
NIE DAJ SIĘ ZŁAPAĆ W SIECI

… w naszym tytule nie chodzi oczywiście o pająki. Nie 
ma też nic wspólnego z rybołówstwem. Mówiąc o sieci 
mamy na myśli INTERNET i miliony połączeń, rozmów, 
informacji, zdjęć, które z jednej strony wiążą się 
z ogromną liczbą możliwości - rozwojem, poznawaniem 
świata, komunikacją, ale z drugiej kryją w sobie wiele 
niebezpieczeństw i pułapek. I właśnie one mogą sprawić, 
że staniemy się ofiarami INTERNETU, pozwolimy dać się 
złapać w SIECI. 

Jak tego uniknąć?

O tym opowiada nasz komiks, który powstał we 
współpracy z kilkoma grupami młodzieży z placówek 
resocjalizacyjnych.
Tworzyli go:
 

- dziewczęta z Zakładu Poprawczego i Schroniska dla
Nieletnich w Koronowie

 - chłopcy z Zakładu Poprawczego w Witkowie
 - chłopcy z Zakładu Poprawczego w Studzieńcu
 - chłopcy z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

w Woli Rowskiej

Historyjki zawarte w naszej książce opowiadają 
o sytuacjach, które mogą Was spotkać w związku 
z korzystaniem z INTERNETU. Nie wszystkie opowieści 
zostały umieszczone w sieci, ale ilustrują one pewne 
zjawiska i zachowania, których należy unikać.  



Zacznijmy od tego, co dzi$ grozi wielu m'odym 
ludziom. +wiat, który odnajduj% w komputerze - wci%ga. 

Trudno przerwa* gr), w której ci%gle nie doszli$my 
do celu. Mo&liwo$* komunikowania si) z lud,mi, 
podgl%dania ich &ycia wydaje si) czasem wygodniejsza, 
mo&e nawet ciekawsza, od wychodzenia z domu. Komputer 
i budowane przez sie* relacje zaczynaj% coraz mocniej 
wkracza* w nasze &ycie, a wirtualny $wiat, staje si) 
najwa&niejszy. 

Do czego mo&e doprowadzi* uzale&nienie od 
INTERNETU? Oto jak widz% ten problem ch'opcy z ZP 
w Studzie(cu. 



stary, zbastuj, 
chodź na imprę

nie mogę 
teraz, muszę 
zaliczyć ten 
poziom. może 

później... Mijają miesiące... Marcela wciągają 
kolejne gry. Ma coraz więcej 
zaległości w szkole. Kumple 
przestają do niego wpadać.

Jasne, tato! 
Dziękuję! Ale... 

będę mógł trochę 
pograć? 

Marcel dostał od taty wymarzony 
komputer. Wreszcie będzie mógł 
zainstalować swoją ulubioną grę! 

Marcel instaluje grę. Za 
chwilę wcieli się w jednego z 
bohaterów i nareszcie będzie 
m ó g ł r o b i ć t o , c o 
najbardziej go interesuje. 

Może byś 
przyszedł na 

obiad?

eeee… zaraz, 
tylko skończę 

level

Nowy komputer sprawia , że 
Marcel przestaje mieć ochotę na 
inne rzeczy. W grze osiąga coraz 
lepsze wyniki, ale zaniedbuje 
szkołę i przyjaciół. 

Obiecałem i słowa 
dotrzymuję. Tylko pamiętaj, że 

poza komputerem masz 
jeszcze szkołę... 



gdzie mój 
komputer?!

Pewnego dnia... 

Najważniejsze to 
odzyskać 

komputer!!! 

koniec z 
komputerem! 

synu musisz się 
zacząć leczyć!

nienawidzę 
was!!! 

Marcel n i e zgadza s ię na 
warunki postawione przez ojca. 
Ucieka z domu. Chce znaleźć 
miejsce, w którym będzie mógł 
żyć po swojemu.



