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W dobie szybkiego rozwoju cywilizacyjnego oraz zmian jakie zachodzą w środowisku, każdy z nas chciałby żyć w zdrowym i czystym, niemal idealnym świecie.
Tymczasem zmiany klimatu, zanieczyszczenie powietrza i wody, problem śmieci
i wiele innych powodują, że „,ochrona środowiska” i „,ekologia” nabierają nowego, większego znaczenia. Pamiętajmy, że to działalność człowieka doprowadziła
do tak wielu zagrożeń dla przyrody, dla środowiska. A przecież człowiek jest jego
częścią. Zmieniając własne zachowania możemy wypracować w sobie nawyki
i postawy, które przyczynią się do dbania i ochrony przyrody, ale będą również
wzorem dla innych oraz przyszłych pokoleń. Tu ważne jest realizowanie edukacji ekologicznej, uczenie szacunku do przyrody, rozsądne wydawanie pieniędzy,
segregowanie odpadów, oszczędne zużywanie wody, promowanie odnawialnych
źródeł energii i ekologicznego transportu czy pokazywanie zjawisk, jakie zachodzą w środowisku.
Edukacja ekologiczna, to ważny element działań Funduszu Partnerstwa. W różnorodny sposób przekazujemy wiedzę ludziom w różnym wieku, od najmłodszych do najstarszych, tworząc bajki, książeczki ćwiczeń, gry planszowe, questy
– wyprawy terenowe, teatrzyki i słuchowiska. Realizujemy warsztaty i konkursy.
Naszą zasadą jest nauka poprzez działanie i odkrywanie.
Oddajemy w ręce czytelników naszą najnowszą bajkę ekologiczną „,Rea, córka
burzy” wzbogaconą o ciekawostki, zadania i ćwiczenia edukacyjne, które zachęcają do rozważań o środowisku, zgłębiania wiedzy i wyciągania wniosków.
Prezentujemy również opowiadania napisane przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym, nagrodzone w naszym konkursie literackim ,,Moja kraina czystego powietrza - jakbym o nią dbał/dbała?”.
Mamy nadzieję, iż ,,Rea” zachwyci zarówno dzieci jak i dorosłych. Zachęcamy
do lektury!
Anna Woźniak-Lubaś
Prezes Funduszu Partnerstwa

REA,
CÓRKA BURZY
Sztorm trwał nieprzerwanie od wielu tygodni. Ciężkie ołowiane chmury stykały się z lądem. Nocą wiał potężny wiatr. Błyskawice raz po raz rozpalały niebo.
Na morzu olbrzymie bałwany z hukiem roztrzaskiwały się
o wysokie przybrzeżne skały. Powietrze wypełniał ryk burzy. Niebo
rozrywały błyskawice, a grzmoty przetaczały się od horyzontu po
horyzont. Jak okiem sięgnąć, cały świat oszalał.
O tej porze roku na oceanie powinien być spokój. Łagodne wiatry zazwyczaj delikatnie kołysały jachty zmierzające do portów. Rozszalała burza była czymś niezwykłym i niespotykanym
na tej szerokości geograficznej. Tym bardziej, że trwała już tak długo!
Odkąd jednak topnienie lodowców i ocieplenie klimatu stało się
faktem, takie anomalie pogodowe zdarzały się coraz częściej zagrażając życiu ludzi i zwierząt na całej planecie.
Podczas burzy samotny żeglarz w żółtym sztormiaku sterował w kierunku lądu. Spienione fale raz po raz przelewały się przez
pokład. Ciemne chmury mieszały się na horyzoncie z szarymi bałwanami utrudniając orientację w terenie. A on spieszył się bardzo,
bo właśnie miała się urodzić jego córka, więc nie zwracał uwagi
na rozszalałą burzę, tylko dzielnie podążał naprzód.
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Właśnie w taką noc przyszła na świat Rea. Gdy otworzyła oczy, pierwszą osobą, którą zobaczyła, był jej tato. Z chmurą jasnych włosów, żółtą brodą i niebieskimi oczami nie wyglądał
na twardego człowieka morza.
– Co za przeklęty sztorm – powiedział ochrypłym głosem. –
Szczęście, że dotarłem na czas.
Rea już wzięła wdech, żeby odpowiedzieć, że też się cieszy, ale właśnie wtedy ciszę szpitala przerwał grzmot tak potężny,
że szyby zadrżały w oknach. Rea nabrała tchu i krzyknęła z całej siły,
a burza natychmiast umilkła, skuliła się w kłębek i schowała w jaskini na brzegu morza.

– Oho! – mama z uznaniem spojrzała na córkę. – Taka mała,
a niczego się nie boi!

Tak, tak to właśnie było, kiedy Rea przyszła na świat.

Rea nie od razu była Reą. Jej tato chciał, żeby miała na
imię Lorelaj, albo Melpomena lub choćby Meluzyna. Ale mama Rei
popukała się palcem w czoło i powiedziała, że dziecko ma mieć imię
krótkie i konkretne, żeby się później nie musiało męczyć z wypełnianiem setek formularzy. I tato Rei musiał jej przyznać rację.
Mama Rei była specjalistką inżynierii środowiska, miała
umysł ścisły i praktyczny. Przez całe życie szukała technicznych rozwiązań zmniejszających negatywny wpływ człowieka na przyrodę.
Kiedy władze kilku miast postanowiły, że należy wyprostować bieg bardzo długiej i krętej rzeki, żeby móc rozbudować
metropolie i połączyć je siecią autostrad, to właśnie ona zwróciła
uwagę na skutki takich działań. Pokazała, że rzeki, które nie mają
naturalnych zakrętów, płyną szybciej i łatwiej wylewają. „,To grozi
powodziami w miastach” – mówiła. Poza tym pokazała, że odebranie wody lasom rosnącym wokół biegu rzeki spowoduje, że drzewa
będą usychać. „,Znikną w ten sposób całe połacie lasu – ostrzegała. – A to grozi suszą na wsi. Czy chcecie nasz kontynent zamienić w pustynię?” Prezydenci miast liczyli się z jej zdaniem, bo była
mądrym i doświadczonym doradcą. „,Czy nie lepiej połączyć miasta
mostami?” – pytała, a oni przyznali jej rację. W ten sposób uratowała rzekę, lasy i wszystkie zwierzęta, które tam mieszkają. A mosty
stały się atrakcją turystyczną sławną na cały świat.
Innym razem nie dopuściła do wycięcia ogromnego drzewa rosnącego na przedmieściach stolicy. Inwestorzy zamierzali wybudować tam największe centrum handlowe na świecie, ale w tym
celu musieliby wyciąć wszystkie drzewa, w tym to jedno, które było
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domem wielu gatunków żywych istot. I znowu to ona pokazała,
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że zbudowanie w tym miejscu wielkiego centrum zniszczy miejsce
życia pszczół, trzmieli, ważek, pająków, grzybów, traw i kwiatów,
wróbli, sów, dzięciołów, wiewiórek, borsuków i jeży. „,Czy pomyśleliście, jakie skutki będzie miało wasze działanie dla ludzi za lat dziesięć, pięćdziesiąt albo dziewięćdziesiąt? Czy bierzecie pod uwagę
to, co po was zostanie za sto lat? Wszystko, co robicie teraz, robicie
swoim dzieciom, wnukom, ich dzieciom i ich wnukom. Za sto lat nie
będzie śladu po zyskach, jakich spodziewacie się z wielkiego centrum handlowego. Zostanie po nim ruina. Ale jeśli nie wytniecie tego
drzewa, ono nadal będzie domem dla milionów żywych organizmów.
Pszczoły, trzmiele, grzyby i trawy są niezbędne do życia na naszej
planecie. Czy pieniądze, które teraz zarobicie, zrekompensują taką
stratę?”

Tak, była mistrzynią zadawania trudnych pytań.

ZADANIE

Jakie jest Twoje ulubione drzewo? Czy to będzie smukła sosna? Potężny dąb? A może czereśnia z rozłożystymi gałęziami? Postaraj się znaleźć swoje ulubione drzewo na podwórku, w lesie lub w parku. Przyjrzyj
mu się dokładnie. Jaki kształt mają jego liście? Czy ma jakieś owoce?
Jak wyglądają? Czy jego kora jest gładka, a może bardzo pomarszczona? Postaraj się je narysować. Niezależnie od tego, jakie drzewo
wybierzesz, pamiętaj, że wszystkie są bardzo cenne. Kiedy już skończysz swoje arcydzieło, zastanów się, a następnie napisz w chmurkach, dlaczego drzewa są tak bardzo cenne i ważne.
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Moje ulubione drzewo to: .....................................
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ZADANIE

Mama Rei powtarzała, że jedno drzewo jest domem wielu gatunków
żywych istot. W gałęziach, konarach, a nawet w korze i korzeniach
drzew mieszka wiele gatunków zwierząt i owadów. Wybierz się na
spacer i sprawdź, jakie stworzenia żyją na drzewie, w drzewie lub w korzeniach i trawie pod drzewem. Jeśli weźmiesz ze sobą lupę lub lornetkę, być może dostrzeżesz żyjątka, których jeszcze nigdy wcześniej nie
spotkałeś? Zabaw się w przyrodnika- odkrywcę! Obserwuj przyrodę,
a następnie sporządź kolorowe portrety zwierzętom i owadom, które
spotkałeś.
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– Naprawdę uważasz, że człowiek chciałby mieć na imię
Lina, Burta albo Szekla tylko dlatego, że ma ojca – żeglarza? – zapytała więc wtedy w grudniu, kiedy na morzu szalał sztorm, a na świat
przyszła mała dziewczynka.
Po długich dyskusjach oboje zgodzili się, żeby Rea była Reą.
I tak już zostało.

Rea mieszkała w szarym domu otoczonym starymi powykrzywianymi sosnami, które trochę osłaniały dom od wiatru, ale nie
za bardzo. Do morza schodziło się wysokimi, kamiennymi schodami,
które kiedyś, dawno temu wykuł w skale jej dziadek. A może nawet
dziadek jej dziadka? Mama Rei nie pamiętała tego dokładnie, tak
dawno to było. I Rea zbiegała tymi schodami codziennie nad brzeg
morza, bo tam była najwspanialsza plaża. A Rea uwielbiała bawić
się w piasku.
Po sąsiedzku mieszkała rodzina z chłopcem trochę starszym od Rei. Rea urodziła się szóstego grudnia, Wolfgang dwunastego czerwca.
– Dwunastego szóstego i szóstego dwunastego! Co za
zbieg okoliczności! – śmiali się ich rodzice, siedząc na kocu na plaży.
Była wiosna i słońce dopiero zaczynało mocniej przygrzewać. Koszyk z jedzeniem i filiżanki z kawą ustawili na wielkim
kamieniu, który tato Rei nazywał Czarcim Kamieniem. Nie mieli
ze sobą ani jednego foliowego woreczka. Ani jednego zbędnego
opakowania.
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– Jak wy to robicie, że nie ma żadnych śmieci po naszych
piknikach? – pytali znajomi, a oni tłumaczyli, że najważniejszym
sposobem radzenia sobie ze śmieciami jest po prostu ich niewytwarzanie.
– Przede wszystkim nie używamy żadnych jednorazowych
przedmiotów – mówili i to była prawda. – Unikamy też plastikowych
zabawek. Zobaczcie sami!

Dzieci w tym czasie bawiły się nieopodal. Wolfgang kopał
patykiem dziurę do środka ziemi, Rea budowała z kamyczków falochron i zaganiała ławice małych rybek, żeby wpłynęły do zatoki.
Rybki jednak wolały otwarte morze.
– Pa, pa! – zawołały i odpłynęły machając posrebrzanymi
ogonkami.
Nieopodal duży ptak dziobał okruszki po herbatnikach.
– Niezłe, ale wolę sardynki – mruknął ponuro kruk.

Tato Rei często wypływał w morze.
– Musisz na tak długo znikać? – Rea zapytała go przy pożegnaniu.
– Nie muszę – odpowiedział, siadając obok niej. – Ale bardzo chcę. Morze to moja praca i pasja. I miłość. Jestem człowiekiem
morza.
– Kochasz morze bardziej niż mnie? – zapytała Rea, wtulając się w jego pachnący wiatrem rękaw.
– Niczego nie kocham bardziej niż ciebie. I dlatego zawsze
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będę do ciebie wracał. Oczywiście, jak już nie będę mógł patrzeć
na to okropne morze – powiedział i oboje się roześmiali, bo wiadomo
było, że tato Rei uwielbia morze i wcale nie uważa, że jest okropne.
– Był kiedyś taki jeden, wołali na niego Odyseusz. Ten, jak wypłynął, to nie mógł wrócić do domu przez dwadzieścia lat. No, ale
on się naraził samemu Posejdonowi, bogowi mórz i oceanów. Niby
dobry był z niego żeglarz, tylko ciągle błądził i roztrzaskiwał okręty
o skały. Jakiś taki pechowy był. Nie chciałbym go mieć w załodze.
– I co się z nim stało? – chciała wiedzieć Rea.
– Błądził i błądził, aż wreszcie trafił na dwór Eola, boga
wiatrów. I tam podczas uczty opowiedział mu swoje przygody,
a opowiadać umiał lepiej niż żeglować. Spodobał się Eolowi, który
w zamian za piękne opowieści i miłe towarzystwo, zamknął w worku niepomyślne wiatry. „,Nie otwieraj ich, bracie, – powiedział Odyseuszowi na pożegnanie – dopóki nie zawiniesz do portu na Itace”.
Itaka to była wyspa, na której mieszkał ten cały Odyseusz. I rzeczywiście, jak powiedział stary Eol, tak się stało. Okręty Odyseusza
płynęły spokojnie do domu. Niestety, wiesz, co się wydarzyło?
Rea pokręciła przecząco głową.
– Towarzysze Odyseusza zaczęli szemrać między sobą:
„,Ciekawe, jakie skarby kapitan ukrywa w tych workach?” I kiedy już
było widać brzegi Itaki, jak myślisz, co zrobili?
– Otworzyli worek?
– No właśnie. Zerwał się wielki wiatr, niebo zasnuły czarne
chmury i rozpętała się taka burza, że nic nie było widać na wyciągnięcie ręki. Odyseusz nie wiedział, dokąd płynąć i znowu pomylił
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kierunki. I tak, tułając się po obcych wodach, odwiedził wiele lądów,
do których później nie udało się dotrzeć nikomu innemu.
– A tobie?
– Nawet mnie. – Tato Rei uśmiechnął się łobuzersko. – Zre-sztą ja lepiej żegluję, niż opowiadam.
– I nie zamierzasz chyba nikomu się narażać? – chciała
upewnić się dziewczynka. Jej ojciec spoważniał.
– Dzisiaj to nie bóg wiatrów miesza szyki żeglarzom i powoduje zaburzenia klimatyczne. Wysyłamy w powietrze tyle dymów
i spalin, że nasza atmosfera ciągle się ociepla. Przez to topnieją
lodowce i zmieniają się prądy morskie – wyjaśnił jej ojciec. – Czyli
w jednym miejscu jest za dużo wody, wieją gwałtowne wiatry, powodzie i sztormy niszczą wsie i miasta, a gdzie indziej panuje susza.
Rozumiesz?

