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Alicja Chybicka
Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci

WstęP

Szanowni Państwo, 
Trzymają Państwo w rękach publikację, stanowiącą zbiór 

nagrodzonych i wyróżnionych prac w konkursie „Moja Polska 
w 2050 roku”, zorganizowanym w roku szkolnym 2013/2014 
przez Parlamentarny Zespół ds. Dzieci. Tegoroczny konkurs był 
trzecią już edycją konkursów organizowanych przez Zespół i tak 
jak poprzednie – „Śmieje się dziecko - śmieje się cały świat” 
(2012) oraz „Jakie są moje korzenie” (2013), cieszył się równie 
wielkim zainteresowaniem i popularnością. Intencją organizato-
rów Konkursu „Moja Polska w 2050 r.” było pobudzenie roz-
woju wyobraźni i kreatywności wśród dzieci i młodzieży poprzez 
skierowanie ich uwagi na otaczającą rzeczywistość oraz zacho-
dzące obecnie i powstające w wyobrażeniach, marzeniach i pla-
nach przyszłe zmiany. Celem konkursu było wywołanie refleksji 
nad teraźniejszością oraz przyszłością własnego kraju. Dowolna 
forma pracy służyć miała  kreatywnej projekcji wyobrażeń i ma-
rzeń  związanych z wizją Polski w 2050 r.  Formuła konkursu, 
podobnie jak w roku ubiegłym była szeroka i pozwoliła na udział 
dzieci i młodzieży z różnych placówek. 

Na konkurs wpłynęło 3829 prac. Do etapu ogólnopolskie-
go wybrano 99 prac literackich i 178 prac plastycznych. Nagro-
dzonych zostało 17 prac literackich i 33 prace plastyczne. We 
wszystkich mogliśmy dostrzec ogromną kreatywność i niezwykle 
bogatą wyobraźnię młodego pokolenia – w większości prac opty-
mistyczną, ale nie zawsze. Oprócz wizji Polski pięknej, dostatniej, 
przyjaznej jej obywatelom, zaawansowanej technologicznie, po-
jawiały się pytania o bezpieczeństwo, trwałość wartości między-



ludzkich, problemy ekologiczne. Podbój kosmosu, przemiesz-
czanie się w czasie, szybko rozwijająca się technika, dostępność 
wszystkiego dla wszystkich konfrontowane były z coraz trud-
niejszym budowaniem relacji między ludźmi, z poczuciem za-
grożenia wobec agresji i konfliktów. Jednak optymizm i nadzieja 
na dobrą przyszłość wygrywa z lękami, a młode pokolenie ufnie 
i z radością patrzy przed siebie. A to ich dzisiejsza wizja stanie 
się przecież za kilkadziesiąt lat rzeczywistością. 

Zachęcam Państwa bardzo serdecznie do zapoznania się ze 
wszystkimi pracami, będącymi niezwykle oryginalnym, inspiru-
jącym i mądrym  materiałem. W publikacji znajdują się wszystkie 
nagrodzone prace. Całość prac z etapu ogólnopolskiego – za-
równo te nagrodzone jak i wyróżnione – zamieszczona została 
na dołączonej do wydawnictwa płycie. Życzę wielu pozytywnych 
wrażeń w trakcie lektury.
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W organizacji konkursu uczestniczyli  
następujący parlamentarzyści:

senatorowie
1. Grzegorz Bierecki,
2. Przemysław Błaszczyk,
3. Alicja Chybicka, 
4. Andrzej Grzyb, 
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10. Michał Seweryński, 
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13. Michał Wojtczak, 
14. Roman Zaborowski, 
15. Piotr Zientarski.

Posłowie: 
1. Jacek Brzezinka, 
2. Artur Gierada, 
3. Tomasz Głogowski, 
4. Adam Kępiński, 
5. Lech Kołakowski, 
6. Marek Krząkała, 
7. Marek Łapiński,
8. Anna Nemś, 
9. Danuta Pietraszewska, 

10. Kazimierz Plocke, 
11. Maria Zuba.
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Oliwia Baczewska
klasa 6 SP
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu

Lubię cichutko usiąść w starym fotelu prababci i ukryć się przed 
światem  Lubię, kiedy bardzo powoli zapada zmrok, a ja patrzę za okno 
i widzę pociemniałe czubki drzew sąsiada  Moje myśli krążą wtedy gdzie 
chcą, a ja im nie przeszkadzam, patrzę tylko, dokąd mnie prowadzą 

Mam dwanaście lat, czasami słyszę, że jestem już dużą panienką, ale 
ja tak nie uważam  Lubię po kryjomu bawić się lalkami, a nocą, kiedy 
śni mi się koszmarny sen, uciekać do łóżka rodziców  Tak nie zachowują 
się przecież dorośli  Czym jest więc ta dorosłość? Chyba odpowiedzial-
nością za siebie i innych, a może jeszcze czymś więcej  Kiedy oglądam 
bajki, dziwię się zmianom, jakie zachodzą na świecie  Porównuję życie 
Freda Flinstona, bohatera bajki „Między nami Jaskiniowcami”, który 
żyje w czasach epoki kamienia łupanego, do życia pana Jetsona, który 
jest mieszkańcem przyszłości  Pan Flinston ma różne urządzenia do-
mowe, które bardzo mnie śmieszą i inne narzędzia, które nazwałabym 
prymitywnymi  Pan Jetson natomiast może swobodnie poruszać się 
po przestrzeniach kosmicznych, o czym my, ludzie w 2014 r  na razie 
możemy tylko pomarzyć  Świat więc się zmienia    W Polsce, mojej oj-
czyźnie, też codziennie zachodzą zmiany  Wiem z historii, że nie zawsze 
Polacy żyli w wolnym kraju  Musieliśmy przejść długą drogę, aby móc, 
tak jak ja dzisiaj, cieszyć się wolnym krajem  Mamy teraz komputery, 
telefony komórkowe, przenośne nagrywarki, odtwarzacze Mp3, Mp4, 
a jeszcze większą ilością elektronicznych cudów posługują się dorośli  
Pewnie tych zmian nie da się zatrzymać  I dobrze  Cieszy mnie to, że 
życie z roku na rok staje się łatwiejsze 

Kiedy w  wakacje podróżuję z  rodzicami po Polsce, widzę coraz 
więcej parków, placów zabaw, nowoczesnych budynków  W  moim 
najbliższym otoczeniu również wszystko się zmienia  Jest coraz więcej 



14

banków, biur i miejsc, gdzie można pobawić się  Są kręgielnie, baseny, 
lodowiska  A w gorące wieczory ludzie siadają w kolorowych, pachną-
cych kawą cukierenkach 

Jak to będzie za dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści, a może trzydzieści 
sześć lat? Czy zmiany w Polsce zaznaczy tylko rozwój techniki? Może na 
wakacje, zamiast nad morze czy w góry, polecimy na Księżyc, aby wy-
pić koktajl z księżycowej poświaty albo na Marsa na gorące ciasteczko 
z czerwonej lawy wulkanicznej? Może dzieci nie będą musiały chodzić 
do szkoły, bo wszystko zostanie im zainstalowane w głowach jak na 
twardym dysku? To dopiero będzie życie! No tak, tylko z czego ja się 
tak cieszę, przecież już dawno nie będę dzieckiem 

Za oknem mrok, prawie już nie widać czubków drzew, może jeszcze 
troszkę pomyślę, pomarzę   

Nie zobaczę już Polski za te kilkadziesiąt lat oczami dziecka, będę 
dorosłą kobietą w  szpilkach i  z  torebką  Może będę żoną i mamą 
chłopca i dziewczynki? Będę cieszyć się z ich sukcesów w szkole  Będę 
patrzeć jak dorastają i marzą  Dlatego najważniejszą rzeczą na świe-
cie jest pokój  Chcę Polski bez wojny  Chcę Świata bez wojny  To 
nie ma znaczenia, ile więcej urządzeń ułatwiających nam życie przy-
będzie i czy wszyscy będziemy mieli statki kosmiczne w ogródkach 
lub sztuczną inteligencję do rozwiązywania krzyżówek w kieszeniach  
Ludzie są w każdej epoce tacy sami  Tak samo kochają, marzą, niena-
widzą i zazdroszczą  Problemy pana Flinstona nie różnią się niczym 
od problemów pana Jetsona  Chociaż dzieli ich czas liczony w latach 
świetlnych 

Moim ulubionym przedmiotem w szkole jest historia  Kiedyś prze-
czytałam, że historia ludzi to historia wojen  Przeraziło mnie to  Nie 
chcę żyć w świecie, w którym jeden człowiek zabija drugiego  Nie chcę 
patrzeć jak moi rodzice z niepokojem włączają telewizor i smucą się, że 
tuż obok nas, na Ukrainie ludzie strzelają do siebie, leje się krew  Nie-
którzy z zabitych dopiero co weszli w dorosłość, inni, starsi, pozostawili 
bliskich, których kochali  Nie chcę o tym myśleć 

Moja Polska, kiedy będę już bardzo dorosła, będzie zielona  Pełna 
wesołych ludzi w kolorowych ubraniach, a dzieci, jak to dzieci, będą 
gonić dmuchawce i balony  Wielcy uczeni, którzy dziś pracują w swo-



ich laboratoriach, odkryją leki na wszystkie choroby  Nie będzie cho-
rych dzieci, znikną z ulic wózki inwalidzkie, osoby niewidome i głuche  
Wszyscy ludzie będą mieli pracę, którą lubią, nie będą musieli martwić 
się, że są bezrobotni  Nauczymy się też szanować siebie nawzajem, nie 
ranić słowami, nie wyśmiewać  Z kominów nie będzie leciał czarny 
dym, który nie pozwala wiosną budzić się do życia przyrodzie  Fabryki 
będą przyjazne ludziom i środowisku  Najważniejsze jednak, że ludzie 
będą żyli w zgodzie ze zwierzętami, nie będą ich zabijać, nie będą ro-
bili strasznych eksperymentów, które zadają im cierpienia  Taka będzie 
moja Polska, takiej Polski chcę  Nie innej 

Chyba tylko mody nie potrafię sobie wyobrazić, bo ona, jak morze, 
ciągle się zmienia  Kiedy oglądam stare fotografie, widzę ludzi, którzy 
są na nich tak śmiesznie ubrani!

Ciemno, słyszę na dole szuranie butami, to rodzice wracają do 
domu, czas wrócić z dalekiej podróży i zacząć odrabiać lekcje  Jak co 
dzień 
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Michał Barcikowski
klasa VI
Zespół Szkół w Chrząstawie Wielkiej

MOJA POLSKA W 2050 ROKU 
PRZYSZŁOŚć JEST CUDOWNA!

Przyszłość jest pełna tajemnic  Słowo to kojarzy nam się głównie 
z  niepewnością i  budzi w  naszych umysłach ogromne zaciekawie-
nie  Nie wiemy dokładnie, jakie będzie nasze jutro, ale lubimy snuć 
przypuszczenia  Może powstaną latające samochody… A może ktoś 
skonstruuje zautomatyzowaną kuchnię, samoobsługową łyżkę czy też 
wymyśli jedzenie, które po naciśnięciu klawisza natychmiast pojawi 
się na naszych talerzach… Nic nie jest pewne  To tylko twory naszej 
wyobraźni, które łatwo rozwiać  

Ja jednak myślę, że cywilizacja ziemska rozwinie się znacznie bar-
dziej niż przypuszczamy, wszak nasz gatunek jest wyjątkowy – jako 
jedyny w Układzie Słonecznym został obdarzony inteligencją  Zaledwie 
pięćdziesiąt lat temu ludzkość nie znała jeszcze urządzeń takich jak 
telefon komórkowy, komputer czy satelity  Sądzę, że za ponad 35 lat 
wiele zmieni się także w kraju, w którym żyjemy…

* * *

– Marcin! Zejdź na dół! – woła mama 
Jest pierwszy września roku 2050  Początek międzygwiezdnego roku 

szkolnego ma miejsce właśnie dzisiaj  Podekscytowani uczniowie z całej 
galaktyki czekają na swój gwiezdnobus, aby z uśmiechem na ustach 
powitać szkołę (Taaak, jasne! – powiecie  – Jak to możliwe, że z uśmie-
chem na ustach?) 

Marcin to chłopiec z Polski – największego państwa na ziemskim 
globie  Wszystkie najważniejsze szkoły galaktyki znajdują się właśnie 
tu – w naszym kraju  Marcin czeka na Zaa’Karta – kolegę z planety 
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DC-5674, zwanej również „pępkiem wszechświata”, ze względu na 
swe położenie i umiejscowiony na biegunie olbrzymi krater w kształ-
cie pępka  Ludność tej planety nazywają Khajitami  To koto-ludzie, 
którzy w całej galaktyce słyną ze swoich pysznych, opiekanych w sosie 
czosnkowym bektolii  

Wszyscy uczniowie spotykają się dziś na przystanku gwiezdnobu-
sów koło Państwowego Instytutu Elektronicznych Robotów Oświa-
towych i Galaktycznych Inscenizacji (w skrócie P I E R O G I ), skąd 
mają być przetransportowani do szkoły znajdującej się w innej części 
naszego państwa 

Po zaledwie trzydziestu minutach podróży Marcin dociera do sta-
cji docelowej, by teraz, wśród sobie podobnych chłopaczków, słuchać 
w skupieniu poleceń dyrektora-robota:

– Wszyscy uczniowie biiip… mają się spotkać biiip… pod murami 
szkoły o godzinie biiip… 9:45 

Na te słowa tłum zaczyna falować  Uczniowie wsiadają w pośpiechu 
do swych osobistych pojazdów transportowych i natychmiast ruszają 
w kierunku szkoły  Nietrudno ją zauważyć, ponieważ mieści się w naj-
wyższym i najbardziej okazałym w okolicy budynku, wokół którego 
migają hologramy miliona reklam, przysłaniając niemal całkowicie jego 
elewację  

Marcin przez całą drogę próbuje wypatrzyć zza szyby najnowsze wy-
nalazki, wśród których mógłby łatwo rozróżnić twory geniuszu i prze-
jawy głupoty  Pojazd jednak jedzie tak szybko, że chłopiec kątem oka 
dostrzega tylko robota służącego do przeprowadzania staruszków przez 
ulicę i robota-taksówkarza, który uciął sobie pogawędkę z jakimś męż-
czyzną  Na drogach panuje idealny porządek i jest bardzo bezpiecznie  
Obecna Polska to przecież cywilizacyjna wizytówka wszechświata  Tu 
każde, nawet najmniejsze wykroczenie jest karane dożywotnią zsyłką na 
planetę Saturn  Wszyscy więc starają się przestrzegać prawa 

Nagle z kieszeni spodni do uszu Marcina dobiega natarczywy bełkot 
telefonu:

– Mama dzwoni! Mama dzwoni! Mama dzwoni! 
Po chwili z ekranu urządzenia wyłania się hologramowa sylwetka 

mamy chłopca  Marcin dowiaduje się, że zapomniał z domu kilku pod-
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ręczników, ale zaraz otrzyma je p-mailem, w mgnieniu oka zmateriali-
zują się w jego torbie  I rzeczywiście – momentalnie wyczuwa, że tor-
nister zrobił się cięższy i grubszy  Podręczniki są już na swoim miejscu! 

Wtedy właśnie jego oczom ukazuje się najpiękniejsza część naszego 
kraju – Dzielnica Chmur    To raj na Ziemi – każdy dom znajduje się 
na innej, skąpanej w zieleni wysepce, dryfującej w powietrzu pośród 
śnieżnobiałych chmur (o prawach grawitacji zapomniano już ponad 
20 lat temu)  Bez względu na to, czy ktoś ma ogromną willę czy mały, 
skromny domek – może jednakowo cieszyć się z tego, że mieszka w tym 
prestiżowym i urokliwym zakątku świata…

Wtem pojazd gwałtownie hamuje przed szkołą  To miejsce, w któ-
rym dzieci czują się wolne i szczęśliwe (tak, tak… szkoła diametralnie 
zmieniła swoje oblicze i dzieciaki nie traktują już konieczności cho-
dzenia do szkoły jako wyroku pozbawienia dzieciństwa i  prawa do 
zabawy)  Wszyscy uczniowie oraz opiekunowie-roboty wychodzą na 
plac i stają w szeregu  Jako pierwszy głos zabiera pan Kik’boom’ciach 
– nauczyciel historii, który postanowił wyjaśnić, czym będą zajmować 
się w najbliższym czasie:

– Pierwszą lekcję historii rozpoczniemy od powtórzenia ubiegło-
rocznych tematów  Zobaczymy, ile oleju zostało wam w głowie po upły-
wie dwóch wakacyjnych miesięcy  Cha, cha, cha! No dobrze… Kto mi 
powie, jak wyglądał nasz świat przed trzydziestoma laty?

