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Felieton niekontrolowany 

 

Święta bez wołu i osiołka? 

 

Książka głowy kościoła katolickiego wywołała burzę. Dyskusje na temat świąt wyszły 

już poza włoskie granice. Czy mamy czego się obawiać? 

 
Boże Narodzenie to święta, które dla katolików są najważniejszym wydarzeniem 

religijnym w ciągu roku. Od najmłodszych lat przychodząc do kościoła podziwiamy 

Dziecię Boże i pilnujących je pasterzy wraz ze zwierzętami. Tradycja „stajenkowa” została 

zapoczątkowana przez św. Franciszka  

z Asyżu.  

 

Od czasu ukazania się książki papieża 

Benedykta XVI pt. „Jezus z Nazaretu. 

Dzieciństwo” – postrzeganie świąt uległo 

zmianie. W swojej publikacji papież ukazał 

błędy w tłumaczeniu Ewangelii. Podczas 

narodzin Jezusa nie było przy nim żadnych 

zwierząt. Ich pojawienie się wynika  

z domysłów i powiązań. Za prorokiem 

Izajaszem (i jego słowami: „Wół 

rozpoznaje)  swego pana i osioł żłób swego 

właściciela” tłumacze uznali, że skoro 

pasterz był przy narodzinach Syna Bożego, 

to i musiał mieć przy sobie swoich podopiecznych, czyli zwierzęta. Skoro mamy żłób – to 

na pewno jest koło niego osiołek. Niektórzy katolicy nie uznają „nowej prawdy” o Bożym 

Narodzeniu. Są zdania, że od wieków w stajence były zwierzęta i żaden człowiek tego nie 

zmieni. Na ten temat wypowiedzieli się także mistrzowie szopkarstwa. Mówią: „Osiołek  

i wół byli od zawsze, to i teraz też będą”.  

 

Znany szopkarz Genny Di Virgilo na łamach portalu wp.pl powiedział, że zwierzęta muszą 

stać w każdym żłobku. Mają one znaczenie symboliczne. Wół stojący po lewej stronie ma 

symbolizować zachód, a osioł wschód. Mistrzowie sztuki szopkarskiej akceptują i tolerują 

słowa Ojca Świętego Benedykta XVI, ale nie zmienią „wyposażenia” stajenki. 
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Teraz wszystko zależy od indywidualnego podejścia proboszcza parafii i włodarzy miast. 

Czy zwierzchnik kościoła katolickiego zmieni historię Bożego Narodzenia czy też nie?  

O tym przekonamy się już niedługo, bo święta są tuż tuż.  

 

Wszystkim czytelnikom życzę, aby w swojej stajence odnaleźli to, czego naprawdę 

szukają, niekoniecznie w postaci osła czy wołu.       

   

Sandra Kotlewska 

 

Kiedy przyjdzie czas na pienia nabożne... 

 

Historia polskich kolęd jest bardzo bogata. Chyba każdy potrafi intuicyjnie 

zaśpiewać, czy zanucić fragment kilku z nich. Stanowią one trwały element 

tradycji świąt Bożego Narodzenia. W wielu rodzinach są odśpiewywane lub 

chociaż odtwarzane podczas wigilijnej wieczerzy oraz w chwilach dalszego, 

radosnego świętowania… Niestety, takie zwyczaje zaczynają niekiedy zanikać,  

a polskie utwory są wypierane na rzecz amerykańskich piosenek świątecznych, 

które nawiązują raczej do popkultury, niż tradycji.  

 

Słowo kolęda pochodzi od łacińskiego „calendae”, czyli nazwy pierwszego dnia 

miesiąca, w którym mijał termin płacenia długów. Nie ma co ukrywać, że samo 

słowo zostało niejako zapożyczone od pogan przez chrześcijan i z biegiem czasu 

przyjęło się w tradycji wyznawców Chrystusa. Najstarszym zabytkiem w polskiej 

kulturze, prawdopodobnie napisanym w roku 1424, jest pieśń „Zdrów bądź Królu 

anielski”: 

 

 

 

 

 

Zdrów bądź Królu Anjelski, 

K’ nam na świat w ciele przyszły. 

Tyś zajisty Bóg skryty, 

W święte, czyste ciało wlity...  
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Tekst tej kolędy został zapisany w kazaniu Szczekny na Boże Narodzenie w roku 

1424. Możliwym jest, że w oryginale tekst pochodzi ze źródeł czeskich, albo, co 

pewniejsze, łacińskich, jednak stanowi on pierwszy kolędowy zapis w języku 

polskim.  

Późniejsze kolędy zawierają wiele nawiązań do ówczesnej obyczajowości. Któż  

z nas nie śpiewał lub chociaż nie słyszał tekstu „Przybieżeli do Betlejem pasterze”, 

„Anioł pasterzom mówił”. Dla przeciętnego Polaka obecność mrozu oraz śniegu  

w szopie, w której miał narodzić się Jezus nie jest niczym zadziwiającym. Nie 

brakuje też tekstów pisanych gwarą góralską – „Oj, maluśki maluśki” stanowi tego 

najlepszy przykład.  

W dzisiejszych czasach mamy do czynienia z wieloma aranżacjami tradycyjnych 

kolęd, artyści interpretują na sobie właściwy sposób utwory, czego efektem może 

być rockowa ballada, albo pastorałka w rytmie hip-hopu. W centrach handlowych 

odtwarzane świąteczne melodie stanowią kolejny chwyt marketingowy. 

  

Jednak odśpiewując w tym roku kolędy przy rodzinnym stole pamiętajmy, że nie 

stanowią one elementu popkultury – nie są czymś w rodzaju czekoladowego św. 

Mikołaja, czy pana w czerwonym kubraczku, w niczym nie przypominającego 

biskupa – ale mają o wiele bogatszą historię, wartą zgłębienia. 

M.M. 

 

 
 

Zdrow bądź, Panie, od Panny 

Jenż się narodził za nie. 

Zdrow bądź, Jezu Kryste, Krolu! 

Racz przyjąci naszę chwałę. 

 

Racz daci dobre skonanie 

Prze twej Matki zasłużenie, 

Abychom cię wżdy chwalili, 

Z tobą wiecznie krolowli. Amen. 
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Hej kolęda, kolęda 

Poniższy tekst, z zachętą do wspólnego kolędowania, 

przesłała pani Małgorzata Hamernik – miłośniczka słowa  

i polonistka w SP nr 12 w Elblągu. Pani Hamernik wyraziła 

zgodę na publikację utworu w naszej gazetce z nadzieją, że 

zainspiruje inne osoby, także studentów, do samodzielnej 

twórczości o charakterze kolędowym. To taka 

niepowtarzalna tradycja i niezwykła chwila religijnej 

refleksji… 

NARODZINY 

Wiele wieków temu, 

Na odległej ziemi, 

Powitano Tego, 

Który świat odmienił. 

 

Jedni Go przyjęli, 

Inni odrzucili, 

Wszyscy jednak zgodnie 

Zadziwieni byli. 

