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W numerze letnim przeczytacie, jak koronawirus wpły-

nął na życie niektórych z nas, jak uczniowie naszej szkoły 

pomagali w walce z nim, a także jak można wykorzystać nie-

zliczoną ilość wolnego czasu spowodowaną tzw. „lockdownem” 

bez konieczności odpalania Netfliksa. A skoro o nim mowa, 

dowiecie się także, co stoi za sukcesem najpopularniejszych 

seriali i filmów nie tylko z tej platformy. Czeka na Was rów-

nież wywiad z Martą Dymek, autorką bloga kulinarnego 

„Jadłonomia”. 

Mamy nadzieję, że letni numer „Kuriera” umili Wam 

pierwsze tygodnie szkoły. Oczywiście daleko nam jeszcze do 

poziomu „Bravo”, ale staramy się dla Was. 

Janek Brzezowski 

Redaktor Naczelny 

STASZIC KURIER – AESTAS 2020 (LATOPOL. = AESTASŁAC.) 

(GAZETKA SZKOLNA XIV LO IM. STANISŁAWA STASZICA W WARSZAWIE) 
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WYWIADY O MŁODOŚCI: 
MARTA DYMEK 

Marta pokazuje, że kuchnia bez-

mięsna może być równie smaczna 

i interesująca jak ta „tradycyjna”. Dzię-

ki niej wegetarianizm i weganizm przy-

padł do gustu wielu Polakom. 

W „Jadłonomii po polsku” udowadnia, 

że kuchnia roślinna wcale nie oznacza 

rezygnacji z szybkich, prostych i dobrze 

przez nas znanych dań. 

KIEDY MIAŁAM 16 LAT… dużo się 

buntowałam i szukałam swojego 

miejsca. 

MOJA ULUBIONA MUZYKA… to wiele 

różnych gatunków, wykonawców 

i zespołów. Od lat licealnych 

t o w a rz ys z y  m i  E i n s t u rz e nd e 

Neubauten, Blixa Bargeld i Artur 

Rojek, w ostatnich latach do tego 

składu dołączyła Hania Rani i Nils 

Frahm.  

NAJBARDZI EJ  DENERWOWAŁO 

MNIE… kiedy dorośli nie uznawali 

mojej wrażliwości lub nie byli 

zainteresowani moim sposobem 

myślenia. 

MOJE LICEUM…. a właściwie moje 

drugie liceum, dało mi bardzo dużo. 

Sporo się buntowałam przeciwko 

odtwórczym lekcjom i nudnym 

poleceniom, prawie wyrzucono mnie 

z pierwszej szkoły. Dlatego po 

pierwsze j klasie postanowiłam 

prze nieść  s ię  do  na j lepszego 

wrocławskiego liceum, czyli 14 LO im. 

Polonii Belgi jskie j.  Ta szkoła 

ukształtowała moje zainteresowania 

i pomogła wybrać studia, którym 

zawdzięczam swoje widzenia świata, 

czyli MISH. 

MOJA KLASA… była pełna różnych 

osób, z niektórymi do dzisiaj mam 

kontakt. To w niej poznałam swojego 

najbliższego przyjaciela, dzięki 

któremu odkryłam wegetarianizm 

i z którym przyjaźnię się do dzisiaj.  

CHCIAŁABYM POZBYĆ SIĘ… albo 

przynajmniej ograniczyć to, że czasem 

za dużo pracuję i za bardzo przejmuję 

się efektami swojej pracy. 

MOJA STUDNIÓWKA… była świetna 

bo byłam na niej z przyjacielem, 

najlepiej pamiętam to, że było na niej 

wegetariańskie jedzenie.  

Z E  S W O I C H  N A U C Z Y C I E L I 

NAJBARDZIEJ ZAPAMIĘTAŁAM… profesor 

Dorotę Czaję, wyjątkową pedagożkę 

oraz wspaniałą polonistkę. Czuję, że 

zawdzięczam jej to, w jakim jestem 

miejscu.  

N A J B A R D Z I E J  P O D Z I W I A M … 

wszystkie osoby, które czują się 

aktywistami i aktywistkami na rzecz 

środowiska, zwierząt oraz klimatu.  

NAJLEPIEJ ODPOCZYWAM… za 

miastem. Na rowerze, a po rowerze 

oczywiście w kuchni.  

