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Tytułem wstępu 
 

W związku z chęcią dalszego rozwoju naszego czasopisma zapraszamy wszystkich 

chętnych do jego współtworzenia. Aby zostać jednym z redaktorów – dziennikarzy gazetki, 

wystarczy skontaktować się z kimś z obecnej redakcji bądź też napisać e-mail na któryś  

z podanych adresów na ostatniej stronie tego numeru. To my, studenci, tworzymy tę gazetkę, 

to my mamy prawo decydować co w niej umieszczamy. W związku z tym gorąco zachęcamy 

do współpracy w redagowaniu kolejnych wydań! Następne już w czerwcu, więc prosimy  

o składanie propozycji tekstów do dnia 20.05.2012. Atrakcyjność naszego czasopisma zależy 

od nas!         

             Redakcja

  

 
Co ciekawego dzieje się w PWSZ ? 

    

Wiosna, niedługo lato… Ponadto wiele inicjatyw: konferencje, wyjazdy, 

spotkania, niedługo także Studenckie Juwenalia. Poniżej zamieszczamy kilka 

propozycji. Mam nadzieję, że Was tam nie zabraknie! 

 

Redakcja 

15 maja 2012 r. – I Międzynarodowa Konferencja Naukowa RODZINA  

w „WEKTORZE PRZESUNIĘTEGO CZASU” organizowana przez Instytut 

Pedagogiczno-Językowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Zapraszamy 

studentów do przysłuchiwania się wystąpieniom prelegentów!  

16 maja 2012 r. – Kolejna edycja studenckiej konferencji naukowej „INTEGRALIA. 

WYMIARY STUDENCKIEJ HUMANISTYKI”. Swoje referaty zaprezentują studenci  

z różnych ośrodków naukowych. Zapraszamy do IPJ PWSZ! 

24 maja 2012 r. – BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI W PWSZ W ELBLĄGU!  

W czwartek 24 maja 2012 r. po raz piąty odbędzie się piknik naukowy dla wszystkich 

mieszkańców Elbląga i okolic. Piknik organizowany jest przez naszą Uczelnię w ramach  

X Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Imprezy festiwalowe w Elblągu zaplanowano na placu 

przed budynkiem i w salach wykładowych PWSZ w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 137,  

w godzinach 10.00-15.00.  Na specjalnie przygotowanych stoiskach odwiedzający będą 

uczestniczyć w atrakcyjnych pokazach, doświadczeniach, warsztatach i wykładach. 

 



Wiosenne rewolucje, czyli na czas wolny 

pomysłów kilka 

 
Studencka brać, jakże to wspaniała grupa społeczna, która ma moc 

kształtowania rzeczywistości. Jednakże w tym pędzie, w ciągłym 

biegu, w dążeniach naprawy świata, zdarza się tak, że zapominamy o 

sobie. W związku z tym przedstawiamy kilka pomysłów jak miło 

spędzić ten piękny wiosenny czas. 

 
 

Ogródek 

 

Masz własny ogródek? To na co 

czekasz… Nogi za pas i do dzieła. 

 

Średni koszt: 

Kiełbaski  – ok. 9 zł za 1 kg (1 os. średnio 

250-350 g) 

Keczup – ok. 3-4 zł  

Musztarda – ok. 2 zł 

Ognisko (własne drewno) 

Grill (węgiel, brykiet, podpałka,  

  tacki)  – ok. 20 zł  

      Piwo (500 ml) – ok. 3 zł  

 

 

 

 

 

 

Wypad za miasto 

 

Może morze?  

 

Średni koszt: 

Litr paliwa ok. 6 zł (100 km – ok. 40-60 zł) 

Pokój w ośrodku bądź mini-hoteliku – ok. 40 

zł wzwyż za osobę/dobę 
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Pub 

 

Średni koszt: 

 

Piwo (500 ml) – ok. 5-7 zł  

Drink – ok. 12 zł i wzwyż. 

  

 

 

 
        

 

 
Dyskoteka 

 

Największą ilość studentów spotkać można w czwartki 

 i piątki w elbląskich dyskotekach i pubach. 

