
Czerwony
Kapturek

w mieście
przyszłości

część 4

Ilustracje: Dorota Szoblik







- Bynajmniej - odparł niechętnie 
   - Plastikowe śmieci, które dostają się do środowiska zostają w nim latami. 

        Zwierzęta mylą je z pokarmem, przez co szkodzą swojemu zdrowiu. 

  

- Chyba przesadzasz - spojrzała z niedowierzaniem dziewczynka.

- Okropieństwo! - powiedział syn Pana Wilka z niesmakiem. 

- W odróżnieniu od śladów, które zostawiają zwierzęta,

         tych ludzkich nie da się tak łatwo zetrzeć. 
               To zjawisko ma nawet specjalną nazwę 

                               - jest to ślad węglowy. 

- Węglowy? - zdziwił się Czerwony Kapturek

- to znaczy, że rysuje się go węglem? - zapytała.

 - Niestety nie - pokręcił głową Klucha.
 - Chodzi o to, że do stworzenia każdej rzeczy, 
   której potrzebuje człowiek, zużywa się energię. 
   A do jej wytworzenia spala się najczęściej węgiel.

- Naprawdę? - powiedział chłopiec klękając, 

         by zawiązać sznurówkę w bucie.

- Klucha posmutniał i skręcił 
        w stronę podwórka.

- Tak. Do produkcji twoich butów 
   też zużywa się energię, często 
   pochodzącą ze spalania węgla. 
       W ten sposób każda rzecz, 
   którą kupujemy, zostawia
  na planecie swój ślad węglowy.

Nawet taka, która przyda 
nam się tylko przez chwilę. 

Wystarczy spojrzeć 
  na tę butelkę po płynie, 
   albo na tę reklamówkę 

- Ludzie zostawiają po sobie  bardzo dużo śladów. 
   - wtrącił Klucha drepcząc przed siebie, spoglądając 
      na odciski swoich łap.



- Nie denerwuj się Klucho 
       - próbował pocieszyć kota 
              Czerwony Kapturek 
- może nie wszyscy ludzie 
chcą w ten sposób postępować!

- No właśnie 
- zgodził się syn Pana Wilka.

- Na przykład my, jak dorośniemy, moglibyśmy stworzyć 
    świat, w którym ludzie będą po sobie zostawiać tylko 
   takie ślady, jak zwierzęta i nie będą one złe dla środowiska 
                           - powiedział syn Pana Wilka wdrapując się niczym zwinna małpka 
                                       na pobliskie drabinki, ulubione miejsce spotkań przyjaciół.
 
- Jeśli chcesz to sprawdzić 
    - powiedział kot Klucha, puszczając oko do Czerwonego Kapturka 

- to może  popatrz przez lunetę, którą 
   masz w plecaku i powiedz, co widzisz.

Chłopiec stojąc na szczycie drabinkowego domku wyciągnął 

    z plecaka lunetę i zaczął rozglądać się po okolicy. 

- Chyba widzę ten świat! 
   - powiedział zaskoczony, gdy po chwili zobaczył 
   krajobraz całkiem inny, niż ten który znał. Rozpoznał 
w nim dorosłego siebie, dużego Czerwonego Kapturka 
  i nieco siwego już Kota Kluchę. Luneta powiększyła 
    się tak, by troje przyjaciół mogło zajrzeć 
      do środka i całkiem nieoczekiwanie 
     przenieśli się do świata przyszłości.



W świecie tym wszystko było czyste. 
   Niebo mieniło się błękitem, ptaki wesoło ćwierkały, 

   a wokół fruwały bajecznie kolorowe motylki i ważki. 

                                    Powietrze pachniało świeżością.

Przyjaciele rozglądali się 
ze zdziwieniem wokół 

i nie mogli uwierzyć, że ich okolica 
mogła się tak zmienić. 

Kamienica, w której mieszkał 
syn Pana Wilka była pięknie 

odremontowana, a nowe okna 
lśniły tęczowym blaskiem, 

ściany natomiast były pokryte 
roślinami, tak samo 
jak dachy i kominy, 
z których wyrastały 

kwitnące pnącza.

