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Maciej Jórdeczka

Drodzy Piarowcy, 

świat siê kurczy i wirtualizuje. Tanie linie lotnicze zmieni³y 

obraz polskiego nieba. Niska cena, która przez d³ugi czas koja-

rzona by³a z bylejakości¹, zaczyna byæ synonimem dostêpności, 

swobody, wolności. Tych, których nie poci¹gaj¹ dalekie kraje 

i przera¿aj¹ podniebne podró¿e czeka nie mniej interesuj¹cy, 

wirtualny świat. Jego spo³ecznośæ tworz¹ ludzie, którzy szukaj¹ 

swojej drugiej szansy. Za nimi w wirtualne środowisko pod¹-

¿aj¹ firmy, które otwieraj¹ w nim swoje wirtualne oddzia³y. 

Kwitnie handel i choæ rozwija siê w wirtualnym świecie, zyski 

s¹ jak najbardziej realne. Serwisy aukcyjne w rodzaju Allegro s¹ 

form¹ dominuj¹c¹ obecnie w sieci. S¹ i agencje, które świadcz¹ 

us³ugi PR tylko poprzez sieæ. Handel wirtualny, ale realnymi 

produktami. Ostatecznie i tak ktoś przeczyta informacjê pra-

sow¹ wydrukowan¹ w prasie. 

Kolejnym etapem bêdzie wirtualny handel wirtualnymi produk-

tami. Fikcja? W grze internetowej Second Life bior¹ udzia³ ju¿ 

trzy miliony ludzi. Takie skupisko ludzi przyci¹ga biznes. Poja-

wiaj¹ siê towary istniej¹ce tylko w sieci. Takie ¿ycie wci¹ga. 

Zapewne najwiêcej na ten temat mog¹ powiedzieæ osoby uza-

le¿nione od surfowania w sieci. Dla nich wirtualne środowisko 

sta³o siê nie second, ale first life. Wydaje siê bezpieczne, bez 

negatywnych konsekwencji. Czy jesteśmy świadkami tworzenia 

siê dwóch równoleg³ych światów - off i online? Szwecja jako 

pierwsza og³osi³a decyzjê o uruchomieniu w grze pierwszej 

wirtualnej placówki dyplomatycznej. Na razie traktuje to jako 

zabawê i promocjê kraju, ale co zrobi, jeśli ktoś poprosi o 

azyl? Tam, gdzie promocja, tam musi byæ tak¿e wirtualny PR. 

Na razie offline PR mo¿e czuæ siê bezpieczny, ale czy na d³ugo? 

Kolejne pokolenia coraz mocniej uzale¿ni¹ siê od wirtualnej 

sieci. Przypadek m.in. Grono.net uświadamia, ¿e bezpieczeñ-

stwo w internecie jest z³udne, a zagro¿enie jeszcze wiêksze ni¿ 

w realnym świecie. Trendsetterzy wmówi¹ nam, ¿e coś jest 

trendy. Hakerzy w³ami¹ siê do naszych komputerów, odkrywa-

j¹c nasze najwiêksze tajemnice przechowywane na domowych 

twardych dyskach, a pishingowcy wykradn¹ pieni¹dze przecho-

wywane w wirtualnych bankach. Có¿, samo ¿ycie i chyba nie 

ma przed nim ucieczki w sieæ, chyba ¿e daliśmy siê ju¿ w ni¹ 

z³apaæ :-)
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