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Rozpoczęcie roku szkolnego
1  września  2020  roku,  po  długich,  słonecznych  i  pełnych  wrażeń  wakacjach

uczniowie wrócili w szkolne mury, aby od nowa podjąć trud wzrastania w wiedzy wśród
innych  ludzi.  To  powrót  w  dobie  pandemii  koronawirusa.  Niestety  nie  odbyło  się
uroczyste  powitanie wszystkich uczniów przez  Dyrekcję  Szkoły w sali  gimnastycznej.
Każda klasa w reżimie sanitarnym spotkała się z wychowawcą w swojej sali lekcyjnej.  To
czas wielu obostrzeń i procedur  bezpieczeństwa związanego z COVID-19 ,dostosowania
wymagań sanitarnych do warunków panujących w szkole.  We wrześniu i październiku
nauka przebiegała stacjonarnie. Kiedy  nastąpił gwałtowny wzrost zachorowań w Polsce ,
Rząd RP zdecydował o przejściu wszystkich szkół w całym kraju na naukę zdalną. Po
okresie świąteczno- noworocznym przyspieszono ferie zimowe, aby od połowy stycznia
2021 do szkół mogły wrócić (w systemie hybrydowym, a potem stacjonarnym) uczniowie
klas młodszych. W murach szkolnych uczniowie klas IV- VIII pojawili się dopiero w maju
2021 roku. 

Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony stacjonarnie od 25 do 27 maja 2021
r.  Był  w  formie  pisemnej  i  w naszej  szkole  przystąpiło  do niego  46 uczniów.  Każdy
ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj. 1) języka
polskiego  2)  matematyki  3)  języka  angielskiego.  Podsumowując  poszczególne  wyniki
naszych uczniów, należy również podkreślić, że szkoła uplasowała się na wysokim – 7
staninie( na 9 możliwych: 1-najniższy, 2-bardzo niski, 3-niski, 4-niżej średni, 5-średni, 6-
wyżej średni, 7-wysoki, 8-bardzo wysoki i 9-wynik najwyższy). 



Grono Pedagogiczne
 

Imię i nazwisko nauczyciela Przedmiot
mgr Sławomir Nosek dyrektor, matematyka
mgr Magdalena Górska wicedyrektor, edukacja wczesnoszkolna
mgr Dorota Kadula wicedyrektor, edukacja wczesnoszkolna
mgr Anna Adamska język angielski
ks. mgr Rafał Kuchniak religia
mgr Joanna Bujak język angielski
mgr Marek Domański muzyka
mgr Monika Dziechciowska język polski jako obcy
mgr Joanna Cygan biblioteka
mgr Anna Dragan język polski
mgr Zenobia Gawin świetlica
mgr Katarzyna Grabowska wychowanie fizyczne
mgr Justyna Perlik język angielski
mgr Anna Kosiba matematyka
mgr Monika Jachymek zajęcia szachowe, świetlica
mgr Helena Karolczyk – Wysogląd religia, technika
mgr Dorota Karyś historia, wych. do życia w rodzinie, wiedza o społeczeństwie
mgr Krystyna Klus edukacja wczesnoszkolna
mgr Beata Korycińska – Furtak matematyka, informatyka



mgr Elżbieta Krowińska edukacja wczesnoszkolna
mgr Urszula Walkiewicz surdopedagog
mgr Grażyna Kryjomska edukacja wczesnoszkolna, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Justyna Like logopeda
mgr Wiesław Niejadlik wychowanie fizyczne
mgr Barbara Marchut tyflopedagog
mgr Beata Maziak wychowanie fizyczne
mgr Aleksandra Mazur geografia
mgr Maria Piecha język polski
mgr Elżbieta Zaręba świetlica
mgr Barbara Poskrobko religia, plastyka
mgr Barbara Romanik fizyka
Halina Sendor świetlica
mgr Dorota Sobczak biologia, chemia
mgr Beata Szot – Serafin geografia,  przyroda, świetlica
mgr Dorota Sowa edukacja wczesnoszkolna
mgr Beata Szaro pedagog, nauczyciel wspomagający
mgr Marta Tkacz pedagog, świetlica
mgr Marcin Duda informatyka
mgr Anna Wojnarowska język niemiecki
mgr Anna Zagrodzka edukacja wczesnoszkolna
mgr Anita Zakrzewska język polski



Samorząd Uczniowski
Dnia  10.09.2020  odbyły  się  wybory  na  opiekuna  Samorządu  Uczniowskiego.
Opiekunem  w  tym  roku  szkolnym  decyzją  uczniów  została  pani  Dorota  Karyś  –
nauczyciel historii i WOS. Po wyborze opiekuna rozpoczęła się kampania wyborcza osób
chętnych  do  pracy  w  Samorządzie  Uczniowskim.  Wszyscy  bardzo  się  starali,  by
przekonać do siebie brać uczniowską. Prześcigali  się w pomysłach, a kampania była
pełna niespodziewanych zwrotów akcji.  10.2020 odbyły się  demokratyczne  wybory na
przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 78.