Po drugiej stronie 
 ulicy Ciepłej, pod blokiem, 
widać było nowoczesne 
 auta, które zamiast jeździć, 
latały. Gdy przemieszczały 
 się, nie zostawiały smug dymu. 
Nawet autobus, 
był bardzo nowoczesny i cichy. 

- Chodźcie za mną, coś wam pokażę 

   - powiedział kot Klucha, zadowolony z oszałamiającego 

                         wrażenia jakie zrobił na dwójce przyjaciół. 

Przyjaciele, przejęci i zaciekawieni 
  zarazem, pobiegli za nim wprost 
    do mieszkania Babci. 
Babcia była w tak samo dobrej formie, 
  co w ich prawdziwej rzeczywistości, 
    choć musiały już minąć całe lata, 
sądząc po solidnym wąsie syna Pana Wilka.



- Babciu, ale Ty się w ogóle 
   nic nie zmieniłaś! 
    - krzyknął Czerwony Kapturek 
       tuląc się do babci na powitanie.

- Jesteś bardzo uprzejma 
   - przytaknęła babcia 

- to pewnie wiosna mi tak służy. 
   Dużo chodzę na spacery, a odkąd 
   w okolicy nie ma smogu, powietrze 
   jest naprawdę zdrowe. 
   A dzięki temu i ja czuję się zdrowsza!

- Ale jak to się stało, że smog całkowicie zniknął? 
    - zapytał Czerwony Kapturek z niedowierzaniem.

- Nie pamiętasz? - zdziwiła się babcia 

- Na szczęście zapisałam 
   na tablecie wycinki z gazet 
     z tamtego okresu 

-  kliknęła kilka razy i zaczęła 
     dzieciom pokazywać 
      historyczne wydania gazet.



- Najpierw zniknęły wszystkie piece, 

   które wypuszczały przez kominy kłęby dymu. 

   Potem ocieplono stare budynki. 

Dzięki kampanii, którą przeprowadziliście 

   wśród mieszkańców osiedla, sąsiedzi 

   przekonali się, że warto korzystać 

      z ciepła systemowego.  

W dodatku nauczyli się   

mądrze korzystać z energii 

i przestali ją marnować. 

  Z pomocą przyszła technologia.

Od tej pory każdy swoim telefonem 

  mógł sterować energią i ciepłem 

     w swoim mieszkaniu. 

Zaoszczędziliśmy pieniądze 

    i nie zużyliśmy zasobów planety, 

     zmniejszając efekt cieplarniany. 

Dzięki temu powróciły piękne zimy! 

- powiedziała babcia, odkładając 

   tablet na szafkę z butami.  

- A przecież to wszystko zaczęło się w dniu, 

  kiedy zorganizowaliśmy zebranie dla sąsiadów. 

  To wy narysowaliście na chodniku zielone osiedle, 

  żeby przekonać ich do zmiany, pamiętacie? 

Jestem z Was 

cały czas taka dumna! 

- dodała wzruszona i wyszła.



Przyjaciele mocno zaskoczeni spojrzeli na kota Kluchę, 
 który korzystając z nieobecności babci wskoczył 
  na parapet, by pokazać im coś jeszcze: - Widzicie tę elektrociepłownię? 

Zobaczcie, że z wysokiego komina 
nie wydostają się już żadne chmury dymu.

- Rzeczywiście - zdziwił się Czerwony Kapturek.

- A jakie to są? - zapytał Czerwony Kapturek.

- To dlatego, że wszyscy zaczęli się martwić o naszą planetę. 
    Gdy razem zaczęli szukać sposobów, by nie marnować zasobów, 
    znaleźli ich wiele. Firmy dostarczające ciepło już od dawna 
         myślały o tym, by jak najmniej wpływać na środowisko 
i inwestowały w różne nowoczesne technologie. Dzięki temu korzystamy 
      z ciepła, które jest przyjazne dla planety. Teraz większość energii 
             produkujemy wykorzystując odnawialne źródła energii.

Spójrz - obok elektrociepłowni stoją wiatraki 
  i ogromne baterie słoneczne, z których wytwarza 
   się ciepło. Co prawda w naszym klimacie nie zawsze 
        świeci słońce, by jego energia ogrzała cały kraj 
            w czasie zimy. Nie zawsze też wieje wiatr, 
         który mógłby napędzać wiatraki, ale połączenie 
      technologii daje nowe ciepło, przyjazne dla środowiska.

