




Raz, dwa, trzy…
o planetę  

zadbaj Ty!
Zbiór ekoopowiadań pracowników 

Alior Banku



© Wszystkie prawa zastrzeżone.  
Przedruk lub kopiowanie całości  
albo fragmentów książki możliwe  
tylko na podstawie pisemnej  
zgody Alior Bank SA.

Wydanie I, Warszawa 2021

Alior Bank SA
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa
tel. +48 22 555 23 23
e-mail: kontakt@alior.pl

aliorbank.pl

      facebook.com/AliorBankSA

Ilustracje: Katarzyna Szawińska / Time4.pl 
Projekt, skład, korekta: Time4.pl
Druk: Mellow
Wydawca: Alior Bank Spółka Akcyjna

oddajemy w Wasze ręce kilka bajkowych opowieści, którymi chcemy się z Wami  
podzielić. Bo choć nieczęsto się zdarza, by banki i bajki w jednym stały domu,  
to wierzymy, że z takiego połączenia może wyniknąć wiele dobrego dla każdego  
z nas i dla naszej planety.

Od razu uprzedzamy – nie, nie znajdziecie w tej książce tak dobrze Wam znanych 
baśniowych bohaterów jak Czerwony Kapturek, Śpiąca Królewna czy Jaś i Małgosia.  
Są w niej za to historie z klimatem i... dla klimatu.

Czego możecie się dowiedzieć z tej książeczki? Na przykład tego, że warto starannie 
zakręcać krany, bo być może mają Wam one coś ciekawego do przekazania, a przez  
to całe kapanie i chlupotanie w ogóle ich nie słychać! Przekonacie się, że recykling  
to nie bajkowy straszny potwór, którego można spotkać za górami i rzekami, lecz piękna 
kraina, gdzie zużyte butelki i inne już niepotrzebne rzeczy zyskują nowe życie.  
A może zainteresuje Was, o czym drzewo plotkuje z wilgami i wiewiórkami, albo  
co musiało się zmienić w Plastikowym Królestwie, żeby wyzdrowiała księżniczka Marcysia?

Musicie wiedzieć, że zanieczyszczenie środowiska i inne zagrożenia klimatyczne  
to nie wymyślone przez kogoś historie – warto więc dowiedzieć się na ich temat jak 
najwięcej! Dzięki temu każdy z Was może poznać proste i wcale niemagiczne sztuczki, 
które na co dzień pomogą zadbać o naszą planetę. Powiedzcie o nich swoim koleżankom  
i kolegom oraz rodzicom. Bo tak jak większość bajek, te o klimacie też mogą mieć 
szczęśliwe zakończenie. Wszystko zależy od nas i od Was.

Taka właśnie jest nasza Wyższa Kultura Bajkowości!

Drodzy młodzi, ekoodpowiedzialni Czytelnicy, 

Zarząd Alior Bank SA

Życzymy Wam miłej lektury, pięknych przygód z bohaterami naszych bajek i samych 
szczęśliwych ekozakończeń.
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 Wcale nie tak dawno temu ani nie za górami i lasami żyła sobie mała,  
beztroska i szczęśliwa księżniczka Marcysia. Jej rodzicami byli król Alojzy, 
który ponad wszystko w świecie uwielbiał czerwoną oranżadę w plastikowej 
butelce, i królowa Eleonora, która miała wspaniały ogród i bez reszty się 
mu poświęcała. Całe lato podlewała swoje piękne kwiaty, krzewy owocowe 
i drzewka. Zbierała owoce i przycinała żywopłot w finezyjne kształty. Jeden 
z tworzących go krzaków przypominał kotka bawiącego się włóczką, inny – 
wspaniałego kucyka, a jeszcze inny (ulubiony krzak królowej) – Małą 
Syrenkę. Jesienią Eleonora przykrywała swoje rośliny, żeby nie zmarzły  
podczas mroźnej zimy. Wiosną grabiła liście, które spadły z drzew, i paliła je 
w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu. Cała rodzina była bardzo  
szczęśliwa i beztrosko żyła sobie w swoim królestwie, które przez wielu  
nazywane było Plastikowym. „Dlaczego?” – zapytają ci najbardziej dociekliwi.  
Poczekajcie, a za chwilę się wszystkiego dowiecie…

Bajka o Plastikowym  
Królestwie

Marlena Słomska
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 Zamek, w którym żyli król Alojzy, królowa Eleonora i księżniczka  
Marcysia, został zbudowany w całości z plastiku. Jego plastikowe wieże były 
tak wysokie jak Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, a mur otaczający olbrzymią 
budowlę – jeszcze większy. Rodzina królewska wprost uwielbiała plastikowe 
rzeczy codziennego użytku. Wszystkie talerze, sztućce, kubki i miski  
wyrabiano tutaj z tworzyw sztucznych. Księżniczka bawiła się wyłącznie  
plastikowymi zabawkami i choć nieraz dostawała od swoich przyjaciół  
piękne i ciekawe zabawki drewniane, to nie była nimi zainteresowana, każda 
szybko lądowała w koszu na śmieci. A jako że król wypijał hektolitry oranżady 
z plastikowych butelek, to właśnie między innymi tym zużytym materiałem 
palono w królewskich piecach, aby ogrzać wielki zamek.
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 Wszyscy w Plastikowym Zamku oraz w całym Plastikowym Królestwie 
byli szczęśliwi i pewnie byłoby tak aż do dziś, gdyby nie to, że pewnego 
dnia poddani zaczęli uskarżać się na różne dziwne dolegliwości, takie jak 
bóle głowy, nudności czy kłopoty z oddychaniem. Początkowo mówiło się, 
że to ze względu na pogodę, w późniejszym czasie jednak – gdy słaby stan 
zdrowia utrzymywał się wśród poddanych – niektórzy zaczęli wierzyć,  
że mieszkająca w lesie nieopodal zamku wiedźma Hermenegilda rzuciła  
na królestwo zły czar.
 Podczas spotkania z poddanymi do króla Alojzego zaczęło się zgłaszać 
coraz więcej zaniepokojonych osób, w związku z czym monarcha wraz  
ze swoimi doradcami udał się na naradę. Długo nie mógł podjąć ostatecznej 
decyzji, jak zaradzić obecnej bardzo złej sytuacji w królestwie. Po kilku 
dniach obrad zgromadzeni uznali, że najbardziej zaufany doradca króla – 
Antoni – powinien udać się do wiedźmy i ustalić, czy to ona stoi za złym 
samopoczuciem mieszkańców, a jeśli tak, to dlaczego rzuciła na królestwo 
klątwę. Zgodnie z otrzymanym rozkazem Antoni spakował najpotrzebniejsze 
rzeczy i wraz z rycerzami króla Alojzego wsiadł do karocy i ruszył  
do domku wiedźmy.

 Kiedy tylko karoca przekroczyła granicę królestwa i wjechała do lasu, 
Antoni oniemiał… Okazało się, że mimo iż kalendarz wyraźnie wskazuje,  
że aktualną porą roku jest lato, po drzewach w lesie zupełnie tego nie widać. 
Zamiast pięknych i zielonych koron drzew wszędzie ponad głowami  
podróżujących kołysały się na wietrze przesuszone i gołe gałęzie. Nie słychać 
było żadnego, nawet najcichszego ptaszka, a o tej porze roku ptaki powinny 
przecież pięknie ćwierkać. Przez całą swoją podróż wysłannicy króla nie 
dostrzegli w lesie ani jednego zwierzęcia! To wszystko bardzo ich zmartwiło. 
Dojechawszy do chatki wiedźmy Hermenegildy, ich zdumienie sięgnęło 
zenitu – zastali ją bowiem w momencie, gdy pakowała swoje rzeczy, i wcale 
nie wyglądało to tak, jakby jechała na wakacje. Raczej prędzej można  
byłoby pomyśleć, że wyprowadza się z lasu na zawsze.
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 – Dokąd wyjeżdżasz, Hermenegildo? – zapytał dziarsko Antoni.
 – Jak to dokąd? – rzuciła z przekąsem Hermenegilda. – Byle dalej stąd, 
nie widzisz, co tu się dzieje? Oddychać nie ma czym, jeść nie ma co,  
bo wszystkie zwierzęta dawno pouciekały, korony drzew już nie dają  
schronienia ani im, ani takim starym wiedźmom jak ja. Trzeba uciekać,  
bo wy i wasz okropny król wykończyliście wszystko, co mogliście, tfu!
 – Myyy? – doradca króla oniemiał. – Przecież ja przybyłem zapytać 
ciebie, dlaczego, szanowna wiedźmo, rzuciłaś zły urok na nasze królestwo. 
Poddani chorują coraz częściej i dotkliwiej, a my nie wiemy, czym to jest 
spowodowane. Cóż złego ci uczyniliśmy?

 – Ja?! Urok?! Na was?! Wolne żarty, ja nic na nikogo nie rzucałam.  
To wy i wasze okropne przyzwyczajenia spowodowały, że nie mogę dalej 
mieszkać w swojej chacie i po stu pięćdziesięciu latach znowu muszę się 
przeprowadzać. Nie chcę już z tobą rozmawiać, niemądry chłopaku,  
przekaż swojemu królowi, żeby zanim zacznie osądzać niewinne wiedźmy, 
przyjrzał się sobie! I teraz wracajcie już, skąd przyszliście, bo muszę się 
spakować, żeby wyruszyć zaraz po zmroku. No już! Jazda mi stąd!
 Zakłopotany Antoni wsiadł do karocy i zgodnie z wykrzyczanym w złości 
poleceniem wiedźmy udał się z powrotem do królestwa. Podczas podróży 
myślał długo o słowach Hermenegildy i zupełnie nie wiedział, skąd w tej 
leciwej już wiedźmie tyle żalu i nienawiści do jego władcy. Przecież król  
jest tak samo jak wszyscy inni zmartwiony sytuacją panującą wśród podda-
nych! I o jakich to „okropnych przyzwyczajeniach” mówiła Hermenegilda?  
Te rozmyślania znużyły młodzieńca, który wkrótce odpłynął w krainę 
snów. Śnił o pięknych i zielonych liściach na drzewach, o słońcu 
i uśmiechniętych, zdrowych mieszkańcach królestwa…
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 Wtem jeden z rycerzy wyrwał go ze snu, oznajmiając, że pora wstawać,  
bo właśnie przekraczają mury królestwa. Kiedy Antoni usiadł w karocy  
i wyjrzał przez okno, dostrzegł wychudzonych i bladych rodaków stojących 
w olbrzymich kolejkach do aptek. Ich pracownicy co chwilę wywieszali 
kartki z informacją, których leków właśnie zabrakło. Gdy zaś przejechał 
obok sklepu mięsnego, zauważył notkę: „Mięsa nie będzie do odwołania”. 
Antoni kazał zatrzymać karocę i wysiadł, żeby porozmawiać z rzeźnikiem. 
Okazało się, że jego żona i córka mają bardzo poważne problemy  
z oddychaniem, a mięsa w sklepie nie ma, bo zwierzyna w całym królestwie 
padła. Nikt nie wie dlaczego. Rzeźnik próbował zlecić polowanie na dzikie 
zwierzęta, żeby sprzedawać swoim klientom chociaż dziczyznę, ale niestety  
okazało się, że w promieniu stu kilometrów żadnej zwierzyny nie ma. 
Doradca króla był załamany tym, co usłyszał. Stwierdził, że jak najszybciej 
musi udać się do zamku i poinformować króla o strasznej sytuacji.
 Kiedy wszedł do zamku, dało się odczuć, że atmosfera, która w nim 
panuje, jest bardzo smutna – nie było słychać gwarnych rozmów i śmiechu 
królewny Marcysi, co stanowiło niemal wizytówkę tegoż królestwa.  
Antoni niepewnie wszedł po schodach i zobaczył, że z sypialni księżniczki 
wychodzą zatroskani król i królowa.

 – Wasza wysokość, melduję, że wykonałem zadanie. Udałem się  
do wiedźmy, ale ta kategorycznie stwierdziła, że nie rzuciła na nas żadnego 
uroku i że to my wraz z naszymi przyzwyczajeniami przyczyniliśmy się  
do panującej sytuacji, cokolwiek to oznacza… – zamyślił się Antoni, po czym 
ciągnął dalej: – Dodatkowo uprzejmie donoszę, że w całym królestwie  
brakuje leków i mięsa, a las, właściwie to, co z niego zostało, jest nie  
do poznania, nie ma zielonych liści ani zwierząt, nawet wiedźma się wynosi, 
bo powiedziała, że w takich warunkach nie będzie żyć. Jeżeli to nie tajem-
nica, drogi królu, to co się stało ze śmiechem królewny Marcysi? I dlaczego 
smutek widnieje na pańskiej twarzy?
 – Antoni, dziękuję ci za raport, to bardzo ważne, że mogę na ciebie 
liczyć w tych trudnych dla nas i dla królestwa chwilach. Mała księżniczka 
jest bardzo chora, wczoraj była tak słaba, że nie mogła podnieść się z łóżka, 
czekamy na lekarza. Wybacz, ale nie jestem w stanie w tej chwili rozmawiać, 
mała Marcysia ledwie oddycha i właśnie zasnęła – król wypowiedziawszy 
te słowa ze łzami w oczach, odszedł w stronę swojej komnaty.
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są następujące: powinniście całkowicie zrezygnować z używania plastiku  
na rzecz drewna i innych ekologicznych materiałów, nie palić w piecach 
śmieciami, tylko drewnem, a najlepiej zrezygnować z pieców i zainwestować  
w energię odnawialną; dodatkowo królowa nie może już spalać liści, powinna 
je kompostować. Wytwarzane przez siebie śmieci powinniście segregować.  
Za miesiąc przybędę na kontrolę i sprawdzę, jak czują się mała Marcysia 
oraz poddani waszej królewskiej mości.  
 Lekarz odjechał, a król – nie czekając ani chwili dłużej – nakazał  
natychmiast wdrożyć w życie jego zalecenia.