W sieci trzeba by* ostro&nym, uwa&a* z kim si) 
rozmawia i o czym. Szczególnie delikatn% spraw% s% 
Wasze dane (numer pesel, numer dowodu osobistego, 
numer konta, adres zamieszkania). Je$li wpiszecie je na 
niew'a$ciwej stronie, podzielicie si) nimi z oszustem, 
mo&ecie wpa$* w powa&ne k'opoty. 

Taka sytuacja spotka'a studenta Ry$ka, o którym 
opowiadaj% ch'opcy z MOW w Woli Rowskiej.



Student Rysio zagląda do 
swojego portfela.

Pusto... 

Rysio, któremu nie udaje się pożyczyć 
pieniędzy od rodziców, szuka innego 
ratunku.

Uzupełn i a formularz na 
s t r o n i e , k t ó r a o f e r u j e 
szybkie pożyczki. Skrupulatnie 
wpisuje swoje dane.

Mamo, 
pożyczyłabyś 
parę stów?

Oddam przecież. 
Jak to nie 

masz? 



P o o k r e ś l o n y m c z a s i e  
sprawdza swoje konto ....

A prosiłem 
mamusię, żeby mi 
pożyczyła kasę!!! 

c i ą g l e n i e m a n a n i m 
przelewu, za to przychodzi 
do niego rachunek.

Co 
to, przecież 

nie kupowałem 
nowego 

telewizora?Z telewizji Rysio dowiaduje się, że 
padł ofiarą bandy internetowych 
oszustów.



Szansa, &e w sieci spotkamy oszusta jest ogromna! 
Setki „sprytnych” i potrzebuj%cych pieni)dzy ludzi 
codziennie zastanawia si) nad tym jak przechytrzy* 
naiwnego u&ytkownika. Problemy mog% si) pojawi* 
chocia&by przy zakupach. Zamówiony i op'acony towar 
mo&e okaza* si) nie tym, czego oczekiwali$my. Zwracajcie 
uwag) na wyj%tkowo atrakcyjne oferty i zanim z nich 
skorzystacie, zastanówcie si) czy proponowane ceny 
odpowiadaj% faktycznej warto$ci produktów. 

O oszustwie opowiadaj% dziewczyny z ZPiSdN 
w Koronowie.



T y m c z a s e m w p a c z c e j e s t 
niespodzianka...  Tylko jeden but! 
I to wcale n ieprzypominający 
wymarzonych szpilek! 

musimy mieć 
coś ekstra na 

imprezę! 

Wiesz, będzie 
Damian i Bartek. 
Dobrze byłoby 
wystartować w 

szpilkach! 

Kasia i Marta szukają tanich, modnych butów. 
Kasia znalazła dla siebie wymarzone 
buty. Płaci za nie przelewem.

Kurier dostarcza przesyłkę w terminie. 

Jak to 
dobrze, że 

przyszedł pan na 
czas! Dziś wieczorem 

mam bardzo ważną 
imprezę i muszę na niej 

zatańczyć w nowych 
butach! 



Wasza poczta internetowa, to Wasza prywatna 
'%czno$* ze $wiatem. W swojej skrzynce mo&ecie mie* 
ró&ne wiadomo$ci, które chcieliby$cie trzyma* 
w tajemnicy. Pami)tajcie, &eby dba* o to, by nikt nie 
zdoby' has'a do Waszej skrzynki!

Przestrzegaj% przed tym ch'opcy z M'odzie&owego 
O$rodka Wychowawczego w Woli Rowskiej.



Podglądacz zdobywa hasła do 
poczty Bonifacego. Teraz będzie 
mógł mu uprzykrzyć życie!

Bonifacy mieszka w domu, którego 
okna wychodzą na ulicę. Nie jest 
trudno zajrzeć przez n ie do 
środka. Muszę 

zobaczyć jakie 
ma hasło!

Ktoś musiał się 
włamać do mojej 

poczty!

Powinieneś 
lepiej ją 

zabezpieczyć.

