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  Jan Brzechwa  

             Przyjście wiosny 
 

Naplotkowała sosna, 
że już się zbliża wiosna, 
Kret skrzywił się ponuro: 
-Przyjedzie pewno furą... 

Jeż się najeżył srodze: 
raczej na hulajnodze. 

Wąż syknął - Ja nie wierzę , 
przyjedzie na rowerze. 

Kos gwizdnął: Wiem coś o tym, 
przyleci samolotem. 

Skąd znowu - rzekła sroka - 
ja jej nie spuszczam z oka 
i w zeszłym roku w maju 

widziałam ją w tramwaju. 
-Nieprawda! Wiosna zwykle 

przyjeżdża motocyklem!                      
[…] -Nieprawda, bo w karecie! 

- W karecie? Cóż pan plecie? 
Oświadczyć mogę krótko, 
że płynie własną łódką! 

A wiosna przyszła pieszo. 
Już kwiaty z nią się spieszą, 

już trawy przed nią rosną 
i szumią: - Witaj wiosno! 



     

   Z życia szkoły 

   Na każdy temat - wywiad 

   Trochę o modzie 

   Warto przeczytać 

   Mój pupil 

   Na sportowo 

   Warto odwiedzić 

   Rusz głową 

   Sonda: Z czym kojarzy Ci się wiosna? 

    Nasza twórczość 

    Śmiechu warte 

    Małe co nieco 
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Drodzy Czytelnicy! 

      Z ogromną radością oddajemy          

w Wasze ręce drugi numer gazetki 

szkolnej „Echo”.   

      Przed nami wiosna,  wszystko rośnie 

i rozkwita, zatem my także pojawiamy 

się w nowej, bogatszej odsłonie. Posta-

nowiliśmy poszerzyć nasze pisemko      

o kilka kolejnych działów. Mamy na-

dzieję, że się Wam spodobają                                                                           

        Życzymy miłej lektury! 

 

Zespół Redakcyjny 

Szeregi naszej redakcji zasilił                         

Radosław Ellwart  

 

 

 

 

 

 

 

    Nazywam się Radek Ellwart. Chodzę do klasy 

V. Interesuję  się zwierzętami, muzyką, sztuką                

i przyrodą. W wolnym czasie lubię słuchać             

muzyki i śpiewać różne piosenki. 



 

 

        

         Pan Zbigniew Engelbrecht urodził się 12 stycznia 1950 roku  w Częstkowie.                       

Mieszkał tu  przez całe swoje życie. Był absolwentem naszej szkoły.                                                                

        Od roku 2001 do chwili śmierci pełnił nieprzerwanie funkcję Wójta Gminy Szemud. 

Najwyższym celem było dla Niego dobro mieszkańców, a zwłaszcza dzieci.  Wspierał wszel-

kie inicjatywy związane z rozwojem gminy, zarówno w sferze  gospodarczej, jak i społeczno 

– kulturalnej.  

          

Z tym samym sztandarem towarzyszyliśmy Mu w ostatniej drodze… 

         Z.R

„Dobry człowiek nigdy nie umiera do końca.                                                                                        
Zawsze coś po nim zostaje.                                                                                                                                        

Zostaje dobra pamięć, dobre czyny,                                                                                                                    
Zostaje dobre światło, które oświetla                                                                                                                 

Naszą przyszłą drogę.” 

6 MARCA POŻEGNALIŚMY                                                                                                                                              

ŚP. ZBIGNIEWA ENGELBRECHTA                                                                                                           

WÓJTA GMINY SZEMUD                                                                                                                                                            

PRZYJACIELA I ABSOLWENTA NASZEJ SZKOŁY 

 

10 maja 1982 roku                               

uroczyście przekazał                        

sztandar naszej szkole. 

 



 

„Kolędy Świata” 

16 stycznia w naszej szkole gościliśmy 

muzyków z Fundacji „Art2You”, którzy 

zagrali koncert pt. „Kolędy Świata”.  

 

Usłyszeliśmy pierwszą polską kolędę po-

chodzącą z 1424 roku i wykonaną w języ-

ku staropolskim. Wysłuchaliśmy również 

kolęd wywodzących się z różnych stron 

świata, wykonanych w języku hiszpań-

skim, angielskim, francuskim, niemieckim 

i polskim. 

 

 

Poznaliśmy też zwyczaje świąteczne cha-

rakterystyczne dla naszych europejskich 

sąsiadów.  

 

Muzycy zaprosili nas do zabawy i wspól-

nego kolędowania. Przygotowali także 

kilka konkursów.   

 

Koncert bardzo nam się podobał, dlatego 

poprosiliśmy artystów o autografy.  

 

Z.R. 

 



Dzień Babci i Dziadka 

21 stycznia zaprosiliśmy do szkoły                

nasze Babcie i Dziadków. 

 

 Goście ze wzruszeniem oglądali występy 

swoich wnucząt i słuchali życzeń płyną-

cych prosto z maleńkich serduszek. 

 

Następnie dzieci obdarowały Babcie                           

i Dziadków własnoręcznie wykonanymi 

upominkami, a potem zaprosiły na poczę-

stunek przygotowany przez rodziców                

i nauczycieli.                     

 

Kaszubska Gwiazdka 

31 stycznia wybraliśmy się                                        

do Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku,                          

aby uczestniczyć w Kaszubskiej Gwiazd-

ce zorganizowanej przez Zrzeszenie Ka-

szubsko – Pomorskie. Czekało tam na nas 

mnóstwo atrakcji. Obejrzeliśmy Jasełka              

i występ Gwiżdżów. 

 

 Uczyliśmy się kaszubskiego tańca, a także 

mogliśmy  sprawdzić swoje umiejętności 

plastyczne i cukiernicze podczas lukrowa-

nia pierniczków.          

 

Ostatnim punktem programu była wizyta 

Gwiazdora, który wręczył wszystkim dzie-

ciom słodkie upominki.  

 

 

Monika Barzowska i Z.R. 



„DZIECIĘCA KRAINA              

JULIANA TUWIMA” 

7 lutego z okazji Roku Tuwima w naszej 

szkole odbył się konkurs czytelniczo – 

recytatorski pod hasłem „Dziecięca  

Kraina Juliana Tuwima”. 

