
 
 

 
 

„Facebookowe ciekawostki” 
 
Morderstwa, zwolnienia, zdrady i rozstania... Facebook to nie tylko platforma 

kontaktów towarzyskich. To także serwis, który zrujnował - a nawet odebrał - życie wielu 
osobom. Czy wiedzieliście o tym?                                                                                                                
Jeszcze dwa lata temu Facebook liczył 59 milionów użytkowników. Dziś jest ich trzy razy 
tyle, a co tydzień dołącza około milion nowych. Ale duża społeczność to także duże 
zagrożenie. W sieci krąży mnóstwo historii ludzi, którzy wpadli w kłopoty przez Facebooka i 
inne serwisy społecznościowe. W dobie szybkiego życia, braku wolnego czasu portale 
społecznościowe często wydają się nie tylko odskocznią, ale także jedynym sposobem na 
podtrzymanie kontaktów. Niestety, są też zagrożeniem. 

Facebookowi gwałciciele: 
Kiedy 19-letni Jean-Claude Rugero i 17-letni Prince Afriyie poznali mieszkankę 

Colchester w Wielkiej Brytanii przez Facebooka, zapytali o możliwość spotkania. Odmówiła. 
Ci jednak nie dawali za wygraną. Po kolejnej odmowie pojechali do jej rodzinnego 
miasteczka, aby tam odszukać ją i... zgwałcić. Obaj napastnicy dostali karę sześciu lat 
więzienia. Steve Jennings – policjant, który prowadzi dochodzenie podkreślił, że nastolatka 
odmawiała w sposób grzeczny, nie ubliżając obu napastnikom. 

 

Pastor-uwodziciel: 
W kwietniu ubiegłego roku mogło dochodzić też do gwałtów na nieletnich. 40-letni 

pastor z Clay County, jako John Still na Facebooku uwodził młode dziewczynki. Wpadł 
jednak w zasadzkę, którą przygotowało biuro do walki z pedofilią. Nie wiadomo ile 
dziewczynek padło jego ofiarą. 
9 marca zapadł wyrok w głośnej sprawie gwałtu i morderstwa 17-latki z Darlington. Ashleigh 
Hall była nieśmiała dziewczyną z niską samooceną. Tym bardziej cieszyła się, gdy na 
Facebooku napisał do niej przystojny 19-latek. Wkrótce wymienili się numerami telefonów 
komórkowych i komunikatorów. Problem w tym, że chłopak był w rzeczywistości 33-letnim 
Peterem Chapmanem – seryjnym gwałcicielem z długą listą wcześniejszych przewinień.       
W końcu doszło do długo planowanego spotkania. Morderca podał się za ojca chłopaka, który 
miał podwieźć ją na miejsce. Kiedy Ashleigh wsiadła do samochodu, Chapman związał ją, 
zakneblował usta oraz nos i zgwałcił. Nastolatka zmarła z powodu uduszenia. 24 godziny po 
zdarzeniu, morderca został zatrzymany w związku z inną sprawą. Przyznał się do zabójstwa, 
do którego – jego zdaniem – doszło przypadkiem. Został skazany na dożywocie. Na wolność 
będzie mógł wyjść dopiero po 35 latach więzienia. 

 

Samobójstwa na pokaz: 

Psycholodzy mówią o pewnym paradoksie towarzyszącym Facebookowi: im więcej 
czasu na nim spędzamy, im więcej mamy przyjaciół i znajomych, tym bardziej czujemy się 
samotni. Naturalną potrzebą człowieka jest bowiem osobisty kontakt z innym. Facebook jest 
pewnego rodzaju substytutem, jednak na tyle niedoskonałym, że użytkownicy, którzy 
nadmiernie z niego korzystają, stają się wyalienowani na własne życzenie i  najczęściej nie 
mogą liczyć na pomoc. Próby samobójcze często robione są na pokaz, aby pokazać 
wszystkim, że ma się problem.                                                                                                                                                     
16-latek chciał popełnić samobójstwo. Zanim jednak targnął się na swoje życie, wysłał 
wiadomość pożegnalną koleżance ze Stanów Zjednoczonych. Niestety, dziewczyna nie znała 



 
 

 
 

dokładnego adresu niedoszłego samobójcy, ale ponieważ była on-line natychmiast 
powiedziała o wszystkim matce.  Skontaktowała się ona z policją, a ta z Białym Domem. Ten 
powiadomił o wszystkim Brytyjską Ambasadę, która z kolei przekazała sprawę policji w 
Abingdon w hrabstwie Oxford, gdzie mieszkał chłopak. Gdy funkcjonariusze weszli do 
domu, znaleźli go nieprzytomnego na podłodze. Okazało się, że przedawkował leki. Po 
reanimacji w szpitalu szybko wrócił do zdrowia. 
 

Portale społecznościowe – w tym Facebook – nie są same w sobie złe. Jednak to, co 
piszemy i co udostępniamy może być katastrofalne w skutkach dla innych osób i nas samych.                                   
W większości zawodzi czynnik ludzki. Jak to mówił Albert Einstein: „Dwie rzeczy są 
nieskończone: wszechświat i ludzka głupota, choć co do tego pierwszego nie mam pewności”. 
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