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8 II – dzIeń bezpIecznego Internetu

KAsA 
w INtERNEcIE

W ubiegłym roku namno-
żyło się w Internecie 
nowych witryn i blo-
gów, zachęcających 

do skorzystania z nowych form 
zarabiania pieniędzy. Często też 
tego typu zachęty użytkownicy 
Internetu otrzymują za pośred-
nictwem poczty elektronicznej 
z odnośnikiem do odpowiedniej 
strony www, nawet przy zasto-
sowaniu zabezpieczeń przeciw 
spamowi, czyli mechanizmowi 
odfiltrowującemu szkodliwe wia-
domości.

Przynęta

Informacje zaczynają się od 
zachęt: „Czy zastanawiasz się, 
jak pokonać kryzys? Tysiące Pola-
ków zarabia, siedząc w domu! 
Nie uwierzysz, ale samotna 
mama zarabia 8000 zł, siedząc 
w domu. Jak ona to robi?”. Dalej 
są podawane kroki postępowania, 
by osiągnąć takie efekty i oferta 
zakupu „odpowiedniego” kursu, 
po ukończeniu którego już można 
zarabiać. Kurs, oczywiście, trzeba 
zakupić, „aby wiedzieć, o co cho-
dzi”, a kosztuje z reguły ok. 200 zł, 
a na dodatek jest to oferta ważna 
np. tylko 2 dni albo jest jeszcze 
tylko 5 miejsc wolnych na szkole-
nie. Trzeba przyznać, że reklama 
przygotowana jest profesjonal-
nie, a swoim wyglądem i treścią 
naprawdę zachęca do skorzystania 
z okazji. Czasami jednak wystar-
czy tylko usunąć pliki tymczaso-
we z przeglądarki internetowej 
(np. tzw. cookies – ciasteczka) 
i odświeżyć stronę internetową, 
a otrzymamy np. informację, że 
jest 11 wolnych miejsc, a oferta 
jest ważna jeszcze 4 dni. Niekie-

dy nawet cena kursu jest zupeł-
nie inna. Jaka dynamika zmian! 
Cały przekaz uwiarygodniany jest 
dużym tekstem przedstawiającym 
np. sylwetkę konkretnej „mamy” 
ze zdjęciami i jej wypowiedziami. 
Jest też długa lista „wspaniałych” 
komentarzy i zachęta do wpisy-
wania nowych, które... nigdy się 
nie ukażą. Dodatkowo ubarwia się 
taką informację „fachowymi” dro-
biazgami typu notowania walut, 
znane wszystkim logo (Google, 
Facebook, YouTube, TVN i inne) 
z dopiskiem np., że tu nas znaj-
dziesz. Czasem jest dorzucany 
jakiś filmik czy dźwięk przypad-
kowo znaleziony najczęściej na 
YouTube o tematyce ekonomicznej 
czy biznesowej.

Regulamin

Każda taka strona jednak musi 
zawierać regulamin i warunki 
korzystania z oferty. Czasem jest on 
umieszczany na samym dole strony 
szarym drobnym drukiem albo pod 
ledwo widocznym linkiem w postaci 
pliku .pdf – pewnie po to, by nie 
u każdego użytkownika otworzył 
się na komputerze. Jednak gdy prze-
czytamy taki regulamin nawet śred-
nio uważnie – bajka pryska. Jeśli po 
takiej lekturze jeszcze ktoś wierzy, 
że mimo wszystko może coś zarobić, 
korzystając z tej oferty, jest albo 
bardzo zdesperowany, albo...

To jest WIELKIE OSZUSTWO, na 
dodatek zupełnie legalne i dozwo-
lone w ramach naszego zawiłego 
prawa. W regulaminach legalni 
oszuści zabezpieczają się odpo-
wiednimi sformułowaniami umoż-
liwiającymi im bez konsekwencji 
stosować np. powszechnie znane 
logo czy nazwy firm.

Cytaty

Jeśli chodzi o inne zapisy w regu-
laminach tego typu stron interne-
towych, postanowiłem kilka z nich 
zamieścić zupełnie bez komenta-
rza. „Należy zauważyć, że ta stro-
na oraz komentarze/odpowiedzi 
przedstawione powyżej mogą 
być wykorzystywane jedynie jako 
przykłady, pokazujące, co niektóre 
osoby osiągnęły dzięki temu/tym 
produktowi/produktom. Informa-
cje zawarte na niniejszej stronie 
internetowej i każdej jej części są 
związane luźno z prawdziwymi 
historiami i zostały zmodyfikowa-
ne na wiele sposobów, w tym m.in. 
w zakresie: przedstawionych zda-
rzeń, zdjęć i komentarzy. Tak więc 
informacje zawarte na tej witrynie 
internetowej i każdej jej stronie 
nie mogą być brane dosłownie 
lub traktowane jako prawdziwe 
zdarzenia. Ta strona oraz wyniki 
przedstawione na niej, choć osią-
galne dla niektórych, nie mogą być 
interpretowane jako wyniki, które 
można osiągnąć w ten sam spo-
sób. Przyjmuję do wiadomości, że 
niniejsza strona internetowa poka-
zuje jedynie, co można osiągnąć, 
korzystając z tego/tych produk-
tu/produktów, a przedstawionych 
powyżej wydarzeń/komentarzy nie 
należy brać dosłownie. (...) Przyj-
muję do wiadomości, że ta strona 
internetowa pokazuje jedynie, co 
można osiągnąć, korzystając z tego 
programu, a także, że wydarzeń 
przedstawionych powyżej nie 
należy brać dosłownie. (...) Ludzie, 
którzy myślą w ten sposób: – Kupi-
łem te materiały, więc będę auto-
matycznie zarabiał pieniądze – są 
w błędzie. (...) Uwagi zamieszczone 
w dziale komentarzy są typowy-

mi uwagami i doświadczeniami, 
i zostały zebrane po to, by stworzyć 
dialog, jednak te wpisy nie są rze-
czywistymi postami przesłanymi 
na tę stronę internetową, a zostały 
zebrane lub wygenerowane jedynie 
dla celów poglądowych”.

