wszystkie teksty które widzisz zaznaczone na czerwono zostan¹ zmienione na takie które nam przeœlesz:
imiê i nazwisko

Przygotowania Kowalskiej do matury
Znów idzie matura. Jak sobie z ni¹ radz¹ tegoroczni maturzyœci.
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Ju¿ za chwilê zacznie siê pachn¹cy wiosn¹ maj, zakwitn¹ kasztany i maturzyœci bêd¹
musieli zmierzyæ siê z egzaminem dojrza³oœci. Stan¹æ oko w oko z matur¹! I ze starcia tego wyjœæ
zwyciêsko, bo to od wyników matury bowiem bêdzie zale¿a³ póŸniejszy los zestresowanych dziœ
abiturientów.
Redakcja naszej gazety postanowi³a podpatrzeæ, jak tegoroczni maturzyœci ucz¹ siê do
najwa¿niejszego (przynajmniej na tym etapie edukacji) egzaminu swojego ¿ycia. Redakcyjny
komputer wybra³ losowo jedn¹ z naszych najwierniejszych czytelniczek, Katarzynê Kowalsk¹. Z
Pani¹ Kasi¹ spêdziliœmy dwa tygodnie, dzieñ i noc obserwuj¹c jej poczynania.
Myœleliœmy, ¿e wszyscy maturzyœci ostatnie dwa tygodnie przed matur¹ siedz¹ jedynie przed
biurkiem za³o¿onym ksi¹¿kami i siê ucz¹, ucz¹, ucz¹. Nie jedz¹ i nie œpi¹, nie wychodz¹ na spacer
ani do kina, nie rozmawiaj¹ przez telefon, w ogóle zawieszaj¹ swoje istnienie. Dwa tygodnie
spêdzone z Katarzyn¹ Kowalsk¹ pokaza³y nam, ¿e byliœmy w b³êdzie.
Na pocz¹tku zdziwi³o nas to, ¿e Katarzyna Kowalska, zanim jeszcze zabra³a siê do szalenie
pasjonuj¹cej czynnoœci wkuwania materia³u ze zdawanego przedmiotu, sz³a do kuchni. W kuchni
otwiera³a wielk¹, srebrn¹ lodówkê i wyjmowa³a z niej dziesiêæ parówek. Wszystkie parówki
po¿era³a na raz, nie urozmaicaj¹c sobie posi³ku pieczywem czy te¿ popularnym w niektórych
krêgach keczupem.
Czasami po spo¿yciu parówek zamyka³a siê w ³azience i bra³a d³ug¹ k¹piel w wannie pe³nej piany.
Po k¹pieli wychodzi³a z wanny i ogl¹da³a przed wielkim lustrem swój brzuch. Jeœli jego rozmiar by³
wiêkszy, ni¿by Katarzyna Kowalska tego chcia³a, zaczyna³a p³akaæ i o nauce tego dnia nale¿a³o
ju¿ zapomnieæ.
No mo¿e i powinnam siê uczyæ. T³umaczy³a nam Kowalska, widz¹c nasze pytaj¹ce
spojrzenia. Ale nie mogê z takim brzuchem siê skupiæ. Gdy siê tak najem, pozostaje tylko wiara w
to, ¿e czerwone stringi, które na³o¿ê na pupê w dniu matury, przynios¹ mi szczêœcie.
Kolejn¹ dziwn¹ rzecz¹, któr¹ podpatrzyliœmy u naszej czytelniczki by³o to, ¿e Katarzyna Kowalska
po przyswojeniu sobie ka¿dej kolejnej stronnicy materia³u k³ad³a siê na dywanie i turla³a siê od
jednej œciany do drugiej. Turlanie mia³o podobno pomóc zdobytej wiedzy „ule¿eæ siê” w
organizmie Kowalskiej. Jak siê marzy o tym, ¿eby maturê zdaæ na co najmniej sto piêædziesi¹t
procent, to trzeba siê codziennie trochê poturlaæ. Wyjaœni³a nam Katarzyna Kowalska. Na
medycynê nie bior¹ maturzystów maj¹cych mniej procent. Doda³a.
Oprócz tych wszystkich dziwacznych zachowañ Katarzyna Kowalska d³uba³a w nosie, nic sobie
nie robi¹c z obecnoœci dziennikarzy, chodzi³a naga po mieszkaniu twierdz¹c, ¿e to pomaga jej w
przyswajaniu wiedzy, œpiewa³a sproœne piosenki, ogl¹da³a pornograficzne filmy… Do czego j¹
przywiod¹ te nietypowe, na szaleñstwie spêdzone tygodnie, dziel¹ce j¹ od egzaminu dojrza³oœci?
Ostatecznie ma Katarzynie Kowalskiej nie wyjœæ a¿ „tak Ÿle”. Jak siê dowiedzieliœmy od
redakcyjnej wró¿ki, pani Iriny, Kowalska maturê zda œpiewaj¹co i dostanie siê na wymarzone
studia, czego i my podgl¹dacze jej ¿yczymy.
Ca³y tekst, forma merytoryczna graniczna jak i pomys³ s¹ w³asnoœci¹ firmy Intergraf i s¹ prawnie chronione.
Zabrania siê bez zgodny w³aœciciela kopiowane, powielanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie
drukowanej, elektronicznej i wizualnej