L U D Z K O Ś Ć  N A J B A R D Z I E J 

POTRZEBUJE… zakończenie hodowli 

przemysłowej zwierząt oraz realnych, 

systemowych działań na rzecz klimatu 

i środowiska.  

ODKRYŁAM  CO  CHCĘ  ROBIĆ 

W ŻYCIU… w trakcie studiów, kiedy 

zorientowałam się, że można zmieniać 

świat poprzez kształtowanie praktyk 

codzienności.  

NAUCZYŁAM SIĘ PROWADZIĆ… 

raczej wciąż się uczę.  

WSTYDZĘ SIĘ… więc nie powiem. ■ 



 

THE ART OF CREATIVITY 
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https://www.nytimes.com/guides/year-of-living-better/how-to-be-creative 

 https://www.nytimes.com/guides/smarterliving/how-to-find-a-hobby 

Lubisz pisać? Informować ludzi? 

Dołącz do redakcji Staszic Kuriera. 

Napisz do nas! „Staszic Kurier 

Redakcja” na Facebooku.

https://www.nytimes.com/guides/year-of-living-better/how-to-be-creative
https://www.nytimes.com/guides/smarterliving/how-to-find-a-hobby


 

JAK STWORZYĆ HIT, 
CZYLI KTO I CO STOI ZA SUKCESEM 
PRODUKCJI WSZECH CZASÓW 
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& DRUM MACHINE 
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KLINIKA MATMY 

CZY KLINIKA MATMY JEST – CELO-

WO LUB NIE – POLITYCZNĄ KRYTYKĄ 

SYSTEMU OPIEKI ZDROWIA LUB SZKOL-

NICTWA W POLSCE? 

Nie, Klinika Matmy w żaden spo-

sób nie ma krytykować systemu opieki 

zdrowia, lub szkolnictwa. Ma jedynie 

pomóc narażającym swoje zdrowie 

i życie medykom, którzy po powrocie 

z pracy chcieliby pomóc swoim dzie-

ciom z nauką. Dzięki Klinice Matmy 

mogą odetchnąć po ciężkim dniu za-

miast walczyć z zadankami. 

CO BYŁO INSPIRACJĄ? 

Inspiracją byli moi rodzice, którzy 

sami są lekarzami. Po powrocie ze szpi-

tala w marcu, gdy kończyli narzekać 

na pacjentów nienoszących maseczek, 

naciskali na naukę moją i mojej sio-

stry. 

CZEMU SŁUŻBA ZDROWIA A NIE INNI 

NIEZBĘDNI PRACOWNI-

CY? 

Uważam, że medy-

cy, mając najbliższy 

kontakt z pacjentami, 

najwięcej ryzykują 

chodząc do pracy w 

trakcie pandemii, dla-

tego od nich zaczęli-

śmy. Nie odmówiliśmy 

jednak pomocy niko-

mu, kto się do nas 

zgłosił. Rozszerzenie 

się na dzieci innych niezbędnych pra-

cowników oczywiście rozważaliśmy, ale 

mieliśmy za mało Wolontariuszy. 

JESTEŚ MARSZAŁKIEM SAMORZĄDU 

UCZNIOWSKIEGO, MIAŁO TO JAKIŚ 

WPŁYW NA ORGANIZACJĘ AKCJI? 

To, że szkoła nam tak pomogła 

przy realizacji Kliniki Matmy w ogóle 

umożliwiło jej sukces. Samorząd oraz 

KWIAT pozwoliły nam zebrać pierw-

szych Wolontariuszy, dzięki wsparciu 

pana profesora Pawlikowskiego dotar-

liśmy do społeczności 

studentów Uniwersyte-

tu Warszawskiego, 

a pan profesor Guzicki 

zaoferował nam udo-

stępnianie swoich pod-

ręczników w ramach 

pomocy naukowej dla 

Wolontariuszy. Nau-

czyciele pomagali nam 

też znaleźć Wolonta-

riuszy, gdy rozszerzyli-

śmy się na nowe przed-

mioty. 

Chciałbym jeszcze raz bardzo ser-

decznie podziękować za wszelką po-

moc! Działalność w samorządzie na 

pewno nauczyła mnie też trochę 

„ogarniania”, co przydało się przy orga-

nizacji Kliniki Matmy. 

