
Tradycja wyboru na patrona Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach polskiego wieszcza Adama Mickiewicza sięga 

roku szkolnego 1998/1999. Społeczność szkolna rozpoczęła wówczas analizy wielkich osobowości, przeprowadziła 

dyskusje w zespołach klasowych, w efekcie końcowym podjęła ostateczną decyzję o wyborze patrona. Ważną 

datą w historii szkoły był 28 października 1999 roku, tego jesiennego dnia szkole nadano imię Adama 

Mickiewicza, poświęcono i odsłonięto pamiątkową tablicę patrona szkoły. Kolejne ważne wydarzenie miało miejsce 

28 kwietnia 2004 roku, kiedy to przekazano szkole sztandar, ufundowany przez Radę Rodziców. Od ponad 10 lat 

w grudniu, w dni poprzedzające rocznicę urodzin wieszcza obchodzi się dzień Patrona - Święto Szkoły.  

        Tegoroczny Dzień Patrona „ Imieniny Adama" świętowaliśmy w Skalmierzyckiej Szkole 17 XII 2010. Tego 

dnia gościliśmy z-cę Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce pana Zdzisława Mielczarka, kierownika 

referatu Oświaty i Wychowania panią Krystynę Marczak, księdza kanonika Stanisława Kraskę i księdza wikariusza 

Karola Zakręta, dyrektorów szkół współpracujących z naszą szkołą w ramach projektów panią Jolantę Siwak 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie oraz Dyrektora Szkoły 

Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie - panią Lidię Bielę. Nasze zaproszenie przyjęli przedstawiciele 

Rady Parafialnej przy Kościele p. w św. Katarzyny pan Tadeusz Gierz i pan Mieczysław Kowalczyk , dzielnicowy 

Arkadiusz Walczak, kierownik projektu „ Szkoła Sukcesu" pani Ewelina Stachowicz, Rada Rodziców na czele z 

przewodniczącą panią Małgorzatą Nowicką, emerytowani nauczyciele naszej szkoły.  

        Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji społeczności. Uczniowie wspominali w tym dniu również 

tych, którzy już odeszli, zapalając znicz na grobach śp. dyrektorów i nauczycieli pracujących w naszej szkole.  

        Patron dla każdej szkoły to swoisty drogowskaz, to autorytet oparty na podwalinach tradycji. Widniejące na 

naszym szkolnym sztandarze słowa: Będziemy wzorem innym, sobie samym chlubą - są wartością 

ponadczasową i stanowią istotne przesłanie dla całej społeczności szkoły.  

        

 Patron skalmierzyckiej szkoły Adam Mickiewicz wypowiedział trzy ważne dla naszej społeczności słowa: Ojczyzna, 

Nauka, Cnota. Słowa - wartości, które jak drogowskazy wytyczają cele w naszej szkole. Ojczyzna - szczególnie 

bliska nam jest mała ojczyzna, nasza skalmierzycka ziemia, z jej historią, ludźmi, tradycją. To ponad 650 lat 



naszej miejscowości, to ponad 180 lat naszej szkoły, to zrywy narodowowyzwoleńcze, to ludzie, patrioci, których 

korzenie wyrastają z tej ziemi. To podwaliny, na których budujemy świat wartości naszych uczniów. To projekty 

edukacyjne poświęcone corocznie naszej małej ojczyźnie, to sztandar naszej szkoły na każdej patriotycznej 

uroczystości.  

Nauka - mottem pedagogicznym nauczycieli tej szkoły są słowa Alberta Einsteina „Nauka w szkołach powinna 

być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek." Słowa, które 

wskazują nam pedagogom , ciągle nowe możliwości, nie pozwalają na status quo. Dlatego współpracujemy z 

instytucjami wspomagającymi nauczanie, od trzech lat uczestniczymy w programie Szkoły Uczącej się, w tym roku 

przygotowujemy się do panelu wieńczącego uczestnictwo w programie. W naszym szkolnym ocenianiu stosujemy 

założenia Oceniania Kształtującego, uczymy kreatywności w „Szkole Myślenia" organizując co roku Festiwal Nauki. 

Trzeci rok z powodzeniem realizujemy trzeci z kolei projekt unijny wspólnie ze szkołami z Droszewa i Gostyczyny.  

Cnota - buduje ideał moralny człowieka. Jak pojmował cnotę nasz patron, czy bliżej mu było do starożytnych 

filozofów, czy chrześcijańskiej zdolności czynienia dobra i duchowego samodoskonalenia się człowieka, czy miał 

na uwadze cztery kardynalne cnoty: roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo, czy myślał może o 

wierze, miłości i nadziei? Wszystkie te wartości wpisane są w wizerunek naszego absolwenta, dziecka, które stoi 

na drodze swoich pierwszych wyborów. Aby te wybory były słuszne, w budowaniu świata moralnych wartości, w 

swoich działaniach opieramy się na współpracy z rodzicami, wspólnie z nimi wychowujemy, wspomagani przez 

Kościół i instytucje społeczne.  

        W tym roku szkolnym hasłem roku są słowa z „Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza „ Grzeczność nie jest 

nauką łatwą ani małą" Hasło roku wyznaczyło plan działań wychowawczych i dydaktycznych. Grzeczność szeroko 

rozumiana wpisała się we wszystkie założone na ten rok cele, projekty i przedsięwzięcia.  

       Program artystyczny przygotowany z okazji święta szkoły również odwoływał się do hasła roku i nauk 

Sędziego z „ Pana Tadeusza" , zaproszony na tę uroczystość sam Mickiewicz wskazywał uczniom godne 

naśladowania postawy i przestrzegał przed uchybieniami w zachowaniu. Występ uczniów w tradycyjnych 

mickiewiczowskich strojach, oprawiony muzyką i piosenką wzbudził uznanie gości.  



        

 

 A skoro to imieniny patrona, były również prezenty. Wprawdzie nie otrzymał ich sam solenizant, ale uczniowie, 

którzy w ramach projektu „ Szkoła sukcesu" w tym dniu dostali gwiazdkowe paczki. Uroczyste potkanie było 

również okazją do podsumowania projektu „ Śladami Adama Mickiewicza" i zaprezentowania gościom wystawy 

prac plastycznych związanych z patronem.  

        Dzień Patrona - Święto Szkoły to coroczna okazja do podsumowania pracy szkoły, ale przede wszystkim 

powód do spotkania w gronie przyjaciół szkoły i za to szczególnie dziękujemy Wszystkim obecnym na naszej 

uroczystości.  

 


