
  

 

  



 

 

INTERNET – czym jest każdy z nas wie, poruszanie się bez niego w dzisiejszym 

świecie jest raczej trudne…. SIEĆ INTERNETOWA to setki tysięcy podsieci 

komputerowych, które gromadzą miliony komputerów i użytkowników. JEDNO 

KLIKNIĘCIE łączy nas ze światem przenosząc w gigantyczne zbiory informacji  

i materiałów we wszystkich dziedzinach życia i nauki. Ta GLOBALNA PAJĘCZYNA 

pomaga w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu pasji, ułatwia naukę i pracę, pozwala na 

utrzymywanie kontaktów z tymi, których już znamy i tymi, których dzięki niej poznamy, jest 

kinem, sklepem, bankiem i centrum rozrywki.… ale nadmierne i niewłaściwe korzystanie 

z niej może wpędzić nas w niezłą pułapkę!! 

Każdego dnia w SIECI pojawiają się setki, tysiące, a może setki tysięcy wpisów na 

blogach, forach, portalach społecznościowych, pytań o to jak rozwiązać problem, gdzie 

szukać pomocy, co zrobić z jakimś dylematem……. 

 

Dziewczęta z WARSZAWSKIEJ PLACÓWKI RESOCJALIZACYJNEJ nr 2 

zmierzyły się z niektórymi trudnymi sprawami dotyczącymi korzystania z internetu 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie podobieństwo do osób i zdarzeń jest przypadkowe 



INTERNET daje możliwość nawiązywania kontaktów na całym świecie, spędzania fajnie 

wolnego czasu, rozwijania swoich zainteresowań i poznawania nowych ludzi. Korzystanie z tego 

medium przynosi nowe i doskonałe możliwości działania. Jednak, jeśli myślisz, że to już wszystko 

to jesteś w błędzie. Otóż SIEĆ to przede wszystkim dostęp do wielu INFORMACJI 

Oferuje nie tylko gotową wiedzę, ale także jest pomocny w jej poszukiwaniu. Możliwości 

Internetu są nieograniczone. Dzięki niemu można zapłacić rachunki, zrobić zakupy, załatwić 

sprawy urzędowe, zapisać się do biblioteki, a to wszystko dzięki jednemu kliknięciu myszy!!! 

 

Krystian, 17 lat 

Siema mam na imię Krystian i mam pewien kłopot, otóż jestem bardzo nieśmiałą i dość zamkniętą w sobie 

osobą, boję się nawiązywać kontakty z obcymi osobami, a poznanie dziewczyny wydaje mi się czymś 

niemożliwym. Nie potrafię tak jak moi kumple podejść i zwyczajnie zagadać. Nie wiem, od czego zacząć, co 

powiedzieć. Boję się, że zostanę wyśmiany, odrzucony albo źle zrozumiany. Z drugiej strony chciałbym kogoś 

fajnego poznać, nie mam za wielu znajomych. Co mam zrobić ze sobą, by jakoś zaistnieć w takim świecie? 

Proszę o poradę. 

 

Krystian, jeśli boisz się podejść do kogoś w szkole, kawiarni czy na przystanku 

autobusowym, jeśli bezpośrednia rozmowa Cię przerasta to spróbuj wykorzystać Internet. To 

narzędzie zmieniło świat! Pozwoli Ci nawiązać wiele różnych kontaktów, poznać ciekawych ludzi, 

jeśli oczywiście odpowiednio go użyjesz. Aby poznać nowe   

osoby warto korzystać z różnych for internetowych, grup 

tematycznych i innych miejsc do publicznej dyskusji. 

Nowych znajomych możemy poznawać także na 

internetowych czatach. Internet to świetne narzędzie 

dla osób, które są nieśmiałe. Jesteś w domu, nikt Cię 

nie widzi, nikt nie ocenia, nie masz się, czego 

obawiać. Masz możliwość poznawania całkiem 

nowych ludzi, z różnych zakątków kraju i świata. 

Do dzieła!  

 



Dorota, 19 lat 

Od zawsze chciałam mieć tatuaż, zaraz po odebraniu dowodu osobistego znalazłam się  

w studio tatuażu. To nie było zbyt rozsądne, ale wytatuowałam na nadgarstku imię swojego chłopaka. 

Byłam pewna, że jesteśmy ze sobą na zawsze. Stało się inaczej, wszystko się rozpadło, a ja zostałam z jego 

imieniem. Chciałabym się tego pozbyć, ale nic na ten temat nie wiem, czy to boli? Czy zostają ślady? Boję się! 

Nie chcę tego tatuażu, bo z nim nie będę mogła liczyć raczej na szczęście w miłości. Co mam zrobić? 

Dorota zajrzyj do sieci! W Internecie można znaleźć praktycznie wszystko! Nie 

brakuje tam wiedzy i cennych informacji na każdy temat. Przy pomocy różnych wyszukiwarek 

szukanie staje się proste i wielokierunkowe. Poza tym, że możesz znaleźć różne artykuły na 

interesujący cię temat, możesz za pomocą forów internetowych skontaktować się z osobami, 

które były  w podobnej sytuacji i w ten sposób podjąć właściwą decyzję.  

 

 

 

Magda, 16 lat 

Cześć mam na imię Magda, jakiś czas temu miałam wypadek i od kilku miesięcy jestem uziemiona w domu. 

Choć ja leżę w miejscu to życie toczy się dalej, a wraz z nim również różne sprawy. Rodzice dużo pracują  

i nie zawsze mają czas na ogarnięcie wszystkiego….. i tak niestety przepadło kilka ważnych rzeczy, a wśród 

nich moje karty biblioteczne. Nie chcę w kółko wszystkim przypominać, że trzeba to załatwić, bo ile można. 

Co zrobić żeby nie być zależnym od innych osób? 

