
 

Postęp techniczny a zagrożenia współczesnej cywilizacji 

 
Zagrożenia, z którymi mogę się spotkać w moim środowisku to m.in. zanieczyszczenie wody    

                          i powietrza, które powodują przemysł oraz zagrożenia wynikające z używania internetu 
np. hakerstwo. Jednym z poważniejszych problemów jest też uzależnienie od komputerów. Człowiek 
odcina się wtedy od rzeczywistości i skupia się tylko na smartfonie/tablecie/komputerze. Z tym 
walczyć można uprawiając sport bądź chodząc na spacer, jednak u wielu ludzi uzależnienie zostaje do 
końca życia. Te rzeczy są spowodowane rozwojem technologii i nie umiemy ich zatrzymać, a to  
głównie dlatego że np. nie umiemy znaleźć innego paliwa do tworzenia prądu, takiego, które nie 
powodowałoby takich zanieczyszczeń atmosfery. Przy uprawie żywności ludzie używają chemikaliów 
zwalczających szkodniki, a one potem dostają się do gleby i wód gruntowych. Poza tym wielu ludzi 
używa samochodów do pracy, a jak wiadomo one też zanieczyszczają powietrze. To wszystko ma 
wpływ na nasze zdrowie. Producenci smartfonów robią wszystko, aby posiadał funkcje i aplikacje, 
dzięki którym ludzie będą chcieli ciągle z nich korzystać Biorąc pod uwagę obecną sytuację trzeba 
dodać jeszcze to, że teraz robimy wszystko przez internet (zakupy, wyszukiwanie ważnych informacji 
np. o rozkładzie jazdy pociągów, kontaktujemy się ze znajomymi, a nawet uczymy się). Coraz więcej 
rzeczy potrzebuje prądu, więc w sytuacji, w której ktoś by zhakował systemy elektrowni, mieli byśmy 
anarchię, ponieważ nic by nie działało, a i wielu  ludzi by zginęło przez to, że np. sprzęty szpitalne by 
nie działały. To samo mogłoby się stać w razie awarii. Jest to kolejne zagrożenie spowodowane 
rozwojem technologii. Można także wspomnieć o tym, że przez internet ludzie zmieniają swój pogląd 
na świat czasami w niebezpieczny sposób. 

Czynnikami mogącymi wpłynąć na moje dobre samopoczucie czy bezpieczeństwo jest właśnie 
wymieniony powyżej fakt, że nie umiemy walczyć z hakerami. Oczywiście są specjalne programy, ale 
one też nam nie gwarantują bezpieczeństwa. Więc większość osób boi się, że może ktoś im wykraść 
dane bądź pieniądze. Można walczyć z mniejszym hakerstwem, którym jest podstawianie linków z 
wirusami czy dowiadywanie się danych o innej osobie przez czat. Można się przed tym chronić 
chociażby nie klikając w te linki, bądź nie czatując z nikim nieznajomym. Należy też uważać, aby nie 
podawać swoich danych. Natomiast co do zanieczyszczenia powietrza ludzie coraz bardziej boją się, 
że to doprowadzi do ostatecznego wymarcia Ziemi. Moim zdaniem ci ludzie mogą mieć rację. To 
właśnie te czynniki wpływają mocno na moje dobre samopoczucie i bezpieczeństwo. Podejrzewam, 
że może być tak samo u wielu ludzi.  
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