JAK PORADZILIŚCIE SOBIE Z KWE-

STIAMI PRAWNYMI? 

W zasadzie poza napisaniem regu-

laminu i zagwarantowaniem bezpie-

czeństwa danych Wolontariuszy i Podo-

piecznych nie mieliśmy problemów 

natury prawnej. Tymon Radzik oraz 

Fundacja Ivy Poland, która tworzyła 

z nami Klinikę Matmy, pomogli nam 

w ich rozwiązaniu. 

PO KILKU MIESIĄCACH DZIAŁALNO-

ŚCI NIE POJAWIACIE SIĘ JUŻ W MEDIACH, 

WIĘC STASZIC KURIER JAKO AWANGAR-

DA ŻURNALIZMU WNIKNIE TERAZ W DZIA-

ŁALNOŚĆ OD TEGO CZASU. 

Wraz z wakacjami zawiesiliśmy 

działanie Kliniki Matmy, ale wracamy 

z nowym rokiem szkolnym, więc można 

powiedzieć, że Staszic Kurier jest tak 

naprawdę pierwszą gazetą, która do 

nas napisała. 

STASZIC KURIER ZAWSZE STAŁ ZA 

WAMI MUREM, ALE JAK OCENIASZ REAK-

CJĘ MAINSTREAMOWYCH MEDIÓW DLA 

TAK WYJĄTKOWO ISTOTNEJ INICJATYWY? 

JONASZ ALESZKIEWICZ; 

WYWIAD Z JANKIEM ZAJĄCEM, 

KIEROWNIKIEM KLINIKI MATMY 
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Wszystkie media bardzo nam po-

mogły w zwiększeniu zasięgu naszego 

projektu. Nie dostaliśmy się jeszcze na 

pasek w TVP Info, ale wszystko przed 

nami. 

JAKA BYŁA POCZĄTKOWA CZY PÓŹ-

NIEJSZA REAKCJA ZWIĄZKÓW ZAWODO-

WYCH, FIRM I INSTYTUCJI MEDYCZNYCH 

NA PROJEKT? 

Otrzymaliśmy partnerstwa wielu 

Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położ-

nych oraz Naczelnej Izby Pielęgniarek 

i Położnych, więc inicjatywa im się chy-

ba spodobała. Najważniejsze jest jed-

nak, że nasz projekt pomógł wielu me-

dykom. Cześć pisała do nas nawet 

w wiadomościach prywatnych ciepłe 

słowa. 

JAK KLINIKĘ MATMY OCENIAJĄ 

PODOPIECZNI, RODZICE PODOPIECZNYCH, 

WOLONTARIUSZE? CZY SĄ JAKIEŚ KORZY-

ŚCI Z UDZIAŁU DLA WOLONTARIUSZY? 

Zbieraliśmy feedback od Wolonta-

riuszy i Podopiecznych po zajęciach 

i zazwyczaj bardzo im się podoba ini-

cjatywa oraz prowadzenie zajęć. Wo-

lontariusze oczywiście mogą od nas 

uzyskać zaświadczenie o Wolontaria-

cie, ale chyba największą korzyścią 

była możliwość interakcji społecznych, 

kiedy nie można było spotykać się ze 

znajomymi. Wielu Wolontariuszy pisa-

ło do mnie, że podziękowania, które 

dostają po zajęciach od swoich uczniów 

są najmilszą częścią dnia. 

JAK OCENIACIE SKUTKI DUŻEJ SWO-

BODY POZOSTAWIONEJ PAROM PODO-

PIECZNY–WOLONTARIUSZ? 

Wydaje mi się, że to była bardzo 

trafna decyzja. Nikt nie lubi mieć na-

rzucane z góry co robić i wtedy jest się 

też łatwiej wypalić. Wolontariusze mie-

li nasze wsparcie w postaci dostarcza-

nych materiałów, ale sami planowali 

współpracę ze swoim podopiecznym.  

JAKIE KONKRETNE LICZBY DOT. 

FUNKCJONOWANIA KLINIKI MATMY MO-

ŻECIE NAM PODAĆ? 

Hmm... na pewno możemy Wam 

podać liczbę połączonych par, która 

wynosi ponad 800, liczbę zgłoszonych 

Wolontariuszy, których było około 1000 

oraz liczbę przeprowadzonych lekcji, 

których było ponad 5000, ale myślę że 

można ją oszacować na kilkanaście 

tysięcy. Możemy też podać rok powsta-

nia – 2020, co już dużo mówi o projek-

cie. 

