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 Pierwszy Pieszy Rajd Górski 

Rajd na Leskowiec 
 

 9 października   wyruszyliśmy na 
pieszy górski rajd, który zakończyliśmy na 
szczycie Leskowca. 
Trasa prowadziła niebieskim szlakiem, roz-
poczynającym się w Ponikwi.  
 
 

  A może następnym razem Ty 
wybierzesz się z nami? 



 

 Dnia 9.10.2022 wziąłem udział w Pierwszym Pieszym Rajdzie Górskim organizowanym przez 

panią Justynę Nowroth. Spotkaliśmy się o 8:30 przy ostatnim przystanku PKS w Ponikwi.   

Po przywitaniu się z całą grupą, ruszyliśmy niebieskim szlakiem w stronę Leskowca. 

Na początku szliśmy drogą wiejską mijając ostatnie zabudowania. Po prawej stronie widzieliśmy nie-

wielki  sztuczny wodospad, a następnie małym mostkiem, ukrytym pomiędzy drzewami, przeprawiliśmy 

się na drugą stronę przez potok Ponikiewki. Po paru minutach dotarliśmy do miejsca gdzie rozpoczyna 

się Park Krajobrazowy Beskidu Małego o powierzchni 257,7km2. Wokół parku utworzono strefę ochron-

ną o powierzchni 222,53km2.  

Po wejściu do lasu szliśmy stromymi wąwozami, w których na dnie leżały luźne kamienie przysypane 

liśćmi, co utrudniało nam drogę. W lesie na drzewach widzieliśmy dużo kapliczek.  

  Dotarliśmy do Przełęczy pod Gancarzem – 735m n.p.m. Tu krzyżują się szlak niebieski z zielo-

nym, który prowadzi z Andrychowa. Przełęcz jest całkowicie porośnięta drzewami, więc nie ma żadnych 

widoków. Teraz już podwójnym szlakiem podążaliśmy w stronę Leskowca. 

 O 9:45 po dość stromej wspinaczce, dotarliśmy na Groń Jana Pawła II (dawna Jaworzyna).  

Groń Jana Pawła II to nazwa jedynego szczytu górskiego na świecie, nadanego na cześć Karola Wojtyły, 

który wielokrotnie bywał na Jaworzynie, Leskowcu i w tamtejszym schronisku.  

Następnie przez Polanę  Bargłową zeszliśmy do schroniska PTTK Leskowiec . 

Po odpoczynku ruszyliśmy dalej. Już po paru minutach doszliśmy do Przełęczy Miodowicza., gdzie roz-

poczyna się Szlak Buków. Wędrowaliśmy pomiędzy pięknymi drzewami, a następnie po ok. 15 minutach 

stromym podejściem dotarliśmy na Leskowiec. Na rozległej polanie stoi tablica informacyjna - Leskowie  

922m n.p.m. krzyż, wiata i mapa. Podziwialiśmy piękne widoki: Babią Górę, Gorce itp. Zrobiliśmy pa-

miątkowe zdjęcie i ok 11:30 wyruszyliśmy w drogę powrotną. 

 Bardzo się cieszę, że byłem na Pierwszym Pieszym Rajdzie Górskim, ponieważ miło spędziłem 

niedzielne przedpołudnie z kolegami i rodzicami.                                                   

Oskar Tupta klasa 8b 
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Zupa krem z dyni  

Składniki: 
 

 0,5kg dyni 

 2-3 duże ziemniaki 

 1 marchewka 

 1 pietruszka 

 1 cebula 

 1 mały por ( biała część ) 

 3 ząbki czosnku 

 100ml śmietanki 30%, lub jogurtu naturalnego 

 2 litry bulionu 

 2 łyżeczki soli, gałki muszkatołowej, pieprz do smaku 
 
Przygotowanie: 
 

1. Dynię, ziemniaki, marchew, pietruszkę i cebulę obieramy, kroimy w kostkę. Por kroimy w półplasterki, a czo-
snek przeciskamy przez praskę, lub ścieramy na drobnych oczkach. Na odrobinie oliwy, podsmażamy 
wszystkie warzywa przez około 5 minut. 