Przewodniczącym został Jakub Prosianowski z klasy 8a.
Zastępcą została Dominika Zając z klasy 7b.
Asystentem zastępcy został Antoni Przeniosło z klasy 7c.

Samorząd  ogłosił  konkurs  plastyczny  dla  kl.  1-  3  z  okazji  zbliżającego  się  Dnia
Nauczyciela:  „Mój nauczyciel, mój przyjaciel” .Wszystkie dzieci z ochotą przystąpiły do
rysowania portretów swoich nauczycieli. Prace były świetne, więc komisja miała trudność
z werdyktem. Po długich naradach konkurs został rozstrzygnięty.
1 miejsce – Kaja Dyrla klasa 2b – Portret Pani Doroty Sowy.
2 miejsce – Kaja Marzec klasa 3a – Portret Pani Elżbiety Krowińskiej.
3 miejsce – Maria Stanek klasa 3a – Portret Pań Elżbiety Krowińskiej i Zenobii Gawin.
W klasach  4-8  Samorząd Uczniowski  ogłosił  wybory  na  nauczyciela  z  pasją  Szkoły
Podstawowej nr 78.



Uczniowie dokonując wyborów mieli stosować następujące kryteria: uśmiech od ucha do
ucha, umiejętność słuchania, ciekawe lekcje, tłumaczenie w taki sposób, że wiedza sama
wchodzi do głowy, otwartość na innych, pomysłowość.
9.10.20 w pełnym rygorze sanitarnym zorganizowaliśmy pierwsze zebranie Samorządu
Uczniowskiego:

Sekcja Charytatywna – przewodniczący – Karolina Kogut 8a, Mateusz Goździk
8b.
Sekcja Reporterska – przewodniczący – Mikołaj Mendyk 8a.
.Sekcja Dekoracyjna – przewodniczący – Aleksandra Sendor 8a.
Sekcja Sportowa – przewodniczący – Bartek Czajka 8b, Kacper Borowicz 8b.

Plan działania ustalono na najbliższe miesiące w związku z bardzo trudną sytuacją
epidemiologiczną w Polsce.
13 października Samorząd Uczniowski ogłosił wyniki plebiscytu na nauczyciela z pasją
Szkoły Podstawowej nr  78. Nauczycielem z pasją została Dorota Karyś.
Samorząd  Uczniowski  na  ręce  Pana  Dyrektora  przekazał  życzenia  wszystkim
nauczycielom i pracownikom szkoły.
„Nauczyciel, który potrafi wzbudzać wyższe uczucia dla jednego choćby dobrego czynu,
jednego  dobrego  wiersza  osiąga  więcej  a  niżeli  ten,  który  zapełnia  naszą  pamięć
nieskończonymi  rzędami przedmiotów naturalnych,  sklasyfikowanych pod względem
nazwy i kształtu”
Wszystkim naszym kochanym nauczycielom dziękujemy.



Tydzień Papieski
11  października  obchodziliśmy  Dzień  Papieski  pod  hasłem  “Totus  Tuus”  –  Cały  Twój  Maryjo.
Nawiązując  do  tego  dnia  w  naszej  szkole  przez  tydzień  od  12  do  16  października  uczniowie
poznawali różne aspekty życia św. Jana Pawła II.