- Te, które nigdy się nie wyczerpią - są nimi na przykład 
             słońce czy wiatr oraz energia tworzona 
                  z prądów morskich i wód rzecznych.





Trójka przyjaciół obserwując 

  tę scenę parsknęła śmiechem

     i ruszyła razem z babcią 

      w kierunku śmietnika. 

Wychodząc na klatkę schodową natknęli się 

  na sąsiadkę,  zamykającą drzwi od swojego 

mieszkania, którą dopytywała wnuczka:

- Babciu, a czy przykręciłaś kaloryfery przed wyjściem? 

   Nie musimy ogrzewać, kiedy nikogo nie ma w środku, 

     tak nauczyliśmy się na Lekcjach Ciepła w szkole. 

    Kiedy wychodzimy ze szkoły też zawsze pilnujemy, 

   by nie zostawiać odkręconych kaloryferów, 

   bo kot Klucha mówił, że to straszne marnotrawsto!

- Jaki znowu kot Klucha? Coś podobnego… 

- mruknęła sąsiadka z niedowierzaniem, ale wróciła do domu, 

        żeby  upewnić się, czy ciepło się nie marnuje. 

        Kiedy ponownie wyszła, zobaczyła, że wnuczka 

            dziarsko zamyka okno na klatce schodowej.

- I okien też lepiej nie zostawiać otwartych bez potrzeby! 

- obruszyła się dziewczynka. 

- Czy ci dorośli nie wiedzą, że ani przegrzewanie 

nie jest dobre, ani wychładzanie. 

Jak się wietrzy, to trzeba to zrobić szybko 

i przy zakręconych kaloryferach. 

A jak się zostawia tak długo otwarte okno 

to potem powstają grzyby na ścianach 

i pleśnie, a od nich dostaje się alergię. 

To niezdrowe!



    - Czyli z tych śmieci 
         powstanie  jakiś 

nowy produkt? 
          - zapytał Czerwony Kapturek.









- Nie zapominaj, że babcia powiedziała, że wszystko 
   się zmieniło dzięki naszym pomysłom. I po tym, 
  jak książeczki o Czerwonym Kapturku trafiły do dzieci, 
            a przecież jeszcze żadnej nie napisaliśmy! 
                                                           - słusznie zauważył chłopiec.

- Masz rację, lepiej weźmy się do roboty - powiedziała dziewczynka 

   - napiszemy ją razem! Nauczymy dzieci tego, 
         czego nauczył nas kot Klucha. 

- Dzięki temu plastikowe woreczki już nie będą  zaśmiecać ulic, 
   bo zastąpią je takie lniane - powiedział chłopiec.

- I babcia będzie przez długi czas pełna energii, 
  dzięki zdrowemu powietrzu i czystemu otoczeniu 
    - powiedział chłopiec.

Pełni optymizmu ruszyli w kierunku domu 
  wymyślać plan na lepszy świat, a ślady 
  które po sobie pozostawiali stawały się 
z każdym krokiem coraz mniej widoczne...

- A ptaki na gałęziach drzew znów będą pełne soczystych 
  czereśni, zamiast plastikowych reklamówek 
     - powiedział Kot Klucha  oblizując się ze smakiem. 
       

 Czerwony Kapturek i syn Pana Wilka wybuchnęli 
  śmiechem równie soczystym, co wspomniane czereśnie. 



Posłuchaj bajki
na naszej
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Książeczka „Czerwony Kapturek w mieście” jest
częścią projektu ekologiczno-edukacyjnego,

zatytułowanego „Lekcje Ciepła”,
realizowanego przez dostawców

ciepła systemowego na terenie polskich miast.
W skład projektu wchodzą materiały edukacyjne dla

dzieci oraz nauczycieli w klasach I-II oraz IV-V szkół podstawowych. 
„Lekcje Ciepła” zostały uznane przez Komisję Europejską za jeden

z 12 najlepszych programów na rzecz poszanowania energii w Europie 
w 2019 roku. Patronat honorowy nad projektem objęły Ministerstwo 

Energii i Ministerstwo Środowiska.