 Kilka godzin później do zamku dotarł lekarz, który został wezwany  
do królewny Marcysi. Król i królowa bez zbędnych rozmów zaprowadzili 
go do sypialni córki. Lekarz wykonał mnóstwo badań różnymi dziwnymi, 
nieznanymi nikomu przyrządami i postawił diagnozę. 
 – Wasza wysokość, zły stan pacjentki jest spowodowany bardzo złą  
jakością powietrza w królestwie. Jak mniemam, stan poddanych ma  
tę samą przyczynę. Jako królestwo – ciągnął dalej lekarz – jesteście znani  
z tego, że zanieczyszczacie powietrze i nie dbacie o środowisko,  
a – jak zdążyliście się już przekonać na własnej skórze – skutki takiego 
działania są bardzo dotkliwe dla zdrowia. Będę zadawał waszej królewskiej 
mości pytania i proszę o szczere odpowiedzi, ponieważ jest to niezbędne 
do tego, by skutecznie pomóc chorym, w tym samej królewnie.
 Lekarz zaczął zadawać pytania.
 – Czym palicie w piecu, żeby ogrzać królestwo?
 – Plastikiem i drewnem – bez chwili zawahania odpowiedział król.
 – No właśnie – posmutniał lekarz. – Co królowa robi z liśćmi  
zgrabionymi w swoim ogrodzie?
 – Pali je w specjalnym miejscu, które wcześniej zostało do tego  
przygotowane – odparł król.
 – Ech, i jak wy chcecie być zdrowi? – stwierdził lekarz. – A co się dzieje  
z plastikowymi zabawkami, którymi królewna przestaje się bawić?
 – No jak to co? – zdziwił się król. – Palimy je!
 – I to jest właśnie wasz największy problem, produkujecie masę  
plastikowych śmieci, które zamiast przekazywać do ponownego wykorzy-
stania, powszechnie nazywanego recyklingiem, spalacie. W efekcie  
powietrze w waszym królestwie jest zanieczyszczone i potwornie szkodliwe. 
Wszędzie gromadzi się smog, który jest zjawiskiem atmosferycznym  
powstałym w wyniku wymieszania się mgły z dymem i spalinami,  
czyli z zanieczyszczonym przez was powietrzem. Moje zalecenia  
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 Od teraz w królestwie nikt nie uświadczył plastiku, wszystkie przedmioty 
codziennego użytku były wielorazowe bądź wykonane z materiałów  
ekologicznych. Król zaprzestał nawet picia swojej ukochanej oranżady  
w plastikowych butelkach i nakazał rozlewanie jej do szklanych butelek,  
co – jak się później okazało – znacznie polepszyło jej smak. Królewna, 
która dzięki poprawie jakości powietrza z dnia na dzień czuła się coraz 
lepiej, bawiła się już tylko zabawkami przyjaznymi dla środowiska. Poddani 
zdrowieli w oczach, a zwierzęta zaczęły pojawiać się w lesie, który coraz 
bardziej zieleniał i gęstniał. Po miesiącu, zgodnie z zapowiedzią, w zamku 
pojawił się lekarz, na którego cześć został wydany wielki bal. Zaproszono 
na niego wszystkich mieszkańców królestwa, którzy dzięki zmianom, jakie 
nastąpiły, uśmiechnięci pląsali w rytm muzyki granej przez ulubiony  
zespół króla.  
 Królestwo króla Alojzego, królowej Eleonory i księżniczki Marcysi  
już nigdy przez nikogo nie zostało nazwane Plastikowym, teraz jest ono  
powszechnie znane jako Ekokrólestwo. Wszyscy mieszkańcy są szczęśliwi 
i zdrowi, a i monarchowie nie narzekają na samopoczucie. Wszystko jest 
wreszcie tak, jak być powinno. Nawet stara wiedźma Hermenegilda wróciła 
do swojej chaty w lesie. Spokojnie zatem możemy iść spać, gdy już wiemy, 
że odtąd wszyscy w królestwie żyli długo i szczęśliwie.
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 – Ale mamo, czy jeśli dam w przedszkolu Eli mojego misia, to to jest  
recykling? – Kasię coraz bardziej interesowało nowe, pierwszy raz usłyszane 
słowo. Wtedy jeszcze nie wiedziała, że z recyklingiem spotykała się  
na co dzień i że to zagadnienie jest jej znacznie bliższe, niż sądzi.
 – Nie, Kasiu, nie do końca o to chodzi. Faktycznie, jeśli oddasz Eli  
swojego misia, którym się już nie bawisz, to będzie to dobre dla środowiska, 
bo ten sam miś może służyć do zabawy wielu dzieciom. Jednak recykling  
to coś innego – to wykorzystanie produktów, które wyrzucamy, do wyko-
nania z nich zupełnie nowych rzeczy – mama starała się to wytłumaczyć 
jak najdokładniej. 
 Kasia cały wieczór zastanawiała się, czy dobrze rozumie mamę i czy już 
wie, czym jest recykling. Trudno jej było sobie wyobrazić, jak ona sama 
może zrobić ten cały recykling. Nie mogła się doczekać, aż następnego dnia 
będzie rozmawiać o tym w przedszkolu, chciała zadać pani Basi tyle pytań!

Katarzyna Topolska-Szelest
 W pięknym miasteczku w małym domu mieszkała Kasia z rodziną.  
Kasia bardzo lubiła chodzić do przedszkola, ponieważ każdego dnia czekały 
ją tam niezwykłe przygody, rozmowy i zabawa. Mała Kasia jako ciekawa 
świata dziewczynka chciała znać odpowiedź na każde przychodzące jej  
do głowy pytanie – a było ich naprawdę sporo. Każdego dnia, gdy wracała 
z przedszkola, rozmawiała z mamą lub tatą o tym, czego się dowiedziała  
i czego nauczyła. Nie inaczej było wtedy, gdy pani w przedszkolu powie-
działa, że następnego dnia będzie z dziećmi rozmawiać o recyklingu.  
Kasia nie znała tego słowa, więc jeszcze tego samego dnia w domu rozpo-
częła swoje śledztwo. Bardzo ją zaciekawiło, czym może być ten tajemniczy 
recykling i – już nie mogąc doczekać się kolejnego dnia – zapytała mamę:
 – Mamo, pani Basia w przedszkolu mówiła nam, że będziemy rozmawiać  
o recyklingu, co to jest recykling? 
 – Recykling, Kasiu, to dawanie drugiego życia przedmiotom, które  
już spełniły swoje zadanie i w obecnej formie już się nie przydadzą –  
wyjaśniła mama. 
 Ta odpowiedź nasunęła jednak kolejne pytania, na które Kasia również 
chciała znać odpowiedź.

Jak trafić  
do krainy recyklingu?



 Po krótkiej wędrówce ich oczom ukazało się kartonowe pudełko. Widać 
było, że jest podniszczone, na spodzie miało dziurę. Butelka szybko zgadła, 
że pudełko ma podobny problem – szuka miejsca, w którym dzięki  
recyklingowi znów będzie potrzebne i radosne.
 – Pudełko, czy ty również słyszałeś, że możesz dostać nowe życie, ale nie 
wiesz, dokąd masz iść? – zapytała butelka.
 – Tak! Dokładnie tak! Niestety, wiem niewiele. Spotkałem kiedyś słoik, 
który był tak samo smutny jak ja i ty, butelko, i również mówił o tajemni-
czym miejscu, do którego trzeba trafić, żeby zyskać drugie życie.  
Zapamiętałem, że jak tam dotrę, mam szukać koloru niebieskiego –  
jednak nie wiem, co to znaczy.
 – Nie martwcie się, ja wam pomogę. Już wiemy, że szukamy miejsca  
recyklingu i że będą tam kolory. Teraz musimy tylko znaleźć to miejsce.
 Już we trójkę ruszyli w dalszą wędrówkę. Czas mijał, a po drodze nie było 
żadnego tajemniczego miejsca. Były domy, szkoły, parki, jednak to wszystko  
Kasia znała i – jak sądziła – nie znajdzie tam tego, czego szuka, czyli  
miejsca recyklingu. Dziewczynka zaczynała mieć wątpliwości, czy ta podróż  
zakończy się pomyślnie i czy wszyscy trafią tam, gdzie powinni.

 Gdy tylko dziewczynka wieczorem położyła się spać i zamknęła oczy,  
od razu zorientowała się, że jest na podwórku, a przed nią na chodniku stoi 
butelka. Ale to nie była jedna z tych zwykłych plastikowych butelek, jakie 
znała Kasia. Ta butelka rozglądała się wokół ze smutną miną. Była  
pognieciona, nie miała nakrętki. Może kogoś szuka? Może się zgubiła?  
Może potrzebuje pomocy?
 – Czy ty jesteś smutna? Czy coś cię boli? – zapytała butelkę zaniepokojona 
Kasia, bo jak każde dziecko ze szczerego serca chciała pomóc.
 – Jestem smutna, bo nie wiem, gdzie mam iść, chyba się zgubiłam.  
Jestem butelką po wodzie i słyszałam, że mogę zyskać nowe życie i stać się 
butelką na sok lub nawet płaszczem przeciwdeszczowym. Ale teraz jestem 
tu sama, bo nikt mi nie powiedział, co mam zrobić!
 – Nie martw się, znajdziemy twoje miejsce – przekonywała butelkę  
Kasia. – Dziś mamusia mi powiedziała, że zrobienie ze zniszczonych rzeczy 
innych, nowych to jest recykling. Czyli szukamy miejsca recyklingu.
 Butelka w towarzystwie Kasi wyruszyła na poszukiwanie tajemniczego 
miejsca, które pomoże jej spełnić marzenia. Niestety, ani ona, ani Kasia  
nie wiedziały, jak wygląda miejsce, którego obie szukały. 
 – Butelko, a może to miejsce, którego szukamy, to przedszkole? Ja lubię 
chodzić do przedszkola i bawić się z innymi dziećmi. Może to tam jest 
również twoje miejsce? Może to tam znajdziemy recykling? – Kasia nadal 
szukała rozwiązania.
 – Sama nie wiem – westchnęła ciężko butelka. – W przedszkolu chyba  
są dzieci, a nie butelki, nie wiem, czy to jest moje miejsce.
 – Pewnie masz rację, zatem szukajmy dalej.
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 Wtem ich oczom ukazała się plastikowa torba, bez jednego ucha  
i z dziurą. Nie była jednak smutna, była uśmiechnięta i radosna. Butelka 
zapytała torbę, co wprawiło ją w tak dobry nastrój. Przecież widać, że jest 
już trochę zniszczona i nie przyda się do noszenia zakupów. Podobnie jak 
butelka i karton już nie może spełniać swojej funkcji, a mimo to jest wesoła.
 – Masz rację, teraz już nie wyglądam dobrze i nie przydam się  
do przenoszenia rzeczy. Ale przecież to nie koniec mojego życia i bycia 
przydatną dla ludzi – odpowiedziała torba z dumą.
 – Torbo, czy ty mówisz o recyklingu? – zaciekawiła się rozmową Kasia.  
– Czy podzielisz się z nami tym, co już wiesz? Powiesz, jak tam trafić?  
Czy ty już tam kiedyś byłaś?
 – Oczywiście, to nie pierwszy raz, kiedy zmierzam do zyskania nowej  
formy. Wcześniej również byłam plastikową butelką. Nie mogę się doczekać, 
czym stanę się tym razem!
 Odpowiedź torby od razu ożywiła karton i butelkę. 
 – Wspaniale! – wykrzyknął karton. – Czyli znasz to, czego my jeszcze 
nie poznaliśmy. Słyszeliśmy o recyklingu, ale nie wiemy, jak trafić do miejsca, 
w którym się on odbywa. Kasia pomaga nam szukać, ale też jeszcze  
nie wie, jak tam trafić.