Magda wykorzystaj internet!! W sieci oprócz przeróżnych gier, piosenek i filmów 

można także znaleźć bardzo wiele przydatnych rzeczy i załatwić wiele spraw. Zdecydowana 

większość urzędów, instytucji i firm ma strony internetowe, na których można znaleźć 

niezbędne informacje, wzory dokumentów i formularzy, adresy i telefony. Nie czekaj, aż ktoś 

za Ciebie załatwi Twoją sprawę, działaj!   

 

 

 



 

Każdego dnia do SIECI trafiają miliony zdjęć! INTERNET stał się ważną 

przestrzenią tworzenia naszego WIZERUNKU. Kuszący „dziubek” czy klasyczne selfie? 

odważna fota na forum, czy raczej skromne i niewiele mówiące zdjęcie tylko dla przyjaciół  

i znajomych? Być sobą czy kimś innym?? Co z naszą autoprezentacją, jak nasz wirtualny 

obraz wpływa na naszą codzienność? 

 

 

Arek, 16 lat 

Od bardzo dawna mam konto na portalu społecznościowym, a właściwie na kilku! Lubię pisać z ludźmi, 

lubię być na bieżąco. Czasem oznaczam „lubię to!” rzeczy, nad którymi się nie zastanawiam, których nie 

czytam dokładnie. Fajny obrazek, więc „lubię to” albo udostępniam i nie bardzo obchodzi mnie, z jakiej jest 

strony czy jak jest komentowany. Podobnie z fotkami, postami i komentarzami. Ostatnio jednak słyszałem, 

że wszystko, co robimy w sieci ma wpływ na to jak nas widzą inni – serio? 

Arku internet to morze możliwości. Jak sam zauważyłeś można coś fajnego zobaczyć, 

przeczytać, udostępnić. Warto jednak pamiętać, że wszystko, co robimy ma wpływ na nasz 

wizerunek w sieci. To czy piszemy z błędami czy bez, czy jesteśmy kulturalni czy raczej 

wulgarni. Tak naprawdę wszystko, wszystko, wszystko ma znaczenie: zdjęcia, na których 

jesteś i które udostępniasz, informacje o tobie, twoje statusy, strony, które „lubisz”, twoje 

komentarze pod artykułami i wypowiedzi na forach, formy adresu e-mailowego i sposób 

pisania e-maili. Niestety nie mamy pełnej kontroli nad naszym wizerunkiem w sieci. Znajomi  

i inni internauci również mają na niego wpływ. Mogą oznaczyć nas na zdjęciach i w swoich 

postach. Dlatego warto uważnie dostosować ustawienia swoich profili na różnych stronach. 

 

 

 

 



Dominika, 15 lat 

Cześć mam na imię Dominika. Chodzę do drugiej klasy gimnazjum. Mam długie czarne włosy i piwne oczy. 

Najbardziej na świecie lubię sobie robić zdjęcia. Robię je wszędzie, w domu, na plaży, na basenie, na 

spacerze, w autobusie no po prostu wszędzie. Udostępniam je na Facebooku, Instagramie i Snapchat. Zawsze 

zabierałam pozytywne komentarze i setki „lajków”. Pod ostatnimi zdjęciami jednak pojawiły się dziwne 

(czasem wulgarne) komentarze, zaczęły przychodzić dziwne wiadomości. Różni faceci, których nie znam 

pytają: „ile biorę za godzinę” lub „ile chcę za noc”. Nie rozumiem, o co chodzi?! Co mam z tym zrobić? 

 

Dominiko zdjęcia stały się nieodłącznym elementem naszego życia w sieci. 

Na portalach społecznościowych, blogach i innych serwerach każdego dnia pojawiają się ich 

tony. Umieszczanie fotek w sieci to fajna sprawa, można się pochwalić nową fryzurą, 

odwiedzeniem ciekawego miejsca, imprezą ze znajomymi. Musisz jednak wiedzieć, że 

wrzucając do sieci różne zdjęcia nie chronisz swojej prywatności. Zdjęcie raz opublikowane 

zaczyna żyć własnym życiem. W sieci nic nie ginie!! Niestety może zdarzyć się, że nasze 

zdjęcia za pośrednictwem „łańcuszków” znajomych i nieznajomych wypłynąć w kontekście, 

którego byśmy nie chcieli. Być może zdjęcia, które publikujesz są zbyt dwuznaczne? Może 

zbyt odważne? Wrzucaj te zdjęcia, które nie przyniosą Ci wstydu i nie narażą na zagrożenie. 

Zanim zamieścisz zdjęcie, post, komentarz włącz myślenie, użyj wyobraźni i odpowiedz sobie 

na pytanie: co to mówi o Tobie?? Pamiętaj też, że większość portali, w chwili zakładania 

konta, standardowo wszystko upublicznia. Oznacza to, że każdy, kto używa danego portalu 

lub odwiedza jego stronę, może mieć do nich dostęp. Aby chronić swoją prywatność zmień 

ustawienia swojego profilu - odpowiedz sobie na pytanie: kto może zobaczyć dodawane 

przeze mnie treści? 

 

 

 

 

 

 



Kamil, 20 lat 

Hej, jestem Kamil, mam 20 lat. Od jakiegoś czasu korzystam z różnych portali społecznościowych. Lubię 

poznawać ludzi, niestety jestem zwykłym, przeciętnym chłopakiem i z powodzeniem różnie u mnie bywa. 

Któregoś dnia razem z kumplem wpadłem na pomysł założenia wymyślonego konta, żeby przyciągnąć uwagę 

większej ilości dziewczyn wrzuciłem udoskonalone zdjęcie na profil. Popularność wzrosła! Niedawno 

napisała do mnie super dziewczyna o imieniu Julka. Od razu się w niej zakochałem. Szybko nawiązaliśmy 

kontakt. Bardzo dużo nas łączy: wspólne zainteresowania, lubimy tą samą muzykę i te same programy  

w TV. Chciałbym się z nią spotkać, ale ona myśli, że jestem tym przystojniakiem z portalu. Ten cały profil 

to ściema, ale to, co pisze do niej jest szczere. Jak z tego wybrnąć?  