ZADANIE
Ocieplanie się atmosfery, o którym tata opowiedział Rei, ma swoją
nazwę. Rozwiąż rebus i dowiedz się jak ona brzmi.
o

-10 C

GLOBUS + ALNE
12

o

+30 C

Z PIĄTKU NA SOBOTĘ
NASTĄPIŁO GWAŁTOWNE

Samodzielnie lub z opiekunem poszukaj informacji o tym zjawisku.
Następnie w ramkach wypisz lub narysuj, jakie są jego przyczyny,
a jakie skutki.

Przyczyny:

Skutki:
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Rea pokiwała głową.

– Teraz płynę na ekspedycję badawczą na Arktykę. Wokół
Arktyki topnieją lodowce. Ogromne kawały lodu spadają do oceanów i w ten sposób po pierwsze zwierzęta tracą swój dotychczasowy dom, a nie są w stanie tak szybko się przystosować do ocieplenia klimatu. Musimy ratować niedźwiedzie polarne, foki, morsy
i całe ławice ryb, które rozmnażają się i żyją w wodach arktycznych.
Po drugie lód topniejąc podnosi poziom wód w morzach i oceanach.
Znikają mniejsze wyspy, a nawet całe archipelagi. To bardzo niedobre dla bioróżnorodności na naszej planecie.
– Bio czego? – chciała wiedzieć Rea.
– Bioróżnorodność — czyli korzystne bogactwo różnych
form życia. Wiele gatunków roślin, grzybów, małych skorupiaków,
ślimaczków, pająków, owadów, ryb, ptaków i ssaków żyje obok
siebie. Jakby wyglądał nasz świat, gdyby w lasach rosły tylko buki,
w morzach pływały wyłącznie śledzie, a na drzewach nie było żadnego innego ptaka oprócz skowronka?
Rea zaczęła się śmiać.
– Dlatego muszę popłynąć na Arktykę i sprawdzić, co da się
jeszcze zrobić. Jak uratować naszą planetę – powiedział jej tato.
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ZADANIE

Tata próbował wytłumaczyć Rei, że utrata różnorodności biologicznej stwarza ogromne zagrożenie dla istnienia całej naszej planety.
Zastanów się, jak wygląda bioróżnorodność w lesie, a jak w oceanie lub rzece. Zastanów się, jakie rośliny i zwierzęta w nich żyją.
Narysuj, jak według Ciebie wygląda bioróżnorodność w morzu, lesie
lub rzece. Pamiętaj, że im więcej różnych gatunków roślin, drzew,
grzybów, zwierząt, ssaków, ptaków, ryb, owadów, płazów czy gadów
- tym lepiej!
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Opisz własnymi słowami, czym jest bioróżnorodność.

Dziewczynka spojrzała w twarz ojca. Poczuła, że będzie
tęsknić za jego niebieskimi oczami, żółtą brodą i chropowatym
głosem.
– Pomyśl, Rea, mieszkamy i żyjemy na jednej planecie.
Ilekroć popatrzysz na fale na horyzoncie, tylekroć zobaczysz
to samo, co ja.
– A ty, jak popatrzysz w rozgwieżdżone niebo, to wiedz,
że ja też je widzę ze swojego okna – powiedziała i to było pożegnanie.
I od tej pory, kiedy Rea tęskniła do taty, patrzyła na fale
na horyzoncie i było wtedy tak, jakby siedział obok niej na piasku.
A kiedy on tęsknił za nią, patrzył w rozgwieżdżone północne niebo i było tak, jakby przykrywał ją kołderką w jej pokoiku.
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ZADANIE

Rea i tata patrząc w niebo widzieli te same gwiazdy. Czy wiesz, że dawniej podróżnicy wykorzystywali gwiazdy, by odnaleźć drogę? Zarówno
żeglarze, jak i wędrowcy doskonale znali się na gwiazdach i potrafili
rozpoznać wszystkie gwiazdozbiory. Jednym ze sposobów wyznaczania kierunków i odnajdywania drogi w podróży było znalezienie na niebie Gwiazdy Polarnej (zwanej również Biegunową lub Północną). Połącz w odpowiedniej kolejności gwiazdki i dowiedz się, jak wyglądają
gwiazdozbiory „,Wielki Wóz” i „,Mały Wóz”. Strzałki pokażą Ci, w jaki
sposób odnaleźć Gwiazdę Polarną i jak wyznaczyć kierunek północny. Jeśli już wiesz, jak wyglądają gwiazdozbiory „,Wielki Wóz „ i „,Mały
Wóz”, postaraj się odszukać na niebie Gwiazdę Polarną, a następnie
wyznacz kierunki.

CZY WIESZ, ŻE ...?
Charakterystyczną cechą Gwiazdy
Polarnej jest to, że niemal nie zmienia ona położenia w ciągu nocy,
podczas gdy inne gwiazdy krążą wokół bieguna lub wschodzą i zachodzą. Jest ona najjaśniejszą gwiazdą
w gwiazdozbiorze Małej Niedźwiedzicy (zwanej również ,„Małym
Wozem”) i przez to, że znajduje się
najbliżej Bieguna Północnego i w zasadzie nie zmienia swojego położenia, zawsze wskazuje nam kierunek
północny. Jej odszukanie polega na
znalezieniu innego gwiazdozbioru,
zwanego „,Wielkim Wozem”, a dokładnie tzw. jego tylnych kół. Odległość między nimi odmierzona 5-krotnie w linii prostej wskaże Gwiazdę
Polarną, która znajduje się na samym
końcu „dyszla” gwiazdozbioru „,Mały
Wóz”. By wyznaczyć kierunki, należy od Gwiazdy Polarnej poprowadzić
linię pionową w dół, do horyzontu
i w ten sposób wyznaczony zostanie kierunek północy geograficznej.
Stojąc twarzą do kierunku północnego za plecami mamy południe, prawa
ręka wyciągnięta w bok wskaże nam
wschód, lewa natomiast wyznaczy
nam zachód.
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Rea codziennie zbiegała schodami między powykrzywianymi przez morskie wiatry sosnami. Lubiła spotykać się tam z Wolfgangiem. Czasem na plażę przychodziły też inne dzieci z mamami
i tatusiami i wszyscy budowali zamki.
Rea z Wolfgangiem budowała mosty.
– W tym miejscu podeprzyj – mówiła do Wolfganga dając
mu kawałek drewna poczerniały od słonej wody, obrośnięty białymi
muszelkami.
– Patrz – Wolfgang wskazał ręką żagle na horyzoncie. – To
twój tato?
Rea przysłoniła oczy wierzchem dłoni.
– Nie – zaprzeczyła. – On teraz pływa na fregacie, a to jest
barkentyna.
I narysowała patykiem na pisku fregatę, a obok barkentynę.
– Widzisz różnicę?
– Aha.
Potem wrócili do budowy mostu, bo robota nie może długo
czekać.
Na Czarcim Kamieniu duży kruk przekrzywiał głowę raz
w jedną, raz w drugą stronę. W oddali krzyczały mewy.
Zanim Rea i Wolfgang skończyli budować most, mama
Wolfganga zabrała go do domu. Wolfgang zawsze musiał wracać
do domu, jeśli jego mama uznała, że jest pora obiadu, albo że jest
za zimno na zabawę na plaży, albo że Wolfgang jest zmęczony.
I wtedy Rea bawiła się sama. Jak była głodna, szła do domu coś
zjeść. Jak było jej zimno, szła, żeby się ubrać. Jak była zmęczona,
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kładła się na piasku i odpoczywała.
Wieczorem wracała mama i razem robiły kolację.
– Co dzisiaj robiłaś? – pytała mama przewracając naleśniki.
– Najpierw budowaliśmy mosty. Znalazłam kawałek czarnego drewna z białymi tymi… muszelkami, mówię, ci, idealny.
A Wolfgang zobaczył barkentynę, taką piękną, że aż, że aż…
mmm! – Rea opowiadała oblizując łyżkę z dżemu.
Kiedy Rei nie chciało się wychodzić z domu, robiła sobie herbatę z sokiem, stos kanapek z ogórkiem i z solą, kładła
się na brzuchu w pokoju mamy i przeglądała jej albumy z mostami.
Mama Rei uwielbiała mosty. Powtarzała, że gdyby ludzie budowali
więcej mostów, a mniej dzielili świat granicami, byłoby o wiele lepiej
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na świecie. Mama Rei wiedziała, co mówi. Umiała przewidywać
skutki działań na wiele, wiele lat w przód.
Rea mogła całymi godzinami oglądać albumy mamy. Były
w nich mosty biegnące wiele mil w morze i takie, które spinają szczyty gór. Były linowe, drewniane i metalowe. Były kamienne, sznurkowe i kwiatowe. Wiszące, łukowe, zwodzone. Małe i duże. Ładne
i brzydkie. Były tam wszystkie mosty świata z rysunkami, obliczeniami i wykresami.

ZADANIE

Zastanów się, czy lepiej budować mosty, czy stawiać mury lub wytaczać granice? W jakim celu buduje się mosty? Czy mosty mogą łączyć
jedynie dwa brzegi rzeki lub dwa miejsca? Mama często tłumaczyła
Rei, że poprzez przerzucenie mostu, dochodzi do komunikacji, do połączenia części, które od tej chwili stają się jedną całością. Co to może
znaczyć? Czy komunikacja między ludźmi również może być mostem?
Jak myślisz, jak buduje się taki most „,relacji i kontaktów międzyludzkich” i z czego on się składa? Czy przyjaźń może być częścią takiego
mostu? A czy mogłaby być „,całym mostem”?
Poniżej zaprojektuj i narysuj swój własny most, który mógłby połączyć
nie tylko miejsca, ale i ludzi.
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Gdy już Rea napatrzyła się do woli na wszystkie mosty, wiadukty i estakady, brała talerz z resztkami kanapek i szła
do pokoju taty. Otwierała szuflady w jego komodach i wyjmowała z nich mapy. Szukała na nich tych miejsc, które widziała
w albumach mamy. W ten sposób musiała się nauczyć czytać, nie
miała innego wyjścia. Oraz rysować. Pewnego dnia wzięła pisaki
i na kilku najstarszych mapach taty dorysowała brakujące szczegóły. Wyjątkowo dobrze wyszedł jej most w Chinach ozdobiony łbami
smoków.
Mama na ich widok jednak wyraźnie posmutniała. Widocznie nie lubiła smoków.

Tato Rei kolekcjonował mapy. Zresztą jego tato i tato jego
taty też uwielbiali mapy. Niektóre z nich były naprawdę przepiękne. „,Ja nie szukam na nich zaginionych lądów, tylko przyczyn katastrof ekologicznych. Próbuję odnaleźć przyczyny, przewidywać
i zapobiegać skutkom kataklizmów” – mówił jej tato, zanim jeszcze
popłynął na północ, w kierunku Arktyki.
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ZADANIE

Tata Rei na mapach odszukiwał przyczyn katastrof ekologicznych.
Zastanów się, do jakich katastrof doprowadzą działania zaznaczone
na mapie poniżej. Jak myślisz, skutkiem którego z nich będą powodzie
lub globalne ocieplenie, a które doprowadzi do tego, że zwierzęta
stracą domy? W odpowiedniej chmurce wypisz szkodliwe działanie
z rysunku i opisz jego skutki i katastrofy do jakich może doprowadzić.

N

Gdy się kończyły kanapki, Rea zakładała kalosze i sztormiak i szła nad morze.
Nawet jeśli wiało albo padał deszcz, nad morzem zawsze
można było znaleźć coś ciekawego. W taką pogodę jak dzisiaj
morze wyrzucało na brzeg najrozmaitsze rozmaitości. Oprócz
muszelek i bursztynków Rea znalazła stary zawias, śrubę dłuższą
niż obie jej stopy, kompas bez igły i kilka starych butelek. Do domu
wróciła przemoknięta i zmęczona, ale obładowana skarbami i bardzo szczęśliwa.

Sosnowy las, który zaczynał się tuż za domem Rei, rozciągał
się aż do domu Wolfganga, a nawet jeszcze dalej. Można tam było
zbudować własny domek na drzewie, do którego wchodziłoby się
po drabince sznurowej. Jeden jej koniec miał być przyczepiony
do okna pokoju Rei, drugi do pnia drzewa. Plan był idealny.

