny Strążyskiej. Po dro-

dze była Sarnia Skała. To tylko 1377 m n.p.m., ale i tak we-
szło na nią tylko 5 osób (razem z p. Andrzejem i przewodni-
kiem). Reszta została na Czerwonej Przełęczy, gdzie opalała 
się w święcącym dzisiejszego dnia słoneczku. Ja spaliłam 
sobie kark. Już czuję, co z nim będzie, gdy wejdę pod prysz-
nic. 

Opiekunowie zaprowadzili na dziś też na cmentarz na 
Pęksowym Brzysku, gdzie pochowane są ważne dla Zakopa-
nego i Polski osoby. Jeszcze 4 lata temu nie trzeba było pła-
cid za wejście na jego teren. Dziś już tak.  

Kierownik wycieczki złamał dziś regulamin! Miało nie 
byd żadnych lodów do ostatniego dnia pobytu w Zakopa-
nem. A dziś nam je zafundował! Mnie wyrzuty sumienia 
gryźd nie będą, bo regulaminu wycieczki właściwie nie pod-
pisałam. Lody jednak były przepyszne! – dziękujemy.  

 

29 maja 2017  
Wracamy. Kooczy się moja ostatnia redakcyjna wyciecz-

ka. 
W.Piotrowska (3gim.) 

Zakopane - dziennik 

Spod schroniska na Ornaku takie widoki 

Pod Siklawicą 

Przed Starą Chatą 
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 Dziennik Laurkowy 
- Laura Budzyńska (IVsp) 

14.05.2017,  godz. 21.15 
Jest dosyd wcześnie, ale ja padam z nóg... Wszystko Ci 
opowiem. Rano o 8.45 pojechałam do kościoła w Glinkach 
Mokrych. Była msza za moich rodziców, bo 7 maja mieli 6. 
rocznicę ślubu, oraz za mnie i moje siostry. Po powrocie poje-
chaliśmy do cioci na kawę. Gdy wróciliśmy do domku mama 
zaproponowała wyjazd na zakupy. Oczywiście zgodziłam się. 
Polowanie na wyprzedaże odbyło się w Szczecinku. Jechaliśmy 
ulicą przy jeziorze, gdy Nadia zobaczyła wesołe miasteczko  
i chciała z niego skorzystad. Jak to jest "wesołe miasteczko", to 
ja mam 6 na koniec roku z polaka! Potem wreszcie pojechali-
śmy do Hosso. 

Wróciliśmy kilka godziny temu. Mama kazała mi zrobid 
porządki w szafie i wtedy znalazłam kalendarz na 2016 r. Już 
wiem, do czego mi się przyda. Do planowania dni! Jestem wy-
kooczona! 
 

2.06.2017, godz.12.30 
Dzieo Dziecka zakooczony. Teraz jesteśmy w szkole, bo 
przygotowujemy się do wydania specjalnego na konkurs 
„juniorlab”. Dokładnie omawiamy to, co jeszcze należy ewen-
tualnie dopisad lub poprawid. Za chwilę idziemy przed szkołę, 
aby wykonad naszą wspólną fotografię do mojego nowego 

interaktywnego zdjęcia. Jesteśmy ubrani w koszulki Junior 
Media, kilka pożyczyliśmy od dziewczyn z kl. V, które nie są już 
w redakcji, ale je dostały w ub. roku , oraz wyposażyliśmy się 
w sprzęt elektroniczny - laptopy, tablety, telefony i aparaty.  
Tylko p. Zbyszek usiądzie sobie na krzesełku z kartką papieru i 
czymś do rysowania. 
 