 

Średni koszt:   

Wstęp darmowy (najczęściej dla Pań), waha się  

w granicach ok. 10-20 zł 

Piwo (500 ml) – ok. 5-7 zł  

Drink – ok. 12 zł i wzwyż 
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Z cyklu RECENZJE 

 
 

Zespół Europe przez wielu 

z was jest zapewne kojarzony 

tylko z jednym: The Final 

Countdown – przebojem dla 

zespołu tak niefortunnym jak 

Radio Ga Ga dla Queen. O ile nie 

mam nic przeciwko samej 

piosence, o tyle moją niechęć 

budzi kojarzenie zespołu z tym 

jedynym utworem z jednego 

prostego powodu. Zespół nigdy 

nie grał w tym stylu, mało kto 

wie o jego hard rockowych 

korzeniach oraz obecnej karierze 

po reaktywacji (w oryginalnym 

składzie). Nie piszę tego, by prowadzić filozoficzne dyskusje o tym jak to 

single szkodzą przemysłowi muzycznemu, lecz by poświęcić czas na 

przyjrzenie się ostatniemu albumowi Europe jakim jest Last Look at Eden.   

Zanim przejdę do recenzji właściwej pragnę nadmienić, że dnia 27 

kwietnia tego roku Last Look at Eden utracił status ostatniego albumu 

w dyskografii zespołu, ponieważ tego dnia ukazał się właśnie nowy longplay 

Bag of Bones (nie, śmiech którym właśnie zapewne parsknęliście jest  

w zupełności normalny, też uważam, że ten tytuł jest tragiczny). Jak już 

nadmieniłem we wstępie, zespół ma niestety pecha do singli, a właściwie to 

do odpowiedniej ich promocji, ponieważ zarówno poprzedni album Secret 

Society, jak i Last Look at Eden mają kandydatów, którzy mogą powalczyć  

o solidne miejsca na listach przebojów – jednak bez stosownej kampanii 

niestety przepadają w odmętach rynku. Do tej pory nie wiem czy to po prostu 

niefortunny dobór ludzi za to odpowiedzialnych, czy też panom wygodniej 

jest grzać się w blasku The Final Countdown… 5 zł dla tego kto chociaż 

widział ich występ gościnny w programie Jaka to melodia.  

Ludzie, którzy znają zespół z The Final Countdown, bądź z krążka  

o tym samym tytule (zapewne wyciągniętym z odmętów rodzicielskiej szafy), 

przeżyją dość mocny szok gdy usłyszą Last Look at Eden ponieważ jest to 

kompletnie odmienny styl, powrót do hard rockowych korzeni. Jak bardzo się 

różni? Mogę to jedynie przyrównać do słuchania płyty Phila Collinsa by 

chwilę później sięgnąć po płytę Megadeth (nie, nie zaczęli grać metalu 

porównywałem jedynie różnicę w brzmieniu). Czy płyta jest odpowiednia dla 
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fanów hard rocka? Szczerze mówiąc trudne pytanie. Album utrzymuje się  

w stylistyce melodyjnego hard rocka z domieszką bluesa, co niektórych może 

zrazić. Jednak jeśli da się krążkowi szansę, można zyskać całkiem solidną 

pozycję w płytotece.  

Pierwszym utworem jaki dane nam będzie usłyszeć po włożeniu cd do 

odtwarzacza będzie utwór Prelude, powiązany z następującym po nim 

utworem tytułowym Last Look at Eden. Właściwie powinienem stwierdzić, 

że jest to jeden utwór z odciętym początkiem, który stanowi osobną ścieżkę. 

Wygoda słuchacza czy sztuczne wydłużenie tracklisty, panowie? Piosenka  

z grubsza daje nam próbkę tego, co na płycie znajdziemy, czyli typowe 

radosne granie. Gonna Get Ready i Catch That Plane kontynuują styl 

rozpoczęty przez wstępną piosenkę. Tekst raczej nie jest czymś najbardziej 

wyrafinowanym na świecie, ale wciąż słucha się go z przyjemnością. Po 

wesołym, melodyjnym graniu nadszedł czas na „balladę”… Cóż,  jeżeli 

chodzi o mnie, New Love In Town, niestety, będzie się już chyba zawsze 

kojarzyć z tymi dywanami w teledysku. Utwór mogę określić jako power 

balladę, miły kawałek do słuchania, niosący ze sobą dawkę pozytywnej 

energii. Wejście The Beast może zrzucić niektórych z fotela. Jest to 

zdecydowanie najcięższy utwór na płycie, ale za to z jakim przytupem! 

