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Ledwie minął piękny wrzesień, 
już październik, już i jesień.

W paździeniku, gdy liść z drzewa 
niesporo opada, późną to wiosnę 
zapowiada. 

Kiedy w październiku mrozy i zawieje,
w styczniu ciepłe słonko pewnie  
zajaśnieje.

Gdy w końcu października łagodna pogoda,
to lutemu mrozów doda. 
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Władysław Szafer – Patron  naszej szkoły
Wrzesień to  miesiąc,  w którym obchodzimy rocznicę nadania 

szkole  imienia  i  święto  sztandaru.  Chcielibyśmy przypomnieć 

naszym  koleżankom  i  kolegom,  kim  był  Władysław  Szafer, 

którego imię nosi szkoła, do której uczęszczamy. 

Urodził  się  23  lipca  1886  w  Sosnowcu,  zmarł 

16  listopada  1970  w  Krakowie.  Polski  botanik.   W  latach 

1936-1938  rektor  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,  dyrektor 

Krakowskiego  Ogrodu  Botanicznego,  wieloletni  dyrektor 

Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gdy  w  czasie  okupacji  niemieckiej  zamieniono  Instytut  w 

placówkę  niemiecką,  zwolniony  ze  stanowiska  Władysław  Szafer,  pełnił  funkcję  rektora 

Tajnego  Uniwersytetu  Jagiellońskiego.  Po  wojnie  znów  objął stanowisko 

dyrektora  Instytutu,  a  jednocześnie  od  1953  roku  był  twórcą  i dyrektorem 

Zakładu  (dziś  Instytutu)  Botaniki  PAN.  Członek  PAU  i 

PAN,  Honorowy  Członek  Międzynarodowej  Unii  Ochrony 

Przyrody i jej Zasobów. 

Zajmował się ochroną przyrody, florystyką, paleobotaniką, geografią 

roślin. Był inicjatorem sprowadzenia żubrów ze Szwecji do  Puszczy 

Białowieskiej. Uczestniczył 

w  tworzeniu Międzynarodowego  Biura  Ochrony  Przyrody  w 

Brukseli, przekształconego później w Światową Unię Ochrony 

Przyrody.

Z około 700 prac  opublikowanych  przez  profesora  437  pozycji 

dotyczy zagadnień związanych z ochroną przyrody. Najważniejsze 

dla nauki polskiej jego prace to: Epoka lodowa, U progu Sahary,  

Yellowstone  –  kraj  gorących  źródeł  i  niedźwiedzi,  Życie  

kwiatów, Z teki przyrodnika, Kwiaty                        i  

zwierzęta.

Jesteśmy dumni, że tak wspaniały człowiek jest Patronem naszej 

szkoły. 

P.G



            

            Dzień Edukacji Narodowej.

To święto wszystkich pracowników oświaty, obchodzone             w dniu 

14 października. Tego dnia została utworzona Komisja Edukacji Narodowej.

Dzień  Nauczyciela  obchodzony  jest  w  większości  krajów na  świecie,  ale  w 

różnych  dniach.  W  ramach  ciekawostki  podamy  wam,  że  na  przykład  w 

Argentynie  jest  to  11  września,  w  Brazylii  15  września,  a  w  Chinach  10 

września.

Dzień Edukacji Narodowej jest bardzo ważny nie tylko dla nauczycieli, 

ale również dla nas, uczniów. Możemy wtedy wyrazić Im swoją wdzięczność za 

codzienny trud, który wkładają

w  nasze  kształcenie  i  wychowanie.  Jak  co  roku,  czternasty 

października  wolny  był  od  zajęć  dydaktycznych.  Odbyło  się 

spotkanie  wszystkich  nauczycieli,  pracowników  szkoły  i 

uczniów na uroczystej akademii w dużej sali gimnastycznej. Po 

części artystycznej przyszedł czas na życzenia, kwiaty                  i 

laurki. 
K.S



Dostojny Gość 

Dnia  27.10  mieliśmy  zaszczyt 

gościć  w  murach  naszej  szkoły 

Dostojnego Gościa.   

Z  wizytacją  kanoniczną  przybył  do 

nas  ksiądz  Arcybiskup  Stanisław 

Nowak.  Społeczność  uczniowska 

przywitała  Go ulubioną  pieśnią  Ojca 

Świętego  Jana  Pawła  II  –  Barką  i  bukietem kwiatów.  Pierwszy  zabrał  głos 

ksiądz proboszcz Jan Wajs, który jako gospodarz parafii, powitał Arcybiskupa. 

Następnie swoją wdzięczność za wizytę tak Zacnego Gościa, wyraził dyrektor 

szkoły – pan Tadeusz Pakuła. Po części oficjalnej Stanisław Nowak skierował 

do nas swoje słowo. Wspominał  o miejscowości  Żarki,  która ma już 600 lat 

i o swoich wizytach w tym mieście. Powiedział, że bardzo cieszy się, że jest 

obecny w Szkole Podstawowej im. Władysława Szafera, ponieważ jest tu po raz 

pierwszy.  Poruszał  też  ważne  kwestie  związane  z  wzajemną  miłością, 

okazywaniem  szacunku,  niesieniem  pomocy  potrzebującym  i  zachowaniem 

uczniów.  Najpiękniejsze  jest  

serce  młodych.  Uczcie  się  

dobrze,  pracujcie  nad  sobą   i  

kochajcie  się.  Bóg was kocha. 