 

Kamil sieć daje wiele możliwości poznawania nowych ludzi. Portale randkowe, 

serwisy społecznościowe, czaty, blogi czy fora to świetna okazja do poznania nowych ludzi.  

W internecie jesteśmy w pewnym sensie anonimowi. Każdy z nas chce być atrakcyjny, fajny  

i w ogóle, ale nie warto robić się na kogoś, kim się nie jest. Udawanie na dłuższą metę nie 

opłaca się i zwyczajnie nie ma sensu. Jak najszybciej musisz wytłumaczyć tej dziewczynie 

wszystko. Powiedz dlaczego podałeś się za kogoś innego. Na pewno łatwo nie będzie. Nie 

zapomnij o dużych przeprosinach!!!! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aśka, 15 lat 

Hej jestem Aśka od jakiegoś czasu piszę z trochę starszym chłopakiem, którego poznałam na czacie. 

Strasznie fajnie nam się gada. Nie ma dnia, żebyśmy nie pisali ze sobą. Zawsze pyta, co było w szkole, jak 

mi minął dzień, co się ciekawego wydarzyło. Czuję, że mogę powiedzieć mu o wszystkim! Na samą myśl 

 o kolejnym wieczorze w czatroom mam motylki w brzuchu. Wczoraj Kamil poprosił żebym wysłała mu 

swoje zdjęcie, wrzuciłam te najładniejsze! Napisał, że jestem bardzo ładna. Wysłał swoje – jest cudowny!!! 

Dziś poprosił żebyśmy wymienili się kolejnymi 

zdjęciami, wysłałam, więc jedno, później drugie  

i kolejne. W końcu poprosił, żebym wysłała coś 

bardziej odważnego, takiego z dedykacją tylko 

dla niego….. trochę mnie to zaskoczyło, 

powiedziałam, że muszę iść, ale później się 

odezwę…. I nie wiem, co mam zrobić!! 

 

Aśka zawierając w sieci nowe 

znajomości należy zachować szczególną 

ostrożność. Nie należy podawać żadnych 

swoich danych osobowych, takich jak 

nazwisko, adres czy numer telefonu (na to możemy sobie pozwolić, dopiero, gdy uznamy, że 

dana osoba zasługuje na nasze zaufanie). Jeśli niedawno poznany chłopak prosi Cię  

o przesłanie odważnych/intymnych zdjęć, powinna zapalić się czerwona lampka! 

Zdecydowanie powinnaś odmówić! Fotografie raz wrzucone do sieci zaczynają żyć własnym 

życiem, wówczas każdy może je ściągnąć, raz jeszcze opublikować lub wykorzystać  

w dowolnym, innym celu. Przesyłając komuś zdjęcie tracisz nad nim kontrolę. Późniejsze 

próby jego usunięcia skazane są przeważnie na niepowodzenie, bo każde zdjęcie, które robi  

w internecie „karierę” jest od razu powielone w tysiącach kopii, poddawane przeróbkom itp. 

Pamiętaj, że w sieci nie wszyscy mają dobre intencje, a intymne zdjęcia powinny być  

w Twoim prywatnym archiwum. 

 

 



Każda rejestracja na portalu, każde logowanie do skrzynki pocztowej, a nawet każde 

otwieranie przeglądarki internetowej sprawiają, że wiele danych o nas i naszym komputerze 

jest dostępnych dla innych użytkowników internetu. Każdego dnia ktoś zarzuca na nas sieci 

w sieci! Jak dbać o swoje HASŁA i DANE OSOBOWE? Jak nie dać się złowić? Jak nie 

być ofiarą CYBERPRZESTĘPCZOŚCI? 

 

 

Daria, 17 lat 

Hej, mam na imię Daria od bardzo dawna mam konto na jednym z portali społecznościowych. Mam wielu 

znajomych, spore archiwum zdjęć i postów. Jakiś czas temu zauważyłam, że na moim profilu pojawiają się 

komentarze, których nie wstawiałam. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale nie wiem, co jest! Co mogę z tym 

zrobić?? 

Daria, jeżeli pojawiają się rzeczy, których autorem nie jesteś oznacza to, że dostęp do 

Twojego konta został przechwycony przez kogoś innego! Jak najszybciej zmień HASŁO!! 

Dobre hasło jest łatwe do zapamiętania, ale niemożliwe do odgadnięcia przez włamywacza 

ani do złamania za pomocą specjalnych programów. Dobre hasło powinno zawierać 

kombinację wielu znaków, w tym cyfr, dużych i małych liter, powinno mieć, co najmniej 

osiem znaków, nie może mieć w sobie nazwy użytkownika, imienia, nazwiska. Hasło 

powinno być znane jedynie Tobie. Regularnie je zmieniaj! Nigdy nie zapisuj go w widocznym 

miejscu i nie podawaj innym osobom!! Dodatkowo pamiętaj, że można zwiększyć 

bezpieczeństwo konta po przez ustawienie różnych warstw jego zabezpieczeń, np. logowanie 

dwuetapowe, w którym musisz coś wiedzieć (znać swoje hasło) i coś mieć (kod przesyłany na 

Twój telefon). 

 

 

 

 

 



Dawid, 15 lat 

Cześć! Mam na imię Dawid i jeszcze trochę, a będę żył bez e-maila! Dostaje około 30-40 wiadomości 

DZIENNIE. Od paru tygodni codziennie muszę czyścić swoją skrzynkę. Cały czas przychodzą jakieś 

reklamy, informacje, że coś wygrałem, że jest promocja, że są niesamowite oferty. W gąszczu tych wszystkich 

śmieci giną mi ważne rzeczy! Denerwuje mnie to! Czy można coś z tym zrobić? 