 

Najpierw obejrzeliśmy prezentacje multi-

medialną poświeconą życiu Juliana Tuwi-

ma, przygotowaną przez uczennicę klasy 

VI, Weronikę Rychlak.  

 

Potem uczniowie klas IV – VI przedstawili 

krótkie inscenizacje wybranych wierszy 

poety. Wreszcie uczestnicy konkursu recy-

tatorskiego przystąpili do prezentacji przy-

gotowanych przez siebie utworów. Po wy-

słuchaniu wszystkich wystąpień komisja 

jednogłośnie wyłoniła laureatów, którymi 

zostali: 

 

W kategorii klas 0 – III 

           I miejsce – Zuzanna Rychlak 

    

           II miejsce – Sebastian Lesner   

 

III miejsce – Agata Naczk 

 



W kategorii klas IV – VI 

I miejsce – Weronika Rychlak 

 

II miejsce – Julia Wojewska   

 

III miejsce – Monika Barzowska 

 

Uczestników oceniała też publiczność, 

która swą nagrodę w postaci pluszowego 

misia przyznała Zuzannie Rychlak.  

 

Ostatnim punktem programu był konkurs 

wiedzy o życiu i twórczości Juliana Tuwi-

ma, w którym rywalizowały ze sobą trzy-

osobowe drużyny z klas IV -  VI.     

Uczniowie musieli wykazać się zarówno 

rozległą wiedzą dotyczącą życia poety,              

jak  i znajomością jego wierszy dla dzieci. 

 

Pierwsze miejsce zdobyła klasa V, drugie – 

klasa VI, a trzecie – klasa IV.                          

GRATULUJEMY!!!                                             

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy         

oraz nagrody książkowe, które ufundowała 

Pani Genowefa Słowi z Luzina.                        

Serdecznie dziękujemy!!!                      Z.R. 

    



Bal Karnawałowy 

8 lutego w naszej szkole odbył się Bal 

Karnawałowy. Wszyscy uczniowie zapre-

zentowali się w pięknych kostiumach. Wi-

dać było, że przygotowanie niektórych                

z nich wymagało dużego zaangażowania    

i ogromnej pracy. Bawiliśmy się wspaniale 

w rytmie muzycznych przebojów. Oczywi-

ście, jak na każdym balu, zorganizowano 

wybory Króla i Królowej. Jury wyłoniło 

zwycięzców w dwóch kategoriach wieko-

wych. Zostali nimi: 

W kategorii klas 0 – III 

Królowa – Karolina Bergman                       

Król – Sebastian Lesner 

 

W kategorii klas IV – VI 

Królowa – Paulina Bergman                         

Król – Mariusz Haza 

 

 

Nie zabrakło także konkursów i słodkiego 

poczęstunku przygotowanego przez nasze 

mamy.  

 

Odwiedził nas też Gwiazdor z workiem 

pełnym prezentów i obdarował wszystkich 

słodkimi upominkami.  

 

Ach, cóż to był za bal!!! 

 

Monika Barzowska i Z.R. 



 

WYWIAD Z BIBLIOTEKARKĄ       

PANIĄ HONORATĄ PESTA 

Redaktorzy (R.): Jak długo pracuje Pani       

w bibliotece? 

Pani Bibliotekarka (P.B).: W bibliotece 

pracuję od maja 2007 r. 

R.: Co zdecydowało, że wy-

brała Pani ten zawód,  a nie 

inny? 

P.B.: Od dziecka lubiłam 

przebywać w bibliotekach 

czy księgarniach pośród 

wielu książek, zawsze zna-

lazłam dla siebie ciekawą 

lekturę. Z zainteresowaniem 

obserwowałam też pracę 

bibliotekarek i myślę, że to 

właśnie zadecydowało, że 

wybrałam ten zawód. Lubię 

tę pracę, daje mi dużo satys-

fakcji. 

R.: Na czym, poza wypoży-

czaniem książek, polega Pani praca? 

P.B.: Moja praca w bibliotece polega nie 

tylko na gromadzeniu i wypożyczaniu 

książek. Organizuję różne zajęcia i spotka-

nia z ciekawymi ludźmi. Poza tym jest 

bardzo dużo spraw związanych z samym 

prowadzeniem biblioteki. Są to różnego 

rodzaju sprawozdania, zakupy książek, 

wprowadzanie ich do systemu bibliotecz-

nego, czyli rejestrowanie i opracowywanie 

dla każdej książki karty informacyjnej. Jest 

jeszcze dużo innych obowiązków, ale mo-

że już nie bezpośrednio związanych                    

z książką.  

R.: Co jest najbardziej satysfakcjonujące  

w Pani pracy? 

P.B.: Lubię pracę z ludźmi, zajęcia                    

z dziećmi  i chętnie służę pomocą. Chyba 

największą satysfakcję dają zadowoleni 

czytelnicy i użytkownicy biblioteki. Jest to 

bardzo wdzięczna praca. 

R.: Ile książek jest w naszej bibliotece ? 

P.B.: Na chwilę obecną 

4549 książek i 27 audio-  

booków.  

 R.: Ilu jest czytelników? 

P.B.: Na koniec 2012 rok 

zarejestrowanych zostało 

176 czytelników. 

R.: . Kiedy powstała biblio-

teka, w której Pani pracuje? 

P.B.: Biblioteka w Częst-

kowie istnieje od 1975 roku, 

początkowo jako Punkt bi-

blioteczny. Od września 

1986 r. już jako Filia Biblio-

teki Publicznej Gminy Szemud. Pierwszą 

siedzibą biblioteki było pomieszczenie     

w prywatnym budynku, a od września 

2000 r. biblioteka zmieniła siedzibę i znaj-

duje się w budynku Szkoły Podstawowej. 

Nasza biblioteka istnieje już zatem 38 lat. 

R.: Jakie książki uczniowie wypożyczają 

najczęściej? 

P.B.: Uczniowie najczęściej wypożyczają 

powieści obyczajowe, przygodowe               

oraz fantastyczne, a także lektury. 

 



R.: Jakie książki lubi Pani czytać? 

