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Zuckerberg zapowiedział “depolityzacje”̨ Facebooka. Oznacza to, że jeszczemocniej ciał̨
bed̨zie zasieg̨i treści politycznych w serwisie. Tak wiec̨ pozostanie głównie takie połac̨ze-
nie “Naszej Klasy” ze słupem ogłoszeniowym korporacji. “Kotki, pieski, zdjec̨ia sas̨iadki z
wycieczki na Kanarach (jak pandemia minie), sponsorowane posty Coca-Coli” i to by było
na tyle.

To nie znaczy, że Fejs bed̨zie banował masowo teraz polityczne fanpejdże i grupy. Po
prostu bed̨a ̨ rzadko albo wcale wyświetlać wam sie ̨ na ścianach. Dlatego zainteresowani
moga ̨ oznaczyć ciekawe dla nich fanpage, aby wyświetlały im sie ̨ z niego treści cześ̨ciej
(wchodzimy bezpośrednio na dany fanpage, klikamy po prawej w trzy kropki, otwiera sie ̨
menu, gdzie wybieramy “Ustawienia obserwowania” i tam pojawiaja ̨ sie ̨ rozmaite opcje,
które umożliwiaja ̨ nam ustawienie danego fp jako “Ulubione”, co powinno wspomóc wy-
świetlanie treści z danego fanpage u was na ścianie). Cóż, łaska pańska na pstrym koniu
jeździ, zawsze tak twierdziłem.

Krytycy fejsa sie ̨ ciesza,̨ bo sad̨za,̨ że teraz masowo ludzie przejda ̨ na alternatywne roz-
wiaz̨ania, gdzie bed̨a ̨ szukać sensownych treści politycznych. Bardzo bym chciał, ale aż
takim optymista ̨ nie jestem. Owszem, najbardziej zainteresowani treściami politycznymi
zawsze znajda ̨ dojście. Zawsze tak było i tak bed̨zie.

Ale nie zapominajmy o plusach Fejsa, czy Insta. Było to wzgled̨nie tanie narzed̨zie do-
cierania z “niszowymi” treściami do wiek̨szej niż kiedykolwiek grupy osób niezaangażo-
wanych dotad̨, lub wrec̨z posiadajac̨ych odmienne poglad̨y polityczne. Dziek̨i temu sporo
osób udało sie ̨ przekonać do danych poglad̨ów, lub chociaż zaprezentować alternatywe ̨
wzgled̨em mainstreamu. Nigdy jeszcze w historii tego kraju pozagłównonurtowe idee nie
miały tak prostego kanału dotarcia do w miare ̨masowego odbiorcy. To sie ̨ zmieni, zwłasz-
cza że wypromować treści także w Googlu coraz cież̨ej (a przypominam, że dla naszych
niszowych projektów informacyjnych Google przed czasami fejsa był podstawowym na-
rzed̨ziem dotarcia do nowych osób).

Bed̨zie chyba nawet gorzej niż za czasów “Neostrady”, bo teraz ludzie sa ̨ całkowicie od-
zwyczajeni chyba od szukania po internetach treści i czekaja ̨aż im pojawi sie ̨samo na ścia-
nie w mediach społecznościowych. Na pewno masowo nie zmienia ̨ tych przyzwyczajeń w
obecnych warunkach. Może jestem utopista,̨ ale nie aż takim.

Owszem, sa ̨różne projekty, takie jak np. w Polsce Szmer, sa ̨ też staromodne sposoby jak
posiadanie własnej strony w internecie (tak, ja też mam wolnelewo.pl na które zapraszam
i teraz pewnie bed̨e ̨ cześ̨ciej ja ̨ odświeżał, a może nawet ja ̨ całkiem przebuduje ̨ na nowe
czasy)

Tak wiec̨, jeśli nie chcecie stracić kontaktu z odmiennymi od “oczywistych” poglad̨ami
zaglad̨ajcie, nawet bezpośrednio, “rec̨znie” na interesujac̨e was fanpage, oraz na strony in-
ternetowe. Trzeba bed̨zie odtworzyć ekosystem blogów i serwisów, bo wchodzimy powoli
w epoke ̨ pozafejsowa,̨ bo Facebook, jako Nasza Klasa bis słabo rokuje.

Pozdrawiam i gdybyśmy mieli sie ̨ już nie przeczytać, bo wam fejs nie wyświetli, życze ̨
dobrego życia i starajcie sie ̨ działać oraz docierać samodzielnie do informacji.
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