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Szanowni Państwo,  

rok 2018 jest rokiem jubileuszu trzydziestolecia działalności naszej 
szkoły. Z tej okazji przekazujemy w Państwa ręce broszurę, która 
jest próbą pokazania naszej historii, osiągnięć i sukcesów. 
Ta okrągła rocznica skłania do sentymentalnej podróży w czasie. 
Naszą szkołę tworzą od samego początku przede wszystkim 
uczniowie, rodzice, nauczyciele, dyrekcja, pracownicy 
niepedagogiczni, którzy w ciągu tych lat pozostawili 
w murach tej szkoły cząstkę siebie. W roku 2018 
obchodzimy również setną rocznicę odzyskania     
niepodległości i szczególnie pamiętamy o naszym patronie 
Marszałku Józefie Piłsudskim. 

Maria Kuzak,  
dyrektor SP 149 
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Sztafetowy  

Bieg Niepodległości 

„W zdrowym ciele, zdrowy duch!” i tak w 1995 roku   

zrodził się pomysł, aby rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz święto szkoły 

uczcić na sportowo. Zorganizowano Sztafetowy Bieg Niepodległości, który każdego roku 

wyrusza spod szkoły na Wawel i Kopiec Piłsudskiego. Uczniowie, nauczyciele oraz 

rodzice biegną ulicami Krakowa, a zmiany odbywają się przy udziale pocztu 

sztandarowego szkoły. W trakcie biegu ma miejsce złożenie kwiatów w krypcie  

Srebrnych Dzwonów na grobie Marszałka Józefa 

Piłsudskiego patrona naszej szkoły. O sile 

tradycji Sztafety Niepodległości może 

świadczyć fakt, że nawet listopadowa 

często chłodna i deszczowa pogoda nie 

odstrasza biegaczy (jedynie smog może 

nas pokonać).
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Czym byłaby szkoła bez sukcesów 
naukowych i sportowych uczniów? 
Doskonale wiemy, że najważniejszą wartością dla szkoły jest zadowolenie uczniów 

z osiąganych wyników. Dostrzeżenie talentu, jak również zaangażowanie i determinacja 

sprawiły, że możemy pochwalić się liczną reprezentacją laureatów i finalistów wojewódzkich 

konkursów przedmiotowych.  Mamy swoje „perełki” znające od podszewki tajniki fizyki, 

chemii, biologii i matematyki, które otwierają drzwi do zrozumienia otaczającego nas 

świata przyrody. Nie zapominajmy o „uduchowionych” humanistach, którzy 

w wieloznaczności metafor lub niezliczonej ilości dat i wydarzeń poruszają się jak ryby 

w wodzie. Nasi uczniowie mają wszechstronne uzdolnienia, które przejawiają 

w różnorodnych konkursach zaczynając od międzynarodowego „Kangura 

Matematycznego”, przez „Alfika” aż po konkursy artystyczne. 



Szkolny Festiwal Kultury 
Szkolny Festiwal Kultury to inicjatywa, która przeszła do tradycji naszej szkoły. 
Już od 23 lat miłośnicy „sztuk wszelakich” przystępują do przeglądu talentów. Młodzi 
artyści mają do wyboru szereg konkursów, które dają możliwość zaprezentowania własnych 
osiągnięć oraz otwierają pole do twórczego działania. Co roku inny temat przewodni 
inspiruje uczestników konkursu plastycznego, fotograficznego, poetyckiego i staje się 
mottem przeglądu umiejętności wokalnych, tanecznych i recytatorskich. Grupy teatralne 
wystawiają krótkie i dłuższe formy dramatyczne. Zwycięzcy szkolnych eliminacji biorą 
udział w przeglądzie dzielnicowym, czyli Festiwalu Kultury Szkół Dzielnicy XI. Ostatnim 
etapem w ramach festiwalu jest Koncert Galowy.



Europa nas zna…  
Zaczęło się tak…  

W 2002 r. w ramach współpracy Stowarzyszenia Szkół M.A.K.A.B.R.A.  
nasza szkoła nawiązała współpracę ze belgijskimi szkołami w Bree i Diest. 

