
roblem cenzurowania treści 
i narzucania jednej ideolo-
gicznej interpretacji wyda-
rzeń w internetowych ser-

wisach informacyjnych staje się coraz 
poważniejszy. Kolejne grupy internau-
tów zauważają poważne braki w ochro-
nie wolności słowa w sieci. Kiedy trzy 
lata temu ostrzegałem przed takimi 
konsekwencjami („Złapani w sieć”, 
„Nasz Dziennik”, 11 kwietnia 2018 r.) 
spotykałem się z komentarzami, że 
przesadzam, a Big Tech to zwykłe firmy 
nastawione, co prawda, na zysk, ale 
dbające o swoich klientów, którzy prze-
cież im te zyski zapewniają. Z podob-
nymi krytycznymi opiniami spotykałem 
się też w zeszłym roku, na początku 
pandemii, kiedy przypuszczałem, że 
koronawirus COVID-19 mógł zostać 
stworzony w laboratorium biotechno-
logicznym w Wuhanie. Zwracałem rów-
nież uwagę na niebezpieczeństwa zwią-
zane z coraz powszechniejszą ideologią 
transhumanizmu, która opanowała wie-
le laboratoriów naukowych, uniwersy-
tetów i korporacji Big Tech. Jedną z 
metod stosowanych przez transhuma-
nistów są eksperymenty biotechnolo-
giczne, które mają na celu wyhodowanie 
hybrydowych, ludzko-zwierzęcych struk-
tur biologicznych („Transhumanizm – 
nowa odsłona”, „Nasz Dziennik”, 
11 września 2019 r.). Zatem istnieje 
prawdopodobieństwo, że takie ekspe-
rymenty były przeprowadzane w chiń-
skim laboratorium w Wuhanie, a ko-
ronawirus mógł zostać tam wytworzony 
i wydostał się na zewnątrz, np. w wyniku 
błędu lub awarii. Jednak portale spo-
łecznościowe oraz wyszukiwarki inter-
netowe, których właścicielami są kon-
cerny Big Tech, cenzurowały tego typu 
informacje. W połowie maja na łamach 
prestiżowego czasopisma naukowego 
„Science” („Investigate the origins of 
COVID-19”, „Science” V.372, 6543) 
ukazał się apel grupy wybitnych nau-
kowców, którzy nawołują do potrak-
towania takiego scenariusza jako rów-
nouprawnionej hipotezy naukowej i 
przeprowadzenia dokładnego docho-
dzenia w celu ustalenia pochodzenia 
koronawirusa, który spowodował świa-
tową pandemię. Jak w tym kontekście 
wygląda nie tylko wolność słowa w 
sieci, ale również wolność badań nau-
kowych, których podstawowym celem 
powinno być poszukiwanie prawdy?  

   
Kolonizowani 
przez Google’a 

W takim kontekście powinniśmy również 
rozpatrywać najnowszą inwestycję naj-
większego Big Techu, firmy Google, 
która rozpoczyna w Polsce budowę 
olbrzymiego centrum obliczeniowego. 
Ta inwestycja ma pełne wsparcie pol-
skiego rządu i zapewne będzie przed-
stawiana jako kolejny sukces inwesty-
cyjny. To bardzo dobrze, że dbamy o 
rozwój technologii cyfrowych, tylko dla-
czego nie budujemy równolegle własnej, 