 Torba ucieszyła się, że nie tylko ona będzie mogła iść do recyklingu  
i że będzie mieć towarzyszy w swojej wyprawie. Jedynie ona wiedziała,  
że ta podróż nie będzie zbyt długa. 
 – Torbo, a jak poznamy to miejsce? Czy ono jest wyjątkowe? – dociekała 
Kasia. 
 Torba uśmiechnęła się do Kasi i przystanęła.
 – To tu, Kasiu, jesteśmy na miejscu. 
 – Torbo, to chyba jakaś pomyłka. To jest mój dom. Czy jesteś pewna,  
że dobrze nas zaprowadziłaś? – Kasia miała wątpliwości. Spodziewała się, 
że miejsce, w którym odbywa się recykling, będzie tak wyjątkowe, że roz-
pozna je z daleka, tymczasem znała swój dom i nie podejrzewała nawet,  
że mogą się w nim dziać tak niezwykłe rzeczy.
 – Kasiu, zapewniam cię, że w twoim domu jest to, czego potrzebujemy.
 Dziewczynka, torba, butelka i karton weszli do środka. Kasia poprosiła 
torbę o dalsze wskazówki, bo czuła się zakłopotana. Jak to możliwe, że w jej 
domu jest miejsce recyklingu? To nie miało sensu!
 – Chodźcie ze mną do kuchni, tam znajdziecie odpowiedź.
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 Torba zaprowadziła wszystkich do kuchni i wskazała na pojemniki  
do segregacji. Jeden był w kolorze niebieskim, drugi w żółtym, trzeci zaś 
miał kolor zielony. Każdy był podpisany, ale Kasia nie znała jeszcze literek  
i to ją zmartwiło.
 – To jest miejsce, którego szukaliśmy. Jeśli pomożesz nam, Kasiu, wejść  
do odpowiednich pojemników, to zostaniemy odebrani i oddani prosto  
w miejsce, w którym będziemy mogli zyskać nowe życie i znów być uży-
teczni i przydatni. Wszystko, co może trafić do tych pojemników, zostanie 
poddane recyklingowi. Powstaną z nas nowe butelki, zeszyty, słoiki,  
co tylko sobie możemy wymarzyć – torba rozwiała już wszelkie wątpliwości.
 – Ale ja nie wiem, który kolor będzie odpowiedni dla każdego z was –  
zatroskała się Kasia.
 – To proste! Niebieski jest dla papieru i tam pójdzie karton. Żółty to 
tworzywa sztuczne i metale i tam trafię ja wraz z butelką. Zielony jest dla 
szkła i tam wylądował słoik, o którym wam mówiłam – wyjaśniła z uśmie-
chem torba. Rzeczywiście, teraz recykling wydawał się całkiem prosty!
 – Kasiu, zatem zostaje nam się pożegnać. Ja chcę zostać zeszytem.  
Takim w kratkę i z kolorową okładką – powiedział karton.
 – A ja – dodała plastikowa butelka – będę płaszczem przeciwdeszczowym. 
Może torba do mnie dołączy?
 – Świetny pomysł – odparła torba. – Zostańmy razem płaszczem  
przeciwdeszczowym. Wspólnie możemy stworzyć coś wyjątkowego.

 Kasia pożegnała się ze swoimi nowymi przyjaciółmi. Teraz wiedziała już, 
czym jest recykling – to oddawanie zużytych produktów, takich jak plastik, 
szkło czy papier, do odpowiednich pojemników. Dzięki właściwej  
segregacji zostaną one przetworzone i tak powstaną kolejne przedmioty, 
które dzięki recyklingowi mogą cały czas powracać.

***
 Kasia nagle usłyszała dźwięk budzika. Mama weszła cicho do pokoju  
i zaprosiła ją na śniadanie. W kuchni Kasia aż krzyknęła ze zdziwienia.  
Na stole, obok jej przedszkolnego plecaka leżały… płaszcz przeciwdeszczowy 
i nowy zeszyt z kolorową okładką. 
 – Witajcie ponownie, przyjaciele. Pójdziemy razem do przedszkola 
opowiedzieć dzieciom, czym jest recykling?
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 Byłem drzewem. Przecież dobrze mnie znałeś. Miałem zielone liście –  
na pewno zdarzyło ci się je zrywać. Miałem też korzenie, które odznaczały się 
na suchej ziemi. Czy nigdy się o nie nie potknąłeś? Moje konary były  
długie, a niektóre gałęzie uginały się pod ciężarem liści – pewnie pamiętasz, 
jak idąc ścieżką, pochylałeś głowę, by w twoich włosach nie został ślad  
po spotkaniu ze mną. Mój pień… Ach, długo czułem twoje stopy i silne 
ręce próbujące wspiąć się jak najwyżej.
 Byłem drzewem. Pamiętasz ten upalny dzień, w którym pot spływał  
z czoła nawet przy odpoczynku? Jeśli tak, to przypomnij sobie również mój 
cień, który pozwolił ci na chwilę wytchnienia. Podobało mi się, jak z upływem 
czasu podążasz za moim cieniem; choć byłem dla ciebie tylko tym –  
przeszkodą dla słońca, nieprzepuszczającą światła. Gdy zbliżał się zachód, 
znowu zostawałem sam, bo nie spełniając swojej ochronnej roli, byłem  
dla ciebie bezwartościowy. Mimo to cieszyłem się, gdy następnego  
upalnego dnia wracałeś. Rosłem dla ciebie. Rosłem dla was.
 Z biegiem lat nabrałem sił. Moja korona zgęstniała – stanowiłem dom.  
Byłem nim.
 – Dlaczego, choć twoje gałęzie łamią się pod wpływem silnego wiatru,  
nasze gniazda są dla ciebie tak lekkie? – pytały mnie wilgi.
 – Ponieważ napełniają mnie życiem – odpowiadałem.
 – Dlaczego, choć oszpecamy twój pień, jesteś radosny, gdy przychodzimy? –  
pytały mnie dzięcioły.
 – Ponieważ potraficie mnie uleczyć – odpowiadałem.
 – Dlaczego, choć żywimy się tobą, ty nas karmisz? – pytały mnie mszyce.
 – Ponieważ jestem tu dla was.
 Rosłem dla ciebie. Rosłem dla was.
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 Miałem już kilkadziesiąt metrów wysokości. Przetrwałem wichury,  
ulewy, mrozy, susze. Przychodziłeś wypoczywać przy mnie, a ja w zamian 
za twoją obecność dawałem ci cień. Dawałem ci liście do szkolnego zielnika. 
Dawałem ci kryjówkę podczas zabawy w chowanego. Dawałem ci gałązki 
do bukietu dla ukochanej. Gdy byłem starszy i silniejszy, dawałem ci  
rozrywkę – pamiętasz, jak montowaliśmy huśtawkę z opony na moim  
najgrubszym konarze? Cieszyłem się, że mi ufasz.
 Co roku nadchodziła jesień. Wtedy mój cień zaczynał ci doskwierać –  
wolałeś promienie słońca. Moje liście opadały. Choć nabierały kolorów, 
były kruche i łamały się w twoich dłoniach. Musiałeś po mnie sprzątać; 
wiesz, na jesień zawsze robiłem bałagan. Moje nagie gałązki, cóż ci po nich 
było? A huśtawka… Trzymałem ją dla ciebie przez cały czas – czekałem.

 Potem następowała zima, a ja byłem nagi. Tak jakbym nie miał ci nic  
do zaoferowania.
 – Zimą znikają twoje liście i zielone gałęzie, skąd więc bierzemy tlen,  
by oddychać? – pytały mnie wiewiórki.
 – Macie rację. W mroźniejszych porach roku ilość tlenu w powietrzu 
spada, a ilość dwutlenku węgla wzrasta. Jednak nie we wszystkie miejsca  
na świecie dociera zima. Słyszałyście o lasach tropikalnych? Są one w stanie 
zaopatrzyć całą Ziemię w tlen. Poza tym prawie cały tlen, który obecnie  
znajduje się w powietrzu, został wyprodukowany przez rośliny i glony 
miliony lat temu! To dzięki temu życie zwierząt i ludzi jest możliwe przez 
okrągły rok.
 – Miliony lat temu?! W takim razie po co wciąż przykłada się wagę  
do dbania o roślinność, skoro tlenu mamy na zapas?
 – Jakość powietrza na świecie z roku na rok się pogarsza. Przyczyn tego 
zjawiska jest wiele, ale z pewnością jednymi z najważniejszych są nieustanne 
wylesianie i degradacja lasów. Oprócz produkcji tlenu rośliny pochłaniają 
dwutlenek węgla – oczyszczamy powietrze. Sam jestem w stanie usunąć  
w ciągu dnia z otoczenia tyle samo dwutlenku węgla, ile wcześniej  
wyemitowały dwie rodziny!
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 – Czy korzystając z papierowych opakowań, niszczymy lasy?  
Przyczyniamy się do wycinki drzew? – pytały dzieci w szkole.
 – Wręcz przeciwnie. Dzięki produkcji papieru rośnie więcej drzew.  
Na miejsce każdego wyciętego drzewa, które nie jest już wydajne, sadzi się 
średnio trzy nowe! Zapotrzebowanie na papier przyczynia się więc  
do rozwoju lasów. Na tym polega urok surowca naturalnego. Opakowanie 
wytworzone z papieru jest w 100 proc. poddawane recyklingowi, stanowi 
zatem najbardziej ekologiczny i odpowiedzialny wybór zarówno dla przed-
siębiorstw, jak i konsumentów – opowiadał nauczyciel, a dzieci z ciekawością 
notowały jego słowa w swoich zeszytach.
 Czym teraz jestem? Jestem właśnie tymi zeszytami. Jestem także kredkami, 
opakowaniami na jedzenie i picie. Wciąż jestem domem, wciąż jestem  
potrzebny. I będę, jeśli o mnie zadbasz.
 Jestem dla ciebie, dopóki ty jesteś dla mnie – człowieku.

 Zimą mimo wszystko wciąż czułem się nagi. Nie dlatego, że nie miałem 
ci nic do zaoferowania, lecz dlatego, że nie dostrzegałeś, jak wiele ci ofero-
wałem. Stanowiłem ochronę przeciwwietrzną, potrafiłem przeciwdziałać 
powodziom, chroniłem przed suszą. Dla ciebie jednak byłem tylko drzewem.
 Stałem się już stary. Moje liście nie były nasycone zielenią. Były szare 
mimo rozkwitu wiosny. Mój pień również tracił kolor, stawał się coraz  
bardziej ponury. Ludzie patrzyli na mnie z dołu i się mnie bali.
 – A co, jeśli w końcu się przewróci? Jeśli zawieje za silny wiatr i wyrwie  
je wraz z korzeniami? Lepiej nie stójmy w pobliżu – szeptałeś o mnie.  
 „Nie mogę się przewrócić. Wciąż jestem domem dla wielu zwierząt.  
Będę żył dla nich, dopóki one żyją we mnie” – myślałem w duchu.
 Jednak uciekałeś przede mną. Nie chciałeś już wspinać się po moich  
konarach, nie mówiąc o siedzeniu na starej, wciąż wiszącej na mnie huśtawce  
z opony. Bałeś się mnie. Aż w końcu ja zacząłem obawiać się ciebie.
 Przychodziłeś wieczorami i malowałeś farbą po moim pniu – chyba  
dla zabawy. Drążyłeś ostrymi narzędziami po mojej powierzchni, a potem 
odczuwałeś ból z powodu drzazgi tkwiącej w małym palcu. Jednak ja też 
cierpiałem.
 – Jest już stare. I tak zaraz je wytną, bo więcej z nim problemów niż  
korzyści – mówiłeś o mnie.
 – Po części masz rację. Niestety, bardzo stare drzewa, takie jak ja, które  
powoli obumierają, zaczynają stopniowo uwalniać zmagazynowany dwutlenek 
węgla. Produkuję już coraz mniej tlenu. Wciąż jednak jestem domem.
 Minęło kilka lat. Wszystkie zwierzęta, jakie miałem przyjemność gościć  
w swoich konarach i gałęziach, mnie opuściły. Wyczuwały moją kruchość. 
Zostałem sam. Przestałem być domem. Czym więc mogłem się teraz stać?



