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Krzysztof Nowak
emeryt

Kiedyğ nie byâo telefonów komórkowych czy Internetu, a mimo to
ludzie potraÀli siċ dogadaý i zorganizowaý tak, by siċ spotkaý. Najczċğciej
umawiali siċ wczeğniej, na przykâad
w szkole lub w pracy. Byâo teī tak, īe
szâo siċ do kogoğ do domu i po prostu
spċdzaâo czas razem. Dzisiaj, niestety,
gdy przyjdziemy do kogoğ niezapowiedziani, to rzadko kiedy osoba ta
przyjmie nas z zadowoleniem.
Oczywiğcie, kiedyğ byâo trudniej
szybko przekazywaý informacje i pewnie dlatego wymyğlone zostaây telefony
stacjonarne, a póĩniej „komórki”. Swój
pierwszy telefon komórkowy kupiâem
w 1991 roku. Przebywaâem wtedy
w Zabrzu, a pierwsze poâĆczenie wykonaâem do īony, dzwoniĆc na nasz
telefon domowy.
Moi dziadkowie komunikowali siċ
poprzez pocztċ, wysyâali telegramy,
listy i pocztówki. Dzisiaj taka forma wymiany informacji zamiera, a w naszych
skrzynkach czċğciej znajdujemy róīnego rodzaju reklamy niī wâasnorċcznie
napisane wiadomoğci.
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áĆcznoğý kiedyğ i dziğ

Dorota Cudaszewska
zajmuje siċ domem

Moim zdaniem kiedyğ īyâo siċ duīo
lepiej. Nie byâo laptopów, „komórek”,
czyli pochâaniaczy czasu. Jako dzieci
zbieraliğmy siċ po 10-12 osób i po prostu ze sobĆ przebywaliğmy na ğwieīym
powietrzu. Teraz kaīdy zapatrzony jest
w szklany ekran komputera lub telefonu i nie ma nawet czasu, by wyjğý na
spacer. To jest przeraīajĆce, poniewaī
wychowujemy mâode pokolenie, które
nie bċdzie wiedziaâo, co to sĆ prawdziwe, realne wiċzi miċdzyludzkie.
PierwszĆ „komórkċ” kupiâam stosunkowo niedawno, poniewaī zawsze
siċ przed tym wzbraniaâam, niepotrzebne mi to do szczċğcia. Byâo to okoâo
5 lat temu. Dodatkowo jestem jednĆ
z tych nielicznych osób, które do tej
pory majĆ w domu telefon stacjonarny.
Pamiċtam z dzieciĕstwa, īe kiedyğ
wysyâaâo siċ duīo listów i kartek pocztowych. Chociaīby w ğwiċta - dopiero
wtedy czuâo siċ ich magiċ, gdy na poczcie odbieraliğmy ğwiĆteczne kartki.
W dzisiejszych czasach juī tego nie
ma, a listy wysyâa siċ tylko w sprawach
biznesowych.

Jan Klimek
emeryt

Teraz mamy telefony komórkowe, wiċc
sprawa komunikacji jest prosta. Kiedyğ byâo
zupeânie inaczej. Wieki temu porozumiewano siċ poprzez sygnaây dĩwiċkowe czy
teī dymne.
Jeīeli chodzi o bardziej wspóâczesne
„stare” czasy, ludzie mieli juī telefony, ale
nie przenoğne jak teraz. Wszystko byâo poâĆczone przewodami, korzystaâo siċ równieī
z aparatów na korbkċ. Byâo to o tyle uciĆīliwe, īe caây proces byâ bardzo dâugi. Najpierw
dzwoniâo siċ na pocztċ, tam podawaâo siċ
numer telefonu osoby, do której chcieliğmy
siċ dodzwoniý, a nastċpnie czekaliğmy na
poâĆczenie, czasami nawet caây dzieĕ. Istniaâo coğ takiego jak „bâyskawiczne rozmowy”,
ale byây one bardzo kosztowne.
Swój pierwszy telefon komórkowy kupiâem w latach 90. Najpierw byâ to tzw. telefon
matka, który miaâ zasiċg 200-300m. Jednak
to byâ tak naprawdċ tylko przedsmak „komórki”. Przed 2000 rokiem miaâem telefon,
który byâ bardzo duīy i ciċīki. Posiadanie
takiego aparatu byâo swoistym „szpanem”
w tamtych czasach. Nieliczni w Polsce je
mieli, w przeciwieĕstwie do Wâochów, u których rozprzestrzeniây siċ bardzo szybko.
Teraz nieposiadanie telefonu jest rzeczĆ
niewyobraīalnĆ. Jest to przykre, poniewaī te
wszystkie wynalazki elektroniczne spâycajĆ
wiċzi miċdzyludzkie. Spoâeczeĕstwo staâo
siċ na tyle leniwe, īe woli napisaý SMSa,
niī przejğý 10-20 metrów, īeby powiedzieý
coğ osobiğcie.