Bonifacy i jego przyjaciel 
sprawdzają skrzynkę.

Maile? Ale ja 
niczego nie 
wysyłałem! 

Te 
maile, które 

rozsyłasz do 
wszystkich... Nie 

rozumiem dlaczego 
to robisz? Przecież 
to co w nich piszesz 

jest kompletną 
nieprawdą! 

Znajomi zaczynają się odsuwać od Bonifacego. Prosi 
swojego przyjaciela o rozmowę. Przyjaciel 
niechętnie przyjmuje zaproszenie. Ewidentnie on 
również jest zły na Bonifacego.



Zanim zdecydujecie si) na podanie swojego numeru 
telefonu, sprawd,cie czy nie wi%&% si) z tym &adne 
konsekwencje. Pomy$lcie przez chwil) czemu o ten 
numer Was prosz%? Czy przypadkiem podanie go nie 
wp'ynie na wysoko$* Waszego rachunku?

Skutki naiwnego zachowania prezentuj% ch'opcy z 
MOW w Woli Rowskiej.



Bartek uwielbia szperać w sieci. 
Co chwilę wynajduje nowe 
strony, nowe treści.

Niezła 
historia w tym 

fimiku, ciekawe co 
będzie dalej... 

Bartek bez zastanowienia podaje 
swój numer.

Refleksja pojawia się dopiero w 
chwili, gdy przychodzi do niego 
rachunek za telefon.

Dwa tysiące?!



Czy w sieci mo&na pozna* mi'o$* swojego &ycia? 
Czemu nie! Internet daje szans) na nawi%zywanie nowych 
znajomo$ci. Nie mamy jednak pewno$ci, &e osoba, która 
jest po drugiej stronie '%cza, jest tym za kogo si) 
podaje. Czu'e s'ówka, mi'a rozmowa mog% by* tylko 
przykrywk% dla niekoniecznie czystych intencji. Dlatego 
warto pami)ta* o ostro&no$ci, gdy poznajemy kogo$ t% 
drog%. 

Tej ostro&no$ci wyra,nie brakowa'o Blance, 
bohaterce stworzonej przez dziewcz)ta z ZPiSdN 
w Koronowie. 



Blanka kolejny dzień rozmawia w sieci z 
nieznajomym Grzegorzem. 

Czuję, że to 
ten facet! Zaproszę 

go do siebie kiedy 
rodziców nie będzie w 

domu! Raz się żyje! 

Grzegorz zjawia się na 
umówione spotkanie. 

Zawsze 
zasłaniasz się 

kapturem?

Lubię być 
tajemniczy... 

B l a n k a n a c h w i l ę 
wychodzi do kuchni...

Ależ te laski 
są naiwne!

Gdy Blanka się obudzi, nie 
będzie pamiętać co się 
stało...



Zdarza si), &e nie potrafimy dochowa* tajemnicy albo 
wydaje si) nam, &e ukrywanie niektórych spraw b)dzie 
niew'a$ciwym wyborem. Jednak zanim podzielimy si) nasz% 
wiedz% na jaki$ temat powinni$my si) upewni*, &e 
informacje które przeka&emy nie spowoduj% przykrych 
i gro,nych konsekwencji. 

Ch'opcy z Zak'adu Poprawczego w Witkowie 
przedstawiaj% komiks opowiadaj%cy o takim w'a$nie 
zdarzeniu. 



T a dek po ka zu j e R a f ało w i 
zdjęcie dziewczyny, która 
wpadła mu w oko.

Kazik postanawia rozwiązać sprawę 
raz na zawsze, "po męsku". 

Rafał natychmiast 
informuje Kazika 
o zagrożeniu.

Tadek 
pewnie będzie 

chciał ją 
poderwać! Ma 
jej zdjęcie w 

telefonie! 
Nie chciałbym cię 

stracić!

Kazik i jego dziewczyna są udaną 
parą już ponad rok. 

Znam ją! 
Przecież to laska 

Kazika! 



