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Jak to z informacją było?
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Gdy ludzie mieszkali w grotach i chatach, 
razem polowali i stali na czatach.  

Gdy wróg nadciągał albo zwierzę groźne,  
na alarm walili w bębny pokaźne. 

 
Na glinianych tabliczkach, łupkach, zwojach,  

ryli znakami, czym się wsławił wojak.  
Co upolował, wrogów ilu pognał,  
czy go poślubiła księżniczka Bogna.
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Pergaminu zwojów było za mało,  
świat się zmieniał, ach, zbyt dużo się działo.  

Powstały księgi ręcznie zapisane,  
pięknie zdobione, już ilustrowane.  

 
Nastał druku czas, czcionki Gutenberga: 

trafiły książki do jego kuferka.  
Miał je i uczeń, sklepikarz i lekarz,  
miał nauczyciel, kowal i aptekarz.
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Przez wieki książka prym wiodła na świecie,  
jest w każdej szkole – wie to małe dziecię. 

Aż cała masa nowych wynalazków 
sprawiła, że znalazła się w potrzasku.
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Był to telegraf, telefon i radio,  
wcześniej nieznane urządzenia audio 
TV, komputer już stały w kolejce,  

chciałoby się te cuda pokazać Matejce… 
 

By namalował, zachował na lata.  
Lecz po co? Przecież satelita lata.  
Działa ksero i skaner, foto i sieć,  

a więc leć informacjo, leć szybko, leć, leć!  
 

Nie tylko liczby, słowa czy pojęcia,  
także obraz i dźwięk, film oraz zdjęcia.  

Komórki sprawnie i szybko nadają,  
mail i esemes już drogi szukają.
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Zrób zdjęcie bratu, wyślij Internetem, 
dołącz słów kilka, ozdób je bukietem.  
Babcia choć mieszka daleko na Helu, 

wszystko dostanie, siedząc w swym fotelu.
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Komputer spotkasz teraz niemal wszędzie:  
w szkole i w sklepie, w przedszkolu, w urzędzie,  

w banku, w redakcji, w przychodni, w hotelu, 
w kinie, w szpitalu, w innych miejscach wielu. 

 
Wciąż nowe myśli, nowe wynalazki, 
liczy się tempo, ruchome obrazki. 

można by spytać – co nas jeszcze czeka?  
Nieważne – niech służy dobru człowieka!
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Jak komputer znalazł się 
wśród ludzi?

 

17



Komputer jest dziś powszechny wśród ludzi, 
uczy, pomaga, pracuje i budzi.  

Lecz go nie było – babcia to pamięta,  
lub rzadko bywał – wyłącznie od święta. 

  
Co to za czasy, kiedy go nie było? 
o Internecie nawet się nie śniło…  

Choć trudno pojąć – nie brak mi pewności, 
że ludzie żyli w miłości, wolności.  

 
A praca ciężka, uprawianie pola 

trwało bez końca – to była ich dola. 
Żyli spokojnie, choć pociecha marna,  
raz koń, raz osioł zwoziły im ziarna.
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Potem zaczęły powstawać fabryki,  
urosły domy, a przy nich chodniki.  

Praca już lżejsza – pomogły maszyny,  
więc pracowały tak całe rodziny.
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Był już prąd, auta, odkurzacz, wideo,  

film wzruszał ludzi: Julia i Romeo.  
Był czas nauki, rozrywki, podróży,  
ludzie mówili, że praca ich nuży.  

 
Może by szybciej podliczyć te słupki? 

Poprawić teksty, bo termin zbyt krótki… 
Jest rada na to? – Tak, krótka odpowiedź: 

komputer! Jasne! To dobra wypowiedź.
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Jak wyglądała ta pierwsza maszyna?  
Jejku, to była wielgachna machina.  
Liczyła, pisała, błyskała lampkami,  
kręciły się taśmy, a ludzie wzdychali:

22



 
„Komputer to takie magiczne cudo,  
szybko pracuje, może działać długo.  
Kosztuje majątek, psuje się często,  

wystarczy chuchnąć i od błędów gęsto.  
 

Lepiej go zamknąć, zasunąć szybami,  
niby jest – a nie ma – włączyć czasami.  
Pochwalić się gościom, jaki wspaniały,  

i schować szybko – awarie wracały”.
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Lata mijały, komputer się zmieniał,  
stawał się mniejszy, szybszy od promienia. 