2. Po 5 minutach zalewamy przesmażoną zawartość garnka bulionem, doprawiamy solą, pieprzem i gałką, go-
tujemy do miękkości. 

3. Kiedy warzywa będą już miękkie, rozdrabniamy całość blenderem na gładki krem. Gotujemy jeszcze chwilkę, 
dolewamy śmietankę i w razie potrzeby doprawiamy do smaku. Dodajemy uprażone wcześniej na suchej 
patelni pestki dyni. 

Ciasto dyniowe  

Składniki: 

 450 g puree z dyni 

 260 g mąki pszennej typ 500 

 100 g drobnego cukru do wypieków 

 3 szt. jajek 

 10 g cynamonu 

 16 g cukru waniliowego 

 125 ml oleju rzepakowego 

 5 g sody oczyszczonej 

 50 g orzechów włoskich 

 

 

To będzie niezbędne: 

piekarnik, mikser, miska, tortownica 26 cm 

 

Przygotowanie: 

 

1. Orzechy posiekaj. 

2. Jajka wbij do miski. Dodaj cukier i cukier waniliowy, ubij na 

puszystą masę. 

3. Wciąż ubijając, dodaj mąkę, olej, sodę i cynamon. Miksuj 

całość kilka minut. 

4. Dodaj  puree z dyni i orzechy. Dokładnie wymieszaj. 

5. Formę natłuść i oprósz bułką tartą. Wlej ciasto do formy. 

6. Piecz około 40-50 minut (do suchego patyczka) w 180 st. C. 

7. Po wystudzeniu posyp cukrem pudrem. 
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Kącik poezji  

GALLUS GALLUS DOMESTICUS* 

 

Nudząc się na podwórku raz, 

domowa kura, 

podziwiała jaskółki  

śmigłej lotne pióra, 

a skoro rzeczywistość  

grajdołka jej zbrzydła, 

postanowiła kura 

wypróbować skrzydła. 

 

Widząc, że nawet orły 

pod górkę miewają,  

a gęsi, choć ciężkawe, 

w górę się dźwigają, 

pomyślała:  

„Raz kurze dusić się w rosole”, 

z wdziękiem machnęła skrzydłem, 

wznosząc się nad pole. 

Choć przez chwilę latanie  

było dość przyjemne, 

zakręciło się w głowie wnet 

kurze przyziemnej… 

i cóż, że lotne skrzydła 

i niezłe ma pióra? 

Daleko nie poleci 

- wszak to tylko kura…      

 

Wiersz Marii Balcer 

 

 

 

 

* kura domowa 



 Kolejny rok szkolny powitaliśmy nowymi książkami w bibliotece.  

Zakupów można było dokonać dzięki hojności Pana Burmistrza, który goszcząc na otwarciu nowego lokalu bibliote-

ki, przyznał 1000,00 zł na zakup książek. Kwota ta została przeznaczona na nowe książki dla uczniów klas 4-8. 

Szczególnie polecamy tytuły:  

„Stan splątania” Roksana Jędrzejewskiej – Wróbel 

Trójka uczniów z ósmej klasy, egzaminy, presja, wymagania rodziców i nauczycieli, wyścig do najlepszego liceum  

Czy niechciany wolontariat może zmienić życie trójki bohaterów? 

 

„Moje życie jako… Youtuber” Janet Tashjian 

Derek Fallon w końcu znalazł coś interesującego wśród szkolnej nudy – zajęcia dodatkowe z tworzenia filmów! 

Jednak okazało się, że bycie gwiazdą na YouTubie to całe mnóstwo pracy… 

 

„Wiśniowe serce” Cathy Cassidy 

Pierwsza książka z serii Bombonierki, opowiadająca o Cherry – jednej z pięciu sióstr. Jest ona niepoprawną marzy-

cielką i lubi fantazjować. Chodzi do szkoły, miewa kłopoty z koleżankami, nauczyciele jej nie rozumieją…  

 

Klasykę, dalsze części serii „Magiczne Drzewo” Andrzeja Maleszki, „Tosię w tarapatach” i jej kontynuację 

Pawłą Maja. 
 