 

Wzywał do pokuty,  

Życia w uniżeniu, 

W darze niósł swą łaskę, 

Mówił o zbawieniu.  
 

Zachęcał każdego,  

Aby w duchu ożył, 

By mógł się nazywać, 

Odtąd dzieckiem Bożym. 

 

Choć minęły wieki, 

Chrystus się wciąż rodzi, 

Na świecie codziennie,  

W sercach wielu ludzi. 

 

Już nie w lichej stajni, 

Nie wśród owiec stada, 

Przychodzi do tego, 

Który pragnie Pana. 

 

Tego, który tęskni, 

Marzy Go poznawać, 

Widzieć w Nim Opokę, 

Miłość Mu wyznawać. 

 

Chwalmy więc Jezusa, 

Cześć Mu oddawajmy, 

Śpiewajmy mu pieśni, 

Na cymbałach grajmy. 

 

Chwała Ci, o wielki, 

Wszechmogący Boże! 

Chylę dziś przed Tobą 

Głowę mą w pokorze. 

 

Małgorzata Hamernik  
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Trudna praca – bycie Świętym Mikołajem  

Obecnie, wymagania przeciętnego konsumenta wzrosły do granic możliwości. Święta 

dawniej kojarzyły się z zapachem pomarańczy, śpiewaniem kolęd, pasterką. Dzisiaj to 

przede  wszystkim prezenty i szał zakupów.  

 

Kto z nas nie ma problemów z wybraniem prezentu dla ukochanej osoby? Billboardy 

reklamowe krzyczą do nas KUP MNIE! Otacza nas masa rzeczy potrzebnych  

i niepotrzebnych, które przesłaniają nam potrzebę funkcjonalności i przydatności. 

Technologia jest już na tak zaawansowanym poziomie, że mamy problem z doborem 

odpowiedniego podarku. Możemy wybierać aplikacje, 

parametry a nawet kolory naszych wynalazków. 

Najlepszym konsumentem są oczywiście młodzi ludzie i 

dzieci, które chłoną reklamy jak gąbka. Sięgając pamięcią 

do – chociażby – I Komunii Świętej pamiętamy, że nasze 

marzenia były w miarę przyziemne: zegarek, radio czy 

rower. Teraz dzieciaki wybierają quady, laptopy, tablety  

i wiele różnych gadżetów, których nazwy przyprawiają  

o zawroty głowy.  

 

Święty Mikołaj ma naprawdę trudną pracę. Sami przecież nim jesteśmy, a zakup 

prezentów jest dla nas niezłym wyzwaniem. On nie lubi tego, ona lubi tylko taką markę. 

Jak więc kupić prezent, aby się spodobał, zostawił nam co nieco w portfelu i aby był 

funkcjonalny?  

Drogi Święty Mikołaju albo Mikołajko! Na początku zacznijmy od przygotowania budżetu. 

Sprawdź ile możesz przeznaczyć na jedną osobę. Następnie spojrzyjmy na upodobania 

drugiej osoby: kolor, markę, zapach, zainteresowania naszego bliskiego. Kolejny krok to 

rozpoznanie. Krążymy po sklepach szukając czegoś, co spełnia nasze wymagania. Dobra 

rada: nie kupujcie od razu – nie znając ceny z innych sklepów! Najlepszym rozwiązaniem 

jest konsultacja, np. z wyszukiwarką w sieci. Wpiszcie sobie dany produkt i spójrzcie jakie 

są przedziały cenowe. Jeśli cena Wam odpowiada – nie zastanawiajcie się tylko kupcie 

daną rzecz. Jeżeli zrobicie dobrą analizę cenową, na pewno zostanie Wam trochę kaski na 

zakup prezentu dla samego siebie.  

A więc Mikołaju, Mikołajko, szukaj prezentu z głową a nie kupuj co pierwsze to lepsze!  

          Sandra Kotlewska 
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WILGILIJNE NASTROJE… 

 

Wigilia w lesie 
 
I drzewa mają swą wigilię... 
W najkrótszy dzień Bożego roku, 
Gdy błękitnieje śnieg o zmroku, 
W okiściach, jak olbrzymie lilie, 
Białe smereczki, sosny, jodły, 
Z zapartym tchem wsłuchane w ciszę, 
Snują zadumy jakieś mnisze, 
Rozpamiętując święte modły. 
Las niemy jest jak tajemnica, 
Milczący jak oczekiwanie, 
Bo coś się dzieje, coś się stanie, 
Coś wyśni się, wyjawi lica. 
Chat izbom posłał las choinki, 
Któż jemu w darze dziw przyniesie, 
Śnieg jeno spadł na drzewa w lesie, 
Dłoniom gałęzi w upominki. 
Las drży w napięciu i nadziei, 
Niekiedy srebrne sfruną puchy 
I polatują jak snu duchy... 
Wtem bić przestało serce kniei, 
Bo z pierwszą gwiazdą nieb rozłogów, 
Z gęstwiny, rozgarniając zieleń, 
Wynurza głowę pyszny jeleń 
Z świeczkami na rosochach rogów... 

    Leopold Staff   
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wybór: Joanna Dębiniec 

Kto wymyślił choinki... 
 
Moje kochane dzieci, 
był taki czas na świecie,  
że wcale nie było choinek...  
Ciężkie to były czasy niepospolicie, 
bo cóż to, proszę was, za życie  
na święta bez choinki, 
czyste kpinki....  

Konstanty I. Gałczyński 

 

 

Choinka  
 
Ziemio, ziemiątko, 
Nocą nad łóżkiem 
Świecisz i krążysz 
Różowym jabłuszkiem. 
Sny wyogromniały, 
Ziemio, zieminko, 
Wszechświat stał w pokoju 
Świąteczną choinką. 
Ziemio, ziemeczko, 
Dróżki gwiaździste 
Po gałązkach błyskały 
Mlekiem wieczystem. 
Trzaskały świeczki, 
Świerkowe świerszcze, 
Anioł zaniemówił 
Najpiękniejszym wierszem. 

 
Julian Tuwim 

 

Wigilia 

Już wzdychał na myśl o Bożym Narodzeniu 
o tym jak naprawdę było 
zaczął się modlić do świętej rewolucji w Betlejem 
od której liczymy czas 
kiedy znów zaczął merdać puszysty ogon tradycji 
wprosiła się choinka za osiemdziesiąt złotych 
elegancko ubrana 
mlaskały kluski z makiem 
kura po wigilii spieszyła na rosół 
potem milczenie większe niż żal 
i już na gwiazdkę stuprocentowy szalik przytulny 
jak kotka 
żeby się nie ubierać za cienko 
i nie kasłać za grubo 
zdrzemnął się na dwóch fotelach 
wydawało mu się że słowo ciałem się stało - i 
mieszkało poza nami 
nawet usłyszał że za oknem przyszedł Pan Jezus 
prosty jak kościół z jedną tylko malwą 
obdarty ze śniegu i polskich kolęd 
za wcześnie za późno nie w porę 
 
nacisnął dzwonek, dzwonek był nieczynny  

Jan Twardowski 
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Warsztaty dziennikarskie w Warszawie 

W związku z działalnością studenckiej gazetki PWSZ NEW PROJECT grupa 
studentów z IPJ PWSZ w Elblągu wyjechała do Warszawy na warsztaty 
dziennikarskie, organizowane przez Collegium Civitas w dniach 5 – 9 września  
2012 r. w Pałacu Kultury i Nauki. Osobą prowadzącą warsztaty był redaktor 
„Polityki” pan Grzegorz Rzeczkowski. Dodam, że nasza elbląska grupa była 
najliczniejsza i – jak stwierdził pan Grzegorz Rzeczkowski – najsilniejsza. 

