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Dżemy, soki, marynowane grzybki czy ciasta i sezonowe owoce to pyszności, 

które można było zakupić na Jarmarku św. Królowej Jadwigi. W organizację 

tego wydarzenia czynnie włączyli się nie tylko nauczyciele i uczniowie, ale 

także rodzice i dziadkowie. Wydarzenie to zostało połączone z dniem 

nauczyciela. 
 

- W zeszłym roku na jesień 

organizowaliśmy Jarmark przetworów 

zimowych w podobnej, średniowiecznej 

konwencji i spotkał się on z pozytywnym 

odbiorem w środowisku lokalnym. 

Postanowiliśmy więc kontynuować tradycję – 

wyjaśniała genezę pomysłu na jesienną 

odsłonę jarmarku mgr Monika 

Oleniacz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2. 

 

Jarmark św. Jadwigi Królowej w SP 2 miał miejsce dzisiaj od godz. 9.00 do godz. 15.00. 

Pośród pyszności, które można było zakupić na pięknych, kolorowych straganach znalazły się 

nie tylko przetwory, ale także wypieki 

z jesiennymi owocami. –Można dzisiaj nabyć 

przetwory na zimę od grzybków 

marynowanych, przez soki, dżemy, ogórki 

i sałatki. Są również precelki, ciasteczka 

i chleby regionalne. Wszystko to jest 

utrzymane w konwencji średniowiecznej oraz 

zdrowego odżywiania – komentowała 

dyrektorka placówki, zaznaczając, że szkoła 

bierze udział w programie szkoły promującej 

zdrowie. 

 

Wszystkie smakołyki przygotowali uczniowie ze swoimi rodzicami przy zaangażowaniu 

nauczycieli. – Chodziło o to, aby to było wspólne działanie jednoczące społeczność szkoły – 

podkreślała mgr Monika Oleniacz. Stragany przystrojone jesiennymi liśćmi, szyszkami czy 

dyniami zachęcały do zapoznania się z ofertą i zakupu smakołyków. Wieczka od słoików 

zdobiły kolorowe materiały, koronki czy kokardki. Nie brakło także koszów pełnych jabłek, 

gruszek, śliwek czy winogron. Oczywiście nie mogło zabraknąć również miodów od tych 

małych po te duże w litrowych słoikach. 

 

Oprócz możliwości zakupu smakołyków w trakcie jarmarku odbywały się także zajęcia 

przygotowane przez nauczycieli dla dzieci. Uczniowie brali udział w warsztatach pisma 

http://www.miastons.pl/media/Image/LenA/mieszane/jesienny_jarmark_jadwigi_10.jpg
http://www.miastons.pl/media/Image/LenA/mieszane/jesienny_jarmark_jadwigi_12.jpg


średniowiecznego, tańca średniowiecznego czy uczestniczyli w grach i zabawach 

średniowiecznych. Zajęcia zostały przygotowane przez nauczycieli dla uczniów w ramach 

Dnia Nauczyciela. W tym roku bowiem społeczność szkolna w SP 2 postanowiła świętować 

Dzień Edukacji Narodowej w ten niekonwencjonalny sposób. 

 

Dzieci były zachwycone i jak przekupki na 

targu zachęcały do zakupu jabłek i babeczek 

za złotóweczkę. - Podoba nam się możliwość 

przebrania się w niecodzienne stroje. Cały 

dzień jest fajny, bo jest inny niż wszystkie 

inne. Wszystko jest bardzo smaczne, ale 

najbardziej nam smakowały babeczki 

i rogaliki z budyniem i dżemem – mówiły 

zachwycone jarmarkiem uczennice klasy 7 i 6 

z SP 2. 

 

- Nie zorganizowalibyśmy tego wydarzenia, gdyby nie wsparcie i pomoc ze strony rodziców 

i dziadków. Swój znaczny wkład mieli także uczniowie – zaznaczała dyrektorka SP 2, 

wyjaśniając, że połowa funduszy zostanie przeznaczona na sprawy klasowe, a druga połowa 

na nowy sztandar szkoły i czerwcowy rajd. 
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Dżemy, soki, kompoty, ciasta, chleb domowy. 
To wszystko przy pomocy rodziców 
przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej 
numer 2 w Nowym Sączu. Swoimi wyrobami 
chwalili się podczas Jarmarku Przetworów 
Zimowych Świętej Jadwigi Królowej. 
Jednocześnie była to żywa lekcja historii, 
ponieważ wszyscy uczniowie byli przebrani za 
dawnych kupców, rycerzy, czy damy dworu. 
Gości średniowiecznego jarmarku, rodziców i 
dziadków, witała sama patronka szkoły 
królowa Jadwiga. 

 