                        Zapraszamy uczniów do biblioteki nie tylko po obowiązkowe lektury. 
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            Co nowego w Bibliotece  

… Szkolnej 
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… Publicznej 
Dla najmłodszych - książki rozkładanki pop-up. 

„Czerwony Kapturek” i „Królewna Śnieżka” 

 Ukochane książki wielu pokoleń, wznowione po ponad 30 latach!  Klasyka baśni z kultowej serii ksią-

żek przestrzennych zaprojektowanych przez mistrza gatunku, znanego czeskiego artystę - Vojtěcha Kuba-

štę. Jego nowatorskie pop-upy, wydane w blisko 40 językach, do dziś inspirują twórców książek na całym 

świecie.  Talent Kubašty docenił Disney, który w latach 60. powierzył mu projektowanie pop-upów.  Ze 

względu na wymogi kontraktu, Kubašta tworzył książki dla Disneya anonimowo, stąd na wielu pop-upach 

wydanych w tamtym czasie nie jest podane jego nazwisko. W trakcie współpracy z Disneyem powstały m.in. 

takie książki przestrzenne, jak: 101 dalmatyńczyków, Bambi, Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków, 

Myszka Miki i Księga dżungli.  Mimo że Kubašta był wybitnym w swojej dziedzinie artystą, to w czasach reżi-

mu komunistycznego traktowano go w Czechosłowacji jako persona non grata. Władze starały się ukrywać 

jego talent przed światem, jednak ze względu na zarobki w walucie obcej, tak cenne dla komunistów, pozwo-

lono mu kontynuować pracę. Vojtech Kubašta był bardzo aktywny przez całe życie, stworzył ponad 200 ksią-

żek, które zostały przetłumaczone na blisko 40 języków. Jego nowatorskie pop-upy do dziś inspirują archi-

tektów papieru na cały świecie. 

„Moc Amelki” Barbary Gawryluk 

 Małą Amelkę śpiewającą w schronie poznali-

ście na pewno z filmików krążących w sieci. Dziew-

czynka stała się symbolem wszystkich dzieci w Ukra-

inie, którym wojna zabiera dzieciństwo. Amelka, tak 

jak tysiące ukraińskich dzieci, musiała uciekać przed 

bombami, wybuchami, czołgami wjeżdżającymi do 

miast i miasteczek. Swój nowy dom znalazła w Pol-

sce, tu chodzi do szkoły, rozwija swoje talenty, śpiewa 

i maluje. Może w waszej klasie też zjawili się nowi 

uczniowie? Pewnie na początku nie można się było 

z nimi dogadać? A nauczyciele nie bardzo wiedzieli, 

jak prowadzić lekcje? To skomplikowana i niełatwa 

sytuacja dla nas wszystkich, dorosłych i dzieci. Naj-

ważniejsze, żeby nowe koleżanki i nowi koledzy po-

czuli się tu bezpiecznie. Tak jak Amelka, dziewczyn-

ka, której moc powoduje, że ludziom miękną serca. 
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„TOPR: Tatrzańska przygoda Zosi i Franka” 

Beaty Sabały-Zielińskiej 

 Zosia i Franek po raz pierwszy przyjeżdżają 

z rodzicami do Zakopanego. Dziewczynka ma dopiero 

siedem lat, ale wie, czego chce i jak postawić na swo-

im. Jej starszy o trzy lata brat jest bardziej nieśmiały. 

Ferie w Tatrach to dla nich wszystkich niezła lekcja. 