Początkowe spotkanie stanowiło rodzaj wprowadzenia w tematykę 
dobrego i skutecznego tworzenia dobrych artykułów, po czym rozpoczęliśmy 
własny warsztat pisarski. Kolejnego dnia wykłady były poświęcone układowi 
strony internetowej, porządkowaniu informacji, a przede wszystkim zasadom 
korzystania z depesz Polskiej Agencji Prasowej. Od tej pory inaczej postrzegamy 
pracę dziennikarza i redaktora. Jednym z najtrudniejszych zadań było dobieranie  
i obróbka fotografii cyfrowych oraz dopasowanie ich do odpowiednich artykułów.  

Nasze warsztaty zakończyły się doświadczeniem dziennikarskim, które 
przeprowadziliśmy w parach. Naszym zadaniem było wyjście na ulice Warszawy  
i zebranie jak największej ilości tematów do gazetki lokalnej, stworzenie strony  
z wiadomościami oraz dobranie odpowiednich zdjęć i zredagowanie artykułów. 
Efektem naszej pracy były ciekawe artykuły, które mogłyby ukazać się  
w potencjalnej gazetce lokalnej.  

Oprócz warsztatów oczywiście zwiedzaliśmy Warszawę. Najcenniejszym 
doświadczeniem była dla nas wizyta w Muzeum Narodowym i wystawa malarstwa. 
Największe dzieła malarzy Polski i świata spoglądały na nas z wysokich ścian 
wystawowych. Oczywiście czym byłaby podróż do Warszawy, gdyby nie spacer po 
starych Powązkach. Krypty, bogato zdobione nagrobki i katakumby wprowadzają 
odwiedzających w nastrój skupienia i refleksji. Drzewa, spomiędzy których 
wyłaniały się kolejne, wysoko wznoszące się kapliczki budziły strach i zadumę.  

Ważnym akcentem naszego uczestnictwa w warsztatach była wyprawa na 
Woronicza w dniu 8 września, kiedy to TVP otworzyła swoje drzwi dla widzów. 
Tegoroczne dni otwarte związane były z obchodami 60-lecia działalności Telewizji 
Polskiej. Mogliśmy poczuć atmosferę telewizyjnych korytarzy i studia, jak również 
spotkać się z osobami znanymi ze srebrnego ekranu. 

Ostatniego dnia warsztatów otrzymaliśmy certyfikaty ukończenia szkolenia. 
Trudno nam było się rozstać z zatłoczoną ale piękną Warszawą. Doświadczenie, 
które zdobyliśmy, na pewno przyda nam się w przyszłości.  

Mimo intensywnej nauki (szkolenia zajmowały wiele godzin) mieliśmy 
możliwość zwiedzenia stolicy, poznania ciekawych ludzi oraz skorzystania  
z pomocy specjalistów  w dziedzinie dziennikarskiej.  

        Sandra Kotlewska 
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Kulisy Warszawki 

 

We wrześniu 2012 roku, razem z grupą 

studentów, wybraliśmy się do Warszawy na 

warsztaty dziennikarskie. Organizacja 

wyjazdu odbyła pod batutą naszej uczelni, 

która sponsorowała hotel i przejazd. Podczas 

tego pobytu w stolicy można było się 

dokładnie przyjrzeć jak prezentuje się od 

kuchni największe miasto w kraju.  

  

 

Na dworzec autobusowy w Elblągu przybyłem komunikacją miejską. Wczesna godzina, na 

przystanku spotykam kolegę i koleżanki. Wszyscy obładowani torbami, w których mają 

najprawdopodobniej najpotrzebniejsze rzeczy. Kierowca autobusu otwiera luki 

bagażowe, wkładamy to co wzięliśmy, potem sprawdzenie biletów i ruszamy – przez pół 

kraju do najważniejszego ośrodka biznesu i kultury.  

Jazda była przyjemna z kilku powodów. W autobusie było niewielu pasażerów więc 

czuliśmy się jakbyśmy jechali czymś w rodzaju klasy biznes. Na drogach pustkowie. Ale nie 

to przyciągnęło moją uwagę tylko – zaskakująco dobry stan polskich dróg. Z miejsca 

pasażera w pojeździe dostrzegałem drogi, które przypominały nie polskie dziurawe szosy 

ale zachodnie autostrady. Asfalt prosty jak na stole bilardowym. Może i niekiedy czujemy 

przesadę rządowej propagandy, ale trzeba docenić starania polskich drogowców  

w budowie dróg. 

 
Jak w Elblągu 
 

Właśnie taki, oczarowany, dojechałem do Warszawy. Miasto powitało mnie przyjaźnie. 

Na podstawie jakich danych wyciągnąłem powyższy wniosek? Ponieważ na ulicach 

spostrzegłem takie same roboty drogowe jak w Elblągu. Mimo to, nasz autobus – 

lawirując sprawnymi susami pomiędzy ogromnymi wieżowcami i biurowcami – dojechał 

na Dworzec Zachodni. Dworzec wyglądał całkiem sympatycznie jednak to nie jego strona 

zewnętrzna zwróciła moją szczególną uwagę. Otóż przy drzwiach kręcili się chyba  

 

Zdjęcie: Michał Libuda 
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Ukraińcy, którzy zaczepiali ładne dziewczyny. Więc drogie panie nie rozmawiajcie  

z nieznajomymi. 

 

Nasza grupa wyglądała trochę niczym przysłowiowa  japońska wycieczka, której 

uczestnicy nie wiedzą o co chodzi, ale są zadowoleni… Jednak chyba w odróżnieniu od 

nich potrafiliśmy zorganizować sobie transport do hotelu, który był usytuowany w rejonie 

Mokotowa. Wsiedliśmy do autobusu i pojechaliśmy. Potem chwila spaceru i dotarliśmy do 

hotelu Sokrates. Z perspektywy przypominał trochę te wieżowce na Nowowiejskiej  

w Elblągu. Jednak jego wyposażenie było w porządku. Miła obsługa i pani z bufetu, 

która… ale o tym za chwilę. 

 

Dziewczyny miały własne 3-osobowe pokoje a ja z kolegą 2-osobowy. Pokoje te były 

wyposażone w łazienkę z kabiną prysznicową, lodówkę, telewizor i Internet.  Jednak  

z tym Internetem to miałem problem. Szukałem sieci „na dziko” – cóż, były 

zabezpieczone. Dedukując, poszedłem do recepcji i uzyskałem sporo informacji. 

