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Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
Po długich, słonecznych i pełnych wrażeń wakacjach wróciliśmy w szkolne mury, aby od
nowa podjąć trud wzrastania w wiedzy i wśród innych ludzi. Dzisiaj, 3 września 2018
roku,  ponownie  usłyszeliśmy  znajomy  dźwięk  szkolnego  dzwonka.  Uroczystość
powitania nowego roku szkolnego odbyła się w dużej sali gimnastycznej. Na początku
spotkania  członkowie  szkolnego  klubu  „Jaskierki”  przywitali  zebranych  skocznym
krakowiakiem. Następnie prowadząca uroczystość   – p.  Zenobia Gawin – przywitała
zebranych: pana Przewodniczącego Rady Dzielnicy, Dyrekcję Szkoły, Grono Nauczycieli,
Rodziców i bohaterów dzisiejszego dnia – Uczniów. W barwny i skłaniający do refleksji
sposób p. Gawin przypomniała wszystkim o wrześniowych wydarzeniach związanych z
początkiem II wojny światowej. Uzmysłowiła uczniom, że życie w wolnym kraju to dar,
który  trzeba  doceniać  i  szanować.  Pan  Dyrektor  Sławomir  Nosek  oraz  Pan
Przewodniczący  RD  Stanisław  Madej  w  swoich  przemówieniach  odnieśli  się  do
wyjątkowych jubileuszy, które nasza szkoła będzie celebrowała w tym roku. Zarówno 100
– lecie odzyskania przez Polskę niepodległości jak i 40 – lecie wyboru Karola Wojtyły na
papieża wpisują się w przygotowywany na październik tego roku jubileusz 50 – lecia
istnienia naszej szkoły. Pod adresem uczniów padło wiele słów z życzeniami sukcesów i
poszerzania horyzontów. Zwieńczeniem tej uroczystości był krótki program muzyczny,
oparty na piosenkach wakacyjnych, który zaprezentowały „Jaskierki”, pod kierunkiem p.
Doroty Sowy i  p. Anny Zagrodzkiej.



Szanowni  Nauczyciele,  Rodzice  i  Uczniowie,  przed  nami  rok  wytężonej  pracy,  wielu
zadań  i  obowiązków,  ale  z  pewnością  również  możliwość  zdobywania  wiedzy.  Przed
nami rok, w którym zbiegły się ze sobą trzy jubileusze:
100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę,
40 – lecie wyboru Karola Wojtyły na Świętego Papieża Jana Pawła II,
50 – lecie naszej szkoły.
Szanowny Nauczycielu w myśl za słowami Benjamina Franklina:
„Powiedz mi,  to zapomnę. Naucz mnie,  to może zapamiętam. Zaangażuj mnie to się
nauczę”.
Drogi Uczniu Konfucjusz powiedział:
„Ucz się tak, jakbyś niczego jeszcze nie osiągnął i lękaj się, byś nie stracił tego, co już
osiągnąłeś”.
Mam nadzieję, że pełni entuzjazmu, powakacyjnej energii z radością i zaangażowaniem
przystąpimy  do  pracy  i  czekających  nas  wyzwań.  Życzę  wszystkim  wielu  sukcesów,
radości i realizacji wszystkich planów na nowy rok szkolny.
Z wyrazami szacunku
Sławomir Nosek





Grono Pedagogiczne
Imię i nazwisko nauczyciela Przedmiot
mgr Sławomir Nosek dyrektor, matematyka
mgr Magdalena Górska wicedyrektor, edukacja wczesnoszkolna
mgr Anna Adamska język angielski
ks. mgr Szymon Bryniarski religia
mgr Joanna Bujak język angielski
mgr Elżbieta Bubka przyroda
mgr Joanna Cygan język angielski
mgr Anna Dragan język polski
mgr Zenobia Gawin historia, muzyka, plastyka
mgr Katarzyna Grabowska wychowanie fizyczne
mgr Małgorzata Jakubowska biblioteka
mgr Krzysztof Marchewczyk edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Dorota Kadula edukacja wczesnoszkolna, historia
mgr Helena Karolczyk – Wysogląd religia, technika
mgr Dorota Karyś historia, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Krystyna Klus edukacja wczesnoszkolna
mgr Beata Korycińska – Furtak zajęcia komputerowe, matematyka, informatyka
mgr Elżbieta Krowińska edukacja wczesnoszkolna
mgr Urszula Krówka surdopedagog



mgr Grażyna Kryjomska edukacja wczesnoszkolna
mgr Justyna Like logopeda
mgr Wiesław Niejadlik wychowanie fizyczne
mgr Beata Maziak wychowanie fizyczne
mgr Aleksandra Mazur geografia
mgr Jolanta Pajor matematyka
mgr Maria Piecha język polski
mgr Elżbieta Zaręba świetlica
mgr Barbara Poskrobko religia, zajęcia artystyczne
mgr Barbara Romanik fizyka
Halina Sendor matematyka
mgr Dorota Sobczak przyroda, biologia, chemia
mgr Dorota Sowa edukacja wczesnoszkolna
mgr Elżbieta Stadnik matematyka, informatyka, zajęcia komputerowe
mgr Beata Szaro pedagog, nauczyciel wspomagający
mgr Marta Tkacz pedagog, świetlica
mgr Karolina Wąsowicz nauczyciel wspomagający
mgr Witosława Wiącek biblioteka
mgr Anna Wojnarowska język niemiecki
mgr Anna Zagrodzka edukacja wczesnoszkolna
mgr Anita Zakrzewska język polski