 – O nie, znowu obudziłam się przed budzikiem – Lenka westchnęła  
i spojrzała na zegarek, który wyświetlał się na jej ciemnoszarej piżamie. 
Nie wybiła jeszcze szósta rano. Obudził ją głośny kaszel mamy, która  
mimo że nie wyglądała na chorą, od dłuższego czasu miała problemy  
z oddychaniem. Nie było to zresztą nic nadzwyczajnego – większość ludzi 
w mieście borykała się z tego typu dolegliwościami. 
 Dziewczynka niechętnie wstała z łóżka i zaczęła poranne przygotowania  
do szkoły. Lenka chodziła do czwartej klasy. Z nauką nie miała większych 
problemów, a codzienne spotkania z paczką przyjaciół sprawiały, że wczesna 
pora wstawania była dla niej mniej dotkliwa. Domowy pomocnik, robot 
Azu, przywiózł śniadanie, które przygotowała mama dziewczynki. Kleista 
substancja zapewniała składniki niezbędne na cały dzień, jednak nie 
smakowała zbyt dobrze. Lenka zjadła jedynie połowę i odłożyła miskę  
na metalową rękę robota. 
 – Dziękuję, Azu, nie jestem już głodna.
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 Po wyjściu z domu udała się na platformę, z której co minutę ruszały 
automatyczne kapsuły transportowe. Wystarczyło powiedzieć, dokąd  
chce się jechać. Lenka podała nazwę swojej szkoły i ruszyła w drogę. Patrząc 
przez okno, obserwowała piętrzące się dookoła wieżowce, betonowe ściany 
i stalowe konstrukcje, które służyły do podtrzymywania magnetycznych 
torowisk. Nie wszystko widziała wyraźnie z powodu szarego dymu, który 
praktycznie cały czas unosił się nad miastem. Zupełnie jej to jednak  
nie zastanawiało, bo nie znała innej rzeczywistości. Od niepamiętnych  
czasów żaden z mieszkańców nie ruszał się poza granice miasta. Zgodnie  
z wiedzą, którą Lenka otrzymywała w szkole, aż po horyzont rozciąga się 
tam bezkresna pustynia.
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 Na jednej z przerw między lekcjami Lenka dołączyła do siedzącego  
na schodach przyjaciela. 
 – Cześć, Grzesiek – powiedziała radośnie. 
 – Właśnie cię szukałem – odpowiedział chłopiec. Grzesiek był niewysoki 
i nosił okulary. Jego największą pasją była informatyka, nigdzie nie ruszał się  
bez swojego składanego ekranu, na którym tworzył przydatne w nauce  
programy. 
 – Wczoraj pomagałem naszemu robotowi sprzątać piwnicę. Pamiętasz? 
Mówiłem ci, że mama chce zrobić tam platformę do spacerowania.  
Znalazłem jakieś niesamowicie stare pudło. 
 – Może to jakieś pamiątki twoich rodziców? 
 – Na początku też tak myślałem, ale w środku pudła znalazłem stare 
gazety.
 – Gazety? – Lenka się zdziwiła. – Przecież gazety wydawano wiele,  
wiele lat temu, zanim wszystko trafiło do sieci. 
 – No właśnie, ale nie to jest najistotniejsze. W środku znalazłem  
informację o tym, co jest poza miastem! Nawet nie wiem, jak to opisać. 
 – Też mi odkrycie! Wszyscy wiedzą, że za miastem niczego nie ma. 
 – Obawiałem się, że mi nie uwierzysz... Wpadniesz do mnie po szkole? 
Może jak zobaczysz to na własne oczy, to zmienisz zdanie. 
 – Niech ci będzie – rzuciła Lenka. 
 Myśl o starym pudle nie dawała dziewczynce spokoju. Nawet lekcja chemii 
molekularnej, którą tak uwielbiała, okropnie się jej dłużyła. W końcu  
zadzwonił ostatni dzwonek i dziewczynka wybiegła ze szkoły. Zdawało jej 
się, że tego dnia kapsuła wlokła się jak nigdy dotąd. Lenka wpadła do domu,
w pośpiechu zjadła przygotowany przez Azu obiad i ruszyła w drogę do Grzesia.

 – No to pokaż tę niezwykłą gazetę – wymruczała Lenka,  
próbując nieco ukryć swoje zaciekawienie. 
 – Ciiii… – szepnął Grześ – rodzice nic o tym nie wiedzą. Mamo, tato! 
Przyszła Lenka. Obiecała pomóc mi w porządkowaniu piwnicy. 
 – Dobrze, tylko nie siedźcie tam za długo – dobiegł głos z gabinetu,  
w którym pracowała mama chłopca. 
 Dom Grzesia był jednym z najstarszych w mieście. Rodzina chłopca 
mieszkała w nim od pokoleń. Ciemna i ponura piwnica budziła strach, ale 
czego się nie robi dla zaspokojenia własnej ciekawości! Niewiele mówiąc, 
chłopak poprzesuwał pudełka i wyciągnął to, które było dla niego najcen-
niejsze. Lenka wstrzymała oddech, trochę przez unoszący się w powietrzu 
kurz, a trochę z wrażenia. 
 Stara, pożółkła gazeta wyglądała bardzo niepozornie, ale dzieciaki nigdy 
wcześniej nie miały okazji, by przeglądać coś takiego. Grześ delikatnie  
przewertował kartki, aby pokazać koleżance artykuł o tym, jak dawni  
mieszkańcy miasta spędzali wolny czas poza nim. 
 – „Kontakt z naturą”… Co to znaczy? – wyszeptała Lenka. 
 – Nie wiem, ale ci ludzie ze zdjęć wyglądają na bardzo szczęśliwych. 
 Mali odkrywcy nie potrafili nazwać tego, co widzieli na fotografiach. 
Nie wiedzieli, czy to tak dobrze im znane hologramy, czy było to jednak 
coś bardziej rzeczywistego. Już dawno zapomniano, jak przyjemnie usiąść 
w cieniu drzew, jak pięknie na wietrze mogą szumieć trawy. W ich mieście 
nie było śpiewających ptaków ani przylatujących do kwiatów motyli. Ludzie 
przestali nawet hodować paprotki na domowych parapetach. Natura prze-
stała być potrzebna, dlatego słowo to nie pojawiało się już w słownikach.
 W starym pudle było coś jeszcze: małe, okrągłe i dość cienkie. Jak się 
okazało, był to dodatek do gazety. Grzesiek nie miał wątpliwości – to płyta CD.
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 – Widziałem takie same w szkolnym archiwum. Bardzo dawno temu  
był to nośnik danych, potrzeba do niego bardzo starego komputera. 
 – Wiesz, gdzie znajdziemy taki antyk? – zapytała dziewczynka. 
 – Nie mam pojęcia… Ale zaraz… Czy twój brat nie pisał czasem pracy  
o starych komputerach? 
 – Być może, wiesz, jak to jest ze starszymi braćmi, całe dnie spędzają  
w swoim pokoju. Czasami z rodzicami śmiejemy się, że zapomnimy,  
jak on wygląda. To co, jedziemy do mnie? 
 Dziewczynka delikatnie zapukała do pokoju brata. Po chwili w drzwiach 
pojawił się Janek. Był on starszy od Lenki o pięć lat. Wysoki, z głową  
w chmurach – jak przystało na nastolatka. 
 – Nudzi się wam, dzieciaki, czy co? – wymamrotał. 
 – Janek, słuchaj, u Grzesia w piwnicy znaleźliśmy coś dziwnego,  
podobno będziesz wiedział, co to jest i co można z tym zrobić. 
 – Nie wiem, czy mam czas na wasze wygłupy. 
 – Janek, no weź, to dla nas ważne. 
 – No dobra, pokaż, co tam macie. 
 Płyta CD nie zrobiła na nastolatku wielkiego wrażenia – tak się  
przynajmniej wydawało. Po wstępnej analizie okazało się, że znalezisko  
jest strasznie porysowane i zniszczone. 
 – Nie wiem, czy uda się odpalić tę staroć. 
 – To ty wiesz, gdzie można znaleźć taki stary komputer? – spytała zdumiona 
dziewczynka. 
 – No pewnie, nie wiem tylko, czy was tam zabiorę – Janek uśmiechnął się  
z przekąsem. Nie chciał dać po sobie poznać, że zaciekawiła go historia  
ze starą gazetą i z płytą skrywającą tajemnicę.
 Po krótkim namyśle zabrał jednak Lenkę i Grzesia swoim magnetycznym 
skuterem do miejskiej biblioteki. Wszyscy weszli do środka. 
 – Chodźcie za mną i nie róbcie hałasu – poinstruował Janek.
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 Zaczęli krążyć wąskimi korytarzami, mijając sale pełne hologramów, 
ściany z tysiącami dysków i regały pełne bardzo starych książek. 
 – Jesteśmy – oznajmił.
 Dotarli do końca jednego z korytarzy i zauważyli niewielki stolik,  
na którym stał komputer wraz z monitorem. 
 – Ale staroć, to chyba model z początku XXI wieku. Ciekawe, czy działa – 
zastanawiał się Grzesiek.
 – Podaj mi płytę – poprosił Janek.
 Chłopiec przekazał swoje znalezisko, a brat Lenki włączył komputer  
i włożył płytę do odtwarzacza. Wszyscy czekali z niecierpliwością, patrząc 
w ekran. Po chwili wyświetliło się okno z mnóstwem niewielkich obrazków. 
Janek stuknął w kilka klawiszy i zdjęcia zaczęły pojawiać się na całym ekranie. 
 Młodzi odkrywcy byli w kompletnym szoku. Na zdjęciach widać było 
ogromną fontannę pośrodku miasta, mnóstwo drzew i kwiatów rosnących 
pomiędzy domami oraz dzieci, które bawiły się na zielonej trawie. 
 – To niesamowite! – krzyknęła Lenka. – Nasze miasto było kiedyś takie 
piękne i kolorowe. Nie rozumiem, dlaczego teraz wszędzie jest szaro. 
 Na starej płycie było coś jeszcze. Wiele zdjęć dotyczyło tego, co jest  
za miastem, i właśnie to najbardziej intrygowało całą trójkę. 
 – Może... – wyszeptała dziewczynka – może za miastem coś jeszcze  
zostało z tych, jak to się nazywa…? 
 – …drzew i kwiatów – dokończył Grześ. 
 Janek milczał, coraz trudniej było mu ukryć to, jak bardzo zaciekawiła  
go sprawa starej gazety. Od jakiegoś czasu czuł, że miasto staje się coraz  
bardziej ciasne, że przecież nie może być tak, by poza nim niczego nie było. 
Z nikim jednak o tym nie rozmawiał. Dorośli skwitowaliby pewnie jego 
myśli dwoma słowami – bunt nastolatka. 
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 – To nie da mi spokoju – powiedziała w końcu Lenka. – Musimy to 
sprawdzić. I to jutro rano! Grzesiek, wstajemy skoro świt i idziemy na bardzo 
długi spacer! 
 – No nie wiem, a co powiemy rodzicom? 
 – Noo… ty powiesz, że idziesz do mnie, a ja, że do ciebie! Janek,  
nie wygadasz się? A może pójdziesz z nami? 
 – Myślisz, że nie mam jak spędzać soboty, tylko włóczyć się z dwójką 
dzieciaków? Doskonale wiecie, że jak okiem sięgnąć za miastem nie ma nic 
poza brudnym piaskiem i kurzem. I zapomnieliście jeszcze o jednym –  
jak chcecie przejść przez mury miasta niezauważeni, myślicie, że nikt  
nie zwróci na was uwagi? 
 – Nie to nie! – obruszyła się Lenka. – O nas się nie martw, wrócimy  
na kolację, nikt nawet nie zauważy, że nie było nas w domu. 
 – Wasza sprawa, mnie w to nie mieszajcie – Janek dodał bez emocji.
 Noc dłużyła się i dłużyła… Kiedy tylko zrobiło się szaro, Lenka zerwała się  
z łóżka i czym prędzej pobiegła przygotować się do wyprawy. Do plecaka 
spakowała coś do picia i drobne przekąski. Zgodnie z ustaleniami  
wytłumaczyła wcześniej rodzicom, że cały dzień spędzi u Grzesia  
i wróci dopiero na kolację. Na szczęście nie mieli nic przeciwko. 
 – No gdzie ona jest – mruknął pod nosem Grześ, czekając na ostatniej  
platformie przed granicami miasta.
 – Z rodzicami wszystko ustaliłeś, tak jak się umawialiśmy? –  
zapytała Lenka, wysiadając z kapsuły. 
 – Tak, zgodzili się bez problemu. 
 – To tak jak moi! Gotowy na wielką przygodę? 
 – Chyba tak… – wyszeptał nieśmiało chłopak. – Myślisz, że jest jeszcze 
przejście w murach miasta? Od dawna nikt z niego nie korzystał. 
 – Jak nie sprawdzimy, to się nie dowiemy! 
 Dla Janka ta noc również była trudna. Historia ze starą gazetą nie dawała mu 
spokoju. Długo zastanawiał się, czy nie dołączyć do siostry, z której swoją 
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drogą był bardzo dumny. Tyle było w niej ciekawości i determinacji.  
Decyzja zapadła nad ranem. Postanowił, że dołączy do Lenki i Grzesia,  
w końcu przyda im się pomoc! Janek tego dnia miał wspólnie z kolegą  
pracować nad projektem, ale wizja poznania tego, co zapomniane,  
wydawała się znacznie bardziej atrakcyjna. 
 Lenka z Grzesiem ledwo co zeszli z platformy, gdy za plecami usłyszeli 
szum. 
 – To Janek! – wykrzyczała młodsza siostra. – Jednak chcesz nam  
potowarzyszyć? 
 – Przyda się wam ktoś ze skuterem, co nie? – wydusił z siebie nastolatek, 
nawet nie odrywając rąk od kierownicy. 
 – Wiedziałam, że nie odpuścisz!
 Przejście przez bramę miasta było mocno zniszczone, praktycznie  
zapomniane. Stały tam jakieś kontenery z odpadami i gruzem, a wszystko 
pokrywała ogromna warstwa pyłu i kurzu. Janek obawiał się, że nie dadzą 
rady tamtędy przejechać, ale jakimś cudem im się udało. Pustynia  
za murami była straszna, zdawała się nie mieć końca. Nic tylko brudny  
od miejskich zanieczyszczeń piach i kamienie. Po kilku godzinach podróży  
zdecydowali się na postój. 
 – To może jednak zawracamy? Tak jak mówiłem, za miastem niczego  
nie ma – Janek rzucił bez emocji.
 – Dajmy sobie jeszcze godzinę, jeszcze jest wcześnie. 
 – Nie wiem, po kim ty taka uparta. No ale zgoda. 
 – Dzięki – Lenka chciała uścisnąć brata, ale ten nie przepadał za takimi 
czułościami. Tak się jej przynajmniej wydawało. 
 Kiedy mijała wyznaczona godzina, krajobraz zaczął się powoli zmieniać. 
Piasek nabrał lekko żółtego koloru, a niebo nie było już przykryte gęstą 
warstwą smogu. Z każdym kilometrem grupa młodych odkrywców  
coraz szerzej otwierała oczy ze zdumienia. W końcu na horyzoncie 
pojawiło się coś niezwykłego.
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 – Widzicie to?! – krzyknął Grześ. – To niemożliwe, może ze zmęczenia 
mamy już halucynacje?
 – Żadne tam halucynacje, za miastem jednak coś jest! – stwierdziła  
Lenka, nie mogąc powstrzymać ekscytacji.
 Gdyby nie stara gazeta, młodzi nie potrafiliby nazwać tego, co zobaczyli. 
Pierwszy raz w życiu stanęli na skraju lasu. Cała otaczająca zieleń była  
tak fascynująca, że nie wiedzieli, na czym skupić wzrok. Każdy krok był  
dla nich wielkim doświadczeniem. Zapomnieli nawet o tym, że już dawno 
nic nie jedli. Żadne z nich nie miało odwagi, by jako pierwsze zabrać głos.  
Impas przerwał ktoś nowy.
 – Halo, ludzie, dawno was tu nie było – zaskrzeczała ogromna kolorowa  
papuga.
 – Ale piękna, i potrafi mówić! – krzyknęła z wrażenia Lenka. – Szybko, 
spytajmy ją, co to za miejsce, nim odleci.
 Zanim zebrali myśli, ptak już odfrunął w głąb lasu. Dziewczynka  
pobiegła za kolorowym przybyszem. Grzesiek z Jankiem tylko spojrzeli  
po sobie i ruszyli za nią.
 Po chwili dotarli na skraj polany.
 – A niech mnie – westchnął Janek.  
 To, co zobaczyli, nawet na nim zrobiło ogromne wrażenie. Słońce  
przebijało się nieśmiało przez chmury i oświetlało łąkę pełną kwiatów  
o pięknym, niebieskim kolorze. Szum drzew i dźwięk płynącej niespiesznie 
wody w pobliskim strumyku sprawiał, że czuli się jak w bajce. „Tu jest tak 
pięknie, dlaczego nikt w mieście nie wie o tym miejscu? Dlaczego u nas nie 
ma żadnych roślin?” – pytania mnożyły się w głowach młodych odkrywców. 
 Papuga, która w międzyczasie usiadła na jednej z gałęzi, znów przemówiła:
 – Ludzie zapomnieli, wieki minęły, nie zapominaj, nie zapominaj…
 – Skąd się tu wzięłaś, jak to… – zanim Lenka zadała pytanie, papuga  
zerwała się do lotu i po chwili nie było już po niej śladu.