To co czytamy w s iec i może m ieć wpływ na 
podejmowane przez nas decyzje i działania. Poznajemy 
świat, który czasem wydaje się nam lepszy od tego, który 
jest obok nas. Poznajemy ludzi, którzy myślą podobnie 
jak my. Nie zawsze jednak ten świat i oferta znaleziona 
w sieci są rzeczywistym sposobem na rozwiązanie naszych 
problemów. 

Jaki jest sens w czytaniu treści dotyczących 
sposobów popełniania samobójstwa? Dokąd ma to nas 
zaprowadzić? 

Dz iewczęta z SdN iZP w Koronowie nap isały 
dramatyczny scenariusz.



Kamila jest samotna. Od dłuższego czasu ma 
poczucie, że nikt jej nie rozumie. Rodzice ciągle 
mają pretensje, że za mało się uczy, wiecznie 
jej wszystkiego zakazują. Nie rozumie się 
z koleżankami, którym rodzice dają dużo więcej 
swobody. Pocieszenia szuka w sieci...Pewnego wieczoru...

Jak 
popełnić samobójstwo? 

Samobójstwo jest jedynym 
sposobem na rozwiązanie 
wszystkich problemów...

po północy...

Kamila cierpi...

A gdyby tak to 
wszystko się wreszcie 

skończyło...



W sieci mo&na kupi* wszystko, równie& to co 
niedozwolone. Cz)sto korzystanie z takiego rozwi%zania 
mo&e narazi* nas na podwójne niebezpiecze(stwo - 
kupuj%c zakazane substancje 'amiemy prawo, co wi)cej nie 
mamy pewno$ci sk%d pochodz% i nie wiemy jak bardzo mog% 
nam zaszkodzi*…

Historia opracowana przez dziewcz)ta z ZPiSdN 
w Koronowie…



Krystian chce rozkręcić 
imprezę...

Trzeba 
skołować jakiś 

towar! 

Hej, chłopaki! 
Mam coś na 

osłodzenie życia! 
Wpadajcie! 

Znalazłem 
nową stronkę z 

dopalaczami. Raz, dwa 
dowożą towar. Mają 

napisane, że są z 
cukierni. 

Przekonajmy 
się czy 

rzeczywiście są 
tacy dobrzy! 

Impreza zaczyna się 
rozkręcać...

T o w a r o k a z ał s ię 
bardzo mocny... Tę imprezę Krystian i jego 

kumple zapamiętają na 
zawsze...

Dzień dobry. 
Przesyłka.

Ten 
kurier myśli, 
że przynosi 

pączki! 



MOWA NIENAWIŚCI
 

W tej części chcielibyśmy się przyjrzeć mowie 
nienawiści, od której roi się w Internecie. Możliwość 
anonimowego wypowiadania się jest dla wielu osób 
przepustką do publikowania treści poniżających, 
obrażających, piętnujących, nieprawdziwych. 

Czym jest mowa nienawiści? 

Najlepiej zilustrować ją definicją:
MOWA NIENAWIŚCI obejmuje wszelkie formy ekspresji, 
które szerzą, propagują czy usprawiedliwiają nienawiść 
rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy 
nienawiści bazujące na nietolerancji m.in.: nietolerancję 
wyrażającą się w agresywnym nacjonalizmie 
i etnocentryzmie, dyskryminację i wrogość wobec 
mn iejszośc i , im igrantów i ludz i o im igranck im 
pochodzeniu. 
(definicja Rady Europy)

Historyjki, które znajdziecie w dalszej części 
naszego komiksu pozwolą Wam lepiej zrozumieć 
i w przyszłości przeciwdziałać mowie nienawiści. 