                    

Jubileusz 
50- lecia Szkoły



„Rocznice są wzniesieniami w krajobrazie
naszego życia”

W dniu 19 października 2018 roku Szkoła Podstawowa nr 78 im. Piotra Michałowskiego
obchodziła  jubileusz  50  –  lecia.  Każdy  jubileusz  to  okazja  do  podróży  w  czasie.
To  wyjątkowy  moment,  w  trakcie  którego  wracamy  pamięcią  i  sercem  do  miejsca,
w którym zostawiliśmy część siebie.

Obchody rozpoczęła uroczysta, dziękczynna msza święta, której przewodniczył Ksiądz
Proboszcz  z  Parafii  św.  Grzegorza  Papieża  z  Ruszczy  –  Andrzej  Kott,  a  koncelebrę
sprawował  ksiądz  Szymon Bryniarski.  Następnie  zaproszeni  goście,  Dyrekcja  Szkoły,
nauczyciele, pracownicy, rodzice oraz delegacje uczniów z poszczególnych klas udali się
do  szkoły,  gdzie  w  dużej  sali  gimnastycznej  odbyła  się  podniosła  i  wzruszająca
uroczystość,  którą  uświetnili  swoją  obecnością  członkowie  Rady  Dzielnicy  XVII:
Katarzyna  Frankiewicz,  Stanisław  Madej,  Stanisław  Rajski  oraz  Jerzy  Wójcik.
Przewodniczący  Rady  Dzielnicy  w  swoim  wystąpieniu  przywołał  wiele  wydarzeń
z  ponad dwudziestoletniej  współpracy  z  naszą  szkołą,  te  ciepłe  słowa oraz  życzenia
wywołały  wzruszenie  na  niejednej  twarzy.  Z  ramienia  Rady  Miasta  na  uroczystość
przybyli Agata Tatara i Andrzej Mazur. W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa – prof.
Jacka  Majchrowskiego  głos  zabrał  zastępca  Dyrektora  Wydziału  Edukacji  Dariusz
Domajewski. W liście skierowanym do całej społeczności szkolnej Pan Prezydent wyraził



słowa uznania dla wszystkich, którzy w przeciągu tych 50 lat działali na rzecz rozwoju
szkoły.  Ponadto  złożył  na  ręce  Pana  Dyrektora  najserdeczniejsze  życzenia,  aby
w kolejnych latach szkoła szczyciła się samymi sukcesami. Pan Dyrektor – Sławomir
Nosek w swoim przemówieniu przypomniał najważniejsze wydarzenia z historii szkoły,
odwołał  się  do  dwóch  jubileuszy  (100-lecia  odzyskania  przez  Polskę  niepodległości
oraz  40-lecia  wyboru  Karola  Wojtyły  na  papieża).  Przypomniał,  ile  serca
i  zaangażowania  w  rozbudowę  i  kreowanie  właściwego  wizerunku  szkoły  włożyli
poprzedni Dyrektorzy. Wyraził ponadto życzenie, aby szkoła rozwijała się dynamicznie
i zawsze mając na uwadze dobro dziecka. Głos zabrały również byłe Panie Dyrektor:
Barbara Kwiatek, Lucyna Wątroba oraz Dorota Kadula. Przygotowany specjalnie na ten
dzień program artystyczny łączył w sobie poruszające odwołania do historii i tradycji
szkoły  z  wizją  przyszłości.  Opracowany przez  p.  Annę  Zagrodzką  i  p.  Dorotę  Sowę
montaż  słowno  –  muzyczny  przeniósł  zebranych  w  magiczną  przestrzeń,  rozpiętą
między sferą marzeń i planów, a tym, co wytworzyła nasza pamięć. Występy uczniów,
piosenki, pokazy taneczne opatrzone były komentarzami i poparte pięknymi cytatami
sławnych ludzi. Tłem do występów, ale jednocześnie pierwszoplanowym bohaterem był
film dokumentalny, który ukazując kadr po kadrze historię szkoły wycisnął z niejednego
oka  łzę  wzruszenia  i  tęsknoty  za  tym,  co  minione,  ale  tak  drogie  sercu.
Jubileusz stał się okazją do wspominania, dziękowania, snucia planów, składania życzeń
i wielu spotkań ludzi,  którzy tworzyli  i  tworzą wyjątkową atmosferę tej  szkoły,  gdzie
uczniowie rozwijają skrzydła niczym barwne motyle.

