Najważniejsze oczywiście dotyczyły danych do logowania. Gdybym je tu ujawnił, nie 

zachowałbym się fair w stosunku do pracowników obsługi, ale osobliwy login – „reksio” – 

mogę tu przytoczyć.  

 

Jeżeli myślicie, że w telewizorze kanałów nieprzebrane ilości, bo to Warszawa – to się 

mylicie. Standardowe wyposażenie i standardowe programy.  

 

Warszawskie cwaniaki 
 

Przyjechaliśmy do hotelu a tu już trzeba jechać do Pałacu Kultury i Nauki, ponieważ 

właśnie tam mieści się Collegium Civitas. To uczelnia, która organizuje wiele 

interesujących kursów z najróżniejszych dziedzin. Nasze zajęcia  związane były ze 

specyfiką pracy dziennikarskiej. Wykłady prowadziło dwóch pracowników „Polityki”, czyli 

redaktor Grzegorz Rzeczkowski i grafik – Tomasz Pawlak. W trakcie warsztatów pisaliśmy 

artykuły, nasi instruktorzy – profesjonaliści,  opowiadali o zawodowych kulisach. 

Zdobyłem sporo informacji związanych z rolą grafiki w czasopiśmie. Przekonałem się też, 

że projektowanie stron internetowych czy robienie zdjęć wymaga umiejętności 

artystycznych.  

 

Miejsce. Cóż, Pałac Kultury i Nauki nie robi takiego wrażenia jak ceny i jakość obsługi  

w znajdującym się tam barze. Tutaj powinienem nawiązać do owiniętej tajemnicą pani  

z bufetu w Sokratesie. Zajęcia mieliśmy od 15.30 do późnego wieczora i skutkiem tego nie 

za bardzo było gdzie zjeść czegoś po warsztatach. Razem z kolegą poprosiliśmy więc 

panią z hotelowej kuchni o zrobienie kanapek. Powiedziała, że może zrobić za 2 złote – 
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każdą. Ok. To poprosimy z szynką albo serem –zasugerowałem. Jednak ku zdziwieniu 

dostaliśmy w tej samej cenie jeszcze sałatę i paprykę oraz soczki. W Pałacu tylko za bułkę 

musielibyśmy zapłacić 5 złotych. To niech sobie zdzierają kasę z innych, ale nie z elbląskich 

studentów. Na elblążanina nie ma cwaniaka. A propos tego pałacowego baru – koleżanka 

zamówiła szpinak, który potem musiała wyrzucić. 

 

Najlepsze metro 
 

Miejscowa komunikacja miejska to dla mnie 

największe odkrycie tego wyjazdu. W sensie 

pozytywnym oczywiście, ponieważ nie wiedziałem, 

że podróżowanie po mieście może być tak 

komfortowe. Prym wiedzie metro. Jeżeli czymś 

jeździć po Warszawie to metrem, którym można 

dotrzeć prawie wszędzie. Znaleźć można miejsca 

siedzące, a i tłoczno nie jest w tych obszernych 

wagonikach. 

 

Między wykładami zwiedzaliśmy Warszawę. 

Poszliśmy do Muzeum Narodowego, gdzie można było wykorzystać trochę wiedzy 

malarskiej. Jednak najważniejsza była „Bitwa pod Grunwaldem” pędzla Jana Matejki. Ten 

obraz jest monumentalny, złota rama. Prezentuje się świetnie. W sklepie dla turystów 

drożyzna, jednak książkę o malarstwie kupiłem. A propos malarskich widoków – 

podziwiałem również stadion narodowy, który wyróżnia się wieczorną kolorystyką. 

 

Stolica nie jest zbytnio zatłoczona, czego jednak nie można powiedzieć o jej dworcach czy 

różnych przejściach, będących swoistymi węzłami komunikacyjnymi dla pieszych. W tych 

miejscach jest najwięcej sklepów, być może z myślą o pędzących do pracy ludziach… 

Właśnie tam kwitnie handel i złodziejstwo. Sprzedaje się co tylko można. Jak się 

domyślacie, grasuje tam również straż miejska, która wyłapuje tych wszystkich 

nielegalnych sprzedawców.  

 

Sokrates usytuowany jest w sąsiedztwie niedużego rynku, na którym sprzedają głównie…  

Chińczycy. Przede wszystkim ciuchy i fast foody.   

 

Warszawa to miasto kontrastów, jednak wśród jej mieszkańców można znaleźć 

sprzymierzeńców, jak np. panią z przystanku, która pomogła nam dotrzeć odpowiednią 

komunikacja miejską do Sokratesa.  
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Stolica nie jest aż tak biedna, jak ci, zaludniający, ją nielegalni handlarze ani też aż tak 

bogata, jak znajdujący się w budowie największy apartamentowiec tzw. „Żagiel”,  

w którym najlepsze lokum kosztuje 20 milionów złotych… 

 

Podziękowania za organizację dla Pani dr Katarzyny Jarosińskiej Buriak oraz ukłony dla 

Pani z obsługi Sokratesa. 

Michał Libuda 

 

Telewizyjne magazyny 

Drodzy studenci mogliście się już zorientować, 

że prezentuję swoje przemyślenia z wyjazdu 

na warsztaty dziennikarskie do Warszawy.   

W związku z tym chciałbym odnieść się do 

jeszcze jednego wydarzenia, które 

przydarzyło nam się w trakcie pobytu. To 

festyn i zwiedzanie zaplecza z okazji 60-lecia 

Telewizji Polskiej.  
 

Na dziedzińcu TVP było dużo ludzi. Żeby tam 

wejść, trzeba było zdobyć specjalny numerek, 

który przydawał się w kolejce do 

poszczególnych atrakcji. Były koncerty, 

stoiska z darmowym manicure... Można było 

spotkać osobowości telewizyjne, jak np. Rafał Patyra czy Piotr Chęciński. Z grupą 

turystów udało nam się zwiedzić studia telewizyjne. Nasza koleżanka udzieliła wywiadu 

dla miejscowej telewizji.  

 

Z mankamentów: przed wejściem do studia czekaliśmy sporo czasu, ponieważ 

organizatorzy chyba się trochę w tym wszystkim pogubili. Ogromny natłok ludzi i dużo 

chaosu – jak to w niektórych programach TVP. Zdenerwowanie, gdy brakowało informacji 

co do kierunku zwiedzania (z tego powodu nie zobaczyłem najważniejszego, czyli studia 

Wiadomości). 
 

W trakcie zwiedzania pomieszczeń studyjnych można było podziwiać  profesjonalne 

wyposażenie i specjalistyczny sprzęt, jednak to nie kamery przyciągały rzesze – 

największym zainteresowaniem cieszyli się Grażyna Torbicka i Anna Popek. Celebryci  
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pozowali do zdjęć jak profesjonaliści i rozdawali autografy. Cokolwiek zabawnie 

prezentował się Krzysztof Krawczyk, śpiewający razem z młodzieżowym zespołem. 

