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Zostań Przyjacielem do Pary !
Prawie wszyscy uczniowie oraz przedszkolaki przyszli dziś,
14 marca, do szkoły w skarpetkach nie do pary. Zrobili to po
to, aby przyłączyć się do akcji ,,Zostań Przyjacielem Do
Pary”. 

Cała ta akcja wiąże się ze Światowym Dniem Zespołu Downa. W
tym roku obchodzony on będzie 21 marca, a tegoroczne hasło
tego dnia brzmi „Przyjaciel do Pary – Życzliwość. Tolerancja.
Zrozumienie”. W naszej szkole nie ma dzieci z zespołem Downa,
ale uczą się one m.in. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Szczecinku. Szkoła ta zaprosiła do
zorganizowania akcji skarpetkowej. Chodziło w niej o to, żeby
założyć dwie skarpetki, ale nie do pary i zrobić z nimi zdjęcie z
koleżanką  lub  kolegą. Następnie takie fotografie należało wysłać
do organizatorów akcji. Nauczyciele i uczniowie szczecineckiej
szkoły planują 21 marca 2019 r. przed szczecineckim ratuszem
happening i prezentację nadesłanych zdjęć. 

Na swojej stronie internetowej szkoła informowała, że celem akcji
jest „zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zespołu
Downa, propagowanie praw i dobra osób z tą wadą genetyczną i
integracja z nimi. Kolorowym symbolem tego dnia jest założenie
skarpetek nie do pary (…) symbol niedopasowa-

nych chromosomów.”

Fotografie zrobione 14 marca w naszej hali
wysłał jeszcze tego samego dnia do
Szczecinka dyr. szkoły. W ten sposób
uczniowie ZS w Lotyniu przyłączyli się do
skarpetkowej akcji, a więc propagowania
życzliwości, tolerancji i zrozumienia dla
ludzi z zespołem Downa.

N.Morgiel, 4sp

Życzliwość, tolerancja, zrozumienie

   Z kilkudniowym opóźnieniem, bo 13 marca,  odbył się w naszej
szkole koncert z okazji Dnia Kobiet. Przygotowali go uczniowie
pod opieką p. E.Kuchty. Na pięknie udekorowanej wielkimi, kolo-
rowymi kwiatami scenie wykonawczynie (Laura Budzyńska, Ga-
brysia Kowalska, Amanda Koniec, Zuzanna Szram, Sandra Ku-
czyńska, Agata Niestuj, Patrycja Gnaś i Emilka Skoczylas) za-
śpiewały 10 piosenek z repertuaru znanych polskich wokalistek,
m.in. S.Grzeszczak, M.Rodowicz, S.Przybysz. Pomiędzy wystę-
pami uczniowie, Aleks Choroszewski i Paweł Łosek), czytali
żartobliwe teksty na temat typów kobiet oraz cytowali złote myśli,
przysłowia i powiedzenia dotyczące dziewcząt oraz pań.
   Tego samego dnia wieczorem koncert (w którym wzięła udział
także Magda Kostrzak) został powtórzony dla mieszkańców Lo-
tynia i okolicznych wsi.

W.Letki, N.Morgiel, M.Szynkaruk, Z.Szynkaruk, 4sp Piosenka finaowa
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Praca na konkurs „100 lat niepodległości. Historia mojego regionu”.

Skomplikowane dzieje

Długo zastanawiałam się, jak mógłby wyglądać materiał na ogłoszony przez Junior
Media konkurs „100 lat niepodległości. Historia mojego regionu”. Miałam z tym kłopot.
Aż pewnego dnia, idąc do szkoły obok wiejskiego parku, pomyślałam sobie, że jego
dzieje to również historia mojej miejscowości. 

