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WARTE POLECENIA

Zawarte są w niej  informacje i cieka-
wostki o tym, co kto wynalazł lub od-
krył oraz historie z życia każdej opisanej 
postaci. Niektóre z nich to chociażby Ma-
ria Skłodowska Curie, dwukrotna zdoby-
wczyni Nagrody Nobla i Jacek Karpiński, 
twórca mikrokomputera K-202. Publik-
acja ta jest niezmiernie ciekawa, szybko 
się ją czyta. Warte zobaczenia są także 
zawarte w niej ilustracje Joanny Rzezak  
i Piotra Karskiego.

Łukasz Kalbarczyk

Króciutka oraz treściwa książeczka skie–
rowana głównie do dzieci, ale także 
rodziców.
Tata jednego z pingwinków większość 
czasu spędza przed komputerem i jest 
zbyt zajęty, by pobawić się ze swoim 
synem. Woli chatować ze znajomymi, 
których ma aż 532 na Icebooku, niż po-
rozmawiać z rodziną, chociażby przy 
obiedzie. Musi cały czas mieć dostęp do 
najnowszych informacji i pracować. Je- 
dnak któregoś dnia niespodziewanie nie 
może połączyć się z internetem, przez 
co wpada w histerię i ucieka z domu  
w poszukiwaniu zasięgu. Mały ping-
winek nie bez powodu stwierdza, że ma 
wirtualnego tatę...
   Świetne jest to, że możemy obser-
wować całą sytuacje z punktu widzenia 
dziecka, które jest błyskotliwym obser-
watorem. W środku książeczki znajdu-
ją się śliczne obrazki uprzyjemniające 
śledzenie historyjki oraz nadające jej 
niezwykłego uroku. Sądzę, że trafi ona 
w gust małych czytelników i zachęci do 
dalszego odkrywania świata książek. 

Natalia Gontarczyk

Książka dostępna w Oddziale dla Dzieci

Pionierzy

M A R TA  D Z I E N K I E W I C Z

Tata w sieci

P H I L I P P E  D E  K E M M E T E R

Ta gra jest lekko zwariowana,  
ale zacznijjmy od początku. Ratz in-
stagib 2.0 to wieloosobowa gra,  
w której biegamy szczurami w eg-
zoszkieletach i strzelamy do innych 
szczurów. Nasza pukawka to w jed-
nym trybie strzału laser a w drugim 
dmuchawa, dzięki której możemy 
wysoko skakać. Mapy, na których przyj- 
dzie nam toczyć boje są zróżnicowane. 
Raz gramy na jakimś placu budowy  
z leżakiem i parasolem na środku, a raz na 
poziomie z Wolfensteina 3D. Moją ulubio- 
ną lokacją jest dziewczęcy pokój z milio-
nami kryjówek i miejsc, na które można 
wskoczyć. Nie przyczepiam się do grafi-
ki, choć jest bardzo minimalistyczna, 
ale taki jest styl tej gry. Na plus wypa-
da także muzyka. Czasem dostajemy 
loterię rodem z Counter Strike, w której 
zdobywamy przedmioty do upiększania 
naszego szczura. Szybka i śmieszna gra.

Łukasz Kalbarczyk

Ratz instagib 2.0

R I S I N G  S TA R  G A M E S

GRA

Książka dostępna w Oddziale dla Dzieci
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Czytając książkę, możemy poznać krok 
po kroku temat uzależnienia od kompu- 
tera. Krzysztof Piersa dokładnie opisu-
je przejawy uzależnienia i pokazuje  
od czego w ogóle zaczyna się problem, 
na swoim przykładzie. 
„Bardzo dużo maili dostaje od graczy, 
którzy przeczytali moją książkę, zaint-
eresowali się nią i faktycznie ogarnęli 
swoje życie właśnie dzięki niej. Poka-
zują mi zdjęcia, że zaczęli podróżować, 
rysować i zajmować się swoimi talenta-
mi. Nawet jak ta książka pomoże choć 
jednej osobie, to już będzie to sukces” 
- przyznaje autor. 
Na podstawie swojego doświadczenia 
radzi jak wygrać walkę z uzależnieniem 
od komputera i zmienić swoje życie na 
lepsze. W książce możemy znaleźć wiele 
przykładów z życia autora. Wspomina 
o swych przyjaciołach, których także 
pochłonął komputerowy świat.
Spodobały mi się opisy sylwetek 
nerdów i geeków. Nie brakuje także 
opisów znanych gier, które mają liczną 
rzeszę fanów i uzależniają najbardziej.
„Świat gier komputerowych i fantastyki 
nadal mnie fascynuje, jest on moją pas-
ją, ale nauczyłem się go kontrolować.” - 
przyznaje autor książki. 
O to w tym wszystkim chodzi, żeby znać 
bezpieczną granicę.
„Przegrałem całe popołudnie. Prze-
grałem cały weekend. Przegrałem 
miesiąc, a nawet rok. Mogłem przegrać 
całe życie” - fragment książki.
Bardzo polecam wszystkim tą książkę,  
z pewnością każdy znajdzie w niej coś 
dla siebie - rodzicie i młodzież nie będą 
się nudzić czytając „Komputerowego 
Ćpuna” :)