Myślę, że te słowa zapadły nam 

głęboko  w  pamięć.  Na 

zakończenie  wizyty  wszyscy 

otrzymaliśmy 

błogosławieństwo.

D. M



Wybory Przewodniczącego Samorządu 
Szkolnego

Dnia 16.10.2008r. odbyła się u nas w szkole debata przedwyborcza.

Uczniowie, którzy zgłosili się do wyborów, musieli zaprezentować swój program.

Wszyscy spotkaliśmy się w sali  gimnastycznej i z zainteresowaniem 

słuchaliśmy,  co  mają  do  powiedzenia  ci,  którzy  ubiegają  się  o  to 

stanowisko.
Kandydaci to uczniowie z różnych klas. Każdy z nich przedstawił swoje przedwyborcze expose’.  

Niektórzy mieli bardzo ciekawe propozycje. Po tym, co usłyszeliśmy, musimy sami podjąć decyzję  i  

zagłosować na osobę, która według nas, będzie najlepiej pełniła tę odpowiedzialną funkcję. 

Ostateczne  spotkanie  i  ogłoszenie  Przewodniczącego 

Samorządu Szkolnego odbędzie się w środę 22.10.2008r.

  M.K 



Jesień
Jesień to  czas,  w którym dzień robi  się  krótszy,  a  noc dłuższa. 
Dwudziestego szóstego października przeszliśmy na czas zimowy. 
Większość ludzi nie lubi tej pory roku, bo robi się już zimno. Jest 
wietrzysta  i deszczowa. Ale  ma ona też dobre strony, na przykład 
można  zbierać  kasztany  i  robić  z  nich  różne  ciekawe  figurki. 
Można  również  podziwiać  piękne,  kolorowe  drzewa.  A  jak 
wspaniale  szeleszczą  pod  stopami  liście,  kiedy spacerujemy po 
lesie.

Bardzo ważny jest odpowiedni strój. Należy ubierać się ciepło 
i dbać o nasze zdrowie, poprzez chociażby spożywanie dużej ilości warzyw i owoców, które 
zawierają  całe  pokłady witamin.  Niektóre  są 
doskonałym  źródłem karotenu, 
zawierającego  witaminę A,  podczas  gdy  inne 
mogą  być  bogate  w witaminę  C,  kwas 
foliowy lub potas. Owoce i  warzywa  zawierają 
błonnik i inne substancje, które są niezbędne dla 
naszego zdrowia.

Dla zainteresowanych, 
zamieszczamy  listę warzyw  i  owoców, 
które zawierają najwięcej wartościowych 
składników.

 
Źródła witaminy A (karotenu) 

Pomarańczowe warzywa np. marchew, słodkie ziemniaki, dynie. 

Zielone liściaste warzywa np. szpinak ,rzepa. 

Pomarańczowe owoce np. morele, mango. 

Pomidory. 

Źródła witaminy C 

Owoce cytrusowe i soki z cytrusów, kiwi.

Brokuły, papryka, pomidory, kabaczki, ziemniaki.

Liściaste zieleniny, jak sałata, rzepa, szpinak. 

Źródła kwasu foliowego 

Gotowana fasola i groszek, orzeszki ziemne. 
Pomarańcze, sok pomarańczowy. 

Szpinak, sałata, gorczyca.  
M. P



Regułki dla mądrej główki

Ortografia. Bądź bezbłędny !



Uśmiechnij się 

Ten, który jest smutny i nie posiada humoru, niech przeczyta kilka naszych rad:
1. Zajrzyj do Internetu i przeczytaj na temat humoru.
2. Uśmiechaj się często i nie bądź smutasem.
3. Spróbuj zrozumieć dowcipy opowiadane przez przyjaciół.
4. Ciesz się życiem, bo jest ono pełne niespodzianek!

Ci, którzy lubią dobrą zabawę dostają od nas wielką buźkę
Życie jest tylko jedno, więc korzystaj z niego jak najwięcej!
I pamiętaj czytelniku, że śmiech to zdrowie:

CI CO DOBRY HUMOR MAJĄ, ŚWIETNE ZDROWIE POSIADAJĄ.

M.P

- Czego się dzisiaj synku nauczyłeś w szkole?
- Na lekcji matematyki szukaliśmy wspólnego 

mianownika.
- No popatrz, jak ja byłem w twoim wieku, to też 

szukaliśmy wspólnego mianownika.
- Tyle lat już minęło. Że też jeszcze go nikt nie 

znalazł.
-

 

- Ile nóg ma koń? – pyta się Jasia pani na lekcji 
biologii.

- Osiem.
- Jak to osiem?
- Po prostu. Dwie przednie, dwie tylne, dwie 

prawe i dwie lewe.

Na lekcji chemii nauczyciel pyta Jasia:
- W czym rozpuszczają się tłuszcze?
- W rondlu, panie profesorze.

- Co to jest wiatr?
- Wiatr to jest powietrze, któremu się śpieszy.
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