Na religii omawiany był życiorys św. Jana
Pawła II, a potem odbył się klasowy konkurs ze
znajomości Jego życia. Podczas języka polskiego
uczniowie dowiedzieli się, że św. Jan Paweł II był
poetą i napisał wiersz “Miłość mi wszystko
wyjaśniła” (na You Tube do tego wiersza jest nagrana piosenka). Na matematyce dzieci w pamięci 
liczyły ile lat minęło od różnych wydarzeń związanych ze św. Janem Pawłem II (np. Ile lat minęło od
śmierci św. Jana Pawła II?, Ile lat teraz miałby św. Jan Paweł II?) Podczas geografii uczniowie na 
mapie wskazywali kontynenty, kraje, miasta, które odwiedził św, Jan Paweł II podczas swoich 
pielgrzymek. Natomiast na lekcji WF wybrano najlepszych klasowych bramkarzy w nawiązaniu do 
tego, że Karol Wojtyła lubił grać w piłkę nożną i był bardzo dobrym bramkarzem. Podczas tego 
“Papieskiego Tygodnia” dzieci poznały św. Jana Pawła II jako poetę, poliglotę, pielgrzyma, 
sportowca. Dowiedziały się również, że papieskie wezwanie “Totus Tuus” prowadzi do zawierzenia 
Bogu przez Maryję, a człowiek dzięki mocy Słowa Bożego dojrzewa do świętości.



KLASOWY KONKURS
“Życie św. Jana Pawła II”
Klasa 4a
1. Opiela Aleksandra
2. Oleksy Antoni

3. Ziętara Patryk
Klasa 4b

Sendor Zuzanna

Kolegowicz Mateusz

Baster Alicja

Klasa 5b

1.Gadzina Wojciech
2.Nowak Daria, Paluch Mateusz
3.Czekaj Jakub

Klasa 7a

1.Zboroch Gabriela, Ziętara Nikola
2.Nowak Oliwia
3.Bucka Kinga, Pytko Mateusz



KLASOWY  KONKURS“Najlepszy
bramkarz”

Klasa 4a

Przeniosło Julia, Oleksy Antoni

Klasa 4b

Klarman Maja, Migdał Bartosz
Klasa 5a

Ostrowska Weronika, Walczak Szymon

Klasa 5b

Sosnowska Wiktoria, Nowak Bartosz

Klasa 6a

Chmura Kamila, Kot Mateusz

Klasa 6b

Kępa Zuzanna, Wąsowicz Krzysztof

Klasa 7a, 7b, 7c

Zając Dominika

Klasa 7a

Kwaśniak Dominik



Klasa 7b

Wójcicki Bartosz

Klasa 7c

Sikora Adrian

Klasa 8a

Kogut Karolina, Raźny Daniel

Klasa 8b

Korba Agnieszka, Kozyra Mateusz

Dziękujemy  nauczycielom  i  uczniom  za  udział  w  szkolnym  “Tygodniu  Papieskim”
H.Karolczyk-Wysogląd
ks. R. Kuchniak



MIKOŁAJKOWA NIESPODZIANKA DLA
DZIECI Z DOMU DZIECKA

„Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać.

Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie.

Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody,

wytrwale do końca wyciągnąć przyjazną dłoń.”

Bezinteresownością  i  wielką  dobrocią  wykazali  się  Rodzice  i  Uczniowie  kl.2b  naszej  szkoły
przygotowując  mikołajkowe  upominki  dla  dzieci  z  Domu  Dziecka  „Parkowa”
w  Krakowie.  We  wrześniu  obdarowaliśmy  maluchy  wesołymi  i  milutkimi  poduszeczkami.  Tym
razem,  oprócz słodkości i książeczek wyjątkowo przyjaźnie traktowanych przez dzieciaki, znalazły
się również produkty do codziennego funkcjonowania tej placówki. Prezenty przekazane zostały na
ręce  pana  Dyrektora  Domu Dziecka,  który  bardzo  wzruszony  wyraził  wdzięczność  i  przekazał
Rodzicom, Uczniom i Wychowawcy kl. 2b podziękowania za bezinteresowną pomoc.



KONKURS 
„ŚLADAMI KAROLA WOJTYŁY”

Rok 2020 ogłoszony jest rokiem papieża Polaka, ze względu na 100 rocznicę urodzin Karola Wojtyły
– Świętego Jana Pawła II. Ta okrągła rocznica sprzyja, by przypomnieć tę niezwykłą postać oraz by 
przekazać młodym dziedzictwo myśli papieża Polaka.