05.06.2017, godz. 20.53 
Już po dniu dziecka... Szkoda,  bo niejeden uczeo chciałby 
mied takie lekcje codziennie!  Mam na myśli Dzieo Dziecka i 
Sportu w naszej szkole,  a tak dokładnie to na boisku w Loty-
niu.  Dziewczyny z mojej klasy brały udział w różnych konku-
rencjach sportowych... A ja? -  nie licząc pracy plastycznej, któ-
rą robiłam razem z koleżankami i kolegami z klasy, w niczym.   
Przynajmniej nie byłam aż tak strasznie zmęczona… 

Bycie przedszkolakiem to fajna rzecz.  Dziś dzie-
ciaki pani Anety Świercz wraz z strażakami wybrały 
się na przejażdżkę.  Nie taką krótką, bo do Drzewic.  
Fajnie by było np. na polaku odbyd wycieczkę wo-
zem strażackim po okolicy.  Ale chyba nam to nie 
grozi, bo, jak mówią nauczyciele,  jesteśmy już stare 
konie.  Więc nici z takiej opcji. 
 

Jutro jadę do dentysty...  Już 4 raz w ostatnich 
tygodniach!  Troszkę się stresuję, ale nie ma się cze-
go bad!  Chyba... 
 

11.06.2017 
Kolejny e-mail od opiekuna. Aż 4  punkty, tyle 
czytania! W pierwszym takie wyjaśnienie: 
„Specjalnie nie pisałem wiele w mijający weekend, 
żeby upewnid się co do pewnych rzeczy dotyczą-
cych redakcji w tym i, może, przyszłym roku. Moje 
wielomiesięczne obserwacje znalazły raz jeszcze 
swoje potwierdzenie. Na szczęście i niestety.” Chyba 
to także o mnie i do mnie, bo nic jeszcze nie wysła-
łam. Postaram się szybko przepisad dzienniki z zako-
panego 
W punkcie 2. pan pisze, że wysłał wczoraj ostatnie 
recenzje w zadaniu junior krytyk. Niestety, ja gadże-
tów z JM chyba nie dostanę, bo napisałam tylko jed-
ną. Szkoda, że nie skooczyłam tych których zaczę-
łam. 
Punkt 3. to plan działao na najbliższe dni: 
„- na poprawę/uzupełnienia/napisanie ostatnich 
tekstów pod moim kierunkiem macie czas do wtor-
ku ( w załączniku ich wykaz oraz Wasz wkład w po-
wstawanie nr. 6.), trzeba tez zrobid korektę; 
- środa - rada i raczej nie będę osiągalny, 
- czwartek i piątek mnie nie ma (wyjeżdżam), 
- w sobotę i niedzielę składam gazetę, 
- w poniedziałek, za tydzieo, ostatnia korekta, 
- we wtorek wydanie ostatniego w tym roku nume-
ru. 
Na koniec ostrzeżenie, że „nie ma miejsca na jakie-
kolwiek przesunięcia” i przypomnienie o głosowa-
niu na pracę Pauliny.  
 

12.06.2017,  godz. 11.13 
Piszę dziennik, bo nie jestem na lekcji. Pan An-
drzej mnie z niej porwał i zmusił do pracy! Mam  
same złe wiadomości! To może zacznę od tej mniej 
złej… 1) Już za 11 dni koniec roku, a ja ciągle nie 
wiem, czy będę miała świadectwo z paskiem. Braku-
je mi kilku setnych!  2) Walka o Letnią Szkołę Junior 
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Media nadal trwa, a nasza koleżanka Paulina Pęk spadła z 2. 
miejsca na 3.!!! To świetna pozycja, ale trzeba ją utrzymad.  Wte-
dy dostaniemy jako redakcja 20 punktów, a Paula koszulki z jej 
projektem i gadżety. Czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie konkur-
su na okładkę. 
 