Katarzyna Mandes

Po książkę „Komputerowy Ćpun” 
sięgnęłam po spotkaniu z jej autorem, 
Krzysztofem Piersą. Był on gościem 
specjalnym podczas Dnia Bezpieczne-
go Internetu, który odbył się w Grodzi- 
sku Mazowieckim. Z zaciekawieni-
em słuchałam historii Krzysztofa Piersy  
i chciałam się dowiedzieć więcej na 
temat uzależnienia od komputera. Pro- 
blem ten jest wszechobecny w naszym 
świecie i coraz częściej możemy się 
z nim spotkać w swoim otoczeniu, 
lecz bardzo mało się o nim mówi i nie 
omawia szerzej. Większość z nastolat-
ków jest uzależniona od komputera, tele-
fonu czy internetu. Szybki rozwój tech-
nologii, ułatwień i nowych funkcji, jakie 
mają nasze telefony, powodują, że nie 
możemy się od nich oderwać. Problem 
tego typu uzależnienia jest często pomi- 
jany i bagatelizowany przez rodziców 
i społeczeństwo. To nie znaczy, że nie 
jest on poważny. Uzależnienie to może 
doprowadzić do wielu konsekwencji, 
na przykład całkowitego odcięcia od 
społeczeństwa, depresji lub bardziej 
powszechnych objawów tj. złych ocen 
w szkole i nieradzenia sobie z codzien-
nymi obowiązkami.
Jednak wszystko zaczęło się od kom-
puterów. Maszyna ta pojawiła się  

Komputerowy 
Ćpun

K R Z Y S Z TO F  P I E R S A

w domach całkiem niedawno, bo w poło 
wie XX wieku, ale w Polsce zaczęła być 
powszechna dopiero pod koniec po-
przedniego wieku. Dzisiaj, nikt sobie już 
nie wyobraża życia bez cyfrowego świa- 
ta, zwłaszcza wśród pokolenia, które 
nie zna innej opcji. Wiadomo, że każda 
przyjemność może stać się uzależnie- 
niem. Granica między pasją do grania  
i internetu a uzależnieniem jest bardzo 
cienka.
Książka „Komputerowy Ćpun” Krzysztofa 
Piersy jest wyjątkowa, ponieważ jej autor 
nie jest  psychologiem ani ekspertem od 
uzależnień. Jest przede wszystkim prak-
tykiem. Osobą, która sama była kiedyś 
uzależniona od komputera i wygrała 
walkę o prawdziwe życie bez nałogu. 
Jest  też dziennikarzem telewizyjnym 
i internetowym, operatorem kamery  
i drona. Poza tym uwielbia fantastykę, 
filmy s-f i modelarstwo. Jak nikt rozu- 
mie świat gier i samych graczy. Nauczony 
własnym doświadczeniem, że gry kom-
puterowe nie mogą być całym naszym 
życiem, stara się pomóc młodzieży od-
naleźć się w świecie online. 
„Postanowiłem napisać tę książkę dlate-
go, że widziałem problem u samego sie-
bie. W momencie kiedy wychodziłem  
z uzależnienia od gier komputerowych 
nie mogłem znaleźć książek, ani  
w ogóle literatury źródłowej dotyczącej 
tego typu uzależnienia. Najczęściej były 
to niestety, muszę powiedzieć, książki 
napisane przez osoby, które same nie 
grają na komputerze i nie miały stycznoś-
ci z tym problemem. Byli to totalni teore-
tycy.” - powiedział Krzysztof Piersa.
Możecie nie wierzyć, ale autor książki 
już od piątego roku życia grał nało-
gowo w gry. Lata praktyki i ciężka droga  
z uzależnienia do wolności, sprawiły, że 
ta książka jest jak najbardziej prawdziwą 
i  autentyczną historią człowieka, który 
wygrał z uzależnieniem i pomaga te- 
raz innym, najczęściej młodym ludziom, 
wyjść z komputerowego świata i żyć 
naprawdę w realnej rzeczywistości.
To wszystko sprawia, że książka staje 
się trochę poradnikiem, ale nie tylko. Na 
pewno nie znajdziemy tam zbędnych 
psychologicznych wywodów i stere-
otypowych twierdzeń. Autor staje się 
naszym przyjacielem, który chce nam 
pomóc, opisując swoje przygody i his-
torie, a to wszystko sprawia, że całko- 
wicie zaczynamy mu ufać.
„Ćpuna najlepiej wyleczy inny Ćpun, 
który wygrał ze swoim nałogiem. Ćpun 
komputerowy.” - fragment książki.

Książka dostępna w Oddziale dla Dorosłych  
i Młodzieży

Warte polecenia
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Owsiane pychoty

       Wykonanie
Czekoladę posiekać, a suszone owoce drobno pokroić. Wy-
mieszać wszystkie składniki i lepić ciasteczka. Wykładać je na 
blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Piec ok. 25 min. lub 
więcej do  „ ze złocenia” w 180°C na termoobiegu. 

Sara Kot

Zdrowa i błyskawiczna przekąska do pracy, szkoły itp. Na temat tych 
ciasteczek są różne wariacje i można je tworzyć według tego, co pod-

powiada nam fantazja, ale też co mamy w spiżarce ;). Gdy siedzimy przed 
komputerem, możemy po nie sięgnąć zamiast niezdrowych chipsów, 

czy fast foodów lub innych mocno tuczących przekąsek. 
Zapraszam do pieczenia!