Marcin recytuje odpowiedź jak z nut:
– W tych czasach życie ludzi było zupełnie inne  Tak więc mechani-

zmy zwane „samochodami” ułatwiały im pokonywanie dużych odległo-
ści, ale niestety ludzie musieli samodzielnie kierować tymi pojazdami, 
co było przyczyną wielu wypadków drogowych  To dziś nie do pomy-
ślenia! Jednak najśmieszniejsze jest to, że wszystkie filmy mieszkańcy 
naszej planety oglądali na takich płaskich ekranach i nie mogli brać 
w nich udziału ani zmieniać ich fabuły  Poza tym podróże kosmiczne 
były jeszcze w powijakach – wówczas udało się dotrzeć jedynie na Księ-
życ, oddalony od Ziemi o zaledwie kilkaset tysięcy kilometrów, i wysłać 
w kosmos kilka bezzałogowych sond  Teraz natomiast wszechświat nie 
ma przed nami tajemnic – możemy podróżować tam, gdzie chcemy, 
i kiedy chcemy…
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– Bardzo dobrze, Marcinie Robocia-Łapo – chwali go nauczyciel  – 
Wyrośniesz na ludzi albo na… cyborga 

Raptem zabrzmiał pierwszy dzwonek i wszyscy udali się w swoją 
stronę, do odpowiedniej klasy  

Matematyka, biologia, astrofizyka, chemia, marsjański, wychowanie 
fizyczne, awomoriański oraz apel w sprawie przestrzegania ruchu mię-
dzygwiezdnego upłynęły szybko i przyjemnie  Po zakończeniu wszyst-
kich lekcji Marcin przypomniał sobie najważniejszy fakt: Dziś są jego 
urodziny! Wsiadł zatem prędko do pierwszego gwiezdnobusa jadące-
go w kierunku domu i  zajął miejsce na pierwszym z brzegu fotelu  
Obok siebie zobaczył starszą panią  Nie była jednak człowiekiem, lecz 
Erosakomitentkaną – przedstawicielką gatunku wyniszczonego niemal 
doszczętnie podczas wojny, która miała miejsce prawie 5 lat temu  Ero-
sakomitentkana nie umiała mówić po ziemiańsku, więc było jej trudno 
porozumieć się z chłopcem:

– De kusi mala fena so kanteroma de fote – powiedziała staruszka  
– De fote ka go de rokase mije 

– Eeeeee    oczywiście    – odparł Marcin, choć tak naprawdę nie 
wiedział, o czym ona mówi 

Ta podróż bardzo mu się dłużyła, ale rozchmurzył się, gdy tylko 
zobaczył Międzygwiezdne Centrum Handlowe im  Dariusza Mysio-
ra, które tak często odwiedzał w dzieciństwie  To tam po raz pierwszy 
kupił sobie zabawkę: pełnowymiarowego hologramowego golfa – grę, 
którą do dziś ma w pokoju    Teraz łzy szczęścia stanęły mu w oczach 
– uświadomił sobie, że obecna Polska to cudowny, bezpieczny kraj  Gry 
pełnowymiarowe, telefony z hologramami, latające pojazdy, unoszące 
się w powietrzu domy, automatycznie sznurowane buty (w niepamięć 
poszedł dawno koszmar związany z nauką wiązania obuwia), błyska-
wiczne jedzenie, na które akurat mamy ochotę, możliwość spędzania 
wakacji w dowolnie wybranym miejscu wszechświata…

Mógłby wyliczać w nieskończoność rzeczy, bez których trudno by-
łoby sobie wyobrazić współczesne życie, ale gwiezdnobus zatrzymał 
się przed jego domem  Pora wysiadać! Marcin wszedł do mieszkania  
W hallu jego buty automatycznie zmieniły się na kapcie, on zaś natych-
miast pobiegł do swojego pokoju  Na hologramowym łóżku znalazł 



małą paczuszkę, a w niej    wehikuł czasu  To była prawdziwa niespo-
dzianka – zawsze o nim marzył! Z wypiekami na twarzy przeczytał 
instrukcję obsługi i postanowił przenieść się w czasy, o których tak 
ciekawie opowiadała mu jego babcia i które najbardziej go interesowały, 
do roku 2014…

* * *

Niezależnie od postępu cywilizacyjnego życie każdego z nas toczy się 
własnym rytmem i w dużej mierze zależy tylko od nas samych  Wciąż 
nie potrafimy odgadnąć tego, co nas czeka za dziesięć, dwadzieścia czy 
pięćdziesiąt lat  Pamiętajcie jednak o Marcinie, który  nieustannie bawi 
się swym urodzinowym prezentem, podróżując raz do 2014, raz do 
2050 roku  Uważajcie, kogo mijacie na ulicy i z kim się przyjaźnicie, bo 
niewykluczone, że przypadkowy przechodzień czy też Wasz serdeczny 
znajomy to właśnie on – rówieśnik z przyszłości…



21

Sofia Biguzzi 
klasa V b
Szkoła Podstawowa im  Mikołaja Kopernika w Zawoni

Zawonia, 18 03 2050

Bardzo się boję  Obudziłam się, a wokół mnie była tylko ciemność  
Zdążyłam się zorientować, że mój osobisty robot Rollo leży obok i po-
mału się wyłącza  Nie wiedziałam, co robić… było mi bardzo zimno  
Postanowiłam zamknąć oczy i usnąć  Może jak się ponownie obudzę, 
wszystko będzie dobrze? Z taką nadzieją usypiałam  Obudziłam się, 
moim zdaniem, po paru chwilach, tak mi się wydawało, ale chyba dość 
długo spałam, bo na dworze było jasno  Gdzie jest mama! Ciągle o tym 
myślę! Muszę koniecznie włączyć Rollo!

Zawonia, 20  03  2050
Rollo uruchomiony! Od niego dowiedziałam się, co to wszystko 

ma znaczyć  Nie wiem, czy ktoś przeczyta te moje zapiski, ale niech 
wie, że Rollo to bardzo mądry i kochany robot  Jest tak zaprogra-
mowany, że ma mnie chronić w każdej sytuacji  Zresztą każdy ma 
takiego robota  Pamiętam robota Pixi mojej przyjaciółki Julii, nie 
lubili się z Rollo  Mojego dostałam na gwiazdkę w 2049 roku i od 
tego czasu nie odstępuje mnie na krok  Więc Rollo powiedział, że 
nastąpił wielki wybuch  Widocznie musiałam zemdleć, bo nic nie 
pamiętam  Według niego to wynik ataku ze strony planety Ajax  Jej 
mieszkańcy, czyli Ajaxy, zaatakowali nasz kraj, ponieważ Polska jest 
światową spiżarnią wody, a  jak wiadomo na Ajaxie jest jej bardzo 
mało  Chcieli naszą wodę!!!

Muszę się zdobyć na odwagę i wyjść z domu, może ktoś jeszcze 
przeżył, mam nadzieję!!! Dobrze, że chociaż Rollo działa 
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Zawonia, 22 03 2050

Odkryłam, że nasz ogród podziemny ocalał  Mam co jeść i pić  
Drzewa Makrobiotixu są pełne energetycznych owoców, a jeden taki 
owoc pozwala spokojnie zaspokoić całodniowy głód i daje mnóstwo 
energii  Do picia też mi nic nie zabraknie, bo samopowstająca galaretka 
wodnista o smaku misiów Haribo cały czas się produkuje  Teraz przy-
dałoby się znaleźć telefon, widocznie gdzieś wypadł, bo na dłoni mam 
tylko puste miejsce po nim 

Zawonia, 23 03 2050
Dziś rano przyszła moja kotka Venus  Dobrze, że koty w tych cza-

sach mają zamontowane sensory mowy i mogła mi opowiedzieć, co się 
z nią działo  Otóż w momencie wybuchu Venus wyleciała w powietrze 
i znalazła się w Tarnowcu (miejscowość koło Zawoni, na moje oko 
jakieś 2 km od domu)  Musiała nieźle uderzyć lądując, bo na grzbiecie 
prawie wcale nie ma futerka  To akurat żaden problem, zaraz ją podłą-
czę do regeneratora (dobrze, że był w podziemnym ogrodzie i działa) 
i kicia będzie miała futerko jak nowe  Venus była głodna, nie miałam 
dla niej mleka, więc dałam jej owoc Makrobiotixu, po którym dostała 
takiego powera, że zaczęła latać po domu, a raczej po tym, co z niego 
zostało, jak szalona  Dobrze się stało, bo po jakiejś godzinie przyniosła 
mi w pysku mój telefon, który szybko wpięłam w dłoń, niestety nie 
działa…

Zawonia, 24 03 2050
Mój telefon dalej nie działa, próbowałam go podłączyć do regene-

ratora, który naprawia wszystko – kotu sierść naprawił, telefonu już 
nie  Masakra  Wczoraj wyszłam na zewnątrz  To, co zobaczyłam, prze-
raziło mnie  Wszystko było zniszczone: budynki, ulice, wszędzie leżały 
elektrośmieci, roboty osobiste, broń międzyplanetarna, statki między-
planetarne i szczątki ludzkie  Zaczęłam płakać, ale wzięłam się w garść 
i poszłam dalej 

Nagle usłyszałam jakieś głosy, jakby ludzką mowę  Szybko pobie-
głam w tym kierunku i co zobaczyłam??!! Grupę ludzi!!! Jak się okazało, 



23

byli to nieliczni mieszkańcy mojej wioski, którzy ocaleli z ataku Ajak-
sów  Bardzo się ucieszyłam, bo już myślałam, że jestem sama na tym 
świecie  Podeszłam do nich, przywitaliśmy się i uściskaliśmy  Każdy 
zaczął opowiadać, co u niego, co się stało itd  Dowiedziałam się, że in-
wazja objęła całą Polskę, nasz kraj leży w gruzach  Zasoby wody jednak 
zostały uratowane, bo, mimo że jest ogrom zniszczeń, nasi żołnierze 
dzielnie walczyli z planetą Ajax  Jakie było moje zdziwienie, gdy wśród 
ocalałych znalazł się mój dyrektor ze szkoły, pan Szaliński ze swoim 
psem Tofikiem  Jak się okazało Tofik i Venus to jedyne zwierzęta, które 
przeżyły wojnę 

To był szczęśliwy dzień, nawet jeżeli nie są to szczęśliwe czasy 

Zawonia, 28 03 2050 
Od trzech dni próbujemy naprawić planetodrom, czyli statek mię-

dzyplanetarny  Dobrze, że w Zawoni w 2045 roku ukończono budowę 
Międzyplanetarnego Lotniska im  Felixa Baumgartnera  Jest to jedno 
z czterech takich lotnisk w Polsce  Udaliśmy się tam wszyscy razem 
i znaleźliśmy w miarę dobrego planetodroma, który wymaga jedynie 
drobnych napraw  Niestety, inne zostały całkowicie zniszczone lub 
uszkodzone  Musimy go koniecznie naprawić!! Inaczej będziemy od-
cięci od świata… 

Zawonia, 04 04 2050
Minęły trzy dni odkąd pan Szaliński, dyrektor naszej już nieistnie-

jącej szkoły, poleciał planetodromem w podróż  Wcześniej zreperowali-
śmy statek i pan Szaliński wraz ze swoim pieskiem zaoferował, że poleci 
szukać pomocy  Mimo że, jak pokazały wiadomości na informatorze 
mojego robota, cała Polska mocno ucierpiała podczas ataku z kosmosu, 
to liczymy, że ktoś oprócz nas ocalał 

Zawonia, 08 04 2050
Znów ciemność, znów wybuchy  Widzę przez malutkie okienko 

zaopatrzone w kamerę, że atakują nas ogromne, owalne statki między-
planetarne  To statki planety Ajax  Czyli znowu wojna!



Nie wiem, czy przeżyję kolejny atak… nie wiem, czy ktoś kiedykol-
wiek przeczyta mój pamiętnik…  bardzo się boję…

Jeśli zginę, to z  nadzieją, że dzieci, które po mnie się narodzą 
(a mam nadzieję, że tak będzie), nigdy nie doświadczą strachu, pustki 
i przerażenia, jakie niesie ze sobą wojna! A jeśli przeżyję, to obiecuję, 
że będę walczyć o pokój w całej galaktyce, aby nigdy koszmar wojny 
się nie powtórzył!!!
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Mateusz Bogusławski
klasa III
Szkoła Podstawowa nr 4 im  Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej

MOJA POLSKA W 2050 ROKU

Mam nadzieję, że Polska za 36 lat zmieni się w każdej dziedzinie 
życia tak bardzo, że będzie zupełnie innym, bardziej kolorowym i we-
selszym krajem niż teraz  Zacznijmy więc od szkoły   

Myślę, że w przyszłości moi koledzy nie będą już nosili tornistrów 
lub plecaków, tylko różnokolorowe teczki z laptopami albo tabletami  
Zamiast sprawdzania obecności przez panie nauczycielki i panów na-
uczycieli (których będzie dużo, dużooooo więcej niż teraz), dzieciaki 
będą nosiły elektroniczne bransoletki z chipem i przy wejściu do szko-
ły specjalne urządzenie skanujące zarejestruje ich obecność, a nawet 
podpowie, o której godzinie rozpoczynają lekcje, albo gdzie zostawili 
wczoraj kapcie 

Myślę też, że gimnazjum, do którego od września będzie chodził 
np  mój brat, zostanie zniesione i uczniowie będą mogli przez osiem lat 
chodzić do swojej szkoły podstawowej  A teraz czas na motoryzację   

Według mnie, to dziedzina, w której na pewno też wiele się zmieni  
Po pierwsze, silniki samochodów nie będą zatruwały nas spalinami, 
ponieważ wszystkie będą napędzane prądem elektrycznym  Po drugie, 
samochody będą jeździły same, sterowane komputerem, a kierowca sie-
dząc wygodnie na fotelu pasażera, bez strachu przed mandatem, będzie 
swobodnie rozmawiał przez telefon 

Nawet rowery będą napędzane elektronicznie i osoba poruszająca 
się nimi bez żadnego wysiłku zawsze na czas dojedzie do celu  Prze-
mysł    Tu chyba na Śląsku zmieni się najwięcej   

Kopalnie węgla kamiennego albo znikną zupełnie z naszego krajo-
brazu, albo zostaną zmienione w supernowoczesne muzea, które dla 
relaksu turyści będą odwiedzać, kiedy tylko przyjdzie im ochota prze-
jechać się windą albo spotkać się ze Skarbnikiem 
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Węgiel nie będzie już potrzebny ani elektrowniom, ani do ogrzewa-
nia mieszkań  Zastąpi go atom, słońce i wiatr 

Myślę, że dzięki temu nie tylko powietrze na Śląsku będzie czystsze, 
ale i starszym osobom, które teraz muszą wnosić ciężkie wiadra z wę-
glem z piwnicy do mieszkania, ułatwi to życie 

Moja babcia kilka miesięcy temu wiele dni spędziła w szpitalu, a i ja 
często muszę chodzić do lekarza, dlatego też chciałbym, aby również 
w służbie zdrowia nastąpiły duże zmiany 

Wyobrażam sobie, że lekarze w 2050 roku będą mniej zapracowa-
ni, serdeczni, uśmiechnięci, a pacjent, który się do nich zgłosi, zawsze 
otrzyma szybką pomoc i wsparcie w chorobie, którą musi pokonać 

Kolejki w szpitalach i przychodniach znikną i pamiętać o nich będą 
tylko najstarsi Polacy, a my będziemy je oglądać w starych kronikach 
z 2014 roku  Myślę też, że za 36 lat ludzie nie będą już umierać na raka 
i może to właśnie polscy naukowcy wymyślą lekarstwo na tę chorobę 
i być może za to osiągnięcie otrzymają Nagrodę Nobla 

Marzy mi się też, aby w roku 2050 loty w kosmos były dostępne dla 
każdego z nas i tylko ci, którzy boją się latać, oglądaliby planety jak do 
tej pory z Ziemi  Ludzie zamiast zagranicznych wycieczek wybieraliby 
podróże rakietami na Księżyc  Może do tej pory zostanie też odkryte 
życie na Marsie albo na jakiejś innej planecie?

Może też naukowcy wymyślą sposób, aby zniknęła dziura ozonowa, 
która w tej chwili zagraża nam i naszemu środowisku 

Wyobrażam sobie, że w 2050 roku wszyscy dorośli Polacy będą 
mieli interesującą pracę i będą zarabiać tyle, aby wystarczyło im na 
dostatnie życie  Nikt nie będzie też musiał (tak jak mój tata teraz) wy-
jeżdżać daleko do pracy i wracać do domu tylko na sobotę i niedzielę  
Większość osób, które wcześniej musiały pojechać za granicę do pracy, 
będą chciały wrócić do Polski i zostaną w naszym kraju na stałe, bo 
będą miały mieszkanie, pracę i wysokie zarobki 

Bardzo chciałbym, aby osoby chore, niepełnosprawne i biedne nie 
musiały w 2050 roku prosić nikogo o pomoc, tylko nasze państwo stać 
byłoby na to, aby zapewnić im wszystko, czego potrzebują 

Ja w roku 2050 będę miał już 46 lat  Będę dorosłym człowiekiem  
Być może będę miał żonę, dzieci i może nawet wnuki  Bardzo bym 



chciał przeczytać im kiedyś to wypracowanie i wspólnie z nimi spraw-
dzić, co udało mi się przewidzieć, a co nie, i co przerosło moje ocze-
kiwania, ale najbardziej bym chciał, aby moje marzenia się spełniły  
Wszystkie    a najlepiej jeszcze dużo więcej  Szczególnie te, o których 
nie napisałem, bo podobno, kiedy o nich się nie mówi, to szansa na ich 
spełnienie jest dużo, dużo większa   
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Karolina Ciążkowska
lat 16
Gimnazjum nr 6 w Koszalinie

CZY COŚ SIę ZMIENIŁO?

Czwartek, 7 lutego 2050 roku

Czuję wibracje bransoletki  Już ósma  Pora wstać  Zaczął się nowy, 
piękny dzień  Nowe możliwości, nowe zagadki do rozwiązania  Cały 
świat stoi przede mną otworem  

Tak, jasne 
Wszystko, co jeszcze niedawno wydawało mi się niemożliwe, dzisiaj 

jest na porządku dziennym  Skuteczny lek na raka, statki, które nie 
giną w trójkącie bermudzkim, szybsze od prędkości światła samolo-
ty  Wszystko zostało już wynalezione  Czasami to mnie przerasta  Nie 
wiem już, co jest prawdą, a co fikcją, jedynie hologramem  Czy zostało 
coś z tamtych lat?