13.06.2017, godz. 12.59 
Siedzę teraz w klasie i oglądam sytuację na JM… Mamy 191 
punktów, jesteśmy na 5. miejscu. Od wczoraj przybyło nam pra-
wie 40 punktów. To prawdopodobnie za wysłane recenzje. Jeśli 
dostaniemy kolejne 20 za projekt koszulki, to mamy pewne szan-
se na poprawienie lokaty w rankingu, ale nie podsumowane zo-
stały jeszcze wszystkie konkursy, np. na okładkę gazety.  Tak czy 
inaczej mamy ogromne szanse na Letnią Szkołę JM. Pytanie tyl-
ko, ile pojedzie na nią osób i kto to będzie.  A to zależy podobno 
od tajnych wyliczeo nadredaktora. Gdy o nie poprosiłam, dowie-
działam się, że są to „dane wrażliwe”. Co to u licha jest?! 
 

Ilośd punktów w głosowaniu  na koszulkę Pauliny wynosi 
obecnie  4605. Jej projekt nadal jest na 3. miejscu.  Do kooca 
głosowania zostało kilkanaście godzin, więc mamy szansę na 
dodatkowe punkty i nagrody dla Pauliny. 

 

godz. 14.04 
Pan Andrzej próbuje mi wyrwad kartkę z sekretnymi rysunkami, 
jak dentysta zęba pacjentowi. 
 

14.06.2017, godz.12.50 
Wszystko jasne!! Praca Pauliny zajęła 3. miejsce!!  Dziś przy-
szła paczka od Junior Media, ale nie z koszulkami dla niej,  tylko  z 
wygranym dyktafonem i gadżetami za wydanie specjalne.  Na 
siódmej lekcji jest spotkanie redakcyjne, więc Pan Andrzej rozda 
nam upominki. Czy dla wszystkich? Nie mam pojęcia, dlaczego 
polonista jest aż tak tajemniczy… 
 

Od letniej szkoły dzieli nas jeden mały kroczek. Od rana kilka razy 
zmienił się już ranking. Nadal jesteśmy na 5 miejscu. Termin wy-
słania recenzji minął  10 czerwca. Zdziwiony, Szanowny Nadre-
daktor, gdy spojrzał na podsumowanie tego zadania, zobaczył 
redakcję, w której  skład wchodzi 40 osób! Wyobrażacie to so-
bie? To niemożliwe. Prawdopodobnie jakaś pani polonistka za-
dała jako pracę domową napisanie recenzji - to już wszystko o 
wyjaśnia. 
 Poza tym w zestawieniu są chyba błędy. Bo nasza koleżanka 
Magda  opuściła nas i należy do redakcji „Korczynek”.  Opiekun 
redakcji w e-mailu i do redakcji zawołał rozpaczliwie:" Magdale-
no, czemu nas opuściłaś!!!!" 

 

Dziś pan powiedział nam, kto „może” pojedzie na LSzJM, ale 
„może” robi dużą różnicę. Wciąż nie wiem czy mam pakowad 
walizkę… 
 

14.06.2017, godz. 10.00 
Jestem w salonie fryzjerskim,  bo pomagam mojej kuzynce.  
Nagrodą będzie fryzura,  jakiej nikt nigdy nie miał...  Już się boję. 

Fryzura jest piękna!  Są to karby. Takie pasma włosów po 
warkoczykach. Podobają mi się. Ciekaw czy utrzymają się do po-
niedziałku? Ale by było super! 

Dobra ja uciekam,  bo zaraz idę do McDo-
nald'sa. Na pewno Pan Andrzej będzie mi zazdro-
ścił takich  pyszności. 
 

15.06.2017, godz. 18.16 
 Przed chwilą wróciłam do domu, bo byłam 
nad jeziorem. Spałam u cioci w Lotyniu. Mama 
odebrała mnie po kościele. Jeszcze nie można się 
kąpad,  dlatego że woda nie przekwitła i można 
załapad jakiegoś uczulenia lub choróbska! Ale ja 
zamoczyłam tylko stopki. Woda była mokra oczy-
wiście i nawet ciepła. 
 