JAKIE SĄ PLANY NA PRZYSZŁY ROK, 

PRZYSZŁOŚĆ OGÓLNIE? 

Oczywiście chcielibyśmy kontynuo-

wać działanie projektu. Wszystko zale-

ży jednak od tego, jak rozwinie się pan-

demia i jak będzie wyglądało naucza-

nie. O szczegółach będziemy informo-

wać na naszym facebooku – Klinika 

Matmy [https://www.facebook.com/

klinikamatmy/]. 

Z KTÓREJ CZĘŚCI PROJEKTU JESTE-

ŚCIE NAJBARDZIEJ DUMNI? 

Nasz zespół stworzył cały system 

do łączenia Podopiecznych z Wolonta-

riuszami i obsługiwania Kliniki Mat-

my, co poniekąd jest praktycznym za-

stosowaniem wiedzy, którą zdobywamy 

w Staszicu. Wywołaliśmy też w lu-

dziach wiele pozytywnych emocji i co 

najważniejsze, pomogliśmy medykom.  

CO MOŻNA BYŁO ZROBIĆ LEPIEJ, 

POPRAWIĆ? 

Na pewno mogliśmy podjąć kilka 

lepszych decyzji, na przykład uspraw-

nić system informacji o przeprowadzo-

nych lekcjach i dotrzeć w większym 

stopniu do medyków. Są to rzeczy, któ-

rymi na pewno zajmiemy się 

w kolejnych miesiącach dzia-

łania.  

  JAKIE WNIOSKI MOŻNA 

WYCIĄGNĄĆ Z TEJ AKCJI NA 

PRZYSZŁOŚĆ? 

 Przede wszystkim, że 

można zaczynać pierwsze 

projekty w liceum i Staszic 

stwarza do tego idealne moż-

liwości. Mamy tu masę ludzi, 

którzy chętnie się zaangażują się 

w ciekawy projekt oraz pomogą w jego 

promocji. 

https://www.facebook.com/klinikamatmy/
https://www.facebook.com/klinikamatmy/


 

W akcję zaangażowała się cała staszicowa społeczność. 

Obecny prezydent szkoły, Maciej Sudoł, szył maseczki wraz 

ze swoją rodziną, a były przewodniczący SU, Mateusz Li-

siewski, rozwoził materiał oraz gotowe maski.  

Angelika Ostrowska oraz jej siostra Natalia udoskonali-

ły instrukcję szycia maszynowego – „Zamiast zszywać krót-

szy bok można zostawić go bez szwu, a w powstały otwór 

włożyć dodatkowy filtr (np. z chusteczki)”. 

Nauczyciele oraz Panie Dyrektor również zaangażowały 

się w akcję, robiąc oraz rozwożąc maseczki. Do szycia zachę-

cała uczniów również Pani prof. Małgorzata Bechler.  

Mama jednej z naszych uczennic mieszkającej w Choto-

mowie zainteresowała akcją swoje sąsiadki z Koła Gospodyń 

i razem uszyły setki maseczek. Wiele osób włączyło do szycia 

swoje rodziny, rodzeństwo, rodziców, a nawet pojedynczych 

przyjaciół z innych szkół, których szkoły nie zorganizowały 

takich akcji.

 

MASECZKI 
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Oprócz uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli w akcji brali tak-

że udział absolwenci. Krysia Bitner, studentka medycyny, kostiumo-

graf Sztosu, nagrała filmik instruktażowy, który pomaga ludziom 

szyć maseczki, stworzyła też instrukcję szycia ręcznego. Pod powyż-

szym kodem QR znajdziecie do niego link. 

Oczywiście akcja dużo wszystkich kosztowała – jednym łamią się 

igły, innym psują maszyny lub samochody. Szycie trzeba godzić 

z bieżącą nauką, z klasówkami albo kolokwiami na studiach. Niektó-

rzy uczniowie, jak Piotrek Trzeciak, czy absolwenci, jak Krysia Bit-

ner, w czasie pandemii znaleźli jeszcze czas na nagranie z gronem 

przyjaciół piosenki, która podtrzymywała na duchu wszystkich biorą-

cych udział w akcji.  

