I
Trudno przewidzieæ co dalej, jak rozwinie siê wspó³czesna nauka, a tak¿e gdzie znajduj¹ siê granice
rozwoju technologii informacyjnych. Mo¿na jednak postawiæ hipotezê, ¿e wiek XXI to czas informatyki,
czas przep³ywu informacji liczony w jednostkach niewyobra¿alnych dla przeciêtnego cz³owieka. Szybki
rozwój technologii, szczególnie w zakresie komunikacji uczyni³ œwiat globalnym, zmieni³ oblicze œwiata.
Wydaje siê, ¿e zarz¹dzanie wiedz¹, sterowanie bardzo skomplikowanymi systemami, informacja
docieraj¹ca na ¿¹danie natychmiast, wszystkie materia³y kiedykolwiek wydrukowane, dostêpne s¹ na
zawo³anie przez bezprzewodow¹ gigasieæ. Komputery wyposa¿one we wszystko i o ró¿nych kszta³tach
spotyka siê na ka¿dym kroku. To przysz³oœæ, w której tylko niewielka czêœæ ludzkoœci bierze udzia³ w jej
szybkim rozwoju. Rozwój metod rozpoznawania i sztucznej inteligencji, media, telekomunikacja
i technologie informatyczne s¹ œciœle po³¹czone, t³umaczenie na ¿ywo (np. przez telefon) staje siê
codziennoœci¹. W rezultacie ka¿dy, kto ma dostêp do komputera, jest nie tylko biernym odbiorc¹, jak
osoba ogl¹daj¹ca telewizjê, lecz mo¿e tak¿e byæ aktywnym wspó³twórc¹ kultury.
Ka¿da dziedzina ¿ycia cz³owieka gwa³townie rozwija siê i wype³nia informacjami (wiedz¹). Wszyscy
zmuszani s¹ do poszerzenia swoich kompetencji. Na pocz¹tku swojej historii komputer by³ maszyn¹
matematyczn¹ (tylko do liczenia).Teraz jest urz¹dzeniem, dziêki któremu mo¿na informacjê pozyskiwaæ,
przechowywaæ, przetwarzaæ i przesy³aæ.
Zygmunt P£OSZYÑSKI
To conclude, it can be argued that terrorism is to a large extent a media creation. This is not to say,
however, that terrorism is wrong and contemptible only because it is presented in this way. Undoubtedly,
terrorists kill, maim and threaten. Nevertheless, the same could be said about many criminals.
Consequently, it is largely the media, often influenced by governments, who decide what labels are applied
to certain events and actions. What is more, those labels, specially chosen as to stir emotions, impact the
public’s perception and memory. Also, it can be suggested that the “striking power” of the media is best
exemplified by the symbolic emergence of a new category of monstrous creatures – the terrorists.
Furthermore, not only do the media create terrorism, they also thrive on it. Media-framed crimes, and
especially terrorist acts which are now seen by many as the ultimate offence against humanity, are
a constant source of negative pleasure. As long as supply, therefore, is driven by this peculiar demand, the
current state of affairs is unlikely to change and the media and terrorism are bound to remain inseparable.
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Agata DÊBOWSKA

Agata DÊBOWSKA
Ka¿dy cz³owiek korzysta ze œrodowiska przyrodniczego otrzymuj¹c z niego nie tylko surowce czy
energiê, ale tak¿e czerpi¹c inspiracje i doznania, które wyp³ywaj¹ z piêkna i majestatu natury. Korzysta
równie¿ z dóbr œrodowiska spo³ecznego i kulturowego – wytworzonych przez ludzi i dla ludzi. Mimo
to, niewiele osób rozumie, jaki wp³yw na stan i jakoœæ tych œrodowisk maj¹ zachowania poszczególnych
osób, rodzin i grup spo³ecznych, jak równie¿ ich przyzwyczajenia, style ¿ycia, moda, sposoby wypoczynku
lub od¿ywiania. Dlatego te¿ edukacja ekologiczna, wspomagaj¹ca zrozumienie zale¿noœci miêdzy
cz³owiekiem, jego wytworami i przyrod¹, obejmowaæ musi wszystkich ludzi bez wyj¹tku. Jedynie wspólny
wysi³ek wszystkich razem i ka¿dego z osobna, podejmowany codziennie, w ka¿dym miejscu: w domu,
w pracy, podczas wypoczynku, jest w stanie zahamowaæ degradacjê œrodowiska, wp³yn¹æ na poprawê
jakoœci naszego ¿ycia i zdrowia oraz zapewniæ perspektywy godziwego ¿ycia przysz³ym pokoleniom.
Stanie siê to mo¿liwe dziêki skutecznie prowadzonej edukacji ekologicznej.
Marian KOPCZEWSKI
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