Efekty

Przytoczę teraz inne komenta-
rze zamieszczane w Internecie: 

Witold iWańczak

Z pocZty elektronicZnej

JAK to sIę stAło?
Moja spowiedź

Nie lubię, kiedy na siłę próbują podkreślać moją żydowską 
tożsamość i nie sądzę również, by chrześcijanie lubili, gdyby 
wkoło podkreślać to, że są właśnie chrześcijanami. sądzę, że 
ludzie wierzący w Boga mają dość dzielenia ich. Nie mam poję-
cia, skąd wziął się pogląd, że Ameryka jest państwem ateistycz-
nym. Nie znajduję tego w konstytucji i nie lubię, kiedy próbuje 
mi się to wmówić. Albo może wyrażę to w inny sposób: skąd 
wzięło się przekonanie, że powinniśmy czcić celebrytów, a nie 
powinniśmy czcić Boga takiego, jak go pojmujemy? Przypusz-
czam, że moje pytania biorą się po części z tego, że się starzeję. 
Ale wielu z nas zastanawia się, którędy te bożyszcza weszły na 
piedestał, a dokąd odeszła Ameryka, którą znaliśmy?
w świetle ostatnich wydarzeń, ataków terrorystycznych, mor-
derstw w szkołach itd. myślę sobie czy to nie zaczęło się wtedy, 
gdy Magdalena Murray o’Hare (została później zamordowana) 
zaprotestowała przeciwko modlitwie w szkole, a my powie-
dzieliśmy: oK. Potem ktoś powiedział, że szkoła nie jest właś-
ciwym miejscem do czytania Pisma Świętego… Pismo Święte 
mówi: „…nie zabijaj, nie kradnij i kochaj bliźniego swego jak 
siebie samego”. A my znowu powiedzieliśmy: oK. wówczas 
dr Benjamin spock powiedział, że nie powinniśmy dawać 
klapsów naszym dzieciom, kiedy źle się zachowują, ponieważ 
mogłoby to wypaczyć ich charaktery i przynieść uszczerbek 
poczuciu ich własnej godności (syn dr. spocka popełnił samo-
bójstwo). uznaliśmy, że ekspert z pewnością się zna i wie, 
o czym mówi. I znowu powiedzieliśmy: oK.
teraz zadajemy sobie pytania: dlaczego nasze dzieci nie mają 
sumienia, dlaczego nie potrafią odróżnić dobra od zła, jak mogą 
zabijać innych, swoich szkolnych kolegów i siebie samych?
Być może, gdy zastanowimy się nad tym nieco głębiej i dłużej, 
znajdziemy odpowiedź. Myślę, że będzie ona miała wiele 
wspólnego z maksymą: „co zasiałeś, to zbierzesz”.
Zabawne, jak łatwo ludziom wyrzucić Boga na śmietnik i dzi-
wić się, że świat zmierza do piekła. Zabawne, jak bardzo potra-
fimy wierzyć mediom, a jak mocno kwestionować słowa Biblii. 
Zabawne, jak łatwo wysyłać e-mailem dowcipy, które rozcho-
dzą się jak ogień, ale gdy ktoś wysyła wiadomości o Bogu, 
każdy dwa razy zastanowi się, nim prześle dalej. Zabawne, jak 
sprośne, brutalne, wulgarne i obsceniczne artykuły funkcjo-
nują swobodnie w cyberprzestrzeni, a jak publiczna dyskusja 
o Bogu jest tłumiona w szkole i w miejscu pracy.

Wciąż się śmiejesz?

Zabawne, do jak wielu ludzi ze swojej książki adresowej nie 
wyślesz tego e-maila, ponieważ nie masz pewności, w co wie-
rzą albo co sobie o tobie pomyślą, gdy ją od ciebie dostaną. 
Zabawne, jak możemy być bardziej zaniepokojeni tym,  
co ludzie sobie o nas pomyślą, aniżeli tym, co pomyśli o nas Bóg.
Moje najserdeczniejsze życzenia, szczerze i z szacunkiem.

Ben Stein 
Amerykański aktor, komentator polityczny, pisarz
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„Niestety, dałem się nabrać, 
bo to wszystko jest tak ubrane 
w słowa, że robi z człowieka głup-
ca”; „Przelałem 199 zł i czekam 
już 3 tygodnie na paczkę. Nic nie 
przyszło – to jest jeden wielki 
przekręt”.

Nie dajmy się ogłupić. Nie 
bądźmy naiwni. Nigdy jeszcze 
tak nie było, żeby TAKIE pieniądze 
były tak swobodnie i powszechnie 

możliwe do zdobycia. Owszem, są 
nawet wielokrotnie większe, ale 
tylko dla wybranych, którzy bez 
względu na to, co mówią, żyją 
kosztem innych, jak twórcy tego 
typu blogów czy witryn interneto-
wych. Ktoś z oszukanych zapytał, 
dlaczego takich stron nie usuwa 
się z Internetu. Odpowiedź jest 
prosta: taka działalność jest zgod-
na z obowiązującym prawem.�q