2 grudnia 20202 roku odbył się konkurs „Śladami Karola Wojtyły Świętego Jana Pawła II” . 
Organizatorem konkursu był Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice”, os. Na Stoku 27b, a 
patronat i finansowanie objęła Rada Dzielnicy XVII Miasta Krakowa – Wzgórza Krzesławickie.
Cele konkursu:
• Przybliżenie młodemu pokoleniu sylwetki największego Polaka w dziejach narodu polskiego oraz 
ukazanie młodym ludziom wartości związanych z działalnością Karola Wojtyły – Świętego Jana 
Pawła II.
• Zachęcanie młodzieży do pogłębiania wiedzy o życiu, nauczaniu, działalności i osobowości Karola 
Wojtyły – Świętego Jana Pawła II.
• Ukazanie postawy wrażliwości skierowanej na drugą osobę.
• Zachęta do kształtowania życia według nauki i wskazań Karola Wojtyły – Świętego Jana Pawła II.
• Inspirowanie młodych do poszukiwania właściwych wzorów postępowania.



WYNIKI KONKURSU
I miejsce – Karol Przeniosło kl. VIII a (97% poprawnych odpowiedzi)
I miejsce – Kamila Chmura kl. VI a (97% poprawnych odpowiedzi)
II miejsce – 

Gabriela Zborach kl. VII a, 

Joanna Pieczarka kl. VIII a,
Jakub Prosianowski kl. VIII a (93% poprawnych odpowiedzi)
Wyróżnienie za udział Gabrysia Grymek kl. VI a (86% poprawnych odpowiedzi)

Gratulujemy!
Helena Karolczyk-Wysogląd, ks. Rafał Kuchniak



PROJEKTANCI EDUKACJI
Miło nam poinformować, że klasa I A wraz z wychowawcą Anną Zagrodzką zdobyła Grant

Nowej  Ery w XI  edycji  Ogólnopolskiego Konkursu PROJEKTANCI EDUKACJI,  natomiast  nasza
szkoła  została  wpisana  na  Mapę  Dobrze  zaPROJEKTowanej  Edukacji.

Projekt klasy I A nawiązuje do tradycji oraz wzmacnia więzi rodzinne, tak dziś potrzebne
każdemu człowiekowi.  Podkreśla  ważną  rolę  jaką  rodzice  i  dziadkowie  pełnią  w  kształtowaniu
osobowości  człowieka.  Projekt  TO  BYŁ  ŚWIAT…,CZYLI  ZABAWY  DZIECIŃSTWA  NASZYCH
RODZICÓW I DZIADKÓW był realizowany przez cały rok szkolny. 

Pierwszoklasiści wykonali książeczkę zawierającą rysunki ulubionych pluszaków, zdjęcia lub
rysunki  zabawek dzieciństwa rodziców i  dziadków oraz ozdoby choinkowe dawnych lat.  Dzieci
wraz z najbliższymi uszyły maskotki ze ścinek materiału, włóczki, guzików itp. Na Święto Babci i
Dziadka  ogłoszony  został  plebiscyt  na  najpopularniejszą  piosenkę  dzieciństwa  rodziców  i
dziadków. Potem klasa I A zaśpiewała i nagrała wybrane utwory. 

Udział  w  projekcie  dostarczył  uczniom  wiele  radości.  Otworzyły  się  w  nich  pokłady
kreatywności i pomysłowości.   Jako że jest to dopiero pierwsza klasa, uczniowie zaczęli poznawać
 tajniki pracy w grupie, współpracy i akceptacji zdania drugiej osoby. Nawiązali bliższe relacje z
dziadkami  poprzez  wspólne  spędzanie  z  nimi  czasu  wolnego.  Poznali   treść  bajek,  piosenek,
zabawek , tańców i zabaw z dzieciństwa   swoich dziadków i rodziców. Klasa 1 a dzięki realizacji
projektu (albo przy okazji jego realizacji) utwierdziła się w przekonaniu, że rodzina jest bardzo



ważna i pomocna w wielu sytuacjach każdego dnia. Dzieci dostrzegły wartości, w jakich wzrastają:
miłość,  odpowiedzialność,  opiekuńczość,  dobroć  oraz  wzajemny  szacunek.
Warto podkreślić zaangażowanie i współpracę z całymi rodzinami uczestników projektu. Rodzice
stali się   aktywnymi fotografami uczniów w czasie działań oraz chętnie wspierali wychowawcę w
realizacji poszczególnych zadań. Serdecznie dziękujemy!



CERTYFIKAT SPONSORA 
Dyrekcja  fundacji  Miejski  Park  i  Ogród  Zoologiczny  w  Krakowie  pragnie  podziękować
uczniom klasy 1a i wychowawcy mgr Annie Zagrodzkiej oraz uczniom klasy 2b i wychowawcy mgr
Dorocie Sowa za wsparcie udzielone zwierzętom  i objęcie opieką lorysy górskiej i strusia nandu.