 
jak czyste jest tu powietrze? U nas w mieście wszędzie ten szary 
dym, od którego prawie każdy ma kaszel. Te rośliny muszą mieć 
jakąś magiczną moc.  
 Nasi bohaterowie jeszcze przez dłuższą chwilę zastanawiali się, 
co zrobić. Zdecydowali, że muszą zabrać do miasta jakiś dowód 
na istnienie tego przepięknego miejsca. Zerwali kilka niebieskich 
kwiatów, które porastały polanę, i ruszyli w drogę powrotną.  
Nie wiedzieli, jak opisać rośliny, które ze sobą wieźli, ale postanowili 
nadać im nazwę zainspirowaną tym, o czym próbowała im  
opowiedzieć papuga. Nazwali je niezapominajkami. 
 Każdy, komu pokazali kwiaty, był zachwycony i nie mógł się 
nadziwić, dlaczego wcześniej nigdzie nie widział żadnej rośliny. 
Lenka namówiła Janka, by udali się do władz miasta i opowie-
dzieli, co ich spotkało. Okazało się, że wielu członków rady miejskiej 
zainteresowało się szczególnie tematem czystego powietrza –  
od dawna zmagali się bowiem z rosnącymi kosztami walki  
z dymem i chorobami płuc wśród mieszkańców.

 – Słuchajcie – zaczął poważnie Janek –  
myślę, że z pokolenia na pokolenie ludzie  
z naszego miasta zwracali coraz mniejszą uwagę  
na naturę, budowali coraz więcej domów,  
wieżowców, magnetycznych torów i w końcu  
zabrakło miejsca dla tych cudnych roślin.
 – Tak, to ma sens… – podchwycił Grzesiek 
i ciągnął dalej: – Ale te wszystkie działania  
miały bardzo złe konsekwencje. Zauważyliście, 



***
 Przebijające przez szklaną ścianę promienie słońca obudziły Lenkę.  
Dziewczynka nawet nie spojrzała na zegarek, który wyświetlał się na jej 
piżamie, od razu wstała z uśmiechem i pobiegła umyć zęby. W mgnieniu oka 
zjadła śniadanie. Cała trójka miała dzisiaj bardzo ważne zadanie – uroczyste 
otwarcie fontanny w centrum miasta. Budowla nawiązywała do tej, którą 
mali odkrywcy widzieli na starych fotografiach.
 Lenka pospiesznie wsiadła do kapsuły. Uświadomiła sobie, jak bardzo  
w ostatnim czasie zmieniło się jej miasto, było ono wręcz nie do poznania. 
Każdy budynek został wyposażony w panele słoneczne, które produkowały 
energię elektryczną. Do ogrzewania domów wykorzystywano nowoczesne 
rozwiązania, co znacznie zredukowało smog. W mieście wprowadzono 
też plan magazynowania deszczówki, która służyła do podlewania roślin. 
Wszechobecny beton zastąpiły drzewa i łąki kwietne. Mieszkańcy ze zdu-
mieniem odkryli, że bogata roślinność poprawia nie tylko jakość powietrza, 
lecz także – w cudowny sposób – ich nastrój. Z wielkim szacunkiem odnosili się 
do każdej, nawet najmniejszej rośliny. Pojawiły się ptaki i owady, a w pozo-
stawionych jesienią liściach można było zaobserwować jeże i wiele innych 
zwierząt. Paprotki ponownie zagościły na domowych parapetach,  
a na balkonach mieszkańcy zaczęli uprawiać warzywa.
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 Zmieniło się także myślenie ludzi. Zaczęli oni zwracać uwagę na to,  
by nie zaśmiecać miasta. Wiele opakowań wykorzystywano powtórnie. 
Zmienił się również sposób, w jaki mieszkańcy miasta się ubierali – przera-
biano starą odzież, nadając jej nowe życie. Wszyscy doskonale zdawali sobie 
sprawę z tego, że już nigdy, przenigdy nie mogą zapomnieć o przyrodzie. 
Nie chcieli, by ich miasto – ich dom – ponownie stało się betonową, trującą 
pustynią. Po wielu, wielu latach tam, gdzie królowała szarzyzna, pojawiły się 
kolory. Miasto było przepełnione bogactwem fauny i flory. Okazało się,  
że człowiek może, a wręcz musi żyć w zgodzie z naturą.
 Lenka, Grześ i Janek z dumą patrzyli na fontannę. Płynąca w niej woda 
pięknie odbijała błękit rosnących dookoła niezapominajek. 



Mateusz Nowak

uratowana butelka
Była sobie raz rodzinka:
mama, tata, Marcelinka.
Żyli sobie w małym domku, 
wciąż pilnując w nim porządku.
Chociaż skromnie sobie żyli, 
to codziennie czymś śmiecili. 
A to mama zjadła serek
i do kosza – cyk! – papierek. 
Tata zjadł też rybę z puszki,
chipsy, chlebek i paluszki.
Kiedy tak nabrudził wielce,
mama w całej tej udręce 
śmieci wszystkie posprzątała 
i do kosza je upchała.
Marcelince pić się chciało,
wodę więc wypiła całą.
A butelkę wyrzuciła,
bo do kosza się zmieściła.

Mama poszła na podwórko
trochę ziarna sypnąć kurkom.
Tata krząta się w garażu,
myśląc o mebli montażu.
Nagle w kuchni zamieszanie:
szelest, stukot, bulgotanie.
Marcelinka sprawdza szafki,
półki wszystkie i szufladki.
Gdzie to skrzypi? Gdzie to stuka?
To pod zlewem ktoś tam puka.
„Co się stało? Co się dzieje? 
Chyba zaraz oszaleję!
Choć dziewczynką jestem małą, 
muszę sprawdzić, co się stało!”
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Kiedy szafkę otworzyła,
wnet butelka wyskoczyła.
Marcelinka pomyślała: 
„Skrzypi, piszczy i szeleści.
Może w koszu się nie mieści?”.
Chciała w koszu ją zostawić,
od problemu się wybawić.
A tu butla się zerwała
i tak jej odpowiedziała:
„Marcelinko, kosz jest wielki,
jednak nie jest na butelki”. 
I Marcelka odskoczyła,
bo się butli przestraszyła.
„Kim ty jesteś? Co ty gadasz?
Co ty tutaj opowiadasz?”

„Nazywają mnie Amelka,
bo czerwona ma nakrętka”.
Gdy się butla przedstawiła,
to Marcela krok zrobiła.
Patrzy na nią w wielkim szoku,
w końcu siadła nieco z boku. 
Pyta więc, o co jej chodzi,
czemu z kosza wciąż wychodzi.
„Gdybyś wody pełna była, 
tobym cię nie wyrzuciła.
Poza tym to niemożliwe, 
toż butelki nie są żywe!”
Zasmuciła się butelka, 
czując, jak jej plastik pęka.
Rzecze na to Marcelinie:
„Nie mówiłabym do ciebie,
gdybym nie była w wielkiej potrzebie.
Tu w tym domu, w tej rodzinie
można mówić o złym czynie.
Pilnujecie wciąż porządku
w każdym małym domowym zakątku, 
jednak w koszu jest nas wiele,
to są moi przyjaciele.
Mam ja też rodzinę swoją
plastikowo-metalową”.
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Marcelinka się zdziwiła,
z szoku aż zaniemówiła.
Myśli, co by tu powiedzieć,
by wszystkiego się dowiedzieć. 
I Marcelka zadziwiona, 
trochę jeszcze przestraszona,
zapytała tę butelkę:
„Nie rozumiem wciąż, dlaczego 
uczyniłam ci coś złego?”.
Lecz Amelka na to mówi:
„Już tłumaczę więc, dlaczego 
twe działanie to coś złego.
Naszym wspólnym jest zadaniem
bronić świat przed zaśmiecaniem. 
Czy wiesz, że gdy nas rozdzielisz,
bardzo Ziemię rozweselisz?”.
Lecz Marcela się zdziwiła:
„Segregacja odpadów Ziemię  
by rozweseliła?”.

Odpowiada jej Amelka:
„Oczywiście! I to wielce, 
bo na razie świat w udręce.
Tony śmieci w lasach leżą,
one nic już nie powiedzą. 
Straciły swój żywot, już nie powrócą
i nikogo niczego też nie nauczą. 
Jeśli mam tutaj kiedyś powrócić,
musisz dobrze mnie teraz wyrzucić”.
Lecz Marcelka znowu pyta:
„Jak to znów tu wrócić możesz?”.
„Tak, jeśli mi w tym pomożesz”. 
Marcelka do butelki krzyczy:
„Mów czym prędzej! Co mam robić? 
Co uczynić? Jak to wszystko zrobić?”.
„Gdy w odpowiednie miejsce zostanę wyrzucona,
będę w przyszłości powtórnie przetworzona”.
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Wnet spod zlewu słoik krzyczy:
„Wszystkich nas to też dotyczy!”.
I szeleścić coś zaczęło, 
aż się kosza wieko zgięło.
Papier po kanapce z serem:
„Jeśli mnie zrecyklingujesz,
niejedno drzewo uratujesz.
Segregując wszystkie butelki,
wieczka, słoiki oraz kapselki,
ograniczysz wyrzucane śmiecie
i przysłużysz się planecie”. 
I Marcelka zrozpaczona
cała stała się czerwona.
Mówi wtedy:
„Czy to prawda? Ja nie wierzę! 
Innym wieści te powierzę!
Już do mamy oraz taty biegnę, 
powiem, że śmiecimy na potęgę”.
Na to Amelka rzecze śmiało:
„Choć dziewczynką jesteś małą,
możesz zrobić tak wiele dobrego,
pomóc mnie i moim kolegom.
Życie drugie dać nam możesz,
środowisku też pomożesz”.
A Marcelka pyta jeszcze:
„Powiedz, proszę, mi, Amelko,
jaki worek dać butelkom?