Przykre, a czasem nawet $miertelnie niebezpieczne 
jest dokuczanie, poni&anie, wy$miewanie. równie 
niebezpieczne mo&e by* okazywanie mi'o$ci. Co dzieje si), 
gdy kto$ nas „kocha”, a my wcale tego nie chcemy? Co 
dzieje si) gdy ten kto$ mimo naszej odmowy uwa&a, &e 
którego$ dnia zmienimy zdanie? By zdoby* nasz% mi'o$* 
$ledzi nas, pisze do nas listy, maile, fotografuje nas na 
ka&dym kroku… Taka sytuacja nazywa si) n)kaniem. 

Ilustruje j% opowie$* ch'opców z ZP w Witkowie. 



ADRIAN nareszcie zdobył numer Anety. 

Cześć Anetko, 
widzieliśmy się wczoraj na 
koncercie i coś między nami 

zaiskrzyło... Nie będę owijał w 
bawełnę... po prostu wiem, że 

jesteśmy dla siebie 
stworzeni.

Aneta jest zaskoczona...

O co mu 
chodziło? Chyba mnie 

z kimś pomylił... 

10 minut później

O nie! To znowu 
ten typ!

SMS: Wiem, że poczułaś się 
zaskoczona, ale wszystko 
jest na dobrej drodze. 
Kocham Cię. 

10 minut później

SMS: Będę stał pod Twoim 
oknem przez całą noc...



20 minut później

S M S : W y j r z y j . . . 
jestem blisko...

Adrian codziennie staje pod 
domem Anety. Czeka aż będzie 
wychodzić i fotografuje ją...

On się nigdy nie 
odczepi!!!

"Anetko, niedługo zrozumiesz, że 
wszystko co jest między nami jest 
prawdziwe i dobre..."



W sieci mo&emy udawa*. Mo&emy by* lepsi, 'adniejsi, 
m%drzejsi… Mo&emy by* tym, kim chcemy. Mo&emy ukry* si) 
pod nowym nazwiskiem, dorzuci* cudz% fotografi)… 
Problem w tym, &e rzeczywisto$* szybko zweryfikuje 
nasze oszustwo. 

Ch'opcy z Zak'adu Poprawczego w Witkowie 
opowiedzieli o podszywaniu si) pod kogo$ i jego 
konsekwencjach. Historyjk) umie$cili poza sieci%, ale 
'atwo sobie wyobrazi*, jak bardzo Internet móg' by* 
tutaj pomocny…



Maks jest podobny do Dyni, a gdy się 
odpowiednio ubierze trudno ich od 
siebie odróżnić.

Maks organizuje koncert. Na plakatach 
pisze, że na scenie będzie można oglądać 
Dynię...

Znany raper Dynia. Cała Polska 
chodzi na jego koncerty.

Publiczność szybko odkrywa, że coś tu 
nie pasuje...

Oddaj kasę za 
bilet!

Eeeee!!! 
Oszust!!!



Praktycznie nieograniczone możliwości fałszowania 
informacji, przerabiania zdjęć, pozwalają na tworzenie 
przekazów, które nie mają nic wspólnego z prawdą. 
Przekonał się o tym Ernest. Internet potrafi być bardzo 
niebezpiecznym narzędziem! 

Opowiadają o tym chłopcy z ZP w Witkowie. 



Brutus siada do komputera i wysyła 
maila do ernesta

ernest odczytuje wiadomość. jest w niej 
zdjęcie, z którego wynika, że zażywa narkotyki. 
to musi być fotomontaż!

przecież to 
nie ja!



Jak cz)sto zdarzy'o si) Wam trafi* w sieci na 
nieprzyjemne komentarze dotycz%ce chocia&by czyjego$ 
wygl%du? „Ale przyty'a!” –  dopisuje kto$ pod zdj)ciem 
kole&anki. „Wszystko fajnie, tylko jakie masz krzywe 
nogi?!” –  mo&na znale,* setki takich opinii. Mo&e Wam 
równie& zdarzy'o si) napisa* co$ podobnego? A mo&e pod 
Waszym zdj)ciem znalaz'y si) podobne, nieprzyjemne 
wpisy?

Histori) o wy$miewaniu u'o&yli ch'opcy z ZP 
w Witkowie. 