W imieniu swoim własnym i  całej  społeczności  szkolnej  pragnę podziękować wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji jubileuszu 50 – lecia szkoły. Dziękuję księdzu
proboszczowi Andrzejowi Kott i księdzu Szymonowi Bryniarskiemu za odprawienie Dziękczynnej
Mszy  świętej.  Dziękuję  pracownikom  szkoły,  rodzicom,  którzy  włączyli  się  w  przygotowanie
uroczystości,  w  sposób  szczególny  pani  Dorocie  Sowie,  pani  Annie  Zagrodzkiej  oraz  pani
Katarzynie Grabowskiej, które troszczyły się o każdy punkt zaplanowanej uroczystości, począwszy
od pomysłów, a później ich realizacji, występów artystycznych, czy dekoracji szkoły. Dziękuję Radzie
i Zarządowi Dzielnicy XVII za wsparcie finansowe. Dziękuję Panu Marcinowi Baran i Panu Piotrowi
Piecha  za  montaż  dokumentalnego  filmu,  prezentującego  historię  naszej  szkoły  na  tle,  jakże
ważnych dla polskiego dziedzictwa dat – 100-lecia odzyskania niepodległości oraz  40-lecie wyboru
Karola  Wojtyły  na  papieża.  Dziękuję  dzieciom,  za  występy  artystyczne.  Dziękuję  Rodzicom,
w  szczególności  pani  Lucynie  Głowa  oraz  pani   Marta  Ziętara  za  dekoracje  małej  sali
gimnastycznej, pani Katarzynie Krześniak za uszycie strojów dla tancerek, paniom Dorocie Sendor
i Dorocie Nowak za pomoc w dekoracji szkoły oraz w przygotowaniu dzieci do występów. Dziękuję
Radzie  Rodziców  za  współpracę,  dziękuję   rodzicom  za  upieczenie   ciast  i  dostarczenie  ich
do szkoły. Z dnia na dzień przekonuję się, że zawsze mogę na Państwa liczyć! Dziękuję wszystkim
zaproszonym gościom za przybycie. W poniedziałek w uroczystych akademiach z okazji 50-lecia
szkoły uczestniczyć będą wszyscy uczniowie szkoły. Dzięki Państwu zaangażowaniu te historyczne
dni  dla  całej  społeczności  szkolnej  będą chwilą  wspomnień,  refleksji,  spotkań po  latach,  które
zawsze pozostaną w pamięci i zapisaną kartą Kroniki Szkolnej dla przyszłych pokoleń.
Łączę wyrazy szacunku
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 78 w Krakowie
Sławomir Nosek



Jubileuszowe zmagania sportowe 

W piątek 21 września 2018 r odbył się ,,Jubileuszowy Turniej Halowej Piłki Nożnej” Rodziców. Do
sportowej rywalizacji zgłosili się  Panowie: Kucharski Tomasz, Marecik Krzysztof, Baster Zbigniew,
Wąsowicz  Adam,  Przeniosło  Mirosław,  Przeniosło  Artur,  Lesiński  Roman,  Gardziel  Łukasz,
Kostecki Tomasz, Siwek Rafał, oraz w drużynie ,,zielonych” zagrał‚ dyrektor szkoły Nosek Sławomir.
Mecze o bardzo dużej dynamice akcji sędziował Bartosz Zbroja absolwent SP 78, który zapewnił
profesjonalną  i  zgodną  z  przepisami  grę. Po  zakończeniu  sportowych  zmagań„  zawodnicy
uhonorowani  zostali  medalami.  Organizatorzy  turnieju  dziękują  za  udział  w  rozgrywkach
i gratulują wyników. Organizatorzy: Katarzyna Grabowska, Beata Maziak , Wiesław Niejadlik



Wybory do Samorządu Uczniowskiego
10 października w Szkole Podstawowej Nr 78 odbył się dzień Samorządności.
Uczniowie klas 4-7 wybierali przewodniczącego samorządu uczniowskiego.

A oto wyniki wyborów:
I MIEJSCE Anna Wąsowicz (Przewodniczący Samorządu)

II MIEJSCE Urszula Bielaska (Z-ca Przewodniczącego)
III MIEJSCE Mikołaj Żywioł (Z-ca Przewodniczącego)

IV MIEJSCE Sylwia Tomczyk (Sekretarz)

W wyborach brali udział uczniowie klasy VI i VII.
Przez cały poprzedzający tydzień wybory wszyscy kandydaci mogli się zaprezentować całej szkole 
poprzez plakaty wyborcze.
Wśród kandydatów ubiegających się o stanowisko przewodniczącego szkoły byli:
Anna Wąsowicz
Gabriela Piechnik
Mikołaj Żywioł
Sylwia Tomczyk
Zuzanna Lesińska
Urszula Bielaska



Rekord dla Niepodległej

Wspólnie z ponad 4,8 mln. uczniów i 470 tys. nauczycieli i pracowników oświaty nasza
szkoła w piątek 9 listopada o godzinie 11.11 odśpiewała czterozwrotkowy hymn narodowy.
Wyjątkowe chwile  zapisują się  w historii  naszej  szkoły jako pamiątka dla przyszłych
pokoleń.  Inicjatywa „Rekord  dla  Niepodległej” ogłoszonej  przez  Minister  Edukacji
Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej pozwoliła
nam świętować razem 100-lecie odzyskania niepodległości. 