W jaki włożyć mam słoiki?
W jaki szklane pojemniki?
Gdzie wyrzucić mam zakrętki?
Gdzie gazety? Gdzie obierki?”.
Na to rzecze jej Amelka:
„Już tłumaczę, młoda damo,
bo kolorowe worki nam przypisano.
Puszki, kapsle i zakrętki, 
plastikowe też butelki
mają cały żółty worek.
W ten zielony wsadź słoiki,
inne szklane pojemniki
i butelki (tylko szklane) –
zmieszczą się w nim doskonale!
W worek niebieski wrzucaj makulaturę:
książki, ulotki oraz tekturę.
Na gazety i zeszyty 
worek ten jest znakomity!
Gdy obierasz jabłko, gruszkę
czy marchewkę lub pietruszkę,
do brązowego worka wrzucaj z nich odpady.
Takie są segregacji główne zasady”.
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Ucieszona jest Marcelka
z tego, co rzekła Amelka.
„Teraz wszystko zrozumiałam,
wcześniej tego nie wiedziałam.
Już was segregować będę,
tylko worki te zdobędę”.
Biegnie Marcyś na podwórko.
„Co się stało, moja córko?”
Tatę też z garażu woła,
ocierając krople z czoła.
„Mamo, tato, czy wy wiecie, 
ile śmieci jest na świecie?
Ludzie wszystko wyrzucają,
śmieci w koszu się mieszają.
Gdy oddzielnie je wyrzucić,
mogą do nas jeszcze wrócić.
Więc potrzebne są nam worki:
na butelki, puszki, korki –
niebieski, żółty i zielony.
Przyda nam się też brązowy”.
Na to tata Marceliny:
„Toż to wielkie są nowiny.
Skąd się tego dowiedziałaś?
Gdzie to wszystko przeczytałaś?”.
„Nigdzie, tato” – mówi „Celka”. 
„Uświadomiła mnie ta oto butelka”.
Na Amelkę palcem wskazała,
lecz ta nic nie odpowiedziała.

Na to rzekła mama:
„Przecież byłaś tutaj sama.
Skąd ta wiedza jest – nieważne,
konsekwencje są poważne.
Worki czas zorganizować
i odpady segregować”.
Cieszy się bardzo mała Marcelka,
że spotkała ją ta plastikowa Amelka.
Już wszyscy w rodzinie śmieci segregują
i bardzo dobrze się z tym czują.
Teraz tylko czeka Marcelka,
czym po segregacji się stanie Amelka. 
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 Tuż po godzinie siódmej rano dwuletni Tadzio rozpoczął pobudkę 
wszystkich domowników. Odkąd nauczył się chodzić, codziennie budził się 
w łóżku swoich rodziców, mimo że zasypiał we własnym, w zupełnie innym 
pokoju. Dzisiejszego poranka również otworzył oczka, leżąc pomiędzy  
rodzicami.
 Z początku małe nóżki Tadzia zaczęły uderzać w prawe ramię taty  
(był to wyraz miłości, rzecz jasna, oraz zachęta do wspólnej zabawy).  
Tak czułego gestu po prostu nie można było zignorować, więc sen taty 
uszedł w niepamięć. Następna w kolejce była mama, obudzona mokrym 
buziakiem w policzek i ciepłymi, powtarzanymi wielokrotnie słowami: 
„Mami, mami, mami…”.
 Aby dokończyć dzieła budzenia, Tadzio musiał jeszcze podreptać  
do drugiego pokoju, w którym spał jego starszy o dwa lata brat Gustaw.  
Bez słów, bez kopniaków, bez słodkich buziaków – Gustaw otworzył oczy, 
gdy po jego plecach zaczął jeździć czerwony traktorek. Misja wykonana, 
a przynajmniej tak się wszystkim wydawało. Wszystkim oprócz Gustawa, 
który wcale nie miał pewności, że się obudził. Miał jeszcze w pamięci  
swój dzisiejszy sen, tak wyraźny, tak rzeczywisty, że aż trudno było  
uwierzyć, że był jedynie snem.
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 Po otwarciu oczu Gustaw spędził jeszcze kilka minut w łóżku, rozmyślając, 
kręcąc głową i znów rozmyślając. Kolejnych parę chwil zajęła mu droga  
do łazienki, w trakcie której zdarzały się dłuższe postoje, powroty do swojego 
pokoju i dyskretne zerknięcia do łazienki (bez zapalania światła, w obawie 
o możliwość bycia zdemaskowanym, oczywiście).
 „Czy on naprawdę potrafi mówić? Czy on naprawdę to wszystko wie?  
Czy te wszystkie historie są prawdziwe?” – te pytania tłoczyły się w głowie 
Gustawa w chwili, gdy spoglądał na kapiącą w łazience wodę z kranu.
 – Gustawie, umyj rączki, zaczynamy śniadanie! – zawołała mama.  
Jej słowa otrzeźwiły nieco Gucia, lecz dopiero wtargnięcie z impetem  
do łazienki Tadeusza wraz z tatą dodało mu wystarczająco dużo otuchy,  
by skierować swe dłonie pod strumień wypływającej z kranu wody.
 Aby zrozumieć to nietypowe zachowanie chłopca, należy cofnąć się 
nieco w czasie, a konkretnie do wczorajszego wieczoru, gdy podczas kąpieli 
niechcący odblokował korek w wannie, przez co utracił większość znajdu-
jącej się w niej wody. Oczywiście konieczne było uzupełnienie zawartości 
wanny. W trakcie tej czynności tata rozpoczął rozmowę o ogromnej roli, 
jaką w życiu każdego z nas odgrywa woda, oraz o tym, jak bardzo powin-
niśmy o nią dbać. Ta krótka pogawędka o wodzie przerodziła się w żywą 
i długą dyskusję, kontynuowaną jeszcze po zakończeniu kąpieli, w łóżku, 
przy lekko przygaszonym świetle… 
 – Jeden, dwa, trzy, siedem, dwanaście… – Gustaw zaczął liczyć krople  
spadające z kranu. Działo się to jednak już we śnie, który tym razem  
przyszedł całkiem nieoczekiwanie.

 – Hej, chłopcze! – nagle liczenie zostało przerwane… – Tak, do ciebie  
mówię.
 Gustaw rozejrzał się po łazience, ale nikogo w niej nie dostrzegł. 
 – Długo tak się będziesz przyglądał, jak się woda marnuje? – głos  
dochodził od strony umywalki. – Zakręć kran, proszę.
 Dopiero teraz Gustaw zauważył wnikliwy wzrok pokręteł, które wpatrywały 
się w niego wprost ze zwisającej nad umywalką baterii. Jedno z nich,  
to z czerwoną kropką, wydawało się srogie i stanowcze, więc Gustaw  
patrzył tylko na to drugie, bardziej przyjazne.
 – Nie miej mi tego za złe – powiedział kran – ale zbyt wiele przerażających 
historii wysłuchałem w swoim życiu, bym mógł zaakceptować takie  
marnotrawstwo.
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 Gustaw nie miał pojęcia, o jakich historiach wspominał kran, no i że krany 
w ogóle potrafią mówić! Pojawiło się w jego głowie również kilka innych 
wątpliwości, ale postanowił rozwiać je wszystkie dopiero po zrealizowaniu 
prośby „gadającego kranu”. Podszedł do umywalki od strony pokrętła  
z niebieską kropką, zmrużył oczy, po czym chwycił za obie gałki i szybkim 
ruchem je przekręcił. Woda przestała kapać, a Gustaw natychmiast wrócił 
na swoje miejsce. Tam czuł się bezpiecznie.
 – Gdzie się pan nauczył mówić? – zapytał Gustaw.
 – Częściowo nauczyłem się tego od was, ludzi… ale przede wszystkim 
mówić nauczyłem się od kropelek wody, z którymi mam dużo do czynienia –
wyjaśnił kran.
 – Od kropelek? Przecież kropelki nie potrafią mów… – w tym momencie 
Gustaw zawiesił głos, gdyż uświadomił sobie, że przecież… rozmawia  
z kranem.
 – Tak, tak, mój drogi… Kropelki wody mówią, patrzą, czują i pamiętają. 
Niemal codziennie opowiadają mi jakieś historie. Niestety, bardzo często  
są to przykre historie…
 – A co to za historie, proszę pana krana?
 – Zacznę od tego, że kropelki wody podróżują nieustannie… Zmieniają 
swój stan skupienia na gazowy, przemierzają setki kilometrów w chmurach, 
by potem w formie deszczu wrócić na ziemię. Czasami zmieniają się  
w bryłę lodu lub po prostu w płatek śniegu. Kropelki wody potrafią się roz-
drobnić na malutkie cząsteczki i łączyć w ogromne skupiska. Niezależnie 
od stanu skupienia i rozdrobnienia zawsze chcą być czyste, bo wiedzą, jak 
ważne jest to dla innych. Czyste kropelki utrzymują przy życiu wszystkie 
rośliny i zwierzęta oraz wszystkich ludzi. Bez nich również kran w ogóle  
by nie istniał. Czyste kropelki wody są nam wszystkim bardzo potrzebne.

 Gustaw wpatrywał się w gadający kran, oczekując dalszego ciągu opowieści.
 – Nie dalej jak kilka dni temu wysłuchałem historii pewnej kropelki, która 
przemierzyła pół miasta na czerwonym parasolu. Kropelka Ilona, bo tak 
miała na imię, miała w zwyczaju mawiać: „Brzydki zapach zwiastuje kłopoty”. 
W tym właśnie deszczowym dniu, gdy wraz z grupą innych kropelek  
zeskoczyła z chmurki, zupełnie się nie spodziewała, że los szykuje dla niej 
kłopoty – kłopoty, które można było wcześniej przewidzieć po zapachu.  
Początkowo, po zeskoczeniu na parasol, kropelka Ilona ucieszyła się,  
że miała miękkie lądowanie: „Lądowanie jak na czerwonym dywanie!” –  
zażartowała. Podczas spaceru przez miasto (oczywiście nie na własnych 
nogach) Ilona wielokrotnie wpadała w zachwyt na widok kolorowych  
kwiatów w rabatach, jędrnych owoców na straganach i zielonych drzew  
w parkach. Kropelka była nawet dumna z tego, że tak piękny widok  
powstał dzięki czystej wodzie. Nagle poczuła jednak zapach, który zupełnie 
nie pasował do podziwianych przez nią widoków. Wstrętna woń wydoby-
wała się ze studzienki kanalizacyjnej, obok której właśnie teraz „przecho-
dziła” kropelka. Ciekawość sprawiła, że Ilona za bardzo wychyliła się poza 
krawędź parasola i nieszczęśliwie spadła, trafiając wprost w mały otwór  
w pokrywie studzienki. Wpadła do kanału pełnego nieczystości. „Oj, ileż 
tam było smutnych kropelek” – powiedziała mi. Wraz z nią spływały krople  
z niepotrzebnie napełnionej umywalki, ze zmarnowanej w kąpieli wody 
oraz te, które wpadły do ścieku z kapiącego kranu.
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 Chłopiec słuchał tej historii z szeroko otwartymi ustami.
 – Większość z tych kropelek trafiła do kanalizacji niepotrzebnie. Mogły 
przecież zostać wykorzystane do podlewania kwiatów w doniczkach,  
do pojenia zwierząt, a nawet do uratowania komuś życia w upalny dzień – 
stwierdził ze smutkiem kran. – Kropelka Ilona musiała spędzić wiele dni  
w oczyszczalni, zanim znów stała się przydatna do ożywiania świata. 
 – W ubiegłym roku rozmawiałem też z kropelką Weroniką, która przez  
kilka miesięcy przebywała w fontannie miejskiej – ciągnął dalej kran.  
– Od dnia, w którym fontanna została napełniona wodą, kropelka  
z uśmiechem na twarzy przyglądała się temu, jak w pobliżu gromadzili się 
szukający ochłody dorośli i chętne do zabawy dzieci. Było jej też bardzo 
miło wtedy, gdy z kąpieli w fontannie korzystały niewielkie ptaki. Czasami  
w upalne dni na krawędzi fontanny siadały kolorowe motyle oraz zmęczone 
i spragnione wody pszczoły. Ten stan radości nie trwał jednak długo,  
gdyż po kilku tygodniach do fontanny zaczęły trafiać papierki po cukierkach, 
butelki po napojach i resztki jedzenia. „Dlaczego ludzie nie wyrzucają tych 
śmieci do kosza?” – zastanawiała się kropelka Weronika.  
 W końcu woda w fontannie była tak brudna, że trzeba było ją spuścić  
do kanalizacji…