 

Dawid wygląda na to, że Twój e-mail jest regularnie spamowany. SPAM to inaczej 

niechciane i niezamawiane wiadomości, w których jesteśmy zachęcani do kupienia różnych 

reklamowanych produktów. Rzecz bardzo uciążliwa, jak sam piszesz często przeszkadzająca 

w odczytaniu tego, co naprawdę ważne. Niestety nie da się przed nim w stu procentach 

zabezpieczyć, ale można ograniczyć jego ilość w skrzynce pocztowej. Najlepiej wybrać konto 

pocztowe u operatora, który zatrzymuje spam od razu na serwerze. Dobrze jest też włączyć 

odpowiednie filtry, które są dostępne na koncie pocztowym. Sprawdź możesz utworzyć listę 

konkretnych nadawców, których e-maile będą przechodziły bez trudu lub też będą 

blokowane (tzw. białe i czarne listy). Nigdy też nie odpowiadaj na spam. Jeśli wyślesz 

cokolwiek, potwierdzisz, że twój adres jest właściwy, a spam został skutecznie dostarczony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ania, 13 lat 

Jestem Anka i jestem trochę inna niż wszyscy, bo wyobrażam sobie życie bez NK, Facebooka, Instagramu, 

Fotki i tym podobnych. Nigdy mnie do tego nie ciągnęło. Kiedyś miałam jedno konto, ale szybko mi się 

znudziło. Znajomi się dziwili, ale potem odpuścili. Ostatnio jednak coś się zmieniło. Z każdym dniem na 

szkolnym korytarzu coraz więcej ludzi się dziwnie na mnie patrzyło, pojawiały się różne śmiechy  

i komentarze. Nie wiedziałam, co się dzieje, aż któregoś dnia moja przyjaciółka odkryła, że ktoś założył 

za mnie konto na jednym z portali społecznościowych i mnie kompromituje wstawiając różne wpisy i zdjęcia. 

Wszyscy myślą, że to ja, a tak nie jest!! Co mam z tym robić? 

 

Anka padłaś ofiarą KRADZIEŻY TOŻSAMOŚCI. Skontaktuj się  

z administratorem portalu, przedstaw sytuację i zażądaj usunięcia konta. O całym zdarzeniu 

powiedz również rodzicom, bo może trzeba podjąć dalsze kroki i złożyć zawiadomienie na 

policję.  

Internet jest już nie tylko źródłem informacji, ale także miejscem spotkań, rozmów, zabawy, 

wymiany myśli i towarzyskich gier. Dlatego kwestia bezpieczeństwa jest tu bardzo ważna, aby 

nie znaleźć się na celowniku złodziei tożsamości warto przestrzegać kilku prostych zasad:  

- nie podawaj swojego prawdziwego imienia i nazwiska, posługuj się nickiem, czyli 

pseudonimem, internetową ksywką.  

- nie podawaj swojego adresu domowego, numeru telefonu i innych tego typu informacji. Nie 

możesz mieć pewności, z kim naprawdę rozmawiasz! 

- nie wysyłaj nieznajomym swoich zdjęć.  

- nie podawaj nikomu danych swoich znajomych i przyjaciół, nie publikuj ich zdjęć bez ich 

zgody; nie wiesz, jaki ktoś zrobi z nich użytek, a przecież nie chcesz, by kumpel wpadł  

w kłopoty. 

 

 



 

 

Filip, 15 lat 

Mam na imię Filip, często korzystam z poczty elektronicznej, bo to łatwe i wygodne. Któregoś dnia w szkole 

kumpel miał do mnie pretensje, że wysłałem mu dziwne linki. Pomyślałem, że pomylił osoby, przecież nic nie 

wysyłałem. Sytuacja jednak, co jakiś czas się powtarzała. Zmieniłem, więc hasło do poczty, ale kilka dni 

temu, moja dziewczyna obraziła się na mnie, bo ponoć wysłałem nasze prywatne zdjęcia jej starszemu bratu! 

Co jest grane??  

 

Filip, Twoja poczta elektroniczna została ZHAKOWANA, a skutki tego mogą być 

katastrofalne. Włamanie do poczty często jest wstępem do kradzieży tożsamości. Trzeba 

szybko działać!! Zmień swoje hasło - ustaw silniejsze i takie, które nie jest związane z Tobą 

(bez daty urodzin, adresów, imion itp.) Zmień pytania zabezpieczające, żeby złodzieje nie 

mogli odkryć poprawnych odpowiedzi! Zgłoś sprawę do administratora poczty, uzyskasz 

wskazówki o wszelkiego rodzaju narzędziach czy czynnościach, które mogą pomóc  

w ochronie Twoich e-maili i w dostępie z powrotem do Twojej poczty elektronicznej. Ważne, 

żeby wszystko zrobić szybko! Liczy się każda chwila!  

 

  



 

Tomek, 18 lat 

Elo! Bardzo często korzystam z możliwości robienia zakupów w sieci. Na niektórych platformach mam 

swoje konta, tu coś kupię, tam coś sprzedam. Ostatnio otrzymałem dziwnego e-maila z jednej z platform,  

w której proszono mnie o zalogowanie się do sklepu przez wskazany w tej wiadomości link. Kliknąłem  

i przeniosło mnie na stronę platformy. Tam nalegano, abym podał wszystkie dane do logowania na moje 

konto oraz wszystkie informacje dotyczące imienia, nazwiska, adresu, nr pesel itp. Czy hasła przypadkiem 

nie powinny być moją sprawą? Po co właściwie im znów moje dane, skoro podawałem je przy zakładaniu 

konta?? Co z tym zrobić? 

 

 Tomku bardzo dobre pytania. Oczywiście nikt nie powinien wymagać od ciebie 

podawania wielokrotnie swoich danych ani bank, ani sklep, ani żadna inna instytucja. 