Jadąc do pracy rozmyślam nad moją okolicą  Nagle zaczynam 
płakać  Nie mam pojęcia dlaczego  Nie chcę, aby inni widzieli mój 
smutek, więc wciskam odpowiedni przycisk i mój samochód w jednej 
chwili staje się niewidzialny  Niedługo przyjadę do pracy, więc smaruję 
się kremem, który sprawi, że z mojej twarzy znikną łzy i przestanę być 
taka czerwona  Patrzę w lusterko  Jestem bardzo blada, zbyt blada  Od 
2043 roku to nie problem  Polak, Henki Kowalski, wynalazł wspaniały 
pilot, dzięki któremu ludzie mogą mieć kolor skóry, jaki tylko zechcą  
Naprawdę  Nikogo już nie dziwi, kiedy na ulicy spotyka fioletowe lub 
zielone dziecko  Młodzi to mają jakieś bzdury w głowie  Mówią, iż 
zmieniają kolor skóry tylko po to, aby pasował im do nowych butów 
lub kurtki  Według mnie to przesada, ale co ja tam wiem  W końcu 
urodziłam się pół wieku temu  Przyzwyczajona jestem do normalno-
ści  Ciekawi mnie, co za kolejne pięćdziesiąt lat będzie normalnością  
Czy da się jeszcze bardziej udziwnić Polskę? Moment  Wydaje mi się, 
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że wspominałam o kurtce  Jakiej kurtce? Przecież od dawna w moim 
kraju nie było zimno  Co roku można wybierać porę roku  Dzieje się 
to podobnie, jak z wyborem prezydenta  Ludzie głosują, jaką pogodę 
chcieliby mieć przez następne dwanaście miesięcy  Niezmiennie, od 
piętnastu lat panuje lato  Nie znaczy to jednak, że współcześni ludzie 
nie znają śniegu  Bynajmniej  Śnieg może utrzymywać się nawet przez 
większą część roku  Ciepła pogoda nie jest tu żadną przeszkodą  Ciepły 
śnieg  Jeszcze dwadzieścia lat temu byłoby to niedorzeczne 

Dojeżdżam do pracy  Wysiadam z  samochodu zwarta i  gotowa  
Dzisiaj dostanę awans  Pracuję w ogromnej korporacji  Nikt z nas, 
pracowników, tak naprawdę nie wie, czym ona się właściwie zajmuje  
Jednakże jedno jest pewne  Wszyscy mamy ręce pełne roboty  Może 
dlatego każdemu pracownikowi przyczepiane są dwie dodatkowe pary 
górnych kończyn  Co sześć rąk, to nie dwie  Nie mogę się doczekać, 
kiedy szef wezwie mnie do siebie  Tyle czekałam na ten awans  Pracuję 
tu już przeszło dwadzieścia lat  Wiele zrobiłam dla tej firmy  Dużo mnie 
to kosztowało  Zaniedbałam rodzinę, nie przespałam wielu nocy, za-
wiodłam najlepszych przyjaciół tylko po to, aby oddać się pracy  Nagle 
słyszę swoje imię  Wiem, że to zaraz się stanie  

Staję w pokoju dyrektora  On patrzy na mnie i uśmiecha się  
– Moja droga, mam ci coś bardzo ważnego do powiedzenia 
– Słucham – odpowiadam zniecierpliwiona 
– To, co teraz powiem, nie będzie przyjemne  Musisz wiedzieć, że 

nie zależy to ode mnie  Gdyby tak było, dostałabyś dzisiaj awans  Ale 
nie dostaniesz  Mamy cięcia w budżecie – tutaj się zatrzymuje, przełyka 
tylko ślinę i spogląda w dół  Nie musi nic dodawać 

Wybiegam z pokoju i teleportuję się na dach stupiętrowego wie-
żowca  Skaczę  

Jaka szkoda! Gdyby życie dało się tak łatwo skończyć  Gdybym 
tylko nie piła co roku syropu nieśmiertelności  Byłoby o wiele łatwiej  
Tłumaczę sobie, że praca to nie wszystko, że przecież życie ma jeszcze 
wiele innych pięknych aspektów 

Ach, gdybym tylko mogła uświadomić to sobie piętnaście lat wcze-
śniej, gdy mój ukochany Tomek odwoził mnie i naszego malutkiego 
Maksymiliana  Mnie do pracy, a jego do przedszkola  Pamiętam, był 
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to bardzo piękny dzień  Ustąpił śnieg, a drzewa zaczęły się zielenić  Na 
niebie świeciło słońce i wszystko wydawało się takie idealne  Szkoda, 
że nie spostrzegłam tego wtedy  Niestety, akurat tego dnia zaspałam, 
a mój samochód był w naprawie  Przedszkole było bliżej, więc mój mąż 
chciał odwieźć najpierw Maksa  Bardzo bałam się, że będę spóźniona  
Sądziłam, że bycie w pracy na czas to mój priorytet  Nie  Gdybym 
wtedy nie krzyknęła na Tomka i gdyby on nie przejechał na czerwonym 
świetle, może by żyli  

O wypadku nie mówił nikt  Ot, w tamtych czasach codzienność  
Dla mnie jednak był to cały świat  Zawalił się w ułamku sekundy  Tak 
po prostu  

Wsiadam do samochodu  Mam cel  Rano zadawałam sobie pyta-
nie, czy zostało coś z tamtych lat  Teraz wiem  Patrzę przez okna i już 
wiem  Ludzie  Tylko oni się nie zmienili  Pozornie może i niektórzy są 
zieloni, fioletowi, teraz nieśmiertelni  Ja wiem jednak, że nie zmieniło 
się ich wnętrze  Nadal potrafią czuć  Wszystkie emocje, smutek, roz-
czarowanie, zazdrość, złość są im znane  Nie da się od nich uwolnić  
Ludzie nadal się kłócą, są dla siebie wredni  Nadal każdy chce mieć 
jak najwięcej, brak tu empatii  Każdy w życiu gdzieś się spieszy, ciągle 
brak jest czasu  Każdy chce dorobić się fortuny, zasłynąć z niesamowi-
tych osiągnięć  Nie wiedzą, że jedyne, co potrzeba do życia to miłość  
Jedynie ona może wypełnić ludzkie serca po brzegi  Sprawić, że trwale 
znikną łzy  Wszyscy myślą, że na miłość trzeba sobie zapracować  Każdy 
dawno już o niej zapomniał, ponieważ myśli, że na nią nie zasługuje, 
że nie jest dość dobry  Bzdura  Miłość jest bezinteresowna  Ciekawe jest 
także to, iż dając miłość, sami zyskujemy tak wiele  Dlaczego wszyscy 
o tym zapomnieli?

Jadę na cmentarz  Nie robię tego często, ponieważ sprawia mi ból 
patrzenie na twarze bez wyrazu  Wiem, że każdy z tych ludzi kiedyś 
się uśmiechał, był szczęśliwy  O wiele łatwiej byłoby, gdyby zachowa-
no stary sposób pochówku  W dzisiejszych czasach zamykają zmarłych 
w szklanych pojemnikach z  formaliną  Każdy z odwiedzających ma 
możliwość patrzenia na twarz ukochanej zmarłej osoby  Uważam jed-
nak, że jest to niewłaściwe  Nie straszne, do tego można się przyzwy-
czaić  Bardziej boli mnie, kiedy patrzę na ciało mojego synka i mam 
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wrażenie, jakby zaraz miał wstać i się do mnie przytulić  Za każdym 
razem, kiedy tu przychodzę mam nadzieję  Umierająca nadzieja  To 
boli najbardziej 

Podjeżdżam do wieżowca  Robot Gniewomir bierze ode mnie klu-
czyki i parkuje mój samochód  Uśmiecham się  Wiem, że nie odwza-
jemni mojego uśmiechu  Teleportuję się do mieszkania  Biorę szybki 
prysznic i zmieniam kolor skóry na blady  Bardzo nie lubię być opa-
lona  Ten odcień przypomina mi o czasach, kiedy jeździliśmy z Tom-
kiem na wakacje  Odwiedziliśmy wiele miejsc  Potem urodził się Maks 
i podróże stały się jeszcze ciekawsze  We  trójkę było tak wspaniale  
Piętnaście lat temu w Polsce nie było jeszcze robotów  Teraz wszystko 
jest takie sztuczne  

Siadam w fotelu, a następnie naciskam odpowiedni guzik, by pod-
nieść się lekko do góry  Włączam telewizor  W dzienniku mówią o za-
kończonej wojnie między Kanadą a Meksykiem  Przypominam sobie 
czasy, gdy miałam piętnaście lat  Marzyłam wtedy o przeprowadzce 
do Stanów Zjednoczonych  Kto by się spodziewał, że zaledwie dziesięć 
lat po tym Stanów już nie będzie  Następnie miła pani robot wspomi-
na o podwyższeniu VAT-u  Od tego roku wynosić będzie on aż 3%  
W związku z tym młodzi buntują się, strajkują na ulicach stolicy  Prze-
cież jak to jest możliwe? VAT aż 3%? Jak ludzie przeżyją za średnią 
krajową 7800 brutto? Ach, ale się pozmieniało  Na koniec wspominają 
o aferze na skalę światową – śmieciarz z polskiej wsi dał łapówkę le-
karzowi, aby ratować syna  Wyrokiem jest dożywocie  Według mnie 
to nienormalne  Kiedyś łapówki były normalnością  Nawet prawnicy 
dawali „w łapę”  

Jest dziewiąta wieczorem  Zastanawiam się, czy tradycyjnie poło-
żyć się spać, czy jednak pójść z duchem czasu i wziąć odpowiedni lek, 
po którym czułabym się jak po dobrze przespanej nocy  Brakuje mi 
przeszłości  Kładąc się spać będę mogła chociaż przez chwilę poczuć, 
jakby nic się nie zmieniło  Ponadto straciłam pracę  Nie muszę się już 
nigdzie spieszyć  Pierwszy raz od dwudziestu lat nie muszę  Jestem 
wolna?



Piątek, 8 lutego 2050 roku

Znowu wibracje  Znowu ósma  Zapomniałam wczoraj wyłączyć 
budzik  Trudno, trzeba wstać  Zamawiam śniadanie i  już po chwili 
w moich drzwiach ukazuje się robot kelner trzymający talerz pełen 
pyszności  Mimo pięknego zapachu nic mi nie smakuje  Wiem, że dzi-
siaj muszę poszukać pracy 

Wyjeżdżam z garażu  Moim celem jest centrum miasta  Parkuję 
na pierwszym lepszym parkingu i wysiadam z auta  Idąc przez miasto 
rozglądam się na boki  Nie mogę uwierzyć, że to miejsce, kiedyś takie 
małe, szare, zamieniło się w ogromną metropolię  Nie ma tu już blo-
ków, a jedynie ogromne wieżowce  W celu przejścia stu metrów trzeba 
zmierzyć się z tabunem ludzi, którzy bardzo się spieszą i nie mają nawet 
czasu na powiedzenie zwykłego „przepraszam”  Raz po raz zderzam się 
z blaszanymi ciałami  Są to roboty, które w dzisiejszych czasach żyją 
razem z ludźmi  Nie wiem, czy określenie „żyją” jest w tym wypadku 
odpowiednie  Wydaje mi się, że powiedzenie „egzystują” byłoby traf-
niejsze  Spoglądam na niebo  Nie jest niebieskie  Władze chciały, aby 
każdy dzień był widziany przez różowe okulary  W tym celu zmieniły 
naturalny kolor sklepienia na różowy  Jestem jednak przekonana, że 
wielu osobom brakuje błękitnego  

Nagle zatrzymuję się  Mam wrażenie, jakby czas stanął  Widzę ludzi 
i roboty przechodzące obok mnie  Widzę telefony w ich rękach i głowy 
spoglądające na zegarki  Widzę ich smutne miny  Czy ktokolwiek może 
powstrzymać pędzący czas? Czy ktokolwiek chce? 

Teraz jestem już pewna  Nie chcę iść z duchem czasu  Jeżeli przy-
szłość wiąże się z zatraceniem człowieczeństwa, z brakiem wrażliwości, 
ze smutkiem, to ja chcę stać w miejscu  Najgorszy jednak jest fakt, iż 
to niemożliwe  

Popychana przez tłum ludzi, ze zwieszoną głową, muszę iść 
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Izabela Czuchra 
kl  II b
Zespół Szkół nr 1
Miejskie Gimnazjum nr 3 w Dębicy

POLSKA 966, 1410, 1939, 2014, 2050   

To tu, w Gnieźnie się zaczęło
Książę Mieszko wraz z Dobrawą

Ponadtysięczne zaczęli dzieło
Kraj ten okryli wieczną sławą

Pod Grunwaldem wojska Jagiełły 
Srebrną wstęgą po wzgórzach się pięły

„Bogurodzica” zagrzewała serce 
Przeciw krzyżackiej, grabieżczej ręce

Jak palcem rozbiorcy, co trzykrotnie rozrywał
Ziemię pod znakiem białego orła
Teraz nie palec, a ból przeszywa

Duszę i umysł „weteranów” polskości

Tych, co walczyli na Westerplatte
I krew przelewali w młodzieńczych powstaniach

Hardzi miłością, jak brat z bratem
Teraz zginęli, w czasach wolności

Gdy młody nie musi z bagnetem 
na broni Honoru Ojczyzny 

piersią zasłaniać
Nad losem jej łzy nie uroni 

Tylko brać, nic od siebie dawać
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Polska – dom rodzinny, pierwsze wschody słońca 
i morze, i góry, od końca do końca

Złociste plaże i Giewontu cień 
Radości i smutki  Każdy nowy dzień

Czerwienią i bielą na przemian się mieni
By lepiej się działo w ojczystej ziemi
Wszyscy musimy coś od siebie dać 

Co takiego? Sam musisz wybrać!

Stąpając wolno przez rodzinne miasto
Myślisz: strasznie tu ciasno!

W Paryżu, Londynie    Tam dopiero życie!
Hawaje, tropiki, palmy w Madrycie   

Lecz miejsce to cenniejsze od złota
To ja – mały Patriota 

Ten z „weteranów polskości”
Ten jeden z nielicznych

Któremu drogie są wąskie uliczki
Beskidzkie powietrze, szlachciców włości

Pałace, zameczki, kapliczki i mosty

Jaką Polska będzie? Powiedzieć niełatwo 
Pokolenie naukowców? Polityków? Zagadką

Jest każdy śpiew drozda 
Podmuch halnego czy bryza morska

Jaką Polska będzie za lat pięć czy dziesięć? 
Nie wiem

„Nie depczcie przeszłości ołtarzów” 
Więc idziemy z przeszłości znamieniem 
I pracujemy każdym naszym tchnieniem

By piękno ojczystych krajobrazów 
Pozostało „święte i czyste, Jak pierwsze kochanie”
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Na białych kartach historii malowane
Sinusoidy życia, naszych własnych plam

Jaką Polska będzie    ?
Zdecyduj Ty sam!
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Oliwia Kmetyk 
klasa V b 
Szkoła Podstawowa w Reczu 

MOJA POLSKA W 2050 ROKU 

Od dłuższego czasu w mojej głowie pojawia się jedno ważne 
pytanie: jak będzie wyglądać Polska w przyszłości 2050 roku? 
Próbuję znaleźć odpowiedź, jednakże to nie jest takie proste  Za-
stanawiam się, jak to będzie? Czy wiele rzeczy się zmieni, a może 
wszystko pozostanie tak, jak jest? Pewnie nikt nie zna na to od-
powiedzi  Przekonamy się, jak to zobaczymy 

„Ojczyzna jest matką nas wszystkich ” Ta sentencja wprowadza 
w świat cudownej Polski  Informuje, że każdy człowiek ma prawo być 
Polakiem  Jestem dumna, że mogę być obywatelką tego wspaniałego 
kraju  Mam zaszczyt podziwiać symbole narodowe  Orzeł biały na czer-
wonym tle, flaga biało-czerwona oraz hymn: „Mazurek Dąbrowskiego” 
są bliskie sercom Polaków  Nie wstydzę się wzruszenia na ich widok  
Wiążą się przecież z naszą historią, upamiętniają tych, którzy życie od-
dali za niepodległą ojczyznę 

Pamiętam również maksymę, że „Historia jest nauczycielką życia”, 
dlatego też przed moimi oczyma pojawiają się najwspanialsze zabytki 
naszego kraju, takie jak: Wawel, Zamek Królewski, Grób Nieznanego 
Żołnierza  Każdy z nas chciałby dotknąć cudownego Dzwonu Zyg-
munta, nie tylko dlatego, że przynosi szczęście, także… by dotknąć na 
chwilę przeszłości i ocalić ją dla przyszłych pokoleń – Polaków żyjących 
być może w magicznym 2050 roku? Właśnie cenię te wartości, które 
chciałabym ocalić od zapomnienia i ofiarować je moim następcom  
Pragnę, aby szanowali to, co dostaną i nie wstydzili się tego  Każdy 
Polak powinien być dumny z szlachetnych i uczciwych ludzi, którzy 
poświęcili się dla nas  Dzięki temu możemy swobodnie żyć w wolnym 
i demokratycznym kraju, w którym wszyscy mogą wygłaszać swoje po-
glądy  Możemy zadać sobie pytanie: czy my uczynilibyśmy to samo, czy 
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poświęcilibyśmy swe życie, od którego zależy dobro milionów ludzi? 
W dzisiejszych czasach patriotyzm jest bardzo ważny, myślę, że z bie-
giem lat się to nie zmieni  Historia narodu polskiego jest doskonale 
utrwalana i przekazywana z pokolenia na pokolenie  Marzę, żeby przy-
szłość Polski była szanowana nie tylko przez otoczenie, ale także przez 
nas samych  Niech „ludożercy” zmienią swoje postępowanie, niech 
dojdą do wniosku, że trzeba szanować bliźnich  Nie warto być samo-
lubnym, a zarazem egoistycznym  Każdy człowiek powinien chętnie 
i z uśmiechem nieść pomoc potrzebującym  Mam nadzieję, że w sercu 
dużych, jak i małych bohaterów zaświeci iskierka miłości 