Pałac w Lotyniu

  Przez setki lat Lottin leżał w
granicach Prus. Rok 1918 niczego
nie zmienił. Dopiero przesunięcie
granic po II wojnie św. spowo-
dowało, że Niemcy stąd wyjechali.
Byli mieszkańcy nie mogli zabrać
ze sobą wszystkiego. Pozostały po
nich zasiane pola, domy i inne za-
budowania. Jednym z nich był pa-
łac Hertzbergów – założycieli Lo-
tynia.

   Lotyń to wieś, założona ok. 1374
roku przez ród von Hertzberg,
położona w  środkowej części Po-
morza Zachodniego. Jak przystało
na wielkich właścicieli ziemskich,
rodzina mieszkała w okazałym pa-
łacu otoczonym parkiem. W piw-
nicy, obok lochów, znajdował się
skarbiec, a także kuchnia z otwart-
ym piecem ceglanym, służącym do
wypiekania słynnych w okolicy
sękaczy. W efekcie remontu w
1906 r. na piętrze powstało 16 po-
koi gościnnych, biblioteka, łazien-ka
oraz pomieszczenie dodatko-we.
Wtedy też cały budynek został
zelektryfikowany. Pałacowa biblio-
teka zawierała bogate zbiory lite-
ratury pięknej i dzieła naukowe.

   Waldemar Kowalczyk pisze, że
dom był „zachwycający”. „Sale,
początkowo wyznaczone do celów
reprezentacyjnych, miały wyso-
kość 4,30 metra i były urządzone
według „złotego stylu”. Wielka we-
randa przy wejściu została zlikwi-
dowana przy rozbudowie w 1906 r.

i zastąpiona przez przedsionek.
(…) Na końcu pomieszczenia
mieściła się sala z wejściami do 5
salonów, które były połączone ze
sobą drzwiami skrzydłowymi wy-
konanymi z drzewa dębowego.
Piękny dębowy parkiet położony
został przez lotyńskich rzemieślni-
ków.

   Od strony wyjścia do wielkich sal
przylegał mały ogród zimowy, w
którym znajdował się plac do od-
poczynku z wielkim stołem ogro-
dowym (…). Cały południowy front
domu pokryty był winoroślą. W po-
bliżu domu stały m.in. dwie stare
akacje i często kwitnący tulipano-
wiec. Przylegał do niego park, który
przechodził w wielką łąkę, gdzie
podczas melioracji odkryto
zatopione pnie dębowe. Od pałacu
prowadziła do parku aleja obsa-
dzona wspaniałymi tujami. Przed 

siedzibą Hertzbergów znajdowała
się fontanna z kwitnącymi wokół
rabatami. Spacerując po parku,
można było podziwiać rozmaite
rodzaje drzew, krzewów i kwiatów.
O wszystko dbał ogrodnik.

   Aż nie chce się wierzyć, że tej
wspaniałej budowli już nie ma. Nie
ma ani jednego kamienia, który
mógł być elementem wysokiego na
metr fundamentu. Nie ma ani
jednego dowodu, poza kilkoma
zajęciami i opisami, że stał w par-
ku ogromny pałac. Co się z nim
stało? Według W. Kowalczyka
„dwór wraz z większością dobytku
(…) został zrównany z ziemią
przez wojska radzieckie w 1945 r.”.
Nie ma dokumentów, które mó-
wiłyby o tym, co się działo z reszt-
kami pałacu oraz parkiem w kolej-
nych latach. Wiadomo jednak, że
pierwsi mieszkańcy Lotynia cho- 

przedw. pocztówka
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Lotyński pałac zimą

dzili do niego tylko po to, aby ściąć
jakieś drzewo. Trzeba było czymś
palić w piecach.

   Sytuacja bardzo się zmieniła,
kiedy parkiem zaopiekowała się lo-
tyńska Stacja Hodowli Roślin. P.
Mężyńska pisze w swej pracy o jej
dyrektorze, p. Stanisławie Neuge-
bauerze, że park „stał się jego o-
czkiem w głowie”. 

