
Studniówka, studniówka i po studniówce… 

Aśka nie może wyjść ze zdziwienia, jak nagle zmieniło się 
jej podejście do matury. Przecież wcale się nie przejmowała. 
Jeszcze kilka dni temu zupełnie spokojnie mówiła, że „spoko, nie 
boi się, weźmie się do galopu po studniówce”. No i minęła 
studniówka, a Aśka straciła głowę. Brak jej tchu. Ma duszności. 
Gonitwę myśli. Nie może spać. Dotychczasowy optymizm gdzieś 
uleciał. Okazuje się, że ma za mało czasu. Nie wie, od czego zacząć 
powtórkę. Nie da rady wszystkiego zapamiętać. Robi sobie 
wyrzuty, że była głupia, zostawiając wszystko na ostatnią chwilę. 
I ani trochę nie pociesza jej fakt, że nie ona jedna jest w takiej 
sytuacji. Najgorsze jest przeświadczenie, że już jest za późno i nie 
zdąży się przygotować. Istny obłęd. 

Informacja na uspokojenie  
Wiecie, że ze spraw, którymi się zamartwiacie:
– 40% nigdy się nie zdarzy
– 35% wyjdzie lepiej niż przewidywaliście
– 15% możecie zmienić bez wielkich poświęceń
Pozostaje 2% szans na spełnienie złych przeczuć.
Może to jednak być jedynie statystyczny błąd pomiaru.
 
Jest już za późno, nie jest za późno
Tak brzmi refren piosenki Starego Dobrego Małżeństwa, który 
nuci Aśka, by się trochę uspokoić. I bardzo dobrze. Tylko spokój 
może ją uratować i każdego spanikowanego maturzystę. Zanim 
przystąpicie do powtórki, doprowadźcie swoje nerwy do 
porządku. W stresie wasz umysł nie przyswaja i nie odtwarza 
wiadomości. Pierwsza rzecz, jaką macie zrobić, to pooddychać 
głęboko. Następnie uspokójcie swoje myśli. Wytłumaczcie sobie, 
że nic nie jest stracone. Przypomnijcie sobie, ile razy osiągnęliście 
całkiem niezły wynik, nawet gdy pracowaliście w tzw. ostatniej 
chwili. Teraz nie jest jeszcze tak źle. Wszak macie prawie sto dni. 
Możecie okazać się lepsi od Napoleona. Macie szanse na 
zwycięstwo. Zwłaszcza, jeśli odpowiednio zagospodarujecie swoją 
osobę w tym czasie. A oto jedna z propozycji, jak to zrobić.

Alfabet sukcesu  

A  – to zadania najistotniejsze. Nauka bieżąca oraz powtórki przed 
maturą.

B – to zadania mniej ważne. Uczęszczanie na dodatkowe kursy, 
zajęcia, które nie są związane z maturą.

C – to wszystko, co opłaca się zrobić, ale nie jest to niezbędne. 
Spotkania towarzyskie, wypad do kina, czytanie gazety itp.

D – to czynności, które mogą za was zrobić inni. Zawsze można 
poprosić najżyczliwszego domownika o odciążenie w niektórych 
obowiązkach domowych. Oczywiście bez nadużywania tego 
przywileju przedmaturalnego.

E – to wszystko, co możecie usunąć ze swojego planu. Oglądanie 
telewizji, gry komputerowe, sprawdzanie mejli kilka razy dziennie, 
długie rozmowy telefoniczne… 
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Walentynki, Walentynki…

W dniu świętego Walentego wyrażanie uczuć ma 
charakter świąteczny,  a zwyczaj choć przypisywany 
głównie zakochanym, obejmuje okazywanie ich także 
osobom tej samej płci a kochanym.
Drobne symboliczne prezenciki zwane Walentynkami 
ofiarowuje się zwykle anonimowo, na pamiątkę legendy 
podpisując jedynie "Twój Walenty" czy "Twoja 
Walentynka".