Myślałem, że więcej energii nie można wycisnąć z tej piosenki, myliłem się. 

Wykonanie na żywo jest jeszcze bardziej energiczne! Coś cudownego. Mojito 

Girl było pierwszą piosenką z płyty (jeszcze przed wydaniem pierwszego 

singla) jaką zespół zagrał na żywo. Potrzebowałem trochę czasu by ta 

piosenka do mnie dotarła, ale gdy już to zrobiła zdołała mnie rozbujać, co  

w moim przypadku jest dość rzadkim zjawiskiem. No Stone Unturned jest 

jednym z dwóch ambitniejszych utworów. Ach, jak te klawisze pompują 

„epicki” klimat! Odważę się nawet zasugerować, że jest to najlepszy utwór 

całego krążka… Czyżbym wyczuwał tutaj także nutkę progresywnego rocka? 

Only Young Twice, U Devil U oraz Run With the Angels opiszę razem. Nie, 

nie dlatego, że jestem leniwy – mam dobry powód.  

Każdy kto słucha muzyki, zapewne wie, że sporo płyt ma tzw. piosenki 

– „zapełniacze”, które pełnią jedynie rolę czegoś, co uzupełni lukę między 

piosenkami, by można było to wydać jako longplay (i oczywiście skasować 

za to więcej pieniążków niż np. EP). I, niestety, to słychać. Owszem można 

się przy nich bawić, można posłuchać, problem w tym, że na tle pozostałych 

piosenek wypadają bezbarwnie. Only Young Twice i Run With the Angels po 

przesłuchaniu pozostawią w was wrażenie, że to ta sama piosenka, co dziwi 

jeszcze bardziej, ponieważ brzmią zupełnie inaczej, zaś U Devil  

U kompletnie przepada w mrokach zapomnienia. Czyżby boska iskra 

twórczości opuściła w tym momencie zespół? Na zakończenie zaserwowano 

nam In My Time – mocno bluesową balladę na wyciszenie. Tekst ma 

niebanalny i właśnie tutaj przystawiam mój znaczek drugiej ambitnej 

piosenki płyty. Piosenka klejnot dla ludzi, którzy przesłuchali płytę do końca.  
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Gdyby Last Look at Eden nie cierpiał na trzy przypadki „wypełniaczy” 

byłby dla mnie albumem wręcz idealnym. Gdyby nie kiepskawa kampania 

reklamowa z pewnością ten album stałby się popularny i być może piętno 

„jedynego” singla zostałoby zdjęte z zespołu, ale to niestety jedynie 

gdybanie.  

Mogę z czystym sercem polecić ten album ponieważ dostaliśmy 

przyjemne rockowe granie na wyższym poziomie niż The Final Countdown, 

którego może słuchać nawet cała rodzina! Dowodem niech będzie utrata 

mojego egzemplarza na rzecz mojej rodzicielki.. W sumie więc może 

puszczanie tego rodzinie nie jest aż takim dobrym pomysłem?  

 

 

*** 

 

Chciałbym z Wami porozmawiać o zespole Marillion, o którym 

wspomniałem w ostatniej recenzji. Zapewne teraz zapytacie się głośno kim 

oni są?! Przecież nigdy o nich nie słyszałem! Taki jest prawdopodobny 

wariant reakcji, jaką przewiduję. Śpieszę więc z odpowiedzią: Marillion to 

najlepiej strzeżony sekret brytyjskiej sceny muzycznej. Jeden  

z najwspanialszych zespołów progresywnego rocka. Może nie są tak znani, 

ale to nie umniejsza ich genialności w żadnym calu! Czasami boli mnie to, 

gdy ludzie uważają, że popularny oznacza dobry, podczas gdy nieznany – 

kompletnie niewarty zainteresowania. Jednakże bez zbędnych dygresji 

powróćmy do Marillion. Niektórzy mogą go skojarzyć z przeboju Kayleigh 

(gdyby ktoś się zastanawiał, czemu w Anglii mogą spotkać dużą ilość 

dziewczyn o tym właśnie imieniu po dwudziestce – to wina tego utworu), 

nagranego jeszcze za czasów pierwszego wokalisty Fisha. Oczywiście 

mógłbym się rozpisać teraz o historii zespołu, dyskografii itp. Jednakże dziś 

postanowiłem przedstawić wam konkretną płytę. Jedną z moich ulubionych  

i zarazem najpiękniejszych 

krążków, jakie dane mi było 

słyszeć.  

