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DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE! 
 

Z OKAZJI NADCHODZĄCYCH  

ŚWIĄT WIELKANOCNYCH,  

PRAGNIEMY ZŁOŻYĆ WAM  

NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA.  

ZDROWIA, POGODY DUCHA,  

NIEGASNĄCEJ NADZIEI  

ORAZ OWOCNEGO ŚWIĄTECZNEGO  

ODPOCZYNKU 

 
Samorząd Uczniowski SP50 

Wiosna w Wenezueli 

– Obiecaj, że wrócisz.  

– Winnie, takich rzeczy się nie obiecuje.  

– Obiecaj, że będziesz tu za rok, na wiosnę. Nie przepad-
niesz w Wenezueli. Nie uderzy cię piorun. Nie zatoniesz 
razem ze statkiem – powiedziałam z rozpaczą w głosie. 

– Nie przepadnę, znam mapę na pamięć. Uderzenie pio-
runa nie zawsze zabija. A statek jest bardzo wytrzymały 
oraz posiada szalupy.  

Moja starsza siostra. Taka dzielna i mądra. Już wcześniej 
ryzykowała życie dla nauki, ale nigdy nie płynęła na inny 
kontynent.  

– Popatrz na mnie – poprosiła – Moje badania nie po-
trwają długo. Wrócę zanim się obejrzysz.  

– Człowiek nie jest w stanie się obejrzeć. Nie umiem po-
patrzeć sobie na czubek głowy – powiedziałam z lekkim 
uśmiechem. Podważanie takich powiedzeń stało się na-
szym wspólnym hobby.  

Przejrzałaś mnie – uśmiechnęła się i przytuliła mnie moc-
no. – Wrócę na wiosnę – wyszeptała mi do ucha.  

Moja siostra Nela. Najdzielniejsza z dzielnych i najinteli-
gentniejsza z inteligentnych.  

dokończenie na str. 2 
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W połowie kwietnia w jednej z gazet można było przeczy-
tać następujący artykuł: 

Statek Queen Victoria, mający przybyć do portu dwa tygo-
dnie temu, został uznany za zaginiony. Jego załoga, której 
zadaniem było badanie fenomenu Catacumbo nie komuni-
kują się i także zostali oficjalnie uznanych za zaginionych. 
Trwają akcje poszukiwawcze, jednak na Atlantyku ciężko 
znaleźć pojedynczą maszynę. Każdego, kto posiada jakie-
kolwiek informacje na temat załogi lub statku prosimy o 
natychmiastowy kontakt.  

„Wrócę na wiosnę”. Te wracały do mnie raz na czas od 
dnia wyjazdu Neli, ale po ogłoszeniu jej zaginięcia nie 
opuszczały mojej głowy na minutę.  

– Popłynę jej poszukać – wyrzuciłam z siebie przy kolacji.  
Rodzice, dotąd w ciszy jedzący posiłek i próbujących po-
godzić się ze stratą, spojrzeli na mnie najpierw ze zdziwie-
niem, potem ze smutkiem i brakiem chociaż odrobiny na-
dziei w oczach. Na ich twarzach malowała się troska i roz-
pacz.  

– Kochanie, mówimy o milionach kilometrów kwadrato-
wych. Jeśli kraj nie da rady, to co możemy zrobić my? 

– Znamy ją – w moich oczach zaczęły pojawiać się łzy.  

– Znamy jej sporób myślenia. Znamy jej umiejętności. Ne-
la jest zdeterminowana, a na statku były szalupy. Dobrze 
wiecie, że jeśli zaszła taka potrzeba, przepłynęłaby setki 
kilometrów w takiej łódce.  

Oboje popatrzyli na mnie, a potem na siebie i najwidocz-
niej coś zadecydowali.  

– Nie powstrzymamy cię. Jeśli zajdzie taka potrzeba, to 
uciekniesz w nocy albo pod naszą nieobecność. Wspiera-
my twój pomysł. W stu procentach, a może jeszcze bar-
dziej. Pamiętaj jednak, znalezienie Neli to ciężkie zadanie. 
Bądź ostrożna. 

Uśmiechnęłam się. Moi rodzice zawsze mnie rozumieli.  
W młodości często byli odsuwani na dalszy plan i nikt ich 
nie słuchał, a dla swoich córek chcieli przeciwieństwa. Nie 
krzyczeli, nie zakazywali, nie zamykali w pokojach. Za-
miast tego wysłuchiwali nas i dawali rady, zawsze powta-
rzając jedno “wspieramy twój pomysł” oraz - jeśli sprawa 
była tak poważna, jak ta – „bądź ostrożna”.  