Pewnej niedzieli Rea stanęła pod oknami przyjaciela
i krzyknęła:
– Wolfi, idziesz ze mną budować?!
Przez chwilę nic się nie działo, z góry dobiegała muzyka,
która wypełniła serce Rei radością. Nagle okno otworzyło się z trzaskiem i wychyliła się przez nie kudłata głowa Wolfganga.
– Nie mogę. Mam teraz lekcję pianina.
– Aha. Dobra.
I Rea wróciła tą samą drogą do domu.
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Mama jak zwykle w niedzielę kręciła się po domu z telefonem przy uchu. Najwyraźniej rozmawiała z jakimś inżynierem.
Rea chodziła za nią krok w krok, bo chciała jej powiedzieć,
że z Wolfganga nici i ktoś inny musi jej pomóc z tym dachem. Co
to za domek na drzewie bez dachu?
Mama wciąż rozmawiając nastawiła zupę pomidorową, Rea
rozładowała zmywarkę. Mama wytarła lustro w łazience, Rea wyjęła
z pralki białe pranie, mama wrzuciła do środka kolorowe. I dopiero
wtedy skończyła rozmawiać przez telefon. Potem razem powiesiły
pranie i zjadły zupę.
– A teraz? Pomożesz mi z tym domkiem? – zapytała Rea.
– Kochanie, najpierw wyślę raport, za ile lat oczyścilibyśmy
powietrze i o ile stopni obniżylibyśmy temperaturę nad miastem,
jeśli w ciągu najbliższych dwudziestu lat przeszlibyśmy na energię
pochodzącą ze słońca i z wiatru. Próbuję przekonać władze kilku
wielkich miast, że w ten sposób realnie zmniejszymy zanieczyszczenie i spowolnimy topnienie lodowców. Wiesz, jakie to ma znaczenie
dla naszej planety?
– Nie powiesz mi chyba, że to, czym ogrzewamy nasz dom
ma wpływ na Arktykę? – Rea była niezadowolona, że musi czekać
na mamę z budową domku na drzewie.
– Rea, żyjemy na jednej Ziemi, którą otula atmosfera. Atmosfera to taka kołderka zrobiona z mieszaniny gazów. Nie mamy
innego powietrza. Od początku życia na Ziemi oddychamy tym samym powietrzem. Od milionów lat. Wdychamy tlen, wydychamy
dwutlenek węgla, a zielone części roślin zmieniają dwutlenek węgla
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w tlen. Każde drzewo to mała fabryka czystego powietrza. Niestety, na Ziemi jest coraz mniej drzew, coraz więcej miast. Musisz wiedzieć, że wszystko, co emitujemy do atmosfery, spaliny samochodowe, dymy z kominów fabryk, dym z ogrzewania naszych mieszkań,
smoliste substancje, które powstają po spaleniu śmieci, wszystko
to trafia do atmosfery i tu pozostaje. Gromadzi się mniej więcej do
wysokości 50 km nad poziomem morza i stale ociepla naszą atmosferę. Przez to nad Arktyką powstaje dziura w tej warstwie naszej atmosfery, którą nazywamy ozonosferą. Rozumiesz? Nie mamy innej
Ziemi, nie mamy innego powietrza, żyjemy dzięki temu, jak gospodarujemy tym, co mamy. Mniej więcej na wysokości 100 km przebiega granica kosmosu. Dlatego to jest naprawdę ważne, o ile możemy
obniżyć emisję zanieczyszczeń. Pozwól zatem, że najpierw wyślę
ten raport, a potem zobaczę, co się da zrobić z domkiem na drzewie, dobra? – powiedziała mama otwierając swój komputer.

ZADANIE

Zjawisko, o którym mama opowiedziała Rei nazywa się DZIURĄ OZONOWĄ. Znajdź w wypowiedzi mamy Rei informacje o przyczynach powstawania DZIURY OZONOWEJ i wypisz je w ramkach obok.
Zastanów się, jakie skutki dla Ziemi ma DZIURA OZONOWA.
Zanotuj swoje wnioski.
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Przyczyny:

Skutki:
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Narysuj Dziurę Ozonową i sposoby zapobiegania
w jej powstawaniu.
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4

Rea ponownie stanęła pod oknem Wolfganga.
– Wolfi!
– Co?
– Masz czas?
– Teraz muszę słuchać Mozarta. Jeszcze mi zostało… – kudłata głowa zniknęła w czeluściach okna. – … jeszcze mi zostało
siedemnaście minut.
– A potem?
– A potem będzie obiad.
– Ile ci to zajmie?
– Nie wiem, pewnie z godzinkę, bo przyjechała babcia. A co?
– A nic. Domek na drzewie trzeba skończyć.
– Po obiedzie, dobra?
– Dobra! – odkrzyknęła Rea i wróciła do domu.
Ale po obiedzie Wolfgang musiał iść na basen, następnie
ćwiczyć gamy i odrobić zadania.

Tak więc po południu mama założyła spodnie i koszulkę
i pomogła Rei. We dwie jakoś się uporały z tym domkiem.
– Piękny dach! – pochwaliła Rea patrząc z dumą na wspólne
dzieło.
Mama zrobiła dwa kroki w tył, przekrzywiła głowę i z namysłem oceniła:
– Niezły, jednospadowy, wsparty na żebrowaniu z gałęzi, uszczelniony mchem i korą sosnową, z wykorzystaniem tego,
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co lokalnie dostępne… Nie użyłyśmy ani jednego elementu, który
nie byłby całkowicie naturalny.
– Przestań – roześmiała się Rea. – Jesteś nieznośna!
– Jak ty mówisz do matki? – mama zrobiła swoją najgroźniejszą minę. Rea nadal się śmiała.
– Chodźmy popływać w morzu – zaproponowała mama.
– Kto pierwszy na plaży – krzyknęła Rea zbiegając po kamiennych stopniach.
– To nie fair, to nie fair, ja muszę jeszcze wziąć kostium…
– wołała za nią mama.
Z tą kąpielą to był doskonały pomysł, bo przez następny tydzień lało. Zresztą domek na drzewie też się przydał jak nie-wiadomo-co, bo kiedy mama była w pracy, Rea jadła tam drugie śniadanie i podwieczorek. Raz o mały włos nie spadła. W ostatniej chwili
przytrzymała się liny. Na szczęście miała silne ręce i umiała łazić po
drzewach.

Rea i Wolfgang chodzili do szkoły. Do tej samej klasy.
Na początku siedzieli w jednej ławce, ale pani ich przesadziła, bo za
dużo rozmawiali i wymieniali się kanapkami na matematyce.
– Idziesz do domu? – spytała Rea po lekcjach.
Wolfgang pokręcił głową.
– Muszę poczekać, aż mama po mnie przyjdzie – powiedział.
– Dlaczego?
– Bo nie mogę sam wracać do domu. Jestem jeszcze dziec-
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kiem – powiedział i poczuł się głupio. Rea była przecież młodsza od
niego o pół roku.
– I co z tego? – zapytała.
– To niebezpieczne. Musiałbym przejść przez skrzyżowanie
i w ogóle.
Wrześniowe słońce grzało przez szybę.
– Można iść brzegiem morza – zauważyła Rea.
– Niby tak, ale to jest dużo dalej.
Mucha brzęczała leniwie na firance.
– A kiedy przyjdzie po ciebie mama?
– Nie wiem – Wolfgang wzruszył ramionami.
– No dobra, to cześć – westchnęła Rea.
– Cześć – odpowiedział Wolfgang.

Rea zarzuciła tornister na plecy i poszła w stronę morza.
Na plaży zdjęła buty i dalej szła boso. Piasek na wierzchu był suchy
i ciepły, a odrobinę głębiej stawał się zimny i wilgotny. Przyjemnie
było tak iść wzdłuż brzegu i słuchać muzyki fal.
Linia horyzontu była zamazana. W oddali kłębiły się chmury.
Fale niecierpliwie uderzały o brzeg.
Rea stanęła na wielkim kamieniu, który kiedyś z tatą nazwali
Czarcim Kamieniem, bo z pewnością w czasie burzy niejeden statek roztrzaskał kadłub o jego ostre krawędzie. Stanęła na kamieniu,
tornister rzuciła obok i szeroko rozłożywszy ramiona, zaczęła dyrygować falami.
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Czuła się jak maestro w czarnym fraku. A fale posłuszne jej
rozkazom, to milkły, to znów odzywały się zespolone po dwie, po
trzy, raz z prawej strony, raz z lewej. Ta zaczynała dźwięk, tamta go
kończyła.
Okrągłym ruchem dłoni Rea wprowadziła wiatr. Z początku
szumiał, potem zaczął gwizdać, tu i ówdzie odezwały się jego podmuchy, aż wreszcie runął z mocą szkwału.
Rea gestem zaprosiła chór mew. A one pod wpływem ręki
małej dyrygentki zabrzmiały pierwotną harmonią i pieśń ich popłynęła daleko, daleko, aż po ocean.

Przez horyzont przetoczył się jeden grzmot jak werbel, potem drugi. Fale zapieniły się z hukiem i nagle: obie ręce dyrygentki zatrzymały się w powietrzu, zawisły, jak ptak przed pikowaniem
w morską głębię. I Rea uciszyła i morze, i wiatr, i grzmot. Nawet nie
miała świadomości, że potrafi jednym gestem uciszyć burzę.

Burza przeszła bokiem.
Rea usiadła na Czarcim Kamieniu i wyjęła z tornistra niedojedzoną kanapkę z miodem, którą sobie rano zrobiła do szkoły. Zaraz zleciały się mewy i wszystkie zaczęły krzyczeć:
– Daj gryza, podziel się. Nie bądź taka! Daj gryza, podziel
się. Z czym masz?
– Mało wam ryb w morzu? To moja kanapka – Rea schowała
rękę za plecami.
– Dobra, nic tu po nas, lecimy na ryby – odkrzyknęły mewy
i z łopotem wielkich skrzydeł zniknęły wśród fal.
– Jak mi dasz trochę, pokażę ci coś ciekawego – odezwał
się zachrypnięty głos.
Obok kamienia dreptał czarny kruk i łypał na Reę jednym
okiem.
– Mam na imię Edgar.
– Co mi pokażesz? – zapytała Rea odłamując połowę kanapki i kładąc ją przed krukiem. Kruk dziobnął chleb.
– Z masłem i z miodem? – upewnił się, zanim zjadł. Po czym
rzekł:
– Patrz tam! – i wskazał kierunek.
Skalny nawis, na którym rosły karłowate sosny, tworzył pieczarę osłoniętą korzeniami drzew.
Rea podeszła bliżej. Chciała, aby pieczara nadawała
się na kryjówkę.
– To nie jest tak, jak myślisz – powiedział kruk przekrzywiając głowę.
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– Skąd wiesz, co myślę?
– Cokolwiek myślisz, rzeczywistość jest inna – rzekł tajemniczo i wykonał gest, jakby zapraszał ją do środka.
Rea przedarła się przez plątaninę korzeni, przecisnęła pod
skalnym nawisem i oto jej oczom ukazał się wrak wielkiej łodzi.

– Stoi tu od wielu, wielu lat – powiedział kruk i chrząknął. –
Nie masz więcej takich kanapek?
Łódź rzeczywiście była bardzo stara. Spod warstwy białej
farby prześwitywała żółta i niebieska, a gdzieniegdzie widać było
nawet surowe drewno. Ale kadłub był w dobrym stanie.
Rea była zachwycona. Błyskawicznie wdrapała się na deski
pokładu. Zajrzała pod ławkę sternika, z trudem otworzyła luk schowany na rufie. Otworzyła go i czym prędzej zamknęła. Nie pachniało
tam ładnie.
– Najgorszy jest chyba maszt – odezwała się po oględzinach z troską w głosie.
Maszt był złamany u samej podstawy. Leżał na lewej burcie
jak ścięte drzewo.
– Chyba tak – przytaknął kruk ze smutkiem. Zrozumiał,
że Rea nie ma przy sobie więcej kanapek.
Rea zeszła stromymi schodkami pod pokład. Leżały tam zwinięte żagle, potargane i brudne. Po bokach koje. Na stoliku igła bez
kompasu. Barometr. Wskazywał sztorm, czyli działał prawidłowo.
Rea wynurzyła się z wnętrza łodzi i zeskoczyła z dziobu
na miękki piasek na dnie pieczary.
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– I coś tam znalazła ciekawego?
– Barometr, żagle i igłę kompasu. – Otrzepała ręce z piasku. – Pora wracać – powiedziała. – Przyjdę tu jutro, dobra?
– No dobra – mruknął kruk i usiadł na ławce sternika.
Po chwili komuś, kto patrzyłby na niego z boku, mogłoby
się wydawać, że śpi. On jednak czuwał, przyglądając się rzeczywistości jednym okiem.
Czekał.

Rea w domu spod łóżka wyciągnęła pudełko ze skarbami
z plaży. Znalazła stary kompas bez igły. Nie zapomniała też o bułkach dla kruka. I o herbatnikach i soku dla siebie.
Po szkole poszła prosto pod Czarci Kamień.
– Edgar? – zawołała. Ptak poruszył głową.
– Masz coś do jedzenia? – jego głos przypominał nienaoliwioną śrubę.
Rea wyjęła bułeczki, herbatniki i sok. Kiedy Edgar dziobał
ciastka, ona już była pod pokładem. Igła pasowała do kompasu idealnie. Niestety, była rozmagnesowana. Jakkolwiek Rea by nie ustawiła kompasu, igła wciąż wskazywała w stronę dziewczynki. Prościutko w jej serce.
– Nie działa – westchnęła i odłożyła go na miejsce.
Ptak w tym czasie zjadł wszystkie ciastka.
– Zostawiłem ci trochę bułki – wychrypiał.
– Dziękuję.
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W skalnej pieczarze Rea siedziała na pokładzie jachtu, plecami oparta o burtę. Kruk przycupnął na złamanym maszcie.
– Gdyby naprawić maszt i zacerować żagle, można byłoby
nim jeszcze żeglować – powiedziała zamyślona Rea.
– Można by – przytaknął Edgar. – Najbardziej lubię sardynki.
– I można byłoby odwiedzić wyspę Eola i poprosić o same
pomyślne wiatry…
– W zasadzie można by. Na przykład w oleju.
– I potem można byłoby odkryć jakąś nieodkrytą wyspę,
do której nikt jeszcze nie dotarł…
– Czemu by nie? Najlepsze są jednak w sosie własnym.
– Jak to się stało, że nikt wcześniej nie znalazł tego jachtu?
– Rea zadała pytanie Edgarowi.
– To proste. Nikomu go nie pokazałem – Kruk czyścił pióra
pod skrzydłem.
– Dlaczego?
– Bo czekał na ciebie.
– Na mnie?
Rea szeroko otworzyła oczy ze zdumienia. Kruk łypnął na nią
spode łba.
– Oczywiście. Myślisz, że każdy potrafi się podzielić ostatnią kanapką? I wie, jak zadbać o planetę? I umie pływać? I zna się
na muzyce? Znasz kogoś takiego?
– Wolfgang! – krzyknęła Rea i klasnęła w dłonie. – Wszystko się zgadza. To właśnie on.
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Edgar nie spodziewał się takiej odpowiedzi, więc siedział
ponury i milczący, jak to kruk.
Na zewnątrz zapadał zmierzch. Rea wstała i otrzepała się
z piasku.
– Idę do domu. Pa!
– Pa! – Edgar pokręcił czarną głową. – Przynieś mi jutro
sardynki! – zawołał za nią, ale ona go chyba nie słyszała.