Przypominał trochę rockmana. Dodatkową atrakcją byli jacyś ludzie, którzy zapraszali go 

na koncerty w sposób tak nachalny, jak politycy podczas kampanii wyborczej. Znany z roli 

Brunera w „Klosie” Emil Karewicz  również rozdawał autografy. Niektórym udzielało się 

podniecenie nastolatek, które robiły sobie zdjęcia z Conrado Moreno… 
 

Intrygującą przestrzeń stanowiły magazyny telewizyjnych rekwizytów. Oczywiście 

interesowały one szczególnie dzieci, ale i dorośli znaleźliby coś dla siebie. Cóż, jednak 

zwiedzający byli mocno zawiedzeni, bowiem rekwizyty były widoczne jak… za ladą 

osiedlowego sklepu. Nie można było ich ani dotknąć, ani przymierzyć. Czy zrobienie fotki 

z czapką Klosa, czy z czymkolwiek innym, to zbyt duże wymagania względem 

pomysłodawców dnia otwartego telewizji? 

 

Najzabawniejszym, według mnie, etapem zwiedzania była prezentacja planu serialu 

„Klan”. Telenowela ta nie cieszy się taką popularnością jak dawniej, co – niestety – 

znajduje odzwierciedlenie w koncepcji wystroju tego planu filmowego. Filmowe 

mieszkania bohaterów „Klanu” są schematyczne, nie ma tam polotu, nowoczesności.  
 

W lepszym humorze opuszczałem halę filmowej „rodzinki.pl” i serialu „Ja to mam 

szczęście”. Dziwiło mnie jedynie to, że niektórzy zwiedzający nie wiedzieli nawet, że takie 

seriale są emitowane. Pozytywne wrażenie zrobiła (nie tylko na mnie) dekoracja 

„rodzinki”. To był chyba najlepiej stylizowany dom, który miałem okazję zwiedzać. Nie ma 

porównania z „Klanem”! W zestawieniu z „rodzinką.pl” ta – najdłuższa polska telenowela 

– sytuuje się chyba jest jeszcze w średniowieczu. Budynki, w których nagrywa się te 

seriale przypominają magazyny wojskowe. Gdyby obok nich stały czołgi to można by się 

pomylić, czy przypadkiem nie znajdujemy się na terenie wojskowym. Ach ta 

nowoczesność w telewizji! 
 

W głównym budynku, gdzie właśnie ta nowoczesność bombardowała zwiedzających ze 

wszystkich stron, można się było dowiedzieć wiele na temat obwianej legendą cyfryzacji 

czy różnych technologii filmowych.  
 

Duże zainteresowanie wzbudzało stoisko prognozy pogody, gdzie można było… 

poprowadzić własną pogodynkową audycję.  

Wrażenie ogólne można by określić jako przeciętne.  

Michał Libuda 
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Studenci z koła naukowego „Seneka” na 

konferencji w Stralsundzie 

 

W dniach 10 – 12.10.2012 roku w Fachhochschule Stralsund odbyła się konferencja 

naukowa: „Challenges and opportunities – discussing  the financial future”.  

Kierownikiem spotkania był prof. dr Patrick Moore. Na wydarzenie przybyło wielu 

międzynarodowych ekspertów w dziedzinie finansów, m.in. Reinhard Hahn – 

dyrektor Deutsche Banku, Heiko Thieme z American Heritage Management, dr 

Paweł Śliwiński z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Hartmut Oertel z CEO 

of G&O Business Consulting Shanghai, czy dr Modestas Plakys z Nordea Bank 

Lithuania.  

 

Po wygłoszeniu przemówień przez przedstawicieli biznesu, zorganizowana została 

dyskusja, prowadzona przez prof. dra Hiltgunt Fanning z Modestas Plakys, 

Aleksandra Munstera (Nord LB), Rene Schernikau (Investitionsbank Sachsen-

Anhalt), Thomas Leypold (Firmencreditbank), Grit Bugasch (PWC Berlin) i Olli 

Backmann (Frankfurt). Dyskusja opierała się na rozważaniach na temat: „W jaki 

sposób poradzić sobie z kryzysem i czego możemy się spodziewać w przyszłości” 

oraz „Jak można było doświadczyć kryzysu – z punktu widzenia bankowego”.  

W międzynarodowym gronie można było zauważyć dwa rodzaje myślenia: model 

europejski i amerykański. Europejczycy w swoich wykładach skupiali się głównie na 

mechanizmach działania banków i rynków finansowych. Z kolei amerykański 

ekspert przekonywał studentów, że może być to najlepsze 20 lat rozwoju 

gospodarki, wystarczy, aby każdy z nas znalazł oraz wykorzystał swoje szanse  

i talenty. Uczestnicy konferencji bardzo mocno akcentowali, jak ważna jest dla 

naszego świata współpraca między Europą – Stanami Zjednoczonymi – Chinami.  

 

W tracie konferencji zaplanowane były warsztaty dla studentów, a po ich 

zakończeniu wspólna prezentacja wyników. Wszyscy przybyli studenci zostali 

podzieleni byli na dwie grupy. Naszym zadaniem był czynny udział w dyskusji i (na 

podstawie wysuniętych wniosków) stworzenie plakatu, dotyczącego finansowych 

aspektów polskiego biznesu. Plakat został następnie zaprezentowany przed 

wszystkimi członkami konferencji.  
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Przewodniczącą naszej grupy warsztatowej była pani dr Beata Kotowska (UG). 

PWSZ w Elblągu reprezentowali członkowie koła naukowego SENEKA: Faustyna 

Gryboś, Marta Szewczuk, Katarzyna Pleszkun, Justyna Jeremicz, Borys Klejnota 

(wszyscy z III roku PG) i Patrycja Posiewka (II EM), pod opieką mgr Marty 

Aniśkiewicz i dr Krzysztofa Sidorkiewicza. Wszyscy jesteśmy zachwyceni 

wyjazdem, przywozimy niezapomniane wrażenia i zachęcamy do takich wyjazdów, 

bo to wspaniałe doświadczenie. Konferencja naukowa to nie tylko wygłaszanie  

i słuchanie referatów, ale możliwość poznania wielu interesujących ludzi. Pozwala 

również rozwijać naszą osobowość i charakter.  

Justyna Jeremicz 

                                         

Erasmus? Najlepsza przygoda życia! 

 

 

Na pomysł wyjazdu w ramach 

Erasmusa namówił mnie mój tata, 

któremu jestem naprawdę 

wdzięczna.  
 

Moja przygoda z Erasmusem 

rozpoczęła się dokładnie 1 marca 

2012 r. Zanim się obejrzałam, 

byłam  już spakowana i gotowa na 

rozpoczęcie nowego etapu  

w moim życiu.  
 