Celem współpracy było rozwijanie umiejętności językowych naszych uczniów 
oraz nauka tolerancji i otwartości na inną kulturę. Przez ostatnie 16 lat nasz kraj 

odwiedziło około 800 uczniów z Belgii. Taka sama grupa polskiej młodzieży 
odwiedziła kraj naszych europejskich sąsiadów. Na przestrzeni lat zmieniali 

się nauczyciele i koordynatorzy wymiany. Belgijską szkołę w Bree zastąpiła szkoła 
z Hasselt. Jedna rzecz pozostała niezmienna – młodzież z obu krajów spotyka 

się regularnie dwa razy w roku - raz w Polsce i raz w Belgii i zawsze jest 
to dla wszystkich niezapomniana przygoda.
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Razem… 

Istotne jest, że przez cały tydzień młodzi Polacy i Belgowie 
przebywają ze sobą razem. Goście są zakwaterowani 
w rodzinnych domach gospodarzy - mogą więc poznać swoje 
obyczaje i styl życia. Największą radość naszym uczniom 
zawsze sprawia jazda do szkoły na rowerze i jedzenie dużej 
ilości frytek z majonezem.  

Wspólne przebywanie ze sobą,  udział w zajęciach lekcyjnych, 
warsztatach plastycznych i kulinarnych,  gry i zabawy sportowe, 
uczenie się języka stanowią  doskonałą formę poznawania 
siebie, swoich tradycji i zwyczajów. Są doskonałą lekcją 
współpracy, negocjacji oraz cieszenia się zwycięstwem 
i sukcesami innych. 

Goście mają  możliwość poznania wielu ciekawych miejsc 
w kraju swoich gospodarzy. Obok lokalnej historii miast 
i miejsc jest czas na zwiedzanie najważniejszych zabytków 
i miejsc w Brukseli, Antwerpii, czy poznawanie piękna 
belgijskiej przyrody w Safari Park i Grotten van Han.  

Na Belgów w Krakowie czeka też wiele niezapomnianych 
atrakcji – Wawel, Krakowski Rynek, dzielnica Kazimierz. 
Uczniowie pełnią tu rolę przewodników po swoim rodzinnym 
mieście. Każdego roku młodzież belgijska odwiedza 
też Muzeum Auschwitz Birkenau oraz kopalnię soli 
w Wieliczce. 

Garść wspomnień 

„Takie przedsięwzięcie uczy odpowiedzialności i troski 
o innych, zachęca do poznawania nowych krajów 
i narodów, motywuje do nauki języka.” Ela 

„Jechać do Belgii – choćby jutro!” Bartek 

„Belgia okazała się pięknym krajem, obfitującym 
w ogromne dziedzictwo kulturowe. Fajnie było 
przechadzać się uroczymi uliczkami w Brukseli 
i Antwerpii. Z miłą chęcią wybrałabym się na taką 
wycieczkę jeszcze raz.” Agnieszka



Międzynarodowy Projekt Comenius 
LifeArt – sztuka życia (2011-2013)

Program Comenius to jeden z czterech programów sektorowych Programu "Uczenie się przez 
całe życie" (Lifelong Learning Programme), który wspiera finansowo oraz merytorycznie 
partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych. Współpraca ta polega 
na realizowaniu wspólnego projektu.  

Celem projektu LifeART było poznanie życia codziennego młodych ludzi w krajach 
partnerskich, ich oczekiwań wobec świata dorosłych. Porównywaliśmy (znajdowaliśmy różnice 
i podobieństwa) styl i sposób życia młodych ludzi. Niezwykle istotnym było przełamywanie 
barier kulturowych i stereotypów, uczenie postawy tolerancji i otwartości w odniesieniu 
do odmiennych kultur, rozwijanie  ciekawości świata. 

Cele te były osiągane poprzez artystyczne formy ekspresji – teatr, muzykę, sztuki piękne, 
literaturę i film. Sztuka w szerokim tego słowa znaczeniu jako uniwersalny język komunikacji -
pozwala wyrażać siebie, swoje uczucia pragnienia, idee. Sztuka jest uniwersalnym językiem, 
który pokonuje bariery i daje nowy bodziec społeczeństwu. Co więcej zwiększa 
się samoświadomość młodych ludzi i ich pełniejsze dorastanie do roli młodych Europejczyków.

Od 1 sierpnia 2011 r.  realizowaliśmy  dwuletni międzynarodowy projekt programu Comenius 
zatytułowany LifeART – sztuka życia. Był to projekt wielostronny, uczestniczyło w nim 
5 szkół z państw europejskich: Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Turcji i Polski. 