       Składniki
• 3 jajka
• Ok. 1,5 lub 2 kubki płatków owsianych
• Ok. garść suszonych moreli*
• Pół tabliczki gorzkiej lub deserowej czekolady*
• 3 łyżki miodu

Składniki oznaczone * można zamienić na inne, zmniejszyć lub 
zwiększyć ich liczbę albo w ogóle nie dodawać.

Przepisy
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Technopianka

       Wykonanie
Rozpuścić galaretkę truskawkową w 400 ml gorącej wody.  Zostawić do zastygnię-
cia. Kiedy galaretka zacznie zastygać, można zacząć przygotowywać piankę:
1. Rozpuścić 2 opakowania galaretki agrestowej w 250 ml gorącej wody.
2. Kiedy rozpuszczona galaretka przestygnie do temperatury pokojowej  – 

wlewamy do niej mleko sojowe.
3. Ubijamy mieszaninę do otrzymania jednolitej gęstej piany.
4. Przekładamy do płaskiego naczynia i wstawiamy do lodówki do zastygnięcia 

(ok. 1 godziny).

Zastygniętą piankę kroimy mokrym nożem na porcje i dekorujemy pokrojoną galar-
etką truskawkową. Smacznego!

Łukasz Kalbarczyk

       Składniki
• 2 opakowania galaretki  

agrestowej (75 g)
• 1 opakowanie galaretki truska-

wkowej (75 g)
• 250 ml zimnego mleka sojowego.

Mikser z końcówką do ubijania piany.

Ten deser jest totalnie inny i nie przypomina niczego, czego do tej pory 
próbowaliście.

Przepisy



6

Przenosimy się w niedaleką przyszłość. 
Ziemi grozi globalny kryzys, burze pi-
askowe, choroby niszczące plony 
oraz inne kataklizmy coraz częściej na- 
wiedzają Ziemię. Główny boha- 
ter Cooper (Matthew McConaughey) 
próbuje ocalić następne pokolenia. Jest 
on emerytowanym pilotem samolotów 
i statków kosmicznych NASA. Po śmier-
ci  żony samotnie wychowuje dwó-
jkę dzieci, nastoletniego chłopca  
i 10-letnią dziewczynkę Murphy (Jes-
sica Chastain). Pewnego dnia zosta-
je zmuszony porzucić swoją karierę  
i, jak większość obywateli walczących 
z widmem głodu, zająć się uprawą roli 
i swoim gospodarstwem w USA. Wybi- 
tnego naukowca wciąż jednak ciągnie 
w stronę gwiazd. Przypadkiem, razem  
z córką odkrywa tajemnicze znaki, które, 
jak mu się wydaje,  są wynikiem anomalii 
w grawitacji i wyrusza ich tropem. Znaj- 
dują na pustkowiu tajną bazę NASA,  
w której naukowcy, na czele z profe-
sorem Brandem (Michael Caine) i jego 
córką Brand (Anne Hathaway), budu-
ją statek kosmiczny, który pokonałby 
zakrzywienie czasoprzestrzeni i do-
tarłby do innej galaktyki, gdzie mogą 
istnieć planety, na których istneje jakie- 

Interstellar

kolwiek życie. Cooper, namówiony 
przez profesora, decyduje się dowo- 
dzić statkiem kosmicznym. W świecie 
skazanym na zagładę jedyną szansą  
na przetrwanie ludzkości jest niebez-
pieczna misja badawcza NASA. Dzięki 
nowo odkrytemu tunelowi czaso-
przestrzennemu Cooper, wraz z grupą 
naukowców: Amelią (Anne Hathaway), 
Doylem (Wes Bentley) i Romillym (David 
Gyasi), wyrusza w Kosmos, by poszukać 
dla ludzi nowego domu wśród gwiazd, 
na innej galaktyce. Wyprawa wiąże się  
z opuszczeniem swoich bliskich na dłu-
gi czas, nie wiedząc kiedy i czy w ogóle 
wróci na Ziemię. Jego motywacją jest 
jednak chęć ocalenia swojej rodziny 
i przyszłych pokoleń. Tak zaczyna się 
wyprawa w kosmos, w poszukiwaniu 
nowego miejsca dla ludzi, która prze-
radza się w odkrywanie sekretów piąte-
go wymiaru i czarnej dziury. 
Reżyser filmu daje nam aż 170 min na 
poznanie tej niesamowitej historii. Może 

jest on trochę długi, za to kosmos, na 
czele z czarną dziurą, jest pokazany 
fenomenalnie. Twórca filmu „Interstel-
lar” dwie rzeczy z pewnością zrobił 
świetnie – fenomenalnie pokazał zja- 
wiska fizyczne zwykłym ludziom tak, że 
budzą naprawdę potężne emocje oraz 
zaskoczył doskonałymi obrazami obiek-
tów, których nikt jeszcze nie widział.
Film ten, chwyta Nas za serce wzrusza-
jącą historią ojca, który musi zostawić 
dzieci, z myślą, że może ich już nigdy 
nie zobaczyć. Potem obserwuje je jedy-
nie z kosmosu... Widzi jak dorastają bez 
niego (bo w kosmosie, przynajmniej na 
niektórych planetach, czas płynie szyb-
ciej niż na Ziemi), jak mają własne dzieci, 
jak nienawidzą go i równocześnie tęsk-
nią za nim. “Interstellar” można nazwać 
prawie kosmicznym melodramatem, 
gdzie nauka miesza się ze wzruszeniami. 
Polecam!