Prawdopodobnie próbowano cię „złowić”, aby wydobyć twoje dane osobowe. PHISHING, 

bo o nim mowa jest specyficzną formą cyberprzestępczości, która bazuje na podszywaniu się 

pod firmę, którą znamy. Tworzona jest prawie idealna kopia strony internetowej firmy, którą 

darzymy zaufaniem, dostajemy e-mail z prośbą o zalogowanie się na niej i potwierdzenie 

swoich danych. Komunikat przeważnie nie wzbudza wątpliwości, bo do złudzenia 

przypomina te przesyłane przez sklep, bank czy inną instytucję: posiada jego szatę graficzną, 

logo itp. Oczywiście cyberprzestępca zadbał o to, by nasze dane nie trafiły do odpowiedniej 

instytucji czy sklepu, lecz do niego. Aby ustrzec się przed takimi cyberzagrożeniami: uważaj 

na wiadomości e-mail, w których jesteś proszony o podanie osobistych informacji, nie 

otwieraj stron internetowych przy użyciu linków zawartych w wiadomościach e-mail, nigdy 

nie wypełniaj formularzy, które otrzymujesz w wiadomościach e-mail, zawsze informuj swój 

sklep, bank itp. o wszystkim, co wydaje ci się podejrzane – powinni zająć się tym 

niezwłocznie!  

  

 

 

 



 

Początek zawsze taki sam portal społecznościowy, portal randkowy, czat, jakiś 

komunikator, telefon i….. SPOTKANIE. Bardzo często tak powstają znajomości, 

przyjaźnie i miłości w sieci. O ile pisanie na klawiaturze, czy rozmowa przez telefon często 

nie wiąże się z wątpliwościami, o tyle w kwestii spotkań różnie to bywa: iść czy nie iść? gdzie 

się spotkać? o czym rozmawiać? jak się zachowywać? a co jeśli się mną rozczaruje?? To tylko 

niektóre pytania, jakie każdy sobie zadaje, gdy widzi na swoim monitorze: „słuchaj, a może 

byśmy się spotkali?” Czy i jak przenieść ZNAJOMOŚCI WIRTUALNE, do świata 

realnego!?  

  

 

Kaśka, 16 lat 

Hejka jestem Kaśka od dłuższego czasu piszę z kilka lat starszym chłopakiem, którego poznałam na FB. 

Strasznie fajnie nam się pisze i gada, nie ma dnia, żebyśmy nie odezwali się do siebie. Zawsze pod postami  

i zdjęciami dostaję od niego miłe komentarze i like. Gdy rozmawiamy na Skype mam wrażenie, że 

rozumiemy się bez słów. Jest po prostu super! Nie mamy wspólnych znajomych, nigdy też nie widzieliśmy się 

w realu. No i właśnie tu jest problem, bo ostatnio Kamil zaproponował spotkanie, nic wielkiego spacer, kino 

później może pizza czy lody. Moja przyjaciółka Magda mówi, żebym odpuściła, bo nie wiadomo czy ten 

chłopak jest tym, za kogo się podaje, ale on jest taki super i tak bardzo czeka na to spotkanie…..  

Czy Magda ma rację? Co mam zrobić?? 

 

Kaśka wirtualny świat jest jednym z miejsc gdzie można spotkać różnych ludzi. 

Oczywiście Twoja przyjaciółka ma rację, że trzeba zachować szczególną ostrożność, bo 

można trafić na kogoś, kto ma złe intencje, ale nie wszyscy tacy są. Spotkanie w realu 

powinno być bardzo przemyślane. Dla własnego bezpieczeństwa powiedz komuś z bliskich 

osób (bratu, rodzicom), kiedy i gdzie planujecie się spotkać, nie idź na pierwsze spotkanie 

sama, najlepiej zabierz ze sobą zaufaną osobę, starsze rodzeństwo lub pójdź na nie ze 

znajomymi, umówcie się w miejscu publicznym, zawsze miej włączony telefon!  

 



Klaudia, 17 lat 

Cześć jestem Klaudia. Bardzo często korzystam z portali społecznościowych, na których jest dostęp do 

różnych czatów. W taki sposób poznałam Rafała, który ma 20 lat i jest z mojego miasta. Piszemy ze sobą 

3 dni. Bardzo dobrze nam się pisze, dużo nas łączy. Wczoraj Rafał zaproponował, żebym wpadła do niego. 

Jednak znajomi zdecydowanie mi to odradzają i ostrzegają mnie przed takimi znajomościami. Bardzo mi 

zależy na tej znajomości, ale trochę się boję! 

 

Klaudia, jeżeli chłopak poznany przez Internet nalega na spotkanie u siebie w domu 

lub w miejscu dyskretnym i odosobnionym to nigdy się nie zgadzaj! Jeżeli już naprawdę 

chcesz się spotkać z osobą poznaną wirtualnie, to w żadnym wypadku w odludnym miejscu. 

Zawsze wybieraj miejsca, w których jest dużo ludzi, do których w różnych sytuacjach 

będziesz mogła zwrócić się o pomoc.  Dodatkowo, jeśli niewiele wiesz o osobie poznanej  

w sieci (a po trzech dniach pisania trudno sądzić inaczej) to nie decyduj się od razu na 

spotkanie, daj sobie czas. Wymieniajcie się wiadomościami na portalu społecznościowym, 

porozmawiajcie przez Skype’a, dzięki rozmowie poznacie się bliżej i wtedy zdecydujecie czy 

umówić się w jakiejś kawiarni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adam, 14 lat 

Od dłuższego czasu piszę na czacie z pewną dziewczyną. Nie mamy wspólnych znajomych, nie znaliśmy się 

wcześniej, nie wymienialiśmy się zdjęciami, po prostu jakoś tak wyszła zwykła rozmowa. Piszemy kilka 

razy w tygodniu, mamy wiele wspólnych tematów. Któregoś dnia Justyna zaproponowała żebyśmy się spotkali. 