W dniach 8 - 12 października 2012 r. gościliśmy w naszej szkole grupę młodzieży z Niemiec, 
Włoch, Hiszpanii i Turcji. Wraz z uczniami naszego gimnazjum wzięli udział w warsztatach 
literackich, tanecznych, fotograficznych i plastycznych. 

Młodzież  przygotowała wspaniałą galę inspirowaną "Weselem" Stanisława Wyspiańskiego.  
Fenomen „Wesela” – dramatu narodowego, społecznego, symbolicznego – to również 
postrzeganie go dzisiaj jako swoistą syntezę sztuk. 

Konceptem klamrowym, spinającym całość wypracowanych zadań przez wszystkich 
uczestników warsztatów, był pomysł wesela jako wydarzenia o szerokim aspekcie społecznym 
i kulturowym. Wesele jako zespół zwyczajów i obrzędów związanych z zawarciem małżeństwa 
okazał się być wspólnym doświadczeniem również i dla Turków, Hiszpanów, Niemców, 
Włochów. Przekonaliśmy się o tym oglądając prezentacje multimedialne, aranżowane sceny 
obrzędowe, pokazywane eksponaty przywiezione i przygotowane przez uczestników. Były 
warsztaty pantomimy, lepienia pierogów, tańców narodowych oraz krótkie prezentacje 
nt. zwyczajów weselnych w różnych krajach europejskich.



Kulinaria…  

Zadaniem uczestników warsztatów było zaaranżowanie ogromnego stołu biesiadnego, 
na którym znalazły się pierogowe wariacje, regionalne przaśne frykasy, ciasta weselne. 
Lepienie i gotowanie pierogów było okazją doświadczania również zwyczajności sztuki życia.



Comenius 
W marcu grupa uczniów naszej szkoły brała udział w wymianie międzynarodowej w Logrono 
w Hiszpanii. W listopadzie 2011 r. wyjechaliśmy do Turcji, wiosną 2012 roku do Włoch 
i Turcji. Każdy wyjazd był okazją do poznania życia codziennego młodych ludzi w krajach 
partnerskich, ich oczekiwań wobec świata dorosłych, przełamywania barier kulturowych 
i stereotypów. Wyjazdy zagraniczne zaowocowały wieloma serdecznymi znajomościami 
podtrzymywanymi do dziś, dzięki mediom społecznościowym. Łącznie w wymianach 
międzynarodowych projektu Comenius  wzięło udział 30 uczniów i 8 nauczycieli naszej szkoły. 
W całym dwuletnim projekcie zaangażowanych było niemal 150 uczniów. Projekt okazał 
się ogromnym sukcesem i na długo stał się wizytówką szkoły.



Wspomnienia…  
Do Szkoły Podstawowej  nr 149 w Krakowie uczęszczałam w latach 1990 -1998. W tym czasie 
dyrektorem  szkoły był pan mgr Marcin Miłkowski. Szkołę wspominam bardzo pozytywnie – ba, 
coraz pozytywniej, im bardziej się oddalam od niej w czasie ;)! Chyba tak to już jest, że obraz 
dawnych lat trochę się zaciera i po pewnym czasie zostają w pamięci tylko te dobre rzeczy, 
dlatego tak łatwo ulegamy wrażeniu, że „kiedyś to były czasy!”. Byłam tą szczęściarą, która 
ukończyła ośmioletnią podstawówkę, ci sami nauczyciele, ci sami znajomi. Wszystko 
to spowodowało, że więzi, jakie wtedy powstały, przetrwały na długo.  

Przez osiem lat mieliśmy tą samą wychowawczynię panią mgr Danutę Łagan, to raczej 
niespotykane, aby ten sam nauczyciel prowadził klasę przez całą szkołę podstawową. To był 
wspaniały wychowawca! Myślę, że w jakiś sposób wszystkich nas ukształtował. Byliśmy 
pierwszą klasą, która należała do Integracyjnego Klubu Radości IKAR. Co sobotę spotykaliśmy 
się z dziećmi niepełnosprawnymi, z którymi spędzaliśmy wolny czas, malowaliśmy, 
śpiewaliśmy, organizowaliśmy różne uroczystości np. wigilię, przedstawienia okolicznościowe, 
wyjeżdżaliśmy na całodniowe wycieczki. To był piękny czas! Większość naszej klasy czekało 
na te sobotnie spotkania. Czuliśmy się ważni, potrzebni.  