100- lecie Niepodległości Polski
Zanim nadszedł upragniony dla Polaków dzień niepodległości , 11 listopada 1918r, kraj
nasz znajdował się 123 lata w niewoli  rosyjskiej,  pruskiej  i  austriackiej.  Przez tyle lat
zaborcy  próbowali  zabrać  Polakom  ich  język,  religię,  obyczaje  i  kulturę.Ale  dzięki
odwadze i poświęceniu naszych prapradziadków wszystko zostało ocalone. To oni oddali
życie  za  to,  abyśmy  w  wolnym  kraju  mogli  spokojnie  uczyć  się,  bawić,  dorastać
i pracować.

Na  uroczystość  100-LECIA  NIEPODLEGŁOŚCI  POLSKI  uczniowie  klasy  2a  i  3b  przygotowali
patriotyczną inscenizację pt. „ŚPIEWAJMY dla POLSKI”, którą prezentowali w szkole dla uczniow
kl. 1-3 oraz dla społeczności lokalnej w kościele parafialnym pw. Św.Grzegorza w Ruszczy. Pieśni
żołnierskie „Przybyli ułani”, „Serce w plecaku”, „Legiony”, „O mój rozmarynie” i inne w wykonaniu
uczniów stworzyły niezwykły nastrój i dostarczyły wszystkim wiele wzruszeń.



Pomysłów na uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości jest wiele.
W naszej szkole w ramach projektu Eskadrylla Niepodległościowa przygotowaliśmy

korowód postaci historycznych.

Chcieliśmy, aby uczniowie mogli zobaczyć umundurowanie z okresu wojen o wolność i
suwerenność oraz złożyć hołd bohaterom – często nieznanym z imienia i nazwiska –
którzy walczyli w imię patriotycznych ideałów. Dzięki zaangażowaniu uczniów oraz

nauczycieli historii udało się stworzyć niepowtarzalny korowód. Miejmy nadzieję, że te
obrazy zostaną w pamięci uczniów i co roku, 11 listopada choć na chwilę zatrzymają się,

aby okazać szacunek poległym. 
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Światowy Dzień Życzliwości Pozdrowień
Listopad to miesiąc , w którym obchodzimy Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień .

W tym roku po raz drugi nasza szkoła obchodziła Dzień Życzliwości i Pozdrowień.
Był  to  dzień  wyjątkowy;  pełen  uśmiechów,  miłych  słów,  gestów,  pozytywnych  emocji.
Obfitował  w  różne  atrakcje.Na  dobry  początek  każdy  uczeń  i  pracownik  szkoły  otrzymał
„uśmiechniętą buźkę”.Rodzice na dzień dobry witani byli  przez uczniów Samorządu Szkolnego
owocami  z  uśmiechniętymi  buźkami  oraz  życzliwymi  hasłami.  Szkoła  została  udekorowana  –
oczywiście  na  żółto  –  informacjami  na  temat  życzliwości,
żółtymi  balonami  z  wesołymi  minkami  oraz  transparentami  z  napisami.
Został  także  opracowany  i  umieszczony  na  korytarzu  Kodeks  Ucznia  Życzliwego.
Uczniowie za drobne lub większe życzliwe zachowania mogli otrzymać od Samorządu i nauczycieli
Uśmiechnięte  buźki  w  nagrodę.  Samorząd  Uczniowski  wkrótce  ogłosi  list  ę  najżyczliwszych
uczniów.
Wszystkim  dziękujemy  za  wspólną  zabawę  i  mamy  nadzieję,  że  życzliwość
zagości w naszej szkole na stałe.



