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Jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 114
W dniach 21–25 listopada 2016 r. Wardęgę wraz z Hanem Xinzhongiem, Jana
Szkoła Podstawowa nr 114 im. Arkadego Tomaszewskiego z Muzeum Etnograficzego
Fiedlera świętowała jubileusz 50-lecia oraz dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół
swojego powstania. Szkoła rozpoczęła i domów kultury. Przede wszystkim gorąco
działalność edukacyjną 1 września 1966 witany był Arkady Radosław Fiedler, syn
roku. Powstała w ramach projektu „Tysiąc patrona szkoły, pisarz i podróżnik, poseł na
szkół na tysiąclecie państwa polskiego” Sejm V, VI, VII kadencji, współtwórca Prai nosiła wówczas imię rewolucjonisty cowni Literackiej Arkadego Fiedlera oraz
Juliana Marchlewskiego.
Ogrodu Kultur i Tolerancji w Puszczykowie
W 1993 roku na wniosek społeczności pod Poznaniem.
szkolnej nowym patronem został Arkady
W czasie jubileuszu uczniowie i nauczyFiedler – pisarz, podróżnik, miłośnik przy- ciele przedstawili bogaty program nawiązurody, patriota, autor słynnego „Dywizjonu jący do egzotycznych podróży z Arkadym
303”. To właśnie fiedlerowskie idee otwar- Fiedlerem odbytych w ramach Święta Pacia, tolerancji, humanizmu,
życzliwej ciekawości wobec
wielokulturowych Innych,
połączone z dumnym pielęgnowaniem
własnych
tradycji narodowych legły
u podstaw nowego programu wychowania i nauczania
w SP 114.
Obecną liczącą się pozycję i prestiż w środowisku
zawdzięcza szkoła przede
wszystkim wysokiemu poziomowi nauczania oraz
wspaniałej
atmosferze
sprzyjającej osiąganiu sukcesów
wychowawczych.
W ostatnim rankingu szkół
najlepiej przygotowujących
szóstoklasistów do nauki
w gimnazjum (egzamin
kompetencji po kl. VI) SP
114 zajęła wysokie 10.
miejsce w Małopolsce.
Duża kulturotwórcza rola
szkoły w środowisku jest
efektem wspólnych starań
nauczycieli, uczniów, rodziców oraz pomocy wielu
bezinteresownych przyjaciół, absolwentów i sympatyków. Nie należy zapominać o życzliwym wsparciu
władz oświatowych oraz
współpracujących z nią
instytucji
akademickich,
naukowych, kulturalnych
i sportowych, a także parafii Zakonu OO Pijarów.
Podczas
uroczystej inauguracji gościliśmy znamienitych gości, Uroczystości 50-lecia Szkoły. Fot. Mateusz Drożdż
m. in. Annę Korfel-Jasińską – dyrektora Wydziału
Edukacji UMK, Mateusza Drożdża wice- trona w latach 2000-2015. Obejrzeliśmy
przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielni- bogaty program artystyczny prezentujący
cy III, prof. dr hab. Konrada Wołowskie- m. in. kulturę arabską, afrykańską, chińską,
go – dyrektora Instytutu Botaniki PAN, żydowską, perską i indonezyjską. Wielkie
dr hab. Elżbietę Wilk–Woźniak - dyrektor wrażenie zrobiły taneczne występy abInstytutu Ochrony Przyrody PAN, prof. dr solwentek SP 114 Moniki Cyganik (taniec
hab. Bogdana Zemanka z Ogrodu Bota- współczesny) oraz Doroty Wróbel (klasycznicznego UJ, dyrektorów Centrum Kultury ny taniec indyjski). Na zakończenie uroi Języka Chińskiego Instytut Konfucjusza czystości wystąpił szkolny zespół Arkadia
UJ ze strony polskiej i chińskiej - dr Joannę wspierany wokalnie i muzycznie przez ab-
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solwentów szkoły. Uroczystość zakończyło
wspólne odśpiewanie przeboju „Ale to już
było”. Po uroczystości przy kawie i ciastkach
nastąpiły często wzruszające spotkania byłych i obecnych nauczycieli, pracowników
szkoły oraz absolwentów i uczniów.
W trakcie obchodów uczniowie wzięli
udział w konkursach oraz wykładach o życiu
i twórczości Arkadego Fiedlera. Nagrody
laureatom osobiście wręczał Arkady Radosław Fiedler, któremu trudno było ukryć
wzruszenie.
Jak co roku Muzeum Etnograficzne im.
Seweryna Udzieli w Krakowie zorganizowało wystawę „Egzotyczne
piękno”. Wystawa prezentowała artystyczne bogactwo
tradycyjnych kultur niemal
ze wszystkich kontynentów.
Wystawa dostępna była dla
wszystkich przez cały tydzień.
Lekcje w szkolnym muzeum
prowadzili zaprzyjaźnieni z SP
114 pracownicy naukowi Muzeum.
We współpracy ze Śródmiejską Biblioteką Publiczną
(filia przy ul. Łąkowej) odbył się
konkurs „Niezwykłe podróże po świecie, czyli magiczna
wyprawa do odległej Australii”. Jako wykładowcy wystąpili
również rodzice i absolwenci
opowiadając dzieciom o swoich egzotycznych podróżach.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się polarne
opowieści Dagmary Bożek–
Andryszczak, absolwentki SP
114, która wspólnie z mężem
spędziła cały rok na Antarktydzie w polskiej Stacji im. Arctowskiego.
Obchodom
Jubileuszu
towarzyszył piękny, kolorowy wystrój szkoły: prace
plastyczne uczniów namalowane w ciągu 16 lat obchodów święta patrona, wystawa
archiwalnych zdjęć zespołów
klasowych, wystawa plakatów
promujących imprezy szkolne oraz wystawa „Sławni
absolwenci naszej szkoły”.
W ramach projektu STARS odbył się jubileuszowy przejazd
rowerowy uczniów, rodziców
i nauczycieli na trasie Tauron
Arena – Błonia.
Na zakończenie warto zacytować wpis
do jubileuszowej księgi pamiątkowej jednego z naszych szacownych gości: „Chciałbym
chodzić do takiej szkoły!”.
Bożena Mikoś
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 114