Prosiła tylko żebym zachował pełną dyskrecję i nic nikomu nie mówił o tym gdzie i kiedy się umówimy, ani 

w ogóle, że się spotkamy! Trochę to dziwnie zabrzmiało, bo nie wiem, czemu to ma być tajemnica, a ona nie 

chce mi tego wyjaśnić, pisze tylko, że jeżeli naprawdę ją polubiłem – tak jak pisałem – to nie powinno mieć 

znaczenia.  

 

Adam nie ma nic złego w tym, że ludzie, którzy poznają się w sieci chcą tę znajomość 

przenieść do świata rzeczywistego. Jednak niezależnie od tego jak dobrze Wam się rozmawia 

nie należy zapominać o własnym bezpieczeństwie. Pierwsze takie spotkanie powinno odbyć 

się w miejscu publiczny i na pewno nie powinno być tajemnicą (powiedz zaufanej osobie 

gdzie i z kim zamierzasz się zobaczyć), poproś kogoś żeby z Tobą poszedł. Pamiętaj, że 

osoba poznana w sieci nie musi być tym, za kogo się podaje!! Bądź ostrożny!!  

  



 

Wszystko fajnie i pięknie, bo INTERNET daje miliony możliwości do rozwoju, do zabawy, 

do rozrywki, ale co zrobić, kiedy to wszystko przysłania nam RZECZYWISTOŚĆ?? Kiedy 

gra jest ważniejsza od szkoły, komentowanie zdjęć cenniejsze od wspólnego wypadu ze 

znajomymi, a bycie z kimś w związku jedynie statusem na portalu społecznościowym??  

UWAGA SIEĆ WCIĄGA - uzależnienie od komputera i internetu dotyka miliony ludzi 

na całym świecie. 

  

 

 

Olka, 16 lat 

Siemka mam na imię Olka. Uwielbiam być na bieżąco ze wszystkim. Wiem, co, kiedy i gdzie się dzieje. 

Wiem, kto, z kim jest, albo już nie jest. Wiem, co w modzie i pogodzie. Wszystko dzięki sieci. Facebook, 

Instagram, Tumbir, Ask są najważniejsze. Regularnie komentuję wpisy znajomych i sprawdzam, kto 

odpowiedział na moje. Oczywiście nie można zapomnieć o Fotce i profilu na Snapchat. I jeszcze poczta 

obowiązkowo, bo w nocy mogły przyjść ważne e-maile. Chwilka na bloga i do świata plotek z show biznesu. 

Znajomi i rodzice próbują mi wmówić, że mam problem z uzależnieniem od internetu, ale to nie tak, przecież 

w dzisiejszych czasach trzeba być na bieżąco – prawda?? 

 

 Olka bez wątpienia w dzisiejszych czasach warto być na bieżąco, dzięki sieci masz 

dostęp do ogromnych ilości wiadomości, możesz poznawać nowych ludzi, rozwijać swoje 

zainteresowania. Oprócz tych wszystkich korzyści należy też pamiętać, że internet (jak 

wszystko) ma także minusy. O problemie z nadużywaniem komputera i sieci można mówić 

najszybciej, wówczas, gdy: czas i nasilenie korzystania z niego wymyka się spod kontroli, 

kiedy spędzamy w sieci więcej czasu niż planowaliśmy i odczuwamy stałą potrzebę 

korzystania z niej oraz kiedy przebywanie online jest dla nas ważniejsze niż inne sfery naszego 

życia – kiedy nie spotykamy się ze znajomymi, nie mamy czasu dla rodziny, zarywamy noc, 

żeby śledzić, co się dzieje w wirtualnym świecie, nie idziemy do szkoły, by pograć w ulubiona 

grę itp. Spójrz na swój dzień i sprawdź, czy aby na pewno masz na wszystko czas! 



 

Daniel, 14 lat 

Siema jestem Daniel i mam o rok młodszą siostrę Paulę, o którą się martwię. Od kilku lat mamy komputer 

z super szybkim internetem. Rodzice stwierdzili, że przyda nam się to do nauki i rozrywki. Wszystko było 

fajnie, ale od pewnego czasu zauważyłem, że Paula nie odchodzi od komputera. Kiedyś cały dzień potrafiła 

spędzić z koleżankami na podwórku, a teraz jak tylko przyjdzie ze szkoły to do razu włącza komputer  

i gra po kilka godzin. Kiedy zwracam jej uwagę to obiecuje, że już kończy, albo mówi „już za chwilę 

wyłączam”, a jak sprawdzam za jakiś czas, co robi to okazuje się, że nadal gra. Rodzice dużo pracują i nie 

wiedzą o tym, bo ona zamyka się w pokoju i udaje, że się uczy, albo, że śpi, 

a tak naprawdę gra. Czy ona jest chora? Co mogę zrobić? 

 

  

Daniel uzależnienie od komputera, internetu czy też gier 

komputerowych już od jakiegoś czasu uznaje się za chorobę, 

którą da się leczyć. Główne objawy uzależnienia od gier to: 

 przewaga czasu spędzanego przy komputerze nad innymi 

rzeczami jak np. spotkania ze znajomymi, nauka, zainteresowania, a nawet jedzenie 

czy spanie;  

 rozdrażnienie i kiepskie samopoczucie, gdy nie ma możliwości skorzystania  

z komputera lub zagrania w grę;  

 izolowanie się;  

 problemy z zasypianiem i bezsenność;  

 problemy z koncentracją; 

 zaniedbywanie obowiązków;  

 wydawanie dużych kwot pieniędzy na nowe gry. 