polskiej infrastruktury informatycznej? 
Przecież wprowadzenie na polski rynek 
tak potężnego gracza przy niedosta-
tecznym zabezpieczeniu polskich firm 
informatycznych, braku regulacji praw-
nych oraz wiedzy o preferowanej przez 
koncern Google ideologii może nieść, 
oprócz oczywistych korzyści, również 
zagrożenia. Nowa inwestycja Google’a 
to tzw. rozwiązanie chmurowe (Google 
Cloud), które będzie pierwszą tego 
typu serwerownią w Europie Środko-
wo-Wschodniej. Warto zaznaczyć, że 
na całym świecie firma Google zreali-
zowała już budowę 24 takich centrów, 
z czego 6 znajduje się w krajach Europy 
Zachodniej. Przedstawiciele Google’a 
nie ujawnili dokładnej lokalizacji tego 
centrum, możemy się jedynie domyślać, 
że będzie ono znajdowało się w okolicach 
Warszawy. Według nieoficjalnych danych 
centrum obliczeniowe Google’a będzie 
kosztowało ok. 2 mld dol. i jest to naj-
większa w historii inwestycja tej firmy 
w Polsce. Zapewne część tej sumy oraz 
opłaty wynikające z jego eksploatacji 

zasilą budżet Warszawy. Zatem prezy-
dent Rafał Trzaskowski uzyska nie tylko 
potężne środki na realizację swoich po-
stępowych pomysłów, ale również ideo-
logiczne wsparcie potężnego koncernu 
Big Tech. Nie powinny więc nas zdziwić 
w najbliższej przyszłości kolejne projekty 
dotyczące np. edukacji seksualnej w 
warszawskich szkołach, komputeryzacji 
i szerszego wdrożenia sieciowych roz-
wiązań dla dzieci i młodzieży, które 
uzyskają niewątpliwie jeszcze lepszy i 
tańszy dostęp do internetu. Treści, jakie 
będą promowane w tej nowej infra- 
strukturze informatycznej, też nie po-
winny być dla nas tajemnicą, powinniśmy 
się przygotować na kolejną falę lewicowej 
indoktrynacji. Zresztą już dzisiaj centrum 
Google’a w Warszawie zatrudnia ponad 
500 inżynierów informatyków, wykształ-
conych na koszt podatnika na polskich 
uczelniach. W czasie pandemii prze-
konaliśmy się, że oprócz braku lekarzy 
i pielęgniarek rynek odczuł również 
poważny brak specjalistów informaty-
ków. Znajdują oni bardzo dobrze płatną 
pracę w filiach Big Techu, a brakuje ich 
nie tylko w polskich firmach, ale również 
w szpitalach, szkołach i organach ad-
ministracji państwowej. Aby zatrzymać 
młodych ludzi w polskich instytucjach, 
należy zbudować dla nich taką infra- 
strukturę informatyczną, która będzie 
przynajmniej konkurencyjna dla glo-
balnych gigantów. 

Być może to właśnie w polskim cen-
trum będzie testowana nowa technologia 
Google’a, która ma usprawnić zdalną 
pracę i proces edukacji, a charakteryzuje 
się ona wyraźnym transhumanistycznym 
profilem. Chodzi o projekt Starline, 
który został zaprezentowany na majowej 
konferencji Google’a I/O 2021. Skrót 
I/O oznacza w żargonie informatycznym 