 W czasach rycerstwa i wiekach średnich 
wykształcały się piękne tradycje i symbole Dnia 
Zakochanych, łączone elementami różnych kultur, 
barwne i oryginalne.
Czasy się zmieniły, ale część tradycji przetrwała. 
Kupidynek przeszywający serca strzałą miłości nadal 
króluje wśród atrybutów w kolorach złota i czerwieni, 
choć przytłoczony nieco lukrowanym różem i ilością 
kiczowatych gadżetów masowej produkcji, a finezyjne 
walentynki - madrygały miłosne zdobione przepięknymi 
malowidłami, (a nawet klejnocikami) składane                
w przemyślny sposób zastąpiły dziś tandetne kartki             
i SMS-y o prymitywnych, czasem wręcz obscenicznych 
treściach.

 Walentynki w Polsce nie mają jeszcze swojej 
tradycji, powszechniej znane od lat 90-tych, napotkały 
silny opór części społeczeństwa niechętnie patrzącego 
na wdrażanie w polską kulturę obcych zwyczajów. Tym 
bardziej niechęć wzbudza skomercjalizowana forma,
w której się je podaje w krajach anglosaskich i z czego 
wzorce zaczyna czerpać rodzimy przemysł.

 Niemniej sama idea Święta Zakochanych
(a może kochających?) jest sympatyczna.
Może tylko kolejnego zezowatego pluszaka
z uczepionym plastikowym serduszkiem warto zamienić 
na urodziwy owoc czy jedną pąsową różę, a kiczowatą 
kartkę czy SMS'a zastąpić prawdziwą poezją?
I chociaż wartości uniwersalne jakimi są miłość 
i przyjaźń pielęgnować należy stale, bez szukania 
pretekstu dla słowa "kocham", dlaczego nie 
zaakceptować dnia okazywania uczuć?
Wszak łakną ich wszyscy, niezależnie kto i w jakim dniu 
im patronuje.
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Ciekawostka: 
Pierwszą walentynką uznano wiersz miłosny do żony 
z okazji dnia św. Walentego przesłany w 1415 roku przez 
uwięzionego w Tower w Londynie Karola, Księcia 
Orleanu.
Najdroższą walentynką była kartka z litego złota 
wysadzana diamentami i szmaragdami, którą Arystoteles 
Onasis ofiarował Marii Callas.
Jej wartość oszacowano na kwotę 250 tysięcy dolarów.

Nasze ideały
Ideały są jak gwiazdy. Jeśli nawet nie 

możemy ich osiągnąć, to należy się według nich 
orientować. 
                        /George Bernard Shaw/

Cechy idealnej 
dziewczyny w opinii 
naszych chłopaków:
-ładna, szczupła, 
zadbana, 
wyposażona, 
ogarnięta, wysoka, 
wysportowana, 
seksowna, 
blondynka, długie 
nogi, długie włosy, 
niska, jasne włosy 
i oczy, średni 
wzrost, niebieskie 

oczy, uśmiechnięta, 
- miła, niegłupia, wykształcona, wierna, dobry 
charakter, mądra, ustatkowana, rozsądna, 
szczera, rozmowna, wyrozumiała, stanowcza, 
kochająca, pewna siebie, pomocna, uczciwa, 
wrażliwa, ciepła, czuła, 
- musi mieć w sobie coś takiego, że do siebie 
zachęci, 
- ważne żeby dobrze z nią się dogadywać, 
a nie że wszystko będzie jej przeszkadzać, 
- ważne żeby lubiła mnie takim jakim jestem, 
a nie żebym się musiał przed nią popisywać.

Cechy idealnego chłopaka w oczach naszych 
dziewczyn:
- przystojny, pulchny, grubasek, wysoki 
brunet, piękny,
- z poczuciem humoru, dowcipny, zabawny, 
- kulturalny, miły, wrażliwy, romantyczny, 
elokwentny, mądry, inteligentny,
- wierny, uczuciowy, wyrozumiały, szczery, 
kochający
- uczynny, dobry, przyjacielski, troskliwy, 
opiekuńczy, rodzinny,
- i żeby miał samochód i czerwone buty.

    No i pamiętajcie, 
że nie ma ideałów, 
że kochać to 
znaczy kochać 
kogoś takim, jaki 
jest z jego 
bogactwem, ale 
również i z jego 
słabościami.