Płyta nosi prosty i krótki 

tytuł Brave. Jednakże zanim 

zagłębię się w tęą płytę chciałbym 

Was ostrzec: TO NIE JEST 

ŁATWA W ODBIORZE 

PŁYTA!!! Nie spodziewajcie się 

melodyjnych piosenek, tanecznych 

rytmów ani prostych tekstów. Ta 

płyta to historia malowana 

dźwiękiem i tekstem. Dlatego jeśli 
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pragniecie poznać ten zespół, proponuję również inne wspaniałe płyty: 

Fugazi, Misplaced Childhood, This Strange Engine, Marbles,  czy najnowszą 

płytę Happiness Is The Road.  

Krążek został wydany w 1994 roku. Wiem, może wydawać się dziwne, 

że  recenzuję tak starą już płytę, ale chcę by mój tekst był podpowiedzią dla 

ludzi, którzy poszukują dobrej muzyki… Czy można mnie za to winić?  

Może zacznę od ciekawostki: otóż ta płyta ma swoją historię. 

Wokalista Marillion Steve Hogarth został zainspirowany prawdziwym 

wydarzeniem. Pewnego razu policja dostała zgłoszenie, iż poboczem 

autostrady idzie dziewczyna, nie wiedziała skąd jest, nie wiedziała kim jest, 

potem przyjechali rodzice i ją zabrali. Jednakże nikt nie wie, czy naprawdę 

nimi byli. Cała sprawa do dziś jest tajemnicza. Płyta opowiada wariację tej 

historii: dziewczyna, opisywana w utworach tej płyty, stoi na moście, ma 

świadomość, że wykorzystywana seksualnie w dzieciństwie i… chce 

popełnić samobójstwo.  

Pozwolę sobie nakreślić historię, jaką opowiada, a przynajmniej moją 

jej teorię. Otwierającym płytę utworem jest Bridge malujący nam obraz: 

poranna mgła, rzeka, most, gdzieś w oddali słychać statek. Patrol policji 

natyka się na dziewczynkę stojącą samotnie na moście. I tak zaczyna się 

nasza historia…  

Living the Big Lie opowiada o narodzinach,  stopniowym 

rozczarowaniu światem, w którym giną ideały, światem  rządzonym 

chciwością oraz kłamstwem. Oraz o molestowaniu przez ojca…   

Runaway – bohaterka podjęła w końcu pierwszą (nieudaną) ucieczkę, 

osaczona uciekała od oprawców, ścigana przez służby, które zawlokły ją  

z powrotem do domu nie chcąc wysłuchać opowieści przerażonej 

dziewczynki.  

Goodbye to All That to zbitka dwóch mniejszych utworów. Opowiada o 

ostatniej ucieczce dziewczyny, która doprowadziła ją nad most. Niezwykły 

opis zmagań psychicznych dziewczynki, której wmawiano, że nikt jej nie 

molestował. Uciekająca, przeżywając konflikt kłamstwa z rzeczywistością, 

czuje się jakby była pod wpływem narkotyków… by przenieść się na chwilę 

do teraźniejszości, kiedy to z goryczą stwierdza, że policja pojawiła się 

dwadzieścia lat za późno…  

Hard as Love. Nigdy nie doświadczyła prawdziwej miłości, jedynie 

brutalną wersję zaprezentowaną jej przez własnego ojca, który ją tłamsił  

i kompletnie zdominował. Dla niej jest to najbardziej bolesne doświadczenie 

życia.  

The Hollow Man przenosi nas do perspektywy ojca dziewczyny, który 

po jej ucieczce uświadomił sobie, że coś stracił. Zaczyna mu zależeć na córce 

i dostrzega błędy swojego życia.  
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The Lap of Luxury opisuje życie rodziny, zachłyśniętej majątkiem, 

typową schematyczną rodzinę mieszczańską dbającą o pozory i żyjącą 

konsumpcyjnym stylem życia.  