Przyznane certyfikaty sponsora zobowiązują i  motywują uczniów,  rodziców i  wychowawców do
kontynuowania przez najbliższy rok podjętej wcześniej akcji charytatywnej.



REMONTY W CZASIE PANDEMII
Wyremontowaliśmy i wymalowaliśmy pomieszczenie, zakupiliśmy profesjonalne stoły do nauki w
szachy  i  mamy  to!-salę  do  nauki  gry  w  szachy!z  której  będą  również  mogli  korzystać  dzieci
przebywający w świetlicy szkolnej.

Ta królewska gra stanowi doskonałą bazę wyjściową do przyswajania nowych wiadomości przez
naszych  uczniów.  Szachy  uczą  dokładności,  precyzyjnego  przewidywania  konsekwencji  swoich
czynów,  cierpliwości,  a  także  rozwijają  zdolności  analityczne,  co  w  warunkach  szkolnych  jest
niezmiernie ważne. W naszej szkole w tym roku szkolnym za zgodą Wydziału Edukacji  Miasta
Krakowa wszyscy uczniowie klas 1-3 mają jedną godzinę tygodniowo zajęć nauki gry w szachy. Jest
to innowacyjny projekt realizowany przez naszą szkołę.

Podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i nieobecności uczniów w budynku szkoły
udało nam się generalnie wyremontować siedem sal lekcyjnych.

Zakończyliśmy również kapitalny remont sanitariatów dla uczniów klas starszych w budynku przy
ul.  Jaskrowej.  Tym samym w przeciągu  ostatniego roku  udało  się  zakończyć  generalny remont
sanitariatów uczniowskich w obu budynkach szkoły.  Podziękowania za współpracę w realizację
inwestycji  kierujemy  do  Dzielnicy  XVII  Wzgórza  Krzesławickie,  Miejskiego  Centrum  Obsługi
Oświaty i Wydziału Edukacji Miasta Krakowa.

Sławomir Nosek





KRAKÓW MALOWANY
Ogłoszony  konkurs „KRAKÓW MALOWANY…” spotkał  się  z  dużym  zainteresowaniem uczniów
klas młodszych, o czym świadczy liczba 70 wykonanych zgodnie z regulaminowymi wymaganiami
prac plastycznych i literackich. Charakterystycznym elementem tradycyjnego stroju krakowskiego
jest gorset.  Wykorzystując różnorodne materiały,  uczniowie klas pierwszych ozdabiali  je  według
własnego pomysłu, realizując założenia konkursu „KRAKÓW malowany obrazem…”.

    II część  konkursu „KRAKÓW malowany  słowem…” przeznaczona  była  dla  uczniów kl.II  i  III,
którzy w rymowankach i wierszach zachwycali się pięknem i niezwykłością miasta.

Uczniowie kl.III w listach kierowanych do  przyjaciół  z  innych regionów Polski  promowali  swoje
miejsce wskazując  zabytki,  historię i  magiczne zakątki.  Zachęcali  do odwiedzenia grodu Kraka
zapewniając niepowtarzalne przeżycia… .

W taki oto sposób uczniowie klas młodszych

„…Wypowiedzieli piękno Krakowa prastarego…”.

Dziękujemy uczniom za zaangażowanie, a rodzicom za pomoc i motywowanie dziecka do pracy.

 Organizacja konkursu: Dorota Sowa, Anna Zagrodzka



DBAM O NASZĄ PLANETĘ
Z okazji Światowego Dnia Ziemi w kwietniu został zorganizowany w naszej szkole przez p.

Krystynę Klus konkurs plastyczny dla klas 1-3 pod hasłem Dbam o moją planetę. Zgromadzone
prace  uwzględniały  różne  problemy  ekologiczne  przedstawione  z  zastosowaniem  rozmaitych
technik plastycznych.