 Gustaw przypomniał sobie teraz, że przecież codziennie podczas spaceru 
widzi papierki na trawniku. Podobnie jak kropelka Weronika nie wiedział, 
dlaczego nie zostały one wyrzucone do kosza.
 – Znam też historię kropelki Żanety – kontynuował kran – która jakiś  
czas temu wypłynęła ze źródełka w górach, po to by spłynąć rzeką do samego 
morza. „To będzie podróż mojego życia” – myślała. Początkowo trasa  
przebiegała tak, jak kropelka sobie wymarzyła. Codziennie na nowo  
zachwycała się widokiem porannej mgły nad polami, pluskiem skaczących 
ponad wodę ryb i dotykiem gorących promieni słońca. Po kilku dniach 
jednak Żaneta nieco się zaniepokoiła – zaczęła zauważać w wodzie różnego 
rodzaju śmieci. Ilość spływających rzeką nieczystości zwiększała się z każ-
dym kolejnym dniem, aż w końcu ich obecność stała się dla kropelki nową 
rzeczywistością. „Przecież przez te wszystkie zanieczyszczenia woda będzie 
niezdatna do picia” – pomyślała rozsądnie Żaneta. Po przepłynięciu przez 
kilka miast woda w rzece była już tak brudna, że kropelka chciała jak naj-
szybciej wyparować i skroplić się w oczyszczonej postaci gdzieś bardzo  
wysoko w górach. Było jej po prostu wstyd wpłynąć w takim stanie do morza…
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 Kran dalej opowiadał historie kropelek, a Gustaw słuchał i rozmyślał  
o tych wszystkich sytuacjach, w których podczas mycia rąk zbyt późno 
zakręcał wodę. Przypomniał sobie też ten jeden raz, gdy o zakręceniu wody 
w kranie zapomniał całkowicie (stało się to w niedzielę, tuż przed pysznym 
podwieczorkiem).
 – Żal mi tych wszystkich kropelek – odezwał się Gustaw.
 – Mnie również bardzo ich żal – zawtórował kran. – Wiedz jednak o tym, 
że dziś uratowałeś setki kropelek, które mogły wpaść do ścieków z kapiącego 
kranu. Dla nich stałeś się bohaterem…
 Chłopiec doskonale wiedział, co oznacza słowo bohater, słyszał je  
wielokrotnie w wieczorynce. Nie miał tylko pojęcia, że aby zostać  
bohaterem, wystarczy tylko zakręcać kran w łazience.
 – Jutro też będę bohaterem – powiedział.
 Chciał jeszcze coś dodać, lecz w tym momencie poczuł na swoich  
plecach dotyk kół czerwonego traktorka. Otworzył oczy i zobaczył 
uśmiechniętą twarz swojego brata Tadeusza.
 Po kilku dniach od tego wyjątkowego snu (lub raczej od spotkania  
z kranem, bo co do tego, że to był tylko sen, Gustaw nadal nie jest do końca 
przekonany) życie chłopca bardzo się zmieniło.
 Ilość zużywanej przez niego wody do mycia rąk zmniejszyła się co naj-
mniej o połowę, a problem kapiącego kranu w łazience już w ogóle przestał 
istnieć. Gustaw zwraca odtąd baczną uwagę również na to, by niechcący  
nie odblokować korka w wannie w trakcie kąpieli. Podczas spacerów  
z rodzicami i małym Tadziem chłopiec zawsze prosi, by na chwilę przystanęli 
obok fontanny miejskiej – od niedawna jest bowiem stróżem fontannowego 
porządku. Przypomina innym dzieciom o niepozostawianiu w tym miejscu 
papierków, a czasem sam wyjmuje je z wody i wyrzuca do kosza.

 Również w przedszkolu Gustaw przypomina dzieciom, aby wyrzucały  
pozostawione przez siebie śmieci i – oczywiście – by zakręcały kran.  
Dostał nawet za to odznakę superbohatera.
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Gdy szumią  
   drzewa…

Marta Melerowicz

 – Jak długo żyję na tym świecie – mruknęła stara sosna – a żyję długo,  
nigdy nie słyszałam takiej historii… Odkąd pamiętam, pięćdziesiąt,  
sto, a nawet dwieście lat temu człowiek przychodził nad nasze jezioro.  
Sprowadzał tu innych ludzi. Zadawał nam, drzewom, jedynie ból i cierpienie. 
Trzask łamanych gałęzi, iskry palących się braci, a potem zbijanie w coś,  
co ludzie nazywają tratwami… Wiesz co, Nowa, jesteś wyjątkiem,  
o którym słyszałam tylko w legendach. Nie spodziewałam się, że dożyję 
czasów, w których człowiek okaże serce nam, drzewom – stara sosna  
w zadumie lekko poruszyła gałęziami.
 Dzięcioł Ksawery pokiwał głową:
 – To, że żyjesz tu tyle lat, Szumko, nie oznacza przecież wcale,  
że widziałaś już wszystko! Jakbyś nie mogła zaszumieć po moim obiedzie… – 
westchnął i zniesmaczony odleciał na inną sosnę, na której rozpoczął  
przygotowania do kolejnego posiłku, rozglądając się za pysznymi owadami  
i szyszkami.
 – Jestem Nowa, ale poznałam ludzi zupełnie inaczej niż ty, wielka  
Szumko. Sama widziałaś, że odwiedzają mnie za każdym razem, gdy tu są. 
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 – Jakem topola, nie zgadzam się z tymi dywagacjami. Ludzie to istoty  
zupełnie dla nas bezużyteczne, ale i nam obojętne. Jestem przekonana,  
że ocena sytuacji z mojego punktu widzenia jest niepodważalna  
i najbardziej precyzyjna!
 W tym momencie rozgorzała dyskusja, wzmógł się wiatr, ptaki odleciały  
na pobliskie łąki, a szum drzew w małym lasku przy jeziorze o glinianym 
dnie sprawiał wrażenie nadchodzącej burzy.
 – Niech głos zabierze dąb Urdunos! – zaapelowały brzozy, przybrane  
krewne małej Nowej.
 – Dąb Urdunos! – zawtórowały im sosny, buki, a nawet stroniące  
od wspólnych rozmów klony.
 Nowa mieszkała już jakiś czas wśród – jak miało się wkrótce okazać –  
swojej rodziny, ale jeszcze nigdy nie słyszała, aby do rozmów wzywany był 
jakiś dąb. „Ciekawe, jakim jest drzewem” – pomyślała. Była jeszcze zbyt 
mała, by wiedzieć też, jak łatwo drzewa się ze sobą komunikują, nawet  
gdy rosną wiele kilometrów od siebie. Tę wiedzę miała dopiero nabyć.  
Przy swoim nikłym wzroście nie mogła doświadczyć  
mocy olbrzymich gałęzi, które wprawiają w ruch  
powietrze, swoimi korzeniami nie mogła dostać się  
do największej z sieci połączeń, ale była coraz  
bliżej tej zaskakującej i jakże fascynującej wspólnoty. 
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 Nagle drzewa się uspokoiły i nastała głucha cisza. Nawet ptaki przestały 
śpiewać. Wiewiórki wstrzymały oddech, mrówki z zaciekawieniem  
obserwowały to, co miało nastać niebawem… „Pewnie jestem za mała,  
aby usłyszeć” – pomyślała Nowa.
 – Ja też chcę wiedzieć, o czym mówicie! Nic nie słyszę! Jestem jeszcze 
malutka, ale chcę wiedzieć! – wykrzyczała Nowa.
 – Cicho, Nowa – bardzo szybko zaszumiała Szumka. – Teraz nikt nic  
nie słyszy – trzeba czekać!
 Mijały minuty, godziny, aż wreszcie nadszedł wieczór. Lekka woń polnych 
kwiatów, zapach traw i świeżej wody wypełniały ciszę, która dłużyła się  
Nowej okropnie. Nagle z zachodniej strony do drzew przy gliniastym jeziorze 
zaczęły napływać impulsy to korzeniami, to liśćmi, to stukotem gałęzi,  
to falą powietrza, to wreszcie tajemnym szyfrem, który dla ludzi był czymś 
zupełnie nieodgadnionym. I znowu cisza.
 – Dąb Urdunos chce poznać twoją historię, Nowa – ze spokojem  
w drzewnym głosie wiadomość przekazała silna i duża brzoza Biella.  
„Och, kiedy ja będę taka jak ona…” – westchnęła w myślach Nowa.
 – Najmądrzejsze drzewo w naszej wielohektarowej rodzinie chce poznać 
twoją historię, Nowa – z życzliwością zaszumiała Biella. – Śmiało, to teraz 
ten czas, gdy jesteś w centrum uwagi wszystkich twoich drzewnych braci  
i sióstr.
 – Ale jak mam przemówić, by dąb mnie usłyszał? – z trwogą w głosie 
powiedziała bliska płaczu Nowa. – Jak mam to zrobić? Jestem przecież 
jeszcze taka malutka…
 – Jakem topola, uważam, że nie ma sensu, by tak małe drzewko zawracało 
głowę Urdunosowi! Co on sobie o nas pomyśli? Że nie dajemy sobie rady  
z ledwo co wykiełkowaną brzózką? – zarozumiała topola oczekiwała  
poparcia, jakiego zwykle udzielały jej inne smukłe topole stojące  
przy wzgórzu.
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 – Mów, mów swoim brzozowym sercem, Nowa. Resztą zajmiemy się my. 
Właśnie teraz stajesz się częścią czegoś, co znane jest tylko największym 
drzewnym mędrcom, zostałaś wezwana, by stanąć do rozmowy z tym  
z nas, który żyje tu więcej niż tysiąc lat! Po prostu mów, on cię usłyszy.
 Mała Nowa nagle poczuła, że jest ważna. Zrobiło jej się miło, bo ktoś,  
kto jest autorytetem, chciał poznać jej zdanie. Poczuła się pewnie,  
bo doświadczyła wsparcia wielkich i dorosłych drzew. Powoli i jeszcze  
dość cicho zaczęła więc swoją opowieść:
 – Pamiętam, jak mama mówiła mi, że pewnego dnia odlecimy –  
ja i moje rodzeństwo. Pamiętam, jak wspominała, że każde z nas gdzieś  
urośnie i wypuści swoje korzenie. Opowiadała mi wtedy o pięknych  
polanach, lasach i parkach. Wszyscy czekaliśmy tylko na mocny wiatr, aby 
wyruszyć w tę podróż i wylądować gdzieś na dobrej ziemi. Wujek buk śpiewał 
nam drzewne kołysanki, a ciocia wierzba uczyła dyscypliny, mówiła,  
że mamy się słuchać i nie rozrabiać… Niestety wiatr, który przyszedł,  
nie był tym, na którego czekałam. Okazało się, że gwałtowna burza  
złamała kilka gałązek, w tym tę, na której rosłam ja – Nowa posmutniała…  
– Zanim jednak wylądowałam na ziemi, obok mamy przeleciał gołąb.  
Upadłam na jego skrzydła. Nie wiedziałam, co robić, jak się trzymać,  
i zanim zdążyłam o to zapytać, nasz dom zniknął mi z pola widzenia.  
Jako małe nasionko, schowane wśród piór, leciałam wysoko i daleko,  
aż nagle – zaczęłam znowu spadać!
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 – Och, to straszne – wzdrygnęły się dzikie śliwy.
 – Leciałam i leciałam. Pogoda tego dnia była naprawdę piękna. Zanim 
spostrzegłam – wylądowałam.
 – Gdzie? – zaszumiały topole, a w pytaniu tym zawtórowały im sosny 
i inne drzewa iglaste.
 Nowa kontynuowała:
 – I tu właśnie zaczyna się moja historia spotkania z ludźmi. Początkowo 
nie byłam świadoma tego, gdzie przyszło mi wyrosnąć. Znalazłam się  
na ziemi, wokół mnie rosły mech i drobna trawa, więc z ciekawością  
i spokojem zaczęłam poznawać swoją – jak się potem okazało – jedynie 
tymczasową rodzinę. Jako nasionko byłam za mała, by zorientować się, 
gdzie jestem i dlaczego tak niepewnie inni mieszkańcy mojej okolicy  
wypowiadali się o naszej ziemi. Po kilku tygodniach, gdy wyrosłam i mogłam 
wreszcie sprawdzić, jak wygląda przestrzeń wokół mnie, zobaczyłam,  
że las, w którym zamieszkałam, był jakiś… dziwny. Drzew było tam bardzo 
mało. Okazało się, że miejsce, w którym zapuściłam korzonki, to… balkon!
 – Och! – z przerażeniem w zgodnym, chóralnym wręcz pogłosie  
odezwały się drzewa. 
 – Powiedziała balkon! Balkon – co to jest balkon!? – zewsząd rozległy się 
pytania.
 – Balkony pożerają drzewa! Słyszałam o tym – któraś z olch piskliwym 
drzewnym głosem zaczęła powtarzać wymyślone przez siebie absurdalne 
rzeczy.
 – Balkony to najgorsze, co może spotkać drzewa. Słyszałam raz o tym, 
gdy dzikie kaczki zatrzymały się u mnie tuż przed odlotem do ciepłych 
krajów! – zaszumiała jedna z lip.
 – Nowa, mów dalej, kochana – Biella pomogła dojść do głosu małej 
brzózce, na której głos czekał przecież też mądry dąb wraz z całymi  
hektarami sąsiednich lasów.
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 Nowa wróciła do swojej opowieści:
 – Balkon to coś, co stworzył człowiek. To taka sztuczna ziemia, na którą 
można wejść, ale można też z niej spaść. To taki dziwny twór, na którym 
można rosnąć, ale niestety tylko przez bardzo krótką chwilę… – zamyśliła się,  
a wszystkie drzewa w milczeniu przeżywały ogromny strach i smutek, bo 
wraz z Nową odczuwały wszystko to, co miała ona w swoim malutkim 
drzewnym sercu. – Mama nigdy nie mówiła mi, że trafię na balkon.  
Nie wiedziałam, jak mam sobie radzić, ale znalazłam trochę miejsca i zaczę-
łam rosnąć, wypatrując słońca. Rosłam w otoczeniu dwojga ludzi, którzy 
każdego słonecznego dnia wychodzili na sztuczną ziemię i tak samo  
jak ja wyglądali słońca. Pewnego razu usłyszałam, jak Pan i Pani zaczęli  
o mnie rozmawiać. Czułam się szczęśliwa, że mnie widzą i do mnie mówią. 
Choć nie mogłam, chciałam im tyle opowiedzieć! Chciałam być dla nich 
zielona i duża, aby dawać im cień i radość, tyle, ile tylko bym zdołała –  
i wtedy usłyszałam, że nie mogę tu rosnąć…
 Wokół nastała cisza. Nowa, spoglądając na leśne runo, zamyśliła się,  
a po chwili ciągnęła dalej:
 – Przyszedł taki dzień, w którym ludzie podeszli do mnie i… – Nowa 
rozejrzała się po swoich słuchaczach – wyjęli mnie z miejsca, w którym 
urosłam. Miałam ładne korzenie. Ludzie zaczęli je wyjmować, ale robili 
to delikatnie – tak by ich nie uszkodzić. Bardzo się bałam, ale nie czułam 
bólu. Trafiłam do jakiegoś bardzo dziwnego niebieskiego miejsca. Motyl 
Kolorro, który czasem odwiedzał mnie na balkonie, powiedział tylko,  
że to nasze ostatnie spotkanie, a ludzie, którzy tak dbają o moje korzenie, 
nie pozwolą, by stała mi się krzywda. Życzył mi wszystkiego dobrego  
i odleciał. Mimo tych miłych słów na pożegnanie przykro było mi opuszczać 
mech, który przyjął mnie przecież tak życzliwie. Biedronka Kropeta, która 
schowała się w moich liściach, powiedziała mi, że znajdujemy się w worku 
i w wiadrze, a pyszna woda, której miałam dostatek, to dar od ludzi, bym 