Paper Lies to utwór przez niektórych uważany za zbędny. Osobiście 

kompletnie nie zgadzam się z tą opinią! To kolejny etap życia dziewczyny 

przeżywającej kolejne konflikty w psychice, dziewczyny, która chciała opisać 

swoje doświadczenia w różnych gazetach, jednakże historia nie wzbudziła 

niczyjego zainteresowania…   

Brave, czyli utwór tytułowy. Ciężko mi  powiedzieć, o czym on tak 

naprawdę mówi… Być może ukazuje perspektywę tłumu, który zebrał się na 

moście, który poznał w końcu prawdę o molestowaniu… Można go także 

odczytać jako fragment  historii ojca, który przeżył swojego rodzaju katharsis 

i w końcu odkrył jak naprawdę skrzywdził swoją córkę.  

Kolejnym utworem jest po prostu GIGANT, jeden z najbardziej 

emocjonalnych utworów, jakie słyszałem i zarazem moment kulminacyjny 

płyty  (która jest niczym powieść tendencyjna) The Great Escape. To zbitka 

trzech pomniejszych utworów. Chwila teraźniejsza, wyznanie dziewczyny  

o pragnieniu samobójstwa, reakcja, gdy ujrzała ojca w tłumie, by w końcu  

w trzeciej części (Falling From the Moon)   – skoczyć, tym samym kończąc 

na zawsze swoją bolesną egzystencję, co opisano łagodnie I'm ashes on the 

water now, somewhere far away.  

Kolejnym utworem jest Made Again, perspektywa ojca, który został 

odmieniony przez to przeżycie. Można powiedzieć, że jesteśmy świadkami 

narodzin nowego człowieka. 

I oto całe Brave. Płyta trudna w odbiorze (nawet fani Marillion mają  

z nią problemy), ale potrafiąca nagrodzić słuchaczy niezwykłą historią, 

wzruszającymi kompozycjami i intensywnym przeżyciem muzycznym. 

Wielbicielom muzyki progresywnej mogę z czystym sercem poradzić 

sięgnięcie po ten krążek (jak i resztę twórczości Marillion), poszukiwacze 

doświadczeń muzycznych niech się zastanowią nad włożeniem Brave do 

odtwarzacza, może ta płyta sprawi, że poznacie sferę muzyki, z której 

zapragniecie już nie wracać…  
Wojciech Detko 
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Kącik poetycki 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

            

    g.k. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g.k. 

 

***  

  

Zimno mi 

serce we mnie bije 

ręce do snu się składają  

     

czyje to dłonie?   

      

taki mocny uścisk  

      

żal przyszedł po tę noc 

której nie pokocham 

 

wszystko zamyka powieki 

 

dobranoc 

 

*** 

 

jednym tchnieniem  

kupiłem miłość    

drugim uśmiechem  

kupiłem słowo kochać 

spojrzeniem – łzy na ramieniu  

     

myślała   

miłość szczęście daje 

szczęście daje miłość 

        

teraz serce kraje słowo koniec 

 

nie pamiętam ile kosztowało… 
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Kara śmierci... 

 
Śmierć śmierci nierówna. Słuszna śmierć? Morderstwo mieszczące się  

w normach? Zabójstwo w imię sprawiedliwości? 

 

Kara śmierci to morderstwo. Sprzeciwiam się takim praktykom, które 

niestety stosowane są w wielu krajach. Sytuacja taka nie powinna mieć miejsca 

w cywilizowanym świecie. Na całym świecie zabicie drugiego człowieka jest 

karane i uznawane za czyn okrutny i niegodny. Tak więc jak można zabić  

w imię prawa, które przecież zabójstwo uznaje za zbrodnię. Mówię  

o zabójstwie, bo kara śmierci nie jest niczym innym jak morderstwem. Osoby ją 

wykonujące i wydające wyrok są zabójcami. Trzeba nazywać rzeczy po imieniu. 

Nie jest ważne czy do zabójstwa dochodzi w granicach prawa,  czy poza nim. 