Nie da się opisać i przelać 

wszystkich myśli i wspomnień „na kartkę”. To milion przygód i wspaniałych chwil, 

tysiące przejechanych kilometrów podczas podróży, kilkaset nowo poznanych 

ludzi, którzy na zawsze zostaną w mojej pamięci. Wyjeżdżając, byłam pełna obaw: 

niepewna swoich umiejętności językowych oraz tego, czy odnajdę się w tak innym, 

obcym mi dotychczas środowisku. Miałam okazję poznać nie tylko zupełnie inną 

uniwersytecką rzeczywistość, lecz także poznać niemiecką kulturę i zmienić zdanie 

o istniejących, tak licznych, stereotypach. Znacznie poprawiłam umiejętności 

językowe, nawiązałam znajomości z ludźmi z niemal całego świata.  
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Będąc tam, uczęszczałam na ciekawe zajęcia związane z moim kierunkiem studiów 

oraz na kursy językowe, które mogłam sobie wybrać i dowolnie ustalić plan 

studiów. Ponadto, uczelnia oferowała całą gamę zajęć sportowych, na które 

można było uczęszczać.  
 

Przed rozpoczęciem semestru uczelnia partnerska zorganizowała dla wszystkich 

studentów zagranicznych tzw. tydzień orientacyjny, podczas którego zostały 

przygotowane spotkania zapoznawcze, orientacyjne, związane z uczelnią  

i miastem oraz, podczas którego można było poznać innych „Erasmusów”. 
 

Poza samymi studiami i uczelnią bardzo intensywnie było rozwinięte życie 

studenckie. Dla studentów zagranicznych, zarówno „Erasmusów” jak  

i studiujących w pełnym wymiarze, oraz dla studentów niemieckich, został 

założony tzw. klub studencki – miejsce spotkań i imprez.  
 

Jeśli chodzi o koszty, to wszystko oczywiście zależy od stylu życia. Koszty 

wyżywienia w Niemczech są niemalże takie same jak w Polsce. Duży wpływ na 

moje wydatki miały liczne wycieczki, które odbyłam będąc tam, i które gorąco 

polecam.  
 

Stralsund – stał się moim drugim domem – miejscem, którego uliczki 

przemierzałam wielokrotnie, w którym żyłam przez 7 miesięcy i gdzie 

pozostawiłam po sobie „ślad”.  
 

Jeśli ktoś z Was ma również taką możliwość, niech nie zastanawia się ani chwili. 

Trzeba przełamać swój strach i ruszać w podróż życia – nie ma rzeczy 

niemożliwych, są tylko czasem trudne do osiągnięcia. Niczego nie jestem bardziej 

pewna niż tego, że spędziłam w Niemczech najlepsze chwile mojego życia.  
 

Naprawdę wyjazd na Erasmusa mogę polecić każdemu studentowi – to „szkoła 

życia”, doświadczenie, którego nie zdobędziemy ucząc się tylko z podręczników. 

Korzystajcie z tej szansy! To ogromna inwestycja w siebie... a ponadto: wspaniali 

ludzie, urokliwe miejsca i rewelacyjna szansa nauki języka obcego. Polecam 

każdemu studentowi. Naprawdę warto! Bo w życiu najważniejsze są wspomnienia, 

których nikt nam nie odbierze. 

Sylwia Konowrocka  
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Profesor Jerzy Bralczyk…  

„Co na języku to w głowie” 

Na jego wideoblogu „Słowo się rzekło”, można przeczytać następującą 

autocharakterystykę: „Językoznawca, specjalista w zakresie języka mediów, 

polityki i reklamy. Wykłada w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu 

Warszawskiego oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Zbiera wydania 

Pana Tadeusza i stare podręczniki dobrego zachowania i mówienia. Jest autorem 

wielu publikacji książkowych i artykułów. Oprócz językoznawstwa interesuje 

się... życiem”. 

 

Pewnie niewielu z Was wie, że Profesor Jerzy Bralczyk 26 września 2012 roku 

gościł w naszym mieście podczas Elbląskiego Forum Kulturoznawczego. 

Tegoroczne forum przebiegało pod hasłem „Od przybytku głowa boli. Kultura 

nadmiaru w czasach niedomiaru”. Forum miało charakter interdyscyplinarny  

i otwarty, w związku z czym każdy z nas mógł wziąć w nim udział. Prof. dr hab. 

Jerzy Bralczyk wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Za dużo słów”. Słuchaczami 

wykładu były nawet dzieci szkół podstawowych. 

 –  Skoro od przybytku głowa boli, może powinienem mówić krócej? Tymi słowami 

profesor Jerzy Bralczyk rozpoczął swój wykład, który rzeczywiście nie był długi, a 

szkoda bo nikt się podczas wykładu nie nudził. Językoznawca w swoim wykładzie 

zauważył, że ludzie nie lubią nadmiaru słów ani w mowie, ani w piśmie. Przyczyną 

tego zjawiska jest postęp technologiczny – smsy, maile. Powszechnie ceni się 

lapidarność i lakoniczność, ale przecież nie możemy mówić tylko tyle, co trzeba, 

ponieważ nasze życie stanie się bardzo ubogie. Dawniej rozmowa dla samej 

rozmowy była niezwykle ceniona. Dziś nie mamy tego smaku w rozmowie, bo my ją 

przeprowadzamy, a nie ją prowadzimy – podkreślał prof. Bralczyk.  

W kolejnym etapie swojego przemówienia profesor zwrócił uwagę na zwroty, 

powiedzonka, powtórzenia, które często rażą nas w mówieniu, np. „właśnie”, 

„prawda”, „tak”, „nie”. Za niepotrzebne uważać można także słowa, które często 

wzmacniają naszą wypowiedź: „wiesz”, „słuchaj”, „widzisz”. Niektórzy w swojej 

przemowie nadużywają słów: „proszę Państwa” chcąc tym samym nawiązać  
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kontakt z rozmówcą. W wykładzie Jerzy Bralczyk podkreśla także fakt, że boimy 

się milczeć, nie potrafimy robić pauz. Pauzy są albo zbyt długie albo zbyt krótkie. 

Swoje wystąpienie prof. Jerzy Bralczyk zakończył zachętą do rozmów: Ja jestem 

zwolennikiem rozgadania, mówienia także po to, żeby mówić. Po to, żeby można było 

z ludźmi rozmawiając, odczuwać pewien rodzaj satysfakcji. Ważne jest, żebyśmy 

nasze niedostatki i nasze nadmiary w mówieniu wiązali z wyborami, żebyśmy mówili 

lakonicznie, wtedy gdy chcemy być lakoniczni, żebyśmy mówili dużo wtedy, gdy 

uznamy, że trzeba mówić dużo. Rozmowa jest najpiękniejszą aktywnością człowieka. 

Wszystkim tym, którzy chcieliby skorzystać z porad językowych prof. Jerzego 

Bralczyka, bądź zapoznać się z jego felietonami – polecam stronę bralczyk.pl oraz 

blog jerzybralczyk.bloog.pl. Natomiast studentom filologii polskiej szczególnie 

polecam porady językowe profesora Bralczyka Słowo o słowie. Jest to książka, 

która powstała na podstawie cyklicznej audycji radiowej. Zawiera 240 pytań i 

odpowiedzi, które zostały spisane i zredagowane tak, aby zachować styl właściwy 

językowi mówionemu. Co znaczy? Skąd pochodzi? Jak wymawiać? Jak pisać? Jak 

odmieniać? Jak używać?  – to części, na które podzielony jest poradnik i według 

których został uporządkowany materiał. Całość uzupełnia indeks alfabetyczny 

omawianych w książce słów i problemów. 

