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  Dom w przyszlosci 
  
  

Będę pisal w taki sposób, nieuzywajac liter „ę”, „ł”, „ą”, „ż” itd. Bo dla mnie jako 
obcekrajowca zajęło by to duzo czasu. Gdzie Microsoft Word poprawil bledy, wiec 
tam będzie poprawione.  

 
W roku 1968 amerykanski dziennik  „Mechanika ilustrowana” pisal ze w roku 

2008 ludzi będą mieszkali w miastach pod szklanym dachem (świetlik, kopuła). W 
takim miescie będzie sztucznie tworzony swój mikroklimat. Domki będą budowac z 
takich odzielnych modulow (np. modol „kuchnia”, „pokoj dla dzieci”). Kontynujac ten 
temat, postaram się opisac, jak będzie wyglądać dom za kilkanaście lat wedlug mnie. 
To bedzie tzw „Inteligentny dom”. Po pracy wchodzisz do salonu, siadasz wygodnie 
w sofie i nagle zapala się ekran na scianie. Już tam możemy wybrac jedna z opcji: 
czy oglądać film Bu-ray 3D (jasne, ze jeśli nie masz tej plyty albo dysku twardego 
gdzies w szafie, chodzi o to, ze masz dostep do ogolnej bazy), czy zamowic pizze lub 
spaghetti, czy wizyte u lekarza, czy co się dzieje w centrum miasta na zywo. Aha, po 
przekroczeniu progu mieszkania telefon komórkowy automatycznie przełącza się na 
tryb domowy i polaczenia już na „scianie”. Przypominam, ze caly czas jestes na sofie 
i nie ma zadnego pilotu pod reka. A rozwiązanie jest to, ze w palcach masz czujniki i 
moszesz siedząc na odległości od tego samego ekranu zaznaczyc dookolo 
potrzebnej ikonki, np. film „TITANIC”. Na podobnej podstawie działa Touchscreen – 
ekran, który reaguje na dotyk, ale w naszym wypadku – reaguje na odleglosci w 3-5 
metrow. W kuchni tez taka instalacja z ekranem, żeby latwo zrobiс zakupy. W 
sypialni możesz jednym kliknięciem swojego palca w powietrzu i za pomoca paneli 
na scianie zmienić widok z okien na dowolny motyw. 

Jednak pytanie: z czego będzie zbudowany ten domek? Oczywiście z 
maretialow ze slabym przewodnictwem ciepla i np. "ciepłego szkła". Tu bardziej mi 
chodzi o to, w jaki sposób zostanie skonstruowany dom przyszłości? Wyobrazam 
sobie, ze będzie budowac się z prostokątnych, trójkątnych itd. plyt z lekkiego 
materiału, jak puzzle. W każdej takiej plycie sa tytanowe nogi, male i mocne, jak ma 
pajak. I te czesci działają jak system. Możesz kupic kilka dodatkowych takich czesci 
– i jest gotowy jeszcze jeden pokoj. Nie chodzi o to, ze co dwa tygodnia zmieniac 
miejsce zamieszkania i design swojego domka (chociaż ta teoria pozwala to zrobic), 
ale tez np. załóżmy, ze mieszkamy w Japonii i jutro nad nami będzie tsunami, to z 
tego powodu naprawde pomyslilibysmy zmienic miejsce swojego zamieszkania ze 
swoja rodzina. I taki town-house systemowo ruszy się np. na wschod, żeby przezyc 
tsunami. W rezultacie: wielu ludzi przeżyło, nie potrzebuje się budowac nowe domy 
czy bloki dla ludzi, którzy stracili dach nad glowa, dokumenty itd. leza w biegnącej 
plycie (brzmi smiesznie, ale tak taka jest moja prawda).  

P.S. Nie konecznie te plyty maja biegnac!:) 
I przepraszam za bledy, wiem, ze mam wiele. I czasami braklo mi slow, wiec 

napisałem jak umiem. 
 