Omnibus 2018
W środę – 21 XI br. –  w budynku naszej szkoły w Luboczy, przy ul. Łuczanowickiej 2a odbyła się VI
edycja  Międzyszkolnego  Konkursu  „Omnibus  2018  –  ABC  Bezpieczeństwa”  pod  patronatem
Dzielnicy XVII.
W zmaganiach wzięło udział siedem dwuosobowych zespołów klas III ze SP nr 98, 129, 140 i 78. W
jury konkursu zasiedli: P. Anna Podolecka – pielęgniarka szkolna, P. Jacek Wcisło – przedstawiciel
Policji,  nauczyciele  szkół  uczestniczących  w  zawodach.  Rywalizacja  była  bardzo  wyrównana.
Trzecioklasiści zaprezentowali świetny poziom. Pierwsze trzy miejsca zdobyli uczniowie ze: SP 98
(Aniela Cichy i Tomasz Miętka), SP 129 (Halszka Kozińska, Łukasz Smaga) oraz SP 78 (Michał
Martowicz, Kamil Marzec)  i SP 140 ( Julia Kopeć, Mateusz Zieliński). Gratulujemy zwycięzcom.
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Mikołajkowy Turniej Siatkówki
W  dniu  6  grudnia  odbył  się”  Mikołajkowy  Turniej  Siatkówki”.  W  sportowych  zmaganiach
uczestniczyli  uczniowie  klas  IV-  VIII  oraz  gimnazjum.  Na  poziomie  klas  IV  wygrana  należy
do uczniów klasy IV b (wych p. A.Dragan) , w klasach VI zwycięstwo przypadło klasie VI b (wych. p.
J.Pajor), pojedynek klas VII to sukces zespołu VII a (wych p. A.Zakrzewska), spotkanie klas VIII
wygrana VIIIa (wych p. H.Sendor) .
Uczniowie klasy III gimnazjum rozegrali mecz z reprezentacją klas VIII ab , która zapewniła sobie
pierwsze miejsce pokonując gimnazjum w trzecim secie. Wspaniałą atmosferę imprezy zapewnili
fantastyczni  kibice  wspierający  swoje  drużyny.                    
Organizator: p. Katarzyna Grabowska, p. Beata Maziak



SP 78 w Londynie
W poniedziałek 50-osobowa uczniów naszej szkoły pod opieką p. A. Adamskiej, p. J. Bujak, p. B.
Furtak i  p.  B.  Romanik wyjechała na wycieczkę do Londynu – mamy pierwsze opisy i  zdjęcia.
Zapraszamy do śledzenia relacji.
Po 25 godzinach  podróży autokarem rozpoczęliśmy zwiedzanie Londynu. Pierwszym obiektem,
który odwiedziliśmy była Tower of London. Robiliśmy pamiątkowe zdjęcia z Tower Bridge w tle.
Podczas spaceru zatrzymaliśmy się przy Katedrze św. Pawła. W Tate Modern podziwialiśmy dzieła
sztuki nowoczesnej. Ostatnim, ale i najbardziej emocjonującym punktem programu był wyjazd na
London Eye i oglądanie Londynu nocą z wysokości 135 m. O 19.00 uczniowie zostali zabrani do
domów przez rodziny goszczące.
Drugi  dzień  w  Londynie  rozpoczęliśmy  od  spaceru  w  dzielnicy  Westminster,  gdzie  mogliśmy
zobaczyć  słynne  londyńskie  budowle,  a  wśród  nich:  Budynki  Parlamentu,  Opactwo
Westminsterskie  i  Big  Bena  (niestety  w  remoncie).  Następnie  ruszyliśmy w  kierunku  Picadilly
Circus  i  Trafalgar  Square  –  w  przerwie  miedzy  zwiedzaniem  zakupiliśmy  pamiątki.  Potem
udaliśmy się do Muzeum Nauki, gdzie zgłębialiśmy tajniki takich dziedzin jak matematyka, fizyka,
technologia materiałów, kosmonautyka, technologia informacyjna. Drugi dzień pobytu w stolicy
Wielkiej Brytanii zakończyliśmy w Muzeum Historii Naturalnej,  gdzie zapoznaliśmy się historią
powstania  życia  na  Ziemi,  procesami,  jakie  zachodziły  i  wciąż  zachodzą  na  naszej  planecie.
Podziwialiśmy  potężne  szkielety  dinozaurów.  Mogliśmy  przeżyć  symulację  trzęsienia  ziemi.
Spacerując po Parku św. Jakuba, robiliśmy zdjęcia oswojonym wiewiórkom i ptactwu wodnemu.
Wielkie emocje wzbudził w nas niespodziewany eskortowany przez policję wyjazd królowej Elżbiety  
z Pałacu Buckingham, który widzieliśmy z niewielkiej odległości.



W trzecim dniu pobytu zwiedziliśmy dwa sławne londyńskie muzea: Muzeum Figur Woskowych
Madame Tussaud’s  i  Muzeum Brytyjskie.  Tak  więc  w jednym  miejscu  mogliśmy spotkać  się  z
celebrytami, gwiazdami Hollywood, słynnymi sportowcami i  członkami rodziny królewskiej oraz
znanymi postaciami z historii Wielkiej Brytanii. Mogliśmy zrobić sobie selfie ze Shrekiem, Jamesem
Bondem,  Hulkiem  czy  Spidermanem.  Przez  okresy  historii  Londynu  przemknęliśmy  kolejką,
mijając po drodze m.in. ofiary epidemii dżumy, królową Elżbietę l, Williama Szekspira wielki pożar 
Londynu czy  Karola Dickensa. Zanim udaliśmy się do British Muzeum mieliśmy okazję spróbować
pyszne  polskie  naleśniki.  W monumentalnym gmachu Muzeum Brytyjskiego  odbyliśmy szybki
kurs z zakresu historii  sztuki  od epoki  brązu poprzez Mezopotamię,  starożytny Egipt,  Grecję i
Rzym,  obcując  z  oryginałami  najznakomitszych  dzieł  sztuki  stworzonymi  przez  człowieka.
Największym  zainteresowaniem  cieszyły  się  mumie  egipskie  i  dobrze  zakonserwowane  ciało
człowieka z Lindow sprzed ok. 2 000 lat. Ostatnim punktem programu w dniu dzisiejszym były
zakupy na Oxford Street, na które czekały szczególnie dziewczęta.



