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W tym numerze: 

Rzekę pięknych kwiatów znamy, tuli-
panów, róż i bzów.  
Dla nauczycieli mamy najpiękniejszy 
bukiet słów.  
Dziękujemy za pokazanie nam, że po-
rażki mogą nas czegoś pożytecznego 
nauczyć, że gdy przeżywamy trudności, 
możemy odkryć swą siłę, że miłość i 
życzliwość często znajdujemy w naj-
ciemniejsze dni.  
 
  Redakcja gazety RAZEM  
 

 

 Obchodzony co roku 14 października Dzień Edukacji 
Narodowej, powszechnie nazywany Dniem Nauczyciela, 
jest nie tylko świętem samych nauczycieli, ale także i 
uczniów.  
Z reguły i jedni, i drudzy mają dzień albo wolny od zajęć 
dydaktycznych, albo lekcje prowadzone są w luźniejszy 
sposób. Skąd wzięła się idea świętowania i jak obchodzo-
ny jest ten dzień w innych państwach? 
 
 14 października i obchodzone w tym dniu święto to rocznica 
upamiętniająca powstanie w 1773 roku Komisji Edukacji Narodo-
wej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór 
Mająca była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej nie tylko 
w Polsce, ale także i w Europie. Oprócz zorganizowania trzystop-
niowego szkolnictwa opartego na hierarchicznej zależności niż-
szych szczebli od wyższych, wprowadziła ona także wiele reform 
takich, jak: opracowanie nowego systemu nauczania, wprowadze-
nie podręczników w języku polskim czy także dopuszczenie dziew-
cząt do edukacji na równych prawach z chłopcami. 
 
Oprócz typowego Dnia Nauczyciela, od 1994 roku 5 października w 
ponad 100 krajach obchodzony jest także Światowy Dzień Nauczy-
ciela. Został on proklamowany na pamiątkę podpisania 28 lat 
wcześniej "„Rekomendacji w sprawie statusu nauczyciela”, która 
opracowana została przez UNESCO oraz Międzynarodową Organi-
zację Pracy. 
 

Czytaj dalej na str.3 
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1 - 31 października Międzynarodowy 
Miesiąc Bibliotek Szkolnych  

Czym się zajmują bibliotekarze? 

To się za chwilę okaże. 

Otóż książki są rozbrykane. 

Zwłaszcza w nocy, kiedy są same. 

Wtedy wiersze, powieści, a zwłaszcza słowniki 

pozwalają sobie na straszne wybryki. 

Dziki potwór na złość się oswaja, 

mądre słowa zaczynają się czubić, 

a zaginiony skarb się znajduje 

i za żadne skarby nie chce się zgubić. 

I to wszystko trzeba uspokoić, 

lub nakrzyczeć (to się często zdarza z piratami) 

i na półki zagonić - i to jest praca bibliotekarza. 

Biblioteka w szkole to miejsce przedziwne. Do zmagań wyobraźni znaj-
dziecie tu pole, a jeśli szkolna szarość was znuży - książka zaprasza do 
podróży!  

Nawet, gdy informacji porwie was rzeka, albo, gdy drogę zgubicie w sie-
ci, tu pomoc na was czeka.  

Zapraszam wszystkie dzieci!  

W październiku świat kolorami się mieni, nie są to jednak barwy jesieni.  

To w bibliotece tak kolorowo - książki na półkach stoją wzorowo, dzieci 
tłum - brak już miejsc wolnych! To Miesiąc Bibliotek Szkolnych!   

Biblioteki szkolne kluczem do przeszłości, teraźniejszości 
i przyszłości. 

Hasło Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych  
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Święta w październiku 

1 października (niedziela) - Światowy Dzień Wegetarianizmu  

2 października (poniedziałek) - Europejski Dzień Ptaków 

4 październik (środa) - Światowy Dzień Dobroci Dla Zwierząt 

5 października (czwartek) - Światowy Dzień Nauczyciela 

6 października (piątek) - Światowy Dzień Mieszkalnictwa 

9 października (poniedziałek) - Światowy Dzień Poczty 

10 października (wtorek) - Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego  