Nadeszła pora zadeszczonych wieczorów i gorącej herbaty.
Sosnowy las za domem Rei stał smutny i mokry.
Rea po południu poszła do Wolfganga.
– Wolfi! – zawołała go jak zwykle.
Wolfgang wyjrzał przez okno. Po chwili stał obok niej.
– Chodź, pokażę ci coś. – Rea pociągnęła go za rękaw.
– Muszę zrobić na jutro zadania, zapomniałaś? Ćwiczenia
od strony dziesiątej do trzydziestej piątej.
Rei opadły ramiona.
– Odrobisz jutro, muszę ci coś pokazać.
Wolfgang ze smutkiem pokręcił głową.
– Nic nie rozumiesz, Rea. Nie mogę.
– Wolfgangu, zdaje się, że nie skończyłeś lekcji – zawołała
jego mama z głębi domu.
– Sama widzisz. Cześć. – Wolfgang westchnął i ze spuszczoną głową powlókł się z powrotem.
Rea odwróciła się na pięcie i tą samą drogą wróciła
do siebie.
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Następnego dnia po szkole Wolfgang miał zajęcia sportowe, we wtorek i czwartek szkołę muzyczną, w środę dodatkowy angielski, a wieczorami mama pilnowała, żeby odrabiał
zadania, tato, żeby przez godzinę grał, a babcia czytała mu wartościowe książki. Rano do szkoły odwoził go tato, po lekcjach odbierała mama. Wolfgang od dawna nie miał czasu, aby spotkać
się z Reą.

ZADANIE

Jak lubisz spędzać wolny czas? Opisz lub narysuj swoją ulubioną zabawę na podwórku, w lesie lub na placu zabaw. Czy czas wolny od zorganizowanych zajęć jest potrzebny? Dlaczego?

Dlaczego?
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Opisz lub narysuj swoją ulubioną zabawę.
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Rea po szkole wracała prosto do domu. Odgrzewała sobie
obiad i z kubkiem herbaty albo kakao znikała w pokoju taty. Brała
z półki „,Budowę jachtów dla praktyków” albo „,Wiatry na morzach
i oceanach” lub „,Manewrowanie jednomasztowcem bez silnika”,
kładła się na podłodze i z wypiekami na twarzy czytała wszystko,
co było na ten temat napisane.
Na dworze zapadał wczesny zimowy zmierzch, a wiatr wyginał pnie sosen.

Kilka dni przed swoimi urodzinami Rea siedziała na parapecie w kuchni i machała nogami. Za oknem padał śnieg. Mama Rei
nakrywała stół do kolacji. W piekarniku dochodziła zapiekanka.
– Mamo, czy mogłabyś jutro kupić więcej sardynek?
– Oczywiście – mama wzruszyła ramionami.
– Dla mnie i dla przyjaciela, dobrze?
– Oczywiście. Co tam u Wolfganga? – dopytywała mama
myśląc, że Rea mówi właśnie o nim.
– Trudno powiedzieć.
– O? – zdziwiła się mama i wyjęła zapiekankę z piekarnika.
Po całym domu rozszedł się smakowity zapach pieczonych warzyw
z ziołami. – A co byś chciała dostać na urodziny, córeczko?
– Śrubę długą na dwie stopy, metalowy zawias na maszt,
smołę, dwa kilogramy gwoździ, cztery deski o takie szerokie – Rea
pokazała odcinek na swoim ramieniu. – Igłę i mocne nici. Aha! I kompas – dodała.
Mama przez dłuższa chwilę siedziała bez ruchu.
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– To dość oryginalne życzenia. Zobaczę, co da się zrobić.
– No i żeby tato wrócił z rejsu. Mam do niego kilka pytań,
jeśli chodzi o jachty.
Mama tylko się uśmiechnęła.

W dniu urodzin do Rei przyszło kilkoro przyjaciół ze szkoły.
Był też Wolfgang z rodzicami.
Rea pomyślała życzenie, zaczerpnęła powietrza, zdmuchnęła świeczki i wtedy mama wręczyła jej pokaźny prezent.
– Córeczko! Mam dla ciebie smołę, dwa kilogramy gwoździ, cztery deski o takie szerokie – mama Rei pokazała deski. – Igłę
i mocne nici. Bo kompas już przecież masz – dodała. – Ale skąd
miałabym ci wytrzasnąć śrubę długą jak dwie twoje stopy i metalowy zawias na maszt?
– Nic nie szkodzi, że ich nie masz – śmiała się Rea jedząc
pyszny tort i oglądając skarby potrzebne do budowy jachtu.
Potem mama Rei i inni rodzice prowadzili nudne rozmowy,
a dzieci poszły do pokoju. Wolfgang jadł drugą porcję tortu.
– Kim zostaniesz, jak dorośniesz? – zapytał oblizując
łyżeczkę.
Rea wzruszyła ramionami.
– Wydaje mi się, że już jestem kimś.
– Nie, teraz jesteś jeszcze dzieckiem. Ja się ciebie pytam,
kim będziesz, jak dorośniesz.
– Sobą – odpowiedziała Rea.
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– Ty nic nie rozumiesz – drążył Wolfgang. – Teraz jeszcze jesteś nikim. Jeszcze nie jesteś sobą. Dopiero staniesz
się kimś w przyszłości. Na przykład możesz chcieć być sławnym muzykiem albo tancerką. Liczy się tylko to, żeby być kimś
w przyszłości. Rozumiesz? No? To – kim?
– Nie wiem. Może chciałabym zrobić coś, żeby jak najwięcej roślin i zwierząt żyło na ziemi? I żeby było jak najmniej zanieczyszczeń w naszym powietrzu. – Rea nagle przypomniała sobie coś ważnego. – Czy wiesz, że od milionów lat oddychamy tym
samym powietrzem, że nie ma innego powietrza, tylko to, które
jest na Ziemi? Im mniej spalin i śmieci, im więcej roślin, tym lepsze powietrze, zdrowsza atmosfera dookoła Ziemi i bezpieczniejsza planeta. Wiem, że to, co robię dziś, ma skutki w przyszłości. Mogę już teraz zmniejszyć ilość śmieci, wcale nie używać
przedmiotów jednorazowych, używać tylko trwałych opakowań,
nie bawić się plastikowymi zabawkami. Mogę pojechać z mamą
na zakupy rowerem zamiast samochodem i kupować owoce i warzywa od rolników, a nie z innego kontynentu, żeby nie przewozić tych rzeczy tysiącami kilometrów, samolotami i samochodami. To wszystko robię już teraz, bo jestem sobą i wiem, co jest dobre.
Po co czekać? A ty? Nie jesteś jeszcze sobą?
– Jesteś jednak strasznie głupiutka i wcale się nie znasz na
życiu – powiedział Wolfgang z wyższością. Odłożył talerzyk i poszedł do drugiego pokoju, tam, gdzie dorośli prowadzili poważne
rozmowy.
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Rea została sama. Miała mętlik w głowie. Czuła wściekłość
na tego zarozumiałego, zadufanego w sobie chłopaka. Zacisnęła
pięści. „,Jak on śmiał wmawiać mi, że jestem głupia i naiwna, on, który całe życie spędza pod okiem dorosłych, w samochodach i klimatyzowanych salach. Zupełnie niesamodzielny i bezradny. Przecież
on nawet herbaty sobie nie umiałby zrobić, nie mówiąc już o...”

W tym momencie do pokoju weszła mama.
– Córeczko, przyszedł list od taty. Myślę, że to dobry moment, żebyś go przeczytała.

Mama podała Rei kopertę z zagranicznym znaczkiem. Rea
otworzyła list i zaczęła czytać.

Kochana córeczko!
Spełnienia marzeń z okazji urodzin. Ty wiesz, że zawsze życzę Ci wszystkiego najlepszego, nie tylko wtedy,
kiedy masz urodzinki! Mam nadzieję, że dobrze się bawisz
i że jesteś zadowolona z prezentów. Ogromnie mi żal, że nie
mogę teraz być z Tobą i z mamą. Pamiętam, jak spieszyłem się
do Was, gdy miałaś się urodzić. Dziś niestety przytrzymały mnie
na Arktyce bardzo poważne sprawy.
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Trudno mi o tym pisać. W dzień i w nocy wielkie kawały
lodu odrywają się i spadają w spienione przybrzeżne wody.
Nie masz pojęcia, jaki temu towarzyszy huk i jak jest to przerażające. Wczoraj rano znaleźliśmy stado uwięzionych fok.
Stały nad rozpadliną, która z każdą chwilą się powiększała. Musieliśmy przerzucić ponad pękającymi kawałami lodu
most i przenieść po nim wszystkie zwierzęta. Akcja ratunkowa
trwała dwanaście godzin. Gdy tylko skończyliśmy, cały blok runął do oceanu. Te foki uwolniliśmy, ale co z innymi zwierzętami?

Tam, gdzie lodowiec najintensywniej niszczeje, pojawia
się rodzaj mgły. Przyzwyczailiśmy się, że miejscami niewiele widać. Czasem mgła jest tak gęsta, że nie możemy normalnie pracować. Zastanawiam się, jak wrócimy do domu?

Topnienie Arktyki zmienia prądy morskie, wiatry i układ
ciśnień. To katastrofa dla całej planety. Musimy działać naprawdę szybko, nie ma już na co czekać. Tu i teraz rozstrzyga się przyszłość życia na Ziemi. Ludzie w miastach zdają się tego nie wiedzieć pochłonięci myślą o zyskach i własnej wygodzie.

Córeczko, chciałbym jak najszybciej wrócić do domu
i podzielić się z ludźmi wynikami naszych badań. Naprawdę, nasz
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komfort i styl życia jest bardzo groźny. Jeśli niczego nie zmienimy, atmosfera nie poradzi sobie z taką ilością zanieczyszczeń.

Musze kończyć, bo właśnie na chwilę zeszły mgły i możemy ruszyć w głąb Arktyki.

Całuję
Kochający Tato

Rea kilka razy przeczytała słowa taty. Poczuła, że ogarnia
ją fala tęsknoty. Przypomniała sobie jego pachnący wiatrem rękaw
i natychmiast do jej oczu napłynęły palące łzy. Stała z opuszczonymi
ramionami na środku pokoju.
I wtedy nagle obok niej zjawiła się mama. Położyła dłonie
na jej ramionach i rzekła:
– Taka tęsknota to skarb, córko burzy. Tęsknota lub złość
pokazują nam, dokąd iść, radość i spokój mówią, że jesteśmy u celu.
W twoim sercu płonie ogień, który wskazuje kierunek i nie pozwoli ci zabłądzić. Masz kompas, który zawsze ci wskaże drogę. Kieruj
się nim. Bądź odważna. Ufaj swojemu sercu.

Tak, tak to właśnie było wtedy na urodzinach Rei.
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ZADANIE

Reę bardzo poruszył list od taty. Postanowiła mu pomóc, nie czekać
i od razu zacząć opowiadać o wynikach jego badań. Dziewczynka
zorganizowała w szkole akcję społeczną pod hasłem „,Uratuj fokę”.
Zachęcała dzieci i nauczycieli do proekologicznych, zdrowych i dobrych dla środowiska zachowań. Prosiła swoich kolegów, by rozmawiali ze swoimi rodzicami i wspónie zmieniali nawyki na lepsze.
Napisz list od Rei do taty, w którym dziewczynka opisuje, w jaki sposób zorganizowała akcję i czego razem z kolegami dowiedziała się
i nauczyła.

Kochany Tato!
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Kiedy tylko minęła zima i słońce odrobinę mocniej przygrzało, Rea wraz z Edgarem zabrali się do roboty. Właściwie do roboty zabrała się Rea. Kruk siedział na maszcie, patrzył i komentował.
– Zrób to dokładniej. Zasmołuj tę dziurkę dwa razy. Albo
trzy. Tak, trzy. Łebki gwoździ nie mogą wystawać z pokładu. Chyba
że chcesz sobie pokaleczyć stopy, to proszę bardzo, ja mam skrzydła, przefrunę. Masz coś do jedzenia?
– Sardynki są w śniadaniówce – odpowiedziała dziewczynka prostując zmęczone plecy.
– Czemu tak mało? – zapytał kruk.
– Za resztę musiałam sobie kupić młotek, nie widzisz? – Rea
udała, że chce przybić mu łapkę do masztu ogromnym gwoździem.
Edgar z krzykiem podfrunął w górę.
– Jeszcze tylko pomalować, naoliwić bloczki i… – zaczęła
wymieniać.
Oboje nagle umilkli. Usłyszeli czyjeś kroki na piasku.

