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P amięta ktoś może jeszcze 
ten piękny dwumiesięcz-
ny czas, gdy bezstresowo 

można było oddać się w 
„objęcia Morfeusza”, mimo póź-
nej godziny? Kiedy otwieraliśmy 
na noc okno i odrzucaliśmy z 
łatwością lekką kołdrę, która 
była niemalże zbędna podczas 
ciepłych nocy? 

Witające nas wtedy Słońce 
zastąpił Księżyc i „egipskie 
ciemności”, a przyjemne rześkie 
powietrze, bezlitosny chłód. 
Fakt, iż idzie się do szkoły rów-
nież nie poprawia nastroju. 
Myśl, że opuszcza się ukochane 
miejsce tylko po to, by sprawiać 
wrażenie żywego w ławce, nie 
napaja optymizmem. Nastały 
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czyli o porannym wstawaniu do szkoły czyli o porannym wstawaniu do szkoły   
więc ciężkie czasy dla wszyst-
kich śpiochów i miłośników 
długiego wylegiwania się bez 
powodu w ciepłym i wygod-
nym wyrku, bowiem cudny 
sen przerwał (jak zwykle zbyt 
szybko) rok szkolny.  

Poranne wstawanie ukazu-
je jednak naszą ukrytą gdzieś 
głęboko tożsamość i pokazuje 
kim jesteśmy. ,,Dżdżownica” 
bardzo nie lubi niskich tempe-
ratur. Zawsze zawija się w 
najgrubszą pierzynę, posiada 
masę poduszek i pluszaków, w 
których zakopuje się, gdy jest 
jej zimno. Czyli niemalże zaw-
sze. Zaprogramowany „ luna-
tyk ” lub „zombie” w odpo-
wiedzi na poranne pytania, 

wyjęczy jedynie coś niezrozu-
miałego pod nosem. Często ze 
względu na fakt, iż robi 
wszystko na wpół śpiąc przyj-
dzie do szkoły w pidżamie lub 
będzie miał śniadanie zrobione 
z naprawdę oryginalnych połą-
czeń. , Kota” można rozpo-
znać po specyficznych odgło-
sach, które wydaję przy roz-
budzaniu. Codziennie prze-
prowadza rozciąganie, byleby 
poleżeć jak najdłużej w łóżku. 
Najwięcej osób jest jednak 
pospolitą ranną marudą, która 
co by się nie działo, to nie 
może znieść wszystkiego i 
wszystkich. Istnieje jeszcze 
jeden bardzo rzadki typ czło-
wieka. Trudno znaleźć dla 

niego jednak odpowiedni przy-
domek, bowiem cieszy się w 
przeciwieństwie do marud ze 
wszystkiego. Wstaje z uśmie-
chem, a większości wykonywa-
nych przez niego czynności to-
warzyszy śpiew lub taniec. My-
ślę, że bez trudu każdy z nas 
znajdzie tutaj opis pasujący cho-
ciażby w małym stopniu do sie-
bie. Zdając sobie również spra-
wę jak niektórym z nas ciężko 
jest rozdzielić sklejone rano 
powieki, łącze się ze wszystkimi 
w bólu i nadziei, że każdego 
kolejnego ranka będzie tylko 
lepiej. 
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  Dlaczego pożyczanie cukru naprawi społeczeń-
stwo, czyli esej psychologiczno-nostalgiczny s.3 

  Sekrety flory - wewnętrzne życie roślin s.4  
 

 

  Przez dziurkę od klucza… s.5 
 

  Z perspektywy czterech kółek s.6 

Europejski Dzień Języków 