12 października (czwartek) - Światowy Dzień Chorób Reumatycznych 

13 października (piątek) - Dzień Ratownictwa Medycznego 

14 października (sobota) - Dzień Edukacji Narodowej 

15 października (niedziela) - Światowy Dzień Mycia Rąk 

16 października (poniedziałek) - Dzień Papieża Jana Pawła II 

17 października (wtorek) - Dzień Walki z Rakiem 

18 października (środa) - Światowy Dzień Monitorowania Wody 

19 października (czwartek) - Dzień Ratownika 

22 października (niedziela) - Światowy Dzień Osób Jąkających 

24 października (wtorek) - Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych 

31 października (wtorek) - Światowy Dzień Oszczędności 

Obchody Dnia Nauczyciela na świecie 

 W Albanii święto to obchodzi się 7 marca i jest to związane z powstaniem w 
1887 roku w Korczy pierwszej świeckiej szkoły, w której zaczęto wykładać przedmioty 
w języku albańskim. Z okazji tej każdego roku nauczyciele spotykają się z dziećmi w 
szkole, otrzymują od nich drobne prezenty, a następnie wszyscy wspólnie jedzą posi-
łek. Oprócz tego uczniowie śpiewają także piosenki dedykowane swoim nauczycielom 
oraz urządzane są zabawy taneczne. 
28 września zaś obchodzony jest tajwański Dzień Nauczyciela. Data ta związana jest 
z urodzinami Konfucjusza (chińskiego filozofa). Obchody święta rozpoczynają się o 
godzinie 6 rano, kiedy to władze oraz mieszkańcy miasta składają ofiarę i hołd wiel-
kiemu nauczycielowi. W rytuale podzielonym na 36 kolejnych etapów, uczestniczą 
także rektorzy 12 szkół wyższych. Obrządkom towarzyszy tradycyjna chińska muzyka. 
 
 W Argentynie Dzień Nauczyciela obchodzi się 11 września, a związane jest to 
ze śmiercią Domingo Faustino Sarmiento. Podobnie jest w Indiach, gdzie świętuje się 
5 września, czyli w dniu, kiedy urodził się Sarvepalli Radhakrishnan - prezydent Indii  
i filozof. W Brazylii święto to przypada 15 października, w Czechach - 28 marca, w 
Hiszpanii - 27 listopada, w Meksyku - 15 maja, w Malezji - dzień później, w Rosji  
- 5 października, w Turcji - 24 listopada, w Chinach - 10 września, a na Ukrainie w 
pierwszą niedzielę października.  
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Irena Sendlerowa 

Sejm ustanowił, że rok 2018 będzie m. in. Rokiem Ireny Sendlerowej,   

Ma to być "hołd Tej, która z największym poświęceniem działała na 
rzecz ratowania drugiego człowieka". W przyszłym roku przypada 10. 
rocznica śmierci Ireny Sendlerowej.   

 Irena Sendler, z domu Krzyżanowska, urodziła się w 1910 r. w Otwocku; jej ojciec był leka-

rzem. W czasie okupacji zaangażowała się w konspirację. Pomagała żydowskim współobywatelom, 

zanim jeszcze powstało getto warszawskie. W 1942 r., gdy utworzono polską organizację podziemną, 

Radę Pomocy Żydom "Żegota", została szefową wydziału dziecięcego.Jako pracownica wydziału 

opieki społecznej zarządu miejskiego w Warszawie, który znajdował się pod nadzorem okupanta, 

miała przepustkę do getta. Władze niemieckie nie zgodziły się, by opieka społeczna docierała do 

mieszkających tam Żydów, zezwalano jednak na udzielanie im pomocy medycznej. Przebrana za pie-

lęgniarkę, wraz ze swymi współpracownikami Irena Sendlerowa nosiła tam jedzenie, leki i pieniądze; 

zorganizowała akcję przemycania dzieci żydowskich z getta. Wyprowadzane z getta dzieci, były 

umieszczane w polskich rodzinach, sierocińcach i klasztorach. Ich zaszyfrowane nazwiska Sendlero-

wa zapisywała na paskach bibułki, które wkładała do słoików i zakopywała. Po zakończeniu wojny 

rozszyfrowany spis trafił do szefa Centralnego Komitetu Żydów w Polsce Adolfa Bermana. Prowa-

dzony przez Sendlerową rejestr uratowanych dzieci pozwolił po zakończeniu wojny na poznanie przez 

nie własnej tożsamości i odnalezienie bliskich. W 1943 r. została aresztowana przez Niemców. Była 

przesłuchiwana i torturowana, więziona na Pawiaku; została skazana na śmierć. Uratowała ją 