„Interstellar” to film, znanego reżysera Christopher’a Nolana, którego 
możemy kojarzyć m.in. z produkcji takich jak „Incepcja”, „Mroczny ry- 

cerz” czy „Batman”. 

• Zdjęcia kręcono w Kandzie, w Los Angeles, w Kaliforni, USA oraz na Islandii.

• Christopher Nolan bardzo dokładnie przygotowywał się do produkcji filmu pod 
względem naukowym. W tym celu często odwiedzał m. in. bazy NASA czy SpaceX. 

• Na potrzeby niektórych scen scenograf Nathan Crowley zlecił zasadzenie kukury-
dzy na wiejskich terenach stanu Alberta (w Kanadzie) na polu o powierzchni ok. 
200 hektarów. Aby przedstawić apokalipsę ukazaną w filmie, zostało ono jednak 
zniszczone, m. in. przez spalenie oraz pokrycie pola sztucznym kurzem wytworzo-
nym z kartonu i rozpylonym przez specjalne dmuchawy. 

• Fizyk Kip Thorne, który współpracował przy produkcji filmu, jako konsultant na- 
ukowy, wydał nawet książkę pt. “Interstellar i nauka”, w której objaśnia większość 
zachodzących w filmie zjawisk fizycznych i astronomicznych.

• Scenariusz powstawał przy współpracy z fizykiem Kipem Thorne. Christopher Nolan 
spotykał się z nim wielokrotnie, ponieważ zamierzeniu film miał być jak najbardziej 
dokładny pod względem naukowym, ukazując zjawiska czarnej dziury, naginania 
czasu,  przestrzeni i światła. 

1

2
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Ciekawostki

Katarzyna Mandes

Film
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Katarzyna Mandes

Bohaterami tej historii, są członko- 
wie rodziny Kadam z Mombaju, która 
zmuszona została do wyemigrow-
ania ze swojego kraju do Europy.  
Po śmierci matki, która zginęła w pożarze, 
ojciec postanawia zabrać swoje dzieci  
i poszukać lepszego życia poza ich kra-
jem. Pewnego dnia, trafiają przypadki-
em do małej, malowniczej miejsco- 
wości położonej na południu Francji  
i postanawiają tam zostać. Wtedy, do- 
piero zaczyna się cała historia. 
Majestatyczna Madame Mallory, miesz-
kająca w tym miasteczku, od lat kieruje 
renomowaną i wykwintną restaura- 
cją. Sława jej znakomitych potraw i dań 
wykracza poza granice tej miejscowo- 
ści, a prestiżowa gwiazdka Michelina na-
pawa dumą mieszkańców. Gdy hindus-
ka rodzina postanawia otworzyć swoją 
małą, skromną restaurację, z orientalną 
kuchnią, dokładnie naprzeciwko jej po-
siadłości, sprawy zaczynają się nieco 
komplikować. Na początku Madame 
Mallory i stali bywalcy jej restauracji nie 
kryją niechęci do nowych mieszakńców. 
Potem jednak stopniowo mała hinduska 
restauracyjka zaczyna być coraz bardziej 
lubiana, co nie znaczy, że to koniec 
wszystkich problemów konkurujących 
ze sobą szefów kuchni.
Jest to wspaniała, czasem wzruszająca, 
a zarazem zabawna historia o tolerancji, 
wyrozumiałości i otwartości na inne kul-
tury oraz o zamiłowaniach do gotowa-
nia. Uczy również, że każdy ma szansę 
spełnić swoje marzenie, nie ważne skąd 
pochodzi i kim jest.  Zobaczycie w tym 
filmie pasję, poczujecie ukłucie zazdroś-
ci i zapragniecie zrobić ze swoim ży- 
ciem coś więcej.
Poza tym, film kusi nas nie tylko pysznym 
jedzeniem, ale i plenerami. Małe mias-
teczko, w którym  toczy się akcja filmu, 
położone jest w niezwykle pięknym 
zakątku Francji. Malownicze krajobrazy, 
ciche, spokojne, klimatyczne miastecz-
ko, robią niesamowite wrażenie :)

Podróż na sto stóp

Słowa autora książki: „Podróż na sto stóp 
oznacza przełomowy moment w życiu, 
kiedy człowiek zbiera się na odwagę 
i porzuca to, co bezpieczne i znane. 
Choć nie pokonuje ogromnych fizy-
cznych dystansów, przeżywa niezwykłą 
duchową przygodę, która zmienia jego 
dotychczasowe życie na lepsze” Rich-

ard C. Morais – chyba już nie trzeba nic 
więcej dodawać... Pamiętajcie, że każda, 
nawet największa podróż zaczyna się 
od pierwszego kroku :) Miłego ogląda-
nia !!

Film pt. ”Podróż na sto stóp” jest ekranizacją bestsellerowej powieści 
Richarda C. Morais’a w reżyserii, wielokrotnie nagradzanego za swoje 

filmy, Lasse Hallstroma.