I miejsce:

 Jagoda Irzeńska, Milena Lasek- kl. 1 a
Kamil Nowak – kl. 1 b Julia Boczkowska – kl. 2 a
Gabriela Wach – kl. 1 c Natalia Marzec – kl. 3 b

II miejsce:
Zuzanna Siwek, Lena Odziewa, Wiktoria Obara- kl. 1 a Gabriel Rzepień- kl. 3 a
Hubert Kramarz -kl. 1 b Maksymilian Piśko- kl. 3 a
Martyna Kuśnierz – kl. 1 b Klaudia Chrzanowska – kl. 2 a
Natalia Grzywacz – kl. 2 b Elena Apostoloski – kl. 2 a

III miejsce:
Emilia Czekaj – kl. 3 a Martyna Czerwieniec – kl. 2 a
Oliwia Gieras – kl. 3 a Julia Grudzień – kl. 3 a



KANGUR MATEMATYCZNY
W  dniu  22.04.2021  uczniowie  naszej  szkoły  wzięli  udział  w  Międzynarodowym  Konkursie
„Matematyczny Kangur”. 43 osoby rywalizowały w czterech kategoriach wiekowych. Oto wyniki:

Żaczek (klasy 2):

1.Adam Masłowski, kl. 2a – 94%
2.Nina Głowa, kl. 2b – 76%
3.Wiktoria Mucha, 2b – 71%
4.Dawid Kozłowski, 2b – 70%

Maluch (klasy 3 i 4):

1.Antoni Oleksy, 4a – 86%
2.Zuzanna Sendor, 4b – 77%
3.Maksymilian Piśko, 3a – 77%
4.Oliwia Szewczyk-Jakubów, 4b – 74%

Beniamin (klasy 5 i 6):

1.Kamila Chmura, 6a – 69%
2.Gabriela Mroczek, 6a – 59%

Kadet (klasy 7 i 8):

1.Marek Wałęga, 7b – 79%
2.Joanna Pieczarka, 8a – 62%



MISTRZOSTWO POLSKI 
DLA NASZEJ UCZENNICY

Sukces w Mistrzostwach Polski Cheerleaders – Rumia 2021

W dniu 23 maja 2021 roku , uczennica naszej szkoły Joanna Pieczarka (kl 8a)  zdobyła I miejsce w
Performence Cheer Freestyle Pom – Junior Duety.Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.



SUKCES NASZYCH UCZNIÓW 
W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE

Europejska Agencja Kosmiczna poinformowała o zwycięstwie w Międzynarodowym Konkursie 
„AstroPi” uczniów naszej szkoły:

Joanny Pieczarki – kl. 8a
Jakuba Prosianowskiego – kl. 8a

Uczniowie napisali program komputerowy w języku Python, który dokonywał pomiarów na ISS – 
International Space Station ISS. Podpisany Certyfikat Uruchomienia Programu na ISS przez 
przebywających na orbicie astronautów (Shane Kimbrough, Thomas Pesquet) zostanie podpisany i 
dostarczony do szkoły. Gratulacje! Koordynatorem projektu był pan Marcin Duda.

– To efekt projektów popularyzujących zastosowanie matematyki w różnych dziedzinach nauki,

które od wielu lat realizujemy w naszej szkole – cieszył się dyrektor szkoły Sławomir Nosek.



Z inicjatywy Europejskiej Agencji Kosmicznej w kilkunastu krajach europejskich, w tym w Polsce,

działają Biura Edukacji Kosmicznej ESERO – to właśnie one wprowadzają do szkół podstawowych i

ponadpodstawowych  tematykę  kosmiczną,  promują  kształcenie  z  zakresu  STEM  (science,

technology,  engineering  and  mathematics)  oraz  inspirują  młodzież  do  wyboru  zawodów

związanych z inżynierią, technologią i naukami ścisłymi.

Jednym z kosmicznych projektów skierowanych do szkół jest konkurs „AstroPi”. Taką nazwę noszą

specjalnie przygotowane do celów edukacyjnych komputery Raspberry Pi, które znajdują się na

pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Są one o wiele mniejsze niż te, których używamy co

dzień i mają odmienne zastosowanie. Posiadają moduł Sense HAT, który pozwala wyczuwać ruch

oraz  mierzyć  różne  parametry  fizyczne:  wilgotność,  temperaturę  i  ciśnienie,  a  także  wykrywać

promieniowanie.  Astronauci  mogą  posługiwać  się  dołączonym  do  zestawu  joystickiem  i

przyciskami minikomputera, jak w konsoli do gier. Oba komputery są wyposażone w kamerę: Izzy

posiada kamerę, która widzi w podczerwieni, a Ed – standardową kamerę działającą w zakresie fal

widzialnych.  Komputery  są  gotowe  do  pracy  i  czekają  na  kod  opracowany w  szkołach  z  całej

Europy. Krakowscy twórcy programu – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 78: Joanna Pieczarka oraz

Jakub Prosianowski – otrzymają wkrótce certyfikat jego uruchomienia przez przebywających na

orbicie  astronautów:  Shane’a  Kimbrougha  i  Thomasa  Pesqueta.  Program  pomoże  naukowcom



pozyskiwać  i  analizować  dane  oraz  przeprowadzać  różnorodne  pomiary  w  warunkach

mikrograwitacji.

