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„(…) Studia to najważniejszy etap  

w życiu człowieka.  

Każdy, kto pierwszy raz  

idzie na studia,  

bardzo się stresuje, ponieważ  

to poważna decyzja w życiu(…) ”. 



 













„ (…) Kiedyś, czyli dawno temu  

lub po prostu kiedyś,  

gdy jeszcze mnie na świecie nie było,  

to już byłam studentem! 

Znaczy moja mama, ale co za różnica!  

Już będąc u niej w brzuszku,  

chodziłam na zajęcia (…)”. 















„(…) Moim zdaniem Uczelnia w przyszłości  

będzie bardzo nowoczesnym budynkiem.  

Nie będzie już zeszytów i książek,  

zastąpią je tablety i nowoczesne urządzenia.  

Do nauki będziemy zakładać specjalne okulary.  

W pracowniach będą wygodne fotele.  
 

Tak właśnie wyobrażam sobie  

Uczelnię w przyszłości (…)”. 













„(…) Pewnego dnia poszłam do mamy  

i powiedziałam jej, że w przyszłości  

chcę zostać księgową.  

Mama popatrzyła na mnie i powiedziała mi,  

że mam jeszcze czas na takie przemyślenia,  

ale będzie mnie w tym wspierać.  
 

Więc postanowione,  

skończę szkołę podstawową,  

pójdę do liceum, zdam maturę  

i będę składała papiery na rachunkowość (…)”. 













„(…) Zawsze marzyłem, żeby być dyrektorem  

jak mój tata.  

Pracować w dużej firmie,  

zdobywać zlecenia, siedząc za biurkiem.  
 

Zastanawiałem się, na jaki kierunek powinienem  iść,  

żeby zostać dobrym dyrektorem:  

budowlankę, zarządzanie czy ekonomię?! 
 

Może spytam się siostry Majki.  

Ona wybrała medycynę  

i jest już na ostatnim roku studiów.  

Będę miał do niej dużo pytań: 

 Jak to jest studiować? (…)”. 















„(…) Chciałabym pracować  

jako asystentka projektanta wnętrz.  

Będę uczyła się od niego ciekawych rzeczy.  

 

Razem spróbujemy zaprojektować Uczelnię,  

w której będę studiować.  

 

Moja Uczelnia będzie miała białe i siwe ściany.  

Będą też czarne schody skręcające w bok.  

Na drugim piętrze będzie biblioteka,  

która będzie miała księgozbiór  

w liczbie trzech tysięcy książek (…)”. 















„(…) Nie wiadomo co wybiorę,  

bo jestem jeszcze dzieckiem. 

Mam tylko nadzieję,  

że znajdę uczelnię,  

która zaspokoi moje oczekiwania (…)”. 



 