  Początkowo zajmował ok. 11 he-
ktarów, ale powiększono go o ko-
lejne 4, włączając sąsiadujące z
nim łąki. „W nowym terenie wyty-
czono alejki spacerowe (…), łą-
cząc je z istniejącym  już układem
(…). Wprowadzono nowe nasa-
dzenia drzew (m.in. wierzba, to-
pola, kasztanowiec, modrzew) i
krzewów (sumak, tawuła). Zało-
żono 4 stawy – takie m.in. dane
zawiera dokumentacja ewiden-
cyjna założenia przestrzennego
pałacowo-parkowego z 1994 r. Kil-
kunastohektarowy park wymagał
wiele czasu i pracowników, aby u-
trzymywać go w porządku. Dyr.
Neugebauer sam dawał przykład,
jak należy o niego dbać. „Trawa
szybko rosła i przynajmniej dwa lub
trzy razy w roku, trzeba było ją
kosić(…). Wszyscy kosili, bez wy-
jątków – zaczynałem ja, (…) a po-

 
   Od połowy lat 70., przez kolej-ne 
15 lat park był miejsce wypo-
czynku. „Park był naszą dumą.
Posadziliśmy wiele drzew, krze‐
wów, kwiatów; wszyscy o te ro-
śliny dbali. Nikt nie deptał, nie ni-
szczył, bo ludzie szanują i cenią to,
co sami zrobili” - wspomina dyr.
Neugebauer. Rzeczywiście oświe-
tlone alejki, kawiarenka a nawet
scena, na której odbywały się wy-
stępy przyciągały nie tylko miesz-
kańców wsi.

   Ale na początku lat 90. XX w.
SHR została zlikwidowana. W
ten sposób park stracił gospoda-
rza. Z każdym rokiem wyglądał go-
rzej. Dziś lepiej do niego nie wcho-
dzić. Odstraszają śmieci, pobite
szkło, pozarastane ścieżki, znisz-
czony mostek

  Choć park wygląda dziś strasz-
nie, a o pałacu nikt już nie pa-mięta,
to przecież ich historia nie musi
skończyć się tak źle. W Lo-tyniu
jest już kilka miejsc, które zmieniły
swój wygląd. Może przyjdzie też
dobry czas dla par-ku. Niedawno
dokonano w nim niezwykłego
odkrycia archeologi-cznego. Może
grodzisko stożko-wate sprawi, że
ktoś się tym mie-jscem
zainteresuje i przywróci mu dawny
blask.

Jaśmina Findling, 6sp

Literatura
1.  W.Kowalczyk, Historia wsi...
2.  A.Findling, Historia Lotynia...
3. P.Mężyńska, Całe życie...

Wiosna!!!
20 marca o g. 22:58 powitaliśmy
wiosnę.

Właśnie wtedy doszło do równono-
cy wiosennej. Oznacza to, że Sło-
ńce przez pół roku będzie teraz o-
świetlać mocniej jedną półkulę, a
słabiej drugą. 
  Na półkuli północnej równonoc
wiosenna występuje w okolicach
20-21 marca (jest to tak zwana
równonoc marcowa). Na półkuli
południowej pory roku są przesu-
nięte o sześć miesięcy.    

Tam równonoc wiosenna przycho-
dzi 22-23 września.
  Kiedy piszę ten tekst, jest 20
marca. W naszym szkolnym ogró-
dku już powoli wynurzają się z zie-
mi wiosenne kwiaty. Kwitną małe,
niebieskie przylaszczki, a funkie
pokazują zielone łodyżki. Wkrótce
powinny wyrosnąć krokusy i tulipa-
ny. 

N.Morgiel, 4sp 
Wiosna!

kopia

N.Morgiel



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 1 03/2019 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSzkolny Donosiciel 23 2018-2019

Akademia Pana Kleksa

"Akademia..." jak
musical
  
  19 marca 2019 uczniowie z w ca-
łej Polsce mogli obejrzeć przed-
stawienie pt. „Akademia pana Kle-
ksa”. Pokazał je Internetowy Teatr
TVP dla Szkół. Była to transmisja
na żywo z Teatru Maska w Rze-
szowie. Od 11 maja 2016 r. grana
jest w nim adaptacja jednej z naj-
bardziej znanych polskich ksią-
żek - „Akademii pana Kleksa”.

