
  

Święto Patrona 
 

 8 czerwca 1997 roku na krakowskich Błoniach 
Jan Paweł II kanonizował błogosławioną

 Jadwigę Andegaweńską. 
Święta jest patronką Polski.



  

Z okazji Dnia Patrona
 przypadającego na 8 czerwca uczniowie 
klas I- III  przygotowali prace plastyczne 

przedstawiające Świętą Jadwigę- Królową.



  

Klasa I

Aurelia OdrzywołekFranciszek Piwowarczyk



  

Klasa I

Filip Kaim Weronika Płazieńska



  

Klasa I

Marcin Jabłoński Katarzyna Zych



  

Klasa I

Piotr StarzyckiJakub Kozioł



  

Klasa  I

Karolina Paluch Gabriel Olszak



  

Klasa II

Szymon Bednarczyk Wiktor Zając



  

Klasa II

Daria Faron Anna Trębacz



  

Klasa III

Sebastian Tymoteusz Szymon St.



  

Klasa III

Igor Maciej Szymon G.



  

Klasa III

Robert Paweł Maja



  

Klasa III

Bartosz Julia L. Kacper D.



  

Klasa III

Kacper S. Filip Julia 



  

Klasy IV-VIII

Uczniowie  klas IV- VIII napisali krótkie wypracowanie, 
odpowiadając na pytanie: czego może nauczyć nas Święta 
Jadwiga. Większość piszących podkreślała  jej dobroczynność, 
umiłowanie nauki oraz pobożność. Niektórzy uczniowie zwracali 
uwagę na jej ogromną miłość do kraju.

 Szczególne podziękowania dla: Zuzanny Zwolińskiej z klasy 6 a, 
Piotra Lasonia z klasy 8, Weroniki Barańskiej z klasy 8, Kamila 
Brejty  z klasy  7, Bartosza Malczyka z klasy 7, Igora 
Bednarczyka z klasy 7, Mileny Palichleb z klasy 5, Julii 
Kamieniarz z klasy 6b, Karola Brzózki z klasy 6b, Kingi Krawczyk 
z klasy 6b, Jana Porowskiego z klasy 6a.



  

Weronika Barańska klasa 8



  

Kamil Brejta klasa 7

Święta Jadwiga Królowa jest przykładem bezgranicznej miłości do Boga, zatroskania o losy Ojczyzny i postawy miłosiernej 

wobec naszych bliźnich. 

Możemy się od niej uczyć odwagi w podejmowaniu ciężkich decyzji oraz dawania siebie drugiemu człowiekowi poprzez 

pomoc ubogim, chorym i potrzebującym. Święta Jadwiga uczy nas, by radzić sobie z niepowodzeniami oraz jak być 

mądrzejszym i rozsądniejszym. Święta pokazałaby nam jak być pokornym oraz  skromnym, żeby nie wyróżniać się wśród 

innych. Dzięki swojemu patriotyzmowi mogłaby nauczyć  nas  wielkiego poświęcenia i umiłowania Ojczyzny.

Jest na pewno wzorem do naśladowania.



  

Milena Palichleb klasa 5

Święta Jadwiga może nauczyć nas takich cech jak: wiara w Boga, patriotyzm, oddanie 
drugiemu człowiekowi, poświęcenie i szacunek.

 Życie stawiało jej dużo wyzwań, a ona sobie z nimi radziła. Jadwiga Andegaweńska  już 
jako młoda dziewczyna została koronowana na króla i podeszła do tego odpowiedzialnie. 
Podejmowała dojrzałe decyzje jak na swój wiek. Ślub z Jagiełło był dla niej trudnym 
wyzwaniem. Nie chciała za niego wyjść, ale zrobiła to dla dobra ojczyzny i 
chrześcijaństwa. Czuła, że sprzeciwia się Bogu, ponieważ jako małe dziecko została 
poślubiona z Wilhelmem. Wiara była dla niej zawsze ważna. Pokazała nam też, że warto 
być wykształconym i mądrym, ponieważ sama miała dobre wykształcenie.

Królowa Jadwiga pokazała nam jak rządzić i jednocześnie szanować ludzi. Jadwiga jest 
wzorem do naśladowania, ponieważ uczy nas, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach i 
jak bardzo może pomóc wiara w Boga.