PAMIĘTNIKI Z WAKACJI 

P lotę siedzącej przed monitorem matuli 

warkocz. Ma miękkie, pachnące i złote 

włosy. Czarniawe odrosty tylko delikatnie 

prześwitują, gdy głębiej pociągnę grzebie-

niem. Właściwie dawno jej ich nie farbowa-

łam – rodzicielka nie chce przepłacać na 

wątpliwej jakości fryzjerów i zdaje się na 

wątpliwej jakości, jednakowoż darmową 

córkę. Sielanka trwa w najlepsze, popcorn 

kusi z miski, a ja zrezygnowanie stoję przy 

oknie, marzną mi stopy i dociera do mnie 

kilka pozornie drobnych spraw. Po pierwsze, 

koronaferie trwają już tydzień z hakiem, 

a na koncie zarazy jest na razie ośmiu moich 

rodaków. Po drugie, nie wyjdę z tego przeklę-

tego, zapyziałego i zimnego jak trupiarnia 

mieszkania jeszcze przez bity miesiąc, a po 

trzecie nie umiem pleść warkoczy. Moje 

usługi fryzjerskie ograniczają się jedynie do 

spektakularnego rżnięcia na sucho i masko-

wania nieodzownych oznak starości. Ubole-

wając nad swą wszechstronną ułomnością 

sklecam jakiś warkoczopodobny splot z nie-

sfornych loków pani Kochalskiej. Szkoda że 

ja sama nie mam tak na nazwisko, renoma 

od razu poszybowałaby w górę, ale cóż, c’est 

la vie. 

W ten sposób zdołałam w miarę zgrab-

nie zakreślić krajobraz nędzy i rozpaczy, 

który reprezentuje sobą moja (i nie tylko 

moja zapewne) rzeczywistość późnych dni 

marca. Jest to wybuchowa mieszanka nudy, 

żalu, postępującej niestabilności psychicznej 

ze względu na brak kontaktów międzyludz-

kich i powszechnej prokrastynacji. W moim 

przypadku dochodzi jeszcze do tego krępują-

ce ruchy lenistwo, plączące mózg myśli na-

stoletniej buntowniczki i wszechstronna 

pogarda dla dużej ilości istot ludzkich, na 

czele, niestety, ze mną. Pomyśleć, że do nie-

dawna za najsroższą odmianę marnowania 

czasu uważałam ucinanie sobie ostentacyj-

nych drzemek na pierwszych trzech lekcjach 

każdej środy. Myślałam, że hej, moje leni-

stwo nie może się przecież jeszcze bardziej 

rozwinąć i ujawnić. A jednak! Życie dało ku 

temu wyśmienitą sposobność! Oto i jestem, 

skrobiąc swoje personalne dno plastikową 

łyżeczką i nieuchronnie wkopując się coraz 

głębiej. 

W bardzo pożądanym bonusie do tego 

iście cudownego okresu dla mentalności 

każdego człowieka dochodzi jeszcze nostalgia 

i mój alla babciowy sentymentalizm, który 

jest we mnie na tyle silny, że sama zaczy-

nam obawiać się koronawirusa. W konse-

kwencji, miast wykorzystywać tony wolnego 

czasu na jakkolwiek pożyteczne czynności 

MARTA ZAWADA 1D 



 

(miałam się nauczyć hiszpańskiego, jednakże darzę go szczerą niena-

wiścią), pogrążam się w otchłani pseudo rozmyślań, potępień 

i tęsknoty za „starymi dobrymi czasami”. Wyśmienicie. Lepiej być nie 

mogło. W sumie, co ja gadam, mój zegar biologiczny też został spraw-

nie i elegancko rozregulowany. Wczoraj nie zmrużyłam oka do godzi-

ny 4 w nocy, tylko po to, by dziś zderzyć się z rzeczywistością jak sa-

mobójca z pędzącym metrem. Tzn. uczestniczyłam w e-chemii od 11. 

Uroczo. 

