
Jaka czeka nas przyszło ść? 
 
 
 
 
 
 
 

Future Timeline to portal, który stara się 
przewidzieć co przyniesie nam przyszłość. 
Strona internetowa została założona w 2008 
roku przez londyńskiego pisarza oraz futurystę Williama James Fox. Z roku na rok 
zyskująca nowych czytelników oraz autorów prognoz na przyszłość. W efekcie 
stworzona oś czasu to obraz świata, który został podzielony na cztery sfery: wiek 
XXI, XXII, Daleką przyszłość oraz „Poza…”.  

W związku z powyższym jakie są owe prognozy, co zdaniem futurologów nas 
czeka, jakie spotkają nas wydarzenia, np. w pierwszej połowie XXI wieku. Oto 
jedynie niektóre z nich:  
2020 rok:  

• Zaczniemy tworzyć sztuczne narząd wyhodowane z komórek macierzystych 
• Poczynimy postępy z badaniem "długowieczności" 
• Wyhodujemy genetycznie zmodyfikowane „super” banany 

2021 rok:  
• Południowo-zachodnią część USA dotknie kryzys wodny 
• Powstanie pierwsza na świecie sztuczna nerka 
• Zmieni si ę rynek pracy, coraz wi ęcej osób b ędzie pracowa ć zdalnie 

(home office) 
2022 rok:  

• Indie staną się najbardziej zaludnionym krajem na Ziemi 
• Woda stanie się bronią wojenną 
• Nastąpi szybki rozwój odzieży nanotechnologicznej 
• W Dubaju będą działać taksówki bez taksówkarzy 

2023 rok: 
• Powstaną specjalne implanty mózgu, które będą mogły przywrócić utracone 

wspomnienia 
• Szybkie pociągi bez kierowcy zaczną działać we Francji 

2024 rok:  
• Druk 3D ubrań przy minimalnym koszcie będzie przeżywał bum 

2025 rok:  
• Zacznie si ę okres wielkiego bezrobocia i b ędzie trwał do 2050 roku 
• Tradycyjna telewizja zacznie odchodzić do lamusa 
• Zacznie się coraz więcej prywatnych lotów na Księżyc 
• Pojawią się zaawansowane badania nad kriokonserwacją 
• Wiele miast zacznie zakazywać używania pojazdów opartych na paliwach 

kopalnianych 
• Zacznie rosnąć zagrożenie bioterroryzmem 
• Ludzkie organy zaczną być drukowane za pomocą drukarek 3D 
• Ilość śmieci osiągnie stan krytyczny  

2026 rok: 
• Syntetyczny ludzki genom zostanie ukończony 
• Za pomocą drukarek 3D zaczną być drukowane elektroniczne membrany, 

które mają zapobiegać zawałom serca 
• Pojawią się nowe metody leczenia choroby Alzheimera 



2027 rok: 
• Lekkie pojazdy napędzane wodorowymi ogniwami paliwowymi osiągną pułap 

miliona egzemplarzy sprzedawanych rocznie 
2028 rok:  

• Drukowana w drukarkach 3D elektronika będzie wszechobecna 
• Delhi stanie się najbardziej zaludnionym miastem na świecie 
• Uda się "zmartwychwstać" kilka wymarłych gatunków 

2029 rok:  
• Ludzka sztuczna inteligencja stanie się rzeczywistością 
• Sklepy zostaną zautomatyzowane 
• Światowe rezerwy srebra skończą się 
• Wrak Titanica rozpadnie się 

2030 rok:  
• Globalna populacja osiągnie punkt krytyczny 
• Depresja stanie się największym globalnym obciążeniem chorobowym 
• Pojawiaj ą się nowe, nieznane wcze śniej zawody 

2031 rok:  
• Globalne rezerwy ołowiu będą na wyczerpaniu 
• Apteki komórek macierzystych będą powszechne 
• Czekolada stanie się rzadkim luksusem 

2032 rok:  
• W Hongkongu pojawi się gigantyczny projekt sztucznej wyspy 
• Pojawi się energia jądrowa czwartej generacji 

2033 rok:  
• Holograficzne ekrany ścienne będą codziennością 
• Choroby płuc w Chinach zabiją ponad 80 milionów ludzi 

2034 rok:  
• Liczba robotów serwisowych, na całym świecie, przekroczy miliard 
• Karaibskie rafy koralowe będą zagrożone zniszczeniem 

2035 rok:  
• Rosja stanie się "spichlerzem świata" 
• Populacja lwów w Afryce zmniejszy się o połowę 
• Światowe rezerwy cyny będą na wyczerpaniu 
• Uzyskamy możliwość holograficznego odtworzenia zmarłych  
• Globalna flota linii lotniczych podwoi się 

2036 rok:  
• Mięso in vitro stanie się bardzo dochodowym przemysłem 
• Choroba Alzheimera będzie w pełni uleczalna 

2038 rok:  
• Pojawi się możliwość teleportacji złożonych cząsteczek organicznych 

2039 rok:  
• Będzie możliwa pełna immersja wirtualnej rzeczywistości 
• Wartość majątku najbogatszego człowieka na Ziemi wyniesie trylion dolarów 
• Zawody produkcyjne znikn ą na Zachodzie 
• Symbol narodowy Australii, koala, stanie przed problemem wymarcia  
• Ekstremalne fale upałów będą powszechne w USA 

2040 rok:  
• Chiński program kosmiczny rozpocznie rywalizację z NASA 
• Gospodarka Indii rozpocznie rywalizację z gospodarką Chin i USA 
• Jedna trzecia oryginalnej dżungli w Kongo nie będzie istnieć 



• Liczba pyłków wzrośnie ponad dwukrotnie 
• Tytoń zostanie w dużej mierze wyeliminowany 

2041 rok:  
• Globalne średnie temperatury wzrosną o 2° C 
• Roczne zgony z powodu chorób układu krążenia osiągną znikomy poziom w 

USA 
2042 rok:  

• Globalna populacja sięgnie 9 miliardów 
• Biali ludzie staną się mniejszością w USA 

2044 rok:  
• Punkt zwrotny dla topnienia wiecznej zmarzliny punkt krytyczny 
• Ostatni weterani II wojny światowej odejdą z tego świata 
• Powstanie transglobalna autostrada i sieć kolejowa 

2045 rok:  
• Ludzie zaczną się intymnie łączyć się z maszynami 
• Miasta położone w zatoce meksykańskiej będą porzucane z powodu super 

huraganów 
• Rozpocznie się proces wymierania wielu znanym nam gatunkom zwierząt i 

roślin 
2049 rok:  

• Morze Martwe wyschnie całkowicie 
2050 rok:  

• Prawie połowa lasów deszczowych w Amazonii przestanie istnieć 
• Pożary potroją się w niektórych regionach 
• Tradycyjny przemysł winiarski zostanie poważnie zmieniony przez zmiany 

klimatu 
• Zaawansowane technologicznie, inteligentne budynki zrewolucjonizują miejski 

krajobraz 
 

Przewidywanie przyszłości zapewne nie jest łatwe. Każdy z podanych 
powyżej przykładów oparty jest w mniejszym bądź większym stopniu na badaniach. 
Należy mieć jednak na uwadze, że im dalsza prognoza tym mniej jest dokładna…  

 
Źródło: www.futuretimeline.net.  
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