Los chce, że wynajmują pokoje w rodzinie ratowników 

TOPR-u. Gospodarz, pan Stanisław Gąsienica, jest 

już na emeryturze. Jego syn, Jędrzej, aktywnie działa 

w Pogotowiu. A wnuk, jedenastoletni Jaś, pójdzie 

pewnie kiedyś w ich ślady. Rodzina z Warszawy nie-

wiele wie o górach. Jednak jedenaście dni z ratowni-

kami dużo zmieni. „Mieszczuchy” nauczą się na wła-

snych błędach, jak bezpiecznie zdobywać Tatry, po-

znają prawdziwe akcje TOPR-u i historię Pogotowia. 

Dowiedzą się, co to są lawiny, dlaczego zimą, idąc 

w góry, warto mieć ze sobą detektor, sondę i... łopat-

kę. Jak pracują psy lawinowe. Jak chodzić po górach, 

żeby się nie męczyć. Książkę wzbogaca blisko 150 

zdjęć, m.in. z akcji ratowniczych, oraz krótkie filmy 

o TOPR-ze, do których odsyłają specjalne kody. 

„Wojownicy. Potęga Trójki” 

Erin Hunter 

„Widzenie” - tom 1 

 Ostrokrzewiasta Łapa, 

Sójcza Łapa i Lwia Łapa pocho-

dzą z silnego rodu: to dzieci Wie-

wiórczego Lotu i Jeżynowego Pa-

zura, dwojga z najszlachetniej-

szych wojowników Klanu Pioruna, 

i wnuczęta wielkiego przywódcy, 

Ognistej Gwiazdy. Cała trójka po-

siadła nietypową moc i umiejętno-

ści i jest gotowa, by przekazać 

swoją siłę całemu klanowi. Jednak te młode koty otacza również mnóstwo sekretów, a tajemnicza przepowied-

nia zwiastuje kłopoty. Koty nieurodzone w klanie zmagają się z gniewem pobratymców, a Kodeks Wojownika 

zaczyna broczyć krwią. Siła wszystkich młodych kotów będzie potrzebna, by zapewnić klanom przetrwanie. 

„Mroczna rzeka” - tom 2 

  Lwia Łapa, Ostrokrzewiasta Łapa i Sójcza Łapa, wnuki przywódcy klanu, Ognistej Gwiazdy, świetnie sobie radzą 

jako uczniowie Klanu Pioruna. Jednak ich nowe obowiązki przynoszą nowe niebezpieczeństwa, a każdy z młodych kotów 

stoi na krawędzi ciemności: płynącej z przeszłości, od klanów – i od nich samych. 

„Wyrzutek” - tom 3 

 Wojownicy. Potęga trójki. Tom 3" Erin Hunter to kolejny tom hipnotyzującej serii, w której w rolach głównych wy-

stępują podążające własnymi ścieżkami koty. Miłośnicy tych zwierząt wreszcie otrzymali prozę dla starszych czytelników - 

w końcu ich ukochane zwierzaki są w centrum wydarzeń i przeżywają niesamowite przygody.  Według przepowiedni Sój-

czej Łapie oraz jego rodzeństwu przypadnie w udziale potęga. Jednak, aby ją osiągnąć, trzeba cofnąć się do dalekiej prze-

szłości, gdzie starożytne koty wyznaczały trasy dzisiejszym wojownikom. W domu Plemienia Płynącej Wody, otoczonym 

górskimi szczytami, młody medyk szuka odpowiedzi na pytania, które go dręczą. Tymczasem Ostrokrzewiasta Łapa oraz 

Lwia Łapa wyruszają w kierunku gór, jednak kierują nimi zupełnie inne powody. Jeśli trójka niezwykłych kotów dotrze na 

miejsce, może się okazać, że odkryją znacznie więcej, niż się spodziewały. 
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„Czytam, bo lubię” 

 Dziewczyna i chłopak, czyli heca na 14 fajerek to zabawna książka Hanny Ożogowskiej. 

Bohaterami powieści są: dwunastoletnia Tosia i o dziesięć miesięcy starszy brat Tomek. 

Po przeprowadzce mieszkają wraz z rodzicami w maleńkim mieszkaniu w Warszawie. 