Większość z nas chciałaby, aby nasi następcy wypełniali wszystkie 
te wartości i przestrzegali podstawowych zasad  Niech zmienią świat na 
lepszy, ponieważ wiele osób pragnęłoby żyć i spędzać czas w cudownej 
a zarazem czarującej Polsce  

Coraz częściej słyszymy o konfliktach na tle politycznym  Zagro-
żony jest nie tylko nasz kraj, lecz cała Europa  Szczerze obawiam się 
roku 2050, bowiem teraz żyje nam się dobrze, ale nikt nie może nam 
zagwarantować, że będzie tak za kilkadziesiąt lat  Przez wojny nasze 
państwo polskie bardzo ucierpiało, zniknęło z mapy świata  Kto wie, 
co stałoby się z naszą piękną i wspaniałą Polską, gdyby wybuchła trzecia 
wojna światowa? Wszystkie zabytki, które przetrwały wieki, mogłyby 
ulec zniszczeniu  Nie można do tego dopuścić! Na przestrzeni lat ludzie 
stali się mądrzejsi i sądzę, że pokój jest dla nich najważniejszy  Człowiek 
kształci się, zdobywa wiedzę, a co za tym idzie podnosi poziom tech-
nologii  Jestem pewna, że do tego czasu powstanie wiele przydatnych 
wynalazków, które znacznie ułatwią nam wszystkim życie  Mam jednak 
strach w oczach, gdy pomyślę, że ludzie w tak szybkim tempie rozwijają 
swoje możliwości i mogą to wykorzystać przeciwko innym  Nowe ma-
szyny, pojazdy, broń i bomby, to wszystko jest nam znane, lecz z roku 
na rok bardziej udoskonalane i staje się coraz bardziej niebezpieczne 
dla społeczeństwa  

Moja Polska zachowała blizny z przeszłości, nie pozwolę jej zadać 
kolejnych ran  Od najmłodszych lat dostrzegam zalety tego, iż jestem 
Polką  Czas mija, lecz tradycja i kultura naszego narodu pozostanie na 
wieki! Moje obawy są uzasadnione, lecz należy być optymistą, więc ży-



cie w 2050 roku widzę w kolorowych barwach  Wykształcenie pozwoli 
podnieść wszystkim obywatelom ich poziom bytu  Nie będzie biedy, 
głodu i chorób  Rozwinie się medycyna i ludzie będą wiecznie młodzi 
i zdrowi  Każdy będzie miał własny dom i szczęśliwą rodzinę  Wszy-
scy będą wobec siebie bardziej tolerancyjni i każdy będzie mógł żyć 
w taki sposób, jaki mu najbardziej odpowiada  Wszędzie będą kwitły 
kolorowe kwiaty i drzewa  Ochrona środowiska będzie codziennością 
i nie będzie mowy o nielegalnych wysypiskach śmieci, czy zanieczysz-
czaniu wód  Nie będzie przestępstw, złodzieje nie będą mieć powodów, 
by kraść, a wszystkie konflikty będą rozwiązywane drogą pokojową  
Ludzie zjednoczą się dla wspólnego dobra, by życie doczesne było dla 
każdego wielkim darem  Dobro wygra ze złem, a szczęście będzie domi-
nować w naszym życiu  Przyszłość dla wielu będzie kluczem do lepszego 
świata  Dzięki temu, że wszystko rozwija się w tak szybkim tempie, 
Polska stanie się państwem, w którym nie będzie osoby, która mogłaby 
narzekać na swój los  

Swoje rozważania chciałabym zakończyć piękną maksymą Antoine 
de Saint-Exupéry:

„Być człowiekiem, to właśnie być odpowiedzialnym (…) To czuć, 
kładąc swoją cegiełkę, że się bierze udział w budowie świata”– Mojej 
Polski w 2050 roku   
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Aleksandra Konkol
Klasa III gimnazjum
Zespół Szkół im  gen  Józefa Wybickiego w Parchowie

Dziś 1 stycznia, pierwszy dzień 2051 roku. Znajdujemy się w stu-
diu popularnej warszawskiej telewizji „Nowości Telewizyjne” – Jak co 
roku, pora na podsumowanie tego, co wydarzyło się w ubiegłym roku. 
Do naszego studia zaprosiliśmy kilku gości.

– Dzień dobry, Państwu! Nazywam się Jan Kowalski i jestem dzien-
nikarzem  Nasz wywiad chciałbym rozpocząć pytaniem do Pana Prezy-
denta  Panie Prezydencie, co sądzi Pan o minionym roku?

– Cóż, o tym roku można bardzo dużo powiedzieć  Zaszło wiele 
zmian pozytywnych dla naszego kraju  Wprowadzono nowe uregulo-
wania prawne dotyczące szkolnictwa  Zmieniono między innymi wiek 
pierwszoklasistów  Od września do pierwszej klasy poszły pięciolatki, 
a nie jak do tej pory sześciolatki  A swoją drogą, przyznacie Państwo, 
jakie te dzieciaki są teraz mądre! Za moich czasów …  Ale zostawmy 
rozważania  Myślę, że rodzice są zadowoleni z tej zmiany  Po drugie, 
wprowadziliśmy do szkół, jakby to nazwać… „obowiązkowe zajęcia 
dodatkowe”, dzięki którym uczniowie mogą rozwijać swoje zaintere-
sowania  Każdy uczeń musi wybrać co najmniej jedne zajęcia, na które 
obowiązkowo musi uczęszczać dwie godziny w tygodniu  Są to na przy-
kład: basen, jazda konna, zajęcia aktorskie i muzyczne, zajęcia plastycz-
ne, sztuki walki, balet oraz przeróżne dyscypliny sportowe, których nie 
może poznać na lekcjach wychowania fizycznego  Uważam, że warto 
inwestować w utalentowane dzieciaki, no i oczywiście w nowe obiekty 
sportowe, ponieważ rośnie nam coraz więcej młodych mistrzów  Było 
to widać, gdy na ostatniej olimpiadzie Polacy w prawie każdej kon-
kurencji zdobywali medale  Rozgadałem się na ten temat, a Pan ma 
pewnie jeszcze wiele różnych pytań  

– Tak, chciałbym zapytać, czy w naszym kraju jest nadal duże bez-
robocie?
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– Jeszcze kilka lat temu w naszym kraju wielu ludzi nie mogło zna-
leźć pracy  Bezrobocie było jednym z największych problemów  Teraz 
nareszcie zaczyna maleć  Stworzenie nowych miejsc pracy przyniosło 
wymierne efekty  Wykwalifikowani pracownicy nie uciekają za granicę, 
bo łatwiej im znaleźć pracę w ojczyźnie  Duży wpływ na to miało na 
pewno otwarcie wielu nowych firm, między innymi firmy produkują-
cej sprzęt elektroniczny, która ma swoje filie na terenie całego kraju  
Polska obecnie jest jednym z największych producentów telewizorów, 
komputerów i telefonów   

– Dziękuję, Panie Prezydencie  Teraz chciałbym porozmawiać z Pa-
nią Prezydentową  A co Pani myśli o ubiegłym roku?

– Uważam, że ten rok, podobnie jak i  ostatnie lata, był bardzo 
udany  Najbardziej cieszę się z przywilejów, jakie formalnie przyznano 
osobom starszym  Mają teraz duże zniżki na leki, na które czasami ich 
po prostu nie było stać  Specjalnie dla nich otwarto wiele poradni, 
stowarzyszeń i klubów  Nasze babcie i dziadkowie za darmo albo za 
niewielką opłatą mogą uczestniczyć w zajęciach, na których przyjemnie 
mogą spędzać czas  Dzięki temu dbają też o swoje zdrowie i spraw-
ność fizyczną, mają więcej siły dla swoich kochanych wnucząt  Każdy 
obywatel naszej pięknej Polski ma teraz możliwość szybkiego zrobie-
nia badań profilaktycznych   Dzięki szybkiemu wykrywaniu chorób 
mamy większe szanse na ich wyleczenie  Myślę, że to jedne z najlep-
szych zmian, jakie wprowadzono 

– Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę  A teraz zapytam nauczy-
cielkę pewnego warszawskiego gimnazjum, panią Ewę Nowak  Pani 
Ewo, a co Pani nam powie o roku 2050?

– Kilka lat temu przeprowadzono reformę programową  Uczniowie, 
aby ukończyć gimnazjum, muszą napisać egzamin końcowy na mini-
mum 30%  Są tego dobre i złe strony  Niektórzy uczniowie zbytnio 
nie przykładają się do tego egzaminu, bo nie zależy im na swojej przy-
szłości, ale nikt przecież nie chce powtarzać klasy, więc przed testami 
mobilizują się do pracy, żeby po prostu zdać  Złą stroną jest jednak 
to, że dobrzy uczniowie, którym nie powiodło się na egzaminie, ko-
lejny rok muszą uczyć się w gimnazjum  Teraz gimnazjaliści przez cały 
okres nauki mają możliwość bezpłatnych porad doradcy zawodowego, 
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a wcześniej, niestety, takiej możliwości nie mieli  Formalnie istniała 
taka możliwość, ale w wielu szkołach tego nie przestrzegano  Teraz prze-
pisy się zaostrzyły i mam nadzieję, że będzie to z korzyścią dla naszej 
młodzieży 

– W ostatnich latach często mówiono, że uczniowie mają nieodpo-
wiedni stosunek do nauczycieli  Czy zgadza się Pani z tym twierdzeniem?

– Tak, to prawda, kilkadziesiąt lat temu było nie do pomyślenia, 
żeby powiedzieć do nauczyciela coś obraźliwego albo zawołać do nie-
go po imieniu   Ten problem ciągle narastał, niektórzy uczniowie na 
lekcjach robili, co chcieli, w ogóle nie zwracali uwagi na prowadzącego 
zajęcia, stawali się coraz bardziej niegrzeczni i niemili  W zeszłym roku 
pedagogowie oraz psychologowie z większości polskich szkół przeszli 
szkolenia w zagranicznych placówkach, w krajach, gdzie ten problem 
nie istnieje  Sądzę, że powoli przynosi to efekty 

– Dziękuję Pani bardzo za rozmowę  A  teraz zapraszam do stu-
dia rolnika z niewielkiej wsi na Kaszubach  Panie Janie, co sądzi Pan 
o zmianach w polskim rolnictwie w ostatnim czasie?

– W ostatnich latach bardzo dużo się zmieniło, na lepsze, oczywi-
ście  Bardzo cenimy sobie dotacje na zakup lepszych maszyn, między 
innymi ciągników  Nie ma co ukrywać, że ludzie na wsi nie są zbyt 
zamożni i  że potrzebują wsparcia z  zewnątrz  Dzięki tym dotacjom 
nasza praca jest lżejsza, na przykład jesienią, gdy nadejdzie czas wy-
kopków, nie trzeba już angażować do pomocy całej rodziny, bo mamy 
nowoczesne kombajny  Moi rodzice i dziadkowie często opowiadają, 
jak to było za ich czasów, kiedy to cała rodzina przez wiele dni musiała 
ręcznie zbierać ziemniaki  Podoba mi się także to, że w zeszłym roku 
odnowiono drogi w całej naszej gminie  Przedtem była tu tak zwana 
„dziura na dziurze”, a teraz jeździ się, jak po autostradzie  Duże dofi-
nansowania otrzymały również gospodarstwa agroturystyczne, czego 
efekty są widoczne gołym okiem  Co roku odwiedza nas coraz więcej 
turystów, co oczywiście cieszy tutejszych gospodarzy 

– Kiedyś dzieci ze wsi bardzo oddalonych od dużych miast miały 
problemy z rozwijaniem swoich zainteresowań  Czy tak jest nadal?

– Nie sądzę, ostatnio na przykład zaczęto organizować zajęcia te-
atralne oraz plastyczne w naszym Wiejskim Domu Kultury  Dwa razy 
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w tygodniu przyjeżdża do nas aktorka grająca kiedyś w Krakowskim 
Teatrze Narodowym  Opowiada naszym dzieciom o pięknych polskich 
miastach, które miała okazję zwiedzić, między innymi o Krakowie oraz 
tworzy z nimi przedstawienia teatralne  Niedawno byli w Gdańsku na 
wojewódzkim przeglądzie teatralnym i  zajęli drugie miejsce wśród 
piętnastu ocenianych zespołów  Natomiast zajęcia plastyczne prowadzi 
znany malarz i grafik  Dzieci najchętniej przenoszą na papier lub płót-
no widoki i krajobrazy, ponieważ nasz region jest bardzo malowniczy  
Bardzo cieszymy się, że rosną nam takie zdolne dzieciaki 

– Dziękuję Panu za rozmowę  Zwrócę się teraz do naszego dzien-
nikarza, Piotra, żeby streścił nam najważniejsze wydarzenia ubiegłego 
roku 

– Witam wszystkich bardzo serdecznie! Przedstawię Państwu 
najważniejsze wydarzenia roku 2050 w  kolejności chronologicznej  
W styczniu nasi sportowcy wrócili z Zimowych Igrzysk Olimpijskich 
w Londynie z dwunastoma złotymi, ośmioma srebrnymi i pięcioma 
brązowymi medalami  Bardzo cieszyliśmy się z ich sukcesów! Czterna-
stego lutego zorganizowano w całej Polsce zbiórkę pieniędzy na reha-
bilitację niepełnosprawnych dzieci, podczas której zebrano rekordową 
sumę pieniędzy – 78 000 000 złotych  Cieszymy się więc z hojności na-
szego społeczeństwa   Marzec nie był miesiącem zbyt szczęśliwym, gdyż 
doszło do pięciu tragicznych w skutkach wypadków samochodowych, 
spowodowanych przez pijanych kierowców  Ten problem, choć już tyle 
zrobiono, ciągle niestety spędza nam sen z oczu  W kwietniu zaostrzyły 
się przepisy dotyczące nietrzeźwych osób za kierownicą  Osoby prowa-
dzące pojazdy pod wpływem alkoholu mogą trafić do więzienia nawet 
na 10 lat  W maju polscy naukowcy odkryli lek na dotychczas nieule-
czalne nowotwory  Lek jest jeszcze w sferze testów i badań  W czerwcu 
ograniczono liczbę sprzedawania wyrobów tytoniowych  Nie można 
już kupować papierosów w nieograniczonej ilości  Jest to jedna z me-
tod walki z uzależnieniem od nikotyny  W lipcu rozpoczęły się długo 
oczekiwane przez uczniów wakacje  Dzieci z mniej zamożnych rodzin 
pojechały na darmowe kolonie i obozy nad morze, w góry, a niektórym 
nawet udało się wyjechać za granicę  W sierpniu większość rodziców 
zaczęła zamawiać podręczniki  Za podręczniki do czwartej klasy szkoły 



podstawowej, pierwszej gimnazjum oraz pierwszej klasy szkoły ponad-
gimnazjalnej zapłacili tylko połowę ceny  Resztę sfinansowało państwo  
We wrześniu rozpoczął się rok szkolny i wprowadzono „obowiązkowe 
zajęcia dodatkowe”, jak to nazwał Pan Prezydent  W październiku na-
szą ojczyznę odwiedził papież  Bardzo gorąco powitali go mieszkańcy 
Wadowic, rodzinnej miejscowości papieża Polaka, Jana Pawła II  Jak 
zawsze, ta wizyta przyniosła nam wiele radości i satysfakcji  W listo-
padzie obchodziliśmy Święto Zmarłych  W tym dniu odnotowywano 
zawsze rekordową liczbę wypadków samochodowych  Muszę o  tym 
powiedzieć, że w tym roku nie było ani jednego tragicznego wypadku  
Czyżby do kierowców przemówiły czarne statystyki?  Pod koniec tego 
jesiennego miesiąca rozstrzygnięto ogólnopolskie konkursy – plastycz-
ny i fotograficzny: „Moja polska złota jesień”  Główną nagrodą było 
15 000 złotych, które można było przeznaczyć na rozwijanie swoich 
zdolności  Konkursy cieszyły się ogromną popularnością  Grudzień jest 
świątecznym miesiącem, w którym do wszystkich dzieci przychodzi 
Święty Mikołaj  Myślę, że nie zabrakło go w żadnym polskim domu  
Wczoraj obchodziliśmy sylwestra, a dzisiaj rozpoczęliśmy nowy rok  

– Piotrze, dziękujemy ci bardzo za te informacje  A Państwu, którzy 
oglądają nasz program, życzymy szczęśliwego nowego roku i zaprasza-
my na codzienny program informacyjny o najważniejszych wydarze-
niach z kraju 
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Wioletta Korba
klasa I d 
IV Liceum Ogólnokształcące im  Hanki Sawickiej w Kielcach

SPOTKANIE Z KLONEM

Spojrzała na mnie swoimi miodowymi oczami 
Nie mogłam oderwać od niej wzroku 
Patrzyłyśmy na siebie z ciekawością 
Ciało miała okryte białą lnianą tkaniną 
Na nadgarstku opaska a na niej numer 24 
Wiedziałam, że liczba ta jest moją szansą 
Hebanowe włosy rozwiewał wiatr 
Kosmki grzywki pojedynczo opadały na twarz,
karnacji przypominającej w kolorze i gładkości owoc brzoskwini 
Uśmiechnęła się … Podąża w moją stronę
spokojnym, delikatnym krokiem 
Jest coraz bliżej … – Kim jesteś?
Mój głos brzmiał jak instrument doskonałej biegłości technicznej,
mocny i zdecydowany, odbił się echem po jasnym szpitalnym pokoju,
choć milczałam …
Oddech miałam niespokojny, głęboki 
Malinowe usta drżały 
Dreszcz przeszył wątłe ciało 
Opuszkiem palca musnęła mój policzek
Nasze bliźniacze serca biły w jednym rytmie  
Już czas …
Odeszła … na zawsze 
Pozostał niemy, gorzki płacz 
Oddałam życie, by je ratować 