– Kocham was – powiedziałam i przytuliłam tych cudow-
nych ludzi, po czym pobiegłam do pracowni zaplanować 
podróż. Chciałam wyruszyć tak szybko, jak to możliwe, ale 
musiałam mieć jakieś oparcie w postaci bagażu, pieniędzy 
czy transportu.  

Po dłuższych rozmyślaniach wybrałam same najpotrzeb-
niejsze rzeczy: bieliznę na zmianę, sukienkę oraz spodnie i 
koszule - kto wie co może się przydać – a także gotówkę, 
prowiant i wróciłam do domu. Po drodze, mimo później 
pory, podziwiałam otaczającą mnie przyrodę. Liście były 
już w pełni rozwinięte, łąki obsypały się kwiatami, a po-
wietrze pachniało nadzieją i życiem. XIX-wieczna wiosna 
to nie byle co, a w moim rodzinnym miasteczku było wiele 
wzgórz, lasków i zagajników, drzew owocowych i motyli. 
Kiedy w końcu doszłam do domu i momentalnie padłam 
na łóżko. 

Obudził mnie powoli, lecz konsekwentnie wzrastający ha-
łas dochodzący z kuchni. Przetarłam oczy i weszłam do 
pomieszczenia, by pomóc w przygotowaniu śniadania.  

– Dzisiaj? – spytał ojciec. To jedno słowo wystarczyło.  

– Tak – westchnęłam. - Nie wrócę bez niej - spojrzałam 
na niego i widziałam w jego oczach, że dobrze o tym wie. 

 – Będę pisała listy. Obiecuję. Dzisiaj odpływa statek na 
Ponta Delgada, tam zacznę. Może coś słyszeli o Queen 
Victorii. Następnie Bermudy. Nela sporo o nich mówiła, 
więc może jest tam jakaś wskazówka. Potem po kolei na 
Kubę, Haiti, Dominikanę, Portoryko i tym tropem do Gre-
nady. Na koniec sama Wenezuela. Mam mapę planowanej 
drogi Neli, więc może tam coś znajdę. Dojdę aż do Cata-
cumbo. Tam ma być obóz. Wtedy chyba zatrzymam się na 
moment, żeby wyleczyć rany. Na pewno jakieś będą, zaw-
sze są, a nie chciałabym umrzeć podczas misji ratunkowej. 
Potem... potem zobaczę - wyrzuciłam z siebie nocne pla-
nowanie jednocześnie mieszając owsiankę.  

– Kochanie... jesteś taka dzielna. Ja i Indiana jesteśmy 
tacy dumni - uśmiechnął się i przytulił mnie, a ja poczu-
łam, że będę tęskniła za nim zaraz po przekroczeniu progu 
domu.  

Po śniadaniu wyruszyłam na swoją misję, jednak najpierw 
zaopatrzyłam się w papier i atrament oraz przebrałam w 
spodnie, a włosy schowałam pod kapeluszem. Różnica 
była nieziemska - ludzie w porcie nie patrzyli na mnie 
dziwnie, a w każdym razie nie aż tak, jak na kobietę w 
sukience pytającą o statek pełen naukowców. Taki był mój 
zamysł, jak najbardziej upodobnić się do młodego, nierzu-
cającego się w oczy mężczyzny, usiłującego uciec z rodzin-
nej Irlandii.  

Dam radę. Nela wróci na wiosnę. Jeśli nie na tę, to na ko-
lejną. Razem wrócimy, jestem tego pewna.  

AUTOR  OPOWIADANIA: LENA K. 
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WIELKANOCNE ŁAMIGŁÓWKI 

Przygotowała: Zuzanna Sz. 



 

 

 

Składniki                                                         

Na spód: 

• 160 g masła, 

• 100 g cukru pudru 

• 2 żółtka 

• 250 g mąki 
 
Masa kajmakowa: 

• 500 ml śmietanki 36% i 1/2 szklanki cukru 
 
Dekoracja: 

• migdały, orzechy, suszone owoce np. gruszka, śliwki, 
rodzynki 

 
Przygotowanie 

Spód: 

• Masło dokładnie utrzeć z cukrem pudrem i żółtkami, 
następnie dodać przesianą mąkę i wymieszać. Połączyć 
ciasto w kulę, w razie potrzeby dodać odrobinę zimnej 
wody w celu ułatwienia połączenia się składników. Za-
winąć w folię i włożyć do lodówki na godzinę. 

• Formę o wymiarach 20 x 30 cm wysmarować masłem  
i wyłożyć papierem do pieczenia. Dno i 1 cm boków 
wyłożyć rozwałkowanym ciastem i piec przez ok. 15 
minut na złoty kolor w piekarniku nagrzanym do 190 
stopni Celcjusza. 