To nadal jest zbrodnia przeciw życiu człowieka. Tak samo jak nie ma 

mniejszego i większego zła, tak i nie można dzielić odbierania życia drugiemu 

człowiekowi na to legalne i nielegalne.  

Ładnie nazwano ten legalny mord: „kara śmierci”, a czy różni się 

czymkolwiek od zabójstwa? Nie. Dlaczego więc istnieje w systemach wielu 

krajów świata? Dlatego, że ludzie są słabi. To świadectwo nieporadności, braku 

innych sensownych rozwiązań na karanie tych, którzy popełnili okrutne 

zbrodnie. Jednakowoż „ludzie prawa” sami stają się mordercami, decydując  

o życiu lub śmierci innego człowieka. A kto ma prawo odebrania życia? Tylko 

Bóg. Tylko On może decydować o tym, czy człowiek ma umrzeć, czy ma żyć 

dalej. Niestety w rzeczywistości życia codziennego ludzie uznają się za panów 

życia, odkładając na drugi plan wartości najwyższe: życie, dobro i miłość do 

bliźniego. Czy słusznie? Ludzie zapominają o prawach boskich, które są 

najwyższymi w hierarchii. Tworząc ludzkie prawa kierują się zasadą natury: 

przetrwają najsilniejsi, a jednostki nieprzystosowane, odbiegające od norm 

ustanowionych przez większość, nie mają racji bytu. Odnosząc to do tematu 

kary śmierci powinno rozumieć się to w ten sposób, że prawdą jest to co mówi 

większość. Czy jednak na pewno?  

Powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że każdy ma prawo do życia  

i jest ono zapisane na kartach praw człowieka, a także konstytucjach wielu 

państw. To paradoks, bo z jednej strony istnieją zapisy o ochronie praw do 

życia, a z drugiej w tym samym kraju zapis o tym, że można wykonać wyrok 

kary śmierci za określone czyny. A jakie to czyny mają kwalifikować kogoś do 
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odebrania mu życia? Nikt nie zasługuje na śmierć, nawet zbrodniarze  

i mordercy. Czy to rozwiązuje problem?  

To zwierzęce instynkty ożywają w człowieku, to one kierują myśleniem. 

Kara śmierci to nie decyzja zdrowego rozsądku, to decyzja emocjonalna, której 

niestety ludzie łatwo się poddają. Rozumiem rozgoryczenie osób, które straciły 

kogoś bliskiego, ale nie rozumiem jak mogą chcieć tego samego losu nawet dla 

oprawcy. Czy to pomoże, czy lepiej żyje się ze świadomością, że tego człowieka 

już nie ma.  

Wiem jedno: kara śmierci, to nie kara. Kara musi coś uświadamiać 

skazanemu, a ta akurat jest szybka i skazaniec nie zrozumie swoich błędów.  

A jeśli chodzi o błędy, to ludzie nie są nieomylni, więc co jeśli dojdzie do 

omyłkowego skazania? Czasu nie cofniemy, nie wrócimy życia skazanemu. Jak 

później spojrzeć sobie w oczy wiedząc, że zabito niewinnego człowieka. Wtedy 

karą za to niesłuszne skazanie też ma być śmierć dla sędziów?  Błędne skazanie 

na śmierć jest dowodem na niedoskonałość systemu prawa. Nie można więc 

naprawiać go kosztem ludzkiego życia, to nie jest moralne i etyczne.  

W sprawach życia i śmierci nie ma miejsca na pomyłki.  

Istnieje wiele rozbieżności i kontrowersji w sprawie słuszności kary 

śmierci,  stosować, czy nie stosować? Jeśli więc nie ma stuprocentowej 

pewności co do racji stosowania tak wysokiej kary, to nie powinna ona być 

wykonywana. Kara śmierci to nic innego jak morderstwo! To zamach na życie. 

Nikt, kto nazywa się człowiekiem nie może chcieć śmierci dla innego.  

Kto zabija drugiego człowieka, traci człowieczeństwo.  

Nie znajduję innych słów na nazwanie tego czynu, który jest zbrodnią przeciw 

ludzkości, przeciw boskiemu prawu do życia. Nic nie usprawiedliwia takiej 

formy kary. Nikt na nią nie zasługuje. Nikt nie może decydować o życiu  

i śmierci. Nikt nie jest panem losu innego człowieka. 

