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prezentacje

Sondy służą do urozmaicenia stron 
internetowych. To prosta forma 

zabawy dla internautów, którzy 
wybierając jedną lub więcej odpo-
wiedzi na zadane w sondzie pytanie, 
zaspokajają swoją ciekawość, jak 
inni odpowiadali. Nie można jednak 
ich wyników traktować poważnie, 
ponieważ nie tylko nie są one mia-
rodajne ze statystycznego punktu 
widzenia, ale są też bardzo łatwe do 
zmanipulowania. Mówiąc w skrócie –  
bez pomocy kryptografii i jakiegoś 
centrum certyfikacji weryfikujące-
go tożsamość głosujących (co może 
być nie tylko kosztowne, ale na tyle 
uciążliwe, że zniechęci użytkownika 
do oddania głosu) – sonda z definicji 
nie jest wiarygodna. W praktyce nie 
ma technicznej możliwości, by być 
pewnym, że dana osoba zagłoso-
wała tylko raz. Uważam nawet, że 
internauta rozumiejący mechani-
zmy tworzenia stron internetowych 
(wcale nie musi to być informatyk) 
będzie potrafił kilka razy zagłoso-

wać z jednego komputera w każdej 
sondzie internetowej. Dlatego samo 
korzystanie z takich sond zakłada 
dobrą wolę głosujących. Jeżeli ktoś 
chce zmanipulować wyniki – to je 
zmanipuluje. Oczywiście wyko-
rzystuje się pewne mechanizmy 
zabezpieczające sondę, ale są one 
skuteczne tylko w przypadku banal-
nych prób wpłynięcia na wyniki. 
Jest jeszcze druga strona medalu –  
jakie są zamiary „zarządzających” 
stroną, na której jest zamieszcza-
na sonda, bo z administracyjnego 
punktu widzenia każdą sondę można 
zmanipulować i to już w trakcie jej 
tworzenia, np. wyznaczając „lidera” 
na starcie. Tylko po co? Takie dzia-
łanie nie tylko jest niemoralne, ale 
służy do zakłamywania rzeczywisto-
ści i manipulowania opinią społecz-
ną. Poza tym kiedy wynik jest znany 
z góry, to i zabawy nie ma.

Przy tworzeniu sondy internetowej 
podstawowym założeniem powinna 
być uczciwość zarówno jej twórców, 

jak i biorących w niej udział inter-
nautów. Pytanie powinno być tak 
dobrane, by nikomu nie chciało się 
„grzebać” przy fałszowaniu odpo-
wiedzi. Nie wolno wyciągać daleko 
idących wniosków, podpierając się 
wynikami sondy internetowej, co 
jeszcze bardziej powinno ograniczyć 
jej tematykę. To elementarz, o któ-
rym jednak „zapominają” najwięk-
si! Pokusa niewłaściwego czy wręcz 
nieuczciwego wykorzystania sondy 
jest jednak ogromna, ponieważ ogół 
społeczeństwa nie ma świadomości 
słabości sond internetowych i dla 
wielu są one bardziej wiarygodne 
od wypowiedzi specjalistów z danej 
dziedziny. To poważny błąd. To tak 
jak dorastającemu nastolatkowi 
wydaje się, że lepiej zaufać zupeł-
nie nieznanym sobie rówieśnikom 
niż rodzicom. To prowadzi tylko do 
napięć, frustracji, a czasami nawet 
do nieszczęść.

Obserwując wpisy internautów 
na temat wiarygodności sond (oczy-

wiście zakładając, że wpisy takowe 
nie były spreparowane), widziałem 
wiele wypowiedzi osób oburzonych 
stwierdzeniem, że sonda jest tylko 
zabawą. Zauważyłem jednak, że ich 
oburzenie wynikało raczej z powagi 
tematu, jaki zaistniał w konkretnej 
sondzie. Obawiam się jednak, że 
czasami nawet autorzy pytań nie 
mają świadomości zabawowego 
charakteru sondy.

Nie powinniśmy emocjonalnie pod-
chodzić do wyników sond interneto-
wych. Mamy jednak prawo oburzać 
się na fakt niewłaściwie dobieranych 
tematów poddawanych pod głoso-
wanie... bądź co bądź w zabawie. 
Natomiast próby analizy i wyciągania 
daleko idących wniosków na podsta-
wie wyników jakiejkolwiek sondy 
internetowej są tylko godne pożało-
wania. Zbyt bezgranicznie zaufaliśmy 
Internetowi i to w czasie, kiedy fał-
szywe informacje czy wręcz bezczelne 
kłamstwa nazywa się np. kampanią 
reklamową albo promocją.  q