• Po ostudzeniu posmarować masą kajmakową i dekoro-
wać migdałami, orzechami i owocami wedle uznania  
i fantazji. 

 
Masa kajmakowa: 

• Śmietankę i cukier zagotować w rondelku mieszając aż 
cukier się rozpuści. Gotować na małym ogniu co chwilę 
mieszając rózgą, aż masa zgęstnieje i nabierze słomko-
wej barwy, ok. 30 minut. Ostudzić i posmarować spód 
mazurka. 

 

SERNIK 
 
Składniki      
• 1 kg zmielonego twarogu 
• 250 g miękkiego masła 
• 1 i 1/3 szklanki cukru pudru 
• 6 jajek 
• 1 opakowanie cukru wani-

linowego 
• 150 ml śmietanki 36% 
• 4 łyżki mąki ziemniaczanej 
 
Przygotowanie 
• Miękkie masło ubić na puszysto, stopniowo dodawać po 

jednym żółtku na przemian z łyżką cukru pudru, cały 
czas dokładnie ubijając składniki. 

• Zmniejszyć obroty miksera do średnich, dodać zmielony 
ser i połączyć. Teraz dodawać po kolei: cukier wani-
linowy, śmietankę oraz mąkę ziemniaczaną cały czas 
miksując składniki na jednolitą masę. Na koniec wy-
mieszać (delikatnie, ale dokładnie) z ubitymi na sztywno 
białkami. 

• Przygotować tortownicę o średnicy 26 cm, posmarować 
masłem i wysypać bułką tartą lub mielonymi migdałami 
lub dno wyłożyć papierem do pieczenia. 

• Masę serową wyłożyć do tortownicy i wstawić do piekar-
nika nagrzanego do 170 stopni C. Piec przez 60 minut. 
Sernik studzić stopniowo wyjmując z piekarnika 
(najpierw po trochu otwierając drzwiczki i lekko wysu-
wając sernik, w końcu wyjąć z piekarnika). Zrumieniony 
wierzch sernika posypać cukrem pudrem lub polać pole-
wą czekoladową. 
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KĄCIK Z PRZEPISAMI 

MAZUREK KAJMAKOWY 



 

 

WIELKANOCNE CIEKAWOSTKI 
 
1. Wielkanoc jest najstarszym chrześcijań-
skim świętem. Święta Wielkiej Nocy zostały 
ustanowione przez cesarza Konstantyna po 
pierwszym Soborze Nicejskim w 325 roku. 

2. W przeciwieństwie do Bożego Narodzenia, 
Wielkanoc jest świętem ruchomym.  Ustale-
nia te również sięgają 325 roku, gdy pierwszy 
Sobór Nicejski ustalił, że Święta będą wypadać 
w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej 
(paschalnej) pełni księżyca. Na zachodzie,  
w tym w Polsce, Wielkanoc może odbyć się w 
terminie pomiędzy 22 marca, a 25 kwietnia. 

3. Nazwa WIELKANOC nawiązuje do momen-
tu Zmartwychwstania. Wedle tradycji, Jezus 
zmartwychwstał nocą. 

4. Baranek wielkanocny z czerwoną wstęgą 
symbolizuje  Chrystusa 

5. Mazurek wielkanocny wypiekany w do-
mach w tym okresie wywodzi się z Turcji.  
W Polsce zaczęto piec mazurki w XVII w. Pol-
ska nazwa „mazurek” nawiązuje do Mazowsza. 

6. Tradycyjnym wypiekiem wielkanocnym 
jest babka. To ciasto, podobnie jak mazurek, 
„przywędrowało” do naszego kraju ze wscho-
du, a  z rejonów Litwy i Białorusi. Charaktery-
styczny kształt wypieku nawiązywał do spód-
nic noszonych przez kobiety w święta 
7. W  Polsce znajduje się Muzeum Pisanki. 

 
Opracowała: Emilia M. 

BABKA WIELKANOCNA 
 
Składniki  
 
• 4 duże jajka 

• 1/4 szklanki mąki pszennej 

• 3/4 mąki ziemniaczanej 

• 3/4 szklanki oleju 

• 1 szklanka cukru 

• cukier waniliowy 

• łyżeczka proszku do pieczenia 

• 2 łyki kakao 
 
Przygotowanie 
 
Oddziel żółtko od białka, ubij białka,  dodaj stopniowo cu-
kier, żółtka, olej, cukier waniliowy, mąkę (obie) z prosz-
kiem do pieczenia. Do wyłożonej papierem formy wlej pół 
porcji, do pozostałej dodaj kakao i wymieszaj, wlej ciemną 
masę i piecz w 175*C przez 45 min. 
 

 
Opracowały: Emilia M., Julia Ś., Magdalena Dz.  