Jestem już zdrowa 
Nie czuję radości a niemoc 
Straciłam „ siostrę”, której nigdy nie miałam 
Dzięki Tobie tu jestem 
Na zawsze razem z każdym uderzeniem serca 
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Gabriela Kucińska 
klasa VI
Szkoła Podstawowa w Kalenicach

ZUPEŁNIE INNY ŚWIAT  
– MOJA POLSKA W 2050 ROKU”

– Halo! Słyszy mnie pani? Halo   
– Yyy    – z ust dziewczyny zabrzmiał cichy, bezsilny jęk – Przepra-

szam, wszystko dobrze? Halo, proszę pani,  
– Mhm    – odpowiedziała cienkim, słabym głosikiem  Powoli 

otwierała oczy  Przed nimi miała mgłę  Jedno po drugim z mroku wy-
łaniały się oblicza  Dziewczyna z niepokojem machała ręką  Pragnę-
ła odsunąć sprzed nich tę okropną mgłę  Na szczęście z każdą chwi-
lą widziała coraz wyraźniej  Przed nią były twarze; trzy twarze, które 
uśmiechały się do niej i próbowały się z nią porozumieć  Dopiero po 
dłuższym czasie dziewczyna zorientowała się, że nawet nie wie, gdzie 
się znajduje 

– Przepraszam, gdzie ja jestem? – zapytała 
– W szpitalu  Została pani poddana zabiegowi hibernacji  
– Hiber   co? Co tu się dzieje?
– Już wyjaśniam  Została pani poddana zabiegowi hibernacji, czyli 

zamrożenia ciała  Mamy teraz 2050 rok – odpowiedział jeden z lekarzy 
– Co? Zaraz, zaraz to    To niemożliwe  Ja    ja nie wiem, co się 

dzieje  Gdzie ja jestem? Nic nie rozumiem  Proszę mnie stąd wypu-
ścić  Ja    – dziewczyna mówiła bardzo szybko, z paniką w głosie, a jej 
oddech był bardzo niespokojny  Rozglądała się możliwie we wszystkie 
strony 

– Spokojnie  Wszystko jest pod kontrolą  Zaraz podamy pani środ-
ki, które natychmiast panią uspokoją – odpowiedział lekarz – Astrido 
– rzekł zwracając się do pielęgniarki – proszę, podaj pani żel uspoka-
jający, a ja zaraz wrócę – i wyszedł  Pielęgniarka podeszła do konsoli 
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i podniosła coś, co przypominało latareczkę tyle, że zamiast światła 
wydobywał się z niej laser  Podeszła z nią do dziewczyny i delikatnie 
podniosła jej rękę, przykładając laser do skóry pacjentki 

– Przepraszam, co pani robi? Dlaczego chce mnie pani skrzywdzić?! 
Wypuść mnie stąd! No już! – dziewczyna zabrała rękę od pielęgniarki 
wyraźnie przestraszona 

– Proszę się nie bać  Pani mnie nie rozumie – chcę po prostu podać 
pani lek uspokajający  Proszę dać mi rękę  Przecież wie pani, że to tylko 
jedno kliknięcie, które nic nie boli 

– No ale   No dobrze – dziewczyna podała rękę sanitariuszce, lecz 
wciąż nie wiedziała, co się do końca wokół niej dzieje  Już po kilku mi-
nutach ogarnął ją swoisty spokój  Przestała się bać, czekała na lekarza, 
który miał lada chwila do niej wrócić 

– Astrido, podałaś pani ten lek, o który prosiłem? Uspokoiła się? – 
zapytał doktor, który właśnie wszedł do Sali 

– Oczywiście doktorze, kiedy ją wypuszczamy?
– Jak tylko minie szok  Proszę z nią chwilę posiedzieć – poprosił, 

po czym wyszedł  
Dziewczyna zauważyła na swoim ubraniu tabliczkę, na której wid-

niał napis „L S 985542” 
– Przepraszam, co to jest? – zapytała 
– Pani kod seryjny i pierwsze litery pani nazwy 
– Nazwy? Miała pani na myśli imię i nazwisko?
– Nie  Kod i pierwsze litery imienia i nazwiska  To pani nazwa  

Zaraz mogę znaleźć je dla pani 
– Poproszę 
Pielęgniarka szukała dość długo czegoś w komputerze 
– Lena Stradza 
– Czyli jestem Lenka – wciąż nie rozumiała tego wszystkiego  Nie 

pamiętała nic, co mogłoby ją naprowadzić na jakiś trop  Wiedziała tyl-
ko, że była zamrożona  Była zmuszona zacząć własne życie od początku 
i nawet jej się to podobało 

Następnego dnia Lenka doszła do siebie  Cieszyła się, że dziś był 
wielki dzień, w którym miała być wypuszczona ze szpitala  Pełna ener-
gii i przede wszystkim ciekawa, co się teraz dzieje, jak to wszystko się 
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zmieniło nie mogła doczekać się chwili, kiedy opuści budynek szpita-
la  Od czasu jej zaśnięcia minęło prawie 40 lat    Ruszyła w kierunku 
pokoju lekarza 

– Dzień dobry, doktorze   Ja do    – zaczęła rozmowę 
– Witam panią, już dopełniamy formalności i jest pani wolna  Pro-

szę dać rękę – odpowiedział przyjaźnie lekarz 
– Ale po co? Nie rozumiem 
– No jak to, muszę panią zeskanować 
– Aha    Oczywiście to tak się teraz robi?
– No tak  Już od dłuższego czasu?
– Nieważne  Proszę    – podała rękę doktorowi  Po chwili usłyszała 

tylko ciche pstryknięcie i poczuła delikatne mrowienie w ręku 
– Jest pani wolna  Ja ze swojej strony dziękuję 
– Ja również, do widzenia!
– A przepraszam byłbym zapomniał, mam coś dla pani 
– Dla mnie? Co to? – zainteresowała się Lena 
– Zdaje mi się, że to pamiętnik, ale nie mam pewności  Wiem tylko, 

że przed zabiegiem hibernacji oddała go pani lekarzom i kazała oddać 
gdy się pani wybudzi 

– Pamiętnik? – Lenka podbiegła do lekarza i wzięła od niego gruby 
zeszyt  Ręką dotykała niemalże każdej strony  Wiedziała, że kiedyś coś 
takiego widziała, nie była jednak pewna, czy pamiętnik należy do niej 
dopóki nie zobaczyła wpisu na pierwszej stronie „Na zawsze”  Wtedy 
już wszystko wiedziała   Przypomniała sobie, że zawsze podpisywała 
tymi słowami każdą notatkę 

– Proszę go pilnować teraz taki pamiętnik pisany ręcznie to napraw-
dę rzadkość  I, jak sądzę, może być dużo wart    – powiedział lekarz 

– Ale on nie jest na sprzedaż  
– Pani wybór  Do widzenia!
Lena wyszła na powietrze  Odetchnęła głęboko wreszcie widziała 

świat  Piękne krajobrazy, błękitne niebo, malownicze widoki   wszyst-
ko było lepsze niż szpital  Postanowiła, że zajrzy do pamiętnika  Miała 
nadzieję, że przypomni sobie wszystko o sobie  Skoro uważała go za 
swojego najlepszego przyjaciela, to na pewno zapisywała w nim wszyst-
ko  Szła przed siebie zaczytana  Było to dla niej niesamowite uczucie, 
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czytać o swoim własnym życiu  Nagle dziewczyna poczuła jakby coś 
wisiało nad jej głową  Usłyszała dziwny dźwięk spojrzała do góry i   

– O matko! Aaaa!!! – Lenka padła na ziemię  Coś przeleciało jej 
tuż nad głową  Leżała na ziemi, oddychała ciężko  Zaczęło się jej robić 
ciemno przed oczami  Ocknęła się dopiero po chwili 

– Przepraszam! Ej, co ci się dzieje? – usłyszała jakieś głosy  – Halo, 
mała, co jest? – odezwał się kolejny głos 

– Yyy   – jęknęła – Co się dzieje?
– No nie wiem  Padłaś na ziemię i jakoś tak się dusiłaś   – odpowie-

dział ktoś stojący nad jej głową  Lena ocknęła się już na dobre  Teraz 
przed sobą zobaczyła dwie młode twarze  Byli to chłopak i dziewczyna  
Oboje trzymali ją za ręce  Szybko podnieśli z ziemi i usiedli z nią na 
pobliskiej ławce 

– Wszystko OK? – zapytała dziewczyna 
– Tak, co się stało?
– No nie wiem dokładnie, ale szłaś sobie spokojnie i czytałaś  Nie 

uważałaś i przeleciał ci nad głową  Pewnie się przestraszyłaś   
– Czytałam?    Właśnie pamiętnik, gdzie jest?! – Lenka szybko po-

derwała się z ławki i pobiegła w miejsce, gdzie upadła  Rzuciła się na 
kolana i panicznie przeczesywała palcami trawę tak jakby to, czego 
szuka było małą drogocenną perełką 

– Poczekaj pomożemy ci! – zaproponowała dziewczyna 
– Kurczę no, gdzie on jest?! – Lenka była coraz bardziej zdenerwo-

wana 
– Mam go! – chłopak podążał w kierunku dziewczyn razem z pa-

miętnikiem 
– Dzięki! Już się bałam, że go nie znajdę! – Wróćmy na ławkę – 

zaproponowała dziewczyna  Po chwili znów siedzieli obok siebie i roz-
mawiali:

– Dlaczego on jest taki ważny dla ciebie? – zapytał chłopak 
– To jest moje życie, dzięki niemu mogę się dużo o sobie dowie-

dzieć    – odpowiedziała 
– Dziwne! No dobra, zresztą nie jest to takie ważne 
– Poczekaj, ty mówiłeś, że coś mi przeleciało nad głową, co to było? 

Samoloty nie latają tak nisko – stwierdziła zaciekawiona Lenka 
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– Samoloty?! Nie ma ich już prawie na świecie, samochloty to tak, 
ale   

–  Samochloty? Nie rozumiem    – Lena nie wiedziała, o czym mówi 
chłopak 

–Po prostu spójrz do góry! – zaproponowała nowa znajoma Lenki 
i wskazała niebo palcem  Lena natychmiast wstała i uniosła oczy do góry  
Ujrzała tam latające obiekty w kształcie niewielkiej kuli  Jeden z nich 
zbliżył się na niewielką odległość  Lenka z wrażenia weszła na oparcie 
ławki i wpatrywała się nie mogąc uwierzyć, że tam w środku byli ludzie 

– Wow, niezłe! Co tu się działo?! – Lena była pod wrażeniem takiego 
postępu 

– Hej, możemy mówić sobie po imieniu? – zapytał chłopak 
– Jasne! Przepraszam, nie pomyślałam  Jestem Lena, a wy?
–Ja jestem Lubosz, a  to jest Olimpia – chłopak wskazał palcem 

swoją koleżankę  Dopiero po chwili milczenia Olimpia zaproponowała 
Lence spacer  Chciała ją rozweselić, a przede wszystkim lepiej poznać  
Dziewczyny szły powoli przed siebie, a Lena rozglądała się wszystkie 
strony  Wszystko było inne niż zapamiętała to Lena  Patrzyła na świat 
i nie mogła uwierzyć, że to ta sama planeta, co kiedyś  Razem z Olimpią 
szły po czymś w rodzaju turystycznego szlaku 

Po obu stronach rosły niskie krzewy  Dalej był ogród, a w nim wiele 
różnobarwnych kwiatów i drzew 

– Ej, Lena, coś się dzieje? Czemu tak się rozglądasz? – zapytała 
dziewczyna 

– Nie, nic się nie dzieje  Tu zawsze jest tak pięknie?
– Tak, tutaj co dzień przychodzą ogrodnicy i dbają o to    Wszędzie, 

oprócz fabrykarni 
Co? Fabrykarni? A co to takiego?
– Skupisko fabryk  Ludzie doszli do wniosku, że nie ma sensu nisz-

czyć wielu terenów, jeśli można wszystkie fabryki zlokalizować w jed-
nym miejscu i wtedy nie będzie tylu szkód  Przyznam się, że tam byłam 
i tam jest strasznie! Nie jesteś może głodna? Tu jest kawiarenka – zmie-
niła temat rozmowy Olimpia 

– Strasznie jestem głodna  Nie jadłam nic chyba od 40 lat! – odpo-
wiedziała z uśmiechem Lena 
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– Dobry żart! Chodźmy tutaj coś zjemy 
– Dziewczyny weszły do miłego pomieszczenia  Usiadły przy jed-

nym ze stolików  Wnętrze było jasne i przyjemne, ładnie pachniało  
Tym bardziej poczuły się głodne 

– No Lenka, co zamawiamy? – zapytała Olimpia  – Ty coś zapro-
ponuj 

Olimpia podeszła do lady i zaczęła w nią stukać  Lena była strasznie 
ciekawa, co robi jej koleżanka  Ciekawość z nią wygrała, wstała i po-
deszła do niej  Ujrzała coś, czego nigdy wcześniej nie widziała  Był to 
rodzaj tabletu, który został wbudowany w drewnianą ladę  Olimpia 
zamawiała kolejne dania klikając w ekran  Lena zrozumiała, dlaczego 
za ladą nie stoi żadna sprzedawczyni 

– Chodź, Lena, już zamówiłam!
Dziewczyny ponownie usiadły na swoich miejscach  Dosłownie 

po minucie z głośniczków wydobył się dziwny, nieznany dotąd Lenie 
dźwięk  Olimpia wstała i wzięła z bufetu dwa małe talerzyki, jeden 
postawiła obok siebie a drugi podała swojej towarzyszce  Leżała na nim 
czerwona pigułka 

– Zaraz, zaraz, co to? Po co mi tabletka na ból głowy? – zapytała 
strasznie zdziwiona Lenka 

– Chciałaś coś do zjedzenia    przecież 
– No    tak, ale spodziewałam się czegoś innego – dziewczyna była 

zawstydzona 
– Nie no, Lena, co się z tobą dzieje? Ty jesteś nie z tego świata, czy 

co?
Została postawiona pod ścianą  Teraz musiała powiedzieć, co się 

z nią działo przez tyle lat 
– Mmm    – nie wiedziała jak ma zacząć  Wzięła głęboki oddech 

i    – Zostałam poddana hibernacji 40 lat temu  Wtedy było zupełnie 
inaczej i nie potrafię się tu odnaleźć 

A  , to dlatego tak dziwnie się zachowywałaś – odpowiedziała Olim-
pia po dłuższej chwili – Ale nie rozumiem, po co?

Też jeszcze tego nie rozumiem, ale mam nadzieje, że się dowiem 
z  pamiętnika    Ciekawa jestem tylko, dlaczego mi nie powiedzieli 
w szpitalu po co zostałam poddana zabiegowi? Dziewczyny spojrzały 
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na siebie porozumiewawczo i już po kilku sekundach zaczęły nerwowo 
kartkować dziennik w poszukiwaniu informacji o Lence 

– Czekaj, coś jest – „To już koniec, za chwilę zasnę na kilkadziesiąt 
lat  Mam nadzieję, że się obudzę i jeszcze kiedyś zobaczę ten świat, oby 
wówczas był w lepszym stanie niż jest teraz    Zasypiam z nadzieją, że 
kiedy otworzę oczy będzie już lekarstwo na    – w tym momencie Lena 
zamilkła –    nowotwór” 

Dziewczyna złapała się za głowę, ocknęła się ze snu i to na dobre  
Nie potrafiła wyobrazić sobie tego, że jest nieuleczalnie chora 

– Ej Lena, co ty się tak stresujesz?! – zapytała Olimpia 
– Co?! Jak to, co się stresuję? Nie słyszałaś, mam raka! Jestem chora!
– Jeju, pójdziemy do apteki kupisz sobie tableteczkę, połkniesz i po 

sprawie  Nie wiem, czy wiesz, ale teraz to tu mamy na raka tabletki i po 
problemie  A poza tym to ci już tę tabletkę pewnie podali w szpitalu 
po wybudzeniu 

Lenka spojrzała na koleżankę z niedowierzaniem i z ironią 
– Tak?! Nie no    może faktycznie    nie wierzę    A to na talerzu to 

jedzenie? Może żywność też macie w tabletkach?
– Tak, dokładnie! Dużo wygodniejsze niż jedzenie z dawnych cza-

sów – Olimpia poczuła się dumna, z tego, w jakich czasach żyje 
Bo ja wiem   Trochę to dziwne, ale widocznie tak musi być    Olim-

pio mogłabyś mnie zaprowadzić do tego miejsca zwanego „fabrykar-
nią”?

– No tak, ale zastanów się lepiej, czy na pewno chcesz tam iść   ?
– Tak, zaprowadź mnie tam, proszę  Nie mam nic do stracenia 
Nazajutrz dziewczyny udały się do fabrykarni  Kiedy Lena zoba-

czyła skupisko fabryk i obszar, na którym stoją, zamarła  Przez dłuższy 
czas nie potrafiła wydusić z siebie słowa  Stała drętwo i rozglądała się 
dookoła  Ogromne skupisko fabryk i kominów, z których wydobywa-
ły się chmury czarnego dymu  Trawa, choć właściwie tego nie można 
było nazwać trawą, rosła małymi kępkami na połaciach pustej ziemi  
Obok znajdował się jakiś zbiornik wodny  Zanieczyszczony, odrażający 
– smutny widok  Dziewczyny postanowiły czym prędzej wracać, gdyż 
powietrze, którym tu oddychały było jakieś ciężkie i najprawdopodob-
niej szkodliwe  Po kilkunastu minutach usiadły na ławce w parku  Lena 
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nie spodziewała się, aż takiego widoku  – I co Lenka?! Podobało ci się? 
– zapytała z ironią Olimpia 

– Daj spokój było okropnie! Nie spodziewałam się, że będzie tak 
strasznie!