Film



8

Jak nikt rozumie świat gier i samych graczy. Nauczony włas-
nym doświadczeniem, że gry komputerowe nie mogą być 
całym naszym życiem, stara się pomóc młodzieży odnaleźć 
się w świecie online. Uwielbia również fantastykę w każdej 
jej formie: komiksy, książki, gry czy filmy. Dobrym anime też 
nie pogardzi. Od kilku miesięcy prowadzi również kanał na 
youtube, na którym możemy znaleźć Strefę Marzeń, Gracza  
i Fantastyki. Często recenzuje znane gry komputerowe, 
które mają liczną rzeszę fanów. Pisze także opowiadania fan-
tastyczne, publikowane na różnych stronach internetowych.
Podczas DBI miałam ogromną przyjemność przeprowadzić 
wywiad z Panem Krzysztofem, który podzielił się ze mną 
swoją historią.

Skąd wziął się pomysł napisania książki? Co było dla Pana 
motywacją? Dlaczego postanowił ją Pan napisać? 

Postanowiłem ją napisać dlatego, że widziałem problem  
u samego siebie. W momencie, kiedy wychodziłem  
z uzależnienia od gier komputerowych, nie mogłem znaleźć 
książek, ani w ogóle literatury źródłowej dotyczącej tego typu 
uzależnienia. Najczęściej były to niestety, muszę powiedzieć, 
książki napisane przez osoby, które same nie grają na kompu- 
terze i nie miały styczności z tym problemem. Byli to totalni 
teorytycy. Zauważyłem też, że mamy  pewien spory dysonans  
w społeczeństwie. Osoby, które nie grają, czyli rodzice, 
nauczyciele, pedagodzy, atakują gry komputerowe z każdej 
strony. Podczas gdy gracze bezrefleksyjnie tych gier bronią. 
Mówią, że gry są takie super, rozwijają i w ogóle, a ani jedna, 
ani druga grupa nie ma racji. Gry są fajną, ciekawą rozrywką. 
Nie siedzi w nich diabeł, krew naprawdę nie leje się z monitora, 
a gałki oczne nam na klawiaturę nie wypłyną. To jest zwykła, 
fajna rozrywka, ale też nie może być sensem życia. To jest tylko 
i wyłącznie rozrywka. Tak powinni ją traktować zarówno ro- 
dzice, jak i gracze. 

Kiedy zorientował się Pan, że przekroczył Pan granicę między 
pasją a uzależnieniem? 

To było w liceum, w momencie kiedy mieliśmy czas osiem- 
nastek klasowych i wszyscy zaczynali imprezy. Ja nie byłem lu-
bianą osobą w swojej szkole, klasie, ponieważ byłem graczem 
- uważałem się za mądrzejszego od wszystkich (gracze tak po-
trafią mieć).   Okazało się, że nikt takiego zadufanego w sobie 
bubka nie chce zaprosić na imprezę. Kiedy dotarło do mnie, że 
lubię gry komputerowe, ale jestem samotny, chciałem zmienić 
swoje życie. Pomyślałem, no fajnie, lubię gry, ale tak nie może 

Wywiad 
z Krzysztofem Piersą

Gościem specjalnym, podczas Dnia Bezpiecznego Internetu, który 
odbył się 8 lutego 2017 r.  w grodziskim Centrum Kultury był Krzysztof 

Piersa. Autor książki „Komputerowy Ćpun” i dziennikarz prasowo-inter-
netowo-telewizyjny, a przede wszystkim pasjonat gier komputerowych.

być. Nie chcę siedzieć sam, nie chcę być samotny, chcę mieć 
masę przyjaciół. W tym momencie zacząłem pracować nad 
tym, żeby jednak z tego uzależnienia wyjść. 

Jak udało się Panu wrócić do rzeczywistości, do społeczeń- 
stwa? 

Na początku musiałem zrobić sobie spory detoks. Całkowicie 
odciąć się od tego komputera, bo uznałem, że nie panuje po 
prostu nad tym, więc na pewien czas odciąłem  komputer. 
Lecz był mi on niestety potrzebny do pracy, pisania tekstów  
i montowania filmów. Doszedłem do wniosku, że muszę 
gdzieś znaleźć złoty środek, bo nie jestem w stanie odciąć się 
w tym momencie całkowicie od komputera. Dlatego zacząłem 
obniżać coraz bardziej i bardziej czas grania. Zacząłem szukać 
gier, które są faktycznie treściwe. Żeby ta rozrywka, którą mi 
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dostarczały, była naprawdę rozrywką, a nie spędzaniem czasu 
na budowaniu farmy. 
W pewnym momencie też zaczęło mnie to napędzać,  
bo miałem tylko godzinę wolnego czasu, ponieważ znalazła 
się siłownia, znalazło się dziennikarstwo, chór, modelarstwo 
i wiele innych. W momencie, kiedy miałem usiąść przy kom-
puterze i grać, a gra okazywała się bezsensowna, zmuszała 
mnie np. do chodzenia przez pola przez okres 30 – 40 min to 
myślałem zaraz, zaraz, zaraz to ja mam półtorej godziny wolne-
go czasu i teraz po prostu sobie chodzę gdzieś, to nie na tym 
rzecz polega. Ja potrzebuję rozrywki, a nie cyfrowej wycieczki 
krajoznawczej. Zacząłem nagle szukać zupełnie innych gier i 
ani się obejrzałem, kiedy znalazłem przyjaciół, zacząłem czuć 
szczęście z życia i  marzenia, które się realizują. Nagle okazało 
się, że komputer nie jest mi potrzebny i to ja nad nim sprawuję 
kontrolę, a nie on nade mną.

