PODRÓŻ TRANSKONTYNENTALNYMI LINIAMI KOLEJOWYMI
PO TORACH ŻYCIA ARKADEGO FIEDLERA

PIM PAM POM!!! Pociąg kolei transkontynentalnej relacji Poznao-Świat odjeżdża z peronu I, proszę
zachowad ostrożnośd i nie zbliżad się do krawędzi peronu. PIM PAM POM!!!
STACJA I-POZNAO
28 XI 1894 r. pojawiłem się na świecie. Mój tatuś, znany poznaoski poligraf i wydawca, pokazał mi, że
przyroda to wielka przygoda! Zabierał mnie na liczne wycieczki, które nie tylko sprawiały mi wiele
radości, ale i wzbudzały we mnie wielką ciekawośd świata. Tato często powtarzał, że należy
dostrzegad wszystko to, czego inni ludzie nie zauważają. Nauczył mnie, że należy szanowad i kochad
przyrodę. To był wspaniały człowiek!
Poznao to moja mała ojczyzna. Tutaj się wychowałem, chodziłem do szkoły, nawet mój debiut
literacki miał miejsce w poznaoskiej gazecie „Zdrój”.
Wyjrzyj przez okno naszego pociągu, może zobaczysz koziołki…
STACJA II-WALKA
Drodzy podróżnicy, jesteśmy na stacji WALKA. Moje młodzieocze losy były nieco inne niż Wasze!
Wybuch I wojny światowej przerwał moje studia! Muszę przyznad, że trudna historia naszego kraju
znacząco wpłynęła na moje życie... Najpierw zostałem wybrany do Komitetu Jedenastu Polskiej
Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego, potem brałem udział w powstaniu wielkopolskim, w latach
1918-1920 pełniłem nawet rolę kierownika Działu Organizacyjnego w Dowództwie Żandarmerii
Krajowej. II wojna światowa to również okres, który bardzo wpłynął na moje losy, ale o tym więcej na
stacji DYWIZJON 303.
Spójrz przez okno, pociąg mknie przez niepodległą, piękną Polskę!
STACJA III-PODRÓŻE MAŁE I DUŻE
Kocham podróże, spójrz ile krajów przemierzył już mój pociąg: Norwegia, Brazylia, Kanada, Meksyk,
Nigeria, Peru… Nie dam rady wymienid wszystkich miejsc, które odwiedziłem, ale wiem jedno, że
żadna szkoła nie nauczyła mnie tyle, ile moje wyprawy. Chciałem, żeby inni ludzie także mogli
zobaczyd chod częśd tego, co udało mi się ujrzed! Dlatego podarowałem wiele eksponatów do
różnych muzeów w Polsce. Sam nawet stworzyłem rodzinne muzeum, o którym więcej na stacji
PUSZCZYKOWO.
Popatrz mój kompanie, zbliżamy się do następnego przystanku. Czas na chwilę odpoczynku z piórem
w ręku!
STACJA IV-LITERATURA
Pisanie to moja druga pasja. Czułem, że muszę opisad to wszystko, co zobaczyłem podczas moich
podróży. Spójrz, z okien naszego pociągu widad bibliotekę i księgarnię, koniecznie musisz tam wejśd,

aby poznad liczne przygody różnych bohaterów z najdalszych zakątków świata. Zapewniam Cię, że
warto! Pytaj o „Orinoko”, „Wyspę Robinsona”, „Kanadę pachnącą” lub „Białego jaguara” (to tylko
niektóre z tytułów moich utworów). Napisałem 32 książki, które zostały wydane w wielu językach w
ponad dziesięciomilionowym nakładzie! Zachęcam Cię do poznania różnych historii mojego
autorstwa. Miłej lektury!
STACJA V-DYWIZJON 303
Spójrz w górę, leci samolot, ale nie taki, o którym pisałem w mojej najbardziej znanej książce
„Dywizjon 303”. Pasażerowie samolotu, który widzimy z okien pociągu, zapewne lecą na wakacje pod
palmami albo w ważnych celach biznesowych. O takich rzeczach w ogóle nie myśleli nasi dzielni
piloci. Ci Polacy udowodnili, że hart ducha, zawziętośd i odwaga, są w stanie zdziaład niemożliwe. W
mojej książce opisałem to, jak wielką rolę odegrali oni w bitwie o Anglię. Chciałbym, żeby dzięki temu,
że opowiedziałem ich historię, pamięd o nich nigdy nie zaginęła. Mam nadzieję, że już poznałeś losy
tych dzielnych Polaków, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, koniecznie nadrób zaległości!
STACJA VI-SŁAWA
Nie ukrywam, że dzięki mojej działalności zyskałem grono sympatyków. Nieskromnie powiem, że
wiele szkół oraz instytucji nosi moje imię. Uczniowie w Gnieźnie, Zbąszyniu, Gorzowie Wielkopolskim
i wielu innych miejscowościach chodzą do szkoły mojego imienia. Moje imię nosi wiele ulic, jestem
nawet patronem Wielkopolskiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu. Byłem laureatem
licznych nagród literackich, otrzymałem także wiele odznaczeo, ale jedną z najsympatyczniejszych
form docenienia mojej osoby, było nadanie mi tytułu Kawalera Orderu Uśmiechu. Tę nagrodę
przyznają same dzieci, dlatego to wyróżnienie ma specjalny wymiar!
Spójrz przez okno, widad już zielony szlak pieszy mojego imienia. Zbliżamy się do Puszczykowa!

STACJA VII-PUSZCZYKOWO
Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej… Puszczykowo, to moje miejsce na Ziemi. Tutaj stworzyłem
wyjątkowe muzeum, w którym możesz zobaczyd w skali 1:1 replikę samolotu Huricane , o którym
czytałeś w książce „Dywizjon 303”oraz replikę żaglowca Santa Maria, na którym pływał Krzysztof
Kolumb. Jeśli interesujesz się światem Indian, w moim muzeum również znajdziesz wiele
interesujących eksponatów. Zapraszam do wizyty w moim muzeum, które mieści się w Puszczykowie.
Bardzo możliwe, że spotkasz tam moich synów, którzy kontynuują moje dzieło.
STACJA VIII NIEKOOCZĄCA SIĘ PODRÓŻ
PIM PAM POM!!! Pociąg kolei transkontynentalnej nigdy nie kooczy swojego biegu i właśnie wyrusza
w dalszą trasę , proszę zachowad ostrożnośd i nie zbliżad się do krawędzi peronu. PIM PAM POM!!!
…………………………………………..
Wybrałam tę postad, ponieważ maiłam okazję poznad pana Marka Fiedlera, który jest synem
Arkadego. Pan Marek bardzo ciekawie opowiadał o swoim ojcu i już wtedy bardzo się nim
zainteresowałam.

Tutaj pan Marek podpisuję mój egzemplarz książki „Dywizjon 303”. Arch. Prywatne (2017)

Tutaj ja z koleżanką w maskach przywiezionych przez pana Fiedlera z jego egzotycznych podróży.
Arch. Prywatne (2017)

Pan Fiedler pokazuje fotografię samolotu Huricane. Arch. Prywatne (2017)

ŹRÓDŁA:
https://dzieje.pl/rozmaitosci/arkady-fiedler-konstruktor-wizji-swiata-kilku-pokolen-polakow
http://www.fiedler.pl/
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/988376,Arkady-Fiedler-Bylem-wielkim-marzycielem