Dzisiejszy e-mail od Pana Andrzeja przeszedł 
już wszystko... Obudziłam się o 9, sprawdziłam 
pocztę, a  tu niespodzianka... Wiadomośd od 
opiekuna, którą otrzymałam o godz. 7.58. Na do-
datek jej temat brzmiał "pilne"!  Czy na tyle, żeby 
kogoś budzid! (LB) 

*Michał Jóźwicki Nocny poeta 
 

Czemu w nocy wiersze piszę? 

Bo najlepiej w nocy słyszę,  

Co we mej duszy głośno gra. 

Zamiast grzecznie się położyć, 

Ja zaczynam wiersze tworzyć. 

Czy coś ze mną jest nie tak? 

W dzień próbować nie mam czasu. 

W dzień za dużo jest hałasu. 

Noc najlepsza na pisanie. 

Nocą widzę tak wyraźnie. 

Nocą włączam wyobraźnię 

I się same rymy tworzą. 

Oto biegnie ktoś ścieżyną, 

Ktoś zakryty peleryną. 

To dziewczyna piękna, młoda. 

Nagle gubi pantofelek, 

To Kopciuszek jak wróbelek 

Cicho z balu wraca. 

A tam w dali dom malutki. 

W nim mieszkają krasnoludki. 

Z nimi Śnieżka miła. 

Wypędziła ją macocha. 

Ona świat tak bardzo kocha  

I dla wszystkich serce ma. 

I tak mógłbym rymy składać 

I Wam baśnie opowiadać, 

Ale trzeba rano wstać. 

Potem często, będąc w szkole, 

Głowę kładę swą na stole 

I przysypiam zamiast słuchać. 

Wtedy stwierdzam, że niestety, 

Nie ma miejsca dla poety 

Na tym prozaicznym świecie. 
 

*Michał był uczestnikiem wycieczki do Zakopanego. 

Pisze wiersze. Zajął II miejsce w III Ogólnopolskim 

Konkursie Literackim „Niektórzy Lubią poezję…”  
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Kłamstwa polskie - rys. Z.Sienkiewicz 

kłamstwo - twierdzenie niezgodne z rzeczywistością,  

mające wprowadzić kogoś w błąd („Sł. jęz. pol.”, PWN) 

PODOBNO…   PODOBNO…   PODOBNO… 
 

 

...wycieczki kształcą. I to się sprawdziło w Tatrach… Nasz szanow-
ny Nadredaktor (który w Zakopanem kazał mówid do siebie, uwa-
ga zacytuję: ,,Panie, królu najwyższy”)  właśnie tam odkrył, że apa-
rat fotograficzny posiada flesz! Grzebiąc w aparacie nauczył się 
robid z nim zdjęcia. Prawdopodobnie był to przypadek, ale się 
udało. Od tego momentu męczy nas (to znaczy mnie szczególnie) 
swoim zachwytem nad lampą błyskową. Na dodatek jeszcze się 
wymądrza, że zdjęcia z fleszem są lepsze i tak dalej… Trochę to 
uciążliwe, ale za to jakie skuteczne. W koocu p. Andrzej wygląda 
na zdjęciach lepiej niż na żywo, w realu. 

                                                                         Koleżanka jedna 

 Nietypowa (ale na piątkę) 

pamiątka z Tatr 

 

Członkowie redakcji „SzD” na długo 
zapamiętają wycieczkę do Zakopanego. Z 
różnych powodów. Jednym z nich je-
stem… ja. 

Wszyscy dziwili się, gdy w miejscach 
odpoczynku na kolejnych szlakach przy-
glądałam się kamieniom i okruchom skał, a co ładniejsze okazy 
pakowałam do plecaka. Miałam nadzieję, że nie jest to zabronio-
ne i przedstawiciele Tatrzaoskiego Parku Narodowego nie przyja-
dą do Lotynia, żeby mi je zabrad. 

