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W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła obchodzi 30 - lecie istnienia. Tak zacny
jubileusz świętujemy bardzo uroczyście biorąc udział w licznych wydarzeniach artystycznych
i sportowych. Uczniowie klas II-VI mieli możliwość uczestniczyć w konkursach literackich
pisząc bardzo ciekawe opowiadania i wiersze poświęcone naszej szkole. Twórczość laureatów
została zaprezentowana w jubileuszowym numerze szkolnej gazetki. Miłośnicy działań
plastycznych - uczniowie klas I-VI bardzo licznie odpowiedzieli na propozycję udziału
w ogólnopolskim konkursie plastycznym pod hasłem: „ Ilustracja do wskazanego utworu
J. I. Kraszewskiego” przysyłając przepiękne prace, które pozwoliły także na wykonanie
okolicznościowego kalendarza na rok szkolny 2015/2016. Dużym zainteresowaniem cieszył
się także inny konkurs plastyczny, polegający na wykonaniu pracy przestrzennej ukazującej
naszą szkołę w przyszłości. Pomysłowość twórcza uczniów klas I-III przerosła najśmielsze
oczekiwania organizatorów. Najpiękniejsze prace zostały zaprezentowane na wystawie, która
znajduje się w holu szkoły. W ramach imprez jubileuszowych odbył się też turniej piłkarski
o puchar dyrektora szkoły. Podczas spotkania: „Wiersze, scenki, ale draka, Kraszewskiemu
od uczniaka” laureaci konkursów otrzymali dyplomy i nagrody. W klasach nauczyciele
wspólnie z uczniami mieli możliwość wspominać minione lata oglądając prezentację
„30 urodziny naszej szkoły”.
Niezwykle uroczyście przebiegło spotkanie, które odbyło się 24 kwietnia 2015 roku.
W obecności szanownych gości oraz społeczności szkolnej odbyliśmy „Jubileuszową podróż
z Kraszewskim”. Zaproszenie muzyczne zaśpiewane przez szkolny chór wprowadziło
wszystkich w miły nastrój, a „wspomnienia Kraszewskiego” przeniosło na moment
w wyjątkowy świat podań, baśni i legend.
Wsłuchując się w wystąpienie pana dyrektora Sławomira Stancelewskiego oraz
zaproszonych gości mogliśmy uświadomić sobie jak kształtowało się oblicze naszej szkoły,
jak wielu ludziom z pasją szkoła zawdzięcza swój obecny poziom. Mieliśmy okazję powrócić
wspomnieniami do początków istnienia naszej placówki, przyjrzeć się jak zmieniała się na
przestrzeni lat, a także docenić, w jakim miejscu jest teraz. Podążając natomiast za naszym
patronem – mistrzem Kraszewskim, słuchając fragmentów jego znanych i lubianych utworów,
mogliśmy obejrzeć piękne etiudy taneczne: „ Kwiat paproci” oraz „ Stara baśń”. Podczas tych
wyjątkowych chwil miały miejsce jeszcze dwa niezwykle ważne wydarzenia.
Po raz pierwszy nasza szkoła przyznała wyjątkową nagrodę – IGNACE 2015 – w kategorii
Przyjaciel Szkoły. Decyzją Rady Pedagogicznej otrzymali ją: pani Halina Drozdowicz –
wieloletnia wicedyrektor SP17, pan Krzysztof Dutkowski – przewodniczący rady rodziców
oraz Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa na ręce pana Michała Tokłowicza – wiceprezesa
zarządu. Szczególnie podniosłym wydarzeniem było także odznaczenie sztandaru szkoły,

którego dokonali pan Andrzej Marczak – prezes zarządu koła ZKRPiBWP w asyście pana
Zygfryda Czai – wiceprezesa oraz pana Karola Słomińskiego – sekretarza zarządu.
Spotkanie okazało się wspaniałą okazją, w której splotły się historia ze współczesnością,
świat
realny
z
baśniowym,
łza
wspomnień
z
szerokim
uśmiechem
w przyszłość.

