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Nie tylko z logistycznego Parnasu

Czerwony Kapturek z GPS-em
Dawno, dawno temu, gdy jeszcze nikt przy
zdrowych zmys∏ach nie zastanawia∏ si´, czy
zachowania logistyczne sà wrodzone, czy wyuczone, ˝y∏a sobie ma∏a dziewczynka. Ca∏ymi
godzinami w´drowa∏a po okolicznych ∏àkach
i lasach zbierajàc polne kwiatki i goniàc motylki. Rozmawia∏a z napotkanymi w drodze
ludêmi i Êpiewa∏a zwierz´tom. Cz´sto zdarza∏o si´, ˝e wraca∏a do domu, gdy dzieƒ zaczyna∏ ju˝ szarzeç i sowy cichutko pohukiwa∏y. Czerwony Kapturek, bo o niej mowa, by∏a
dobrà dziewczynkà, tyle, ˝e doÊç beztroskà.
Nigdy przez myÊl jej nie przesz∏o, ˝e mo˝e si´
pewnego dnia zgubiç. Bardzo kocha∏a swojà
babci´, tote˝ pewnego razu, gdy staruszka powa˝nie zaniemog∏a, dziewczynka w czerwonym kubraczku chwyci∏a wiklinowy koszyk
z lekarstwami i ochoczo wybieg∏a z domu.
Chatka babuni sta∏a daleko, na drugim skraju lasu. Âcie˝ka by∏a zdradliwa, rozga∏´zia∏a
si´ i nik∏a gdzieÊ poÊród z∏owieszczych drzew...
Wszyscy pami´tamy co si´ przytrafi∏o Czerwonemu Kapturkowi. Biedna dziewuszka wesz∏a w g´sty las, zab∏àdzi∏a na jednej ze Êcie˝ek, spotka∏a wilka...
Có˝, dzisiejsze realia nie pozostawiajà z∏udzeƒ, jedynà istotà, która napatoczy∏aby si´
Czerwonemu Kapturkowi, by∏aby najwy˝ej na
wpó∏ zaczadzona wiewiórka, ewentualnie pudel sàsiadki. A zresztà, spójrzmy prawdzie
w oczy – wi´kszoÊç ma∏olatów ma ju˝ komórki, z którymi coraz trudniej zgubiç si´ w naszym
asfaltowym Êwiecie, szczególnie, jeÊli wyposa˝one sà w tzw. Global Positioning System (GPS).

No có˝, w konfrontacji z takim sprz´tem, ka˝da bajka traci swój wymiar dydaktyczny.
Z tym GPS-em to jest niez∏a historia. Amerykanie wymyÊlili system, który przy pomocy
satelitów umo˝liwia dok∏adnà lokalizacj´ po˝àdanego obiektu. Poczàtkowo u˝ywali go
w celach militarnych, ˝eby precyzyjnie likwidowaç mniej lubianych obywateli obcych mocarstw. Teraz sprzedajà go ludziom na ca∏ym
Êwiecie, jako or´˝ przeciwko kradzie˝om. I ludzie to kupujà! Nieoficjalnie mówi si´, ˝e stan
na dzieƒ dzisiejszy wynosi 3,5 – 4 mln u˝ytkowników. Ma∏o tego, populistyczni prorocy
prognozujà, ˝e prawdziwy boom na ten postmilitarny system wcià˝ jeszcze jest przed nami. Na monitorze komputera b´dzie mo˝na nie
tylko Êledziç skradziony pojazd, ale tak˝e podglàdaç gdzie i kiedy ukochana ma∏˝onka wydaje nasze pieniàdze. A wtedy, drogie Panie
i Panowie, strze˝my si´! Niejedna mi∏oÊniczka
bi˝uterii szerokim ∏ukiem b´dzie musia∏a obchodziç sklepy jubilerskie i niejeden sta∏y bywalec piwiarni, wiedzàc, ˝e jest obserwowany
przez kilkanaÊcie satelitów, zrezygnuje z umoczenia ust w kuflu pe∏nym ch∏odnego, z∏ocistego p∏ynu. Jak tak dalej pójdzie, to wkrótce nowo narodzone dzieci b´dà mia∏y w szpitalnej
wyprawce zainstalowany czujnik, na wypadek, gdyby ju˝ pierwszego dnia po odci´ciu p´powiny zamierza∏y si´ zgubiç gdzieÊ w mrocznych zau∏kach porodówki. Przepowiednie sà
bezlitosne – GPS rozpanoszy si´ jak zarazki
grypy albo system Windows Microsoftu.
Nie jestem szczególnie uprzedzony do wszel-

kich nowinek. Skàd˝e! Sam pozna∏em skutecznoÊç i efektywnoÊç GPS-u. Nie dalej jak miesiàc
temu skradziono mi sprzed bloku samochód.
Wieczorem zostawi∏em go na parkingu, a rano pozosta∏o puste miejsce pomi´dzy zdezelowanym polonezem a Oplem Corsà. Powiadomi∏em odpowiednie s∏u˝by, które, nie powiem,
ochoczo zabra∏y si´ do roboty i ju˝ po kilkudziesi´ciu minutach mia∏em informacj´, ˝e mój pojazd stoi tylko przecznic´ dalej. Pobieg∏em co
si∏. Sta∏, owszem, ale zosta∏ wybebeszony ze
wszystkiego, co by∏o w nim wartoÊciowe. Nowiutkie radio, kilka kaset, mapa samochodowa,
dwie paczki chusteczek higienicznych (widocznie z∏odzieje mieli katar), apteczka, kierunkowskazy... A odbiornika GPS, skubani, nie ukradli!
Wróçmy teraz do naszego nieszcz´snego Czerwonego Kapturka. Cudem, w pobli˝u znalaz∏ si´
gajowy (pewnie przez ca∏y czas laz∏ za dziewczynkà, Êwintuszek), który bezlitoÊnie rozprawi∏
si´ z kud∏atà bestià. Tu legendy przedstawiajà
ró˝ne wersje tego okrucieƒstwa – jedne mówià,
˝e wilk „wykaszla∏” z siebie zarówno babci´ jak
i dziewczynk´, inne natomiast szczegó∏owo
przedstawiajà barbarzyƒski akt rozprucia p´katego brzuszyska zwierz´cia. No có˝, traumatyczne doÊwiadczenie opisu tej drugiej wersji,
znaczàco wp∏yn´∏o na zwi´kszenie liczby szczególnego rodzaju dewiantów, którzy z luboÊcià
rozprawiajà o zintegrowanych ∏aƒcuchach dostaw lub, ˝eby nie szukaç daleko, o satelitarnych systemach ochrony pojazdów GPS.
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