Andrij Boichuk
kierowca

Nasi dziadkowie przekazywali sobie informacje przede wszystkim za
poğrednictwem poczty. Oczywiğcie
póĩniej pojawiây siċ telefony stacjonarne, ale nie kaīdy taki posiadaâ.
Zdarzaâo siċ czasem, īe na danym
osiedlu tylko w jednym domu byâ telefon i w nagâych przypadkach wszyscy sĆsiedzi z niego korzystali. W tej
chwili siċ od nich odchodzi, chociaī
byây przydatne - nie trzeba siċ byâo
martwiý o nienaâadowanĆ bateriċ czy
brak zasiċgu.
Pomiċdzy telefonami stacjonarnymi a komórkowymi funkcjonowaây
pagery. Wysyâaâo siċ na nie krótkie,
numeryczne wiadomoğci.
Wojsko miaâo zupeânie inne ğrodki
âĆcznoğci. Uīywali radiostacji, krótkofalówek. Dziaâaây one na podobnej
zasadzie jak dzisiejsze CB-radia w samochodach.
Teraz na jednĆ osobċ najczċğciej
przypada wiċcej niī jedna „komórka”.
Bywa to przytâaczajĆce, bo īyjemy
trochċ jak na smyczy. Ja swój pierwszy
telefon kupiâem w 2000 roku, pamiċtam, īe byâa to „Motorola”. Niestety, nie
wiem, do kogo wykonaâem pierwsze
poâĆczenie.

Barbara Szlachta
emerytka

W dzisiejszych czasach przekazywanie informacji jest dziecinnie proste.
Mamy do tego wiele narzċdzi, takich
jak Internet, „komórki”, tablety. Kiedyğ robiâo siċ to za pomocĆ listów, na
które trzeba byâo dâugo czekaý, oraz
odwiedzajĆc siebie nawzajem. Wedâug
mnie kiedyğ byâo âatwiej, ludzie siċ do
siebie garnċli, a teraz kaīdy przychodzi
ze szkoây, pracy, zjada obiad i siada
przed komputerem. KilkadziesiĆt lat
temu moīna byâo pójğý do kogoğ bez
zapowiedzi, a dzisiaj uwaīa siċ to za
nietakt.
Kiedyğ zastċpowaâam mojĆ koleīankċ na centrali telefonicznej, wiċc
doskonale pamiċtam, na czym to polegaâo. Krċciâo siċ korbkĆ i poszczególne kabelki przekâadaâo siċ z róīnymi
wtyczkami, tak by poâĆczyý siċ z konkretnym dziaâem. Czasami ludzie musieli czekaý na rozmowċ bardzo dâugo.
Przykâadowo, czas oczekiwania na
poâĆczenie z WarszawĆ wynosiâ nawet
do trzech dni.
W moim domu pierwszy telefon
stacjonarny pojawiâ siċ w 1962 roku.
Byâ bardzo elegancki, czerwony, z tarczĆ. Natomiast telefon komórkowy
mam od 15 lat. Pierwsze poâĆczenie
z niego wykonaâam do mojej mamy.