Na Czarcim Kamieniu siedział Wolfgang.
Wiał silny wiatr od morza. Od czasu do czasu odzywały
się mewy.
Rea po ostatnich urodzinach nie chciała go znać, lecz było
coś w jego postawie, co ją rozczuliło. Wiedziała, chyba wiedziała,
co czuł.
– Hej, co ty tu robisz? – krzyknęła, aby zagłuszyć szum
wiatru.
Chłopak zerwał się na równe nogi. Wyglądał na przestraszonego.
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– Nic. A ty?
Rea podeszła bliżej.
– Ja? Ja naprawiam jacht.
Stali teraz naprzeciwko siebie i patrzyli sobie w oczy.
– Jacht?
– No! Chcesz zobaczyć?
Jasne, że chciał. Weszli do pieczary. Wolfgang aż otworzył
usta za zdziwienia.
– Twój?
– Jasne. Jak go naprawię, wyruszę na poszukiwanie wyspy,
do której nikt jeszcze nie dotarł. Nikt, oprócz Odyseusza – zażartowała Rea.
Wiatr zaplątał się w kudłatych włosach Wolfganga.
– Sama? – dopytywał z wypiekami na twarzy. Oczy miał
czerwone, nie wiadomo: od wiatru czy z jakiegoś innego powodu.
– Nie – zaprzeczyła Rea. – Z Edgarem.
Czarny kruk szarmancko ukłonił się Wolfgangowi.
– Wiele o tobie słyszałem – odezwał się do chłopca. – Czy
masz jakąś niedojedzoną kanapkę?
– Zostawiłem w szkole. Muszę tam wrócić na czwartą. Wyrwałem się tylko na chwilę, bo… – Wolfgang spojrzał w oczy Rei
i nagle odważył się zapytać:
– Rea, tęsknię za wolnością. Czy mogę płynąć z tobą? Proszę! Nie wytrzymam tu dłużej.
– Nie zgadzaj się tak łatwo – szturchnął ją w bok Edgar. –
Niech mi odda swoje śniadanie.
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– Dobra, zabiorę cię ze sobą, ale musisz Edgarowi oddać
swoje śniadanie – poważnie oznajmiła Rea.
– Zgoda, załatwione. – I Wolfgang pognał jak wiatr w stronę
szkoły.
Po chwili był już z powrotem.
– Ze szczypiorkiem. Nietknięta – wysapał wręczając krukowi bułkę starannie zapakowaną w lnianą ściereczkę.
– I to się nazywa szacunek – zauważył Edgar. – A ty patrz
i się ucz – rzucił w stronę Rei.
Rea parsknęła śmiechem.

Wolfgang po lekcjach przybiegał na plażę pod Czarci Kamień. Razem z Reą malował jacht i lakierował pokład. I wracał
do szkoły, zanim przychodziła po niego mama.
– Coś ty taki brudny? Biały, niebieski i żółty – dziwiła się
jego mama. – Codziennie macie plastykę? Pospiesz się, masz dzisiaj angielski i szkołę muzyczną.
Wolfgang całe popołudnia spędzał pod czujnym okiem dorosłych, ale serce coraz bardziej wypełniała mu nadzieja na wolność.
Czuł tak ogromna radość na samą myśl o podróży, że czasem, zupełnie niespodziewanie, wybuchał śmiechem w środku lekcji.
– Ostatnio z Wolfgangiem dzieją się dziwne rzeczy. Nie,
żeby był nieprzygotowany, co to, to nie, ale jest jakby… rozproszony.
Czy w domu miewa problemy z koncentracją? – pytał korepetytor.
– Muszę przyznać, że gra świetnie. Dopiero teraz, zdaje się,
czuje muzykę. Nigdy nie grał lepiej! Lecz te jego wybuchy śmiechu…
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Czy zaobserwowali państwo, że ma kłopoty z kontrolowaniem
emocji? – Chciała wiedzieć nauczycielka pianina. 		
– Zrobił ogromne postępy. Poprawił styl i śródczasy. Ale jest
nazbyt pobudliwy. Powinni z nim państwo iść do lekarza. – Wyraził
swą opinię trener pływania.
– Wiosna – mówili dorośli. – Wyrośnie z tego. A jak dorośnie, spoważnieje.

Taką przynajmniej mieli nadzieję.

Tymczasem Rea coraz bardziej martwiła się o maszt.
– Jeśli nie znajdziemy na niego sposobu, nici z naszego rejsu – mówiła z troską w głosie.
– Czyli mogę nie szyć tych żagli? – Wolfgang podniósł swój
kudłaty łeb znad wielkiej płachty białego płótna, które reperował.
– Ani mi się waż! Żagle muszą być mocne i całe. Brakuje mi
śruby i zawiasu. I nie mam skąd ich wytrzasnąć!
– Tak ci się tylko wydaje – wychrypiał kruk zza jej pleców. –
Masz wszystko, czego potrzebujesz. Tylko jeszcze o tym nie wiesz.
– Łatwo ci mówić. Ty masz skrzydła! – rozzłościła się Rea. –
Tyle na dzisiaj. Cześć.
I Rea powlokła się w stronę domu.

Wiatr targał jej włosy i szarpał ubranie, ale ona nie zwracała
na to uwagi, pogrążona w swoich nie najweselszych myślach.
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ZADANIE

Przypomnij sobie moment, w którym czułaś/czułeś radość. Jak się
wtedy zachowywałaś/zachowywałeś? Narysuj to, co kojarzy ci się ze
szczęściem.
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W nocy Rea nie mogła spać. Wielki biały księżyc, idealnie
okrągły, świecił przez okno prosto na jej poduszkę. Kołdra zdawała
się za ciężka. Koty hałasowały na dachu. Rea przewracała się z boku
na bok. Nagle ktoś zapukał do okna. Myślała, że to gałąź poruszana wiatrem, ale nie. To była ludzka dłoń. Rea o mało nie krzyknęła
z przerażenia, lecz zaraz pomyślała, że skoro nie boi się niczego,
to tym bardziej nikogo. Dłoń nadal cicho pukała w szybę. Do dłoni
przyczepione było ramię w piżamie w kratkę. Resztę piżamy wypełniał sobą Wolfgang z głową zwieńczoną czarnymi kudłami.
– Jakżeś tu wlazł? – spytała szeptem Rea otwierając okno.
– Po drabince sznurowej z domku na drzewie – wymamrotał.
– Dobra, czego chcesz? – Rea próbowała ukryć fakt,
że ją przestraszył.
– Wpuścisz mnie?
Rea otworzyła szerzej okiennicę.
– Właź.
Wolfgang zgrabnie zeskoczył z parapetu.
– Nie masz pojęcia, jak się bałem, że mama mnie złapie.
Mnie absolutnie nie wolno robić takich rzeczy! Sama rozumiesz.
Rea się nie odezwała.
– Rea – kontynuował Wolfgang. – Edgar mówił, że wkrótce będzie taki przypływ, jaki zdarza się raz na milion lat. Tym razem
to fala wywołana odłamaniem się wielkiej bryły lodu.
– Kiedy? – spytała dziewczynka.
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– Nastąpi to dokładnie dwunastego czerwca, w moje urodziny – dodał. – Do tego czasu jacht musi być gotowy.
Wolfgang chodził niespokojnie po pokoju Rei. Widać było,

że jest ogromnie podniecony nocną ucieczką, rejsem i tym, co mu
powiedział kruk.
– Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić – rzuciła gorzko
Rea. – Następna fala może być większa i zalać całe wybrzeże.
Wolfgang po raz trzeci potknął się o krzesło.
– Ciszej! – syknęła Rea.
– Przepraszam – rzekł i zaczepił nogą o pudełko z różnymi różnościami. Zawartość z hukiem wysypała się na podłogę.
Oboje na chwilę zamarli nasłuchując, czy mama Rei się nie obudziła.
– Uff! – odetchnęła Rea z ulgą i uklękła wśród rupieci.
Dotykała starych butelek, kamieni, bursztynków, desek obrośniętych muszlami. Do ręki wzięła wielki zardzewiały zawias, idealny, żeby naprawić złamany maszt.
– Edgar miał rację. Mam wszystko, czego potrzeba, żeby
uratować nasz świat. Spotykamy się po szkole przy Czarcim Kamieniu.
Wolfgang nie pytał o nic więcej. Bezszelestnie wymknął
się po sznurowej drabince.

Księżyc oświetlał mu drogę do domu.
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CZY WIESZ, ŻE ...?
Pływy morskie, czyli przypływy i odpływy to regularnie powtarzające się podnoszenie i opadanie poziomu
wody w oceanie. Przypływy i odpływy następują zazwyczaj co około 12 godzin. Dawniej ludzie myśleli,
że na dnie oceanów leży smok, który zasysa (odpływ) lub wypuszcza z paszczy wodę (przypływ). Dziś wiemy, że pływy morskie zależą od głębokości oceanu, kształtu wybrzeża (duże różnice pływów w zatokach)
oraz pozycji Słońca i Księżyca w stosunku do Ziemi. Najsilniejsze pływy występują, gdy Słońce, Księżyc
i Ziemia ustawione są w linii prostej. Najsłabsze, gdy Słońce i Księżyc są pod jakimś kątem w stosunku do
Ziemi. Pływy są przyczyną tworzenia się prądów przybrzeżnych, które są wykorzystywane przez zwierzęta
morskie i żeglarzy.

4

ZADANIE
Narysuj legendarne lub astronomiczne przyczyny występowania pływów przybrzeżnych na oceanie.
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Ze śrubą i metalowym zawiasem sprawa okazała się prosta.
We dwoje poradzili sobie ze skręceniem masztu tak, że wszystko
działało nienagannie.
Rea zgodnie ze wskazówkami taty przygotowała kilka dodatkowych zwojów liny, sprawdziła kotwicę, żagle i busolę.
– Mamy wszystko – oznajmiła. – Możemy bezpiecznie ruszać.
– Nic nie jest tak, jak się wydaje – wychrypiał ptasim głosem
Edgar. – Czy macie może coś do jedzenia?
Rea i Wolfgang popatrzyli na siebie zaskoczeni. Rzeczywiście, musieli jeszcze przygotować prowiant.
– Wolfgang ma niezwykły apetyt – zauważyła jego mama
kilka dni później.
– Cóż się dziwisz? Rośnie – rzekł tato zza laptopa.
– Hmmm, ale żeby aż tak – wyraziła swoją opinię mama,
ale nie wracała już do tego tematu, żeby nie przeszkadzać tacie
Wolfganga.
Jacht miał dzięki temu pełne bakisty jedzenia.

– W piątek po zachodzie słońca – szepnął Wolfgang
w szatni w szkole. – Edgar powiedział, że w piątek w nocy zacznie się
przypływ i musimy być wtedy na jachcie, bo potem będzie za późno.
Rea skinęła głową. Wszystko było gotowe.

W piątek wieczorem Wolfgang bardzo wcześnie udał się
do swojego pokoju. Wymówił się zmęczeniem i stresem. Dorośli
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to zrozumieli. W sobotę miał przecież grać popisowy koncert w filharmonii!
W tym czasie Rea w swoim pokoju na kartce z zeszytu napisała drukowanymi literami: MAMO. A potem narysowała mapę.
Na początku był dom, potem strome, kamienne schody wykute w skale, żółta plaża i strzałka w lewo. Czarci Kamień, na nim
filiżanki z kawą i rogaliki, żeby mama wiedziała, że to tam, gdzie zawsze sobie robią pikniki. Za Kamieniem skała, na skale sosna. Mała,
poskręcana sosna, z korzeniami odsłoniętymi przez wiatr. I strzałka
poniżej. Trochę krzywa wyszła Rei ta strzałka, ale jacht za to przepiękny. Z masztem i żaglami kołysał się na wodach zatoki. I jeszcze
narysowała siebie i czarnego kruka. I kudłatą głowę Wolfganga.
– Domyśli się, mądra jest – powiedziała Rea
z zaufaniem do swojej mamy.

ZADANIE

Sztuka kartografii, czyli tworzenia map nie należy do najłatwiejszych.
Rea uwielbiała oglądać stare mapy taty. Widziała ich sporo, ale mimo
tego napracowała się nad mapą, którą stworzyła dla mamy. Obejrzyj,
jak wyglądają współczesne mapy i porównaj je z takimi, które powstawały sto, dwieście, trzysta, a może i więcej lat temu. Narysuj swoją
mapę. Możesz ją wymyślić. Może to być mapa miejsca, które dobrze
znasz lub do którego pragniesz pojechać. Możesz również po prostu
schować gdzieś coś cennego i narysować wskazówki, jak to odnaleźć,
tak jak zrobiła Rea. Niech ktoś postara się odszukać Twój skarb!

N

Gdy zaszło słońce, Wolfgang był przy Czarcim Kamieniu.
A tam już czekała na niego Rea.
Na niebie świecił księżyc, morze szumiało przypływem.
W jaskini było ciepło i cicho, lecz fale już lizały dno jachtu.
Jeszcze chwila i łódź zakołysała się na wodzie. Wystarczyło lekko ją
pchnąć i bez wysiłku wypłynęła w czarną noc.
Rea mocno trzymała ster.

Gdy wypłynęli z cienia wysokich skał, odezwał się mocniejszy wiatr. Żagle załopotały i pociągnęły łódź naprzód. Wolfgang
szybko nauczył się nimi pracować.
W krótkim czasie Rea straciła z oczu brzeg. Poczuła dreszcz
niepokoju. Nigdy jeszcze nie była tak daleko od domu. Spojrzała
na Wolfganga. Wyglądał na spokojnego i pewnego siebie.
„,Oto prawdziwy człowiek morza” – pomyślała z uznaniem.
Tymczasem w sercu Wolfganga szalała burza. Najchętniej
wyskoczyłby z jachtu i popłynął z powrotem wpław. Byleby zdążyć
przed świtem, żeby się mama nie zorientowała. Odwrócił się i zobaczył spokojną twarz Rei wpatrzonej w horyzont.
„,Nie – pomyślał. – Z nią nie zginę”.
Na wschodzie niebo zaczęło szarzeć i chwilę później morskie wody oblał słoneczny blask. Delfiny pluskały się w pierwszych
promieniach, grzywy fal srebrzyły w słońcu.
Poranek na morzu wstał jasny i rześki. Ale barometr wciąż
opadał.
– Nic nie jest tak, jak się wydaje – zaskrzeczał Edgar i kazał
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im obojgu przywiązać się liną do jachtu.