Wisienką na gównie jest to, iż cytując ludowe mądrości „każdego 

dnia oddalamy się od Boga”. Personalnie oznacza to, że odwołali mi 

bierzmowanie, a w gratisie mój „Nie-wiem-jak-nazwać-szczątkową-

relację-przyjacielem-psychopatą” udowodnił mi, że wszyscy jesteśmy 

martwą materią, idee to łatwo podważalne konstrukty społeczne, 

a duchowość ma sens jedynie na zasadzie rekurencji. Nie żebym mo-

gła się z tym kłócić, ale tak dodaje to otuchy wierzącej od dziecka 

dewotce, co nie? Dodatkowo wywołał walkę na pięści moich we-

wnętrznych składowych, cynika i romantyka. KO dla cynika, mimo 

że ja sędziowałam. Damnit. 

Także tak. Jakby to kogoś interesowało, w celu zabicia czasu 

wracam również do starych nawyków, a w krew wchodzą mi nowe, 

wszystkie jednakowo bezużyteczne i bez znaczenia. Na przykład, 

napitalanie kostki Rubika. Klasyczna staszicowa rozrywka, której 

nikomu nie trzeba przedstawiać. Trzy na trzy bądź cztery na cztery, 

bez znaczenia. Kilkugodzinne seanse stały się prawie że codzienno-

ścią. Naturalnie, w wyciszających słuchawkach i z odpowiednim pod-

kładem muzycznym. 

Tutaj przedstawię niebywałą ciekawostkę i zwalający z nóg 

protip. Otóż jeżeli jest się tak jak ja, skrajną ciota i wyrzutkiem mate-

matycznego społeczeństwa, czytaj kostkę układa się relatywnie wol-

no, najlepszym bitem do jej kręcenia jest tango. Niepodważalnie 

i niezaprzeczalnie. Doszłam do tego w umiarkowanie ciekawy sposób, 

nadrabiając braki w mej filmowo-musicalowej edukacji poprzez 

„Chicago” i „Moulin Rouge”. Oczywiście same musicale w gruncie 

rzeczy są beznadziejne, a muzyka okropna, jednak ja jestem niewy-

magającym widzem. Wystarcza mi jedno dobre, kinky tango na cało-

kształt, które można następnie zapętlić tysiące razy i śpiewać wraz 

z tysięcznym pociągnięciem kolorowej ścianki jakiegoś czeskiego sze-

ścianu. 

(Odchodząc od tematu już zupełnie, głównym aktorem w Moulin 

Rouge jest Ewan McGregor. Czytaj Obi-Wan Kenobi. Kto nie chciał-

by posłuchać śpiewającego Obi-Wana?!) 

Ekhem. Zatem tak, nowe i stare nawyki. Upiekłam sernik. Dwa 

chędożone razy, to już desperacja. Sęk w tym, że nie przepadam za 

sernikiem, więc za każdym razem opchnęłam go innym ludziom. 

A niech mają, niech znają łaskę pani. Chleba i igrzysk to teraz każde-

mu się chce. 

„Wróciłam” do oglądania anime. Chińskie bajki ostatnimi czasy 

wyrzuciłam z życia prawie całkowicie, zwieńczając to ciekawe do-

świadczenie regularnym oglądaniem max 2 wychodzących na bieżąco 

serii, jednak w desperackiej potrzebie zaczęłam szukać kolejnego 

znośnego towaru. Z mizernym efektem. Wszystkie dobre produkcje 

już przeżyłam i wyplułam. Skutkiem Yato z „Noragami” na tapecie 

telefonu przez 1,5 (słownie: półtora) roku. Ostatnio pod wpływem 

intensywnych emocji o drugiej w nocy zamieniłam go na Victora Ni-

kiforova z „Yuri on Ice!!!”. Obejrzałam ostatni odcinek pierwszej serii 

„Darwin’s Game” i kolejny czwartej BNHA. Boże, jakie Boku no Hero 

Academia jest gówniane! Toż to nie do opisania w słowach, protagoni-

sta to bezużyteczny brokuł, fabuła ssie palec u nogi. Trzymajcie się 

tam w tej Japonii! 

Poćwiczyłam raz czy dwa, żeby nie zabić się skacząc z mostu 

z tęsknoty za crossfitem i panią profesor wuefistką. 

