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Powrót do szkoły!

Hejo!
Wakacje, wakacje i po wakacjach. Tak szybko minęły. Mamy nadzieję, że
Wy także je spędziliście dobrze i nigdy ich nie zapomnicie. Z okazji tego na
rok szkolny 2015/2016 chcielibyśmy życzyć nauczycielom i pracownikom
szkoły najserdeczniejsze życzenia, dobrego samopoczucia, wytrwałości
oraz cierpliwości i satysfakcjonującej pracy. Wam, Koledzy i Koleżanki,
życzymy w nadchodzących miesiącach jak najlepszych ocen, zadowolenia
z samego siebie, abyście rozwijali swoje zainteresowania. Mimo, że rok
szkolny wiąże się z wieloma obowiązkami, nauką, a także niewyspaniem,
to życzymy, aby każdego dnia na Waszej twarzy pojawił się uśmiech. Niech
każdy dzień spędzony w szkole będzie przynosił Wam nową wiedzę, którą
jak najlepiej wykorzystacie w dalszym życiu.
Pamiętajcie, że odliczając wszystkie wolne dni, rok szkolny nie jest aż taki
długi jak się wydaje. 
Do wakacji pozostało: 297dni, odliczając weekendy i święta -159 dni. Nie
zapominajmy także o wycieczkach, które z pewnością czekają każdego z
nas. Życzymy udanego roku szkolnego, trzymajcie się jak najlepiej! //KK i
Zespół Redakcyjny TU
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Witam wszystkich naszych czytelników po wakacjach !  Spokojnie, do
wakacji jeszcze tylko 280 dni !  Chciałabym przybliżyć wam historię dworku
w Radzimiu. Zacznijmy może od tego, czym jest Radzim. Bo wiem, że nie
każdy wie. Radzim jest to wieś w województwie kujawsko-pomorskim. Wieś
ta położona jest niespełna 15 kilometrów od Sępólna Krajeńskiego. Niegdyś
wyżej wymieniona wieś była bardzo malownicza, lecz zniszczył ją czas,
zaniedbanie, a przede wszystkim pożar pałacu, wokół, którego niegdyś
wszystko się kręciło. 
Pałac w Radzimiu powstał w 1867r. w stylu neogotyckim.,, W latach 20-tych
XXw. majątek liczył 674 ha. Ostatnią przedwojenną właścicielką była
Stefania Seyda, zamordowana przez Niemców we wrześniu 1939r. Po
1945r. dwór przejął skarb państwa’’-Pisze Leszek Skaza, który od lat
interesuje się zabytkami Krajny i okolic. Pałac przeznaczono wówczas na
biura oraz świetlice wiejską.,, Przez pewien czas mieściła się w nim także
izba pamięci ku czci pomordowanych w tutejszym obozie. Większość
okresu powojennego dwór i park pozostawał pod opieką PGR Radzim.
Generalny remont, podjęty w końcu lat 80-tych zakończył się jednak wielkim
pożarem, który niemal w przeddzień przekazania budynku strawił cały dach.
Akcja ratownicza dopełniła dzieła zniszczenia wnętrz. Dach niezwłocznie
prowizorycznie naprawiono, ale budynek od tamtego czasu  stoi pusty i
niszczeje. Obecny dzierżawca gospodarstwa rolnego nim się nie interesuje.
Poprzestał na zabiciu deskami okien parteru. Od zachodu, do dworu
przylega zaniedbany park krajobrazowy, schodzący tarasami ku Jezioru
Radzimskiemu.’’  Teraz jednak wnuczka dzierżawcy interesuje się pałacem i
chciałaby go odzyskać, lecz czy to możliwe okaże się już wkrótce. Tuż przy
pałacu mieszka starsza pani, która pamięta  początki odrestaurowania
budowli. Opowiada mi  o nim często, dlatego znam po części jego historię.
Mówi, że pięknie wyglądał w środku. Opowiada o tym jak wyglądało życie,
mieszających w  równie w piękny sposób.Teraz możecie przeczytać
wywiad z osobą, która chodziła do przedszkola i pierwszej klasy w pałacu w
Radzimiu.
Red.: W jaki sposób mieszkańcy Radzimia korzystali z pomieszczeń pałacu
?
Była mieszkanka Radzimia: Mieszkańcy mogli korzystać ze stołówki,
gabinetu lekarskiego, gabinetu stomatologicznego, z klubu dla młodzieży ze
sklepikiem, z dwóch sal tanecznych, ze szkoły, przedszkola oraz
pomieszczeń mieszkalnych.
Red.: Te wszystkie miejsca znajdowały się w pałacu ?
Była mieszkanka Radzimia : Tak…
Red.: Jak wyglądało niegdyś życie w Radzimiu. Tak jak teraz  czy inaczej ?
Była mieszkanka Radzimia : Zdecydowanie inaczej ! Mieszkało tam dużo
ludzi, dużo dzieci. Każdy dorosły był potrzebny, miał pracę. Ludzie korzystali
z ogródków warzywnych. Mieszkańcy dbali o każdy zakątek Radzimia.
Ludzie spotykali się, rozmawiali, pomagali sobie nawzajem… Na boisku, na
placach zabaw zawsze bawiło się dużo dzieci….Radzim po prostu tętnił
życiem !!!
Red.: Jak jest teraz?
Była mieszkanka Radzimia: Ludzie pozamykali się w domach. Wyjechali
szukać pracy, a niegdyś było jej tam wystarczająco dużo….. Radzim jest
zaniedbany, po prostu nie jest jak kiedyś….Sama się stamtąd
wyprowadziłam….