Na wszelki wypadek.

Ze wszystkich stron otaczało ich morze, a oni niezmordowanie
parli naprzód.
– Zmienił się wiatr – zauważył w pewnym momencie Wolfgang.
Rea też to odczuła. Od dłuższej chwili obserwowała linię horyzontu, która wyglądała, jakby ktoś ją starł brudną gumką.
– Znam to. Zdejmij żagle – powiedziała poważnie.
I rzeczywiście. W tej samej sekundzie niebo pociemniało, ze
wszystkich stron nadciągnęły tabuny czarnych chmur i zrobiły sobie
zbiegowisko nad głowami Wolfganga i Rei. Nagle wiatr uderzył na nich
z taką siłą, że gdyby nie byli przywiązani do jachtu, znaleźliby się w głębi
morza.
Ogromna fala przetoczyła się przez pokład. Jedna. Potem druga. Rea ledwie zdążyła zaczerpnąć tchu, ale wyprowadziła jacht pewną
ręką.
Wściekły wiatr ciskał w nią przekleństwa, miotał jachtem
jak łupinką orzecha, wył i ryczał, ale Rea nie wypuściła steru z dłoni.
A on szalał z bezsilności! Próbował wywrócić jacht, lecz Rea odwracała
się tak, że wietrzysko nie miało się o co zaczepić i raz po raz ponosiło
porażkę. Fale pieniły się z hukiem. Ciemność gęstniała, jakby zapadła
czarna noc.
W pewnym momencie niebo rozdarła błyskawica. Po niej wysoko w niebie odezwał się grzmot.
Edgar śmiał się burzy w twarz. „,Nic nam nie zrobisz i dobrze
o tym wiesz! Musisz być jej posłuszna!” – krzyczał ochrypłym głosem.

Rea chciała powiedzieć Edgarowi, żeby schował się pod pokład, ale huk fal, wycie wichru i łomot grzmotów zagłuszały jej słowa. Poczuła, jak narasta w niej gniew. Wzięła głęboki wdech i:
– Cisza! – wrzasnęła w stronę otwartego nieba. – Mam coś
do powiedzenia!
I nagle wszystko ucichło. Fale siłą rozpędu jeszcze kołysały
jachtem, ale burza skuliła się w kłębek i schowała do dziury w niebie.
Tabuny czarnych chmur rozpierzchły się jak spłoszone konie.
Gdyby nie śmiertelne zmęczenie i straty na jachcie wyrządzone przez wiatr, Rea nie uwierzyłaby, że przed chwilą była o włos
od śmierci.
– Wolfi, Edgar, żyjecie? – zapytała drżącym głosem. Chłopak jęknął.
– Gdzie jesteśmy? – zapytał.
Rea nie miała pojęcia. Trudno jej było nawet powiedzieć, jak
długo trwało to piekło. Dzień, czy wiek?
– Macie coś do jedzenia? – zaskrzeczał kruk. I to był najlepszy dowód na to, że żyją.
– Najgorsze minęło – odpowiedziała Rea z ulgą.
– Nic nie jest takie, jak się wydaje – wychrypiał ptak i schował pod pokładem.
Z jasnego nieba lał się słoneczny żar. Tafli morza nie marszczyła ani jedna falka. Linia horyzontu zamazywała się jasną linią,
od której bolały oczy.
Rea położyła się na deskach pokładu i zasnęła.
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Jak długo spała? Trudno powiedzieć. Ktoś przeniósł ją do
koi, czyjeś troskliwe ręce otuliły kocem. Chciało jej się pić.
– Wody – wyszeptała.
Z trudem wyszła na pokład. Edgar siedział na ławce sternika i czyścił piórka. Żagle smętnie zwisały z masztu. Nie poruszał ich
najlżejszy nawet wietrzyk.
– Flauta – zaskrzeczał kruk. – Najgorsza rzecz na morzu.
Rea przez chwilę siedziała bezczynnie.
– Złaź z mojego miejsca, paskudne ptaszysko – burknęła.
Kruk obrażony usadowił się na maszcie.
– Co tak bębnisz? – warknęła w stronę Wolfganga, który
uderzał palcami o burtę jachtu.
Z nudów narysował białe i czarne klawisze fortepianu i udawał, że gra. A może wcale nie udawał? Może naprawdę słyszał muzykę?
– Nie masz nic lepszego do roboty?
– A ty? – odciął się chłopak. – Wiesz przynajmniej, gdzie
jesteśmy?
– Wiem, a bo co?
– Tak? To powiedz!
– Nic ci do tego.
– Teraz tak mówisz, jak się zgubiłaś.
– Nie zgubiłam się, tylko…
– Flauta, najgorsza rzecz na morzu! – powtórzył kruk z wysokości. – Biada nam, jeśli nie będziecie gotowi na wiatr.
– Cały czas jesteśmy gotowi. A ty się nie wymądrzaj!
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– Biada, jeśli nie będziecie gotowi – powtórzył ptak.
Na pokładzie zapadła cisza. Rea wpatrywała się w horyzont, Wolfgang patrzył na swoje paznokcie.
– Głupi byłem, że z tobą popłynąłem – mruknął zniechęcony.
– To ja byłam głupia, że cię zabrałam.
Rozpalona twarz Rei pokryta była kroplami potu. Nagle Rea
poczuła na czole coś jakby ciepły oddech, cień cienia wiatru, lżejszy, niż ruch skrzydeł motyla.
– Żagle – wydała komendę. – Wybierz, Wolfi, żagle.
Wolfgang napiął liny i rzeczywiście, żagle drgnęły, a po
chwili wypełniły się słabym wiaterkiem. Jacht ruszył.
– Jeśli uda nam się opuścić oko ciszy, będziemy uratowani –
Edgar sfrunął z góry i przysiadł obok Rei.
– Dokąd płyniemy? – zapytała.
– Ty masz kompas, ty masz wszystko – rzekł kruk.
– Tam – pokazała palcem i zrobiła lekki zwrot na północ.
Jacht w jej rękach jakby dostał skrzydeł. Pruł fale białym
dziobem, a obok niego tańczyły delfiny.
Po jakimś czasie nad masztem rozległ się krzyk mew.
– Oho! Ląd blisko – mruknął Edgar.
Pod wieczór jacht osiadł na miękkim piasku. Wolfgang zeskoczył do płytkiej wody i wciągnął łódź na brzeg. Zaszumiał kadłub
o suchy piach.
Przed nimi otworzył się rajski widok. Soczysta trawa, wysokie drzewa, szemrzące potoki pełne słodkiej wody. Wolfgang
sprawdził węzeł, jakim przywiązał jacht.

72

– Chodźmy obejrzeć wyspę – rzekła Rea.
Miejsce, w którym zacumowali, było jedynym łagodnym
zejściem do morza. Z trzech pozostałych stron, jak się przekonali,
brzegi były strome i skaliste.

W cieniu wysokiej skały stał samotny dom.
– Ciekawe, kto tu mieszka? – mruknął Edgar.

Jakby w odpowiedzi w drzwiach stanęła stara kobieta. Rozpuszczone, siwe włosy opadały jej na ramiona.
Kobieta uniosła dłoń w geście powitania. Rea i Wolfgang
odpowiedzieli tym samym.
– Od lat nikt mnie nie odwiedzał – rzekła. – Wejdźcie do
środka – zaprosiła.

Wewnątrz panował półmrok, ale było tu ciepło i zacisznie.
Kobieta poczęstowała ich owocami i herbatą.
– Mam na imię Lorelaj. Od lat na mojej ziemi nie stanęła stopa człowieka – powtórzyła. – To pierwsza z archipelagu wysp, które kiedyś stanowiły jeden ląd. Żyliśmy tu szczęśliwie, ja, mój ukochany i cały nasz lud. Pewnego razu przybył do nas samotny żeglaż
i opowiadał, jak żyją ludzie daleko stąd, na odległym kontynencie.
Podobno ci ludzie produkują tony śmieci, z którymi nie mają pojęcia co potem zrobić, zanieczyszczają ziemię, wodę i powietrze, korzystają z tego wszystkiego, jakby byli sami na Ziemi, jakby zapomnieli o przyszłych pokoleniach. Ich działania mają skutki i dla nas .
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Naszym bogom nie spodobało się to, co usłyszeli i rozkazali,
by morze zatopiło nasz ląd. I pewnego dnia nastał taki sztorm, jakiego nie było od tysięcy lat. Morze dniem i nocą szalało. Myśleliśmy, że to już koniec. W popłochu uciekliśmy w góry. Ja pobiegłam
w prawo, oni w lewo. Nie wiem, jak udało im się przeżyć. Ja schroniłam się tu, w tej grocie skalnej. A burza, jak nagle przyszła, tak
nagle ucichła. I wtedy naszym oczom ukazał się straszliwy widok.
Z całego kontynentu pozostało kilka oddalonych od siebie wysp.

Ja mam dostęp do słodkiej wody, bo tu mają źródła nasze rzeki. Oni
mają za to sady i ogrody, bo tam mieliśmy pola uprawne. Ja umieram
z głodu, oni z pragnienia. A poziom wód między nami stale się podnosi.
– To nie bogowie was ukarali – odezwała się Rea. – To skutki zmian klimatu spowodowane działalnością człowieka. Widocznie
ludzie na innych kontynentach jeszcze nie zrozumieli, że są odpowiedzialni za to, co się dzieje i że czeka ich taki sam los!
– Czy mogłabyś to powiedzieć Eolowi, bogu wiatrów? –
zadała pytanie Lorelaj. Kobieta wbiła wzrok w blat stołu. Ramiona
opadły jej z rezygnacją. – Tak bardzo tęsknię! Morze pomiędzy nami
jest tak niespokojne, że nie sposób go pokonać! Jeśli spróbowalibyśmy przebyć ten dystans czy wpław, czy za pomocą tratwy, czy
jakimkolwiek statkiem, morze pochłonęłoby nas – dodała.
Po słowach Lorelaj zapadło milczenie.
– Jestem już stara i chciałabym przed śmiercią jeszcze choć
raz przytulić się do mojego ukochanego – w jej głosie zabrzmiała
wielka miłość.
– Czy możesz mnie zaprowadzić na skałę, z której jest najbliżej do jego wyspy? – zapytała Rea. Kobieta natychmiast podniosła się ze swego miejsca.
– Chodź – powiedziała.

CZY WIESZ, ŻE ...?
Na dnie mórz i oceanów piętrzą się niezbadane przez ludzi łańcuchy górskie. Ich szczyty wystające ponad powierzchnię wody nazywamy wyspami. Wyspy stanowiące szczyty jednego łańcucha górskiego
to archipelag. Archipelagi powstają przez obniżenie poziomu wód i odsłonięcie kolejnych podwodnych
szczytów lub poprzez podniesienie się poziomu wód i zalanie niżej położonych dolin jednej dużej górzystej
wyspy, jak to miało miejsce w podróży Rei i jej przyjaciół.
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ZADANIE

Znajdź na mapie świata lub na globusie archipelagi wysp. Które znajdują się najbliżej nas?

Stanęły na płaskim, wysokim wierzchołku. Rosło tu kilka
starych drzew, mocno wczepionych korzeniami w litą skałę. Bliźniaczy szczyt wieńczył brzeg przeciwległej wyspy. Między nimi otwierała się przepaść.
– Czyli to jest najkrótsza droga? – upewniła się Rea.
– Tak, ale tędy nie ma przejścia – powiedziała siwowłosa
kobieta.
Rea pokiwała głową w zadumie.
– Gdyby jednak tędy przerzucić most… – zamyśliła się,
po czym podjęła nagłą decyzję. – Wolfi, chodź ze mną.
Wolfgang bez słowa poszedł z nią na jacht. Wrócili obładowani linami.
– Edgar, dałbyś radę z liną w dziobie przefrunąć na tamtą
skałę i z powrotem? – zapytała Rea.

Ptak tylko kiwnął głową. Dziób miał zajęty jedzeniem.

W nocy Rea rysowała projekty, obliczała, mierzyła i nanosiła
poprawki. Nazajutrz cała ekipa zabrała się do roboty. Edgar kursował z linami, Wolfgang docinał drewniane szczeble, Lorelai wiązała
węzły, a Rea krążyła między nimi i udzielała wskazówek.
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Po drugiej stronie do pracy stanął Luk, ukochany Lorelai. Miał silne ramiona i wielkie doświadczenie w pracy z drewnem.
Z pomocą Luka i Edgara, praca szła dwa razy szybciej.
Gdy między skałami zawisł most, Rea weszła na niego jako
pierwsza. Szła bardzo wolno i ostrożnie, czujna na najmniejsze
trzeszczenie lin czy skrzypnięcie desek. Serce podchodziło jej do
gardła, kiedy patrzyła w dół. Pod nią morze kipiało z wściekłości.
Białe grzywy roztrzaskiwały się raz po raz o podnóża skał. Rea czuła, jak pot spływa jej po plecach, ale krok za krokiem, zbliżała się do
przeciwległego brzegu. Gdy postawiła stopę na stałym lądzie, rozległy się okrzyki i brawa. Chwilę później Luk i Lorelai rzucili się sobie
w objęcia.

– Jak możemy się wam odwdzięczyć? – zapytał Luk obejmując Lorelai.
– Wskaż nam drogę na wyspę Eola – zażartowała Rea.
Luk spojrzał na nią zaskoczony.
– Ależ jesteście na jego wyspach. Eol to mój dziadek. Nie
wiedzieliście o tym?