Jasełka
W naszej szkole 21 grudnia odbyły się klasowe wigilie podczas, których dzieci, wychowawcy i rodzice
składali sobie bożonarodzeniowe życzenia łamiąc się opłatkiem. 

         Tego uroczystego dnia uczniowie z młodszych klas przedstawili historię narodzin Pana Jezusa.
W Jasełkach wystąpiły dzieci z klasy 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 6a, które pięknie recytowały teksty,
śpiewały kolędy, tańczyły, grały na instrumentach perkusyjnych, fletach, skrzypcach, pianinie. Po
Jasełkach  uczniowie i nauczyciele śpiewali kolędy przygotowując się w ten sposób do Świąt Bożego
Narodzenia.
Po  świętach  4  stycznia  2019  r.  nasze  szkolne  Jasełka  obejrzały  również  dzieci  
i  nauczyciele z Samorządowego Przedszkola nr 63.  Po południu zaś babcie i  dziadkowie mogli
podziwiać  swoje  wnuczęta  .  Nie  zabrakło  łez  wzruszenia  i  radości.  Na  koniec  wszystkie  dzieci
odśpiewały  swoich  babciom  i  dziadkom  gromkie  „Sto  lat”.            

Opiekunowie  występujących  dzieci:  H.  Karolczyk-Wysogląd,  A.  Zagrodzka, 
D. Sowa, D. Kadula.









Pierwsze kroki na śniegu
W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w II edycji programu  „Pierwsze kroki na
śniegu”. Przypomnijmy, że jest to inicjatywa Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa. Głównym
jej  celem jest  przekazanie  wiedzy i  umiejętności  niezbędnych do samodzielnego i  bezpiecznego
poruszania  się  na  stoku. Pod  okiem  wykwalifikowanych  instruktorów  nasi  uczniowie  poprzez
zabawę poznają tajniki techniczne, takie jak: odpowiednie stanie na nartach/snowboardzie naukę
bezpiecznego upadania i naukę jazdy, skręcania, hamowania i zasad bezpiecznego zachowania na
stoku.
Koszty przejazdu, karnetów na wyciąg, wypożyczenia sprzętu narciarskiego wraz z kaskiem,
 instruktorów oraz ciepłego napoju dla uczniów są pokrywane w całości ze środków budżetowych 
Gminy Miejskiej Kraków.
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W karnawale bawimy się wspaniale
 26 lutego w naszej szkole odbył się bal karnawałowy dla uczniów klas I – III. 

Sala  gimnastyczna  zamieniła  się  w  tym  dniu  w  kolorową  salę  balową.
Uczniowie przebrani byli za bohaterów ulubionych bajek. Można było spotkać  wróżki, królewny,
motylki, koty, rycerzy, piratów, policjantów. Do tańca w rytm skocznej muzyki zachęcał dzieci DJ.
W trakcie balu odbyły się konkursy na najpiękniejsze stroje oraz najwspanialsze tańce. Zwycięzcy 
konkursów zostali obdarowani upominkami ufundowanymi przez Radę Rodziców.

Bal upłynął w miłej, wesołej atmosferze i na pewno dzieci długo będą go wspominać. Tym bardziej, 
że następny dopiero za rok…