"Żegota", przekupując niemieckich strażników. Do końca wojny ukrywała się pod fałszywym nazwi-

skiem. W ukryciu pracowała dalej nad ocaleniem żydowskich dzieci. Podczas Powstania Warszaw-

skiego była sanitariuszką. Po wojnie zajmowała się działalnością socjalną. W 1965 r. została uhonoro-

wana przez izraelski instytut Yad Vashem medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. W 1991 r. 

otrzymała honorowe obywatelstwo Izraela.W 2003 r. została odznaczona Orderem Orła Białego. W 

2007 r. na wniosek dzieci otrzymała Order Uśmiechu. W 2006 r. prezydent Lech Kaczyński wystąpił 

z inicjatywą przyznania jej Pokojowej Nagrody Nobla. Zmarła 12 maja 2008 r., w wieku 98 lat.      
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Jak nie kochać jesieni...  
 
Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata, 
Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu tańczących. 
Ptaków, co przed podróżą na drzewach usiadły, 
Czekając na swych braci, za morze lecących. 
 
Jak nie kochać jesieni, jej barw purpurowych, 
Szarych, żółtych, czerwonych, srebrnych, szczerozłotych. 
Gdy białą mgłą otuli zachodzący księżyc, 
Kojąc w twym słabym sercu, codzienne zgryzoty. 
 
Jak nie kochać jesieni, smutnej, zatroskanej, 
Pełnej tęsknoty za tym, co już nie powróci. 
Chryzantemy pobieli, dla tych, których nie ma. 
Szronem łąki maluje, ukoi, zasmuci. 
 
Jak nie kochać jesieni, siostry listopada, 
Tego, co królowanie blaskiem świec rozpocznie. 
I w swoim majestacie uczy nas pokory. 
Bez słowa na cmentarze wzywa nas corocznie. 
 
     Tadeusz Wywrocki  
 
 

Aleksander Puszkin, "Jesień. Fragment" (1833): 
 
I 

Październik już nadciągnął – już zagajnik młody 
Ostatnie liście z nagich swych gałęzi strząsa. 

Tchnął chłód jesienny – drogę skuły pierwsze lody, 
Za młynem jeszcze biegnie rzeczułka szemrząca, 
Lecz staw już zastygł: czyniąc oziminom szkody, 

Na polowanie w pole wyrusza mój sąsiad, 
I tratują je wściekle rozigrane łowy, 

I psy szczekaniem budzą uśpione dąbrowy. 
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Europejski Tydzień Kodowania 

 Europejski Tydzień Kodowania to spontaniczny 
ruch zapoczątkowany w 2013 r. przez młodych dorad-
ców ds. agendy cyfrowej ściśle współpracujących z Ko-
misją Europejską. Akcja ta, realizowana przez wolonta-
riuszy w całej Europie, ma na celu pokazanie wszystkim 
zainteresowanym, że programowanie może być ciekawe 
i przydatne. Może na przykład służyć do rozwiązywa-
nia problemów, wcielania różnych pomysłów w życie, 
czy komunikacji.  

 Uczniowie z ZPO w Lipniku po raz kolejny realizują zadania w ramach Code 

Week. Zapraszamy do naszego studio https://scratch.mit.edu/studios/4316372/ :) 

KODUJEMY ;) oraz do odwiedzenia i polubienia nas na fb   
https://www.facebook.com/Mistrzowie-Kodowania-Lipnik-1501182816803037/?fref=ts 

Warkoczyk nie tylko we włosach 

 „Książka – to mistrz, za darmo nauki 

udziela”  Ambroży Grabowski 

Uczniowie klasy IV w Szkolnej Bibliotece zgłębiali 

tajemnice budowy książki, poznawali nazwy i 

układ elementów ją tworzących oraz funkcje, jakie 

pełnią. Po obejrzeniu pięknej prezentacji multime-

dialnej zapamiętali elementy szaty graficznej 

książki oraz zadanie grafika w jej powstawaniu. 

Nie sprawia im już trudności słowo "wyklejka, trzon, obwoluta, strona tytułowa czy za-

kładka" i do czego służy. Uczniowie samodzielnie wskazywali poszczególne elementy 

książki i określali ich znaczenie dla czytelni-

ka. W części warsztatowej z przygotowanych 

kolorowych wstążeczek wszyscy uczniowie 

(nawet chłopcy) upletli warkoczyki, które po-

służą im jako kolorowa zakładka do książki. 