Konkurs „AstroPi” daje dzieciom i młodzieży przedsmak pracy inżynierskiej. Uczniowie mają do

dyspozycji  mikrokomputery  Raspberry  Pi  z  obudową  zaprojektowaną  specjalnie  do  pracy  w

warunkach kosmicznych, więc to świetna okazja, by sprawdzić się w roli programisty i programistki

pracujących na nowoczesnych technologiach kosmicznych. Takie działania rozwijają umiejętność

programowania,  wykorzystania narzędzi  elektronicznych do pozyskiwania danych i  ich analizy,

uczą  pracy  w  emulatorze  online  i  języku  Python.  Znajomość  tego  języka  programowania  jest

bardzo  pożądana  na  studiach.  Jest  też  niezbędna  dla  każdego,  kto  szuka  pracy  w  przemyśle

kosmicznym lub branży IT.

Koordynatorem projektu realizowanego w Szkole Podstawowej nr 78 w Krakowie jest nauczyciel

informatyki  i  techniki  mgr  inż.  Marcin  Duda.  Wierzy,  że  to  dopiero  początek  sukcesów  jego

podopiecznych  w  obszarze  STEM.  –  W  szkole  od  wielu  lat  realizujemy  konkursy  i  projekty

popularyzujące zastosowanie  matematyki  w różnych dziedzinach nauki,  m.in.  „Krakowską Noc

Matematyki  – Królowa nie  chce  spać”,  w  której  uczestnicy,  przełamując  schematy,  dostrzegają

matematykę wokół nas i jej zastosowanie m.in. w fizyce, robotyce, informatyce, automatyce, chemii,

detektywistyce, geodezji i właśnie astronomii – podkreśla dyrektor szkoły Sławomir Nosek.



22  czerwca  uczniowie  naszej  szkoły:  Joanna  Pieczarka  i  Jakub  Prosianowski  z  rąk  Prezydenta

Miasta Krakowa Pana Jacka Majchrowskiego, Zastępcy Prezydenta ds. Edukacji, Sportu i Turystyki

Pani Anny Korfel-Jasińskiej i Pani Dyrektor Wydziału Edukacji Pani Anny Domańskiej otrzymali

serdeczne  gratulacje  i  życzenia dalszych sukcesów.  „To  dowód do dumy,  że  mamy w Krakowie

wspaniałych młodych ludzi o niesamowitej wiedzy, różnorodnych pasjach, ze znajomością języków,

którzy  stanowić  będą  elitę  naukową  i  którzy  z  powodzeniem  mogą  studiować  na  wszystkich

najlepszych uczelniach naszego kraju i świata – kontynuuje Pan Prezydent. Jestem pod wrażeniem

zainteresowań,  umiejętności  programowania,  wykorzystania  narzędzi  elektronicznych  do

pozyskiwania danych i ich analizy. Wierzę, że odniesiony sukces na początku drogi naukowej jest

doskonałą wróżbą dla dalszych osiągnięć. Serdecznie życzę wielu osiągnięć i wytrwałości podczas

realizacji  kolejnych projektów.  Dla naszych uczniów,  był  to  dzień  pełen  wrażeń i  emocji,  które

zapamiętają na bardzo długo.



ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
Ten rok szkolny zostanie  zapamiętany na długo.  Był  to  rok pełen wyzwań dla nas wszystkich,
wymagał od nas nowych działań, umiejętności, a nade wszystko współpracy w nauczaniu zdalnym,
hybrydowym  i  stacjonarnym.  Każdy  dzień  przynosił  efektywne  działania  całej  społeczności
szkolnej: nauczycieli, uczniów i rodziców i  dosłownie i w przenośni razem sięgamy w kosmos.

Pragnę w pierwszej kolejności zwrócić się do uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki nauczania,
wyróżnili się swoim zachowaniem i postawą. Wasze osiągnięcia wskazują na ciągły rozwój Waszych
umiejętności i duży stopień posiadanej wiedzy. Jest to największa radość dla każdego nauczyciela
móc wyróżnić najlepszych. Jest to duma dla rodziców, że ich dziecko osiągnęło najlepsze wyniki.