P.B.: Czytam każdy rodzaj literatury.   

Najbardziej lubię książki z wątkiem psy-

chologicznym oraz biografie. 

R.: Jaka jest Pani ulubiona książka z dzie-

ciństwa? 

P.B.: Najmilej wspominam książki 

szwedzkiej pisarki Astrid Lindgren,  ulu-

bioną książką są „Dzieci z Bullerbyn” – 

piękna, wesoła historia kilkorga przyjaciół, 

którzy nigdy się nie nudzą. Polecam 

wszystkim tę lekturę ! 

R.: Czym się Pani interesuje, poza literatu-

rą? 

P.B.: Główne zainteresowania oprócz lite-

ratury to psychologia i turystyka naszego 

regionu. 

R.: Jak spędza Pani wolny czas? 

P.B.: Wolny czas poświęcam rodzinie. 

Mamy wiele zainteresowań, przez co nigdy 

się nie nudzimy, najbardziej lubimy 

wspólne spacery, grzybobranie, czytanie 

książek i  tenis stołowy.  

R.: Co chciałaby Pani przekazać uczniom 

naszej szkoły? 

P.B.: Rozwijajcie swoje pasje i zaintere-

sowania. Czytajcie książki, ponieważ od-

grywają one bardzo ważną rolę w Waszym 

życiu. To właśnie książki są źródłem wie-

dzy, kształtują Wasz charakter, rozwijają 

słownictwo, a co za tym idzie - również 

wyobraźnię.       

Życzę Wam, by książka stała się Waszym 

przyjacielem, byście potrafili czerpać                  

z niej jak najwięcej rad i mądrości życio-

wych.  

R.: Dziękujemy Pani za rozmowę.          

Życzymy dużo zdrowia oraz wielu sukce-

sów zawodowych. 

P.B.: Dziękuję za rozmowę. 

Weronika Pupacz 

 
Witam cię kartek szelestem,                                 

Tytułem na pierwszej stronie, witam!  
Bo po to przecież jestem,  
Żebyś mnie ujął w dłonie  

I czytał!  

Kiedy jesz obiad - na zdrowie!  
Gdy chcesz się bawić - baw się!  

Ja ci nie bronię!  
Ale gdy chcesz mieć opowieść  

O wszystkim, co najciekawsze -  
Ja ci się skłonię! 

Kiedy ci smutno będzie,  
Kiedyś samotny, chory;  

Bez przyjaciela -  
Ja z tobą pójdę wszędzie,  
Poprzez zimowe wieczory,  

W kraje wesela. 

Będziesz wraz ze mną oglądać  
Baśnie i cuda, i dziwy  

Na końcu świata  
Po niebie, po morzach, i lądach  

jako te ptaki szczęśliwe  
będziemy latać. 

Nigdy ci się nie znudzi!  
Wędrówki po każdej kartce  

Nie są tak straszne.  
Przygody innych ludzi.  

Są przecież nie mniej warte  
Niż twoje własne. 

Ja cię bez trudu nauczę                                      
Tego, co przydać się może  

Choćby po latach paru.  
Ja tobie słowem, jak kluczem,  

Cudowny sposób otworzę  
pałace czarów. 

Edward Szymański, Książka 



 

     Nadchodzi wiosna. Czas przeszukać 

szafę w poszukiwaniu czegoś w barwach 

wiosny. Dziś zaprezentuję najmodniejsze                

buty w nadchodzącym sezonie. Przedsta-

wię Wam także kilku wielkich projektan-

tów mody. 

BUTY 

Sleepersy  

Wygodne jak mokasyny, ale delikatniejsze                   

i ... bardziej nowoczesne.  Nic dziwnego, że 

cieszą się ogromną popularnością. 

Półbuty 

Sznurowane,  o nieco męskim charakterze          

i w różnych kolorach. Najmodniejsze to te 

w stylu retro, kolorowe i z przeszyciami. 

 

 

 

 

Baletki  

Nie tracą nic na popularności! W tym se-

zonie są jeszcze bardziej fantazyjne: wzo-

rzyste, z ozdobami i nawet na niskiej plat-

formie. 

 

 

 

 

Botki 

Są  idealne, gdy mamy ochotę zmienić 

kozaki na coś nieco bardziej lżejszego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTANCI MODY 

Polscy: 

Ewa Minge 

Urodziła się 23 maja 1967 w Szczecinku. 

Od stycznia 2008 dwa razy w roku prezen-

tuje swoje kolekcje obok znanych domów 

mody . 

 

 



Małgorzata Baczyńska 

Urodziła się 13 sierpnia 1965 w Kępnie. 

Jest Absolwentką Wydziału Projektowania 

Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych 

we Wrocławiu. 

 

Dawid Woliński 

Urodził się 12 marca 1977 we Włocławku. 

Dzieciństwo spędził w rodzinnym mieście, 

gdzie uczęszczał do liceum plastycznego. 

Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięk-

nych im. Władysława Strzemińskiego                   

w Łodzi. 

 

Zagraniczni: 

Anna Sui 

Urodziła się 4 sierpnia 1964 w Detroit. Jest 

amerykańską projektantką mody. Sui to 

jedno z najbardziej znanych nazwisk                              

w historii mody. 

 

Jean-Paul Gaultier 

Urodził się 24 kwietnia 1952 w Arcueil. 

Jest francuskim projektantem mody,                  

a także muzykiem. 

 

Michael Kors 

Urodził się 9 sierpnia 1959 r. Jest projek-

tantem mody w Nowym Jorku. Najbardziej 

znany jest z projektowania klasycznych 

amerykańskich strojów sportowych                  

dla kobiet. 

 

Marta Lesner 



 

ROKSANA JĘDRZEJEWSKA-WRÓBEL 

KRÓLEWNA 

Królewna Amelka ma wszystko, czego tylko 
można zapragnąć: mnóstwo lalek, misiów, 

specjalny pokój do zabaw, sukienki z falban-
kami i nawet najprawdziwszą koronę! 