moduły wejścia i wyjścia, za pomocą 
których system komunikuje się z użyt-
kownikiem. Nowy projekt ma na celu 
stworzenie trójwymiarowej, hologra-
ficznej projekcji, która spowoduje, że 
podczas zdalnej rozmowy użytkownik 
będzie miał wrażenie, że przebywa w 
jednym pomieszczeniu ze swoim roz-
mówcą. A będzie to jedynie trójwy-
miarowa, holograficzna symulacja. In-
żynierowie Google’a za pomocą odpo-
wiednich systemów wideo i specjalis-
tycznych czujników wygenerują cyfrową, 
trójwymiarową kopię człowieka. Wy-
korzystując wyniki badań dotyczące 
ludzkiej percepcji wizualnej, stworzą 
obraz, który będzie nieodróżnialny od 
rzeczywistości i nie będzie wymagał, 
jak do tej pory, specjalistycznych oku-
larów, gogli oraz hełmów. Wrażenie 
ma być naturalne i realistyczne. Na 
razie ten system działa jedynie w labo-
ratoriach Google’a, ale celem jest jego 
skomercjalizowanie i upowszechnienie. 
Jak podaje serwis foxbussines.com, in-
żynierowie Google’a równolegle pracują 
nad automatycznym systemem „popra-
wiania” treści udostępnianych w sieci 
internetowej, aby były one postępowe 
i „neutralne płciowo”. Taka innowacja 
została już zapowiedziana przez wice-
prezesa Google’a Javiera Soltera i zos-
tała roboczo nazwana „asystentem sty-
listycznym”. Czy system ten będzie au-
tomatycznie „poprawiał” treść na stro-
nach internetowych udostępnianych 
przez klientów Google’a, na razie nie 
wiemy, ale możemy się domyślać, że 
już niedługo, wykorzystując narzędzia 
oferowane przez tę korporację, nie 
będziemy mogli napisać o tradycyjnej 
rodzinie, wartościach chrześcijańskich, 
ponieważ zostaną one potraktowane 
jako niepostępowe. Na razie firma 
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Treści, jakie będą 
promowane w nowej 
infrastrukturze 
informatycznej 
Google’a na terenie 
Polski, będą stanowić 
kolejną falę 
lewicowej 
indoktrynacji
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przygotowała wytyczne dla swoich 
klientów, aby używali oni języka neu-
tralnego „genderowo”.  

   Dziurawa legislacja 
Czy nowe przepisy prawne obronią nas 
przez takimi utopijnymi pomysłami Big 
Techu? Nasze rodzime regulacje nie 
obejmują jeszcze tych zagadnień i za-
pewne jeszcze długo na nie będziemy 
czekali. Poza tym czy możemy liczyć 
na to, że w zderzeniu z potężnym kapi-
tałem „papierowe paragrafy” będą sku-
teczne? Według raportu firmy doradczej 
Instrat, zajmującej się zagadnieniami 
gospodarki cyfrowej i promowaniem 
narzędzi w otwartym dostępie (open 
source), zatytułowanym: „Cyfrowy mo-
nopol. Nadużycia, których dopuszczają 
się największe korporacje technolo-
giczne”, obecnie na poziomie krajowym 
nie dysponujemy żadnymi regulacjami 
w odniesieniu do trzech najważniejszych 
nadużyć Big Techu: naruszania interesów 
użytkowników, nadużywania pozycji 
dominującej oraz nieproporcjonalności 
i monopolizacji dostępu do danych 
użytkowników. Nie wiemy też, na jakim 
etapie znajdują się prace nad ustawą 
dotyczącą wolności słowa w sieci inter-
netowej. Zapewne Google prędzej zbu-
duje swoje nowe centrum i wdroży pla-
nowane innowacje, a wtedy egzekucja 
prawna będzie dużo trudniejsza. Nie 
powinniśmy też szybko liczyć na nowe 
przepisy z poziomu Unii Europejskiej. 
Opisywanymi powyżej zagadnieniami 
powinny się zająć akty prawne Digital 
Service Act (DSA) oraz Digital Markets 
Act (DMA), ale znajdują się one dopiero 
na samym początku legislacyjnej pro-

cedury. Oba projekty trafiły do Parla-
mentu Europejskiego oraz Rady Unii 
Europejskiej. Te instytucje muszą wy-
pracować swoje wersje i rozpocząć ne-
gocjacje. Doświadczenia z poprzednio 
procedowaną procedurą RODO wska-
zują na dużo dłuższy proces z powodu 
działalności lobbystów Big Techu, którym 
zależy na braku takich regulacji do 
czasu ukończenia swoich inwestycji i 
zdobycia dominującej roli na lokalnym 

rynku cyfrowym. Poza tym czym innym 
są oczekiwania wobec europejskich ak-
tów prawnych, a czym innym ich osta-
teczny kształt, o czym przekonaliśmy 
się już np. podczas uchwalania przepisów 
ACTA. 