Mieścił na biurku, stole i w plecaku,  
później w walizce, torebce, w… hamaku.  

 
W hamaku, tak, tak – kabel wolno schować,  

może na plaży zechcesz popracować? 
Nie boi się słońca, wiatru, wilgoci,  
rzadko się psuje i prawie nie psoci.
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Jaki komputer będzie za lat kilka?  
Mniejszy? Ładniejszy? Szybko minie chwilka, 

wnet się okaże, jak będzie wyglądał 
i jak pracował, czego od nas żądał. 

 
A jeśli zechce zająć nasze miejsce?  

Będzie gotował, nawet stał w kolejce? 
Robił, co człowiek zwykł robić na świecie:  
myślał i tworzył, wnioskował, a przecież… 

 
człowiekiem nie jest i być nim nie może,  

człowiek go przewyższa. Człowiek jak orzeł 
panuje nad wszystkim, co go otacza. 

Nie warto zmieniać tak dobrego gracza.
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Przecież to człowiek wymyślił komputer,  
wie, co w nim działa, a co jest popsute.  

Komendy wydaje, czasem parę razy,  
aż coś przestawi – ale bez urazy.  

 
Komputer winien służyć człowiekowi,  
człowiek pomagać zaś komputerowi. 
I jeśli zechcą pracować w duecie,  

być może będzie lepiej na tym świecie…
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Komputer w domu – nie 
wadzi nikomu
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Na twoim biurku komputer już stoi,  
nikt się go teraz zapewne nie boi.  

Jest jak domownik, swój chłop i przyjaciel,  
mama czy tata, nie mówiąc o bracie. 

 
Jasne jak słońce, że sprzęt to potrzebny,  

i nie jest to tylko osąd pochlebny.  
Bawi cię, uczy, łączy z kolegami,  
stale zajęty wieloma sprawami.  

 
Wszyscy członkowie niejednej rodziny,  
spędzają tu przy nim długie godziny.  

Piszą, malują, wywołują zdjęcia, 
i nawet szukają kogoś na zięcia.
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Wyjazd planują, dalekie wyprawy,
sięgają często po różne zabawy.

Długo by liczyć – zapewne do rana,
w jakie komputer wprowadza arkana.

34



 

Nakarm komputer różnymi danymi,
choćby na temat, o… twojej rodziny,
powiedz mu teraz, jakie ma zadania,

efekt zobaczysz już podczas śniadania.
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Komputer rano sprawdził w okolicy,
zimno czy ciepło na twojej ulicy.

Przekręcił żwawo kran w kaloryferze,
musi być ciepło, zanim się ubierzesz.
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W nocy też sprawdził 
kalendarz rodziny,  

zaznaczył: wkrótce mamy 
imieniny.  

z serwerem się łączył obok 
w markecie,  

zamówił pyszności – 
najlepsze na świecie.  

 
Najpierw ciasteczka mamy 

ulubione,  
szynkę, owoce, orzechy 

mielone.  
Pozwolił sobie i na sznur korali,  

bo grał na giełdzie, kiedy wszyscy spali.

37



 

Umie otworzyć gościom wielką bramę,
wujkowi zrobił wspaniałą reklamę.
Wujek ma firmę – opowiadał o tym,

komputer „słuchał” i utworzył spoty.
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Wysłał pospiesznie list do Ameryki,
ciocia tam czeka na sprawy wyniki.

Pozmywał, sprzątnął i światła pogasił,
dał kotu Whiskas, bo się czule łasił.
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Przejrzał też nocą rachunki rodzinne,
ojej! niektóre są wyraźnie inne:

choćby za benzynę – grubo za wysokie.
Auto czas sprawdzić – widać gołym okiem.
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Umówił tatę jutro na naprawę,
w sklepie zamówił wyśmienitą kawę.

Płacił przelewem – bo miał uprawnienia,
wie, jak nie stracić rodzinnego mienia.
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Czytał też maile do całej rodziny,
o, jest zaproszenie na urodziny.

Kłopot się zrobił, bo w tym samym czasie,
syn u dentysty – czy to zmienić da się?

 
Długo ustalał z innym komputerem,

połączył się znów z właściwym serwerem,
słał maile. Ekstra! Dentysta poczeka!
Komputer trafił na swego człowieka.
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Żeby wszystkiego jeszcze było mało,
szukał lektury – znalazł listę całą.