Kara śmierci to anomalia społeczna, a my pozostając bierni lub 

akceptując ten sposób karania, sami stajemy się katami.  

g.k.  
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Dawka śmiechu… 
 

 

 

*** 

Co studiujesz? 

- Filozofię na UJ... 

- A gdzie można po tym pracować? 

- No wszędzie! W Mcdonaldzie, na budowie,,w 

sklepie RTV, w spożywczaku.... 

 

*** 

Zapytano studentów (z trzech różnych 

wydziałów) ile wynosi liczba „pi”.  

Matematyk (z pamięci): 3,14159...  

Fizyk (narysował kółko, pomyślał chwilę): jakieś 

3,1 - 3,2  

Ekonomista (po chwili namysłu): A ile ma być? 

 

*** 

Zatrzymuje policjant studenta, legitymuje go, 

otwiera dowód i czyta:  

- Widzę, że nie pracujemy.  

- Nie pracujemy - potwierdza student.  

- Opieprzamy się... - mówi dalej policjant.  

- Ano, opieprzamy się - potwierdza student.  

- O! Studiujemy... - rzecze policjant.  

- Nieeee, tylko ja studiuję. - odpowiada student. 

 

*** 

Rozmawia dwóch studentów.  

- Słyszałeś? Wildstein puścił listę!  

- I co? Wpisałeś mnie?!? 

 

*** 

Idzie ulicą student fizyki, zatrzymuje go staruszka 

i pyta:  

- Przepraszam chłopcze, czy dworzec PKP to  

w tym kierunku?  

- Kierunek dobry - odpowiada student.  

A kiedy staruszka odeszła dodaje:  

- Kierunek dobry, ale zwrot przeciwny. 
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*** 

Spotyka się dwóch studentów:  

- Gdzie idziesz?  

- Na wódkę.  

- Dobra, namówiłeś mnie. 

 

*** 

Jakimi podobnymi cechami charakteryzują się student i pies?  

- Jak im się zadaje pytanie to mają taki mądry wzrok. 

 

*** 

Studenta zaczepia trzech oprychów uzbrojonych w noże. Żądają pieniędzy. 

Napadnięty, nie tracąc głowy, mówi:  

- Lepiej uważajcie, znam judo, karate, kung fu...  

Gdy wystraszeni napastnicy zniknęli w ciemnościach, dodaje:  

- ... i jeszcze parę innych japońskich słów... 

 

*** 

Przechodzą dwaj studenci koło budki telefonicznej, zobaczyli książkę 

telefoniczną. Weszli i zaczęli czytać. Za chwile jeden mówi do drugiego:  

-Rozumiesz coś?  

-Nie.  

-No to kujemy!  

 

*** 

W jednym z pokoi akademika studenci wciąż wznoszą toast.  

- Za Janka, żeby zdał ! W pewnym momencie do pokoju wchodzi Janek. 

Koledzy krzyczą: - I co Janek zdałeś? Zdałem, zdałem. Tylko jednej nie 

przyjęli, bo miała szyjkę obitą.  

 

*** 

Na pewnej uczelni student podchodzi do egzaminu, a że wcześniej nie 

przygotował się zbyt dokładnie, profesor zdegustowany wiedzą młodego 

człowieka otwiera drzwi i krzyczy do innych studentów:  

- Przynieście siana dla osła!  

- A dla mnie herbatę! - dodaje student. 

 

*** 

Redaktor gazety pyta  profesora, docenta i studenta: ile czasu trzeba żeby 

opanować język chiński?  

- Pięć lat - odpowiada profesor.  

- Myślę, że trzy lata przy intensywnym uczeniu się - mówi docent.  

- A na kiedy potrzeba? - pyta student. 
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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 też osobiście (np. z kimś, kto już należy do zespołu 

dziennikarskiego). E-mail, na który należy kierować swoje pytania bądź 

propozycje: 

 

gucio075@wp.pl – redaktor naczelny  

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

 

 

Pozdrawiamy i zapraszamy do współpracy! Czekamy! 

 Redakcja 
 

 

 
 

 

 

 

Uwagi i opinie wynotować i przesłać do redakcji.  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

 

 

 

 

Kolejny numer (juwenaliowy) już niedługo! 