  

Julia Kamieniarz klasa 6b

Królowa Jadwiga Andegaweńska to jedna z najbardziej znanych Polek w naszej historii. Większość z nas 
zna ją jako Świętą Jadwigę.

     Mimo młodego wieku, kiedy poślubiła litewskiego księcia Władysława Jagiełłę, aktywnie włączała się w politykę 
państwa, a w swoich decyzjach kierowała się zawsze dobrem narodu polskiego. Zawsze starała się w sposób 
ugodowy rozwiązywać konflikty na arenie międzynarodowej. Była osobą bardzo wierzącą i pobożną, a poddani 
pokochali ją za jej wielkie serce i pomoc potrzebującym. Przekazała datki na budowę wielu kościołów, a swoje 
klejnoty w testamencie przeznaczyła na odnowę Akademii Krakowskiej. Założyła wiele szpitali dla chorych i 
biednych. Patrząc na życiorys Św. Jadwigi, możemy powiedzieć, że jest ona ciągle autorytetem i wzorem do 
naśladowania. Powinniśmy się od niej uczyć bezinteresownej miłości do bliźnich, gdyż ciągle szukamy ludzi 
wrażliwych na drugiego człowieka. Wokół nas jest mnóstwo osób, które przecież niekoniecznie szukają wsparcia 
finansowego, lecz tylko dobrego słowa i rozmowy. Żyjemy w ciągłym pośpiechu, w pogoni za pieniędzmi, karierą 
zbytnio skupiając się na sobie. Królowa Jadwiga swoją postawą uczy nas, że trzeba dostrzegać wokół siebie tych 
słabych, pokrzywdzonych przez los, gdyż okazane dobro zawsze wraca do drugiego człowieka. 

    Jako uczniowie Szkoły Podstawowej w Dulowej, której patronką jest Święta Jadwiga, powinniśmy pamiętać o jej 
zasługach i brać przykład ze szlachetnej postawy, którą reprezentowała. 



  

Karol Brzózka klasa 6b

       Święta Jadwiga była córką króla Węgier i Polski – Ludwika I Wielkiego i Elżbiety Bośniackiej. Urodziła się w 1374r. w Budzie. W 1384 roku została 

królem Polski. Wyszła za mąż za starszego od siebie księcia Litwy Władysława Jagiełłę.

       Od Św. Jadwigi możemy się wiele nauczyć. Była to osoba, głęboko religijna. Dbała o krzewienie wiary katolickiej. Zorganizowała specjalne kolegium przy 

Uniwersytecie w Pradze, w którym kształcili się przyszli księża  litewscy. Całe jej życie było podporządkowane Chrystusowi. Wiarę traktowała jak najcenniejsze 

bogactwo i troszczyła się o jej rozwój. Wszystkie jej starania prowadziły do ewangelizacji Polski, Litwy i Rusi. Przyczyniała się również do rozwoju języka 

polskiego. Kazała przetłumaczyć dzieła religijne na polski, gdyż chciała je czytać w tym języku. Była osobą, która znała się na polityce. Osobiście spotykała się z 

przywódcami wielkich państw i ustalała warunki pokoju. Ustrzegła miedzy innymi Polskę, przed wojną z Zakonem Krzyżackim. Bardzo dbała o interesy Królestwa 

Polskiego. Prócz troski o politykę, była bardzo wrażliwa na ludzkie cierpienie. Jako królowa dbała o swoich poddanych. Kochali ją za jej wielkie serce i pomoc 

potrzebującym. Królowa Jadwiga przysłużyła się nauce. Dzięki niej Akademia Krakowska, dzisiejszy Uniwersytet Jagielloński, został odnowiony. Jadwiga była 

wykształcona i bardzo dbała o naukę. Założyła  akademik dla studentów polskich i litewskich. Ufundowała również liczne szpitale i kościoły. 

        Św. Jadwidze Królowej zawdzięcza się dużo. Jej postępowanie pokazuje, że mimo, iż była królem nie było w niej pychy, zazdrości lub zawziętości. Była 

szczodra wobec biednych, czy potrzebujących. Dbała o swój naród, o interesy Królestwa Polskiego. Można się od Niej nauczyć pokory, miłości do chorych, 

biednych i potrzebujących. Uczy nas wiary, którą miała przez całe życie. Była to królowa o wielkim sercu.  
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