O i nade wszystko, wybitne świadectwo desperacji, nie gorsze niż 

frustracja i nieustające myśli o bezsensie życia – wróciłam do ogląda-

nia gry mojego brata w LoLa. Niebywale niepokojący znak. Nie żeby 

nie sprawiało mi to przyjemności i dawało namiastkę zaangażowa-

nia, ale daamn, no widać, że jest źle. Podobne znaki daje rozumienie 

90% gejmerskiego slangu i czytanie historii postaci. (Nawiasem mó-

wiąc historie postaci z lola są całkiem interesujące, jak się komuś 

nudzi to można poczytać). 

A propos czytania! Jakżebym mogła nie wspomnieć o tej szla-

chetnej czynności, która często w mym przykrótkim życiu bywała 

jednym promykiem słońca, istnym światełkiem w tunelu. Otóż zwie-

dziona tym, że w czasach preepidemicznych wręcz nałogowo połyka-

łam rozmaite czytanki, wypożyczyłam sobie trzy książki. Pierwsza 

okazała się być słaba, więc nie warto o niej wspominać. Druga jest o 

ludobójstwie w Rwandzie, Tutsi, Hutu i te sprawy, Wojciech Toh-

man, reportażyk, nic specjalnego. Nie podoba mi się styl tego gościa, 

ale tematy ma wciągające, zatem ujdzie w tłoku. Jednak teraz jakoś 

już przeszła mi ochota na czytanie o śmierci. Ciekawe dlaczego? Trze-

cia, to jest fenomen, książka stanowiąca bodajże rozpiskę planu jak 

zachowywać się w czasach zarazy i nie jest to bynajmniej podręcznik 

od EDB. Otóż ma pani profesor polonistka, kobieta o arcywybitnym 

poczuciu humoru, na koronaferie zleciła mojej klasie do przeczytania 

co? No co? „Dżumę”. No jasne. Już pędzę. 

„Yyy, no ale kobieto, to czemu się po prostu nie pouczysz?” takie 

pytanie padnie zapewne w mą stronę od rodziców, znajomych, przyja-

ciół i nade wszystko mojego pokrzywionego jak mój kręgosłup sumie-

nia. Otóż, istnieje jedna niebywale prosta odpowiedź na to pytanie. 

Jest to, mianowicie: Gdyż całym sercem i duszą nienawidzę się uczyć 

przedmiotów szkolnych. Tia, zdradziłam sekret nie do przebicia, być 

w Staszicu i nie lubić się uczyć, co za degeneracja! Owszem, w pew-

nym stopniu, także źródło wielu kompleksów, chwiejności i zazdrości, 

itp, itd, nie zagłębiamy się w to lepiej. Cieszmy się, że przetrwałam! 

Jedna z niewielu rzeczy, z których czuję dumę – osiąganie zadowala-

jących wyników robiąc tylko to co trzeba i nigdy nic ponadto, bo tego 

nie lubię. Sorry za psucie rankingu brakiem osiągnięć, siła wyższa. 

Niestety ta poważna wada sprawia, że jak mi nie każą, to w 90% 

przypadków nie robię. Chyba, że to coś, co lubię. Patrz ćwiczenie albo 

pitolenie tak, żeby ktoś musiał cię wysłuchać. Kocham atencję! 

Więc, tak w sumie, w szkole wiele więcej trzymało mnie przy 

życiu i zdrowych zmysłach. Czekałam z zapartym tchem na kwalifi-

kacje i galę finałową festiwalu poezji. Zadawałam się z ludźmi, któ-

rych w sumie chyba lubię, a potem spotykałam się ludźmi, których 

lubię zdecydowanie bądź kocham. A tu się tak siedzi jak kołek w 

dupie i smaży się swój mózg głupotami. Upada na dno i tęskni. Na 

moje oko kijowa sytuacja. Żeby zakończyć z jakimś głębszym przesła-

niem, to może nam to wszystkim potrzebne? Żeby rozwiać wątpliwo-

ści co do tego kim jesteśmy (tyle czasu sama ze sobą nie spędziłam od 

świąt) i żeby dotarło o nas jak cholernie jesteśmy przywiązani do 

zaskakującej, przyjemnie wygodnej rutyny naszego życia codziennego 

i jak bardzo brak kochanych osób u boku może boleć. A może jeszcze 

bardziej, gdyż, kotki moje puszyste, to dopiero niecałe dwa tygodnie! 

Jedziemy z tym koksem jeszcze przez miesiąc minimum! Juhuuuu! 

Bierz mnie, koronawirusie, zanim sama się zabiję! ■ 
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