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Fragment utworu „Czipownik, czyli życie z 
ograniczeniami” 
Autor – Halina Liberadzka - Kozak 
…………………………………………………………………………………… 
 
- Uwaga! Proszę wstać. Sąd idzie – odezwał się wirtualny 
głos z elektronicznych ścian. 
Zgromadzeni w sali sądowej ludzie powstali z miejsc. 
Otwarły się drzwi i do wnętrza wszedł sędzia z dwoma 
ławnikami. 
 Na sali panował szum. Zainteresowani oraz widzowie 
przedyskutowywali po cichu sprawę. 
- Proszę o ciszę! - odezwał się sędzia. Ogłaszam wyrok z 
powództwa Jana Z… w sprawie bójki. Skazuję pozwanego 
Pene J… lat 12, na zaczipowanie z dniem 12 maja 2030 
roku, czipem dziecięcym. Wyrok będzie wykonany ze 
skutkiem natychmiastowym. Pozwany otrzyma 
instrukcję po zaczipowaniu…  
- Koniec rozprawy! – powiedział sędzia, po czym odezwał 
się gong elektroniczny.  
Oskarżony, zawieziony został, przez dwóch policjantów 
na ostatnie piętro sądu rejonowego, celem 
zaczipowania. 
Pene, skończył zaledwie 12 lat. Był już wielkim 
cwaniaczkiem.  Dzisiejszy wyrok zmroził jego umysł. 
Może uświadomił sobie, co zrobił, ale zobaczymy…  
Przebywanie w tajemniczym elektronicznym 
pomieszczeniu nie trwało długo. Pene wyszedł z 
plastrem na wyciętej kępie włosów. W ręku trzymał 
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swoją świętą instrukcję obsługi. Wrócił do 
społeczeństwa, ale jak? 
Od tej chwili jego wszystkie ruchy będą monitorowane 
przez program policyjny, zapobiegający przestępstwom. 
Przed budynkiem czekali na niego rodzice i adwokat, 
musieli teraz wrócić wszyscy do domu, a adwokat miał 
mu wyjaśnić działanie owej instrukcji.  
Usiedli w domu przy stole. Pene położył instrukcję przed 
sobą. Zaczął coś czytać… 
- Nic nie rozumiem! -  wrzasnął i aż podskoczył na 
siedzeniu krzesła.  
- Bądź teraz spokojny, od tej chwili policjanci rejestrują, 
każdy twój ruch, gdzie idziesz i co mówisz. Jeśli w tym 
czasie dokonasz przestępstwa, wszystko będzie 
zarejestrowane – powiedział adwokat.  
- Powinieneś unikać dwuznacznych sytuacji i starać się 
poprawić, zdobywając dodatnie punkty – dodał.  
 - Jeśli tak się nie stanie, to ani się nie oglądniesz, a 
staniesz się niebezpiecznym przestępcą i wtedy nie będą 
już żarty – wyjaśnił prawnik. 
Rodzice chłopaka byli bardzo zapracowani i często 

wyjeżdżali za granicę. Nie brakowało im pieniędzy, ale 

czasu na wychowanie chłopca. Starszy Fel, był wzorem 

wszystkich…………………………………………………………………….. 