Witold iWańczak

Sondy internetowe

CZĘSTOCHOWSKI TEATR TAŃCA – PREMIERA

Ruchem i gestem zatrzymać uciekający czas
Czas uciekający – rękami chcemy 

go zatrzymać, a on przecieka 
przez palce. Gdy jesteśmy młodzi, 
mamy go za dużo, im stajemy się 
starsi, tym bardziej doceniamy jego 
znaczenie. Szanujemy go i walczy-
my z nim o NAS. On uśmiecha się 
do nas, otacza ramieniem, uspokaja 
naszą pazerność i prowadzi do wrót. 
Wrót lepszego świata. Taką mam 
nadzieję... W ten sposób uciekający 
czas opisuje Włodzimierz Kuca – 
tancerz, dyplomowany nauczyciel 
tańca, a ruchem, gestem, muzyką, 
słowem i światłem próbuje wyra-
zić uciekający czas częstochowski 
Teatru Tańca w spektaklu „Aion”. 
23 lutego br. w sali Klubu „Politech-
nik” w częstochowie odbyła się jego 
premiera. Treść spektaklu wywodzi 
się z mitologii greckiej, tytułowy 
Aion to grecki bóg czasu, przed-
stawiany jako mężczyzna z głową 
lwa. Niezwykle interesująco zreali-
zowany spektakl „Aion” to 11. pre-
miera tej grupy tanecznej. Teatr 
znany jest czytelnikom „Niedzieli”, 

bowiem kilka lat temu muzyczna 
bajka  „co w trawie piszczy” w jego 
wykonaniu była wystawiona w auli 
naszej redakcji w ramach Święta 
muzyki.

Teatr przechodził organizacyjne 
metamorfozy. Swoją działalność  
rozpoczął jako „młodzieżowa Es- 
trada muzyczna”, następnie przez 
siedem lat działał jako „Akademi-
cki Teatr Tańca Politechniki często-
chowskiej” pod auspicjami tej uczel-
ni. Obecną nazwę nosi od 2007 r. 
Już pierwsze spektakle tej grupy: 
„Dworzec ZOO”, „Feniks”, „Dra- 
cula” okazały się hitami, zarówno 
w oczach publiczności, jak i recen-
zentów. Stałe miejsce na mapie 
artystycznych instytucji zapewniły 
częstochowskiemu Teatrowi Tańca 
kolejne spektakle: „Apokalipsa”, 
„Edyp”, „Promocja”, „Dzwonnik”, 
„Dziewczyna z pomarańczami” 
i „Sprzedawca marzeń” oraz wspom- 
niana bajka muzyczna.

Pomysłodawcą i założycielem 
grupy jest Włodzimierz Kuca, reży-

ser i twórca choreografii wszyst-
kich dotychczas wystawionych 
przez Teatr spektakli. Wcześniej 
przez wiele lat wraz z małżonką 
Beatą Sobczak-Kucą uczestniczył 
i odnosił sukcesy w prestiżowych 
turniejach tańca towarzyskiego 
w Polsce i za granicą. Niestrudzo-
ny propagator tańca organizował 
liczne imprezy taneczne, m.in.: 
Ogólnopolski Akademicki Turniej 
Tańca Towarzyskiego, Grand Prix 
Zawodowych Par Tanecznych, 
mistrzostwa Polski Show Dance 
i wiele innych.

Warto zaznaczyć, że częstochow-
ski Teatr Tańca stanowią amatorzy 
na różnych poziomach tanecznego 
zaawansowania. Najmłodsi szko-
lą się pod okiem Beaty Sobczak- 
-Kucy – doświadczonego pedago-
ga, dyplomowanego nauczyciela 
tańca i choreografa. Silnie zwią-
zani z Teatrem są dawni tancerze, 
którzy choć dziś nie uczestniczą 
już w próbach, przyjeżdżają na 
premiery. (akw)

POZnAŃSKIE MISTERIuM 
MĘKI PAŃSKIEj ZnóW  
W dWóCH MIASTACH

Największe plenerowe przed-
stawienie pasyjne na świecie 

odbędzie się w sobotę 16 marca 
w Warszawie na placu Piłsudskiego 
o godz.19 oraz w sobotę 23 marca 
na Poznańskiej Cytadeli o godz.19. 
Poznańskie misterium męki Pańskiej 
to wyjątkowe przeżycie duchowe, 
kulturalne i artystyczne. Odpowied-
nie światło, muzyka, dźwięk, taniec 
i gra aktorska wprowadzają widzów 
w nastrój zadumy i pomagają w oso-
bistym przeżyciu ostatnich chwil 
życia Jezusa chrystusa. To wyjątkowe 
przedstawienie, które opiera się na 
źródle wiary chrześcijańskiej: śmierci 
i zmartwychwstaniu Zbawiciela świa-
ta, pomaga na nowo każdemu uwie-
rzyć. W tym roku podczas misterium 
będzie można zobaczyć m.in. miecz 
św. Piotra, najstarszą polską relikwię.

Spektakl jest otwarty dla wszyst-
kich, a wstęp jest bezpłatny, jednak 
po zakończeniu będą zbierane ofia-
ry na pokrycie kosztów.

Więcej informacji o misterium na: 
www.misterium.eu .  q


