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Pałac w Podzamczu - Nasza Szkoła
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HISTORIA PAŁACU

Pierwszym budynkiem, który powstał na miejscu
obecnego pałacu był drewniany, fortyfikowany
zamek zbudowany w XIII wieku. Na przestrzeni

wieków przechodził on przebudowy: w XVI w był
jednokondygnacyjnym budynkiem z drewna i

kamienia, w 1657r. był już dwukondygnacyjny. W
1730 Jacek Stoiński przebudował część pałacu w

stylu barokowym, dobudował skrzydła, tak, że
budynek zyskał kształt litery U. Dominik Stoiński
odziedziczył dom po śmierci ojca. Dominik umarł
bezdzietny w 1818 i pałac został wystawiony na

aukcję. W 1822 polski generał Ludwik Kicki został
właścicielem pałacu. Budynek został

przebudowany w znacznym stopniu, z tego czasu
pochodzi okrągła wieża. Po śmierci generała w
Powstaniu Listopadowym, jego żona sprzedała
posiadłość Kazimierzowi Puchale, który był w

prostej linii przodkiem Zygmunta Rulikowskiego.
Przez małżeństwo wnuczki Kazimierza Joanny z

Józefem Szlubowskim pałac znalazł się w
posiadaniu ich drugiego syna Antoniego w 1870.

Następnie Antoni w 1908 przekazał go w ręce
Zygmunta Rulikowskiego, czwartego syna swojej

siostry Stefanii Szlubowskiej po mężu Rulikowskiej.
Zygmunt z żoną Marią i dziećmi Antonim i Żanetą

mieszkali w pałacu do 1945, kiedy to stracili własność
w wyniku nacjonalizacji. 

Od 1956 roku w pałacu znajduje się siedziba Szkoły
Podstawowej w Podzamczu. W 1998 roku szkole

nadano imię Henryka Sienkiewicza. Od tamtej pory
niemal co roku w kolejne rocznice urodzin patrona
odbywają się obchody święta szkoły. Najczęściej

miały one formę imprez środowiskowych -
festynów, a w ostatnich trzech latach pikników

naukowych. Uroczyste obchody 60-Lecia odbędą
się 12 czerwca 2016. Zapowiada się bardzo

ciekawie, zaprosiliśmy absolwentów. (relacja w
następnej gazetce)

skrzydło wschodnie

strona południowa

biała brama.
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Nie sposób wymienić wszystkiego, co się przez te lata
w szkole wydarzyło, dość wspomnieć, że odbywały
się u nas imprezy, projekty i konkursy na szczeblu
gminnym: literacki, języka angielskiego i festiwal

piosenki angielskiej, wiedzy o krajach
niemieckojęzycznych, corrida ortograficzna i wielkie

dyktando gminne oraz na szczeblu powiatowym:
ogromnie popularne biegi uliczne. Od dawna w tradycji

szkolnej są m.in. konkursy: matematyczne,
plastyczne, sportowe, ortograficzny Złote

Pióro, wcześniej też recytatorski, mitologiczny i Mam
Talent. Nasi uczniowie mają na koncie

sukcesy pozaszkolne, m.in. mamy kilkunastu
finalistów etapów okręgowych i kilku wojewódzkich w

przedmiotowych konkursach kuratoryjnych. Są
laureatami jeszcze innych konkursów naukowych i
artystycznych o różnym zasięgu. A i w dziedzinie

sportowej nasi reprezentanci nieraz stawali "na pudle"
w gminie i powiecie. 

szkolny konkurs mitologiczny

WSPOMNIEŃ CZAR...
 ...w pigułce, bo jest tych wspomnień moc, a te fotki
to tylko „okruchy” długiej, wspaniałej historii
szkoły i ludzi z nią związanych..

święto tabliczki mnożenia

Powiatowe Biegi Uliczne

Gminny konkurs wiedzy o DACHL

gminny festiwal piosenki angielskiej
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Dzień Bezpiecznego Internetu

W naszej szkole nauka to nie tylko tablica i kreda..
Edukacja to także mnóstwo innych działań o różnym
zasięgu, w jakich uczestniczymy,  m.in.:
* wycieczki i wyjazdy do kina, teatru, muzeum
* imprezy środowiskowe: Święto Szkoły, Dzień
Rodziny, Święto Babci i Dziadka, Wigilia, Wielkanoc,
* akcje charytatywne (o zasięgu lokalnym,
ogólnopolskim, europejskim, a nawet światowym)
* projekty i warsztaty, np. o bezpiecznym internecie,
umiejętności kodowania, o zdrowym odżywianiu
* spotkania z ciekawymi ludźmi
* zabawy, inscenizacje i teatrzyki uczniowskie
* czytanie: akcje lokalne i ogólnopolskie 
* gazetka szkolna na ogólnopolskiej platformie
* tomiki uczniowskiej twórczości literackiej i nasze
książki biorące udział w konkursach pozaszkolnych
* udział w międzynarodowym projekcie E-Twinning

Wigilia, Jasełka

wycieczka do Warszawy spotkanie Wielkanocne

czytanie "Małego Księcia" dla Hospicjum ogólnopolskie czytanie Trylogii

wycieczka nad morze
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