Z pomocą nauczyciela chętni uczniowie nau-

czyli się techniki oprawiania książek, która, 

jak się okazało, nie jest taką łatwą czynnością.  

AS 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fscratch.mit.edu%2Fstudios%2F4316372%2F&h=ATN3x6gMidaLvP2Ax0wPvZP0rEv31_W56jNuojnH4YqmY1FTTji6OJkBYWZw5a7DA4zRC66BZSnvrG0uocmVGoeHnVTnxLG74pzUxaHU41zu9IaHj9LG9OaLeaS4fALv-dgdRSrz2uhevx68uPaXbz6z99ISzOVScKewuy9IGOtqp
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Biblioteka Szkolna poleca  
książkę "Sigurd syn wikinga". 
 Jest to 9 pozycja książkowa w niezwykłej KOLEKCJI 
CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM - LITERACKIE PERŁY 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. 
 Od Sigurda, najmłodszego syna jarla, potężnego wład-
cy wikingów, wszyscy oczekują wielkich czynów. Jed-
nak chłopiec, noszący imię legendarnego pogromcy smoka, 
jest inny, niż jego starsi bracia - zamiast ćwiczyć się w walce 
toporem, lub snuć marzenia o skrzyniach pełnych skarbów, 
woli rzeźbić w drewnie i jeździć konno na długie, samotne 
wyprawy.  
 Na niewiele zdają się próby wychowania go na żądne-
go krwi i chwały wojownika; Sigurd jest zbyt wrażliwy na 

ludzkie cierpienie i nie potrafi pogodzić się z krzywdą pogardzanych i poniżanych 
niewolników. Odkrycie prawdy o tragicznym losie jego niani, niewolnicy, sprawia, że 
chłopiec staje się w pełni świadomy niesprawiedliwości panującej na dworze ojca. W 
tym przekonaniu utwierdza go też przyjaźń z irlandzkim chłopcem uprowadzonym 
przez wikingów. Sigurd chce dobrze, ale jego czyny sprowadzają na drużynę poważ-
ne kłopoty. Syn jarla musi wykazać się wielką dojrzałością - czy sprosta wyzwaniu i 
pokona nie tylko wroga, ale także własny lęk? 
"Sigurd syn wikinga" Torill T. Hauger to piękna opowieść o kształtującym się charak-
terze i przezwyciężaniu strachu, a także o przyjaźni, która potrafi przetrwać nawet 
najcięższą próbę. 

AS 

Warto przeczytać 

Młodzi ludzie w okresie dojrzewania zaczynają surowo 
oceniać siebie, rodzinę i sens edukacji, wchodzą w konflik-
ty z rówieśnikami i niejednokrotnie mogą mieć poczucie, 
że znaleźli się w tragicznym, beznadziejnym położeniu. W 
podobnym znalazła się Polska, która podczas potopu 
szwedzkiego niemal zniknęła z mapy Euro-py, a jednak się 
podniosła i zwyciężyła najeźdźcę. Wartka opowieść o wal-
czących królach, wzbogacona historycznymi ciekawostka-
mi pokazuje, że z każdej sytuacji jest jakieś wyjście. Nigdy 
się nie poddawaj! – niech to przesłanie stanie się wskazów-
ką na całe życie dla każdej młodej dziewczyny i każdego 
chłopaka. Książka opisuje kontrowersyjne zachowania 
władców, żołnierzy i ludności, skła-niając czytelnika do 
rozważań nad wartościami, którymi warto kierować się w 
życiu. Tekst wzbogacają piękne ilustracje, mapy oraz ram-
ki: z ciekawostkami (niebieskie) i z psychologicznymi 
wskazówkami (żółte). Na końcu znajduje się dodatek 
"Słowo do rodziców, wychowawców i nauczycieli".  
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Bądźmy, jak turystyczni przewodnicy! 
  