W sierpniu cała rodzina pojedzie na Mazury pod namioty i na kajaki. Tymczasem lipiec spędzają osob-

no. Mama jako pierwsza wyjechała do sanatorium, do Ciechocinka. Tata zostaje w domu, aby w ciszy 

dokończyć projekt dzięki któremu zarobi dużo pieniędzy i będą mogli przeprowadzić się do większego 

mieszkania. Tosia ma pojechać do cioci Isi pod Białystok, będzie tam razem z trzema kuzynkami i sze-

ścioletnim kuzynem. Tomek natomiast ma jechać do wujka Stefana aż za Lublin, do leśniczówki, 

do kuzynów.  

Czy aby na pewno tak się stanie?  

Jaką trudną decyzję podejmie Tosia, aby ratować skórę brata?  

Jakie przygody przeżyją główni bohaterowie podczas wakacji?     

 Dziewczyna i chłopak, czyli heca na 14 fajerek to bardzo ciekawa powieść przygodowa, która 

przedstawia jak nastolatki w dawnych czasach spędzali wakacje, jak świetnie się bawili choć nie mieli 

komputerów i komórek.  

Książka podzielona jest na krótkie rozdziały, napisana jest prostym zrozumiałym językiem, 

zawiera dużo dialogów, dlatego czyta się ją szybko i przyjemnie. 

 Powieść jest zabawna dzięki śmiesznym powiedzeniom Tomka np.: „Słoń za ogon bujany w bu-

telce” albo „Tośka bądź człowiekiem”  

 Gorąco polecam nastolatkom, aby zobaczyli jak fajnie można spędzić wolny czas bez          

komputera i komórek.  
                                                                                                                              Oskar Tupta  klasa 8b  

„Dziewczyna i chłopak, czyli heca na 14 fajerek” – po-

wieść dla młodzieży, autorstwa Hanny Ożogowskiej, wy-

dana po raz pierwszy w roku 1961. W roku 1978, nakręco-

no na jej podstawie miniserial telewizyjny 

pt. „Dziewczyna i chłopak”, a w 1980, z powstałego mate-

riału złożono film kinowy.  

Inne tytuły, które możesz wypożyczyć w bibliotece: 

„Chłopak na opak czyli z pamiętnika pechowego Jacka” 

„Głowa na tranzystorach” 

„Ucho od  śledzia” 

„Tajemnica zielonej pieczęci” 

„Za minutę pierwsza miłość” 

„Złota kula”. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Powie%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powie%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C5%82odzie%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hanna_O%C5%BCogowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/1961
https://pl.wikipedia.org/wiki/1978
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miniserial
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziewczyna_i_ch%C5%82opak_(serial_telewizyjny)
https://pl.wikipedia.org/wiki/1980
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziewczyna_i_ch%C5%82opak_(film_1980)
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KRONIKA SZKOLNIKA  

 

GAZETKA SZKOLNO-BIBLIOTECZNA 

Kronika Szkolnika 

Laureatami akcji 

„I Ty możesz zostać Superczytelnikiem”  

w Filii Przytkowice zostali: 

 

Nikola Antos 

Maja Widłak 

Oskar Tupta 

Gazetka dostępna tylko  

w wersji elektronicznej 

 

Dlaczego jesień to najbardziej niebezpieczna pora roku? 

- Bo można dostać z liścia. 

 

Co ma wspólnego łyżka z jesienią? 

- Je się nią. 

 

Jak nazywa się najlepsze warzywo? 

- Bestseller.  

 

Nauczyciel biologii pyta Jasia: 

- Po czym poznasz drzewo kaszta-

nowca? 

- Po rosnących na nim kasztanach. 

- A jeśli kasztanów jeszcze nie ma? 

- To ja poczekam... 

Humor 

Przysłowia o jesieni 

Gdy jesień zamglona, zima zaśnieżona. 

Gdy zbyt długo jesień trzyma, przyjdzie nagle krótka 

zima. 

Gdy łagodna jesień trzyma, będzie krótka ostra zima. 