   Big Tech  
bez ograniczeń 

Zatem jeszcze przez kilka lat, zanim 
regulacje europejskie wejdą w życie, 

Big Tech będzie mógł działać na rynku 
polskim właściwie bez ograniczeń. Czy 
to rozsądne, że przy braku regulacji 
na poziomie krajowym wpuszczamy 
na nasz rynek największych gigantów 
cyfrowych z grupy GAAFA (Google, 
Apple, Alibaba, Facebook and Ama-
zon), zapewniając im specjalne warunki 
i nie pobierając żadnych opłat konce-
syjnych? Przecież nawet za użytkowanie 
pasm częstotliwości radiowych i tele-
wizyjnych pobierane są duże opłaty. 
A za te same programy nadawane w 
sieci internetowej firmy nie płacą ani 
grosza. A przecież profil medialny 
ulega dramatycznej zmianie, rola kla-
sycznej telewizji i radia wyraźnie maleje, 
a na ich miejsce wchodzą programy 
przesyłane sieciowo w technologii stru-
mieniowej. Takie decyzje wskazują, że 
pozwalamy się cyfrowo skolonizować. 
Przecież na takim „polskim eldorado” 
Big Tech zarobi miliardy dolarów. Czy 
nie powinniśmy o tym pomyśleć, zanim 
pozwolimy im kolonizować naszą prze-
strzeń cyfrową, budować kolejne centra 
danych i sieci światłowodów? 

Poza tym powinniśmy pomyśleć o 
realnym wsparciu polskich firm i in-
stytucji, które mogłyby na rynku usług 
cyfrowych przynajmniej próbować kon-
kurować z gigantami Big Techu. Przecież 
będziemy dysponowali środkami w ra-
mach Nowego Ładu, gdzie zapisano 
ogólne sformułowania dotyczące roz-
woju technologii informatycznych, ale 
nie zaproponowano żadnego mecha-
nizmu wspierającego rodzime podmioty 
gospodarcze operujące w Polsce. Poza 
tym należy również przemyśleć sposób 
kształcenia kadr informatycznych, aby 
zapewnić odpowiednie nasycenie ro-

dzimego rynku i zapobiec drenażowi 
wykształconych specjalistów. Już raz 
w niedawnej historii popełniliśmy po-
dobny błąd, wysyłając na emigrację 
rzesze najlepszych specjalistów. Czy 
Nowy Ład na rynku cyfrowym nie bę-
dzie przypominał niesławnego planu 
Balcerowicza – czyli wyeliminowania i 
likwidacji polskich podmiotów, narzu-
cenia monopolu Big Techu i redukcji 
polskiego rynku usług cyfrowych jedynie 
do podwykonawców Google’a, Mic-
rosoftu i Amazona? Czy chcemy, żeby 
rynek usług cyfrowych w najbliższym 
czasie przypominał rynek handlu de-
talicznego, który został zdominowany 
przez zagraniczne sklepy wielkopo-
wierzchniowe, a polscy handlowcy po 
nierównej i niesprawiedliwej walce zos-
tali zepchnięci do targowisk i sklepików 
osiedlowych? Problem z usługami sie-
ciowymi polega na tym, że w internecie 
nie istnieją „osiedlowe serwery” i „wiej-
skie centra przetwarzania danych”, do-
minacja monopolistów będzie więc to-
talna. Big Tech nie tylko sprzedaje pro-
dukty cyfrowe, ale również treści, które 
oglądają i czytają wszyscy, szczególnie 
dzieci i młodzież. Jeszcze nie jest za 
późno na szybkie decyzje chroniące 
polską przestrzeń cyfrową, gdzie musimy 
zagwarantować sobie przynajmniej mi-
nimalne strefy wolności. Inaczej na-
prawdę zostaniemy skolonizowani. l
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Musimy 
zagwarantować sobie 
przynajmniej 
minimalne strefy 
wolności w naszej 
przestrzeni cyfrowej, 
inaczej naprawdę 
zostaniemy 
skolonizowani
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