mogła nadal rosnąć. Każdego dnia świat pokazywał mi, że jeszcze tak wielu 
rzeczy o nim nie wiem, a jest tak niesamowity i ciekawy. Kropeta odleciała, 
gdy znów obie pojawiłyśmy się na dworze. W ludzkich ramionach zaczę-
łam się przemieszczać – to takie dziwne uczucie, bo przecież drzewa  
nie mogą chodzić… A ja poznałam, jak to jest! Nagle zobaczyłam, jak wszyscy 
wchodzimy do wielkiej puszki, którą ludzie nazywają samochodem.  
Gdy zaczęła się ona poruszać, zasnęłam. Po kilku godzinach ocknęłam się  
i zobaczyłam, że stoimy w olbrzymim lesie. Wielka puszka się otwarła,  
a ludzie postawili mnie w niebieskim worku i czerwonym wiaderku…  
pośród was. I nim się spostrzegłam, moje korzenie zalane pyszną wodą  
poczuły miękki piach i ziemię, w której mogłam je wzmocnić. Od tego 
czasu codziennie, gdy się budzę, widzę już nie tylko błękit nieba, ale i blask 
jeziora, dzikie ptactwo, zielone trzciny i wodne kwiaty, widzę dorodne  
i wspaniałomyślne drzewa, które pomogły mi przetrwać okres, w którym 
czułam się samotna. Drzewa, dzięki którym z czasem zaczęłam doznawać 
ciepła, radości i dobroci. Moi ludzie czasem mnie tu odwiedzają, a gdy 
podchodzą, Pani zawsze głaszcze mnie po gałązce i mówi: „Cześć, brzózko”.



 – Jakem topola, uważam, że również na balkonie mogłaś mieć piękne 
widoki, a i tam urosnąć w spokoju. Gdybym mogła wybierać, sama  
chciałabym tam zamieszkać i pewnie wszyscy byśmy się tam zmieścili! –  
topola Drala jak zwykle się wtrąciła, po chwili jednak uciszona przez  
innych dalej z pokorą słuchała opowieści Nowej.
 – Nadchodzi! – rozległy się głosy słowików. – Nadchodzi odpowiedź  
mędrca, jakiego nie znał wasz zwyczajny świat.
 – Dzień dobry, Nowa… – dobiegający z oddali głos brzmiał tak,  
że mogłyby go naśladować najpiękniejsze z ptasich orkiestr. Niski, miły, 
mądry, grzeczny i spokojny.
 – Jesteś dla nas wszystkich bezcenną nauką i dowodem na to, że w naszym 
wszechświecie istnieje siła potężniejsza niż najmocniejszy z nas. Jesteś  
dopiero dzieckiem, a swoją historią dajesz nam nadzieję, wiarę i energię,  
by nie bać się kochać tych, którzy o nas dbają.

 Nowa nie wiedziała, jak to się stało, że słyszy i widzi dąb, który rośnie tak 
daleko od niej. Nagle wiedziała o nim tyle samo, co inne drzewa. Umiała 
wyobrazić sobie jego korę, korzenie i potężne gałęzie, które wraz z liśćmi 
tworzyły bajeczną koronę. Zasłuchana w ten niezwykły głos ogromnej wiedzy 
nie chciała jednak o nic pytać, bo wiedziała, że teraz nie jest na to czas.
 – Od wieków ludzie żyją pośród drzew – z nimi, obok nich lub z dala  
od nich. Jest jednak coś najistotniejszego, o czym często zapominają –  
że to dzięki nim żyją, Nowa. Czasem są dla nas jak niesforne dzieci, które 
biją, kopią i drapią, czasem jak dzikie zwierzęta, które gryzą, łamią, a nawet 
zabijają. Ludzie są częścią naszego życia, ale to dzięki nam sami mogą 
istnieć… W dniu, w którym opowiedziałaś nam swoją historię, dałaś świa-
dectwo ogromnych pokładów miłości, które drzemią w człowieku. Wszyscy 
jesteśmy do siebie podobni – może dla ludzi tylko musi nadejść jeszcze 
odpowiedni czas na przebudzenie, a może właśnie nadchodzi. Od tej pory 
pragnę, by wasze drzewne serca, bracia i siostry, zaśpiewały wraz z mądrością 
tych, co są tu od wieków, i tych, co dopiero budzą się do życia: 

Gdy serca jeden rytm wybiją,
gdy mądrości lata odjęte zostaną,

drzewa i ludzie w przyjaźni wielki nowy dom utworzą.
Tam, gdzie rosną pomysły,

tam, gdzie rosną idee –
tam niech miłość zwycięży, tam wielkie nadzieje.

 – Jesteśmy drzewami, jesteśmy darem dla innych, ale mamy też swoje  
zadanie. Gdy każdy z nas to zrozumie, gdy zrozumie swój cel i to, jak dużo 
może zrobić, by dar życia trwał – wtedy dla wszystkich naturalne stanie się 
dostrzeganie i tworzenie dobra, którego tak bardzo nie chcemy utracić.
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miejsce

 – Możesz coś powiedzieć – nakłaniała Biella, widząc, jak Nowa już  
nie może się doczekać, by zabrać głos.
 – Jesteś jedną z nas, Nowa – potwierdzającym tonem wsparł dorosłą 
brzozę Urdunos. – Czy na koniec tego pięknego dnia, przed snem, 
chciałabyś nam wszystkim jeszcze coś powiedzieć?
 – Tak… to znaczy – małe drzewko zamyśliło się ponownie – bo dzięki 
temu, że rozmawiamy, dzięki temu, że poświęciliście mi tyle uwagi,  
zrozumiałam, że nie wszystko jestem w stanie przewidzieć. Zrozumiałam,  
że życie układa się czasem inaczej, niż byśmy myśleli, ale to wcale nie musi 
oznaczać, że będzie źle. Zrozumiałam też, że nie jestem sama, a inne  
stworzenia, takie jak ludzie, mogą wybierać między dobrem a złem,  
ale są to wybory, na które my, drzewa, niestety nie mamy wpływu. A skoro 
jest w nas tak wielka moc, czy nie moglibyśmy zmusić wszystkich ludzi  
do pokochania natury i do tego, by żyli z nami w pełnej harmonii? – Nowa 
zadała pytanie, którego nawet nie przemyślała, a które po prostu wyrzuciła 
z siebie z dużym natężeniem w swoim drzewnym głosie.
 – Hm… – mądry dąb odczekał chwilę i rzekł: – Moi pradawni przodkowie, 
których spróchniałe drewno już wieki temu dało życie nowym istnieniom, 
powiadali, że nie w tych siła, którzy zmuszać umieją, lecz w tych, którzy 
moc swoich wyborów rozumieją.  
 Po tych słowach z wielkim szumem i wśród ptasich arii odśpiewano 
nowy hymn, którego słowa już wszystkim były znane: 

Gdy serca jeden rytm wybiją,
gdy mądrości lata odjęte zostaną,

drzewa i ludzie w przyjaźni wielki nowy dom utworzą.
Tam, gdzie rosną pomysły,

tam, gdzie rosną idee –
tam niech miłość zwycięży, tam wielkie nadzieje.

Amelka - 
uratowana butelka

Mateusz Nowak

Pełniąc funkcję Lidera Sekcji Infolinii, jestem odpowiedzialny 
za utrzymanie najwyższych standardów jakości obsługi  
oraz optymalizację procesów, które ułatwiają naszym  
klientom poruszanie się w świecie bankowości. Zamiłowanie 
do bajek pojawiło się u mnie wraz z narodzinami córki – 
Marceliny, która obok tytułowej Amelki jest główną postacią 
mojej opowieści. Ojcostwo daje doskonałe możliwości  
do kształtowania postaw proekologicznych u najmłodszego 
pokolenia, które już niedługo będzie brało na siebie  
odpowiedzialność za otaczające je środowisko naturalne. 
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W Alior Banku pracuję na stanowisku Starszego Specjalisty 
ds. Audytu. Dzięki inicjatywie „Bajkowy Alior Bank”  
na kilka dłuższych chwil, zamiast ustaleń, obserwacji  
i zaleceń, skupiłem się na tworzeniu bardziej przystępnych 
opisów. Osadzenie bajki w kontekście przyrodniczym 
dla amatora pieszych wędrówek, wędkarstwa, pływania  
i przejażdżek rowerowych (za jakiego się uważam)  
było przyjemnością, a możliwość nadania głównym  
bohaterom imion własnych dzieci – dodatkowym  
czynnikiem dopingującym.

Myślę, że w życiu każdego człowieka przynajmniej raz 
pojawiło się pytanie: „Co by było, gdyby…?”. Pewnego 
pięknego popołudnia, patrząc na nowy balkon, zaczęłam 
się zastanawiać, co stałoby się z małym drzewkiem,  
gdyby właśnie tam wyrosło. Jak zachowaliby się ludzie,  
do których ten balkon należy? Stworzyłam rzeczywistość 
z wielu drobnych decyzji, które mogły przecież zostać 
podjęte. Chciałam zabrać Czytelnika w podróż, którą  
będzie mógł przypomnieć sobie w sytuacji, gdy będzie 
miał wpływ na zmianę. Choćby najmniejszą…  
A to tylko jedna z wielu historii, której ziarenko prawdy 
może wykiełkować i odmienić los.

Bajka o kranie, 
który umiał mówić

Gdy szumią drzewa...

Piotr Morka

Marta Melerowicz
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Na co dzień pracuję jako analityk w obszarze przeciw-
działania przestępstwom kredytowym. Uważam,  
że kontakt z naturą ma mnóstwo zalet. Nasze miasta  
powinny być bardziej zielone – nie tylko w bajkach.

W Alior Banku, w Departamencie Windykacji i Restru- 
kturyzacji Klienta Biznesowego, pracuję od 2013 r.  
Ekologia jest dla mnie bardzo ważna z uwagi na mojego 
synka Antosia – chciałabym, żeby oddychał jak najlep-
szym powietrzem i był silny i zdrowy. Bajki, wierszyki  
i opowiadania piszę od sześciu lat dla swojego synka, 
historia zawarta w tej książeczce również powstała  
z dedykacją dla niego.

Niezapominajka

Bajka o Plastikowym  
Królestwie

Mateusz Kreft

Marlena Słomska
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Uważam, że w dzisiejszych czasach powinno się pisać  
o sprawach, które mają wydźwięk społeczny i dotyczą  
nas wszystkich. Ekologia jest mi bliska od zawsze,  
na co dzień próbuję żyć w zgodzie z naturą.  
W Alior Banku pracuję jako Ekspert ds. Sprzedaży  
Telefonicznej. Zajmuję się pełną obsługą klienta,  
który ubiega się o kredyt.

Jak trafić  
do krainy recyklingu?

Drzewo

Katarzyna Topolska-Szelest

Kacper Głód

W Alior Banku pracuję od 2015 r. – od początku  
zajmuję się zarządzaniem uprawnieniami. Obecnie  
jestem Liderem Sekcji Zarządzania Uprawnieniami,  
a więc tematy takie jak nadawanie, odbieranie  
uprawnień, recertyfikacja dostępów czy kontrole  
uprawnień nie mają przede mną tajemnic. Prywatnie  
staram się każdego dnia funkcjonować w duchu less waste. 
W życiu kieruję się zasadą, że zmiany należy zaczynać  
od siebie, dlatego ekologia nie jest dla mnie modą 
czy chwilowym zainteresowaniem, lecz codziennością,  
którą mogę (i chcę) kreować.