Jak wyglądała Pana droga z nałogu do wolności?

Była ciężka. Podejrzewam, że mogłaby być cięższa. W końcu 
alkoholicy czy narkomani leżą w szpitalach całymi tygodniami, 
a mnie to na szczęście nie spotkało. Ale strasznie ciężkie było 
wrócenie do społeczeństwa. Dlatego, że gracze mają kumpli 
graczy. Jeżeli chciałem poznać nowe osoby, musiałem wyjść 
gdzieś do pubu, do parku, gdziekolwiek. Człowiek, jako gracz 
jest raczej wstydliwy, więc nie pójdzie samemu. Koledzy nie 
chcą iść, bo wolą sobie pograć, więc robi się błędne koło. 
Do tego kumple, gracze, bardzo często ktytykowali mnie,  
że zaczynam zdradzać własne ideały i robię się karierowiczem. 
Nawet w momencie, kiedy poznałem jakąś dziewczynę, to już 
mówili, że jestem pantoflarzem. Cokolwiek odciągało mnie od 
komputera - dla nich było złe. Z kolei ludzie, z którymi zacząłem 
się zadawać, normalni ludzie można powiedzieć, nie potrafili 
rozmawiać ze mną na tak ciekawe tematy jak gracze. Pojawił 
się bardzo duży problem, z którym podejrzewam, każda oso-
ba będzie miała kłopot, jeżeli będzie wychodzić z uzależnie-
nia. Stajemy się zupełnie szarzy, nie jesteśmy już uzależnionym 
graczem, ale nie jesteśmy jeszcze normalną jednostką społe- 
czną. W tym momencie, trzeba wytrwać i przetłumaczyć so-
bie, że taka jest moja droga życia. Jednak wybrałem, powie- 
działo się „a” trzeba powiedzieć też „b” - wytłumaczyć to sobie 
jest naprawdę ciężko. 

Między uzależnieniem od grania, a pasją do gier kompute-
rowych jest bardzo cienka granica. Jak rozpoznać, że ktoś 
jest już uzależniony od komputera lub konsoli? 

Poprosić o pomoc. To jest najłatwiejszy i najlepszy sposób, 
żeby sprawdzić czy ktoś jest uzależniony. Poprosić o pomoc 
– „Potrzebuję Twojej pomocy w tym momencie, mam gar  
z wrzącym olejem nad głową”. Jeżeli ktoś odpowiada,  
że zaraz, za minutę, za 10 minut, teraz gram, to jest online,  
nie mogę tego zapauzować, nie mogę tego wyłączyć,  
to oznacza, że będę teraz 10 min stał z garem wrzącego oleju 
nad głową. I to nam mówi, że dla tego człowieka jest ważnie-
jsza rozrywka, ważniejszy jest świat gry niż świat rzeczywisty. 
I właśnie to już jest moment, w którym warto reagować. Po-
myśleć, że jednak jest coś nie tak. Tylko powód  musi być 
prawdziwy - to nie może być prośba na zasadzie: „Synek cho-
dź tu, bo tak.” Musi to być naprawdę powód pomocy, żeby 
to miało poważny wydźwięk. I w ten sposób bardzo łatwo 
sprawdzić, czy ktoś jest uzależniony. 

Co się z nami dzieje, że z normalnego gracza stajemy się 

nałogowcami? Chęć zdobycia uznania w wirtualnym świecie, 
potrzeba odbicia sobie porażek w realnym życiu, łatwość  
i dostępność gier, czy po prostu nuda? 

Dostępność gier na pewno, ponieważ obecnie można je 
dostać przez internet. Nawet nie musimy wychodzić do sklepu, 
żeby dostać grę. Owszem, łatwo o tę używkę. Brak sukcesów 
w życiu jest też powodem, dla którego gracze się uzależnia-
ją. Ponieważ nie wychodzi mi w życiu, nie mam wymarzonej 
pracy, nie mam stopni, jakie chciałbym mieć, nie rozwijam się 
w branżach, w których bym chciał, więc szukam tego zrozu- 
mienia w grach komputerowych. W każdej grze główny bo-
hater jest tzw. wybrańcem. Osobą, która zmienia świat, która 
jest w stanie go naprawić bądź zniszczyć. I nam się to podoba. 
Chcemy się tak czuć, chcemy być wybrańcami, rządzić ludźmi, 
chcemy żeby nas darzono szacunkiem lub respektem. Dlatego 
wsiąkamy w gry komputerowe. Nie dlatego, że ta rozrywka 
jest niesamowita, bo symulator farmy nie jest rozrywką ocie-
kającą adrenaliną.

Co tak naprawdę nie pozwala nam oderwać się od kompu- 
tera? 

