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Wyobraźmy sobie kulę ziemską owiniętą jak kokon jedwabnika cieniutkimi 
nićmi, miliardami informacji. Dziennie wysyła się na świecie ok. 14 miliardów 
wiadomości tekstowych. Media społecznościowe stały się bodaj najważniejszym 
zjawiskiem współczesnej rzeczywistości. Cenimy ich zalety, z przerażeniem 
zauważamy niebezpieczeństwa, czasem walczymy z nimi, ale najczęściej 
próbujemy nauczyć się z nich korzystać, by nie być wykluczonymi. Bo 
niezależnie od tego, jaki mamy do nich stosunek, one po prostu są wokół nas. 
Tak zwane social media to takie, które przy zastosowaniu internetowych i 
mobilnych technologii służą do interaktywnej komunikacji, przechodzącej w 
dialog. Cieszą się wielką popularnością, te najczęściej stosowane służą 
miliardom użytkowników. Rekordziści to Facebook (prawie 2,5 mld regularnych 
użytkowników), YouTube (prawie 2 mld), Whats- App (ok. 1 mld), Instagram 
(ok. 1 mld i z najszybszą dynamiką na przestrzeni ostatnich lat, więc może 
ranking za 2020 rok wyniesie Instagram znacznie wyżej, tym bardziej że 
korzystają z niego lawinowo coraz młodsze roczniki) i kolejne, jak: Qzone, 
Weibo, Twitter, Reddit, Pinterest, LinkedIn, TikTok i QQ – używane przede 
wszystkim w Chinach, czyli ogromne, choć u nas mniej znane. 
Ich porównanie jest trudne, bo np. pliki YouTube’a „ważą” zwykle o wiele 
więcej niż na Facebooku, a Instagram z Facebookiem w rękach tego samego 



właściciela to konsolidacja działań. Wszystkie lawinowo intensyfikują 
aktywność. Każdy z nich ma swoją specyfikę grupy społecznej, wiekowej, 
zawodowej itp. lub formę, gdzie dominuje treść o zdefiniowanym rozmiarze, 
obraz lub film itp. 
Mimo iż naukowcy próbują klasyfikować te formy i definiować ich odrębności, 
jesteśmy świadkami ich postępującej konwergencji mimetycznej. Jeszcze 
niedawno dialogowanie można było bowiem przeciwstawić tak zwanym mediom 
„rozsiewczym”, które nadawały audycje, do których można się było 
ustosunkować ewentualnie w listach do redakcji. Wp ływ mediów 
społecznościowych np. na telewizję spowodował, że coraz częściej na ekranach 
pojawiają się okienka dialogowe (czaty) i rozmówcy w studio odwołują się do 
treści komunikatów przekazywanych przez komentatorów. 
Charakterystycznym zjawiskiem są też automatyczne „koligacje” tych mediów 
– gdy zakładamy konto na Instagramie, możemy je automatycznie sprzęgnąć z 
Facebookiem. Zjawisko to służy także koegzystencji reklam z treściami, które 
najchętniej odbieramy. 

Chcą rządzić światem 
Wielki problem stanowi cenzura prewencyjna mediów społecznościowych, 
dokonywana uznaniowo przez administratora, by wyeliminować z przestrzeni 
publicznej niewygodne dla ich rządców treści. Powiązania właścicieli z grupami 
nacisku politycznego budzą wielkie emocje. 
Właśnie jesteśmy świadkami bezprecedensowych wydarzeń w dziejach polityki 
światowej, a szczególnie na ich styku z mediami społecznościowymi. Oto 
bowiem prezydent USA – największego mocarstwa świata – został na stałe z 
nich wyrzucony. Jaskrawo wyszło na jaw, że ktoś, kto stoi za mediami, ot tak 
sobie skreślił Donalda Trumpa jak kogokolwiek – choć przecież każdy człowiek 
w demokracji jest ważnym podmiotem. W reakcji na to katolicy i środowiska 
konserwatywne na apel portalu LifeSiteNews podjęły bojkot mediów 
społecznościowych, które stosują cenzurę i ograniczają wolność słowa. 
Organizatorzy apelują o przeciwstawienie się tzw. Big Tech, korporacjom 
nazywanym GAFA (skrót od: Google, Apple, Facebook, Amazon), bo – jak 
uzasadniają – „firmy te mogą ograniczać Twoją zdolność do dzielenia się 
przemyśleniami i opiniami oraz manipulowania wynikami wyszukiwania, 
zagrażając Twojej prywatności, wolności słowa, a nawet naszej demokracji”. 
Do wielu korzystających z mediów społecznościowych dociera w końcu prawda, 
że mają one swojego właściciela, którego budżet jest dwukrotnie większy niż 
państwa polskiego, że rządzą nimi konkretni ludzie (jak Mark Zuckerberg), 
którzy aspirują do władzy nad światem. Zrozumienie funkcjonowania mediów 
jest obowiązkiem moralnym, z przypomnieniem, że śmierć społecznościowa 
jest dziś tym samym, czym zabójstwo. 