– Tak myślałam   
Na tym ich konwersacja się skończyła, rozeszły się każda w swoją 

stronę  Olimpia poszła do pracy, a Lena kontynuowała spacer  W pew-
nym momencie zobaczyła młodego chłopaka siedzącego na łące, który 
przeraźliwie kasłał  Podeszła do niego złapała za ramię i zapytała o jego 
samopoczucie 

– Hej! Dobrze się czujesz?
– Tak, dziękuję  To tylko przez pracę    – odpowiedział 
– Pracujesz w fabrykarni?
– Tak, swoją drogą okropne miejsce    Najgorsze, jakie istnieje na 

świecie!
Lena uśmiechnęła się, uznała, że to sympatyczny chłopak i warto 

się z nim bliżej poznać  Zaprosiła go do kawiarni, a potem zadzwoniła 
do Lubosza oraz Olimpii i zaproponowała im to samo  Następnego 
dnia spotkali się w umówionym miejscu  Olimpii i Luboszowi również 
spodobał się nowo poznany chłopak – Bastian  – No to za nasze spo-
tkanie! – wzniosła toast Lena 

– Tak, oby więcej takich spotkań!
– Dziękuje Lenka, że mnie tu zaprosiłaś  Fajnie, że mogłem poznać 

Olimpię, Lubosza no i ciebie – powiedział uśmiechnięty Bastian 
– Naprawdę nie ma za co! Przepraszam was na chwilę  Muszę do 

toalety i zaraz wracam – Lena wzięła torebkę i wyszła 
W łazience usiadła na podłodze  Z torby wyjęła pamiętnik, powoli 

przewracała kartki  Wzięła do ręki długopis i zaczęła pisać: „Tak wiele 
się zmieniło odkąd zasnęłam – świat jest lepszy  Myślałam, że kiedy się 
obudzę będę sama, na szczęście poznałam wspaniałych ludzi: Lubosz, 
Olimpia i Bastian są naprawdę fajni  Właśnie, ich imiona   Moje przy 
nich wydaje się bardzo staroświeckie  Martwię się tylko jednym – fabry-
karnią  Nie jestem pewna, czy to rzeczywiście takie dobre rozwiązanie, 
choć wiem, że i to się z biegiem czasu rozwiąże  Podsumowując    Cieszę 
się, że zdecydowałam się na hibernację, bo poznałam fajnych ludzi i zo-



baczyłam to, czego może nie mogłabym zobaczyć  No i nie jestem już 
chora! Jestem szczęśliwa i nie żałuję  Ciekawe, co przyniesie kolejny rok 
mojego „nowego” życia? Lena na chwilę przerwała pisanie  Widać było, 
że nad czymś się zastanawia  Trwało to może kilka sekund, po czym na-
pisała: „Ciekawe, co przyniesie rok 2050? Kolejny rok mojego życia   ”
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Katarzyna Marusiak
klasa VI b 
Miejski Zespół Szkół nr 2 w Bolesławcu

 

MOJA POLSKA W 2050 ROKU

Chciałabym ujrzeć Polskę w 2050 roku,
gdy będzie ciemno, godzinę po zmroku,

jednak mogę tylko w snach
lub na wyobraźni skrzydłach 
„To zawsze coś, niech będzie,
niech 2050 rok przybędzie” 

Po tym powędrowały myśli moje,
bym mogła spełnić pragnienie swoje 

Przeniosłam się na ośnieżoną drogę
i ze strachu chciałam „dać nogę”,

lecz zmieniłam te zamiary,
bo popsułyby me plany 

Tylko moje myśli się przeniosły, więc byłam z mgły,
jednakże widziałam widok, na pewno nie był zły,

gdyż było tak romantycznie,
a nawet trochę… antycznie 

Gnałam z wiatrem po niebie,
jak najdalej przed siebie 

Latarnie niczym olimpijskie pochodnie
oświetlały świat, by nie było mroków,

skrzypnięcia śniegu słychać było podobnie
do legionowych przemarszy kroków 
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Doleciałam, jak za zgodą Eola, do centrum
przypominającego rzymskie Forum Romanum,

„Okrąglak”1 niczym Panteon,
ciągnął śnieżny welon 

Wejścia do ogrodów – łuki triumfalne
czyniły zaszczyty powitalne 

Piękny, bolesławiecki wiadukt
wyglądał jak rzymski akwedukt,

  dostarczający wodę do ogrodów 
Przed domami rzędy samochodów

stały jak słynna, starożytna kolumnada 
Twierdzisz, że te porównania to żenada,

że przyszłość z przeszłością nie ma nic wspólnego,
otóż mylisz się bardzo, mój drogi kolego 

Choć od Rzymu dzielą nas morskie i lądowe mile,
a od starożytności długie, smutne i wesołe chwile,

trzy czasy są ze sobą za pan brat,
mimo różnicy wielu tysięcy lat 

Klasyczna Francja budowała na wzór Rzymu,
Rzym natomiast na wzór Grecji,

każdy się na kimś wzorował,
czyż nie miałeś o tym lekcji?

Chociaż wielkie zmiany nastąpiły,
budowle wiele się nie zmieniły 

2050 rok nastąpi za 36 lat,
lecz czy to zmieni cały świat?

Może tak, a może nie,
lecz kiedyś dowiemy się 

Ja wiem tylko, że będzie jak w raju,
gdy pozostanie się w ojczystym kraju 

1„Okrąglak” – siedziba Starostwa Powiatowego w Bolesławcu
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Paulina Perzan
Gimnazjum nr 1 w Gdyni  
im. Gdyńskich Harcerzy II Rzeczpospolitej Polskiej  

MOJA POLSKA W 2050 R 

Wyszłam ze stacji metra międzymiastowego na jedną z warszaw-
skich ulic  Moje siwe włosy powiewały na wietrze tak samo, jak zie-
lona, niegdyś piękna suknia  Niemal od razu poczułam smród spalin, 
prawdopodobnie niewyczuwalny dla nikogo innego – ludzie już się 
do niego przyzwyczaili  Zapach ten drażnił mój przystosowany do 
woni kwiatów nos  Pierwsze, co dostrzegłam, to tłum na chodnikach, 
spieszący gdzieś oraz pędzące po ulicy nowoczesne, ekologiczne sa-
mochody  Pokręciłam głową  Takie auta już niczego nie zmienią ani 
nie pomogą 

    W końcu zegar wybił już dwunastą 
Tym właśnie obrazkiem powitała mnie Warszawa, nazwana Mia-

stem Cudów  Ostatni punkt do zwiedzenia na mojej liście  Wysokie 
i  zgrabne wieżowce zostały przykryte masą neonowych, ruchomych 
bilbordów  „Krem odmładzający firmy Natura sprawi, że będziesz wy-
glądał o dziesięć lat młodziej!”- pokazywała jedna z reklam  Uśmiech-
nęłam się melancholijnie, nie mogąc wprost uwierzyć, że i na starość 
ludzkość znalazła rozwiązanie  Cóż, w pewnym sensie od początku po-
winnam wiedzieć, iż nawet do tego dojdzie!

Ludzie mijali mnie tak, jakbym w ogóle nie istniała, jednak zdąży-
łam się już przyzwyczaić do bycia ignorowaną  W latach pięćdziesią-
tych dwudziestego pierwszego wieku nie liczyłam na miłe przyjęcie  
Koło mnie przeszła kobieta, dość młoda, ubrana zgodnie z panującą, 
dziwaczną modą na jaskrawe kolory  Wyprowadzała robo-psa  „Nie-
samowite- pomyślałam- Takie zwierzę nie uczula ani nie gubi sierści  
Świetne rozwiązanie   ”  Mimo tej z pozoru pozytywnej myśli, łzy sta-
nęły w moich oczach, jednak niemal natychmiast je odgoniłam  Nie 
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było sensu okazywać słabości wobec dokonanych faktów   Tuż nad moją 
głową przeleciało dziecko na latającej deskorolce, śmiejąc się donośnie  
Kilka sekund później biegło za nim kilku robotów-policjantów, którzy 
gwizdali wniebogłosy 

– Wykroczenie pięć jeden osiem! Proszę zatrzymać pojazd latają-
cy! – krzyczał jeden z nich zimnym, wypranym z emocji głosem, od 
którego ciarki przeszły mi po zgarbionych plecach  Zamienili ludzi na 
wydajniejsze roboty  Nowoczesny świat przerażał mnie i jednocześnie 
interesował  Był straszny i jednocześnie niesamowity 

Kilka godzin później, gdy niebo zaczęło ciemnieć, weszłam do słyn-
nych na cały świat Łazienek  Mimo iż wyczuliłam słuch, nie mogła dosły-
szeć żadnego śpiewu ptaków, tylko głośne rozmowy spacerujących ludzi  
Drzewa, które pod koniec lata powinny jeszcze przykuwać wzrok zieloną 
barwą, były zupełnie żółte  Czułam ich ból  Słyszałam ich krzyki i błaga-
nia o litość  Jezioro przed Pałacem Łazienkowskim miało kolor zielony  
Odwróciłam z obrzydzeniem wzrok  Cała fascynacja nowoczesnym świa-
tem wyparowała ze mnie  Została tylko determinacja  To, co zamierzałam 
zrobić, było jedynym słusznym wyjściem  Zaciśnięta pięść, a raczej rzecz, 
którą w niej trzymałam, stawała się cięższa i cięższa z każdą sekundą 

Z każdym pokonanym krokiem  Z każdym przebytym schod-
kiem 

Aż w końcu weszłam na sam dach Pałacu Na Wyspie  Stanęłam przy 
krawędzi dachu i ostatni raz rzuciłam okiem na park pode mną  Już 
miałam otworzyć lewą dłoń, gdy jakiś cichy głosik zapytał się, czy to 
konieczne   ? Od pięćdziesięciu lat zadawałam sobie to samo pytanie  
Czy to jedyne rozwiązanie?

Ja, Matka Natura, od kilkudziesięciu lat powoli umierałam, a lu-
dzie umierali razem ze mną  Dymy z fabrycznych kominów, spaliny, 
wyczerpywanie surowców naturalnych, przeludnienie    Człowiek za-
bijał własną matkę, która dała mu życie  Dawałam im znaki ostrze-
gawcze, takie jak trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów czy tsunami, 
łudząc się, że ludzkość zrozumie! Że się opamięta! Jeżeli chcieli wojny, 
to ją mają! Myśleli, iż wszystko im wolno - poskromili, a następnie 
kawałek po kawałku zabijali przyrodę, aby wybudować swoje paskud-
ne fabryki!



Zamierzałam tylko przypomnieć ludzkości, że są niczym w porów-
naniu z naturą  I tak się stało  Rozwarłam palce lewej pięści  Wirus, 
którego trzymałam, uwolnił się  Zarażeni umrą szybko  I będą padać 
jeden po drugim, dopóki nie zrozumieją mojej potęgi 

Dopóki nie zrozumieją, że chcieli zniszczyć to, co dało im życie 
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Karolina Pietrzak
klasa V b 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomży

MOJA POLSKA W 2050 R 

Pewnego dnia podczas wizyty w muzeum weszłam wraz z przy-
jaciółmi do wehikułu czasu  Sądziliśmy, iż jest zepsuty  Ktoś z nas 
wcisnął kilka przypadkowych guzików i teleportowaliśmy się do 2050 
roku 

Po wyjściu z wehikułu ujrzeliśmy zaskakującą, inną Łomżę  Wo-
koło rosły liczne drzewa, wśród których rozpoznałam bananowce 
i palmy z kokosami  Natomiast Emilka dostrzegła wśród krzewów 
wiewiórkę i  jeża  Mój zachwyt był jeszcze większy, gdy ujrzałam 
małpkę - z niedowierzania przetarłam oczy  Agatka na moją prośbę, 
uszczypnęła mnie w lewe ramię, by upewnić się, iż nie śnię  Moje mia-
sto kwitło nie tylko dosłownie, ale także wypełniło się zwierzątkami, 
które niegdyś widziałam tylko w zoo  Czyżby Łomżyniacy stali się 
proekologiczni i stworzyli wokół siebie nie tylko zdrowe, ale i przyja-
zne dla zwierząt środowisko?

Niezwykle zachęceni zaskakującym widokiem, z odwagą ruszyliśmy 
przed siebie  Z każdym kokiem odkrywaliśmy nowe tajemnice  Razem 
z Martynką postanowiłyśmy sprawdzić, jaki mamy dzień  Weszłyśmy 
do sklepu i poprosiłyśmy o dzisiejszą gazetę  Gdy wręczałyśmy pie-
niądze ekspedientce, była ona wielce zaskoczona, co trzymam w ręku 
i czemu chcę jej to dać  Po wyjaśnieniu, iż są to banknoty, usłyszałam 
od niej, że zostały one całkowicie wycofane z obiegu  Uświadomiła 
nas, że mamy 2050 rok i już od dawna dostęp do wiedzy, ubrań itp  
jest bezpłatny  Mówiła, że są to przecież podstawowe potrzeby każdego 
człowieka i dostęp do nich musi być powszechny  Nie ukrywam, iż wy-
chowana w „ czasie pieniądza” nie mogłam wyobrazić sobie bezpłatnego 
posiadania tego, czego zapragnę  Czyżby ludzie zrozumieli, iż pieniądz 
blokuje drogę do szczęścia?



Kiedy poczuliśmy się zmęczeni, postanowiliśmy odpocząć na po-
bliskim placu zabaw  W tym czasie zaskoczyła nas ilość bawiących się 
dzieci  Była godzina 11:30  Czy dzieci nie powinny być w szkole? Do-
siadła się do nas dziewczynka o imieniu Zuzia, która wkrótce wszystko 
nam wyjaśniła  Okazało się, iż od dawna nie istnieją tradycyjne szkoły  
Dzieci uczą się w domu przez internet, dwie godziny dziennie  Zuzia 
wytłumaczyła, że przyczyną likwidacji nauki w szkole stała się zbyt duża 
agresja w środowisku szkolnym  Ubocznym skutkiem tego przedsię-
wzięcia było także zaniechanie organizacji zajęć pozalekcyjnych, dys-
kotek… Zuzia nie miała więc żadnych przyjaciół ze szkoły  Zrobiło 
mi się jej żal, gdyż ja siedziałam na ławeczce z grupą najwspanialszych 
przyjaciół ze szkoły  Czy likwidacja szkół to naprawdę dobry pomysł?

Jednomyślnie postanowiliśmy, że wracamy do domu  Widzimy, że 
nasza Łomża w 2050 roku będzie śliczna, czysta i zielona  Nie będzie 
też trzeba martwić się o pieniądze  Czas poświęcony na ich zdobywa-
nie można poświęcić będzie na rozwój swoich zainteresowań  Martwią 
mnie jednak zmiany w edukacji dzieci i młodzieży  Dzięki swojej szkole 
nie tylko zdobywam wiedzę, ale uczę się żyć z innymi  Nie chciałabym 
zamienić bezpośredniego kontaktu z nauczycielami i przyjaciółmi na 
internet  Czy po powrocie do domu będę miała wpływ na kształtowanie 
obrazu mego miasta w przyszłości?
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Michalina Płocka 
klasa VI 
Prywatna Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” w Katowicach

ZA 36 LAT   

Mama, tata i Antek mieszkali w dużym, przedwojennym domu na 
skraju miasta  Antek miał osiem lat, i jak to chłopcy w tym wieku, 
był bardzo, ale to bardzo ciekawski  Życie tej trzyosobowej rodziny 
(nie licząc psa, świnki morskiej i zawartości gigantycznego akwarium) 
przebiegało nadzwyczaj spokojnie, aż do owego poniedziałkowego po-
południa, kiedy to zdarzyło się coś niesamowitego 

Tego dnia Antek był przeziębiony i okropnie dokuczał mu katar  
W dodatku były jego dziewiąte urodziny! Jak większość dzieci podczas 
choroby bardzo się nudził leżąc w łóżku  Jak już mówiłam, chłopiec 
mieszkał z rodzicami w ogromnym, starym domu wybudowanym jesz-
cze przed drugą wojną światową  Z tego względu zachowało się w nim 
dużo pięknych, starych rzeźb i obrazów, których rodzice wcale nie za-
mierzali wyrzucać  W korytarzach wisiało mnóstwo tego rodzaju „sta-
roci”  Antek bardzo lubił przechadzać się po domu w wolnych chwilach 
i oglądać obrazy  Często zdarzało się  że natrafiał na taki, którego jeszcze 
nigdy nie widział - było ich tak dużo! To był najlepszy sposób na nudę  
Właśnie tak postanowił spędzić to popołudnie 