Zebrał przed świtem wszystko o Popielu,
choć władców w Polsce było bardzo wielu.
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  Można to wszystko wymieniać bez końca.

Nie starczy czasu do końca miesiąca!
Wątpisz, czy wszystko to mogło się zdarzyć?

A może wystarczy tylko pomarzyć?
 

Może nie wszystko, zwłaszcza to sprzątanie
jest już możliwe, choć pewnie się stanie.
Trzeba dziś tylko przymknąć trochę oko,
czekać cierpliwie – wierząc w to głęboko.
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Internecie, jaki jesteś?
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Internet to sieć, która łączy ludzi,
choć ktoś zasypia, a inny się budzi.

Uważaj jednak na tę pajęczynę,
stracić wiele można – nawet rodzinę.
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Bo to kraina wirtualnych czarów,
pełna ciekawych i dostępnych darów.

Ale niektórzy, czerpiąc z niej bezmyślnie,
zapominają, że czar szybko pryśnie.

 
Czasem zabawa do białego rana,

pochłania panią, niejednego pana.
uciec od troski, kłopotów czy biedy,

zgubić się łatwo – nie wiadomo kiedy…
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I dzieci wiele gra na komputerze,
zamiast w tym czasie jeździć na rowerze.

Gry to zabawa często niebezpieczna,
zatem uważaj – to broń obosieczna.
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Są tacy, którzy wolą w Internecie
surfować sobie swobodnie po świecie.

Lądy i kraje, a nawet planety
długo zwiedzają. Tak można? – O rety!
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W sieci dorośli gadają bez końca
i brak pieniędzy pod koniec miesiąca.

Uciec w marzenia? Lecz to nie skutkuje,
powrót do domu zaś drogo kosztuje.
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Kusi Internet swoją obfitością,
patrzą na ekran niektórzy z lubością.

Szukasz w nim czegoś – i zawsze znajdujesz,
czasem nie wiedząc, że się tym zatrujesz.
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Bywa niekiedy, że zamiast w markecie,
kupisz co trzeba – po nowemu – w Necie.
pieniądze, owszem, oszczędzisz i nerwy,

ale czy musisz kupować bez przerwy?
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Latem ktoś robił porządek na strychu,
znalazł tam rower, zabrał go po cichu.

I sprzedał w sieci… a to własność dziadka.
Rower skradziony – ale była wpadka!
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Internet kusi podróżnych bez celu,
takich turystów jest już bardzo wielu.

Lepiej zostawić mysz i klawiaturę,
docenić za to prawdziwą naturę.
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W sieci niektórzy podróżują w czasie.
Ojej, nie wierzysz? Zapewniam, tak da się.

W przeszłość i w przyszłość biegną ludzkie drogi,
a teraźniejszość? – przecież to stan błogi!
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Skorzystaj z sieci wtedy, kiedy szukasz:  
kota, psa, mebli, mieszkania, kożucha. 

Kiedy pragnienia zamienisz na bity, 
skutek jest pewny – zwykle znakomity.
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W sieci znajdują się danych ogromy, 
nie zmieszczą tego nawet grube tomy. 

Znaleźć coś w Necie trud to jest niemały,  
kopać musimy przez świat prawie cały.
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Może te dane jak ziarnka pszenicy,
będą uprawiać – i ktoś je policzy.

Łatwiej przejrzymy, choć ich nie ubędzie,
ktoś zdecyduje, jak je ująć wszędzie.

 
Wiedza z pewnością będzie hodowana,
lepiej i szybciej przez to przyswajana.
Prosta wędrówka po ogrodach bitów,

będzie dostępna – nie tylko dla VIP-ów.
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My pełni wiedzy (nie zawsze mądrości),
tęsknimy często za szczyptą szczerości.

Forum sieciowe daje tę możliwość,
lecz zapamiętaj – ważna jest uczciwość!
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Sieć – Wielki Łowczy – zanurza się w niebie,
serwer poszuka i czegoś dla ciebie.

Czekaj, spokojnie, dotrze mail do celu.
Użytkowników jest naprawdę wielu.
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Dobra czy zła jest ta sieć – myślę czasem,
to anioł czy diabeł porusza kompasem?