Po co je dźwigałam? Tajemnica wydała się pewnego czerw-
cowego dnia w szkole. Był poniedziałek, kiedy ja, uczennica słyn-
nej klasy IV (jak mawia o nas Król Najwyższy – tak polonista kazał 
się tytułowad na wycieczce) przyniosłam do szkoły białą płytę, 
częśd półki z szafki mamy. Gdy wyjęłam ją z torby na lekcji przyro-
dy, nauczyciel z zachwytu złapał się za głowę, a uczniowie zasta-
nawiali się, co na niej jest.  Gdy odwróciłam ją w ich kierunku, 
ujrzeli przepiękne kamienie z takich miejsc w Tatrach Zachodnich 
jak: Białe Skałki, Antałówka, Sarnia Skała i Nosal, który pieszczotli-
wie nazywam Kinolem. Nasz najlepszy pan od przyrody wstawił 
mi za tak piękne zaprezentowanie kawałków skał piątkę. 

Gdy wróciłam do domu, postanowiła, że poproszę tatę, że-
by powiesił mi ją na ścianie. Będzie mi przypominała tegoroczny 
wyjazd do Zakopanego. 

                                                         J.Szulik (4sp) 

Rok pełen sukcesów! 
 

Ostatni rok był bardzo udany dla naszej redakcji. 
Startowaliśmy w kilku konkursach i udało się nam 
osiągnąd spore sukcesy. Były to osiągnięcia zespo-
łowe i indywidualne w konkursach ogólnopolskich. 
„Szkolny Donosiciel” zdobył 2. miejsce w konkursie 
„Nasza Gazeta” w Katowicach i Wyróżnienie  
w „Potędze Prasy”. Indywidualnie W. Piotrowska 
zdobyła Złotą Kotwicę w Słupsku. 

Zajęliśmy też bardzo wysokie 5. miejsce w kon-
kursie JM na najbardziej aktywną redakcję i trzy 
przedstawicieli redakcji pojadą w czasie wakacji (13
-18 VIII) do Uniejowa na Letbnią Szkołę Junior Me-
dia. W tym projekcie były też, jakby po drodze",  
1. miejsce dla W.Piotrowskiej w konkursie fotogra-
ficznym, wyróżnienie dla J.,Findling za zdjęcie inte-
raktywne, 3. miejsce w głosowaniu internautów 
dla P.Pęk za projekt koszulki junior dziennikarza  
i 3. miejsce za przygotowanie "wydania specjalne-
go". (red.) 

Jak co roku ulicami Lotynia szła procesja Bożego Ciała 
Obchody święta zaczęły się o godz.12.30 w kościele, bo odbywała się tam 

Msza Św. Po jej zakooczeniu ruszyła procesja do 4 ołtarzy. Towarzyszyła jej 
śliczna pogoda. 

Pierwsi szli lotyoscy strażacy, z nimi maszerowały dzieci pierwszokomunij-
ne oraz dziewczęta sypiące kwiatki, potem ksiądz trzymający w rękach pana 
Jezusa w postaci chleba. Za kapłanem szli parafianie. Pierwsza stacja znajdo-
wała się przy ul. Wiśniowej. Kolejne były na  Słonecznej i Dworcowej, a ostatnia przy kościele.  

Kiedy procesja dobiegała kooca, ksiądz L.Kuśmierzak serdecznie podziękował osobom, które przygotowały  ołta-
rze, a także dziewczynkom sypiącym kwiatki. Obdarował je także cukierkami. 

J.Findling (4sp), zdj. www.osplotyn.pl 
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Chcemy do Letniej Szkoły  
Junior Media! 
Lada dzieo,  jeszcze przed koocem roku szkolnego,  
powinniśmy wiedzied na pewno, czy i w tym roku 
reprezentacja naszej redakcji pojedzie na Letnią 
szkołę Junior Media. Staramy się o to od początku 
września  i teraz wiele wskazuje na to, że się uda.  

Na razie mamy 281 
pkt. i zajmujemy  
5. miejsce wśród 65 
redakcji z całej Polski 
biorących udział  
w tym projekcie.    