Nie 
da się być 

grubasem przez 
całe życie...

Ale 
tłuścioch!!!

Gdyby z naszych dresów 
uszyć jeden, to może byś się 

wbił! 

... 
koledzy ze szkoły 

noszą fajne dresy i nie 
mają takiego 
brzucha... 

Wiem, że jestem 
gruby, ale czy to 

wystarczający powód 
do tego, żeby się ze 

mnie nabijać?!
...



Jak zapewne wiecie, ludzie ró&ni% si) mi)dzy sob%. 
Mamy ró&ne rasy i ró&ne kolory skóry. Ró&ni nas religia, 
kultura, sposób ubierania si), j)zyk. Jednak nie s% to 
ró&nice, które czyni% kogo$ lepszym lub gorszym. 

Nienawi$* rasowa bierze si) z pogl%du, &e ludzie nie 
s% równi, &e dziel% si) na "wy&sze” i "Ni&sze” rasy. 
"wy&sze” powinny rz%dzi* "ni&szymi”. Jest to pogl%d 
niesprawiedliwy i bezpodstawny. Ten sposób my$lenia 
jest równie& bardzo szkodliwy. 

Oto jak rasizm zilustrowali ch'opcy z Zak'adu 
Poprawczego w Studzie(cu. 



Pewnego dnia...

O patrz! Czarnuchy 
idą! 

Brudasy!!!

Kamień uderza w głowę jednego 
z mężczyzn.

Śmierć 
czarnuchom!!!

Czarnuchy 
do lasu!!! Na 

palmy!!!

Tato! 
Tatusiu!!!

Czy 
mojemu tacie 

nic nie będzie?
Psy! 

W nogi!!!

Mężczyzna, który dostał kamieniem 
w głowę trafił do szpitala. Ma 
poważne obrażenia. Sprawcy spędzą 
za kratami długie miesiące...



Wszelkie uprzedzenia i niech)* do ludzi zwi%zana z ich 
wyznaniem, pochodzeniem, kolorem skóry s% z'e 
i niebezpieczne.
 

Antysemityzm to postawa, która wyra&a niech)*, 
dyskryminacj), nienawi$* wobec -ydów. Ta postawa 
uzasadniana jest argumentami religijnymi, etnicznymi, 
ekonomicznymi. Antysemityzm wi%&e si) m.in. z dzia'aniami 
niemieckich nazistów, którzy w czasie II wojny $wiatowej 
doprowadzili do zg'ady kilku milionów -ydów.
 

Oto jak o antysemityzmie opowiadaj% ch'opcy 
z Zak'adu Poprawczego w Studzie(cu. Oni równie& 
dostrzegaj% tragiczne konsekwencje takiej postawy.



Potrzebuję 
lekarza!

przecież nie 
będziemy leczyć 

żydów!

Dziś nie 
przyjmujemy.

żegnam!

nie słyszysz? 
wynocha!

jestem po 
wylewie …

brak pulsu …

nie żyje?

Pewnego razu w przychodni zdrowia ...

niech się leczą 
u siebie!

głuchy jesteś 
żydzie? Tam są 

drzwi!



U podstaw niech)ci wobec innych grup cz)sto le&% 
stereotypy, które powoduj%, &e dokonujemy z góry 
przyj)tej oceny ludzi czy zjawisk. I tak na przyk'ad do 
stereotypów mo&emy zaliczy* stwierdzenie, &e wszyscy 
Polacy pij% wódk) i s% alkoholikami albo &e blondynki s% 
g'upie i puste.
 

Stereotypy wi%&% si) równie& ze stygmatyzacj%, 
a w i )c s w o i s t y m n a z n a c z e n i e m d a n e j g r u p y . 
Stygmatyzacja powoduje nieufno$*, podejrzliwo$*, 
strach. cz)sto staje si) blokad% w rozwoju cz'owieka, 
którego dotyka. 

O tym w'a$nie opowiada komiks ch'opaków ze 
Studzie(ca…