Red.: Jak wyglądała kiedyś działalność na rzecz wsi ? 
Była mieszkanka Radzimia: Każdy dbał o swoją posesję i miejsce wokół
niej. Harcerze, do których z resztą należałam, pielili róże wokół pałacu, dbali,
by dworek wyglądał pięknie jak z bajki. PGR czyli Państwowe
Gospodarstwo Rolne zatrudniało mieszkańców oraz dbało o porządek,
rozporządzało pracą…
Red.: Jak wyglądał kiedyś pałac i jego obejście.
Była mieszkanka Radzimia : Pałac był bardzo ładny i przede wszystkim
zadbany ! Wszyscy starali się,  by trawa była równo przystrzyżona. W
środku panował nienaganny porządek. Wisiały piękne i stylowe  żyrandole…
Gdy wychodziło się na balkon, widziało się równo przystrzyżoną trawę,
równo przycięte drzewa i w tle  schodki ku pięknemu Jezioru Radzimskiemu
. W pałacu odbywały się wesela, gwiazdki dla dzieci. Było po prostu
pięknie….
Red.: Dziękuję bardzo za wywiad. Teraz wiemy znacznie więcej o pałacu w
Radzimiu
Była mieszkanka Radzimia : Dziękuję i zapraszam do Radzimia…. Możecie
podziwiać walory tego miejsca. Cieszę się, że są tacy młodzi ludzie, którzy
pamiętają o  Radzimiu i interesują się jego historią…..Kto wie, może to
 właśnie tacy młodzi ludzie przywrócą pałacowi w Radzimiu dawną
świetność…
Do następnego wydania ! Agata 

                               Rok szkolny zaczynamy z historią!
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"Zbuntowana" - Recenzja

Wakacje na lenia czy na pracusia?

 Cześć! Witajcie po wakacjach w nowym roku szkolnym. Jak spędziliście
wakacje? Na lenia? Czy na pracusia? Bo uczniowie w klasie 3 a gimnazjum
z zespołu Szkół nr1 chyba wybrali pierwszą z metod wypoczynku. Widać to
po czasach na 1000m wśród chłopców, gdzie w zeszłym roku szkolnym
najlepsze czasy padały blisko 3 min 15 sek., a teraz najlepszy odnotowany
czas to 4 min 20sek. Podobnie wykazała się w biegu na 300m dziewczyny,
u których rzadko która osiągnęła czas poniżej 1 min. A jak tam z waszą
kondycją po wakacjach? Mam nadzieję, że nie jest tak źle jak w 3a. Ale
spoko :) Już wszyscy bierzemy się do roboty i już nie długo usłyszycie o
naszych sukcesach na zawodach. Dlatego pamiętajcie, jeśli nie chcecie, aby
wasze czasy biegowe wyglądały jak czasy naszych kolegów, to w wolnym
 czasie  polecam iść pobiegać najlepiej z rana. Pływanie to także znakomita
forma wypoczynku aktywnego, bo jak wiemy podczas pływania pracują nam
wszystkie mięśnie. Ale ruch i ćwiczenia to nie wystarczy, należy pamiętać
aby nie przesadzać z jedzeniem słodkich cukierków lub fastfoodów.
Serdecznie zachęcam was, Drodzy Czytelnicy, by przez cały rok dbać o
swoje zdrowie i sprawność fizyczną. 
                                                                          Jacek Thomas