Antek wygramolił się więc spod grubego koca, którym troskliwie 
opatuliła go mama i wyszedł boso na korytarz  Kafle na podłodze były 
bardzo zimne, postanowił więc wejść do pracowni ojca  w której rów-
nież wisiały piękne dzieła, ale podłoga wyłożona była mięciutką wy-
kładziną  Nacisnął mosiężną klamkę, a drzwi otworzyły się z cichym 
skrzypnięciem  Ale co to? Ku jego zdziwieniu na ścianach nie wisiał 
ani jeden obraz! A przecież zawsze było ich tak wiele! No tak, przecież 
gosposia w zeszłym tygodniu robiła porządki, a mama dotąd nie miała 
czasu, aby powiesić obrazy z powrotem  W takim układzie Antek po-
stanowił zajrzeć do szafy – tam na pewno były schowane jakieś dzieła  
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Nie mylił się  Gdy tylko otworzył drzwi drewnianej szafy, jego oczom 
ukazało się duże płótno owinięte zakurzonym materiałem  Drobny 
chłopiec z trudem wyciągnął je i wytaszczył na środek pokoju, aby za-
raz odwinąć stary materiał i ujrzeć kolejny obraz, którego jeszcze nigdy 
nie widział na oczy  Kiedy (cały już spocony) wreszcie odrzucił na bok 
zwinięte prześcieradło, którym był otulony obraz, jego oczom ukazał 
się bardzo dziwny widok  Na płótnie zdecydowanie dominował kolor 
biały z elementami srebra  Jednak w dali  na drugim planie widać było 
bardzo kolorową przestrzeń, niestety była ona „za daleko” na obrazie, 
żeby chłopiec mógł dokładnie ją zobaczyć  Mimo tego, że Antek nie za 
bardzo rozumiał sens tego dzieła, bardzo mu się ono podobało  Nagle 
zauważył małą karteczkę przyklejoną w prawym dolnym rogu obrazu  
Zawierała ona napis: „1938 r , Polska w 2050 roku” Antek zrozumiał, 
że dzieło zostało namalowane rok przed rozpoczęciem drugiej wojny 
światowej, a  jego celem było przedstawienie naszego kraju za 36 lat  
Nagle chłopiec zwrócił uwagę na rodzaj farby, której użyto do namalo-
wania obrazu  Wydawała mu się dziwnie chropowata  Dotknął dłonią 
płótna, żeby sprawdzić, jaka jest ona w dotyku i   

– Aaa! – Krzyknął Antek  Jego ręka, zamiast zatrzymać się na po-
wierzchni obrazu przeniknęła przez niego i dyndała gdzieś na dole  
Szybko cofnął dłoń  Ale ponieważ nasz bohater był dzieckiem bardzo 
ciekawskim, o czym wspominałam na początku, nie zamierzał pozo-
stawić tej sprawy bez wyjaśnienia  Spojrzał na zegarek  Była druga po 
południu  Jeśli szybko wejdzie do obrazu, zobaczy jak wygląda w środ-
ku i  zaraz wyjdzie, nie powinno być problemu z powrotem na tort 
urodzinowy  Ale    czy będzie wiedział, jak wrócić? „Raz kozie śmierć” 
– pomyślał Antek  Wstał, wziął rozbieg i jednym susem wskoczył w sa-
miuteńki środek obrazu  Zakręciło mu się w głowie, oślepiło go bia-
łe światło i    znalazł się w zupełnie innym świecie  Otaczał go hałas, 
ruch i tupot ludzkich stóp  Szare, smutne Katowice teraz aż błyszczały 
od bieli budynków, a słońce odbijało się od szklanych ścian centrów 
handlowych  Już na pierwszy rzut oka widać było, że w 2050 r  mia-
sto będzie liczyło o wiele więcej mieszkańców, niż teraz, w 2014  Na 
chodnikach panował nieustanny gwar  Antkowi nie podobały się nowe 
Katowice  Wolał swoje dawne, szare miasto  – Przecież nie będę tak 
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stał w jednym miejscu - mruknął do siebie Antek – bo w końcu mnie 
stratują!

Niepewnym krokiem, chłopiec ruszył do wejścia jednego ze sklepów 
ze słodyczami  Kiedy wszedł, spodziewał się przywitania miłej ekspe-
dientki, tak jak w sklepie Pana Kowalskiego na jego osiedlu  Jednak 
zamiast śpiewnego „Dzień dobry!”, usłyszał zmechanizowany skrzek, 
na dźwięk którego się wzdrygnął 

– Dzień – dob – ry! Antek odwrócił się  Za nim stał spory robot 
wyposażony w sztuczny uśmiech składający się z metalowych wypustek 
mających udawać zęby  Maszyna wyciągnęła w jego stronę czerwony 
koszyk na zakupy  Antek uśmiechnął się krzywo, wziął koszyk i zaczął 
spacerować między półkami  Postanowił kupić truskawkowego lizaka  
Podszedł zatem do lady i odetchnął z ulgą, gdyż stała za nią zwyczajna 
kobieta, a nie robot  Chłopiec wyjął z kieszeni wymiętolone dziesięć 
złotych i podał je ekspedientce  Kobieta popatrzyła na banknot, potem 
na Antka i wybuchła śmiechem 

– Chłopcze, złotówek w Polsce nie używa się już od ponad dwudzie-
stu lat! Jak wrócisz do domu, spytaj dziadziusia, czy kolekcjonuje stare 
banknoty, na pewno się ucieszy! – Zawołała ekspedientka  Urażony 
Antek udał się na przystanek autobusowy  Postanowił udać się na swoje 
osiedle i sprawdzić, czy cokolwiek jeszcze z niego pozostało  Nic jednak 
z tego nie wyszło, bo podczas jazdy czymś, co w ogóle nie przypominało 
autobusu, nie poznał swojego bloku i pojechał kilka przystanków da-
lej  Chłopiec wysiadł z tego dziwacznego pojazdu, którym podróżował 
zaraz obok dużego centrum handlowego  Postanowił wejść do środka, 
zaczynało się już bowiem ściemniać i robić zimno  Kiedy wszedł do 
środka, zauważył staruszka siedzącego na wysokim podeście  No tak, 
przecież niedługo Mikołajki! Ale ten mężczyzna wbrew pozorom nie 
przypominał Świętego Mikołaja    Nagle Antek zauważył, że ów starzec 
intensywnie się w niego wpatruje  Było to jednak wesołe spojrzenie, 
dlatego chłopiec uśmiechnął się i powoli podszedł do mężczyzny  Sta-
ruszek jeszcze chwilę wpatrywał się w Antka, a potem zapytał: – Co cię 
gnębi, chłopcze? Antek westchnął ciężko 

– Dziś moje urodziny  Jestem głodny, zmęczony, a do tego nie potra-
fię wrócić do domu! –Chłopiec pomyślał, że starzec weźmie go za ma-



łego chłopca, który w ciemności nie potrafi odnaleźć drogi do domu, 
ale nie – mężczyzna roześmiał się i zaczął opowiadać: – W 1938r , przed 
II wojną światową namalowałem obraz, w którym aktualnie się znaj-
dujemy  Zrobiłem to, gdyż byłem pewien, iż nie przeżyję tej wojny 
i choć na chwilę chciałem znaleźć się w świecie przyszłości – choćby 
myślami  Jednak wojnę przeżyłem, a nowocześni architekci zainspiro-
wali się moim obrazem i stworzyli taki oto świat  Absolutnie nie jestem 
z tego zadowolony, bo ten obraz był najzwyklejszym żartem, nie mia-
łem żadnych planów co do niego  Jednak można powiedzieć, że w jakiś 
sposób przewidziałem, co się stanie i namalowałem takie małe „koło 
ratunkowe”  – Tu staruszek wyciągnął zza fotela, na którym siedział 
drugi obraz  Tym razem przestawiał on osiedle Antka, ale dokładnie 
takie, jakim chłopiec go zapamiętał  Antek spojrzał na starca z błyskiem 
w oku  – No, śmiało! Wskakuj! – roześmiał się tajemniczy mężczyzna, 
kładąc malowidło na podłodze  – Dziękuję! – zawołał Antek, po czym 
jednym susem wskoczył do obrazu  Wylądował w swoim ukochanym 
salonie  Szybko spojrzał na zegarek  Czas nie płynął podczas jego wi-
zyty w świecie przyszłości! Szybko pobiegł do pokoju, gdzie czekali już 
rodzice z tortem prosząc, aby pomyślał życzenie i zdmuchnął świeczki  
Antek zamknął oczy 

„Niech świat zawsze będzie taki, jak teraz    Niech nigdy się nie 
zmieni!” – pomyślał 
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Zofia Tarłowska
Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Kutnie

MOJA POLSKA W 2050 ROKU

– Pa, Zosia! Przepraszam, muszę już iść do domu  Mama mnie woła 
– powiedziała Wiktoria 

– Szkoda, chciałabym jeszcze się pobawić z tobą na podwórku  Mia-
łam tyle pomysłów w głowie 

– No trudno, spotkamy się jutro  Może o czternastej? – Ok 
Wiktoria powoli oddalała się z podwórka 
– No nie! Nie ma żadnej koleżanki  Będę się nudzić jak nie wiem 

co! – pomyślałam  Usiadłam na moim ulubionym kamieniu  Nagle zo-
baczyłam małe drzwi pod balkonem pobliskiego bloku, których jeszcze 
nigdy nie widziałam  Ze zdziwieniem podeszłam do nich i pociągnęłam 
za klamkę  Drzwi otworzyły się  Były tam straaaasznie, straaaasznie dłu-
gie schody  Zeszłam po nich zaniepokojona gdzie idę, ale szłam dalej  
Aaaaaaa!!!! Co to do licha jest?!! W dużym, dziwnym pokoju stała maszy-
na  Obejrzałam ją dokładnie  Niechcący wcisnęłam zielony guzik  Ma-
szyna uruchomiła się  Powtórzę to jeszcze raz: co to jest?! Zaczęła wiro-
wać i wciągać mnie do środka  Przyznam, że naprawdę się wystraszyłam  
Leciałam bardzo, bardzo szybko jakimś dziwnym, niebieskim tunelem  
Bum! Bum! Ała! Spadłam na pupę na ziemię  Zaraz, zaraz to jest Ziemia!

Ale jakaś inna  W ogóle nie przypominała mi mojej okolicy  Samo-
chody latały, a w dodatku same się prowadziły  Wystarczyło powiedzieć 
gdzie się chce jechać, a on cię tam wiózł  Zobaczyłam przechodzącą 
panią i zapytałam:

– Przepraszam, co to za miasto i który jest rok? – Pani dziwnie się 
na mnie spojrzała i odpowiedziała:

– Miasto Warszawa, rok 2050 – i odeszła 
Co?! Co?! Co?! Już wiem, to był teleport  Przeniósł mnie 36 lat 

w przyszłość  Z jednej strony super, ale z drugiej jak ja wrócę?
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Teleport nadal stał w bardzo ukrytym zakątku, więc chyba nie mam 
się o co martwić  Szłam chodnikiem  Był równiutki w porównaniu 
z tymi, które znajdują się w przeszłości  Po kilku moich krokach, chod-
nik zaczął się poruszać jak ruchome schody  Nie musiałam nawet iść  
Miałam przy sobie 100 złotych, więc z głodu nie umrę  Poszłam do 
sklepu, jak domyślacie się, obsługiwały go roboty  Kupiłam dwie mapy: 
Polski i Warszawy  To nie była zwykła kartka papieru, tylko interak-
tywne mapy dotykowe  Wystarczyło dotknąć tak jak na tablecie, albo 
do przodu albo do tyłu, a ona pokazywała wszystko, co się w danym 
miejscu znajduje  Kiedy obejrzałam mapę Polski, nie uwierzycie, ale 
Warszawa była 3 razy większa od tej z moich czasów, a Kutno takie jak 
Łódź  Ucieszyłam się bardzo, że moje miasto tak się powiększyło  Za 
obie mapy zapłaciłam 15 złotych  Wyszłam ze sklepu  Szłam dalej  Na 
drodze zobaczyłam reklamę: „Centrum wycieczek kosmicznych! Teraz 
wycieczki na Marsa, Wenus i księżyc w promocji!!!! ZAPRASZAMY! 
ul  Wiosenna, budynek numer 16 ”

Ta reklama zdziwiła mnie okropnie  Jak to? Wycieczki na Marsa, 
Wenus? Co? Najwyraźniej w tych czasach ludzie po prostu przelatują 
sobie tak po prostu na różne planety 

Bardzo chciałabym zobaczyć te miejsca  Szybko wyjęłam mapę 
i sprawdziłam gdzie to jest  No nie! Strasznie daleko! Zanim tam dojdę 
miną dwie godziny  Było to w centrum Warszawy, a ja byłam na drugim 
końcu miasta  Zauważyłam taksówkę stojącą na parkingu  Pomyślałam, 
że może pojadę taksówką? Szybko podeszłam i wsiadłam do środka  
Powiedziałam:

– Dzień dobry  Poproszę na ulicę Wiosenną 
– Dobrze 
Przypomniało mi się, że nie będę tak po prostu jechać, ale latać! 

To będzie moja pierwsza jazda w powietrzu  Zapięłam pasy i mocno 
się trzymałam  Ziuuuu! Leciałam w powietrzu  To było niesamowite! 
Nagle pan taksówkarz powiedział mi, że musi zatankować  Oczywiście 
zgodziłam się, bo jak inaczej  Kiedy byliśmy już na stacji benzynowej 
pan wysiadł i zatankował  Zobaczyłam, że to nie była zwykła benzyna 
ani paliwo, tylko zgniecione na miazgę śmieci  Pan wrócił, a więc za-
pytałam:
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– Czy pan tankował śmieciami? Odpowiedział mi tak:
– Nie wiedziałaś? To najnowsze paliwo  W ten sposób nie zaśmieca-

my Ziemi, a nasza planeta aż tak się nie zanieczyszcza 
– Aha  fajnie 
Lecieliśmy dalej  Wreszcie dojechałam do centrum wycieczek ko-

smicznych, bo tak to się nazywało  Taksówkarz powiedział:
– Proszę czternaście złotych 
Dałam pieniądze i wyszłam  Wreszcie zobaczyłam centrum wy-

cieczek kosmicznych  Wow! Jakie wielkie, a przy okazji bardzo no-
woczesne  O! A to są pojazdy kosmiczne  Jakie    Nie mam słów, aby 
to opisać  Zauważyłam zdjęcia z wycieczek  Byli tam ludzie stojący 
na różnych planetach  Chyba nie uwierzycie, ale najbogatsi ludzie 
mają tam domki wakacyjne  Wow! Nie wiem jak oni to zrobili, ale 
naprawdę gratulować  Ach, też bym chciała pojechać na jakąś planetę, 
ale mama to by dostała zawału, już nie mówiąc o tym, że chodzę sama 
po Warszawie  Trudno  Ludzie właśnie wsiadali do pojazdu kosmicz-
nego  Trzeba to zobaczyć! Więc podbiegłam  Ludzie byli już w środ-
ku  Fru! Ziu! Polecieli do góry  Pomyślałam, że chcę jeszcze zwiedzić 
trochę Warszawę  Wyszłam  Jak mówiłam było to centrum  Pełno 
tam było wieżowców i różnych budynków  A mieszkańcy miasta mieli 
takie duże domy, w dodatku połowę obowiązków domowników wy-
konywały roboty-lokaje  A to lenie! Naprawdę Warszawa była taka 
bogata  Wszędzie chodzili jacyś sławni ludzie  Nie do uwierzenia, 
prawda? Nasza Polska taka sławna  No, a zgadnijcie dlaczego? A to 
dlatego, że w rządzie są same kobiety 

Zaczynało mi już burczeć w brzuchu  Była 14 30, pora żeby coś 
zjeść  Oczywiście, rzecz jasna, nie jakiś tam marny obiad  Nie ma 
dorosłych, więc mogę zjeść słodycze  W końcu też coś mi wpadnie 
do brzucha  O, jest jakaś cukiernia  Na samą myśl o babeczkach, tor-
tach, rogalikach i lodach aż mi ślinka pociekła  Weszłam do cukierni  
Ile tam słodyczy! Ach! Wzięłam dwie babeczki z kremem i owocami 
i  loda malinowego  Nigdy jeszcze tak mi nie smakowały lody! Do-
bra, najadłam się  W brzuchu już mi nie burczało  Ojejku, przecież 
o 15 30 mam być w domu  Jak wrócę później do domu, mama będzie 
zła  Tym razem nie pojechałam taksówką, ale metrem  Metro nie la-
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tało, ale szybko jeździło po szynach  Aż 250 kilometrów na godzinę! 
Fotele były bardzo wygodne i mięciutkie    Dodatkowo każdy miał 
własny mini telewizor  Kiedy go włączyłam obraz był w 3D  Jeżeli 
w takich mini telewizorkach jest obraz 3D, to co jest w kinach? Pew-
nie teraz normalka to 5D  Nawet nie zauważyłam, kiedy dojechałam 
na miejsce, gdzie stał ukryty teleport  Kiedy byłam już przy telepor-
cie, wpadłam w panikę  Wtedy, kiedy byłam w tym dziwnym pokoju 
po raz pierwszy, wcisnęłam zielony guzik  Ale teraz było ich więcej  
Który wcisnąć? A co jak wcisnę zły albo albo     Ok, jeżeli zielony gu-
zik przeniósł mnie 36 lat później, to chyba ten obok powinien mnie 
znowu przeteleportować do moich czasów  Raz kozie śmierć  Pik  
Wcisnęłam guzik  Maszyna znowu zaczęła wirować i mnie wciągać, 
ale tym razem już się nie bałam  Postanowiłam nikomu nie mówić 
o mojej przygodzie  A oto powody:

1  Nikt pewnie by mi nie uwierzył, a nawet gdyby, od razu zawo-
łałby policję 

2  Gdybym powiedziała, co robiłam dostałabym szlaban 
3  Albo: ktoś zabrałby mnie do lekarza, a  tego nie chcę, bo nie 

potrzebuję  Postanowiłam, że powiem to tylko swojej najlepszej przy-
jaciółce Marcie  Byłam już w domu 

– Cześć mamo!
– Hej Zosiu! Dlaczego nie odbierałaś telefonu? 
Zbytnio nie wiedziałam co powiedzieć  Już wiem 
– Bo tak dobrze bawiłam się z koleżankami, że nawet nie słyszałam 

dzwonka  Przepraszam, wiesz, co to oznacza dobrze się bawić 
– No dobrze, ale następnym razem odbieraj  Martwiłam się o cie-

bie  – Ok 
– Chodź na obiad 
Na drugi dzień spotkałam Martę  Wszystko jej opowiedziałam  Ona 

zbytnio mi nie wierzyła  Więc zaprowadziłam ją w miejsce gdzie zna-
lazłam tajemnicze drzwi  Co! Drzwi nie było! Podbiegam, patrzę, nie 
ma! Marta powiedziała:

