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Był piękny, upalny dzień, Sylwia jechała na spotkanie ze swoją paczką przyjaciół. Celina, 

Jurek, Robert oraz Tomek już czekali na boisku. Mieli wspólnie zorganizować piknik. Tamten 

wakacyjny dzień zapowiadał się niezwykle przyjemnie. Nic nie wskazywało na to, że tego 

dnia wydarzy się coś, co na zawsze zmieni dzieje świata. 

Jadąc na swoim niebieskim rowerze na zaplanowane wcześniej spotkanie Sylwia zauważyła 

w rowie śmieci. Ostatnio był to często spotykany widok. Wszędzie można było zobaczyć 

dużą ilość odpadów. Sylwia słyszała kiedyś w telewizji, że według naukowców jeśli nie 

zaczniemy dbać o naszą planetę, to w przyszłości trzeba będzie walczyć z chorobami 

i  zaśmieceniem. Jej ognisto-rude włosy powiewały na ciepłym wietrze, wokół niej unosiły się 

zapachy kwiatów, suszonego siana, a w jej koszyku - ciepłych ciasteczek. Wszędzie można 

było usłyszeć odgłosy bawiących się dzieci. Dziewczyna szybko zapomniała o ponurych 

myślach. Gdy dotarła na boisko przyjaciele już na nią czekali. Był zawsze uśmiechnięty od 

ucha do ucha Jurek, jego nieco poważniejszy, ale też mający poczucie humoru kuzyn Tomek. 

Na miejscu czekała też Celina - najlepsza przyjaciółka Sylwii. Oczywiście nie zabrakło 

również Roberta. Dzieci rozłożyły swój koc piknikowy i przygotowały wszystkie przysmaki. 

Jednak nagle z pogodą stało się coś dziwnego. Niebo pokryły ciężkie, burzowe chmury, które 

przesłoniły blask grzejącego Słońca. Ziemia zaczęła drżeć, a z drzew pospadało wiele liści. 

Wiatr utworzył z nich koło o średnicy czterech metrów, otoczone fioletowym błyskiem, 

wewnątrz niego utworzył się otwór, przez który widać było jedynie czerń. Dziura ta zaczęła 

zasysać wszystko, co było wokół, wraz z kocem piknikowym i wszystkimi przysmakami. 

Przerażone dzieci musiały się mocno trzymać barierek trybun, by same nie zostać wciągnięte 

przez przedziwną dziurę. Wtem rozległ się niezwykle głośny dźwięk grzmotu, uczniowie 

zamknęli oczy, a kiedy je otworzyli, wszystko wróciło do normy - znowu było ciepło 

i  powiewał letni, wakacyjny wiatr. Stało się tylko coś niemożliwego - w miejscu kosmicznej 

dziury stała dziwna szklano - metalowa kapsuła, a w niej ludzie. Przez okna widać było dużo 

klawiatur i paneli kontrolnych. Gdy drzwi się otworzyły z tego dziwnego pojazdu wyszło 

kilku ludzi, rozglądając się wokół z niedowierzaniem. Byli dziwnie ubrani, mieli na sobie 

grube, białe skafandry i hełmy, a pod nimi jeszcze maski. Po chwili zaczęli krzyczeć z 

radości. Przytulali się, biegali, całowali ziemię. Jurek, Tomek, Robert, Celina oraz Sylwia 

patrzyli na to z przestrachem, nie mogąc zrozumieć tego, co widzą.  Wśród przybyłych był 

mężczyzna, który wyglądał na ich szefa. Miał na sobie błękitnawy kostium, na nim przypinkę 

żołnierza, a pod hełmem oprócz maski była też oficerska czapka. Zauważył piątkę dzieci 



skulonych za trybunami. Pokazał na migi, że nie muszą się go bać. Rozejrzał się wokoło, 

upewniając się, że jest bezpiecznie, i zdjął swój skafander. 

-Witajcie, dzieci. Jesteście świadkami niesamowitego zdarzenia. Przybywamy z przyszłości, 

aby ostrzec ludzkość przed zagrożeniem. Żeby to zrobić, wraz z zespołem wynalazców 

i  naukowców stworzyliśmy wehikuł czasu. - Dzieci nadal miały miny jakby ujrzeli właśnie 

kosmitów. -Naprawdę przybyliśmy z pomocą. Nie musicie się nas bać. Czy pomożecie nam 

się skontaktować  z najbliższą stacją ekologiczną? To pilna sprawa, niemogąca czekać ani 

chwili dłużej. -Początkowo dzieci były nieufne wobec przybyszów, ale gdy pokazali oni 

dokumenty potwierdzające, że przybyli oni z przyszłości, postanowiły im pomóc. Tak się 

złożyło, że akurat tata Jurka był ekologiem i pracował w takiej stacji, znajdującej się 

niedaleko. 

Już parę godzin po przyjeździe ojca chłopca, na miejsce przybyli również inni ekolodzy. Ale 

nie tylko oni. Zebrało się bardzo dużo osób. Byli dziennikarze, politycy, naukowcy innych 

dziedzin, a także zwykli ludzie, którzy chcieli wszystko zobaczyć na własne oczy. W wielu 

telewizorach na całym świecie rozległ się głos. 

