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Drogie Przyszłe Pokolenie, 
 

Nie wiem, który obecnie macie rok ani z jakiego powodu mój skromny list trafił 
w Wasze ręce. Patrząc na nasz obecny świat, zastanawiam się tylko, czy sobie 
poradziliście. Czy żyjecie teraz  w świecie z niebieskim niebem i zielonym drzewami, 
czy znacie jeszcze kolorowe kwiaty, zimne deszcze i chłodne wiatry? A może otwarta 
przestrzeń jest już tylko piękną bajką na dobranoc? A jeżeli istnieje, może znacie              
ją tylko z widoku czarnego nieba i sadzy, brudnych budynków i zamkniętych za szyną 
roślin. Może potrzebujecie masek i hełmów, żeby wychodzić na dwór, a czas kiedy 
kwiaty i trawa potrafiły rosnąć swobodnie, czas kiedy powietrze płynęło z drzew                        
i wiatru, czas kiedy jedzenie sprawiało przyjemność, to już tylko przeszłość. Może                     
nie wiecie już, co to kreatywność  i samodzielność. Może wybieracie sobie dzieci,                     
a miłość i namiętność już dawno poszła  w zapomnienie. A może jednak czytacie to, 
aby przeżyć. 
 

Pisząc ten list, żyję w zabawnym, przedziwnym świecie. Mimo spalin, poczuć 
jeszcze mogę błękitne powietrze, mimo odpadów, śmieci i pożarów, mogę jeszcze 
widzieć trawę i kwiaty, mimo niszczącego świat globalnego ocieplenia, mogę się 
jeszcze cieszyć pogodą, która nie morduje mojego miasta. Mogę nadal chodzić                         
do szkoły i cieszyć się edukacją, przyzwyczajona do programu niezmienionego przez 
150 lat. I chociaż jestem oceniana numerkami definiującymi moją wiedzę, pomimo,         
że ich wartość bazuje na pojemności mojej pamięci, jestem szczęśliwa. Bo żyję                        
w Polsce w czasach pokoju i względnej wolności słowa. Choć konfliktów wokół                             
i karcenia za własne zdanie wcale nie brakuje. Jednak chociaż świat,   w którym żyję, 
nie jest idealny, to nadal istnieje  i jest ....niepowtarzalny. Jeszcze sobie radzę i mogę 
żyć, martwiąc się bardziej o ocenę za sprawdzian niż o własne życie. Drogie Przyszłe 
Pokolenie, my już chyba o Was nie myślimy. Bo to, co nam się wydawało daleką 
przyszłością, dla Was się stało codziennością. 
 

I choć uwielbiam zmiany i cieszy mnie, jak daleko jako ludzie doszliśmy, boję się, 
jak to się może skończyć. Moje Przyszłe Pokolenie- w razie czego- chcę Was z góry 
przeprosić. Za naszą ignorancję i za to jak bardzo zignorowaliśmy Waszą przyszłą 
sytuację. Jeżeli ziemia nie dożyła Waszego żywota, wiedzcie że to nasza wina. To nasza 
wina, że nie możecie mieć dzieciństwa. 
 

Drogie Przyszłe Pokolenia, pewnie czujecie się zawiedzeni i wcale się nie dziwię. 
Oczekujecie wyjaśnień, pragniecie wiedzieć, dlaczego odeszliśmy pozostawiając Was 
naszemu bałaganowi. Drogie Dzieci, kolejne pokolenia od zawsze żyły w bałaganach 
tych poprzednich. I mogą Wam mówić: „Nie zrozumiecie, jesteście za młodzi”                            
albo „Dzisiejsze dzieci nigdy nie zrozumieją” albo „Kiedyś było lepiej”. No było lepiej,                      



ale czyja to wina, że to już minęło? Drogie Dzieci, znajdźcie siłę, żeby się przeciwstawić. 
Bo my, poprzednie pokolenia, już dokonaliśmy żywota na tej pięknej ziemi, zostawiając 
po sobie skrawki ostrzy zła, których teraz nie sposób wyrzucić. Zostawiliśmy Was,         
jakby oczekując, że po nas sprzątniecie, nie myśląc o tym, że my już swoje przeżyliśmy,                        
ale Wasze życie dopiero się zaczyna. 
 

Moi Kochani, wiem że sobie poradzicie. Bo jeżeli żyliście dość długo,                                 
by   to przeczytać to znaczy, że byliście dość mądrzy, by przetrwać. Nie mogę  prawić  
Wam kazań i mówić, jak postępować. Kto wie, jak bardzo zmieniła się przyszłość                                      
i jak przyjdzie zmierzyć się z życiem   od nowa? Mogę teraz mówić „wszystko będzie 
dobrze”, ale dopóki ci, co mają mieć nas w opiece  nie zniszczą w pył  globalnego 
ocieplenia, wojna wciąż będzie za rogiem, a osiąganie celów wciąż górować będzie           
nad moralnością…Pozostaje tylko marzyć i mieć nadzieję na dobre zakończenie. Życie 
jednak nie jest bajką...I jeżeli rzeczywiście zakończy się jedną, wielką o przetrwanie 
walką...Jedyne, co Wam mogę teraz przekazać to… 
Przepraszam. 
                                                                       Przedstawiciel Poprzedniego Pokolenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