Internet nie może być dobry ni zły,
zależy od ciebie – jaki jesteś ty!
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Czy komputer może 
wykończyć człowieka?
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Co za pytanie? – może ktoś powiedzieć,
lecz na ten temat trzeba sporo wiedzieć.

Komputer bywa niezdrowy w istocie,
wie to już dziadek, babcia oraz ciocie.

 
Oni od dawna tkwią przy komputerze,

aż w krzyżu łupie. – Od tego? Nie wierzę!
– myślisz tak pewnie, lecz słuchaj uważnie,

bo musisz zdrowie traktować poważnie.
 

Przed komputerem nie ruszasz się prawie,
a to przy nauce, a to przy zabawie.
ciało zastyga jak w górniczej lawie,
Czy twój komputer nie stoi na ławie?
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A ty na pufie albo na kanapie,
zgięty, zgarbiony, ledwo oddech łapiesz.
Może notebooka trzymasz na kolanach?

Obraz się rusza? O mamo kochana!
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Jeżeli nawet zasiądziesz przed biurkiem
albo w fotelu – wszak nie jesteś piórkiem.

Kręgosłup dźwiga plecy, ręce, głowę,
całego ciała ciężaru połowę.

 
Nogi też cierpią, zwłaszcza gdy zakładasz

jedną na drugą – bo tak nie pomagasz
krążyć swobodnie krwi po organizmie.

Tkwisz odrętwiały niczym w skamieliźnie.
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Teraz uważaj! Bardzo ważna sprawa:
patrzenie na ekran to pracy podstawa.
Zawsze pamiętaj – wskazana odległość:

półmetrowa przerwa – zachowaj tę wielkość.
 

Gdy mniej lub więcej – zbadali lekarze,
prędzej czy później obraz się zamaże.

Wzrok stracić – straszne! – dobrze to rozumiesz, 
licz do pięćdziesięciu – przecież już umiesz.

 
Nadto pamiętaj: wokół komputera
musi być dobra, zdrowa atmosfera.
Ustaw komputer na lewo od światła,

praca z pewnością będzie bardzo łatwa.
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I nie odbije obrazu jak lustro
(w lustro spójrz tylko, robiąc się na bóstwo).

Nie patrz zbyt długo na ekran malutki,
bo marne będą dla twych oczu skutki.

 
W tym miejscu jeszcze taka krótka mowa,

czytaj uważnie te poniższe słowa:
lampkę włącz zawsze, nie pracuj, gdy ciemno.

bo ekran świeci – czy zgodzisz się ze mną?
 

Sprawdź też, czy wkoło wystarcza wilgoci:
sześćdziesiąt pięć procent – i tlen nie psoci.
Dwadzieścia dwa stopnie na termometrze,

więc siedzieć wcale nie musisz już w swetrze.
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Jednak pomimo tych wszystkich nakazów
trzeba oderwać raz wzrok od obrazu.
Okno otworzyć, machnąć ręką, nogą,
takie ćwiczenia na pewno pomogą.

 
Powtórz je często, nie śmiej się z kolegi,

gdy ćwiczy – a ty wybierz się na biegi
albo na spacer ze swoją rodziną.

Z pewnością chwile miło ci upłyną.
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Jeśli masz dzisiaj „zadaną” biedronkę,
przed wejściem w Google pobiegnij na łąkę.

Nie ma w pobliżu? To na trawnik chociaż,
szukaj na kwiatku. Oto piękny okaz!

 
Gdy wyjdziesz z domu, spójrz na piękno świata,

o! tu wróbelek, tam jaskółka lata.
Na niebie słońce, pachnie bez i kwiaty,
a drzewa ubrane  w mchu miękkie łaty.
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Przed snem wieczorem niech będzie tak dzisiaj:
wyłącz komputer – weź do łóżka misia.

Zamiast gier, bajek – przywołaj wspomnienia.
Słuchaj, co tata ma do powiedzenia.

 
Jak było w pracy, w szkole czy w podróży…

taka rozmowa tylko dobru służy.
„Komputerowa” niania, brat czy wujek
rodzinny nastrój z pewnością popsuje.
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Ludzie w ekrany zamiast wokół siebie
patrzą i czują, że są prawie w niebie.
Ta pustka wkoło zbiera swoje żniwa:

agresji, lęków stale im przybywa.
 