Serdecznie  gratuluję  osiągniętych  wyników  wszystkim  uczniom  na  miarę  swoich  możliwości.
Osiągnęliście  to  dzięki  nieustającej  wierze  w  swoje  możliwości  i  pracy  własnej  –  pracy
ukierunkowanej przez  nauczycieli, za co Im w szczególności bardzo dziękuję.

Chciałbym teraz zwrócić się do naszych absolwentów, z którymi wspólnie spędziliśmy ostatnie  lata:

„Ołówek weź, teraz kartkę i pisz:

Kupiłeś wszystko, a wciąż nie masz nic?”

Pozostawiacie   w  tej  szkole  wiele  zwycięstw,  wspomnień,  postaw,  osiągnięć,  tytułów  laureatów,
finalistów, wyróżnień  i sukcesów, które są również sukcesami szkoły.  To również do was zwrócił się
Prezydent Miasta Krakowa Pan Jacek Majchrowski gratulując uczniom naszej szkoły: Asi i Kubie
zwycięstwa w międzynarodowym konkursie „AstroPi” Europejskie Agencji Kosmicznej, mówiąc:



„(…)To dowód do dumy, że mamy w Krakowie wspaniałych młodych ludzi o niesamowitej wiedzy,
różnorodnych pasjach,  ze  znajomością  języków,  którzy stanowić  będą elitę  naukową i  którzy z
powodzeniem mogą studiować na wszystkich najlepszych uczelniach naszego kraju i świata(…)”

W dniu dzisiejszym z dumą jako dyrektor szkoły pragnę Wam za to podziękować, pożegnać Was i
życzyć powodzenia, nucąc  słowa piosenki Filipa Lato:

 „Swój czas, weź w garść, swój czas

Zanim Ci życie nie powie, że pass

I odholuje, weź w garść i idź

Zacznij na 100, nie na 5 procent żyć”

Niech te słowa  utrwalą się we wspomnieniach, które w miarę upływu czasu będą dla Was myślę
coraz piękniejsze i cenniejsze. Mam również nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności pomogą
Wam w analizie tych słów i ich realizacji w nowej szkole i w Waszym życiu codziennym:

„Nie wzbraniaj się, bierz wszystko jak jest

Bo życie po równo dzieli wydech i wdech

Ołówek weź, teraz kartkę i pisz:

Już nie uciekam, bo we mnie jest mistrz!”

Dziękuję  wszystkim  nauczycielom  i  pracownikom  za  tworzenie  dobrej  szkoły,  przyjaznej  i
wymagającej.  Dziękuję za inicjatywę, zaangażowanie i wsparcie uczniów w ich codziennym trudzie,
dziękuję za realizację wspólnych projektów i inspiracje młodych ludzi. Albert Einstain powiedział,



że nauka w szkole powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar,
a nie za ciężki obowiązek” – dziękuję Państwu za codzienną realizację tych słów.

Dziękuję za wsparcie i pomoc w realizacji   zadań i planów, przedsięwzięć i realizacji ogromnego
wyzwania  jakim  jest  organizacja  pracy   w  dwóch  lokalizacjach  szkoły,  w  szczególności  swoje
podziękowanie kieruję na ręce Pań wicedyrektor: Pani Magdaleny Górskiej i Pani Doroty Kaduli.

Dziękuję Rodzicom w imieniu swoim własnym i nauczycieli  za wsparcie naszych działań w procesie
edukacyjnym, za życzliwość, wyrozumiałość i zaangażowanie jakie wkładacie w zdalną edukację
dzieci. Dzięki naszym wspólnym działaniom wychowujemy dzieci na mądrych i odpowiedzialnych
ludzi, radzących sobie w każdej sytuacji. Bez Waszej pomocy i współpracy nie byłoby to możliwe i
nie osiągnęlibyśmy tak wiele.

Gronu pedagogicznemu, pracownikom i wszystkim uczniom i rodzicom życzę, aby czas wakacji był
bezpiecznym czasem efektywnego odpoczynku, czasem nabierania sił  do dalszej  nauki i  pracy,  
życzę, niesłabnącej wiary we własne możliwości, bo przecież:

„Swój czas, weź w garść, swój czas…

Zacznij na 100, nie na 5 procent żyć”

Sławomir Nosek

                            