Wizja utraty kontaktu z tą grą, tzw. ban. W momencie, kiedy 
odejdziemy od gry, może ona nam dać bana, czyli zablokować 
dostęp do konta, na dzień, na dwa, na kilka godzin. Wizja utra-
ty kontaktu jest tak przerażająca dla gracza, że jest gotowy 
siedzieć choćby nie wiem co, bo nie będzie miał z nią kon-
taktu. To jest dokładnie to samo, co w przypadku handlarzy 
narkotyków. Jeżeli ktoś spóźni się na spotkanie z dilerem,  
to na drugi raz diler już nie przyjdzie i będziemy musieli prosić 
go kilkanaście razy, żeby on faktycznie przyszedł. Wtedy jak już 
przyjdzie to będziemy choćby się waliło i paliło, bo już będzie-
my tak spragnieni. Tak samo wygląda to w przypadku gier 
komputerowych. Dostajemy bana i boimy się utraty kontaktu. 
Gracze bardzo często powtarzają, że to służy tylko i wyłącznie 
temu, żeby krzewić sportowe zachowanie wśród graczy. Gu- 
zik prawda - chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby przywiązać nas 
do komputerów.

Granie nadal jest Pana pasją? Tkwi jeszcze w Panu ten nerd 
sprzed lat?

Myślę, że tak. Lubię uruchomić tego nerda na konwentach fan-
tastycznych, na które często jeżdżę. Lubię od czasu do czasu 
ubrać turecki sweter, dresy i zaszyć się w domu, aczkolwiek  
w tym momencie, co jest ciekawe, nadal nie gram. Wtedy na-
jczęściej gram na pianinie albo maluję modele. Nerd podej- 
rzewam, że tkwi, ale jest uśpiony. Nadal gry komputerowe  
są moją pasją. Pokazują niesamowity świat i niesamowite 
historie. Potrafią mnie przedstawić w niezwykle emocjonują-
cy sposób, którego nie są w stanie skopiować choćby filmy, 
ponieważ w grach, to my jesteśmy głównymi bohaterami his-
torii. Więc nadal ten świat mnie fascynuje, jest on moją pasją, 
ale nauczyłem się go kontrolować. 

Uwielbia Pan fantastykę, dlaczego akurat ten gatunek?  
Co w niej jest dla Pana wyjątkowego? 

Fantastykę uwielbiam za jej świat wymyślony. Ponieważ sama, 
co ciekawe, nie pokazuje nam, o czym będzie historia. Fan-
tastyka może być wojenna, to może być romans, kryminał lub 
straszna opowieść. I w fantastyce niesamowite jest to, że te 
światy są zupełnie wymyślone. Mają jakieś odbicie w naszym 
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świecie, ale tworzą przygody, które są niemożliwe w naszym 
realnym życiu. Po części uważam, że jest to przedłużenie 
dziecinnych bajek, których lubiliśmy słuchać. No cóż, dziecko 
jest w każdym, a w facetach głównie, więc może stąd ta pasja 
do fantastyki. Z tego, co się orientuję większość graczy gier 
komputerowych, konsolowych uwielbia fantastykę. 
 
Czy udało się, żeby ktoś po spotkaniu z Panem albo prze- 
czytaniu książki „otrząsnął się” i podjął walkę z uzależnie- 
niem, czy ma Pan wiedzę o takich przypadkach ?

Bardzo dużo maili dostaję od graczy, którzy przeczytali moją 
książkę, zainteresowali się nią i faktycznie ogarnęli swoje życie 
właśnie dzięki niej. Pokazują mi zdjęcia, że zaczęli podróżować, 
rysować i zajmować się swoimi talentami. To jest niesamowite, 
bo na początku dostałem bardzo duży hejt od strony graczy. 
Mówili, ooo przyszedł jakiś fajansiarz i będzie teraz opo- 
wiadać sobie jakie to gry są straszne – kolejny, który chce aferę 
rozpętać. Na początku dostałem masę takich komentarzy. Po-
tem, pojawili się ludzie, którym ta książka faktycznie pomogła 
– rodzice, którzy zrozumieli problem, gracze, którzy zrozumieli 
problem. To było warte naprawdę każdego negatywnego ko-
mentarza.

Czy boi się Pan czasem, że może wrócić do Pana ten kompu- 
terowy ćpun? 

Boję się. Zawsze podejrzewam, że będę się tego bał.  
Do tej pory unikam gier typu MMO, RPG, czyli gier masowych, 
ponieważ to od nich w największym stopniu się uzależniłem. 
W momencie, kiedy gracze, czytelnicy prosili mnie, żebym po-
grał z nimi np. w League of Legends, bardzo bałem się tej gry, 
ponieważ od niej też byłem w znacznym stopniu uzależniony. 
Co ciekawe, obecnie nie potrafię grać w tę grę w innym mo-
mencie niż z czytelnikami, ze swoimi fanami, bo traci dla mnie 
ona znaczenie. Jeśli są ludzie, którzy chcą akurat ze mną grać, 
to pójdę na takie ustępstwo: pogram z Wami chłopaki 40 min 
i na razie więcej czasu nie mam. Samodzielnie w ogóle mnie 
do tej gry nie ciągnie, co ciekawe. Ale gdzieś tam z tyłu głowy 
cały czas mam czerwoną lampkę bezpieczeństwa. 

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Ja również dziękuję.