  Bohaterem w sztuce wyreżysero-
wanej przez Jerzego J.Połońskie-
go  (on również dokonał adaptacji
tekstu) jest szkoła tytułowego bo-
hatera baśni. Chodzą do niej tylko
chłopcy, których imiona zaczynają
się na literę A. Nauka w niej to ma-
rzenie każdego ucznia, no bo kto
nie chciałby chodzić do tak magi-
cznej szkoły. W przedstawieniu po-
jawiają się, oprócz p. Kleksa i Ada-
sia, także inni uczniowie, szpak
Mateusz, doktor Paj Chi Wo, golarz
Filip i jego lalka Alojzy. Część
postaci świetnie grają akto-rzy
trzymający kolorowe, sympaty-
czne kukiełki. Ich cieniutkie nóżki
przyczepione są do butów akto-
rów, a ci nimi poruszają w zabaw- 

ny sposób. Szpak jest natomiast
pacynką, a trzymający ją aktor ma
przyczepione do swojego kostiu-
mu czarne skrzydła.

   W przedstawieniu Teatru Maska
jest dużo radosnej muzyki i zaba-
wnych piosenek, dlatego można je
nazwać musicalem. Wiele śpiewa-
nych tekstów to popularne wiersze
J.Brzechwy znane ze słynnego
filmu, ale kilka nowych napisali
K.Gradowski i sam reżyser. Muzy-
ka to dzieło Łukasza Damrycha i
Andrzeja Korzyńskiego. Aktorzy na
scenie również tańczą, dlatego jest
na niej dużo ruchu. Ciekawe kłady
taneczne to zasługa Jaro-sława
Stańka.

   Spektakl trwał 75 minut i na pe-
wno nie był nudny. świetnie się bę-

dą na nim bawić nie tylko dzieci.
Można polecić go także dorosłym.

W.Lettki, 4sp

Można
pomóc
zwierzętom

Wychowawcy szkolnej świetlicy
ogłosili 12 marca wielką zbiórkę

karmy dla zwierząt ze schroniska.
Można przynieść to, co jego mie-
szkańcy lubią najbardziej, a więc
kasze, makarony, karmę (mokrą i
suchą). Wszystkie te produkty bę-
dą zbierane do 17 maja br., a po-

tem zostaną przekazane do
jedne-go z pobliskich schronisk.

N. Morgiel-Zarzycka, 4sp   

Zbiórka

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

20.02. - Kolejna grupa nauczycieli
spotkała się z p. K.Skotarczak-Do-
brzyńską w ramach Akademii
Wspomagania (tematyka podobna
jak 13 lutego).

21.02. – Pani E.Kuchta przepro-
wadziła w oddziale przedszkolnym
lekcję otwartą z udziałem rodzi-
ców. 
* Po doliczeniu punktów za gazetki
opublikowane w styczniu redakcja
wróciła na 3. miejsce w rankingu

konkursu „#juniorlab” (272 pkt.)  
** Redakcja opublikowała 18. w tym
roku szkolnym nr. „Szkolnego
Donosiciela” na platformie www.ju-
niormedia.pl.

25.02.-1.03. – Odbył się 2. Tydzień
Kultury Języka Polskiego. W cza-
sie jego trwania nauczyciele zor-
ganizowali konkursy - ortograficz-

ny, recytatorski i plastyczny, quizy i
zagadki językowe, prezentacje ulu-
bionych książek, a 1 marca wycie-
czkę na Targi Książki w Poznaniu.

28.02. – Na platformie www.junior-
media.pl opublikowany został 19. w
tym roku szkolnym nr. „Szkolne-go
Donosiciela”.

opr. S.Kuczyńska, 6sp
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