-Nadajemy prosto z miejsca zdarzenia. Otrzymaliśmy informację o niezwykłym wydarzeniu, 

mianowicie pewna grupa ludzi twierdzi, że przybyli z przyszłości, aby powiadomić cały świat 

o zbliżającym się niebezpieczeństwie ze strony negatywnych postaw względem środowiska. 

Panie Kowalski, proszę nam opowiedzieć, co chce pan przekazać wszystkim mieszkańcom tej 

planety. 

-Witajcie. -Odezwał się szef gromady z przyszłości. -Zanim przejdę do przemowy, chciałbym 

wam przedstawić, jak wygląda nasza planeta za sto lat. -Mężczyzna na dziwnym urządzeniu 

uruchomił nagranie, na którym można było ujrzeć Warszawę. Była bardzo zaśmiecona. 

Prawie nigdzie nie było ludzi, a jak już jacyś przechodzili, to w grubych skafandrach 

i  maseczkach, bardzo podobnych do tych, jakie mieli podróżnicy w czasie. W wielu 

miejscach unosiły się dziwne, zielonkawoszare opary, które ludzie starali się omijać szerokim 

łukiem. Trudno było gdziekolwiek dostrzec roślinność. Mało było drzew, trawników, nie 

wspominając już o kwiatach. Jeśli gdzieś była jakaś zieleń, to wyglądała mizernie. O wiele 

więcej za to było tabliczek z hasłami i napisami takimi jak: ,,Pod żadnym pozorem nie 

zdejmuj swojego skafandra! Bezpośredni kontakt ze skażonym powietrzem grozi 

zachorowaniem na nowotwór lub inną śmiertelnie niebezpieczną chorobę!”. Pełno było 

karetek, jeżdżących w każdym kierunku. Niebo nie było błękitne. Zamiast tego przybierało 

odcienie bieli, szarości i zieleni, podobnie jak chmury. To był pierwszy filmik. Na drugim 

można było zobaczyć wnętrze szpitala przepełnionego pacjentami. Było ich tak dużo, że 

niektórzy zmuszeni byli leżeć na samych materacach, gdyż nie było już wolnych łóżek. 

Brakowało również lekarzy i pielęgniarek, a ci, którzy nadal pracowali, mieli ręce pełne 



roboty. Kiedy prezentacja dobiegła końca, znowu przemówił człowiek będący 

przewodniczącym przedsięwzięcia. 

-Te dramatyczne widoki są skutkami niedbania o nasze środowisko. A do ludzi właśnie należy 

dbanie o nie. Możemy wspólnie wszystko naprawić! Pamiętajcie o segregowaniu i recyklingu 

śmieci, bo przecież wiele pięknych rzeczy może powstać z tego, czego inni już nie potrzebują. 

Pamiętajcie o oszczędzaniu wody, zaprzestańcie wydobywania ropy naftowej i innych 

nieodnawialnych źródeł energii, a zamiast tego przestawcie się na te, które są odnawialne. 

Bierzcie pod uwagę, że to co robimy ma wpływ również  na zwierzęta i rośliny.  Nie niszczcie 

lasów, a Matka Ziemia odwdzięczy nam się bogactwem flory i fauny, świeżym powietrzem 

i  soczystą zielenią. -Mówiąc to, zakończył mowę. Nastała chwila ciszy, a po chwili rozległy 

się wiwaty i oklaski. Wszystkim obecnym te słowa i przerażające widoki z nagrań 

przemówiły do serc i  stały się wyznacznikiem zmiany. Na miejsce wydarzenia przyjechały 

bardzo ważne osobistości, aby podziękować przybyłym za ich starania i wręczyć wiadomość 

dla ludzi z przyszłości z obietnicą zmiany. Potem jeszcze wywiadu udzielali pozostali 

podróżnicy w czasie. Sam pan Kowalski pozwolił doświadczonym naukowcom zwiedzić ich 

kapsułę, a nawet wyjaśnił, w jaki sposób działa oraz jak ją obsługiwać. Kiedy już 

odpowiedział ze swoimi kompanami na wszystkie pytania oznajmił, iż muszą już wracać. I 

tak też zrobili. Kiedy znaleźli się wewnątrz, zatrzasnęli mocne, metalowe drzwi. Po chwili 

rozległy się grzmoty, ziemią zaczęło trząść, znowu zerwały się liście z drzew, powiał silny, 

porywisty wiatr, aczkolwiek tym razem przygotowano się na to, kryjąc się w samochodach. 

Na powrót z zerwanych liści utworzył się okrąg, ukazując kosmos i gwiazdy. Czarna otchłań 

wchłonęła niesamowity pojazd. Po chwili znowu nastała cisza - jedyne co zostało po 

podróżnikach w czasie to to, że od tamtego dnia ludzie zmienili swoje podejście do 

środowiska. Zaczęto dbać o rośliny i zwierzęta, ograniczono emisję zanieczyszczeń. Sylwia i 

inne dzieci już zawsze pamiętały o segregacji śmieci i wrzucały: 

w żółte pojemniki puszki i plastiki,  

w niebieskie papierki,  

w zielone szklane butelki, 

do brązowych bioodpady i resztki, 

a w czarne kosze śmieci mieszane, które nie są segregowane.       

         

 