Eol, bóg wiatrów, mieszkał na Eolii, najdalszej z wysp archipelagu.
Rea rzuciła kotwicę w małej, zacisznej zatoce, której dno
pokrywał złoty piach. Nad nią wznosiły się strome, skaliste brzegi.
– Jak my się dostaniemy na górę? – martwił się Wolfgang.
– Coś mi mówi, że powinny tu być wykute kamienne schody,
prowadzące na szczyt. Ja bym tak zrobiła.
I rzeczywiście. Gdy tylko zbliżyli się do skał, ujrzeli kręte
stopnie.
Na szczycie stał szary, kamienny pałac. Dookoła niego rosły
wysokie sosny, osłaniające go trochę od wiatru, ale nie za bardzo.
Rea skądś znała ten widok. Poczuła w sercu tęsknotę za mamą.

Eol na wyspie mieszkał sam. Miał jasne włosy i złotą brodę.
Jego niebieskie oczy kogoś Rei przypominały.

Wolfgang rozglądał się po pałacu boga wiatrów. Byli w sali
koncertowej. Na środku stał fortepian.
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– Znakomita akustyka – docenił Wolfgang. Podszedł do
fortepianu, otworzył klapę.
– Czy mogę? – zapytał. Bóg skinął głową.
Wolfgang delikatnie dotknął alabastrowych klawiszy, lecz
dźwięk wydobył płaski i metaliczny.
– Na tym instrumencie od dawna nikt nie grał – zauważył
zaskoczony. Eol przymknął powieki. Ta uwaga bardzo go zabolała.
– Rzeczywiście. Mój wnuk porzucił muzykę dla kobiety. Nieśmiertelność oddał śmiertelnej – rzekł Eol i ukrył swą boską twarz
w dłoniach.

Wolfgang poczuł, że tylko on jeden może mu pomóc.
Usiadł przy fortepianie. Przez chwilę milczał, a potem
zagrał.

Dźwięk z początku był zakurzony, lecz w miarę, jak Wolfgang grał, struny fortepianu rozgrzewały się i brzmiały coraz lepiej
i lepiej, by na końcu oddać wszystkie uczucia chłopca, radość wolności i pasję grania. I miłość. I tęsknotę.
W oczach boga wiatru zalśniły łzy.

– Graj, chłopcze. Graj. Dam ci wszystko, czego zażądasz,
tylko graj.

I Wolfgang grał.
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Dni mijały, a Wolfgang grał. Rea i Edgar zwiedzili cały pałac,
wszystkie komnaty i sale, jak również podziemia i lochy.
– Ciekawe, po co mu lochy? – zastanawiał się Edgar. Rea
wzruszyła ramionami.

A Wolfgang nadal grał.

– Eolu – odezwała się Rea do boga wiatrów, gdy po wielu dniach zasiedli jak zwykle do wieczornego posiłku. – Wkrótce
nastąpi odpływ i będzie to ostatni moment, aby ruszyć w powrotną
drogę. Czy mogę mieć do ciebie prośbę?
– Mów – zgodził się bóg.
– Daj naszej planecie pomyśle wiatry i łagodne prądy, abyśmy mogli odnaleźć mojego tatę i bezpiecznie wrócić do domu.
– Dobrze, córko burzy. Jeśli przestaniecie zanieczyszczać
powietrze waszymi spalinami i dymami z kominów, posadzicie na
nowo drzewa w lasach i puszczach, przywrócicie naturalny bieg
rzek, zmniejszycie ilość produkowanych śmieci, to dam wam pomyślne wiatry, łagodne prądy morskie i wstrzymam topnienie lodowców. Czy możesz mi to obiecać?
Rea pomyślała, że nie będzie łatwo przekonać ludzi, żeby
zrezygnowali z komfortu, do jakiego przywykli. Postanowiła jednak
podjąć się tego zadania. Kiwnęła głową na znak, że się zgadza.
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ZADANIE

Przekonanie innych, by zrezygnowali z luksusów i wygodnego życia,
nie jest łatwym zadaniem. Rea podjęła wyzwanie. Może jednak potrzebować pomocy w wykonaniu go. Zastanów się, co można jej doradzić. Jakich argumentów można użyć, by przekonać innych do zmiany
zachowań i postaw? Zastanów się i zapisz swoje argumenty oraz dobre rady odnoszące się do tego co można robić i zmienić w codziennym
życiu, by pomóc środowisku. Możesz też wykonać tabliczkę informująca w postaci rysunków.
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Tego dnia załadowali pod pokład chleby i sery od boga wiatrów. Oraz szczelnie zawiązany worek, którego pod żadnym pozorem nie należało rozwiązywać.
Potem udali się na spoczynek.

Jednakże następnego dnia rano przy śniadaniu nie było
Wolfganga. Nie było go także w sali koncertowej ani w ogrodzie. Rea
pobiegła do zatoki. Tam również ani śladu chłopca.
– Gdzie jest Wolfgang? – spytała Eola.
Eol uśmiechnął się łagodnie i rzekł:
– Musiałem go uwięzić na jeden dzień. Nie martw się jednak, kiedy będziesz daleko, uwolnię twojego przyjaciela. I obdarzę
nieśmiertelnością godną jego talentu. Wierz mi! On nie chciałby
z wami wracać.
– Jakim prawem uwięziłeś mojego przyjaciela? Jakim prawem? – Pięści same jej się zacisnęły, a z oczu sypały iskry. Czuła
potworną złość.
– Nic nie rozumiesz. Bądź grzeczną dziewczynką.
Jednak Rea nie chciała być grzeczna. Była wściekła.

Eol cofnął się przestraszony jej widokiem.
– Możecie odpłynąć, ty i ten ptak, lecz Wolfgang zostaje.
Jego muzyka warta jest boskich uszu.
W Rei zawrzała krew.
– Wypuść go natychmiast! – zażądała.
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– Przykro mi, ale już spełniłem twoje żądanie. Teraz musisz
opuścić mój pałac.
Rea poczuła, jak ogarnia ją furia.
Stanęła na środku sali koncertowej i uniosła dłonie. Nad pałacem Eola zgromadziły się wszystkie chmury świata. Zapanowała
całkowita ciemność. Ponad horyzontem przetaczały się nie pomruki, lecz huk grzmotów. A potem rozpętało się piekło.
Bóg wiatru próbował przeciwko Rei wysłać wszystkie swoje
wichry. Gniew dziewczyny był jednak tak potężny, że nic nie mogło
się z nim równać.
– Uwolnij go! – ryknęła, a jej głos spotęgowany tysięcznym
echem ogłuszył Eola.
Rea uniosła zaciśnięte pięści. Gdy rozpostarła palce, rozstąpiły się zasłony chmur i na jego głowę posypały się błyskawice,
jedna, druga, trzecia. Bóg nie wiedział, gdzie się schować.
– Uwolnij go! – grzmiał jej potężny głos. – Albo ogłuchniesz
na wieki!
Rea oczyma wyobraźni widziała dłonie przyjaciela zaciśnięte na kratach lochu. Na myśl, że ktoś mógłby go skrzywdzić, z jej
oczu sypały się iskry.
Eol w popłochu wczołgał się pod fortepian.
– Uspokój się – rozkazał, lecz to jeszcze bardziej rozwścieczyło Reę. Czuła, że serce za chwilę wyrwie się z niej, by uwolnić
Wolfganga. Wzięła głęboki wdech, krzyknęła tak, że Eol musiał zasłonić uszy, aby nie ogłuchnąć i w tym momencie pękły mury pałacu wzdłuż, aż po najgłębsze wykute w skale lochy. Wyspa zadrżała.
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Edgar krążył nad szczeliną. Z lochu wynurzył się Wolfgang.
– Uciekaj – krzyknął do niego Edgar. Chłopak nie namyślał
się ani chwili. Już biegł w kierunku zatoki.
– Zapłacisz mi za to – grzmiał Eol, a jego głos zamienił się
w stado rozpędzonych wichrów, które jak spuszczone ze smyczy
charty, rzuciły się w pogoń za chłopcem.
Rea zbiegała w dół skalnymi stopniami. Właśnie zaczynał
się odpływ. Wskoczyła na pokład jachtu. Z całej siły szarpnęła kotwicę. Łódź drgnęła.
Wolfgang biegł za krukiem. Biegł ile sił w nogach. Odgłosy pogoni były coraz bliżej. Chłopak w szalonym pędzie zbliżał się
do urwiska, za chwilę przed nim otworzy się przepaść. Kruk zawisł
nad nią. Powietrze wypełnił łopot jego wielkich, czarnych skrzydeł.
Skała opadała wiele pięter w dół. Pod nią rozciągało się bezkresne
morze. W dole na falach kołysał się jacht z Reą na pokładzie.
– Skacz – krzyknął Edgar.
I wtedy Wolfgang odbił się od skały i skoczył.

Otoczyła go nieprzenikniona cisza. Była w jego głowie,
w jego duszy i w sercu.
Po wydarzeniach ostatnich dni poczuł się rozkosznie nią wypełniony jak puchem z poduszki, która na jego łóżku tłumiła przerażające odgłosy nocy. Po strachu, jaki czuł, po huku burzy, rozłupaniu
lochów, po całej tej szalonej gonitwie, ucieczce, skoku i spadaniu
w skalną przepaść, Wolfgang poczuł się przez trzydzieści sekund
szczęśliwy.
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A potem usłyszał bicie swojego serca, szum krwi w żyłach, pulsowanie życia. Otworzył oczy. Przed nim, nad nim i pod
nim znajdowała się zielono-błękitna woda. Chłodna, czysta,
słona woda. Obok jego twarzy przepłynęła ławica czerwonych
błazenków. Wolfgangowi zaczęło brakować tchu. Wykonał kilka
ruchów i jego kudłata głowa wynurzyła się gwałtownie tuż przy
burcie jachtu. Wolfgang sapał i prychał, gdy po drabince linowej
wdrapywał się na pokład. Rea już postawiła żagle. Odpływ szybko zabierał ich ze sobą na pełne morze.
Na wysokim brzegu Eol wygrażał im pięściami.
		

Żeglowali spokojnie na północ. W dzień prowadziło ich
słońce, nocą gwiazdy. W jedną z takich rozgwieżdżonych nocy Rea
położyła się na dziobie. Wolfgang przejął od niej ster. Wiatr był równy i pomyślny. Złe wiatry leżały przecież zamknięte pod pokładem.
– O czym myślisz? – zapytał Wolfgang.
– Patrzę w gwiazdy i chciałabym, żeby mój tato widział teraz
to samo co ja. A ty?
Wolfgang zamyślił się głęboko. Milczał.
Komuś, kto patrzyłby teraz na niego z boku, mogłoby się
wydawać, że śpi. Ale on cały czas trzymał kurs. Czuwał.

Rano Rea obudziła się przemoknięta do szpiku kości. Otwo-rzyła oczy, ale musiała zrobić to drugi i trzeci raz, żeby przekonać
się, że na pewno nie śpi.
Cały świat spowijała mlecznobiała, gęsta mgła. Nie było
widać ani burty, ani masztu, ani morza. Emanowała z niej poświata,
która sprawiała, że nie było ciemno, lecz nie było też jasno.
– Dziwne – odezwała się Rea, lecz jej głos zabrzmiał obco.
– Edgar? Wolfgang? Jesteście?
Byli. Słychać było ich szuranie po pokładzie. Rea próbowała
podpełznąć w ich kierunku, lecz o mały włos wpadłaby do wody.
– Stój! – zawołał Wolfgang tym dziwnym, mglistym głosem.
Trudno powiedzieć, ile czasu spędzili we mgle, ale Edgar
zdążył zgłodnieć.
– Macie jeszcze coś do jedzenia? – wychrypiał.
Zeszli pod pokład. Wolfgang potknął się o zawiązany wór od Eola.
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–Czy on naprawdę myślał, że odpłyniemy bez ciebie? – nie
dowierzała Rea.
Wolfgang we mgle dotknął jej dłoni.
– Ja myślałem, że tak. Że jak bóg ci każe odpłynąć, odpłyniesz.
– No to macie tam jakąś niedojedzoną kanapkę, czy nie? –
darł się z masztu Edgar.
– Mamy – odkrzyknęła Rea i wystawiła głowę na zewnątrz.
Obok burty usłyszała plusk innej łodzi.
– Kto tu jest? – zapytała.
– Rea? – usłyszała znany głos. – Czy to ty córeczko?
– Tato! Co tu robisz, tatusiu?

– To raczej ja powinienem zadać to pytanie. – W głosie taty
było tyle samo radości, co niepokoju.
– Och, teraz, kiedy ciebie znalazłam, chciałabym wrócić do
domu, do mamy, wiesz? – powiedziała ze smutkiem w głosie.
– Ja też, ale błądzę w tej mgle od dawna – odparł tato Rei. –
Najgorsze, że nie jestem sam – dodał po chwili.
Zza szarobiałej gęstwy dało się słyszeć oddalone, stłumione głosy zagubionych mężczyzn.
– Dokąd płynąć? Nie wiemy dokąd płynąć – powtarzali.
Z wysokości masztu odezwał się zachrypnięty głos Edgara.
– Jeśli nie można płynąć w dal, należy płynąć w głąb – zaskrzeczał.
– W głąb? – zapytał Wolfgang. – Rea, przynieś kompas.
Rea nie zapytała o nic, tylko zbiegła pod pokład. Po chwili była z powrotem z kompasem w dłoni.
– Co pokazuje? – zapytał Wolfgang.
– Mnie – powiedziała Rea.
– A dokładnie?
– Moje serce.
– Kieruj się sercem i płyń. My popłyniemy za tobą.
Rea usiadła za sterem. Nic nie widziała. Mgła spowijała cały
świat. Słyszała tylko oddechy przyjaciół i fale chlupoczące o burty
wielu statków.
„,Nie boję się burzy. Nie boję się wiatru. Nie boję się niczego”
– pomyślała.
– Wolfi, rozwiąż worek od Eola – rozkazała.
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„,Czyś ty oszalała?” – chciał zawołać, ale zaufał jej.
– Uratujemy i siebie i nasz świat, jeśli zadbamy o drzewa,
rzeki i powietrze. Wiemy, co mamy robić. Żaden dar od boga nam nie
pomoże, jeśli sami sobie nie pomożemy.
Dmuchnął ostry północny wiatr. Mgła rozstąpiła się i oczom
Rei ukazało się wielkie zgromadzenie okrętów. Żagle wypełniały
morze aż po horyzont.
Po niebie przetoczył się pomruk burzy, lecz Rea tylko
zmarszczyła brwi i burza zwinęła się w kłębek i schowała w jaskini
na brzegu morza.
– Płyńmy – Rea wydała komendę i statki ruszyły. Wolfgang
bezbłędnie pracował żaglami.
Po wielu dniach żeglowania, nad masztem Rei rozkrzyczały
się mewy.
– Oho! Blisko ląd – westchnął Edgar.