Przede wszystkim musisz powiedzieć rodzicom o swoich spostrzeżeniach. Rodzice powinni 

porozmawiać z Twoją siostrą, mogą starać się kontrolować czas spędzany przez nią przy 

komputerze i wreszcie spróbować organizować wam inne formy spędzania wolnego czasu: 

zabawy i spacery na świeżym powietrzu, gry sportowe, spotkania z przyjaciółmi żebyście mieli 

odskocznie! Jeśli to nie pomoże należałoby poszukać pomocy u specjalistów. 

  



  

Kolejne powiadomienie, że ktoś lubi wstawione zdjęcie czy opublikowany post, pozytywne 

komentarze, życzenia z okazji urodzin lub innego dobrego wydarzenia w naszym życiu. Te 

serdeczności i uprzejmości to niestety tylko jedna strona internetowego medalu. Druga jest 

bardziej mroczna – KRZYWDZI EMOCJONALNIE –niesie za sobą smutek, ból, łzy. 

Każdego dnia wiele młodych osób staje się ofiarą cyberprzemocy. Na pozór niewinny ŻART 

z użyciem telefonu lub internetu nie zostawia śladów na ciele, nie daje się zauważyć gołym 

okiem, a jednak BOLI. CYBERPRZEMOC może doprowadzić do prawdziwego 

dramatu i zmienić życie człowieka w koszmar. Jak chronić siebie i swoich przyjaciół przed 

cyberprzemocą? Co zrobić, kiedy komuś dzieje się krzywda w sieci? Jak powiedzieć STOP 

cyberprzemocy?? 

 

 

Kamil, 15 lat 

Od jakiegoś czasu dostaję bardzo przykre wiadomości na Gadu Gadu. Na początku myślałem, że jest to 

pomyłka. Wiadomości były o różnych treściach „Nie znasz dnia, ani godziny", „Uważaj, bo nigdy nie 

wiesz, co Ciebie spotka" itp.. Na początku nie przejmowałem się zbytnio tym, ignorowałem je myśląc, że to 

jakiś głupi żart, który w końcu się komuś znudzi. Jednak z dnia na dzień, te wiadomości były coraz 

bardziej wulgarne i obraźliwe. Próbowały mnie ośmieszyć, a niektóre były bardzo agresywne. Tak jak na 

początku je lekceważyłem, tak teraz z dnia na dzień coraz bardziej się ich obawiam i boję... nie wiem, co 

kolejna wiadomość przyniesie... Nie wiem, co z tym wszystkim zrobić!! HELP!! 

 

Kamil ośmieszanie,  obrażanie, straszenie, nękanie czy też poniżanie kogoś  

z wykorzystaniem Internetu to cyberprzemoc. Nie daj się zastraszyć! W pierwszej kolejności 

powiadom o tej sytuacji administratora komunikatora. Dzięki zgłoszeniu sprawy konto,  

z którego otrzymujesz wiadomości zostanie zablokowane. Powiedz o całym zdarzeniu komuś 

zaufanemu – starszemu rodzeństwu, rodzicom, wychowawcom. Nie kasuj historii tych 

rozmów i w dalszym ciągu nie odpowiadaj na nie. Jeśli masz możliwość skopiuj wszystko na 

swój dysk, być może takie dowody okażą się również potrzebne.  

 



 

Tosia, 16 lat 

Cześć jestem Tosia. Moja przyjaciółka Ola przeprowadziła się do innej (lepszej) dzielnicy.  

Z początku cieszyłam się, gdyż zawsze wiedziałam, że Olka marzyła o lepszym świecie. Problem zaczął się, 

gdy zmieniła szkołę. Nasz kontakt się urwał. Nie dzwoniła, nie odpisywała na SMS-y, nie odzywała się. 

Myślałam, że ma dużo zajęć i tak dalej. Pewnego dnia okazało się, że nasze szkoły biorą udział we 

wspólnym projekcie. Tak też spotkałyśmy się…..niestety. Olka nie przyznała się do mnie. Zaczęła szydzić 

ze mnie wraz ze swoimi nowymi koleżankami. Poczułam się okropnie. Następnego dnia otrzymałam masę 

e-maili o treści erotycznej. Okazało się, że ktoś wstawił moje przerobione zdjęcie na nieodpowiednią stronę 

internetową. Później dowiedziałam się, że to była Olka ze swoimi koleżankami. Czuję się okropnie, nie 

wiem, co zrobić! 

  

Tosia przede wszystkim musisz powiedzieć rodzicom o całej sytuacji, być może 

podejmą decyzję o zawiadomieniu odpowiednich służb, może skontaktują się z rodzicami 

Olki. Choć wiem, że to bardzo trudne postaraj się nie kontaktować z Olką i nie odpowiadaj 

na żadne zaczepki. Nie odpisuj też na żadne e-maile. Dzięki temu unikniesz zachęcania jej do 

wstawiania innych rzeczy. Pod żadnym pozorem nie kasuj wiadomości i komentarzy!! Musisz 

mieć dowody, a więc zrób zrzut ekranu (wciśnij klawisz Prt Scr, otwórz dowolny program 

tekstowy lub graficzny i wklej tam screen naciskając klawisze "ctrl" i "v".) Zgłoś również to 

nadużycie do administratora tej strony i swojej poczty, uzyskasz wskazówki o wszelkiego 

rodzaju narzędziach czy czynnościach, które jeszcze mogą pomóc w tej trudnej sytuacji. 

Działaj szybko!!   

 

  



 

Agnieszka, 17 lat 

 

Cześć, jestem Aga. Niedawno zdecydowałam się założyć bloga. Na początku nie wiedziałam, co w nim 

pisać, nie miałam żadnego konkretnego pomysłu. W związku z tym, że interesuję się modą i fotografią 

postanowiłam, że właśnie o tym będę pisała. Blog miał mało czytelników, ale nie przejmowałam się tym za 

bardzo. Liczyło się, to, że robię to, co mi się podoba. Wciągnęło mnie to, zaczęłam wstawiać więcej zdjęć, 

więcej pisać. W pewnym momencie nie tylko pisałam o modzie, ale też o moich innych pasjach. Pisałam  

o tym, co się ciekawego wydarzyło w danym dniu, czy też tygodniu. Z każdym dniem było coraz więcej wejść 

na stronę. Zaczęły pojawiać się różne komentarze, na wszystkie odpowiadałam. Któregoś dnia zauważyłam, 

że pojawiły się wpisy obrażające mnie i to, co robię. Myślałam, że to będzie jednorazowe, więc wykasowałam. 