 

Jest elegancka i nie musi sprzątać po so-
bie? - zazdroszczą Amelce dzieci z po-
dwórka. "Kasia, Szymon, Marta, Wojtek i 
inne dzieci mogą bawić się razem, biegać, 
wygłupiać, mają mnóstwo wspaniałych 
pomysłów. Czy wszystko można kupić? - 
zastanawia się Amelka. Co tak naprawdę 
okazuje się w życiu prawdziwym skarbem? 

GRZEGORZ KASDEPKE                                                 

DO TRZECH ODLICZ!: ZABAWY 
MATEMATYCZNE 

Ile to jest: pięć razy pięć? Kalkulator, Kom-
puter i Liczydło - do boju! Chcesz wiedzieć, 
kto wygra? A może wolisz poszukać buta, 
który zgubiła Stonoga? Albo upiec chru-
piące trójkąciki i pomóc Linijce w walce                 
z kompleksami? Zabawne opowiastki ma-
tematyczne przeniosą najmłodsze dzieci       
w dorosły, fascynujący świat matematyki. 

 

Znajdziesz tutaj zagadki, łamigłówki, dowcipne 
opowiadania z przyrządami matematycznymi 
w roli głównej, gry i zabawy, a nawet przepisy 
kulinarne! 

AGNIESZKA CHYLIŃSKA                                               

ZEZIA I GILER 

Agnieszka Chylińska debiutuje literacko! 

 

Poznajcie perypetie 8-letniej Zezi. Dowiedzcie 
się czemu jej młodszego brata nazywają               
Gilerem i kto to jest IDŹSTĄD. Zezia zdradzi 
wam sekret na najfajniejszy  na świecie sposób 
obierania ziemniaków i podpowie jak sprawić, 
by w szufladzie rycerze walczyli ze smokami. 
Zacznijcie czytać, a pokochacie rodzinę Zezi-
ków! 

MAREK KAMIŃSKI                                                  

MAREK - CHŁOPIEC,                                 
KTÓRY MIAŁ MARZENIA 

Jakim dzieckiem był Marek Kamiński? Czy 
różnił się od rówieśników? Co popchnęło 
go ku kolejnym wyprawom i spowodowa-
ło, że wciąż sprawdza granice ludzkiej wy-
trzymałości? 



                     
 

Wielki Podróżnik z werwą i humorem 
opowiada o swoim codziennym życiu                 
w domu i szkole oraz o przygodach, które 
ukształtowały jego ciekawość świata.               
Ta pięknie zilustrowana książka zawiera 
autentyczne zdjęcia z dzieciństwa autora. 

NOEL STREATFEILD                              

ZŁOTA JABŁOŃ 

Pewnego dnia rodzice odkrywają, że Seba-
stian jest obdarzony niezwykłym talentem 
skrzypka i wtedy zaczynają się prawdziwe 
kłopoty. 

 

Sebastian musi bowiem pobierać lekcje u 
najlepszych mistrzów. Wkrótce okazuje 
się, że powinien występować na koncer-
tach. Rodzice podpisują więc kontrakt... 

IDA PIERELOTKIN                                 

ALA BETKA 

Przygody jedenastolatki w szkole, którą 
opanowała magia. W szkole, do której 
chodzi Ala Betka, nagle zaczynają się dziać 
dziwne rzeczy. złote rybki spełniają życze-

nia, a silny wiatr wywiewa nauczycieli na... 
drzewa. 

 

Błyskotliwa i pełna humoru powieść nie 
unika także trudnych tematów: jak opusz-
czenie przez rodziców czy niedojrzałość,                  
i tyleż ostro, co zabawnie ukazuje wady 
dorosłych. 

KATARZYNA MAJGIER                              

TRZYNASTKA NA KARKU 

Świetnie wpasowana w codzienne realia, 
posługuje się językiem dzisiejszych nasto-
latków, co z pewnością zbliża Autorkę               
do czytelników. Historia grupy młodych 
ludzi, których życie toczy się nie tylko wo-
kół szkoły i imprez w gronie przyjaciół. 
Nieraz muszą się oni zmagać z całkiem 
dorosłymi problemami. 

 

Ania, Nika, Blondi, Paula to zgrana paczka, 
która patrzy bardzo krytycznie, nie tylko 
na świat swoich kolegów, ale również                
na świat dorosłych. 

Weronika Pupacz i Z.R. 



 

Nie sztuką jest kochać konie, 
sztuką jest sprawić, by konie 

pokochały Ciebie... 

Araby, angliki, małopolskie... -  ras koni 

jest pełno! A jakie są plusy i minusy po-

siadania konia? Tego się dowiecie. 

 

         Pielęgnacja 

Dbanie o zdrowy i czysty wygląd konia 

jest równie ważne, jak codzienne karmie-

nie. Koń to bardzo eleganckie i delikatne 

zwierzę. Tak jak człowiek, również zwie-

rzę potrzebuje codziennej pielęgnacji. 

Każdy właściciel powinien mieć skrzynkę 

z przyrządami koniecznymi do codzienne-

go czyszczenia konia. Najlepiej, gdy 

szczotki, z których korzystamy są przezna-

czone wyłącznie dla naszych koni. Dzięki 

temu unikniemy ewentualnego przeniesie-

nia np. choroby skórnej od innego konia, 

który chorował. W naszej skrzynce prze-

znaczonej do pielęgnacji konia powinny 

znaleźć się : szczotka ryżowa/twarda 

szczotka, zgrzebło, miękka szczotka, grze-

bień do grzywy, kopystka/ szczotkoko-

pystka, miękka gąbka i ręcznik. 

Chody konia 

Wśród naturalnych chodów konia rozróż-

nia się (w kolejności według prędkości): 

1. Stęp 

2. Kłus 

 

 

      Umaszczenia 
Maść kasztanowata - żółto-ruda lub rudo-

brązowa sierść. 

Słomkowo-ruda - jasny ogon i grzywa. 

Rudo-żółta - o złotym odcieniu, ogon            

i grzywa tej samej barwy.  

Maść gniada - sierść brązowa od jasnej    

do brunatnej i prawie czarnej, grzywa, 

ogon i dolne odcinki kończyn - czarne. 

Jasnogniada - sierść jasnobrązowa,  ogon      

i grzywa bywają w siwiźnie. 

Gniada - sierść brązowa, nieraz o odcieniu 

wiśniowym. 

