Opisz, jak wyobrażasz sobie miasta w dalekiej przyszłości
Obserwujemy obecnie niezwykle szybki rozwój technologii. Udoskonalenia techniki wiążą się
nie tylko z wygodniejszym i łatwiejszym życiem, ale również ze zmianą wyglądu naszego
otoczenia. Przykładowo, jeszcze kilkadziesiąt lat temu w miastach znajdowało się dużo mniej
parkingów. Oczywiście wynikało to z mniejszej ilości samochodów, jakie wówczas poruszały się
po drogach. Dzisiaj niemal każda rodzina dysponuje autem, więc pojawiła się konieczność
stworzenia miejsc, gdzie można parkować maszyny. Zaczęło też przybywać stacji
benzynowych, warsztatów samochodowych i myjni. A przecież większa ilość aut, to nie jedyna
zmiana, jaka zachodzi na naszych oczach. Czy jeszcze kilkanaście lat temu ktokolwiek
podejrzewał, że telefony komórkowe staną się tak popularne? Również one zmieniają nasze
otoczenie – niemal w każdym mieście znaleźć dziś można sklepy, zajmujące się wyłącznie
handlem komórkami, a także serwisy, gdzie można naprawić uszkodzone urządzenie.
Takie zmiany zachodzą wprost na naszych oczach! Podejrzewam, że za kilkadziesiąt lat miasta
przeobrażą się tak bardzo, że w niewielkim stopniu będą przypominać te, które znamy. Jakie
różnice będą się rzucać najbardziej w oczy? Sądzę, że z ulic zniknie większość sklepów. Już
dzisiaj wielu ludzi dokonuje zakupów głównie przez Internet. Zapewne w przyszłości niemal
każdy będzie postępował w ten sposób. Zamiast księgarni, sklepów obuwniczych, czy butików
będzie więcej kawiarni i miejsc, gdzie można się spotkać z przyjaciółmi. W końcu wszystkiego
nie da się zrobić przez Internet, a ciastko lepiej zjeść z przyjaciółmi w miłym lokalu, niż czekać,
aż dostarczy nam je kurier!
Myślę, że również samochodów będzie mniej. Wydaje się to dziwne. W końcu przez ostatnie
lata aut raczej przybywało niż ubywało. Dlaczego więc w przyszłości miałoby być inaczej? Otóż
coraz więcej osób decyduje się na zdrowy tryb życia. Zamiast siedzieć za kierownicą, wskakują
na rowery lub zakładają rolki. Takie decyzje są tym bardziej godne pochwały, że rezygnacja z
produkującego spaliny pojazdu jest dobra dla środowiska naturalnego. Niewykluczone, że za
kilkadziesiąt lat większość osób podejmie decyzję o powrocie do roweru, jako głównego środka
transportu. W dalekie podróże będziemy zaś wybierać się samolotami, helikopterami lub innymi
unoszącymi się nad ziemią pojazdami!
Oczywiście przyszłość może okazać się całkiem inna niż w moich przewidywaniach. Być może
będzie więcej samochód, albo ludzie nie będą w ogóle opuszczać domów – ani na jazdę na
rowerze, ani na spotkania z przyjaciółmi. Wolałbym jednak, by okazało się, iż to ja mam rację.