 

Anna Lewandowska 
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AVANTASIA 

Dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na projekt, 

który jest niezwykle interesujący i, niestety, 

dość nieznany. Mowa o projekcie Avantasia, 

którego twórcą jest Tobias Sammet, wokalista 

zespołu Edguy. Choć dorobek  jego zespołu 

jest również ciekawy – ot taki zabawny 

prześmiewczy metal – o tyle Avantasię można 

nazwać czymś na kształt metalowej opery. 

Możemy usłyszeć w niej m.in. wokalistę 

Scorpions, Helloween, Kamelot czy też Alice 

Coopera! W ramach tego pobocznego projektu powstało pięć płyt (szósta 

pojawi się w 2013 r.), które budują i przedstawiają dwie historie.  

Pierwszymi płytami są Metal Opera i Metal Opera II. Opowiadają one 

fantastyczną historię XVII-wiecznego mnicha. Kompozycje są melodyjne, 

pojawia się dużo chórków, no i oczywiście dawka metalu. W porównaniu z 

trzema następnymi płytami, kompozycje zawarte w początkach tej swoistej 

serii są bardziej drapieżne.  

Pierwsza część jest, jak na dzisiejsze standardy, długa – ponieważ przesłuchanie 

jej w całości zajmuje okrągłą godzinę. Druga jest niewiele krótsza. Osobom, 

które nie chcą poświęcać całych dwóch godzin na odsłuchiwanie obu płyt – 

polecę po jednej perełce z każdej płyty. Pierwsza błyszczy utworem Farewell 

druga zaś odznacza się epickim The Seven Angels – uwaga! utwór trwa 15 minut.  

Jednakże o wiele bardziej interesującymi płytami są trzy późniejsze, w których 

kryje się druga historia – opowiadająca o istocie, popadającej w szaleństwo. 

Faktem jest, że fani niezbyt za nimi przepadają – prawdopodobnie ze względu 

na fakt, że utraciły one swój metalowy pazur na rzecz łagodności i przyjazności 

radiu. Mogę jednak stwierdzić, że ewentualne mankamenty nadrabiają one 

interesującymi kompozycjami.  

 

Płytą początkową jest The Scarecrow wydana w 2008 roku, która otwiera  
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całą opowieść, kontynuacjami zaś są  Angel of Babilon i The Wicked Symphony – 

wydane równocześnie w 2010 roku. Problemem dla mnie jest odgadnięcie 

kolejności płyt ponieważ obie kończą się nader inaczej...  

Osobiście uważam, że obie płyty są równoległymi zakończeniami i tylko 

słuchacz wybiera odpowiadający mu finał. Czy pod koniec usłyszy Journey to 

Arcadia, w którym wszystko skończyło się szczęśliwie i bohater odnalazł  

w końcu swoją Arkadię, czy też historia zakończy się utworem The Edge – w 

którym bohater będzie oglądał świat przez dno kieliszka… – to zależy od 

odbiorcy. 

Wszystkie trzy płyty odznaczają się rozmachem i utworami, których dynamika 

sprawia, że zasadniczo różnią się od siebie. Zupełnie jak  

w twórczości Queen – możemy zostać zaskoczeni gdy po ponurej i ciężkiej 

piosence, którą przed chwilą skończyliśmy słuchać, nagle „wskoczy” utwór  

o wesołej melodii, w którym odzywa się np. czyjaś podświadomość. Takie 

rzeczy dzieją się tutaj nie tylko z piosenki na piosenkę, ale także w trakcie jednej 

kompozycji!  

Weźmy pod lupę jeden z utworów: słuchając Runaway Train przywykliśmy do 

rytmu, uznajemy już, że piosenka będzie rozwijać się w ten sposób do końca, 

gdy nagle zaskakuje nas niezwykle skoczne i radosne przejście na pianino. 

Zatem, jeśli nie lubimy metalu a chcemy zapoznać się z tym projektem – to 

polecam sięgnięcie właśnie po te trzy ostatnie płyty. Szczególnie pragnę 

zwrócić uwagę moją ulubioną płytę The Scarecrow – choćby dla tytułowego 

utworu.  

I podsumowanie. Słuchacze, którzy poszukują czegoś nowego powinni 

zainteresować się płytami projektu Avantasia. Kto wie, być może odnajdą tam 

piosenki, które zagoszczą na stałe w ich odtwarzaczu, bądź interesujące 

historie udowadniające, że muzyka dzisiejszych czasów wciąż jednak potrafi 

podnosić głowę ku ambitniejszym strefom sztuki. Pozostaje teraz jedynie z 

wypiekami na twarzy czekać na 2013 rok i na kolejną historię opowiedzianą 

przez Tobiasa Sammeta i innych artystów z nim współpracujących!    

          Wojciech Detko 
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E-learning jako przyszłość edukacyjna 

Na konferencji naukowej, która odbyła się 22 listopada br. w budynku PWSZ przy 
Al. Grunwaldzkiej 137, mogliśmy wysłuchać wielu ciekawych referatów 
poświęconych zagadnieniu Internetu. Była to już VII edycja cyklicznej konferencji, 
której tegoroczne hasło brzmiało „Oblicza Internetu. Internet jako przestrzeń 
komunikacji i dialogu”. Pojawiły się różne wątki związane z Internetem, padały 
słowa o jego zaletach, jak i również wadach. Goście poruszyli wiele ciekawych 
hipotez m.in. związanych z następującymi kwestiami: Czy zatrą się granice między 
Internetem, a światem rzeczywistym? Czy Internet staje się sferą publiczną? Jest 
wolnością, czy kontrolą? Na te i inne pytania starali się odpowiedzieć goście, którzy 
przyjechali z różnych miejscowości.   

Mnie szczególnie zainteresował temat poruszony przez dr Katarzynę Kaliszewską-
Czeremską, która zajęła się kwestią e-learningu. Prelegentka omówiła czym 
dokładnie jest e-learning oraz jak mógłby służyć polskiej edukacji – z powodzeniem 
i spełnieniem celów. Niestety Polska nie jest gotowa na tego typu postęp  
w szkolnictwie, bowiem istnieją bardzo znaczące bariery – m.in. brak 
kompetentnej wiedzy na ten temat sprawia, iż ludzie myślą, że jest to gorsza 
forma edukacji, ponadto e-learning kojarzy się ludziom z kursem elektronicznym 
bez kontaktu z nauczycielem. Przyznam, że i ja miałam tego typu podejście do tej 
formy nauczania. Mogłam na szczęście wysłuchać informacji pochodzących od 
osoby w pełni kompetentnej i przekonałam się, że to mylne wyobrażenie.  
E-learning bowiem niesie ze sobą poszerzenie i modyfikowanie kompetencji 
społecznych, wzmacnia tutoring rówieśniczy. Z pewnością może pomóc ludziom, 
którzy nie mogą się uczyć w szkole tradycyjnej, a którym dostęp do Internetu daje 
możliwość nauki w naturalnym środowisku – mam tu na myśli osoby 
niepełnosprawne, starsze, czy bezrobotne.  