– Zosia, jesteś moją przyjaciółką, może i coś widziałaś  Trudno mi 
nawet uwierzyć, jeżeli nie ma niczego 

– Och, gdybyś tylko mogła przeżyć to, co ja 



– Chodź, pobujamy się na huśtawce 
W czasie, kiedy się bujałam byłam smutna  Jak to się stało? Przecież 

tam były  Dlaczego zniknęły? Widocznie pozostanie to moją słodką, 
niewyjaśnioną tajemnicą 
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Wiktoria Wiszniewska
Szkoła Podstawowa nr 1
w Radzyniu Podlaskim

MOJA POLSKA W 2050 ROKU

Za trzydzieści sześć lat, 
Będzie „Całkiem inny świat”  
A w tym świecie proszę państwa, 
Moc atrakcji, sama frajda 

Polska piękna, kolorowa  
Razi w oczy jej uroda  
I tak czysto i tak świeżo, 
Ekolodzy wprost się cieszą 

Chcąc tu wspomnieć o przemyśle, 
Ruszył pełną parą  
Gospodarka się rozwija, 
Wzrósł popyt z podażą 

Duże domy i wieżowce z bateriami słonecznymi, 
Rozświetlają miasta, wioski tu na naszej ziemi 

Dzieci w szkołach i przedszkolach uczą się wzorowo, 
Chłoną wiedzę z przyjemnością i wielką ochotą 

Od Bałtyku po Karpaty, 
To jest Polska kraj bogaty, 
A na koniec dodam szczerze, 
Że ja w taką Polskę wierzę!
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Małgorzata Zep 
lat 12
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 im  Emilii Peck w Suchedniowie

MOJA POLSKA W 2050 ROKU

Bardzo odległa wydaje mi się ta data, chociaż wiem, że dzieli nas od 
tego czasu tylko trzydzieści sześć lat  Czy to długo? Pomyślmy, czy coś 
się zmieni w naszym państwie? Ja uważam, że tak  Musi się zmienić, 
zawsze coś się zmienia 

Moja Ojczyzna w roku 2050 – temat bardzo wciągający  Wiele po-
mysłów rodzi się w mojej głowie  Co do mojej Ojczyzny mam jedno 
główne marzenie, które na pewno się spełni – brak konfliktów  To więc 
stawiam jako główną część mojej wizji  Marzę też o większej liczbie 
nowoczesnych szkół, o kompleksach wypoczynkowych i domach kul-
tury, pełnych dzieci i młodzieży wspólnie spędzających swój czas wol-
ny  W planach o przyszłej Polsce jedną z głównych myśli jest również 
edukacja dzieci niepełnosprawnych  Tak samo jak dzieci pełnosprawne, 
będą one miały nieograniczone możliwości nauki i  rozwoju  Dzieci 
mają przecież prawo do nauki – wszystkie dzieci, nie tylko te w pełni 
sprawne  Według mnie, wszystkie ich obecne problemy zostaną rozwią-
zane w naszym państwie  Edukacja przede wszystkim 

W mojej Polsce w 2050 roku będziemy spacerować po wspaniale 
zagospodarowanych parkach i szlakach górskich  W każdym mieście 
będą ścieżki rowerowe, po których bezpiecznie będą jeździć amatorzy 
jazdy rowerowej  Za kilka lat nie będziemy słuchać w mediach o kry-
zysie i bezrobociu – tego problemu po prostu nie będzie  Rodzice będą 
mieli więcej czasu, a dzięki temu będą wyjeżdżali ze swoimi dziećmi 
na wakacje, na których będą zwiedzali piękne zakątki naszego kraju  
W każdym mieście będziemy mieli parki rozrywki, w których znajdą 
się nie tylko nowoczesne place zabaw dla dzieci, ale również wspaniałe 
boiska, Aquaparki i kina 7D  To wszystko jest możliwe już w roku 
2050 – ja to wiem!
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Ktoś zapyta „czy to tyle marzeń o Polsce?” Nie, to wcale nie koniec  
Mam jeszcze kilka pomysłów odnośnie wynalazków dla uczniów  Wy-
daje mi się, że moglibyśmy zacząć coś produkować  Niemcy produkują 
Ople, Czesi Skody, a my? No dobrze – FSO było naszą firmą, ale co 
dalej, pytam, co dalej? Nie można żyć przeszłością, trzeba planować! 
Zatem ja mam kilka pomysłów na polskie „produkty”, które zrewolu-
cjonizują życie dzieci i młodzieży w 2050 roku  Wiem, że te urządzenia 
rozsławią nas na cały świat, będą to m in :

– „Autodesk”,
– „Chmurolot”,
– „Głowosłowo” 
Kilka ostatnich dni poświęciłam wymyślaniu pomocy naukowych  

Są nimi wynalazki wymienione powyżej  Jestem pewna, że bardzo uła-
twią nam codzienne życie w przyszłości  Polska będzie sławna dzięki 
własnym pomocom naukowym 

Fenomenalne „Autodeski” – specjalnie dla was, drodzy uczniowie, 
by łatwiej było wam się uczyć  Pragnę zaznaczyć, że jest to perfekcyjny 
wynalazek – biurko, ale jakie?! Nie drewniane, nie plastikowe – lecz 
magiczne! Niezwykłe udogodnienie  Urokiem tego stoliczka jest moż-
liwość zaprogramowania go tak, aby pomagał uczniom w nauce i od-
rabianiu lekcji  Wystarczy odpowiednie zaprogramowanie i  laserowe 
biurko odrobi lekcje za mnie! W 2050 roku, wszystkie dzieci w Polsce 
– bez wyjątku – będą miały właśnie takie biurka w swoich pokojach 

Kolejny wspaniały wynalazek to chmura, przepraszam „Chmurolot”  
Niby nic, a  jednak  Ów „obłoczek” służyć nam będzie jako wehikuł 
czasu  Ludzie będą mogli teleportować się zarówno do przyszłości, 
jak i przeszłości  Otworzy to przed ludzkością wielkie możliwości – 
będziemy mogli poznać swoje korzenie  Również przyszłość nie bę-
dzie już dla nas zagadką  Co to jest „Chmurolot” i  jak go używać? 
Już tłumaczę: jest to bardzo proste urządzenie, które nigdy się nie 
psuje, dlatego też nie trzeba martwić się o gwarancję (na szczęście)  
Teraz trochę o jego wyglądzie  Wygląda jak znany nam dobrze z lekcji 
przyrody cumulonimbus  „Obłoczek” jest wyposażony w pulpit z pa-
nelem sterowania, ale nie ma obawy! Nie ma tam jakichś łamigłówek 
technicznych, czy też językowych – instrukcja obsługi będzie napisana  



w języku polskim, a mechanizm programuje się głosowo  Nasz wehikuł 
można nawet nazwać! Mój będzie miał na imię Chmurka  A jak będzie 
miał na imię Twój ?

Kolejnym wynalazkiem, który będziemy używać w roku 2050 bę-
dzie „Głowosłowo”  Urządzenie podobne do małego kalkulatora, ale 
o wiele bardziej pomocne  Będzie to kolejna pomoc dla uczniów  „Gło-
wosłowo” to przenośny, wielofunkcyjny, elektroniczny słownik z przy-
szłości  To urządzenie można będzie przyczepić do ręki, przykładowo 
na wypracowaniu klasowym, a mechanizm będzie wspomagał pisownię 
trudnych wyrazów  Dzięki niemu, zwroty typu „tu i ówdzie”, „ni stąd 
ni zowąd”, czy słowa typu „ósmy”, „rzeżucha”, czy „gżegżółka” nie będą 
sprawiały nikomu trudności  To nie wszystko! „Głowosłowo” to słownik 
wyrazów obcych, języka polskiego, ortograficzny, frazeologiczny i sy-
nonimów  W razie potrzeby pomoże nam również w tłumaczeniu tek-
stów na obce języki  Teraz już wiecie, dlaczego jest taki wspaniały  A co 
najważniejsze – „Głowosłowo” to jeden z naszych polskich produktów, 
którym będziemy mogli chwalić się przed całym światem  ☺

Jeszcze nie powiedziałam ostatniego słowa na temat przyszłej Polski  
Za kilka lat, Moja Polska będzie ogromnym królestwem  Będzie sięgała 
od morza do morza, będzie potężna jak dawniej  Nikt nam nie prze-
szkodzi  Nie będzie już wojen, rozbiorów i konfliktów wewnętrznych  
Ludzie będą się szanowali  Rządy polskie będą w zgodzie z narodem, 
nie będą podchodziły obojętnie do problemów swoich obywateli  Kraj 
będzie prześliczny – bajkowe i czarujące parki będą naszą wizytówką, 
domy kultury będą kipiały od seansów teatralnych i filmowych, hotele 
będą pełne podróżnych, dzieci będą rozwijać swoje talenty…

Taka jest wizja przyszłej mej Ojczyzny 



Prace PLaStyczne
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aMelia FrąCzek
szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w nowogrodźcu
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zaMorska natalia
zakład Poprawczy i schronisko dla nieletnich w zawierciu
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16 maja 2014 r. - sala Kolumnowa sejmu

uroczystość ogłoszenia wyników  
ogólnopolskiego konkursu 

Moja Polska w 2050 roku 
zorganizowanego przez Parlamentarny Zespół ds. Dzieci

zdjęcia Beata Małek, Katarzyna Czerwińska

(zapis dźwiękowy z uroczystości  
zamieszczony jest na dołączonej do publikacji płycie)
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W sali Kolumnowej sejmu
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Prezydium finału: prof. Alicja Chybicka, wicemarszałek stanisław  
Karczewski, minister Aleksander sopliński (Ministerstwo Zdrowia)  

Marek Michalak (Rzecznik Praw Dziecka)
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Od prawej: wicemarszałek stanisław Karczewski, prof. Alicja Chybicka, 
minister Aleksander sopliński (Ministerstwo Zdrowia)
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Informacja o składzie,
zakresie zainteresowań i działalności
Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci

Zespoły senackie i parlamentarne są apolitycznymi grupami skupia-
jącymi parlamentarzystów, tworzonymi do zrealizowania celów okre-
ślonych w ich regulaminach wewnętrznych. Cele działania zespołu, 
sposób działania oraz organizację wewnętrzną zespoły ustalają samo-
dzielnie. 

Zespoły działają na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu po-
sła i senatora oraz regulaminu Senatu lub Sejmu. Władze zespołu mają 
obowiązek podania do wiadomości Prezydium Izby składu osobowego 
zespołu oraz regulaminu zewnętrznego. Senatorowie obecnej kadencji 
uczestniczą w pracach blisko trzydziestu zespołów senackich i parla-
mentarnych. Parlamentarny Zespół da Dzieci jest jednym z nich. Zo-
stał utworzony w celu wspierania działań na rzecz dzieci, związanych 
m.in. z systemem kształcenia i wychowania populacji wieku rozwojo-
wego, organizacją instytucji oświatowych, zapewnieniem bezpieczeń-
stwa dzieci, z prawami dziecka i ich przestrzeganiem, prawną ochroną 
rodziny, promocją zdrowia i profilaktyką. Przewodniczy mu senator 
Alicja Chybicka, w skład wchodzą ponadto senatorowie: Mieczysław 
Augustyn, Grzegorz Bierecki, Helena Hatka, Stanisław Jurcewicz, Ma-
rek Konopka, Tadeusz Kopeć, Andżelika Możdżanowska, Grażyna 
Sztark i Kazimierz Wiatr oraz posłowie: Barbara Czaplicka, Czesław 
Czechyra, Zofia Czernow, Andrzej Dąbrowski, Marek Hok, Marek Ła-
piński, Marek Rząsa i Krystyna Skowrońska,.

Zespół jest obsługiwany przez Biuro Spraw Senatorskich Kance-
larii Senatu.

bss@senat.gov.pl
tel. (22) 694 95 40
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Zeszyty Zespołów senackich

Dotąd zostały wydane następujące Zeszyty Zespołów Senackich, dokumentujące 
zorganizowane przez nie konferencje:

1.  Liberalizacja przewozów pasażerskich – koniec PKP czy nowa era pomyślności 
kolei żelaznych? (materiały z konferencji Senackiego Zespołu Infrastruktury 20 li-
stopada 2009 r.)

2.  Funkcjonowanie i finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych (materiały z kon-
ferencji Senackiego Zespołu Strażaków 14 grudnia 2009 r.)

3.  Bezpieczeństwo w górnictwie (materiały z konferencji Senackiego Zespołu Gór-
nictwa 1 grudnia 2009 r.)

4.  Możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach samorządowych (materiały 
z konferencji Senackiego Zespołu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 9 grudnia 
2009 r.)

5.  Samorządy lokalne na Żuławach Wiślanych w III RP (materiały z konferencji Par-
lamentarnego Zespołu Kociewskiego 15 grudnia 2009 r.)

6. Ochrona środowiska a inwestycje infrastrukturalne (materiały z konferencji Ko-
misji Środowiska i Senackiego Zespołu Infrastruktury 14 grudnia 2009 r.)

7.  Samorząd przyjazny seniorom (materiały z konferencji Parlamentarnego Zespołu 
ds. Osób Starszych 5 listopada 2010 r.)

8.  Stan gospodarki wodnej w Polsce – problematyka prawna i kompetencyjna (na 
przykładzie Dolnej Wisły) (materiały na konferencję Parlamentarnego Zespołu 
ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej 2 czerwca 2011 r.)

9.  „Stan gospodarki wodnej w Polsce” – problematyka prawna i kompetencyjna 
(na przykładzie Dolnej Wisły) (materiały na konferencję Parlamentarnego Ze-
społu ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej 2 czerwca 2011 r. – wydanie II)

10. „Rozwój ratownictwa drogowego” (materiały z konferencji Senackiego Zespołu 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Senackiego Zespołu Strażaków 25 listopada 
2010 r.)

11. Kondycja publicznego transportu zbiorowego (materiały z konferencji Senackiego 
Zespołu Infrastruktury 8 lutego 2011 r. – w przygot. wersja na płycie)

12. Społeczność kaszubska w procesie przemian; kultura – tożsamość – język (publi-
kacja Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego maj 2012 r.)

13. Czy jest miejsce dla regionalizmów w kontekście integracji europejskiej? (materiały 
na konferencję Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego, Parlamentarnego Zespo-
łu Kociewskiego i Zespołu Senatorów Województwa Śląskiego 19 lutego 2013 r.)

14. Produkty finansowe skierowane do osób starszych (materiały z konferencji Parla-
mentarnego Zespołu ds. Osób Starszych 6 listopada 2012 r.)



15.	 Bezpieczeństwo	w	publicznym	transporcie	zbiorowym	(materiały	z	konferencji	
Senackiego	Zespołu	Infrastruktury	15	października	2012	r.)

16.	 Standardy	działania	służb	publicznych	w	odniesieniu	do	wypadków	drogowych	
(materiały	z	konferencji	Senackiego	Zespołu	Strażaków	11	grudnia	2012	r.)

17.	 Opracowanie	 i	upowszechnienie	 innowacyjnego	modelu	kontraktowania	przez	
gminy	usług	społecznych	w	zakresie	edukacji	podstawowej	(materiały	z	konfe-
rencji	Senackiego	Zespołu	ds.	Wychowania	Młodego	Pokolenia	20	marca	2013	r.)

18.		Droga	do	energetyki	obywatelskiej	w	Polsce	(materiały	z	konferencji	Senackiego	
Zespołu	Energii	Odnawialnej	16	kwietnia	2013	r.)

19.	 Ekologia	i	ochrona	środowiska	w	nowej	perspektywie	finansowej	Unii	Europej-
skiej	2014	–	2020	(materiały	z	posiedzenia	Parlamentarnego	Zespołu	„Przyjaźni	
Środowisku”	z	dnia	23	października	2013	r.)

20.	 Ocena	funkcjonowania	systemów	sterowania	ruchem	kolejowym	(materiały	z	po-
siedzenia	Senackiego	Zespołu	Infrastruktury	z	dnia	15	października	2013	r.)

21.	 Jakie	są	moje	korzenie?	–	wyniki	konkursu	zorganizowanego	przez	Parlamentarny	
Zespół	ds.	Dzieci	w	2013	r.

22.		Kierunki	zmian	prawa	spółdzielczego	w	Polsce	(materiały	z	konferencji	Senackie-
go	Zespołu	Spółdzielczego	28	października	2013	r.)

23.	 Partycypacja	w	tworzeniu	i	realizacji	regionalnych	i	lokalnych	polityk	senioralnych	
z	wykorzystanie	środków	UE	(materiały	z	konferencji	Parlamentarnego	Zespołu	
ds.	Osób	Starszych	17	grudnia	2013	r.)

24.	 System	rejestracji	przedsiębiorstw	w	Polsce	(materiały	z	konferencji	Parlamentar-
nego	Zespołu	Małych	i	Średnich	Przedsiębiorstw	3	grudnia	2013	r.)

Publikacje okolicznościowe
1.	 Jeden	dzień	na	Łotwie	–	18	listopada	1918	r.	–	24	listopada	2010	r.	(publikacja	
wydana	w	związku	z	wystawą	prezentowaną	w	Senacie	w	listopadzie	2010	r.)

2.	Polska,	Łotwa	razem	(publikacja	wydana	w	związku	z	wystawą	„Stosunki	polsko-
-łotewskie	1919-1991	w	zasobie	Archiwum	Akt	Nowych”	prezentowaną	w	Sena-
cie	w	lipcu	2014	r.,	przygotowaną	przez	Archiwum	Akt	Nowych)

Serię Zeszytów Zespołów redagują:
Piotr Świątecki, Bożena Witt-Mojsik i Dorota Wojucka
z Biura Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu






