
Święta Jadwiga w życiu Szkoły Podstawowej nr 82 w Krakowie

SP 82 w Krakowie to szkoła 
z blisko 60-letnią tradycją. 
Pierwsi uczniowie pojawili 
się w niej w 1954 roku. W 

roku szkolnym 1998/1999 odbyło się 
uroczyste nadanie szkole imienia świętej 
Jadwigi Królowej Polski. Uroczystości 
rozpoczęły się 14 października poświęceniem 
sztandaru szkoły w kościele parafialnym p.w. 
Świętego Józefa.

Właściwa uroczystość nadania imienia 
szkole miała miejsce 12 listopada 1998, 
którą uświetniło przedstawienie o życiu i 
dziele Królowej Jadwigi, przygotowane przez 
uczniów różnych klas.

Na uroczystość nadania imienia szkole 
został przygotowany hymn szkoły, do którego 
słowa napisała uczennica Natalia Kubera, a 
muzyka jest pieśnią religijną.

Hymn

 

Tu na Wawelu swój tron obrała

Piętnaście lat nam królowała.

Bo naród polski tak ukochała,

Wierność poddanym ślubowała 

Ref. Święta Jadwiga, szkoły patronem
Wszyscy uczniowie się cieszą,
Sztandar z imieniem polskiej królowej,
Szkołę będziemy mieć lepszą

 

Tak wiele darów

Cudownych dała

Dla Akademii poświęciła.

Roztropna w radzie

Strzegąc pokoju

Koronę z Litwą połączyła. 

Ref. Święta Jadwiga, szkoły patronem
Wszyscy uczniowie się cieszą,
Sztandar z imieniem polskiej królowej,
Szkołę będziemy mieć lepszą

Wybranie Św. Jadwigi Królowej Polski 
za patrona szkoły bardzo zobowiązuje, o 
czym wiedzą już uczniowie klas pierwszych 
wypowiadając słowa ślubowania u progu nauki 
w szkole podstawowej.

My uczniowie Szkoły Podstawowej  
nr 82 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski  
na sztandar szkoły ślubujemy:
v być wiernym wskazaniom Królowej 

Jadwigi, naśladować jej dokonania, 
- ślubujemy

v dbać o godność ucznia i honor 
szkoły,  - ślubujemy

v wytrwałą nauką dążyć do tego, 
by stać się mądrością narodu, - 
ślubujemy

v poszukiwać zawsze dobra, piękna i 
prawdy, -ślubujemy

v być obywatelem Europy świadomym 
swych korzeni, znającym i 
kontynuującym tradycje swych 
przodków, -ślubujemy

 



v nasz zapał i wysiłek, nasze marzenia 
i wiedzę oddać Tobie Ojczyzno –
ślubujemy

By jak najlepiej poznać patrona szkoły 
i aktywnie wcielać w życie jej przekonania 
oraz naśladować jej wyjątkowe przymioty, 
co roku w sposób uroczysty obchodzimy 
Święto Patrona Szkoły. Najpierw był to dzień          
8 czerwca –rocznica kanonizacji, a potem z 
przyczyn organizacyjnych roku szkolnego 16 
października - rocznica koronacji.

Dzień Patrona to święto całej 
szkoły. Przypominamy wtedy w każdej klasie 
postać Św. Jadwigi Królowej, jej krótkie, ale 
jakże bogate w szlachetne dzieła, życie. W 
tym dniu uczestniczymy we mszy świętej w 
pobliskiej parafii lub na Wawelu. Na terenie 
szkoły organizujemy warsztaty w celu 
lepszego poznania patronki i jej epoki. Co 
roku obieramy inną tematykę zajęć. I tak np. 
w ubiegłym roku szkolnym przypominaliśmy 
ważne wydarzenia z życia Królowej oraz 
legendy z nią związane. W bieżącym roku 
szkolnym zajmowaliśmy się życiem ludzi w 
czasach panowania św. Jadwigi. Poszczególne 
klasy prezentowały różne stany i grupy 
społeczne, jakie można było wtedy wyróżnić, 
czyli rycerze, mieszczanie, kupcy, damy 
dworu, murarze, bednarze itp. Po 
dwugodzinnym przygotowaniu utworzyliśmy 

korowód rodem ze średniowiecza, a to 
wszystko w rytm muzyki z tamtych czasów. 
Św. Jadwiga była wyjątkowym królem i 

władcą. Wyróżniała się znajomością języków 
obcych, zamiłowaniem do literatury, muzyki, 
s ztuki i nauki. Od małego cechowała ją wielka pobożność. Była niezwykle wrażliwa na biedę i niedolę wszystkich ludzi. Czas wypełniały jej głównie modlitwa i działalność dobroczynna. Św. Jadwiga okazała się także cierpliwą i skuteczną mediatorką -  zwłaszcza między Litwinami a Polakami.

Patriotyzm i umiłowanie ojczyzny 
to kolejne przymioty naszej Patronki. 
Wszystkich zachwycała mądrością i taktem.

Święta Jadwiga – naszym 
drogowskazem, czyli jak próbujemy 
naśladować naszą Patronkę

UMIŁOWANIE NAUKI I MĄDROŚCI
Nasi uczniowie i nauczyciele 

poświęcają wiele czasu na przygotowanie się 
do konkursów przedmiotowych, szkolnych i 
pozaszkolnych.  Co roku przystępujemy do 
Małopolskich Konkursów: Matematycznego, 
Przyrodniczego, Humanistycznego i 
Biblijnego. W bieżącym roku szkolnym uczeń 
klasy 6a – Michał Dziedzic był finalistą 
wszystkich w/w konkursów kuratoryjnych.

Od kilku lat nasza szkoła jest 
organizatorem międzyszkolnego Konkursu 
Ortograficznego dla klas I-III oraz 
konkursu z języka angielskiego (dla kl. 4-6).

Aktywnie współpracujemy z 
krakowskimi uczelniami jak np. z 
Uniwersytetem Jagiellońskim, uczestnicząc 
w cyklu zajęć laboratoryjnych w Instytucie 
Fizyki i przystępując do konkursu 
przyrodniczego „Świetlik”. 



Dwukrotnie nasi uczniowie 
uczestniczyli w spotkaniu z królową 
nauk (matematyką) pod hasłem „Noc 
matematyków” zorganizowanym przez 
Gimnazjum nr 48 w Krakowie. Uczniowie 
naszej szkoły bardzo chętnie poszerzają 
swoją wiedzę i umiejętności, przystępując 
do licznych konkursów międzyszkolnych i 
ogólnopolskich: Kangur, Kangurek, Beniamin, 
Sudoku, Matematyka Innego Wymiaru, 
Krakowski Konkurs Ekologiczny, Konkurs 
Wiedzy o Krakowie „Krakusek”.

Uczniowie ciągle rozwijają 
swoje zainteresowania, uczestnicząc w 
dodatkowych zajęciach w szkole i poza nią.

WRAŻLIWOŚĆ, DOBROCZYNNOŚĆ
… „I kto im łzy wynagrodzi”..

W dzisiejszych czasach wyjątkowo 
trafne jest średniowieczne spostrzeżenie 
świętej Jadwigi. Na co dzień widzimy 
dookoła siebie biedę, choroby i krzywdę 
ludzką. Od wielu już lat współpracujemy 
z PCK, wspierając organizację w trudnej 
i szlachetnej pracy na rzecz dobra ludzi 
potrzebujących. Uczniowie i pracownicy 
szkoły są wrażliwi i posiadają umiejętność 
wczuwania się w trudne sytuacje drugiego 
człowieka.

Co roku aktywnie uczestniczymy 
w licznych akcjach charytatywnych, 
organizowanych przez szkolne koło PCK na 
terenie szkoły.

Okres Świąt Bożego Narodzenia to dla wielu 
uczniów i pracowników naszej 

szkoły czas dzielenia się z innymi i niesienia 
pomocy potrzebującym. W tych dniach wiele 
osób staje się Świętymi Mikołajami dla tych, 
którzy czekają na pomoc. W grudniu przed 
świętami Bożego Narodzenia zbieramy w 
szkole żywność w ramach 
akcji "Czerwonokrzyska Gwiazdka".

Nigdy jeszcze społeczność szkolna nie 
zawiodła w tym czasie, kierując się słowami 
Jana Pawła II:

"Każdy człowiek jest wielki, nie przez to, kim 
jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym 
umie dzielić się z innymi."

Zebrana w szkole żywność trafia do 
Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie. 
Z zebranych produktów są przygotowane 
świąteczne paczki żywnościowe dla 
wielodzietnych rodzin, matek samotnie 
wychowujących dzieci oraz rodzin 
poszkodowanych losowo.
Podobną akcję zbiórki żywności 
organizujemy przed Świętami 
Wielkanocnymi. 

Systematycznie od wielu już lat 
bierzemy udział w akcji "Góra Grosza" chcąc 
pomóc dzieciom wychowującym się poza



 własną rodziną. W miesiącu listopadzie 
zbieramy monety w klasach. Akcję 
koordynuje Szkolne Koło PCK.
 W roku szkolnym 2011/2012 usypaliśmy 
szkolną "Górę Grosza" z ponad 56 tysięcy 
monet, co dało kwotę -1060 zł. Zebrane 
fundusze zasilają najbardziej potrzebujące 
domy dziecka.

"Wyprawka dla Żaka” to zbiórka 
artykułów szkolnych, które trafiają do 
uczniów z rodzin potrzebujących pomocy 
i wsparcia. W bieżącym roku szkolnym 
zebrane przybory szkolne trafiły dodatkowo 
na misję w Tanzanii w Afryce.

Nasz szkolny Samorząd Uczniowski 
zajmuje się akcją Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy na terenie szkoły. 
Co roku przystępujemy do tego 
przedsięwzięcia, przyczyniając się do 
wsparcia naszej polskiej służby zdrowia, 
by lepiej, skuteczniej leczyć najmłodszych 
pacjentów. W szkole organizujemy różne 
formy zbiórki pieniędzy, od typowej kwesty 
poprzez kiermasze, dyskoteki i aukcje. 

Pamiętamy o chorych i cierpiących, 
włączając się w akcje organizowane 
przez Hospicjum św. Łazarza w Krakowie 
(Żonkilowy Marsz, dosadzanie żonkilowych 

cebulek w naszym szkolnym ogródku). 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w 
konkursach organizowanych przez Hospicjum 
– „Bukiet kwiatów dla chorego”, "Mój 
witraż dla chorego na Boże Narodzenie”. 
Przekazaliśmy dużą ilość pięknych i 
ciekawych prac, które upiększają wnętrza 
hospicjum.

W ubiegłym roku szkolnym uczniowie 
i pracownicy szkoły aktywnie uczestniczyli 
w „Akcji nakrętka”, zbierając plastikowe 
nakrętki, dzięki którym chora na 
stwardnienie rozsiane Magdalena Szczerbik-
Franiak mogła ograniczyć postępy choroby 
przez regularne przyjmowanie comiesięcznej 
dawki leku Tysabri.

„Często dar jest niewielki, ale 
skutek z niego ogromny.”

Seneka

POBOŻNOŚĆ
Cała społeczność szkolna (nauczyciele, 

uczniowie i rodzice) rozpoczyna i kończy 
rok szkolny udziałem we mszy św., prosząc 
o owocną naukę, a potem dziękując za 
otrzymane łaski  w roku szkolnego. We mszy 
św. uczestniczymy także w trakcie roku 
szkolnego w Dzień Patrona Szkoły.

Co roku 16 października obchodzimy 
Dzień Papieski, świętując kolejne rocznice 
wyboru kardynała Karola Wojtyły na 



Papieża. W Wielkim Poście przed świętami 
wielkanocnymi, wszystkie klasy uczestniczą 
wraz z wychowawcami w szkolnych 
rekolekcjach, organizowanych przez pobliską 
parafię.

PATRIOTYZM
Bardzo ważne miejsce w tradycji 

naszej szkoły zajmują uroczystości 
patriotyczne, jak np. obchody święta 
Niepodległości, Rocznicy Uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja czy Dzień Flagi i symboli 
narodowych. Uczestnicząc w tych
uroczystościach, po latach stajemy się 
świadkami tak doniosłych dla Polski wydarzeń 
historycznych. 

Naszą wiedzę historyczną pogłębiamy 
także w niekonwencjonalny sposób, 
uczestnicząc w „żywych lekcjach historii”, 
gdy odwiedzają nas współcześni rycerze 
z Bractwa Rycerskiego w Gniewie, albo 
uczestnicząc w tematycznych lekcjach 
śpiewania pieśni patriotycznych na Rynku 
krakowskim. 

Postawy patriotyczne kształcimy 



także uczestnicząc w konkursach 
historycznych bądź plastycznych. Kilka 
lat temu nasi uczniowie wzięli udział w 
konkursie plastycznych objętym honorowym 
patronatem Małopolskiego Kuratora 
Oświaty i Dyrektora TVP 3. „Patriotyzm 
we współczesnej Polsce”. Uczeń Mateusz 
Mokrzycki otrzymał nagrodę za zajęcie I 
miejsca w tym konkursie.

ŚW. JADWIGA POLITYKIEM NA SKALĘ 
EUROPEJSKĄ

Św. Jadwiga pomimo młodego wieku 
była inteligentnym politykiem. My na wzór 
naszej patronki chcemy być świadomymi 
Europejczykami. Od momentu wejścia 
Polski do UE staramy się coraz lepiej 
poznać państwa Europy. Uczestniczyliśmy 
w unijnych projektach: Socrates Comenius. 
Współpracowaliśmy z Grecją, Włochami, 
Rumunią, Irlandią, Holandią i Łotwą.

W roku szkolnym 1999/2000 
uczniowie naszej szkoły brali udział w 
konkursie „Europa w szkole”. Jedna 
uczennica zajęła I miejsce w województwie 
i otrzymała nagrodę Ministra Edukacji 
Narodowej.

Od kilku już lat współpracujemy z 
Ogólnopolską Rodziną Szkół Jadwiżańskich. 
W miarę możliwości podejmujemy 
proponowane przez Rodzinę zadania.