Jestem przekonana, że jest to forma nauki, która przydałaby się w polskiej 
edukacji, bo chyba nikt, kto jest choć trochę z oświatą powiązany, nie wątpi, że 
konieczne są zmiany w tradycyjnej metodzie nauczania. Zachęcam zarówno 
zainteresowanych, jak i tych, których na konferencji być nie mogło, do głębszego 
poznania tematu e-learningu.  

Anita Lampkowska  
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Sylwestrowa moda 

Sylwester 2013 zbliża się wielkimi krokami. Warto zastanowić się nad wyborem idealnej 

kreacji na tę wyjątkową noc. Tegorocznym typem są połyskujące sukienki, dzięki którym 

na imprezie na pewno nie przejdziecie niezauważone. Pamiętajcie jednak, że nie każda 

sukienka pasuje do waszej sylwetki. Dlatego najlepiej przeanalizować najnowsze trendy  

i znaleźć krój, który do was pasuje. W tym sezonie propozycja sieciówek jest bogata, 

znajdziemy tam kreacje w całości pokryte cekinami, w złote wzory a także błyszczące 

długie suknie. Tego dnia nie bójcie postawić na połysk. Taka noc zdarza się tylko raz  

w roku!      

 

Długa błyszcząca sukienka H&M, ok. 299zł Błyszcząca sukienka Reserved, ok. 129zł 

 

 

błyszcząca sukienka H&M, ok. 79zł 

 

                                                                                                                                       eM. 
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Ciasto marchewkowe i nie tylko… 

Zbliżają się święta. W każdym domu będą się unosiły zapachy pysznych potraw, 

świeżej choinki, pomarańczy lub mandarynek (które chyba każdemu przypominają czas 

bożonarodzeniowy) oraz  świeżych ciast. Z tej okazji chciałabym podzielić się z Wami 

przepisem na szybkie, łatwe i bardzo dobre ciasto, które od niedawna stawiam w 

swoim domu na bożonarodzeniowym stole. Nazwa może się wydawać mało 

zachęcająca, ale smak… Myślę, że będzie smakować każdemu.  

Zachęcam do wypróbowania przepisu tych, którzy go jeszcze nie znają, zaś tych,  

którzy już kiedyś wypróbowali – do ponownego łasuchowania.  

Niech każdy ma jakiś własny wkład w tegoroczne święta (oczywiście nie uwzględniam 

prezentów). Życzę wszystkim smacznego i Wesołych świąt!   

 

Składniki: 

1,5 szklanki startej marchewki (ok. 3-4 marchewki) 
1,5 szklanki mąki 
4 jajka 
1 szklanka oleju 
1 szklanka cukru 
1 łyżeczka proszku do pieczenia 
1 płaska łyżeczka sody 
1 łyżeczka cynamonu 
1 łyżeczka przyprawy do piernika 
1 łyżka cukru wanilinowego 
1 szklanka pokrojonych orzechów włoskich 
pół łyżeczki soli  
 

Wykonanie:  

Marchewkę trzemy na tarce o drobnych oczkach. Orzechy włoskie kroimy lub łamiemy na 

małe kawałki. Piekarnik nastawiamy na 180°C i zabieramy się za ciacho. Jajka ubijamy 

mikserem z cukrem i cukrem wanilinowym przez ok. 3 minuty. Zaczynamy powoli 

dolewać olej (ciasto w trakcie mieszania wchłonie całą jego porcję). Ciągle ubijając, 

stopniowo dodajemy mąkę wymieszaną z solą, proszkiem i sodą. 
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Ciasto powinno być gęste. Dodajemy cynamon oraz przyprawę do piernika. Na końcu 

wsypujemy marchewkę i orzechy, i mieszamy ostatni raz. Formę natłuszczamy lub 

wykładamy papierem do pieczenia. Wlewamy ciasto i pieczemy je ok. 45-55 min. (najlepiej 

sprawdzać patyczkiem). Podajemy posypane cukrem pudrem lub posmarowane polewą. 

 

Polewa: 

100 g kremowego, słonego serka (np. Philadelphia, Ostrovia, Almette) 

3-4 łyżeczki miodu (lub ok. 5 łyżek cukru pudru) 

2 łyżki masła  

 

 

Masło ucieramy  za pomocą miksera lub ręcznie. Dodajemy po łyżeczce serka, aż do 

wykończenia. Dosładzamy miodem lub ewentualnie cukrem pudrem. Masą smarujemy 

wierzch zimnego ciasta i całość schładzamy w lodówce.  

         Smacznego! 

Anita Lampkowska 

Ps. 

A oto przepis zaczerpnięty z zasobów internetowych. Zapowiada się całkiem 

interesująco… Może warto spróbować? 

 

Bigos z pomarańczą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składniki  

70 dag kapusty kiszonej 
1 duża pomarańcza 
25 dag tofu 
10 dag suszonych wędzonych śliwek 
2 dag suszonych borowików 

4 łyżki oleju 

2 łyżki masła 
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1 łyżka sosu sojowego jasnego 

1 łyżeczka soli 

1/2 łyżeczki curry 

1/2 łyżeczki pieprzu 

10 owoców jałowca 

1 szklanka wody 

 

Wykonanie: 

Wstawiamy grzybki w garnku z wodą i gotujemy na małym ogniu. W tym czasie kroimy 

tofu w kostkę i smażymy w głębokim teflonowym garnku lub patelni na 4 łyżkach oleju, 

dodając w trakcie curry i sos sojowy. Mieszamy od czasu do czasu. Siekamy kapustę 

kiszoną i dorzucamy na patelnię. Kroimy w drobną kostkę śliwki i obraną pomarańczę, 

dodając do całości. Wywar z borowików wlewamy do kapusty, a następnie dodajemy 

odcedzone grzybki, drobno pokrojone. Wrzucamy resztę przypraw i dusimy około 20 

minut, później dodajemy 2 łyżki masła i mieszamy. To bardzo szybka wersja bigosu, ale jak 

każdy bigos, jest lepszy z każdym podgrzewaniem. 

 

__________________________________________________ 

 
Na zakończenie… 

Wszystkich, którzy chcieliby włączyć się do tworzenia kolejnych numerów Naszego 

Kwartalnika, zapraszamy do współpracy. Aby być jednym z dziennikarzy „PWSZ NEW 

PROJECT” wystarczy skontaktować się z redakcją przez e-mail, bądź osobiście 

skontaktować się z kimś, kto już należy do zespołu dziennikarskiego. E-mail, na który 

należy kierować swoje zapytania bądź propozycje: 

k.jarosinska@pwsz.elblag.pl – Pani  dr Katarzyna Jarosińska-Buriak 

Pozdrawiamy i zapraszamy do współpracy! Czekamy! 

 Redakcja 
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