Nasz optymizm wyni-
ka z tego, że w kolejnych 
zadaniach osiągnęliśmy 
sukcesy. Jeden z nich 
związany jest z konkur-
sem na wydanie specja-
lne. Polegało ono na 
stworzeniu gazety po-
święconej jednemu, ale 
ważnemu wydarzeniu lub 
sprawie. My postanowi-

liśmy poświęcid go 25. rocznicy powstania naszej redakcji.  
Łatwo było znaleźd informacje i napisad materiały, ale żeby 
zmieśd je na 8 stronach, to już nie było takie proste. Należało  
z kilku zrezygnowad. Ostatecznie znalazł się w nim zdjęcia, 
rysunki pana Zbigniewa Sienkiewicza, infografiki, wywiady, 
zdjęcie interaktywne, ciekawostki z życia redakcji, poczet 
redaktorek naczelnych oraz krzyżówka pt. ,,Co ty wiesz  

o Szkolnym Donosicielu”. Ta 
cała praca nie poszła na 
marne, bo zajęliśmy w tym 
konkursie 3. miejsce, a jury 
życzyło nam kolejnych 25 lat. 
To wielkie osiągnięcie dało 
nam 15 dodatkowych pun-
któw i świetny dyktafon firmy 
Olimpus VN-714PC oraz -dżety 
Junior Media.  

Kolejny sukces osiągnęliśmy 
w konkursie na projekt koszul-
ki dziennikarza JM. Praca na-
szej koleżanki Pauliny Pęk zna-
lazła się wśród 10 najlepszych 

propozycji i w głosowaniu internautów zajęła 3. 
miejsce. To oznacza dla redakcji  20 pkt. do 
rankingu #juniorlab, a dla Pauliny 20 koszulek  
z jej projektem oraz gadżety Junior Media.  

Oczywiście nie 
zawsze było tak 
dobrze - nie udało 
się nam zająd 
wysokich miejsc  
w konkursie na 
okładkę wymarzo-
nej książki, chod 
wysłaliśmy kilka-
naście prac. Nie 
dostaniemy też 
punktów w kon-
kursie na lidera 
wydawców. Cho-
dziło o wydanie jak największe ilości numerów 
w programie JM a my zrobiliśmy tylko 3. Na 
więcej nie starczyło czasu, a Donosiciela 
wydajemy w innym programie.  

Przybyło nam za to punktów za recenzje. Do 
10 czerwca, bo taki był osta-
teczny termin, wysłaliśmy ich  
kilkanaście. Najwięcej Jaśmina - 
9. Powinna dostad upominki dla 
najaktywniejszych w tej „konku-
rencji”, ale są lepsi od niej. Jeden 
z recenzentów napisał ich aż 22.   

 J.Findling (4sp),  
współ. L.Budzyoska (4sp)   

TRWAJĄ  ZAPISY  DO  
REDAKCJI  NA  NASTĘPNY  

ROK  SZKOLNY! 
 

 Udział w pracach szkolnego 
pisma to gwarancja,  

że nie będziesz się nudził. 
  

 

PRZYJDŹ * ZOBACZ * 
SPRÓBUJ 

Jeszcze w czasie wakacji  Cię ciekawe 
wyjazdy i spotkania. 
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Szkolny Donosiciel 
jedyne poważne źródło informacji  

o szkole, Lotyniu i okolicach.  

W następnym numerze, jeśli się ukaże… 

Ukaże się, jeśli stworzycie go z nami! 

Zapraszamy!!! 

