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Drodzy Czytelnicy!
W tym trudnym dla wszystkich czasie niektórzy z Was postanowili podzielić się
opowieściami o tym, jak spędzą przerwę wielkanocną. Jest nam niezwykle miło,
że na Waszych stołach nie zabraknie tradycyjnych świątecznych potraw.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom niektórych z Was, postanowiliśmy zamieścić
sekretny przepis babci na babkę wielkanocną

☺

Mamy nadzieję, że ten czas pełen będzie nadziei i wiary w lepszą przyszłość.
W tym numerze gazetki nie mogło też zabraknąć wielkanocnych życzeń.
A na koniec dla wszystkich chętnych przygotowaliśmy krótki, świąteczny quiz.
Zachęcamy do lektury i rozwiązania konkursu!

Z okazji Wielkanocy życzymy…

Szanowni Państwo,
składam życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny
i wiarą w sens życia. Pogody w sercu i radości płynącej
z faktu Zmartwychwstania Pańskiego.
Aliaksei Svirydzenka (Białoruś), KP4

Moi Drodzy,
wszystkiego najlepszego z okazji
Wielkanocy! Życzę Wam miłych Świąt,
dobrych przyjaciół i spokoju w domu.
Alesia Luzhankova (Białoruś), KP4

Szanowni Państwo,
życzę Wam szczęśliwych
Świąt Wielkanocnych
i dużo zdrowia.
Jake Hamilton
(Wielka Brytania), KP4

Moi Drodzy Koledzy,
z okazji Świąt Wielkanocnych
życzę Wam wszystkiego najlepszego,
zdrowia, dobrych przyjaciół,
spełnienia marzeń i mokrego
śmigusa-dyngusa!
Konstantin Zabello (Białoruś), KP4

Szanowni Państwo,
z okazji Wielkanocy życzę Wam
miłości, szczęścia, pomyślności,
zdrowia dla Was i Waszych bliskich.
Fiodor Ruziński (Białoruś), KP4

Drodzy Koledzy,
życzę Wam spokojnych i miłych Świąt Wielkanocnych.
Sukcesów na kursie
i dobrych ocen z testu końcowego.
Gabriel Jeremias (Brazylia), KP4

Drodzy Czytelnicy,
życzę Wam radosnych
Świąt Zmartwychwstania
Chrystusa,
smacznego jajka
i mokrego śmigusa-dyngusa.
Zdrowia i szczęścia
z okazji Wielkanocy!
Galina Purgina (Rosja), KP4

O swoich planach na Wielkanoc
opowiedzieli...
W czasie wakacji wiosennych oczywiście będę się relaksować. Codziennie będę gotowała bardzo smaczne, tradycyjne, wielkanocne
jedzenie i będę próbować polskich potraw, na przykład jajek z chrzanem, babki wielkanocnej albo żurku śląskiego. Przez pandemię
nie będę mogła nigdzie pojechać. Spędzę świąteczny czas na oglądaniu filmów i seriali na Netfliksie. Będę też rozmawiać
z przyjaciółmi, którzy mieszkają w akademiku. Wieczorami jak zwykle będę ćwiczyć w pokoju albo biegać w lesie lub
nad jeziorem. Mam nadzieję, że to będzie przyjemnie spędzony czas.
Ribi Ramadanti Multisona (Indonezja), KP1

W czasie Wielkanocy nareszcie będę miała czas, żeby się wyspać! Mam wiele planów - chcę obejrzeć ciekawe seriale,
na które wcześniej nie miałam czasu. Na pewno poświęcę się swojemu hobby – rysowaniu. Chcę narysować wiosenny krajobraz
i ludzi. Wielkanoc to święta, kiedy dużo jem, więc nie mogę zapomnieć o porannej aktywności fizycznej! Lubię gotować,
więc spróbuję ugotować jakieś świąteczne potrawy. Chcę też znaleźć chwilę dla przyjaciół - może porozmawiamy przez internet.
Urshula Szymczyk (Australia), KP1

Przed Wielkanocą zrobię duże zakupy spożywcze, żebym mogła ugotować moje ulubione jedzenie. W Niedzielę Wielkanocną
na pewno pójdę do kościoła, a kiedy wrócę do akademika, ugotuję smaczny świąteczny obiad. Potem obejrzę interesujące,
romantyczne, amerykańskie filmy. Niestety, nie będę mogła spotkać się z kolegami, bo jest pandemia, ale porozmawiam
z nimi przez telefon albo na czacie! W niedzielę wieczorem planuję zadzwonić do mojej rodziny, bo bardzo za nią tęsknię.
Chcę złożyć życzenia moim bliskim. Wieczorami będę spacerować w parku koło akademika i cieszyć się wiosenną pogodą.
Hanna Ifunanya Iwuoha (Nigeria), KP1