Z Krzysztofem Piersą rozmawiała Katarzyna Mandes

,,Dla mnie to, czym się zajmuję, jest po prostu tylko formą eg-
zystencji.’’ Powiedział o swojej pasji Zdzisław Beksiński. Jak 
cudownie, że możemy żyć jego dziełami. A idealną okazją,  
by lepiej zapoznać się z życiem i twórczością tego niesamo- 
witego malarza była wystawa prac pt. ,,Beksiński nieznany”, 
dostępna od pierwszego do ósmego marca w Poczekalni 
PKP w Grodzisku Mazowieckim. Skupiała się ona głównie na 
mniej znanych pracach, w szczególności fotografiach z lat 
pięćdziesiątych XX w., ale także fotomontażach i grafikach 
komputerowych. W ujęciach kreacyjnych bardzo dostrzegal-
na była fascynacja autora reżyserią, a w drastycznych mocno 
ujawniały się jego trudne emocje. Jeśli to wszystko kogoś nie 
zaspokajało, to drugiego marca odbyła się lekcja, podczas 
której puszczane zostały fragmenty wywiadów, reportaży itp. 
na temat artysty i jego dzieł. Dodatkowo mogliśmy wysłuchać 
kilku ciekawych anegdot oraz odbyć podróż od dzieciństwa 
aż do przykrej śmierci Zdzisława Beksińskiego. Był to niezwykle 
spędzony czas i mam nadzieję, że w naszym mieście będzie 
coraz więcej takich wydarzeń.

Grodzisk jest bardzo roztańczonym miastem! W Studiu Tańca 
Magdaleny Wójcik można znaleźć wiele młodych talentów,  
a w tym miesiącu była świetna okazja, by się o tym przekonać. 
Miałam wielką przyjemność oglądać 22. Taneczny Show, który 
odbył się dziewiętnastego marca w Centrum Kultury. Swoje 
układy przedstawiło kilkanaście grup; od paroletnich małych 
tancerzy, przez nastoletnie artystki i gwiazdy, po gościnne 
wystąpienie pary zajmującej się tańcem towarzyskim. Chyba 
każdy się domyśla, jak cudowne było to wydarzenie. Siedząc 
na widowni, nie byłam w stanie oderwać oczu od magii, jaka 
miała miejsce na scenie. Ogromnie inspirujące i pełne ene- 
rgii oraz muzyki występy przepełniły moje serce radością,  
a rodziców podziwiających swoje pociechy, dumą. Instruktor-
ki świetnie wykonały swoją pracę, za co ich podopieczni im 
publicznie podziękowali. Myślę, że jest to jedno z najwspa- 
nialszych wydarzeń, jakie są organizowane w Grodzisku  
Mazowieckim. Warto popatrzeć na młodych ludzi z pasjami  
i marzeniami, którzy ciężko pracują, by je spełnić. Nie można 
również pominąć faktu, iż zapewne w głowach większości 
widzów, po obejrzeniu Tanecznego Show, pojawiła się myśl: 
J a   t e ż   c h c ę   t a k   t a ń c z y ć . 

Natalia Gontarczyk

Źródło zdjęcia: http://mw-studiotanca.home.pl

Wystawa prac Zdzisława 
Beksińskiego w Poczekalni PKP 
w Grodzisku Mazowieckim

Teneczny Show
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Baran
Nie można nas winić za pustkę 
duchową, za Spidermana, hamburgery, 
SMS-y i internet. Taki zastaliśmy świat i 
po swojemu go rozwijamy.

Anna Borowicz – My

Cytaty do znaków zodiaku

Bliźnięta
Powszechnie wiadomo, że kamień 
potrafi myśleć. Na tym fakcie opiera się 
cała elektronika.

Terry Pratchett – Równoumagicznienie

Lew
Internet, chłopie, to jarmark cudów.

Stephen King – Pan Mercedes

Waga
Internet to wielka, gigantyczna biblio- 
teka. Tyle, że nie pachnie. Nie można 
niczego dotknąć, poczuć. A jeśli nie 
można, to czy w ogóle istnieje?

Monika Sawicka – Szeptem

Strzelec
(...) los otwiera nam możliwości, ale to 
charakter dokonuje wyboru.

Zygmunt Bauman – 44 listy ze świata 
płynnej nowoczesności

Wodnik
Tu, na ziemi, jest więcej tajemnic, niż 
myślą uczeni. Na przykład Internet... 
Internet może być sumą ludzkich dusz.

Dorota Terakowska – Ono

Byk
Jestem szczęśliwa, a potem wchodzę 
do internetu.

Magdalena Kostyszyn – Ch...owa Pani 
Domu

Rak
Papier jest cierpliwy, ale internet jest 
cierpliwszy[...].

Jacek Dehnel – Młodszy księgowy.  
O książkach, czytaniu i pisaniu

Panna
Nie trzymała plików w innym kompute- 
rze. Wszystkie wyniki miała w głowie.

Orson Scott Card – Ksenocyd

Skorpion
Bo w internecie najważniejsze są słowa 
i wyobraźnia.

Janusz Leon Wiśniewski – Samotność  
w Sieci

Koziorożec
Umysł to najszybszy komputer świata.

Dan Brown – Cyfrowa twierdza

Ryby
Jeśli czegoś nie ma w internecie, to nie 
istnieje.

Vincent V. Severski – Nieśmiertelni

Opracowała: Magdalena Molska

Horoskop
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z Grodziska Mazowieckiego za wsparcie 
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