Ciemnogniada - sierść ciemnobrązowa. 

Karogniada - sierść prawie czarna, często  

o odcieniu grafitowym lub granatowym. 

Maść izabelowata - barwa sierści żółtawa  

z jasnymi kończynami. 

Maść bułana - żółtawa lub popielato-bura 

sierść z czarnymi kończynami. 

Maść kara - całkowicie czarna. 

Maść siwa - występuje tylko wtedy, gdy 

jedno z rodziców było tej maści, po uro-

dzeniu koń ma którąś z maści podstawo-

wych i z wiekiem siwieje. 

3. Galop 

4. Cwał 



Jasnosiwa - biały z przyciemnieniem       

na zadzie i nogach. 

Mlecznosiwa - całkowicie biała. 

Ciemnosiwa – bura. 

Dropiata - biała przysypana drobnymi ru-

dymi lub czarnymi kropkami. 

Szpak różany - siwiejący z gniadego, bru-

natno-biała. 

Maść biała (zwana również "albino") - 

konie urodzone jako białe mają jasnobrą-

zowe lub jasnoniebieskie oczy. 

 

Dosiad konia 

 Głowa jest zwrócona na wprost, nie 

przekrzywiona w żadną stronę. 

 Barki są rozluźnione, skierowane nieco 

do tyłu, w celu wysunięcia do przodu 

klatki piersiowej. 

 Ramiona znajdują się przed pionem. 

 Ręce są zamknięte w pięść, lecz nie 

zaciskają się. 

 Plecy trzymane są prosto, dzięki czemu 

uwypukla się klatka piersiowa. 

 Sposób siedzenia - opieramy się           

na kościach kulszowych, pilnując, by 

nie przenieść ciężaru ciała na kość 

ogonową. 

 Kolana - ich położenie jest zależne              

od ustawienia ud. Powinny leżeć nisko 

i płasko przylegać do siodła. 

 Pięty są najniższym punktem ciała 

jeźdźca siedzącego na koniu. 

 Strzemię leży w najszerszym miejscu 

stopy. Palce stóp są rozluźnione i znaj-

dują się wyżej od pięty.  

Ubiór jeźdźca 

Bryczesy - specjalne spodnie do jazdy 

konnej zapewniające swobodę ruchów, nie 

posiadające szwów po wewnętrznej stro-

nie. Chronią przed obtarciami, pozwalają 

na wygodny  i prawidłowy dosiad. 

Czapsy/sztylpy - stosowane zamiast ofice-

rek jeździeckich, najczęściej skórzane           

lub zamszowe, zakładane na łydkę i zapi-

nane  na zamek. 

Kamizelka ochronna - specjalnie wzmoc-

niona, chroni ciało jeźdźca w razie upadku,           

a szczególnie jego kręgosłup. 

Rękawiczki - na ogół zrobione są ze skóry 

lub materiału. Zapobiegają obtarciom pal-

ców przez wodze.  

Sztyblety - krótkie, skórzane buty na pła-

skiej podeszwie, używane w jeździectwie. 

Termospodnie - ocieplane bryczesy jeź-

dzieckie. Zakładane zazwyczaj na normal-

ne bryczesy w celu zapewnienia lepszego 

komfortu w okresie zimowym 

Toczek - to najważniejsza część stroju 

jeźdźca, ponieważ w razie upadku chroni 

jego głowę przed urazami. 

 

Marta Lesner 



 

Najpopularniejszą dyscypliną na świecie 

jest PIŁKA NOŻNA. Dlatego od niej wła-

śnie rozpocznę… 

 

 Jest możliwe ustalenie prapoczątków 

piłki nożnej. W grę przypominającą dzi-

siejszą piłkę nożną grano już w przedko-

lumbijskiej Ameryce czy średniowiecznej 

Wenecji. Prawdopodobnie z tamtych tere-

nów gra dostała się do Wysp Brytyjskich. 

 Pierwszym monarchą na Wyspach 

Brytyjskich, który interesował się piłką 

nożną był Karol II, który w 1681 r. dał jej 

królewską aprobatę. 

 W Anglii i Szkocji między XVIII         

a XIX wiekiem narodziła się ogromna pa-

sja do gry w piłkę. Grały ze sobą często 

bez żadnych reguł i nie przebierając                

w środkach, całe wsie i miasteczka. Piłkę 

kopano w miastach na ulicach, na wsiach 

zaś - nawet na uprawianych polach. Sła-

bość do gry była tak wielka, że młodzi 

ludzie często zaniedbywali obowiązki. 

 Właśnie w Anglii w połowie XIX wie-

ku zainaugurowano pierwsze rozgrywki. 

Tam też, w połowie wieku, po raz pierw-

szy spisano przepisy gry w piłkę nożną. 

Miały one na celu ujednolicenie zasad gry,  

której licznie oddawali się angielscy stu-

denci i uczniowie prywatnych szkół. 

Pierwsze przepisy, w kształcie zbliżonym 

do współczesnej gry rugby, powstały                

w Trinity College, ale zasad tych nie udało 

się szerzej rozpowszechnić. Co więcej, 

niektóre kluby, jak na przykład Sheffield 

F.C., próbowały wprowadzać własne zasa-

dy i zakładały własne związki piłkarskie. 

 Te sytuacje przyspieszyły powstanie 

Angielskiego Związku Piłki Nożnej, któ-

ry w 1863 roku ostatecznie ustalił jednoli-

te przepisy, wówczas zbliżone jeszcze do 

rugby. Rozróżnienie tych dwóch dyscyplin 

nastąpiło wkrótce, po sporze o usunięcie 

dwóch zapisów dotyczących gry ręką                 

i szarżowania. Obecnie zasady gry reguluje 

International Football Association Board 

(IFAB). 

  W 1904 roku w Paryżu powstała 

Międzynarodowa Federacja Związków 

Piłkarskich. Zadeklarowała ona zaakcep-

towanie zasad ustalonych przez IFAB,            

ale już w 1913 roku udało jej się umieścić 

w niej własnych przedstawicieli. 

 Do kanonu dyscyplin olimpijskich 

piłka nożna weszła w 1900 r. i (z krótkimi 

przerwami) jest w nim do dziś. 