 

Redakcja Gazety Szkolnej „Szkolny Donosiciel” 
 

Zespół Szkół w Lotyniu  

ul. Polna 9; 64-918 Lotyń; woj. wielkopolskie 

tel. 0-67 26-60-410, e-mail: szkolalotyn@interia.pl 

www.zslotyn.edupage.org (zakładka: gazeta szkolna) 

fanpage Szkolnego Donosiciela  na Facebooku 
 
 

SKŁAD REDAKCJI 

Wiktoria Piotrowska (g) - redaktor naczelna  

vacat (sp) – z-ca redaktor naczelnej 
 

uczniowie gimnazjum: K.Świercz, J.Ulatowska 

uczniowie sp: O.Łosek, J.Findling, L.Budzyńska, M.Kostrzak, 

J.Szulik, A.Kubik, P.Gnaś, P.Pęk (rys.) 
 

współpraca: Z. Sienkiewicz (rysunki) 
 

zdjęcia: A.Miłoszewicz oraz członkowie redakcji, p. A.Świercz,  

p. B.Solka-Kubiak, p.P.Jaskółka 
 

korekta: członkowie red., p. I.Adamczuk  
 

 

A.Miłoszewicz – opiekun redakcji 

nr złożony 19.05.2017 r. * wyd. 20.05.2017 r.; nakład – 150 egz. 

Czy będzie rewanż? 
 

13 sekund przed zakooczeniem meczu w piłkę ręczną pomiędzy nauczy-
cielami i uczniami mistrzowski strzał p. Jacka Kaluty dał remis walczą-
cym jak lwy przez całe 14-minutowe spotkanie belfrom. Uczniowie nie 
pogodzili się z tym, co się stało w hali sportowej 9 czerwca br. w ostat-
nich sekundach spotkania i od razu zażądali rewanżu. 

       
Po pierwszej połowie gimnazjaliści 
wygrywali 3:1. Byli szybsi i bardziej skuteczni. Zdenerwowani nauczyciele wie-
dzieli, że z uczniami nie wygrają, jeśli nie zmienią czegoś na boisku. Postanowili 
więc wzmocnid obronę i, co zupełnie zaskoczyło przeciwników, do bramki wsta-
wili jeszcze trzy bramkarki. Poskutkowało. Panie Mirka, Ewa i Aneta tak skutecz-
nie rozpraszały swoim urokiem gimnazjalistów, że już ani razu nie trafili do siatki. 
Za to  rozszalał się p. J.Kaluta. Jego oszałamiające gole powaliły wszystkich na 
kolana, otworzyły im się szczęki i powypadały zęby z wrażenia.  

rys. Z.Sienkiewicz 

Gdy zabrzmiał ostatni gwizdek, na tablicy punktowej 
znajdował się wynik 4:4. Uczniowie prawie się popłakali, 
bo myśleli, że są lepsi i łatwo wygrają, a tu taka niespo-
dzianka.  Aż strach pomyśled, co by było, gdyby na boisku 
pojawiły się kontuzjowane gwiazdy teamu nauczycieli: p. 
C.Osojca i dyr. Miłoszewicz. Jeśli do rewanżu wyleczą kon-
tuzje, to się będzie działo… 

M.Kostrzak, J.Szulik (4sp) 

Można przysiąśd 
 

Kiedy wybierzecie się na spacer po Loty-
niu, na pewno uwagę przyciągną piękne 
ławki, ustawione w kilku miejscach wsi  
na początku czerwca przez pracowników 
Spółdzielni „Gryf”. Jest ich 6. Usiąśd na 
nich można m.in. przy budynku gimna-
zjum, koło boiska, przy placu zabaw i na ul. 
Kwiatowej Są tak świeże, że aż błyszczą  
i na pewno ucieszyły się z nich przede 
wszystkim starsze osoby. Miałam nadzieję, 
że nikt im tego piękna długo nie odbierze. 
Myliłam się, bo na ławce przy gimnazjum 
ktoś już wyrył czymś ostrym dwie litery.  

Ławki zostały zakupione z budżetu gmi-
ny i pojawiły się też w Wojnowie (2 szt.), 
Babim Dworze i Przybysławiu (po 1). 

 

J. Findling (4sp) 