Myliłam się, bo było ich coraz więcej i więcej. Te bardziej obraźliwe próbowałam kasować, jednak bez 

powodzenia. Nie mam nad tym kontroli... Czuje się pogubiona, nie wiem jak sobie z tym poradzić? 

 

 

 Agnieszka przede wszystkim nie przejmuj się! Pierwszą i chyba najważniejszą rzeczą 

w przypadku hejtu, o którym piszesz, jest utrzymywanie dystansu. Oczywiście czytanie 

niefajnych komentarzy na swój temat jest przykre, ale im bardziej będziesz zdystansowana 

tym łatwiej będzie ci z tym walczyć. Pamiętaj, że poza Tobą mało, kto ma czas na czytanie 

wszystkiego, co hejterzy piszą na Twoim blogu. Kolejna zasada to nie odpowiadanie na te 

komentarze, każdy Twój wpis może być potraktowany jak zachęta do dalszego hejtu. W tym 

przypadku im mniej słów tym lepiej. Zgłoś zaistniałą sytuacje do administratora serwera, ma 

on obowiązek zareagowania. Przeważnie po zgłoszeniu taki hejter zostanie czasowo 

zablokowany albo usunięty. Niezależnie od tego jak duża była fala hejtu, jak wiele 

negatywnych komentarzy zostało napisanych jedno jest pewne: każdy hejt kiedyś mija. Dla 

ciebie oznacza to konieczność uzbrojenia się w cierpliwość i początek wielkiego sprzątania: 

czyszczenia komentarzy, wątków, na które masz wpływ itp. Wszystko po to, żeby  

w przyszłości nikt nie natknął się na te negatywne treści. 

 

  



Angela, 17 lat 

Cześć, wiele ostatnio się dzieje w moim życiu, większością tych dobrych rzeczy chętnie dzielę się ze swoimi 

znajomymi, bo szczęściem trzeba się dzielić – prawda? Ostatnio miałam trochę pod górkę w sprawach 

sercowych, więc mój status na FB często się zmieniał, ale wczoraj zmienił się na dobre. Jestem w związku  

z Mariuszem, jestem szczęśliwa!!!Niestety nie wszyscy to potrafią zaakceptować. Jego była dziewczyna 

wpisuje mi cały czas różne komentarze. Nie przejmuje się tym, wszystkie po prostu usuwam, choć to dość 

denerwujące, bo moi znajomi od razu na nie odpowiadają i powstają ogromne dyskusje. Niestety zaczęłam też 

dostawać od niej dziwne SMS-y, o tym, że: „Mariusz mnie zostawi”, „długo w tym szczęściu nie pożyję”, 

„jestem pusta i łatwa” itp. To wszystko przestaje być zabawne….    

  

Angela pisanie obraźliwych komentarzy na portalach społecznościowych, straszenie  

i nękanie przy użyciu telefonu komórkowego to cyberprzemoc. Zacznij działać! Na początek 

zablokuj tą dziewczynę lub ogranicz możliwość kontaktu ze sobą na FB. Większość portali 

społecznościowych posiada mechanizmy blokowania wybranych użytkowników. Zgłoś 

sprawę administratorowi. Informacje o tym, jak to zrobić, znajdziesz w dziale pomocy 

każdego dużego portalu internetowego. Na tym jednak nie koniec. Koniecznie zmień 

ustawienia swojej prywatności. Poświęć kilka minut na ukrycie rzeczy, które mają być tylko 

Twoje. Skorzystaj również z możliwości blokowania połączeń i SMS-ów w telefonie.  

  



 

 

PODSUMOWUJĄC 

 

WARTO poznawać ludzi, zdobywać wiedzę, rozwijać swoje pasje  

i zainteresowania. 

 

WARTO być na bieżąco z informacjami z kraju i ze świata. 

 

WARTO wiedzieć jak załatwić ważną sprawę, jak złożyć wniosek elektroniczny, jak kupić 

bilet autobusowy i lotniczy, jak umówić spotkanie z urzędnikiem, komornikiem czy 

specjalistą. 

 

WARTO wiedzieć, przed czym się chronić, na co uważać, czego unikać i gdzie zgłaszać 

nadużycia 

 

Warto wiedzieć jak EFEKTYWNIE i KONSTRUKTYWNIE poruszać się 

 w internetowej pajęczynie, jeśli zapamiętaliście nasze rady i porady to z pewnością nie 

będziecie wpadać w wirtualne tarapaty 

 

Tego życzy cała ekipa pracująca nad publikacją: 

ALICJA, MARTYNA, PAULA, MAŁGOSIA, GABRYSIA, MARTA,  

KASIA, MARZENA, NATALIA, EMILA, MARTA, KINGA  

 

 

 

 

 

Opieka merytoryczna: MAŁGORZATA CWALINA  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Projekt  „Warto mieć sieć”  został zrealizowany w ramach programu dotacji 

 Bezpiecznie Tu i Tam Fundacji Orange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-poradnik „Warto mieć sieć - program edukacyjny dla dziewcząt i chłopców z placówek 

resocjalizacyjnych” jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa 

zastrzeżone na rzecz Fundacji po DRUGIE. Materiał powstał w ramach programu dotacji Bezpiecznie Tu i 

Tam, realizowanego przez Fundację Orange. Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści - pod warunkiem 

zachowania niniejszej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, posiadaczach praw oraz  

o programie dotacji Bezpiecznie Tu i Tam 

 