Pragną przedłużać swoje bycie w Necie,
bo często źle im w tym realnym świecie.

Komputer wykończy? Spójrz na pierwsze zdanie. 
Teraz odpowiesz i na to pytanie!
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Ciemne strony 
komputera
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Słuchaj w skupieniu, to są ważne sprawy,
z pewnością jesteś wieści tych ciekawy,

bo komputery mimo zalet wielu,
nie zawsze wiodą człowieka do celu.

 
Szkodzi awaria – a taka się zdarza,

czasem, paskudna, często się powtarza.
Sprzęt i programy – niewinne z reguły,
człowiek to czyni – nie jego muskuły,
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ale zła wola, chęć szkodzenia innym,
on to uszkodzi, nie czuje się winny.
Śrubki wykręca, przecina kabelki,

komputer nie działa i kłopot jest wielki.
 

Człowiek natworzy wirusów bez liku,
psują programy, narobią mętliku.

Bardzo podobnie do bakcyla grypy,
pada komputer: stęka, jęczy, chrypi.
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Liczy powoli, podjada literki,
ekran zamyka, wyczynia figielki.

Wtedy zmęczone serce komputera
bije na alarm i w końcu zamiera.
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Czasem działają tak zwani hakerzy,
kradną programy, uważać należy!

Wejdą w komputer, złamią wszelkie zamki,
dane ukradną – trzeba więc łapanki,

by ich ukarać za te niecne czyny.
Cierpią zaś na tym chłopcy i dziewczyny,

rodziny, banki, urzędy, hotele…
Przestępstw dziś takich mamy bardzo wiele.
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Hakerzy program bezczelnie skopiują,
w sieci sprzedadzą, pieniądz przy tym czują.

Autor programu zamiast się wzbogacić
przez tych piratów bardzo dużo traci.
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    Ty też źle robisz, kiedy piratujesz,
czyli programy nie w sklepie kupujesz.
Także gdy płytkę dał tobie disc jockey,
A ty przegrywasz i jesteś jak złodziej!
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Zdarza się także kradzież awatara,
krótko sąd stwierdzi: jest sprawca, jest kara.

Ukarze również robiącego zdjęcie
cichcem, by w sieci zamieścić ujęcie.

 
Inni włamują się na cudze blogi,
wąsy dodają, wykrzywiają nogi.

Piszą głupoty, nieprawdziwe zdania,
kłamstwa i plotki, wymysły, bajania.
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Robią tym krzywdę – nie wiadomo po co?
a łzy się leją, i za dnia, i nocą.

W sieci, powiadasz, anonim bezpieczny?
Pozór to tylko – sposób nieskuteczny.

Teraz nastała przestępstw takich era,
Smutne – lecz nie wiń za to komputera.

Pomyśl, czy także nie zbroiłeś nieco
i czy ze wstydu oczy ci nie świecą?

 
Nie? – To wspaniale, tak trzymaj, kolego.

Jeśli zbroiłeś – to zrób coś dobrego,
winę wymażesz. I nie wracaj więcej
już na złą drogę – proszę najgoręcej!

93



 

94



O grach i innych 
ważnych sprawach
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Każdy, kto kiedyś grał na komputerze,
przyjmie tych słów kilka – głęboko wierzę.
By sprawdzić jeszcze, co z tego wynika,
i pamiętać zawsze – by nie dostać bzika.

 
Jak to właściwie dzisiaj stać się może?
Nie można mówić o żadnym horrorze.

Gracz jest odporny na krew i cierpienie,
zabijać, niszczyć – to jego marzenie.
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Coś chyba jednak stoi na głowie.
A co? – Kto myśli – na pewno odpowie.
Niszczyć, zabijać nie wolno nikomu,

choćby komputer działał w twoim domu.
 

Nawet gdy sądzisz, że to jest na niby,
z bólu, rozpaczy płaczą nawet ryby,

Zastanów się, myśl… – zadajesz cierpienie.
Myślisz? – Już słyszę twoje westchnienie…

 
Chciałbyś się znaleźć na miejscu ofiary?

Pamiętaj: nigdy nie unikniesz kary.
A twoje myśli tak się krwią nasycą,

że będziesz niósł ciężar – stanie się kotwicą.
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Ta cię zatrzyma na twej drodze życia,
och, będziesz żądny mordu, wroga, bicia.

