
O Smoku, co ze smogiem walczył  

  

Była sobie raz piękna wioska w górach, której mieszkańcy byli dla siebie bardzo 
mili. Była to mała wioska, więc wszyscy się dobrze znali.  
Pewnego dnia do starego, opuszczonego domu wprowadził się pan Zenon 
Plastikowski. Mieszkańcy wioski przywitali się z nim, zrobili przyjęcie powitalne. 
Pan Zenon był bardzo miły.  
Kilka tygodni później okazało się, że do jaskini pod lasem wprowadził się smok. 
Mieszkańcy wioski byli zaniepokojeni, no bo wiadomo – smoki bywają 
niebezpieczne. No ale ten smok nie sprawiał żadnych problemów, właściwie w 
ogóle go nie widywali. Więc wszyscy mieszkali sobie jak dawniej.  
Nastała jesień. Poranki i wieczory były coraz zimniejsze. Któregoś wieczoru w 
powietrzu rozniósł się czarny, śmierdzący dym. Mieszkańcy byli zaniepokojeni i 
rano rozmawiali o tym w kolejce po bułki.  
Pani Kwiatkowska rozmawiała z sąsiadką.  
- Czy pani też wczoraj to czuła?  
- Tak. Musiałam zamknąć okno, bo nie dało się oddychać! Zawsze wietrzę pokój 
przed snem.  
- Może to ten smok? – wtrącił się pan Jabłkowski. – No bo wiedzą państwo, 
smoki zieją ogniem, a z ognia robi się dym…  
- Tak! Nie ma dymu bez ognia! – przytaknęła pani Kwiatkowska – może pójdźmy 
wszyscy do tego smoka, bo nam zatruwa okolicę.  

Pozostali mieszkańcy przytaknęli. Jak postanowili, tak zrobili. Wieczorem 
udali się do jaskini smoka.  
Smok wyszedł z jaskini, rozprostował skrzydła, zdjął z głowy melonik i ukłonił się 
(gdyż był to bardzo elegancki smok) i powiedział:  
- Witam szanownych państwa. Nazywam się smok Smog. Bardzo mi miło 
poznać szanownych sąsiadów. W czym mogę państwu pomóc?  
- Panie Smog, niech pan przestanie zatruwać okolicę! – krzyknął ktoś odważny z 
tłumu.  
Smok wyglądał na zaskoczonego.   
- Ja? Zatruwam okolicę? A w jaki to sposób?  
- No ziejesz pan ogniem i od tego robi się czarny dym. Nie można oddychać!  
- Obawiam się, że zaszła pomyłka. Ja nie zieję ogniem, chyba że muszę. A 
ostatni raz ziałem czterdzieści siedem lat temu.  
- Tak? To skąd ten dym?  
- No też się nad tym zastanawiam. Wczoraj od tego dymu nie mogłem spać. 
Bolała mnie głowa.  



Mieszkańcy wyglądali na zdziwionych. Skoro to nie smok, to skąd ten dym? 
Smok zauważył ich zdziwienie i zaproponował:  
- Szanowni państwo, jeżeli sobie życzycie, mogę przelecieć się po okolicy i 
poszukam przyczyny.  
Mieszkańcy przytaknęli, więc smok wzbił się w powietrze, zrobił dwa okrążenia 
po okolicy i po dziesięciu minutach wylądował z wiadomościami:  
- Czarny dym unosi się z komina domu z czerwonej cegły przy ulicy Akacjowej.  

 
- To dom Plastikowskiego! – 
krzyknęła pani Kwiatkowska.  
Mieszkańcy wraz ze smokiem 
udali się do domu Zenona 
Plastikowskiego. Pan Zenon 
wyszedł na ganek i przywitał 
serdecznie sąsiadów. Smok 
odezwał się pierwszy:  
- Szanowny panie, z moich 
obserwacji wynika, że z pana 
komina wydobywa się czarny 

dym, który truję okolicę.  
- Z mojego komina? A dlaczego z mojego?  
- No tego nie wiem. A czym pan pali w piecu? – zapytał 
smok.                                     
- No, wszystkim! Węglem, drewnem, śmieciami…  
- Zaraz, zaraz! Śmieciami?! – wykrzyknął oburzony smok. – Przecież śmieci się 
segreguje, a nie pali!  
- Tak?! – odburknął pan Zenon. – A skąd ty smoku możesz o tym wiedzieć?!  
- Bo ja jestem smokiem ekologicznym – wyjaśnił smok. – Niektóre śmieci są 
cennymi surowcami wtórnymi, które można ponownie wykorzystać. Na 
przykład z plastiku robi się ciepłe kocyki polarowe. Papier przetwarza się na 
nowy papier, a szklane butelki ponownie wykorzystuje się do napojów. Proszę 
dać mi chwilkę.  
Smok poleciał do swojej jaskini, wziął worki do segregacji i wrócił do pana 
Zenona.  
 
 
 
 



- Do niebieskich worków wrzucamy papier, do żółtych plastik i metale, do 
zielonych szkło. Bioodpady wrzucamy do brązowych. Są przetwarzane na cenny 
nawóz dla roślin – wyjaśniał smok, segregując odpady pana Zenona.  
Pan Zenon był bardzo wdzięczny smokowi za wyjaśnienia. Posegregowali razem 
wszystkie odpady, następnego dnia pan Zenon zawiózł je do punktu skupu. Za 
uzyskane pieniądze zorganizował imprezę dla mieszkańców wsi. Od tej pory 
zawsze segregował odpady, a mieszkańcy oddychali czystym, świeżym 
powietrzem.  
  

 

 