 Najwięcej goli w historii strzelił                                

Josef Bican (ponad 1468 goli).  

   Pierwszym mistrzem świata została 

drużyna Urugwaju. 

 

Źródło: pl.wikipedia.org/wiki/Piłka_nożna 

Radek Ellwart 
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    Zbliża się wiosna. To najlepszy moment, 

aby odejść od komputera czy telewizora     

i aktywnie spędzić czas na łonie natury.            

    W naszym kraju nie brakuje pięknych    

i ciekawych miejsc. Pokażemy Wam,      

co warto zwiedzić i zobaczyć… 

     Podróż po Polsce zaczniemy od na-

szych pięknych Kaszub. 

BĘDOMIN  

Muzeum Hymnu Narodowego 

 

HEL 

Fokarium 

 

 

Kościół poewangelicki p.w. św. Piotra            

i Pawła z XV w. – obecnie siedziba 

Muzeum Rybołówstwa. 

Latarnia Morska z 1942 r. 

Ryglowe domki rybackie z przełomu 

XVIII/XIX w. 

Kościół z lat 30. XX w. 

Muzeum Obrony Wybrzeża 

 

KARTUZY 

 

XIV-wieczna kolegiata zakonu Kartu-

zów z miedzianym dachem przypomi-

nającym wieko trumny  

Erem "P" - jedyny zachowany erem 

Kartuzji został zbudowany (jak wska-

zują na to wymiary użytych do budowy 

cegieł) równocześnie z budową małego 

krużganka klasztoru, a więc około 

1400 r. Było prawdopodobnie około 

14-18 eremów. Budynki miały wymia-

ry 8,5 x 11,5 metra. Budynek jest par-

terowy z wysokim, gotyckim dachem. 

Wewnątrz znajdowały się pierwotnie 

takie pomieszczenia jak: pracownia, 

oratorium, dwa pomieszczenia miesz-

kalne, mała sień i korytarzyk prowa-

dzący do ustępu. Na początku XVI w. 

zbudowano w eremach sklepienia 

kryształowe w formie ośmioramiennej 

gwiazdy. 

 

Rozbiórka eremów rozpoczęła się w 1791 

r. Cegły przeznaczono pod budowę szkoły. 

W 1871 r. rozebrano przedostatni, Erem Q. 

Ostatni, do dzisiaj zachowany przetrwał 

jako mieszkanie kościelnego.  
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Na południowej ścianie eremu zachował 

się słoneczny zegar, a we wnętrzu piękna 

szafa, której drzwiczki ozdobiono w 1755 

r. czterema malowanymi scenami rodzajo-

wymi.                                                                       
(K. M. Kowalewski , Zabytki Kartuz. W: Dzieje 

Kartuz. Kartuzy 1998) 

Piaskowcowa rzeźba Madonny z 1750 

r.  

Średniowieczny refektarz klasztorny 

(XV w.)  

Kościół poewangelicki św. Kazimierza 

z 1885-1887. 

KOŚCIERZYNA 

Kościół świętej Trójcy – zbudowany  

w latach 1914-1917 na planie krzyża 

greckiego w stylu neobarokowym.              

W kościele znajduje się cudowny obraz 

Matki Boskiej Kościerskiej, który jest 

namalowaną w 1616 roku kopią dzieła 

z IX wieku.  

Kościół Zmartwychwstańców zbudo-

wany w latach 1892-1894, neogotycki, 

do 1945 ewangelicki. 

Neogotycki Ratusz z XIX wieku przy 

Rynku. 

Muzeum Kolejnictwa 

 

Rynek (układ ulic ze średniowiecza; 

kamienice, łącznie z ratuszem, są                  

z XIX wieku). 

MECHOWO 

Ryglowy kościół z 1742 roku, wystrój 

barokowy. We wsi zachowało się kilka 

domów o konstrukcji szkieletowej (ry-

glowej) z XIX wieku i dwór z wieku 

XVIII. 

 

Groty Mechowskie - o powierzchni 

750 m². 

 

 

Na południe od Mechowa znajduje się 

rezerwat "Darżlubskie Buki". 

PUCK 

Gotycki kościół parafialny św. Piotra   

i Pawła z XIII wieku. 

 

Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana 

Ceynowy. 

Port Puck i Molo w Pucku. 

Neogotycki ratusz z 1865r. 

Ryglowy szpitalik dla ubogich                   

z XVIII wieku. 

Pomnik gen. Józefa Hallera. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Refektarz
http://pl.wikipedia.org/wiki/1885
http://pl.wikipedia.org/wiki/1887
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Awi%C4%99tej_Tr%C3%B3jcy_w_Ko%C5%9Bcierzynie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_grecki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_grecki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_neobarokowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Neogotyk
http://pl.wikipedia.org/wiki/1945
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ewangelicy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Kolejnictwa_w_Ko%C5%9Bcierzynie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ratusz_w_Ko%C5%9Bcierzynie
http://pl.wikipedia.org/wiki/1742
http://pl.wikipedia.org/wiki/Barok
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mur_pruski
http://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dw%C3%B3r
http://pl.wikipedia.org/wiki/XVIII_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Groty_Mechowskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Metr
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Dar%C5%BClubskie_Buki
http://pl.wikipedia.org/wiki/XIII_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Ziemi_Puckiej_im._Floriana_Ceynowy_w_Pucku
http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Ziemi_Puckiej_im._Floriana_Ceynowy_w_Pucku
http://pl.wikipedia.org/wiki/Port_Puck
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Molo_w_Pucku&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ratusz_w_Pucku
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mur_pruski
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Haller


RZUCEWO 

Pałac w stylu neogotyckim z 1840 r. 

wybudowany przez rodzinę von Belo-

wów, po II wojnie światowej zaadap-

towany na szkołę rolniczą, obecnie 

luksusowy hotel (Zamek Jan III Sobie-

ski). 

 

W okolicy Rzucewa znajduje się grupa 

głazów narzutowych Dwunastu Apo-

stołów, stanowiąca pomnik przyrody. 