Krakowska Noc Matematyki
Słowami piosenki Manamu – Krakowski spleen„(…)Czekam na wiatr co rozgoni, Ciemne skłębione
zasłony  Stanę  wtedy  na  raz  Ze  słońcem  twarzą  w  twarz(…)   uczniowie  XXI  LO  uroczyście
otworzyliśmy   IX edycję Krakowską Nocy Matematyki 2019. Koncert „Dźwięk Nocy” poprowadził
aktor teatralny pan Piotr Piecha.
Dziękuję w imieniu młodzieży i swoim własnym wszystkim osobom zaangażowanym w organizację
tegorocznego  przedsięwzięcia,  przybyłym  gościom,  rodzicom,  dziękuję  wszystkim,  za
zaangażowanie  i  pomoc  w  realizację  zadań  związanych  ze  świętem  matematyki.  Dziękuję
pracownikom  szkoły,  którzy  wspólnie  ze  mną  wzięli  na  swoje  barki  organizację  tegorocznej
imprezy, troszcząc się o każdy jej szczegół począwszy od dekoracji szkoły, pomysłów, a później ich
realizacji.  Nauczycielom  Szkoły  Podstawowej  Nr  78  dziękuję  za  sprawowanie  opieki  nad
uczestnikami,  za  prowadzenie  zajęć  i  warsztatów,  za  przyczynienie  się  do  sprawnej  realizacji
poszczególnych etapów zaplanowanej uroczystości. Uczestnikom za zachowanie, świetną zabawę i
młodzieńcze szaleństwo. Dziękuję firmom, za przyjęcie naszego zaproszenia, wszystkim osobom
prowadzącym zajęcia dla ponad 600 uczestników naszej matematycznej   przygody na planetach
najwyższej adrenaliny. Sprawiliście, że włosy „stawały nam dęba”, że ucząc się przez zabawę, każda
chwila  była  przepełniona  emocjami  i  z  każdą  następną  krzyczeliśmy  chcemy  więcej.  Firmy  i
instytucje  oraz  osoby  prywatne  zaangażowane  w  realizację  tego  przedsięwzięcia  przyjęli  nasze
zaproszenia z całej Polski: firma Antea z Zamościa, Lobociaki z Warszawy, Krakowskie Pogotowie
Ratunkowe, Chemical World, Happy Robot, Bricks 4 Kidz, Dragonus oraz Maxisoft z Krakowa,
Gekon z Wrocławia, Kobis z Tuchowa, Uniwersytet Rozwoju z Chorzowa, państwo Anna i Artur
Dragan,  pan  Paweł  Fiedor,  nauczyciele  naszej  szkoły  pani  Barbara  Romanik  oraz  Anna
Wojnarowska  –  za  godziny  młodzieńczego  szaleństwa,  beztroskiej  zabawy i  za  chwile  tego  co
najcenniejsze-chwile dziecinnego uśmiechu – dla Państwa wielkie brawa! 



Pragnę  podziękować  VII  komisariatowi  Policji  w  Krakowie  za  najwyższej  klasy  zabezpieczenie
imprezy pod względem bezpieczeństwa. Od wczesnych godzin porannych bawiliśmy się i gościliśmy
przedszkola: „Wesołe skrzaty” z Wadowa, „Wesoła gromadka” z Dojazdowa, „Małe aniołki” z ulicy
Lubockiej  oraz  Szkoły  Podstawowej  z  Raciborowic.  Uczestnicy  otrzymali  odblaski  z  logiem
„Krakowskiej  Nocy  Matematyki”,  własnoręcznie  wykonane  statuetki  gipsowe  oraz  pamiątkowe
dyplomy,  w  których  upoważniliśmy  uczestników  do  opowiadania  o  tym  co   zobaczyli  i  do
przekazywania nabytej wiedzy innym. Patronat medialny nad wydarzeniem objął Głos – Tygodnik
Nowohucki oraz  TVP3-Kronika Krakowska.
Składam serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe tegorocznego przedsięwzięcia Dzielnicy
XVII – Wzgórza Krzesławickie oraz Radzie Rodziców naszej szkoły.
Razem tworzyliśmy pasję do działania i BYCIA DLA INNYCH. Razem tworzyliśmy nowy wymiar
edukacji i szkołę XXI wieku.

Poniższy artykuł ukazał się w czwartkowym wydaniu Głosu – Tygodniku Nowohuckim:
Jedyna taka Noc w Krakowie…
Kiedy słyszymy słowo matematyka, na całym ciele czujemy dreszcze, ale wcale nie dlatego że jej nie
umiemy albo co gorsza jej się boimy – po prostu nie możemy dojść do siebie po niezapomnianej
Nocy Matematyki.

To niezwykłe wydarzenie miało miejsce w nocy z 15 na 16 marca w Szkole Podstawowej nr 78 przy
ul. Jaskrowej 5 w Krakowie. Słowami piosenki Manamu – „Krakowski spleen” : „Czekam na wiatr co
rozgoni, ciemne skłębione zasłony. Stanę wtedy na raz, ze słońcem twarzą w twarz…”   uczniowie
XXI LO uroczyście otworzyliśmy   IX edycję Krakowską Nocy Matematyki 2019. Koncert „Dźwięk
Nocy” poprowadził aktor teatralny pan Piotr Piecha.



