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„Wiedzę możemy zdobywać od innych,  

ale mądrości musimy nauczyć się sami.” 

     

Adam Mickiewicz 

 

Z dziejów szkoły 
    

 

  Historia Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza sięga 1920  

roku. Mieściła się ona wówczas w budynku dawnego aresztu przy obecnej 

ulicy Harcerskiej. Około 1921 roku Siostry Nazaretanki przejęły budy- 

nek, a szkołę przeniesiono na ulicę Urzędniczą 6. Odbudowa szkoły  

w 1945r. nie była łatwym zadaniem, gdyż budynek był zdewastowany.  

W odremontowanej szkole rozpoczęto naukę 7 lutego 1945r. W ciągu  

kolejnych lat budynek był remontowany i doposażony. 

     Z dniem 1 września 1972r. Szkoła Podstawowa nr 7 i nr 10 połączyły  

się pod nazwą Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza.  

     W kwietniu 1977r. rozpoczęto budowę nowego budynku szkoły tuż  

za starym przy ulicy Obywatelskiej. Prace jednak opóźniały się z powodu 

trudności ekonomicznych. 

     Dopiero 1 września 1981r. rozpoczęto rok szkolny w nowych murach. 

Podczas uroczystości Dnia Patrona Szkoły 22 stycznia 1982r. dokonano  

odsłonięcia popiersia Adama Mickiewicza wykonanego przez absolwenta  

szkoły, Bogdana Jareckiego. 

     W roku 1999 utworzono Zespół Szkół nr 5. W jego skład weszły  

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu i Gimnazjum  

nr 5.  W roku szkolnym 2006/2007 Zespół Szkół nr 5 w Kaliszu zlikwido- 

wano i pozostała Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza. 

     W latach 2005 – 2007 przeprowadzono kompleksowy remont szkoły  

oraz budowę boisk szkolnych.  

     Szkoła nieustannie się rozwija. Każdego roku podejmowane są nowe  

inicjatywy zarówno w zakresie doposażenia budynku jak i edukacji  

dzieci. Szkoła może poszczycić się licznymi osiągnięciami i tytułem  

„Szkoły z Klasą”. Uczniowie mają doskonałe warunki do wszechstronnego  

rozwoju i osiągają liczne sukcesy.   
 



 

Opis sztandaru 

     Płat sztandaru szkoły stanowi tkanina w kształcie kwadratu  

o długości 1 m obszyta złotą taśmą i wykończona złotymi frędzlami.  

     Prawa strona sztandaru jest w czerwonym kolorze. W środkowej 

części znajduje się wyhaftowany srebrną nicią Orzeł Biały. Wokół godła 

w półkolach umieszczono fragment  Pieśni filareckiej „Hej, radością 

oczy błysną...” Adama Mickiewicza „Tu wieczny ma przybytek 

Ojczyzna, nauka, cnota”.  

     Lewa strona sztandaru jest koloru ecru. W centralnej części 

znajduje się wyhaftowany portret patrona szkoły – Adama 

Mickiewicza. Nad postacią patrona w kole widnieje złoty napis: Szkoła 

Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu.  

     Drzewiec sztandaru wykonany jest z drewna bukowego. W górnej 

części zwieńczony jest mosiężną głowicą, na której znajduje się orzeł 

w srebrnym kolorze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Patron szkoły  

Adam Mickiewicz (1798 – 1855) 
    Urodził się w Nowogródku. W roku 1807 rozpoczął naukę  

w miejscowej szkole powiatowej prowadzonej przez dominikanów.  

W 1815r. podjął studia na Uniwersytecie Wileńskim. Był jednym  

z założycieli Towarzystwa Filomatów, którego celem była praca 

samokształceniowa i naukowa a później również wychowawcza  

i patriotyczna. Jego pierwszy wiersz ukazał się drukiem w 1818r. na 

łamach „Tygodnika Wileńskiego”. Pod koniec 1823r. aresztowany  

i skazany za „szerzenie nierozsądnego polskiego nacjonalizmu przy 

pomocy nauczania”. W 1833r. został publicystą „Pielgrzyma  

Polskiego”. W 1839r. wykładał literaturę łacińską w Akademii  

w Lozannie a rok później objął katedrę literatury słowiańskiej  

w College de France. W 1848r. zorganizował Legion walczący przez 

kilkanaście miesięcy we Włoszech. Zmarł w Stambule a jego zwłoki 

przewieziono do Francji i pochowano na cmentarzu w Montmorency. 

W 1890r. trumnę przeniesiono do katedry wawelskiej w Krakowie. 

Wybrane dzieła: 

Poezje (1822), Sonety Krymskie (1826), Konrad Wallenrod (1828), 

Dziady (1832), Pan Tadeusz (1834).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