 

WEJHEROWO 

 

Kalwaria Wejherowska ufundowana 

przez wojewodę Wejhera w latach 

1649–59, składająca się z 26 baroko-

wych, rokokowych i neogotyckich ka-

plic fundacji rodu Wejherów. 

Pałac Keyserlingów i Przebendowskich 

(obecnie siedziba Muzeum Piśmiennic-

twa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, 

wpisanego do Państwowego Rejestru 

Muzeów). 

 

Kościół Świętej Trójcy z 1755 fundacji 

Jana Przebendowskiego, na miejscu 

dawniejszego kościoła z 1644 – obec-

nie kolegiata. 

Barokowy Kościół i klasztor Francisz-

kanów w Wejherowie z 1650 ufundo-

wany dla franciszkanów przez Jakuba 

Wejhera 

Poewangelicki, neogotycki kościół św. 

Stanisława Kostki z 1908, z pięcioma 

wieżami. 

Konwikt św. Leona z 1872 zbudowany 

przez mieszkańców miasta dla refor-

matów pozbawionych dawnego klasz-

toru przez władze pruskie. 

Krypty rodziny Wejherów i Przeben-

dowskich (w podziemiach klasztoru). 

Park Miejski im. Aleksandra Majkow-

skiego (z XVIII w.)  

Młyn wodny nad rzeką Cedron z XVII 

w. (przebudowany po pożarze w 1920) 

Plac Jakuba Wejhera z pomnikiem za-

łożyciela miasta Jakuba Wejhera. 

 

 Ulica Jana III Sobieskiego – deptak 

miejski, wytyczony w 1643.  

Ratusz Miejski (z udostępnionymi ma-

kietami zabytkowego centrum Wejhe-

rowa oraz Kalwarii Wejherowskiej). 

Szachulcowy szpitalik - przytułek                

z XVII w. 
 

 

C.D.N.( w kolejnym numerze  ) 

Źródło: Wikipedia 

Radek Ellwart i Z.R. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac
http://pl.wikipedia.org/wiki/Neogotyk
http://pl.wikipedia.org/wiki/1840
http://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hotel
http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82az_narzutowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dwunastu_Aposto%C5%82%C3%B3w_%28Puck%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dwunastu_Aposto%C5%82%C3%B3w_%28Puck%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalwaria_Wejherowska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jakub_Weiher
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przebendowscy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Pi%C5%9Bmiennictwa_i_Muzyki_Kaszubsko-Pomorskiej_w_Wejherowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Pi%C5%9Bmiennictwa_i_Muzyki_Kaszubsko-Pomorskiej_w_Wejherowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwowy_Rejestr_Muze%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwowy_Rejestr_Muze%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kolegiata_%C5%9Bw._Tr%C3%B3jcy_w_Wejherowie
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan_Przebendowski&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Barok
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Anny_w_Wejherowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Anny_w_Wejherowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Neogotyk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Klasztor
http://pl.wikipedia.org/wiki/Klasztor
http://pl.wikipedia.org/wiki/Weyherowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Anny_w_Wejherowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Majkowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Majkowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cedron
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plac_Jakuba_Wejhera_w_Wejherowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Jana_III_Sobieskiego_w_Wejherowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Strefa_piesza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ratusz_w_Wejherowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalwaria_Wejherowska


 

 

Krzyżówka 
 

  Hasło:……………………………                                  

 

1. Owad o dużych, kolorowych skrzydłach.                                                                                          

2. Wielkanocne jajko.                                                                                                                             

3. Trzeci miesiąc w roku.                                                                                                                         

4. Pora roku między jesienią a wiosną.                                                                                        

5. Święto kościelne obchodzone wiosną.                                                                                               

6. Roślina kwitnąca wczesną jesienią, charakteryzująca się białymi kwiatami.                                                  

7. Ptak o długim, czerwonym dziobie i wysokich nogach.                                                                    

8. Majowa wycieczka.    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DYKTANDo  
Wstaw: … - rz, ż;  ,,, - ó, u;   __ - h, ch 

           W słoneczny dzień p,,,jdziemy na p…e__adzkę do lasu. Wśród d…ew i k…ew,,,w 

będziemy sz,,,kać ślad,,,w wiosny. P…yj…ymy się roślinom, zwie…ętom i ptakom. Na pola-

nie u…ądzimy wypoczynek, zjemy __leb z masłem i …odkiewką. Wypijemy gorącą __erbatę 

p…yniesioną w termosa__. W drodze powrotnej p…ejdziemy  p…ez r,,,w i most na …ece.  

Wykreślanka 

Odszukaj w pionowych rzędach liter słowa związane z Wielkanocą. Pozostałe litery czy-

tane poziomo utworzą rozwiązanie. 

                                                                                                                                

Hasło:……………………...... 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oblicz i uporządkuj wyniki rosnąco. Wpisz je do tabeli wraz z odpowiadającymi im  

sylabami. Odczytaj hasło. 

76 + 22 = ___  WE      18 + 65 = ___ ZBO        19 + 73 = ___ ZDRO   73 – 44 = ___CO 

56 - 13 =  ___  WE                43 – 18 = ___  MAR        68 – 49 = ___ DESZ 

34 + 57 = ___  NIE                92 – 68 = ___ CZE          29 + 58 = ___ ŻU 
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Z czym kojarzy Ci się 

wiosna? 

Wiosna kojarzy mi się z …… 

…. kwiatami i Wielkanocą.     Filip Wojewski 

… ptakami.                                 Julia Plotzke 

… liśćmi.                                 Dawid Krampa 

… kwitnącymi drzewami.  Patryk Engelbrecht 

… marzanną.                           Łukasz Rompca 

 

…  słońcem.                               Natalia Kreft 

… brakiem śniegu.                    Marta Lesner 

…zabawami.                        Weronika Pupacz 

… zwierzętami budzącymi się do życia. 

Ania Rompca 

… bocianami.                         Madzia Rompca 

… końcem roku szkolnego.         Olaf Konkol 

… z zieloną trawą.                   Adam Rompca 

… śpiewem ptaków.       Pan Wojciech Krause 

… piłką.                                Mariusz Klinkosz 

… pływaniem.                        Marcin Nowicki 

… zajączkami, pisankami, słońcem                

oraz przeróżnymi wycieczkami. 