Lato już za nami, trwa sezon grzy-

bowy i pełnia jesieni. Zaglądamy 

też do lasu i organizujemy dłuż-

sze wycieczki terenowe. Musimy 

zatem pamiętać o kilku ważnych 

zasadach przy okazji takich wypa-

dów. Dbamy o właściwy ubiór; 

przewiewne, szybkoschnące spo-

dnie, bawełniana bielizna (zapas 

na zmianę) w razie niepogody 

zawsze się przydają.  Pamiętać 

musimy o dobrych butach 

(najlepiej z grubą, gumową, rzeźbioną podeszwą, dobrze chroniących kostkę) i skar-

petach, najlepiej specjalnych, turystycznych, ewentualnie bawełnianych. Aktualna 

mapa i dobrze zabezpieczona to warunek wyjścia w dalszą wędrówkę, w dole pleca-

ka wkładamy rzeczy najcięższe, od strony pleców miękkie lub płaskie - sztywne, na 

wierzchu te najpotrzebniejsze  - np. ochronę od deszczu (każdą rzecz warto zabez-

pieczyć workiem foliowym. Nigdy nie bagatelizujemy zasad bezpieczeństwa i zabie-

ramy dokumenty tożsamości oraz pieniądze. I najważniejsze - przed wyprawą dba-

my o naszą dobrą kondycję.  

Czy wiesz, że... 

 Przewodnik to osoba, do której zadań należy fachowe udzielenie ich uczestnikom 

informacji o kraju, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach. fragm. 

Ustawy o usługach turystycznych (Dz U nr 223 poz. 2268 z 2004 r.)   

Przewodnicy dzielą się na terenowych, górskich i miejskich? 

Szkolenie przewodnika to minimum 250 godzin teorii i około 65 dni wycieczkowych 

oraz trudny egzamin z teorii i praktyki? 

Szkoleniem przewodników w Polsce zajmuje się Polskie Towarzystwo Turystyczno - 

Krajoznawcze (PTTK)? 

Plecak nie powinien ważyć więcej, niż 20% ciężaru ciała turysty? 

Na wycieczkę trwającą ok. 6 godzin trzeba wziąć ok. litra płynu? 

Tempo nadaje osoba najbardziej doświadczona (najlepiej przewodnik) za nią idą 

osoby najsłabsze, najsilniejsze zamykają grupę? 

Tkaniny pochodzenia  roślinnego chłodzą (bawełna,  płótno), 

a zwierzęcego grzeją  (wełna, jedwab)?   
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Jesienne liście 
Na drzewie, bardzo blisko siebie wisiały dwa listki. Urodziły się wczesną wio-

sną. Na początku były małe, jasnozielone. Szybko jednak urosły i barwę ciem-

nozieloną przybrały. Całe lato machały się na gałęzi, dumnie siebie prezento-

wały. Przyszła jesień, liście ciągle na drzewie wiszą. Ale co to się stało? Jeden 

listek zauważył u drugiego plamkę dziwną, w dodatku była koloru żółtego.  

- Spójrz kolego, na twym liściu jest coś żółtego – mówi pierwszy liść. 

- Co to takiego? Nie widzę, może mi to zdejmiesz i pokażesz – prosi drugi liść. 

- Nie mogę tego ruszyć, musi być mocno przyklejona – odpowiada pierwszy liść. 

- To przynajmniej opowiedz, jak wygląda – prosi drugi liść. 

- Przypomina dużą plamę, jakby ktoś rozlał żółtą farbę – opisuje pierwszy liść. 

- U kolegi również widzę dziwną plamę, ale jest ona koloru czerwonego – zauważył 
drugi liść.  

Liście zaczęły się zastanawiać, skąd się wzięły kolorowe plamy. Przychodziły im na 
myśl różne przyczyny.  

-Może jakiś malarz nierozważny pod drzewem obraz malował. Machnął pędzlem raz  
i drugi i zostawił ślady na liściach – głośno myślał pierwszy liść.  

- Może z nieba kolorowy deszcz padał. Krople na liście spadły i tak już pozostały - po-
wiedział drugi liść. 

- Może wiatr porwał kolorowe płatki kwiatów, uniósł je tak wysoko, że na liściach się 
przykleiły - zauważył pierwszy liść. 

- Może to jakaś choroba, na przykład ospa kolorowa, co się objawia plamami na liściach 
- zauważył drugi liść. 

Różne powody liście wymyślały. Tymczasem ich plamy się powiększały i powiększały. 
Liście w panikę wpadły. Zapytały drzewa, na którym wisiały, czy widziało kiedy, by 
takie rzeczy z liśćmi się działy. Drzewo słynęło z tego, że było bardzo mądre, wiele lat 
na świecie się już rosło. Drzewo na liście spojrzało i ucieszyło się szczerze.  