W miarę, jak zbliżali się do domu, kolejne statki odłączały
się od nich i płynęły każdy w swoją stronę. W końcu zostały dwa
jachty.
Był wczesny poranek, kiedy ich dna zaszumiały na miękkim
piasku.
– Dotarliśmy do nieznanego brzegu, do lądu przez nikogo
jeszcze nieodkrytego – zażartowała Rea.
– Zdaje mi się, że znam skądś ten kamień – rzekł tato Rei
siadając na Czarcim Kamieniu.
Wolfgang starannie zacumował łódź.
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– Nic nie jest takie, jak się wydaje – powiedział Edgar i z łopotem wielkich skrzydeł pofrunął w głąb lądu.
Byli w domu.

– Musimy powiedzieć ludziom, do czego prowadzi zanieczyszczanie powietrza, palenie śmieci, wycinanie drzew! – mówiła
rozentuzjazmowana Rea.
– Córeczko, opracowuję badania taty i przygotowuję raport
w tej sprawie – odezwała się mama zza komputera.
Tato milczał. Zaczął pisać bajkę dla dzieci o pewnej dziewczynce, której tato wypłynął na ekspedycję badawczą na Arktykę,
żeby zbadać przyczyny zmian klimatu na Ziemi i o pewnym chłopcu, który w zamian za najpiękniejszą muzykę dowiedział się od boga
wiatrów, co należy robić, aby zapobiec katastrofie ekologicznej na
naszej planecie. I o tym, jak żeglowali na małym jachcie i jakie mieli
przygody.
– Tato, a jak się nazywał ten jacht? – zapytała Rea przy kolacji.
– Jak to? Nie wiesz? „,Edgar” – powiedział tato i uśmiechnął
się do mamy, konstruktorki mostów.

KONIEC
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ZADANIE

Pomóż rodzicom Rei i Rei w opracowywaniu wyników badań i raportu.
Zastanów się, do czego prowadzi zanieczyszczanie powietrza, palenie
śmieci i wycinanie drzew. Niech te informacje dotrą do jak największej
ilości osób! Rozmawiaj o tym ze swoimi kolegami, nauczycielami, rodzicami, opiekunami. Nie bój się zwrócić uwagi kiedy widzisz, że ktoś
postępuje źle i szkodzi środowisku. W rozpowszechnianiu informacji
pomagają ulotki i plakaty. Zaprojektuj swój plakat informujący o tym,
do czego prowadzą złe, nieekologiczne zachowania i działania.

95

KONKURS LITERACKI

„MOJA KRAINA CZYSTEGO POWIETRZA- JAKBYM O NIĄ DBAŁ/A?”

EWA HALICKA
Klasa 2d, Szkoła Podstawowa nr 86 w Krakowie
I Miejsce

O KRÓLU FLORIANIE, KRÓLU URBANIE I POWIETRZU
Dawno, dawno temu za górami, za lasami żyli sobie dwa królowie.
Król Florian i król Urban. Byli oni władcami sąsiadujących ze sobą krain. W każdej z nich były wybudowane kolorowe domki, w których mieszkali szczęśliwi poddani. Wokół rosły pachnące kwiaty i szumiały drzewa,
na których siedziały ptaszki, żeby móc pięknie śpiewać. Ludziom żyło się
wspaniale.
Jednak pewnego dnia król Urban postanowił coś zmienić w swoim królestwie. Uważał, że ma zbyt mało poddanych, którymi może rządzić.
Długo myślał jak przekonać mieszkańców królestwa króla Floriana, żeby
przeprowadzili się do jego krainy.
W końcu wpadł na jego zdaniem świetny pomysł. Powycinał
wszystkie drzewa w królestwie, żeby zrobić miejsce na wielki plac budowy. Przyjechały koparki oraz dźwigi i rozpoczęło się budowanie ogromnych
budynków, które miały pomieścić nowych mieszkańców. Były one brzydkie, szare i zasłaniały słońce. Dodatkowo król Urban kazał zbudować fabryki, żeby ludzie się nie nudzili i mogli w nich pracować.
Fabryki miały wysokie kominy sięgające prawie do nieba, wypuszczające codziennie kłęby czarnego dymu. Dym każdego dnia coraz bardziej
zasłaniał niebieskie niegdyś niebo. Za najlepszy ze swoich pomysłów król
Urban uznał podarowanie każdemu nowoprzybyłemu mieszkańcowi samochodu.
Cały plan króla wyglądał na bardzo dobry. Rzeczywiście wielu poddanych króla Floriana przeprowadziło się do nowego betonowego
państwa. Jednak po pewnym czasie coś zaczęło być nie tak. Ludzie posmutnieli, stawali się coraz bardziej zmęczeni. Zaczęli też kaszleć i chorować. Nie było kwiatów, drzew i innych roślin, dlatego zniknęły pszczoły, ptaki i inne zwierzęta. Słońce zasłaniały zanieczyszczenia z fabryk
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i spaliny z samochodów, dlatego nie rosły nowe rośliny potrzebne wszystkim do życia. Zresztą nie miały gdzie rosnąć, bo wszędzie był beton.
Powietrze w królestwie było brudne i nie dało się ni oddychać. Nagle okazało się, że nie tylko nowi, ale i starzy poddani króla Urbana zaczęli przeprowadzać się do zielonej krainy króla Floriana. Król Urban był załamany. Bardzo żałował tego co zrobił, ale nie wiedział jak naprawić swój błąd
i oczyścić na powrót zepsute powietrze w swoim królestwie. Z pomocą
przyszedł mu król Florian. Podarował wszystkim mieszkańcom rowery,
żeby już dłużej nie zanieczyszczali powietrza spalinami z samochodów.
Polikwidowano prawie wszystkie fabryki, a na kominy tych, które zostały
założono filtry. Filtr powodował, że powietrze wyrzucane przez komin było
znowu czyste. Na koniec każdy mieszkaniec zasadził drzewo. Wszyscy
obiecali, że każdy, co roku będzie sadził jedno nowe drzewo. Kraina króla
Urbana była uratowana. Znowu świeciło słońce bo wreszcie było je widać,
a niebo było niebieskie i przejrzyste. Ludzie byli zdrowi i uśmiechnięci.
Król Urban bardzo wszystkich przeprosił i obiecał, że już nigdy
nie wpadnie na taki nierozsądny pomysł. Wszyscy poddani byli mu bardzo
wdzięczni, bo od tej pory był mądrym i dobrym władcą. Bardzo dbał o przyrodę i nazywano go nawet Królem Ekologiem I.

EMILA GIL
Klasa 2d, Szkoła Podstawowa nr 86 w Krakowie
II Miejsce

ZANIECZYSZCZONY ŚWIAT
Pewnego dnia elf o imieniu Dyzio wybrał się na spacer po parku.
Wędrując krętymi alejkami zauważył wielkie kłęby dymu. Wydobywały się
one spod ziemi, gdzie mieszkał stary kret Henryk. Dyzio szybko zapukał
do podziemnych drzwi. Otworzył mu kret z wesołą mina. Zaprosił Dyzia do
środka, gdzie pokazał mu palące się śmieci. Elf zaczął tłumaczyć Henrykowi, że bardzo źle postępuje. Śmieci należy segregować i wyrzucać do specjalnie wyznaczonych pojemników. Razem wzięli się do pracy i pozbyli się
odpadów. W małej części przyczynili się do ratowania naszej planety Ziemi.
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ANDRZEJ WĘGLARCZYK
Klasa 3a, Szkoła Podstawowa nr 80 w Krakowie
II Miejsce

STRASZNY SEN
Stałem przed domkiem w lesie. Usłyszałem straszliwy hałas i dopiero wtedy zobaczyłem nadjeżdżające buldożery i koparki. Znalazłem się
na ogromnej budowie. Widząc wielkie kolumny i szerokie przecinki domyśliłem się, że to budowa autostrady. Wszędzie chodzili robotnicy wycinający drzewa i obsługujący różne maszyny produkujące mnóstwo spalin. Na
dodatek moi sąsiedzi palili w piecu plastikowe butelki oraz płyty wiórowe
i dlatego z komina wznosił się gryzący dym. Bardzo silny wiatr uniósł go
nad strumyk i łąki. Nie mogłem na to patrzeć. Pobiegłem do lasu, a tam
wszystko było szare i ponure. Ściółka była zniszczona przez ciężarówki, nie
trzymała wilgoci i dlatego co krok spotykałem uschnięta drzewa. Nie rosły grzyby, zwierzęta chorowały i umierały. Wyszedłem z lasu i tam, gdzie
kiedyś była łąka zobaczyłem trzy wielkie kominy, z których wydobywał się
żółtawy i czarny dym. Stałem jak wryty i wtedy wpadł na mnie rozpędzony
quad.
Obudziłem się...
Leżałem na łące. Wokoło latały owady i ptaki. Pod młodymi drzewami zobaczyłem ślimaka zajadającego dużego prawdziwka. Powietrze
pięknie pachniało po letniej burzy. Nigdzie nie było śladu ciężarówek ani
robotników. Ciszy nie zakłócał warkot żadnego quada. Komin u sąsiadów
został zaopatrzony w nowy filtr. To jest moje miejsce z powiewem czystego powietrza. Na Przełęczy Krurowskiej, w otulinie Gorczańskiego Parku
Narodowego. Na szczęście nie można przeprowadzić tamtędy autostrady,
wybudować zakładu przemysłowego i wycinać lasu. Kiedy będę dorosły
postaram się dbać o to miejsce i jego świeże powietrze.
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OLA DEC
Klasa 2d, Szkoła Podstawowa nr 86 w Krakowie
III Miejsce

MOJA KRAINA
W mojej krainie czystego powietrza jest dużo zieleni, drzew, krzewów i kwiatów. W błękitnym jeziorze pływają ryby. Mieszka tu bardzo dużo
zwierząt i ptaków. Zajączki bawią się w berka, bobry budują tamy, a mróweczki ciężko pracują. Rano słychać śpiew ptaków i cykanie świerszczy,
a wieczorem rechotanie żab. Ludzie chodzą piszo lub jeżdżą na rowerach,
czasami można zobaczyć samochód elektryczny. W mojej krainie wszyscy
dbają o czystość i są szczęśliwi.
Pamiętajmy, żeby dbać o swoją planetę i nie zanieczyszczać jej!

WIKTORIA POPIELAK
Klasa 3a, Szkoła Podstawowa nr 80 w Krakowie
III Miejsce

CHMUREK I JEGO WYNALAZEK
-W którym kraju jest czyste powietrze? dopytywał się Chmurek.
Pytał i pytał się co chwilę wszystkich chmur, które spotkał. Martwił się, bo
wszystkie musiały codziennie wdychać okropny zapach dymu. Któregoś
dnia, Chmurek postanowił to zakończyć. Stworzył więc maszynę, która
nazywała się „,Przetwarzator powietrza”. Na początku sprawdził czy działa.
Ze zdziwieniem zauważył, że tak! Tylko czegoś mu ciągle brakowało….
- A więc zaproszę naukowców! Krzyknął Chmurek
- Pomogą mi walczyć z potworem Smogusem (Bo tak go nazywał)
Naukowcy przyszli, zobaczyli i powiedzieli:
- To działa! I nadaje się do użytku i pokonania Smogusa!
Wszyscy udali się do jamy Smogusa. Ten wyszedł, rozejrzał się
i zobaczył maszynę. Nie wydawał się przerażony bo uważał się za króla zanieczyszczeń. Chmurek powiedział aby uruchomić maszynę. Okazało się,
że maszyna wciągnęła Smogusa do środka.
Chmurek krzyknął na całe gardło:
- Udało się! Nareszcie będziemy wdychać czyste powietrze!
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Fundusz Partnerstwa
KIM JESTEŚMY?
Działamy nieprzerwanie od 2004 roku
jako niezależna i samorządna fundacja,
powołana w celu poprawy jakości i wspierania działań na rzecz ochrony środowiska
i zrównoważonego rozwoju.
Aktywizujemy mieszkańców miast i terenów wiejskich do podejmowania działań
proekologicznych, które przyczyniają się
do zachowania dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego oraz poprawy jakości życia,
stanu środowiska i krajobrazu. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi,
szkołami, firmami, grupami nieformalnymi, samorządami lokalnymi i innymi
instytucjami w całej Polsce.
Jesteśmy zaangażowani w inicjatywy
społeczne, ekologiczne i artystyczne na
terenie Nowej Huty – unikalnej, postindustrialnej dzielnicy Krakowa. Prowadzimy programy edukacji ekologicznej dla
dzieci i młodzieży, starając się uwrażliwiać
młodych ludzi na przyrodę i w ten sposób
kształtować postawy i zachowania społeczne przyjazne środowisku.
Realizujemy także projekty międzynarodowe w Europie Środkowowschodniej.
Jesteśmy członkiem międzynarodowego
stowarzyszenia Environmental Partnership Association, które skupia sześć
fundacji wspierających zrównoważony
rozwój w Polsce, Republice Czeskiej, na
Słowacji, Węgrzech, w Rumunii i Bułgarii.
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