Bardzo serdecznie wspominam wszystkich 
nauczycieli,  którzy w ciekawy sposób 
przekazywali wiedzę i zachęcali 
do czynnego udziału w lekcjach 
jak i życiu szkoły. W mojej 
pamięci zawsze zostanie „pan 
od historii” - pan mgr Rzepka. 
Uczył nas tylko przez dwa 
lata, ale został w mojej 
pamięci do dziś. 



Potrafił  w bardzo ciekawy sposób opowiadać. Każdy słuchał go z otwartą buzią. Myślę, 
że to dzięki niemu pisałam egzamin maturalny z historii. Pamiętam, że wszystkie notatki 
skrupulatnie pisał na tablicy i należało się spieszyć z ich przepisywaniem, bo jak mu się 
kończyła tablica to wszystko zmazywał, więc kto nie zdążył, to siedział na przerwie i spisywał 
notatki od Michała Kądziołki. Wiele moich znajomości i przyjaźni  przetrwało do dziś i wiem, 
że są to przyjaźnie „do grobowej deski”.  Nauczyciele, których spotkałam na swojej drodze, 
zainspirowali mnie do podjęcia studiów pedagogicznych, a następnie do satysfakcjonującej 
pracy z dziećmi. Dziś wracam do szkoły już nie jako uczeń a nauczyciel. Bardzo się z tego 
cieszę, bo dalej mogę powiedzieć, że czuję się jak „u siebie”.  

Agnieszka Gaszyńska - nauczyciel w SP 149



Do Gimnazjum nr 28 chodziłam w latach 2012-2014. Wychowawcą mojej klasy była pani 
Halina Sternak. Byłam raczej wzorową uczennicą, ponieważ zawsze 
zależało mi na dostaniu się do dobrego liceum. Dopięłam swego 
i po ukończeniu gimnazjum poszłam do I LO w Krakowie. 
Pomimo poświęcanego czasu na naukę zawsze udawało mi się 
wygospodarować czas na treningi. Już w gimnazjum mogłam 
pochwalić się efektami ciężkiej pracy na treningach, a aktualnie 
mogę z dumą powiedzieć o sobie - Wicemistrzyni Świata 
w Taekwon-Do. Jednym z milszych wspomnień jest udział 
w projekcie prowadzonym przez panią Katarzynę Sierżańską, 
którego zwieńczeniem było przedstawienie „Pana Tadeusza" 
wystawione w auli naszej szkoły. Z uśmiechem wspominam też lekcje chemii z panią 
Martą Lewandowską. Była pierwszą osobą, która zaszczepiła we mnie chęć do nauki 
przedmiotów przyrodniczych. Podsumowując, bardzo miło wspominam ten czas i pomimo 
różnych potknięć, czy trudności zawsze wychodziłam na prostą. Jestem w stanie stwierdzić, 
że nauka w tej szkole miała istotny wpływ na to, jak wygląda moje aktualne życie. 
Oczywiście w bardzo pozytywnym aspekcie.  

Karolina Nowak

Wspomnienia…  



Pierwsza szkoła na nowo wybudowanym osiedlu 
Krakowa była największą placówką oświatową 
w województwie. Wraz z pierwszym dzwonkiem 
1 września 1988 r. próg szkoły przekracza prawie 
3000 dzieci. 

1 września 1999 r. szkoła zostaje przekształcona 
w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 37 
i naukę rozpoczynają pierwsze klasy gimnazjum. 
Od 1 września 2004 r. szkoła funkcjonuje jako 
Gimnazjum nr 28.

Od 1 września 2017 r. znowu jesteśmy  
Szkołą Podstawową nr 149.
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12 listopada 1990 r. w Katedrze na Wawelu odbywa 
się uroczystość poświęcenia sztandaru i nadanie 
szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Z kroniki szkoły…  



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 149 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Bujaka 15, 30-611 Kraków 

Tel. (12) 654-45-23 / Fax (12) 654-41-47  
e-mail: sp149@edukonekt.pl 

www.sp149.edukonekt.pl 
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