Przerwę wielkanocną wykorzystam na kontakt z rodziną i przyjaciółmi w Indonezji. Zwykle
nie mogę z nimi rozmawiać z powodu różnic czasowych. Kiedy kończę zajęcia w Polsce,
w Indonezji jest już noc. Dlatego właśnie nie mogę się doczekać Wielkanocy! Nie będę
mogła być z rodziną, ale przynajmniej będziemy mogli długo rozmawiać. Ten specjalny
czas wolny wykorzystam na obserwację polskiej kultury. Interesuje mnie, jak Polacy spędzają
tak ważne katolickie święto. Chciałabym spróbować świątecznych potraw i może znajdę
w internecie przepis na babkę wielkanocną, bo bardzo lubię jeść ciasta. To będzie pozytywny czas!
Astrella Devina (Indonezja), KP1

O swoich planach na Wielkanoc
opowiedzieli...
Myślę, że przerwę wielkanocną wykorzystam bardzo aktywnie. Po pierwsze, muszę zrobić świąteczne porządki w swoim
pokoju. Po drugie, powinnam napisać 3 referaty w języku polskim i przeczytać kilka książek o rolnictwie. W sobotę
zadzwonię do mojej rodziny w Indonezji, a później porozmawiam z moimi przyjaciółmi z akademika. Może pójdziemy
razem na spacer do parku. Wieczory będę spędzać w pokoju. Razem z moją współlokatorką będziemy oglądać filmy,
może po polsku, żeby praktykować język.
Nabilah Amany (Indonezja), KP1
W czasie wakacji wiosennych chcę spędzać czas interesująco i produktywnie. Będę wstawać wcześnie i zaczynać dzień
aktywnością fizyczną. Kiedy pójdę na zakupy, kupię produkty potrzebne do zrobienia babki cytrynowej. Chcę spróbować
ugotować żurek, bo Polacy mówią, że jest pyszny. Nie chcę spędzać tych dni samotnie. Będę spotykać się z przyjaciółką
i oglądać polskie kreskówki.
Dinara Maksutova (Kazachstan), KP1
W czasie Wielkanocy będę wysyłać listy i pocztówki z Polski do mojej rodziny. Wykorzystam ten czas na naukę
i rozmowy z przyjaciółmi. Mam nadzieję, że pogoda będzie piękna, bo będę mogła spędzać czas na zewnątrz. Tęsknię
za indonezyjskim słońcem – pora na wiosnę!
Hanifah P. Darmawanti (Indonezja), KP1
Wielkanoc to czas, w którym będę mógł często spotykać się z moimi kolegami i często rozmawiać przez telefon
z moją rodziną. Te krótkie wakacje wiosenne wykorzystam też na naukę genetyki. Mam nowy przepis na barszcz biały.
Planuję sam go ugotować, mam nadzieję, że będzie mi smakować!
Ade Fajrian (Indonezja), KP1
Bardzo chciałbym pojechać na Wielkanoc do Krakowa, żeby spędzić święta z moimi przyjaciółmi – Asoloko i Matthew.
Niestety, najprawdopodobniej będę musiał zostać tutaj, w Katowicach. W tym specjalnym czasie będę chodził do kościoła.
Planuję też odwiedzić kilka interesujących miejsc, na przykład Spodek. Razem z moimi nigeryjskimi przyjaciółmi planujemy
uroczystą kolację. Będziemy jeść ulubione potrawy i rozmawiać.
Festus Ikechukwu Ogbozor (Nigeria), KP1

Sekretny przepis babci
na babkę wielkanocną
Składniki:
5 jajek (same białka)
1 ½ szklanki cukru
1 szklanka oleju
1 szklanka oranżady
3 szklanki mąki
2 łyżeczki proszku do pieczenia
2 łyżeczki cukru waniliowego
3 łyżki kakao
Wykonanie:
Białka ubić na pianę, następnie dodawać stopniowo cukier i nadal ubijać. Potem
wsypać mąkę i proszek do pieczenia, dodać olej i oranżadę. Wszystko wymieszać.
Ciasto podzielić na 2 części – do jednej dodać kakao, a do drugiej cukier waniliowy.
Do okrągłej formy wlewać 2 łyżki ciemnego ciasta i 2 łyżki jasnego ciasta (i tak
na zmianę). Piec w 180º C około 45 minut. Gotową babkę można posypać cukrem
pudrem. Smacznego!
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