- Zmiana koloru na liściach nie jest chorobą żadną, to po prostu znak nadejścia jesieni. 
W tym czasie wszystkie liście stają się kolorowe. Drzewa wówczas wyglądają na odmie-

nione i są tym stanem bardzo ucieszone. Czują się jak przebrane w piękne szaty, jakby 

wybierały się na jesienny bal – odpowiedziało drzewo.  

Liście dopytywał się, co będzie dalej. Chciały wiedzieć, jak długo będą takie kolorowe.  

- Kolory zostaną już na zawsze. Późną jesienią liście udadzą się 
w podróż na spotkanie z ziemią. Te najładniejsze będą mieć 
szansę stać się bukietem z liści. Muszą być bardzo ładnie wybar-
wione, bo tylko takie liście zbierają dzieci i robią z nich koloro-
we ozdoby i wstawiają do wazonów – odpowiedziało drzewo. 



STR. 10 RAZEM  

Sezon grzybowy w pełni Jakie grzyby zbierać?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B o r o w i k  s z l a c h e t n y   
Ma duży mięsisty kapelusz o średnicy 
6-25 cm. Powierzchnia kapelusza w 
różnych odcieniach brązu, dolna żółta-
wozielona lub biała, trzon biały. Biały 
miąższ po przekrojeniu nie zmienia 
barwy, przyjemnie pachnie i smakuje 
wybornie.  

M a ś l a k  z w y c z a j n y  
Szeroki brązowy kapelusz o średnicy 5-
15 cm pokryty lepką, łatwą do usunię-
cia skórką. Osadzony na niskim jasno-
żółtym trzonie z charakterystycznym 
pierścieniem. Na spodzie kapelusza 
widoczne żółtawe rurki.  

P o d g r z y b e k  z a j ą c z e k  
Ma zamszowy, aksamitny kapelusz o 
średnicy 3-10 cm w kolorze oliwko-
wym lub brązowym. Trzon prosty albo 
trochę zgięty, bladożółtawy. Miąższ 
żółtawobiały, nie ciemnieje. Skórka nie 
daje się oddzielić od miąższu. Trzon 
cienki.  
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Borowik ceglastopory jest często 
poszukiwanym grzybem jadalnym, 
ze względu na swoje walory smako-
we. Przyrządzony w nieodpowiedni 
sposób jest jednak trujący. Charakte-
rystyczną cechą tego grzyba jest 
właściwość jego miąższu, który w 
kontakcie z powietrzem sinieje i 
przybiera niebieską barwę.  

 Opieńka miodowa – ma żółtawobrą-
zowy, płaski, okrągły kapelusz, po-
kryty niewielkimi, nieco ciemniejszy-
mi, lekko odstającymi łuseczkami. 
Osadzony jest na wysmukłym trzonie 
w kolorze miodowym z wyraźnym 
białawym pierścieniem.  

Mleczaj rydz (Lactarius delicio-
sus) wysoko ceniony kulinarnie 
grzyb leśny. Barwa jego miąższu jest 
zawsze bardziej marchewkowa, niż 
różowa. Rozcięty miąższ wydziela 
marchewkowe mleczko. Uszkodzone 
blaszki zawsze zielenieją, jak poryso-
wane ciemno zielonym tuszem.  

Koźlarz babka (Leccinum scabrum) to 
grzyb jadalny i jeden z najczęściej 
spożywanych grzybów. Najsmaczniej-
sze są młode owocniki koźlaków i ich 
kapelusze. Trzony są zdrewniałe i 
włókniste, bez zastosowania kulinar-
nego. Podczas gotowania miąższ koź-
larzy przybiera czarną barwę.   



NUMER  21 
RAZEM 

Gazeta RAZEM- Miesięcznik Lokalny. 
Czasopismo wydawane w ZPO Lipnik 
Kolegium redakcyjne: 
Grzegora Twardosz (redaktor naczelny)  
Natalia Kirzeniewska (sekretarz redakcji) 
Joanna Węgrzyn(reporter) 
Adres redakcji: 32-412 Wiśniowa, Lipnik 14 
telefon: 12-27-14-092 
www. http://zpolipnik.pl/ 

Opiekunowie redakcji: 
mgr Zofia Hałas 
mgr Anna Spytek 

http://www.google.pl/url?q=http://www.agabasko.pl/ozdobniki.htm&sa=U&ei=CwDpUuqBGYTK4ASA44CAAQ&ved=0CC0Q9QEwAA&usg=AFQjCNHZcgDXLduygPNc187N5sFu7xuHSQ

