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O TELEFONACH 
Telefony stały się nieodzownym przedmiotem użytkowym w XXI 
wieku. Używane są na całym świecie. Podczas wymiany studenckiej w 
Stanach mogłam zaobserwować wiele ciekawych sytuacji używania 
telefonów komórkowych i wpływu na relacje międzyludzkie. W 
kolejnych akapitach opisałam przykłady użytkowania telefonów 
komórkowych w Stanach. !
SYTUACJA I 
W stołówce kampusu Uniwersytetu Północnej Karoliny w Greensboro 
w czasie lunch'u przebywało dużo ludzi (około 300 osób). Stoły były 
na 20-30 osób, lub mniejsze na około pięć do sześciu osób. Tego 
dnia padał deszcz i ludzie rozmawiali ze sobą więcej, tak samo działo 
się przy moim stoliku. Wszyscy 'internacjonale", tak nazywaliśmy 
studentów z poza granic USA, żartowali i śmiali się jak zwykle. 
Jedynym przypadkiem, gdy ktoś nie brał udziału we wspólnej 
dyskusji, było użycie telefonu komórkowego. Wyraźnie było widać 
studenta pogrążonego we własnym świecie telefonu. Jeśli słyszeć 
było wibracje lub dźwięk, posiadacz telefonu "wyłączał" się z 
towarzystwa nagle i bez uprzedzenia. Inni studenci z nim siedzący nie 
zwracali na to uwagi. Nie robili wyrzutów. Niedokończone dyskusje, 
chyba nie były aż tak ważne, być może studenci nie byli ze sobą 
związani emocjonalnie do tego stopnia, żeby traktować kogoś 
poważnie i nie używać telefonów lub po prostu telefon stał się 
powszechnie akceptowanym i nadrzędnym narzędziem komunikacji. !
SYTUACJA II 
Snapshot to aplikacja do telefonu komórkowego, która pozwala na 
przesyłanie zdjęć. Zdjęcia jednak nie są zapisywane w telefonie, a 
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czas trwania ich wyświetlania to ok 10 sekund. Snapshot stał się hitem 
wśród studentów. Często przesyłano przez nie zdjęcia nietrzeźwych 
studentów lub zdjęcia dwuznacznych sytuacji do samych ich 
bohaterów, jednak czas trwania pozwalał jedynie na pokazanie tego 
jednej maksymalnie dwóm osobom. Wyświetlacz telefonu nie jest 
duży, żeby mogła oglądać go grupa, a grupa ludzi nie jest w stanie 
zebrać się w parę sekund, żeby zobaczyć zdjęcia. Podczas przesyłania 
sobie zdjęć, atmosfera stawała się napięta, aż do wybuchu śmiechu 
odbiorcy zdjęcia. Niestety często był to śmiech tylko odbiorcy i 
oczekiwanie grupy wokół odbiorcy do wyjaśnień. Wtedy odbiorca 
opisywał zdjęcie i historię zdjęcia, jednak nie mógł go pokazać. Jeśli 
była to ciekawa sytuacja grupa umawiała się i czekała na nadawcę, 
aby zobaczyć zdjęcie. !
SYTUACJA III 
Wszystkie telefony komórkowe posiadają połączenie z internetem, 
ponieważ w kampusie jest bezpłatne WIFI. W Stanach nie ma kolejek, 
czasami tylko trzeba gdzieś poczekać. W trakcie czekania na 
spotkanie w Biurze Praktyki Mówienia, zaobserwowałam ławkę, gdzie 
siedziały trzy osoby. Wszystkie trzy używały telefonów komórkowych i 
nie zwracały na siebie uwagi. Wyglądały, jakby nie żyły w realnym 
świecie, a jedynie były zanurzone gdzieś w innym wymiarze. Nikt nie 
ustalał kolejności wejścia do biura, pewnie było to spowodowane 
prężnie działającym systemem, który kontroluje dokładnie godziny 
przyjęć. Co ciekawe, osoby mimo, że siedziały blisko siebie, nie 
rozmawiały ze sobą. Nie było między nimi żadnego kontaktu. Dla 
porównania stałam w innej kolejce, gdzie ludzie nie używali telefonów 
komórkowych i nawiązała się całkiem ciekawa dyskusja, a także 
wymiana informacji zakończona wymianą kontaktów. !

SYTUACJA IV 
Telefonu komórkowe czasami ułatwiają kontakty face-to-face, ponieważ pomagają się dogadać i umówić 
spotkania. Obserwacja ze spotkania face-to-face pokazuje jednak, że używanie telefonu komórkowego 
podczas spotkania rozprasza każdą dyskusję. Podczas umówionej kawy moja towarzyszka z Tajwanu 
nieustannie spoglądała na telefon. Kiedy rozpoczynałyśmy rozmowę, a Belle zaglądała do telefonu, 
przerywała mi w połowie zdania lub urywała swoje, i zaczynała rozmawiać o tym co dostała lub kto do niej 
napisał. Konwersacja nieustannie zmieniała swój bieg i natężenie i spowodowała duże zmęczenie u obydwu 
uczestniczek. Dla mnie rozmowa z kimś to jak słuchanie koncertu muzyki klasycznej, trzeba wysłuchać i się 
odnieść. Jeśli w trakcie mojego grania, ktoś przerywa mi w połowie taktu, nie powrócę już do gry z tymi 
samymi emocjami, nastanie rozproszenie. !!!
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SYTUACJA V 
Używanie telefonów komórkowych podczas zajęć nie jest w Polsce zabronione. W Stanach jest zmorą 
większości wykładowców. na dwóch przedmiotach słyszałam, że używanie telefonów jest zabronione. W 
trakcie zajęć z języka niemieckiego nauczycielka, walczyła podczas każdych zajęć o nieużywanie telefonów 
komórkowych. Przed każdymi zajęciami, a w szczególności sprawdzianami przypominała, że telefony 
komórkowe należy schować. Często pytała też te osoby u których widziała, że używają telefon komórkowy, 
osoby te nie wiedziały co się dzieje w danym momencie zajęć. !
PODSUMOWANIE 
Telefon komórkowy używany podczas rozmowy z inną osobą, w trakcie nauki oraz spotkań. Komórka jest 
urządzeniem, które pochłania uwagę oraz zmusza do koncentracji tylko na komórce i komórkowym świecie 
przeżyć. Internet jest do nieustannego użytku, przesyłanie danych szybsze niż kiedykolwiek. Ogromna ilość 
aplikacji i dostępnych czatów "kusi" innowacyjnością i dobrą zabawą. Podczas używania komórki nie 
jesteśmy w stanie dobrze uczestniczyć w świecie zewnętrznym. To samo,  świat zewnętrzny nie może 
uczestniczyć w nas. Relacja face-to-face, czyli najbardziej skuteczna forma komunikacji nie dochodzi do 
skutku, gdyż komunikaty są nieustannie przerywane i kierowane na inny tor i kontekst komunikacji. !

Aleksandra Maj !
Ludzie jadący nowojorskim 
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telefonem komórkowym. Film: 
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