Monika Barzowska 

… moimi urodzinami            Zuzia Rychlak 

… coraz dłuższymi dniami. 

Weronika Rychlak 

Robi się ciepło, przylatują motyle. 

Pani Honorata Pesta 

 

Monika Barzowska 

 

 

 

„Wiosenny deszcz” 

Dzisiaj pada deszcz od rana,                                                        
ciągle pada i wciąż pada.                                       

Swe talenty pokazuje cały czas,                                                                               
a kałuże wyglądają                                                               

jak księżycowy piach. 

Spoglądam w okno i widzę tam                          
skaczącą żabę, co śpiewa nam,                         

a na jej grzbiecie kwitnący kwiat.                                        
I tak usypia cały świat,                                                       

toteż dzień ustaje                                              
i na nowo wstaje.   

Julia Wojewska 



 

 

Podczas dyskoteki Jasio podchodzi                      

do siedzącej dziewczynki:                                                      

- Zatańczysz? – pyta.                                           

- Chętnie.                                                                   

- To dobrze, bo nie mam gdzie usiąść. 

*** 

- Tato, masz dzisiaj takie małe zebranie 

rodziców w szkole.                                                    

- Co to znaczy małe?                                            

- No, ja, ty, wychowawczyni i dyrektor… 

*** 

W szkole:                                                      

- Hej, ty tam pod oknem, kiedy był pierw-

szy rozbiór Polski? – pyta nauczyciel.                        

– Nie wiem.                                                            

– A w którym roku była bitwa                          

pod Grunwaldem?                                                

- Nie pamiętam.                                                    

– To co ty właściwie wiesz? Jak chcesz 

zdać maturę?                                                         

- Ale ja tu tylko kaloryfer naprawiam. 

*** 

Klasówka w szkole.                                                              

– Mam nadzieję, że nie złapię cię                        

na ściąganiu – mówi nauczyciel.                                                  

– Ja też mam taką nadzieję, proszę pana. 

*** 

 

Jasiu wraca do domu z przedszkola cały 

podrapany na twarzy.                                   

– Jasiu, co się stało?! – pyta wystraszona 

mama.                                                                    

– Bo dzisiaj było mało                                        

dzieci w przedszkolu.                                            

– Dobrze, ale co to ma wspólnego z twoją 

podrapana buzią?...                                                

– Bo pani kazała nam złapać się za rączki        

i tańczyć dookoła choinki. 

*** 

Przychodzi kobieta do okulisty.                                    

– Proszę przeczytać największą liczbę                 

na tablicy.                                                              

– A gdzie ta tablica? 

*** 

- Jasiu, ile razy jesteś niegrzeczny, mnie 

przybywa jeden siwy włos – mówi mama.   

– Ojej! Mamo, to co ty musiałaś                     

robić babci… 

*** 

 

Zajączek zamówił w kawiarni ciastko                   

i herbatę, po czym na chwilę wyszedł                    

z sali. Kiedy wrócił, na stoliku stała herba-

ta, a na talerzyku zostały tylko okruszki.             

– Kto mi zjadł ciastko?! – ryknął zajączek.         

Z sąsiedniego stolika wstał niedźwiedź.                        

– Ja je zjadłem, a bo co?                              

- A czemuś herbatką nie popił? – spytał 

cichutko zajączek.       

         Paulina Bergman 



 

 

Oto kilka słodkich przepisów                                   

na wiosenne podwieczorki                                           

i nie tylko…  

Biszkoptowy spód do ciasta 

Składniki:  

 3  jajka  

 ¾ szklanki mąki  

 1 łyżka mąki ziemniaczanej 

 
1
/3 szklanki cukru  

 1 łyżeczka proszku do pieczenia  

Sposób przygotowania: 

1. Białka oddzielić od żółtek i ubić           

na sztywna pianę.  

2. Wsypać cukier i dalej ubijać. 

3. Dodać żółtka i ubijać aż do uzy-

skania puszystej masy. 

4. Wsypać przesianą mąkę z prosz-

kiem lekko wymieszać. 

5. Ciasto wylać  do wysmarowanej 

blachy 

6. Piec około 25 minut. 

KAKADU 

Składniki: 

 spód biszkoptowy 

 3 szklanki soku pomarańczowego             

( z kartonika) 

 0,5 szklanki cukru 

 2 budynie waniliowe 

 0,5 l śmietany 36% 

 4 łyżeczki cukru pudru 

  żelatyna   

 biszkopty lub herbatniki 

 polewa czekoladowa 

 

Sposób przygotowania: 

1. Ugotować 3 szklanki soku poma-

rańczowego i  0,5 szklanki cukru            

z 2 budyniami waniliowymi.  

2. Gorącą masę wylać na biszkopt. 

3. Gdy wystygnie, ubić 0,5 l śmietany 

36% z 4 łyżeczkami cukru pudru     

i dodać  2 łyżeczki żelatyny roz-

puszczonej w ¼ szklanki wody. 

4. Całość wylać na masę budyniową. 

5. Na górę ułożyć biszkopty lub her-

batniki namoczone w soku poma-

rańczowym. 

6. Całość polać polewą czekoladową. 

7. Odstawić w zimne miejsce. 

 

KRÓWKA 

Składniki: 

 spód biszkoptowy 

 1 palma 

 1 szklanka cukru 

 1 cukier waniliowy 

 1 szklanka wody 

 1 mleko w proszku 

Sposób przygotowania: 

1. Zagotować  palmę z 1 szklanką cu-

kru, cukrem waniliowym i szklanką  

wody.  

2. Wystudzić. 

3. Do  wystudzonej masy dodać  mle-

ko w proszku, zmiksować i szybko 

wylać na biszkopt. 

4. Całość polać polewą czekoladową. 

Paulina Bergman

 

http://www.doradcasmaku.pl/ksiega-przepisow/skladnik/119/index.html
http://www.doradcasmaku.pl/ksiega-przepisow/skladnik/804/index.html


Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
pełnych wiary, nadziei i miłości. 
Radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań                                                                                            
w gronie rodziny i wśród przyjaciół 

oraz wesołego „Alleluja”! 

                                            Zespół Redakcyjny 

 