Uwaga na przestępców 
Któż z nas nie docenia faktu, że poszukując wiadomości na jakiś temat, 
możemy w kilka minut znaleźć w internecie cały pakiet adekwatnych 
informacji. Ale biada temu, kto zachłysnąwszy się zawartością sieci, zapomni, 
że kolejność występowania informacji jest efektem tzw. pozycjonowania, 
którym można manipulować. Podobnie jak w przypadku reklam, treści, do 
jakich sięga użytkownik, „wywołują” podobne pliki i możemy odnieść wrażenie, 



że użytkownika otacza podobny świat, ale w efekcie zostaje ograniczony jego 
horyzont. 
Media społecznościowe są polem przestępczości, gdzie trzeba dla obrony przed 
hakerami wydawać tysiące razy więcej pieniędzy na ich zwalczanie, niż wydają 
hakerzy na swoją przestępczą działalność. Nie ma innego wyjścia, gdyż rozwój 
cywilizacyjny ma już wyznaczony kierunek i ogromne koszty prewencji oraz 
zwalczania traktowane są – jak w przypadku przeciwdziałania terroryzmowi na 
lotniskach – jako nieodłączna cena postępu. 
Zaczyna się najczęściej od pozornie niewinnej wiadomości od nieznanej osoby 
lub nawet kogoś, kto podszywa się pod powszechnie znane instytucje publiczne 
lub znajomych. Po otwarciu któregoś z załączników lub odpowiedzi na zaczepkę 
może nastąpić zainfekowanie wirusem, który będzie umożliwiał hakerowi 
totalną inwigilację komputera lub nawet wykorzystywania go (np. kamery) do 
śledzenia jej właściciela. Zjawisko to ma dalsze konsekwencje w postaci 
szantażu (bardzo często bezpodstawnego, a wysyłanego na przypadkowe 
adresy przez szantażystów). 
Zazwyczaj duża dysproporcja wiedzy o informatyce, dzieląca hakerów od 
przeciętnego użytkownika, sprawia, że nie potrafi on udowodnić policji, że 
został ofiarą cyberprzestępczości. Gdy nawet wysoko wykwalifikowani (i równie 
wysoko kosztowni dla państwa) funkcjonariusze odnajdą przestępcę, sądy 
ferują za te rodzaje naruszenia prawa stosunkowo niskie wyroki. Być może 
przyczyną takiego zjawiska jest tradycyjne rozumienie okrucieństwa, 
kojarzonego z zadawaniem bólu fizycznego, ale to błąd, gdyż szkody 
psychiczne, które cyberprzestępcy wyrządzają swoim ofiarom, są ogromne. 
Nierzadko powodują ich śmierć przez samobójstwo lub chorobę psychiczną 
poprzez zawładnięcie ich tożsamością. 
Niestety, w wielu państwach Kodeks karny nie nadąża za nowymi rodzajami 
szkodzenia innym ludziom. Tymczasem już od samego początku internetu 
istnieje zjawisko przestępczości. W 1988 roku zastosowano po raz pierwszy na 
wielką skalę mechanizm wyłudzania danych (10 proc. wszystkich ówczesnych 
użytkowników), instalując tzw. botnet, czyli połączenie przestępczym 
systemem tysięcy komputerów, celem rozsyłania do nich fałszywych informacji 
i zbierania danych. Jak więc łatwo wywnioskować, gdy dziś zasięgi takich 
przestępczości mogą sięgać dziesiątek milionów, staje się to zjawisko 
problemem bezpieczeństwa państwowego. 
Czy jest ratunek przed bezmyślnym wpadaniem ludzi w sieć? W najkrótszych 
słowach można to nazwać edukacją medialną czy przysposobieniem do 
mediów. Rozwój cywilizacji właśnie w stronę intensyfikacji komunikowania się – 
jeżeli nie ma nas zniszczyć – musi być przez nas jak najlepiej zrozumiany z 
licznymi zagrożeniami, a wówczas mamy szansę nie tracić, ale zyskiwać na 
nim. 
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