Tegoroczna  edycja  Nocy  dotyczyła  zagadnień  związanych  z  matematyką  i  szeroko  rozumianą
medycyną.  Od  wczesnych  godzin  porannych  bawiliśmy  się  i  gościliśmy  przedszkola:  „Wesołe
skrzaty” z Wadowa, „Wesoła gromadka” z Dojazdowa, „Małe aniołki” z ulicy Lubockiej oraz Szkoły
Podstawowej  z  Raciborowic.  Uczestnicy  otrzymali  odblaski  z  logiem  „Krakowskiej  Nocy
Matematyki”,  własnoręcznie  wykonane statuetki  gipsowe oraz  pamiątkowe  dyplomy,  w  których
upoważniliśmy  uczestników  do  opowiadania  o  tym,  co   zobaczyli  i  do  przekazywania  nabytej
wiedzy innym. Prawdziwa i niesamowita podróż do świata matematyki rozpoczęła się o godzinie 20.
W wydarzeniu uczestniczyło około 600 uczniów. W każdej  sali,  na poszczególne grupy czekały
niezliczone  atrakcje.  Uczniowie  mogli  obejrzeć  niesamowite  pokazy  chemiczne.  Udało  im  się
zobaczyć jak powstaje wulkan. Poznali rozmaite odwracalne reakcje, byli świadkami chemicznego
pompowania balonu oraz na własne oczy widzieli zielony płomień. Ponadto dowiedzieli się wielu
ciekawych informacji  na temat  zmysłów człowieka.  Dzięki  doświadczeniom biologicznym mogli
zrozumieć jak ważne są w życiu człowieka witaminy i co należy jeść, aby kości nie wyginały się jak
guma. Uczniowie zdobywali  również wiedzę o świecie dźwięków, krzyczeli  w niebogłosy,  aby na
decybelomierzu sprawdzić natężenie swojego głosu. Wszystkich zachwycały doświadczenia fizyczne
i pytaniom: „jak i dlaczego?” nie było końca. Nie zabrakło warsztatów gipsowych, pokazu z zakresu
pierwszej pomocy, przejażdżki karetką oraz szaleństw przy grach planszowych i elektronicznych.
Na każdym kroku uczniowie czuli, że włosy „stawały im dęba”, że uczą się przez zabawę, a każda
chwila była przepełniona emocjami i z każdą następną krzyczeli: „chcemy więcej”. W czasie całej
imprezy  uczniowie  czuli  się  bezpieczni  i  zaopiekowani  dzięki  wsparciu  ze  strony  grona
pedagogicznego i VII komisariatu Policji w Krakowie.



Ta noc była także czasem integracji, możliwością do bycia razem – w gronie przyjaciół, okazją, aby
zobaczyć gmach szkoły w trochę innej odsłonie. Mamy nadzieję, że kolejna edycja Nocy spotka się z
jeszcze szerszym rozgłosem i  sprawi,  że każdy będzie  czuł  radość  z  odkrywania matematyki  w
takim szalonym wymiarze.
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Nie ma matematyki bez logiki
 „Nie ma matematyki bez logiki”- to hasło tegorocznego Szkolnego Dnia Matematyki, który odbył się 14 
marca.
14 marca to Światowy Dzień Liczby Π. W związku z tym na początku gimnazjaliści i ósmoklasiści 
przedstawili prezentacje i wiersze na temat tej liczby.
Następnie uczeń klasy 5b  Marek Wałęga zaprezentował eksperyment, dzięki któremu  okazał się 
najlepszy w Polsce w konkursie Feynmanki.
Później odbył się międzyklasowy konkurs rozwiązywania zadań logiczno- matematycznych. Zwycięzcami 
konkursu w kategorii klas 4- 5 została klasa 5b, a w kategorii klas 6- 7 wygrała klasa 6b.
Jak  poprzedniego roku Szkolny Dzień Matematyki poprzedziły konkursy plastyczne- „origami” oraz 
„matematyczne ciasteczka”, na które uczniowie wraz z rodzicami wykonali prawdziwe arcydzieła.
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Witaj Majowa Jutrzenko
Majowe święta kojarzą się z radością i nadzieją. Uczą patriotyzmu i właściwej postawy 
obywatelskiej. Tak też było i w tym roku.

W dniu 30 kwietnia (wtorek) odbył się uroczysty apel związany z 228 rocznicą uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.Uroczystości rozpoczęły się od wprowadzenia Sztandaru Szkoły i odśpiewania 
Hymnu
Narodowego i Hymnu Szkoły. Następnie głos zabrała uczennica kl. 8 b Klaudia Śledziewska, która 
powitała
wszystkich zebranych.Po wyprowadzeniu sztandaru uczniowie kl. 5 c i wspomniana powyżej 
uczennica kl. 8 b zaprezentowali, przygotowany przez Panią Marię Piecha, program 
upamiętniający 228 rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wiersze recytowane były z wielkim zaangażowaniem. Na 
zakończenie programu uczniowie zaśpiewali „Mazurka Trzeciego Maja” („Witaj majowa 
jutrzenko”).
Po zakończeniu programu głos zabrała Pani Maria Piecha,dziękując uczniom za piękne 
zaprezentowanie utworów literackich i muzycznych, a także nauczycielom: Annie Dragan, Anicie 
Zakrzewskiej,
Dorocie Sobczak, Annie Adamskiej i Wiesławowi Niejadlikowi za pomoc przy organizacji 
uroczystości. Pani Piecha życzyła wszystkim przeżywania w miłej atmosferze chwil patriotycznych 
związanych ze świętami majowymi.