A tyle jest spraw pięknych  ‒ spójrz wokoło,
Spróbuj, zacznij już spędzać dzień wesoło.
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Zdarza się czasem, że świat wirtualny,
myli się, gmatwa, staje się realny.

Z gier odwzorujesz te złe zachowania,
wyjdziesz na ulicę ze swego mieszkania.
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Będziesz rozwalał, zabijał w realu.
Skakał z balkonu (było na portalu).
A będziesz silny tylko na ekranie,

w życiu inaczej – kto wie, co się stanie?
 

Awatar przetrwa – ma wcieleń bez liku,
Ty wylądujesz na twardym chodniku.

Noga złamana, oj! krzyczysz straszliwie,
ojej, jak boli  ‒ skarżysz się płaczliwie.
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Kumpel, którego skopiesz i uderzysz,
nie wie, że ty w tę wirtualność wierzysz.

To z krwi i kości zbudowany człowiek.
Nie postać z gierek – zapamiętaj sobie!

 
Myślisz: „ja przecież nic złego nie robię”.
Tu chcę stanowczo wytłumaczyć tobie:

Cios wirtualny boli równie silnie
jak w realu – choć wygląda niewinnie.

 
Nie wiesz, że ciebie serce też boli

bo występuje w całkiem nowej roli.
Zamiast połączyć się z innych cierpieniem
to jest kuźnią zła – staje się kamieniem.
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Niejeden z braku innego zajęcia
gra jak szalony z „duchami do wzięcia”.
Szatan, bies, diabeł – różne ma imiona,

kusi do złego – aż tego dokona.
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Czasem udaje koleżankę z klasy,
czyni w twych myślach same wygibasy.
co masz za dobre – prędko złem określi,

zło dobrem zrobi – jak w strasznej powieści.
 

Nie wiesz, co robić, bo chytra to sztuka.
Poznał, że człowiek w życiu dobra szuka.
Nie w smak mu – magię i czary dodaje,

wmawiając, że to takie obyczaje.
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Ile gier takich, gdzie Diablo króluje,
a człowiek potem ciężko pokutuje.

W sieci stron wiele wróżb i ofert wróżek.
Nie wspieraj się jednak na kruchym murze,

 
bo katastrofa bliska! To zabawa

 ‒ mówisz. Lecz ekran to żadna murawa,
na której pokopiesz piłkę do woli.

Ekran jest złudny – a kto za nim stoi?
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Ekran przyciąga całe rzesze fanów,
mimo odblasków, jonów i trojanów.

Bywa tak czasem, że twórcze skupienie
zmienia się w fatalne uzależnienie.
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Tkwisz przed ekranem, nie wiesz, co się dzieje,
sądzisz, że wokół nic już nie istnieje.
Ty i komputer – to twe drugie życie,

nie, nie… to pierwsze – chyba tak mówicie.
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Nie słyszysz, jak mama na obiad woła,
głodu nie czujesz, sprawa niewesoła.

Wszystko, co nie jest związane z ekranem,
złości cię, męczy. I wstajesz nad ranem,

 
by sprawdzić maile, fora i portale,

choć nic ważnego nie dzieje się wcale.
Boli cię głowa, strzyka w kościach często,

od jonizacji jest już wszędzie gęsto.

115



Wszak ty musisz grać! Musisz, musisz, musisz!
I czuć komputer, bez niego się dusisz.
Komputer pęta – gorzej niż więzienie,

Gdzie twój rozsądek, gdzie twoje myślenie?
 

Komputer wzbudza twoje pożądanie,
chcesz mieć gadżety – choć grosz nie zostanie.

Kto ma grę nową, jest super chłopakiem,
A kto jej nie ma – miernotą, dziwakiem.
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Śmiejesz się z niego, a także z rodzica,
co gubi się w sieci lub nie zachwyca,
twoją sympatią – wirtualnym panem,

z którym się żegnasz dopiero nad ranem.
  

Bądź więc ostrożny, gdy nie znasz człowieka,
który na ciebie wirtualnie czeka.

Nie zgódź się nigdy spotkać go w realu.
Może cię skrzywdzić – prawda w każdym calu.

Zatem pamiętaj: „ratuj się kto może”.
Pomyśl rozsądnie o miłym wieczorze.

Czym się tu zająć? – z myślami się bijesz.
Sposobów wiele – wiem, że je odkryjesz.
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