Niedawno ekranizacji doczekała się kolejna cześć powieści V.
Roth pt. ''Zbuntowana''. ''Druga część „Niezgodnej” rozpoczyna
się w „serdeczności”, gdzie też ukrywają się główni
bohaterowie. Jeanine posuwa się coraz dalej, by dorwać
Beatrice. Tymczasem główna bohaterka musi stawić czoła nie
tylko jej, ale przede wszystkim samej sobie. " Po krótkim opisie
można wywnioskować, że film jest dosyć banalny i o ubogiej
treści, co nie do końca okazuje się prawdą. Film mimo wszech
panującej ''tandety'' jest przyjemny w odbiorze i nie przypomina
innych przereklamowanych filmów akcji. Z pozoru film może
przypominać popularne ostatnio ''Igrzyska Śmierci'', jednak
oba te filmy  jak i książki dzieli gruba ''ściana''. Z pośród tych
dwóch produkcji zdecydowanie lepiej prezentują się ''Igrzyska
Śmierci'', które dają wartościowy przekaz i mogą pochwalić się
świetną grą aktorską. "Zbuntowana" natomiast zostaje nieco w
tyle. Jest to dobry film akcji, z ciekawymi postaciami, ale nic
poza tym. Zbuntowana” swoich młodych-a kto wie, starszych
być może również-fanów z pewnością nie zawiedzie. Mimo
ewidentnych braków ma też kilka zalet, o których
wspomniałem wcześniej. KP
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Wrzesień i jesienne choroby!

Przyszłość postcrossingu.

"Nowy" szkolny automat.

Wraz z rozpoczęciem się roku szkolnego
 weszła w życie ustawa, zakazująca sprzedaży
niezdrowej żywności w szkolnych sklepikach
czy automatach. Te produkty mają być
zastąpione owocami  czy jogurtami. Większość
dzieci i młodzieży nie jest zadowolona z
wprowadzonej ustawy. Musimy jednak pamiętać
, że ta ustawa ma na celu ochronę naszego
zdrowia. Niezdrowe jedzenie wpływa na rozwój
nowotworów oraz prowadzi do otyłości , która
systematycznie rozwija się, szczególnie wśród
młodzieży. Pamiętajmy , że zawsze jesteśmy
tym , co jemy , a ta ustawa pomoże nam ,
abyśmy się zdrowo odżywiali. KM

Za nami już prawie 3 tygodnie szkoły, więc
właśnie wkraczamy w sezon przeziębień i
chorób ,a przecież nikt nie chce być chory na
sam początek szkoły :) Dlatego teraz
powinniśmy dbać o swoje zdrowie o wiele
bardziej niż np. wiosną. Należy pamiętać o tym,
by spożywać dużo owoców i warzyw, które
dostarczają potrzebnych witamin naszemu
organizmowi. Wypadałoby też wyciągnąć z
szafy jakiś sweter. Ważne jest też, abyśmy
często wychodzili na spacery do lasu, żeby
pooddychać świeżym powietrzem.Są to małe
działania, ale jednak niezmiernie ważne jeśli nie
chcemy przeleżeć wrzesień w łóżku. Daria

Witajcie ponownie po dwumiesięcznej
przerwie, która przyniosła niestety mało nowości
 w świecie postcrossingu. Po pierwsze,
dostałem nową pocztówkę! Niestety tylko jedną,
ale cierpliwość popłaca, więc czekam dalej! Jest
ona z Tajlandii, możecie zobaczyć jej zdjęcie
obok. Po drugie, na forum postcrossingu
powstał nowy projekt, stworzony przez
użytkowników, który może wprowadzić opcję
wysyłania nie tylko pocztówek, lecz również
różnego rodzaju kubków, przywieszek,itd.
 Stworzyciele projektu nazwali to jako
souveniring od angielskiego słowa souvenir,
czyli pamiątki. Mam nadzieję, że w przyszłości,
projekt zamieni się w prawdziwą opcję!  Sz.Ż


