
 Współczesny użytkownik Internetu - zwłaszcza ktoś, kto urodził się w czasach jego powszechności- nie zawsze uświadamia 
sobie, że SIEĆ niesie ze sobą także wiele zagrożeń i niebezpieczeństw. Korzystanie z niej to również odpowiedzialność, dojrzałość i 
szeroko rozumiana  kultura. Na te właśnie sprawy zwróciła nam uwagę policjantka Komendy Powiatowej Policji, starszy inspektor 
ds. profilaktyki PANI ALMA SELWESIUK podczas grudniowego spotkania w naszej klasie. 
   

PUŁAPKI INTERNETU: CYBERPRZEMOC 
 

 Panią Almę poznaliśmy podczas naszej wycieczki do 
stargardzkiej komendy policji. Poprzednio zwiedzaliśmy nowy obiekt, a 
tym razem spotkanie miało bardziej poważny charakter, bo jego 
tematem była cyberprzemoc. Policjantka najpierw wyjaśniła, że do  tej 
formy przemocy zaliczane są: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, 
wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem sieci internetowej i 
narzędzi typu elektronicznego, takich jak: SMS, e-mail, witryny 
internetowe, fora dyskusyjne, portale społecznościowe i inne. Osobę 
dopuszczającą się takich czynów nazywa się stalkerem.  

Potem obejrzeliśmy film, na którym były pokazane przykłady 
cyberprzemocy i ich skutki. W zaimprowizowanej historii poznaliśmy 
dwóch chłopaków, którzy przejęli konto koleżanki na Facebooku. 
Wpisali tam niemiłe i obraźliwe komentarze, zamieścili 
kompromituj ące ją nieprawdziwe informacje. Z tego powodu 
zrozpaczona dziewczyna przestała chodzić do szkoły, zamknęła się w 
sobie. Z każdym dniem jej problemy nawarstwiały się do tego stopnia, 
że... i tu nasza rozmówczyni zakończyła prezentację filmu.  

Wspólnie zastanawialiśmy się, co stało się dalej. Takie sytuacje 
wcale nie zdarzają się tylko w wymyślanych scenkach. Ofiary 
cyberprzemocy nie zawsze potrafią poradzić sobie z tym problemem i 
zdarza się, że popełniają samobójstwo. Dlatego bardzo ważne jest, by 
szybko reagować na pierwsze przykłady stalkingu. Policja po numerze 
IP komputera jest w stanie dotrzeć do sprawcy. 
 Nie zawsze uświadamiamy sobie, że wkraczamy na drogę 

łamania prawa. Samo zrobienie obraźliwego lub kompromituj ącego zdjęcia albo filmu nie jest przestępstwem, ale wrzucenie 
go do sieci już tak. Według prawa taki czyn osoby, która ma poniżej trzynastu lat jest nazywany przejawem demoralizacji, ale 
jeśli ma ona powyżej trzynastu lat - staje się przestępstwem. Za swoje działania odpowiadamy od siedemnastego roku życia 
mimo tego, że nie jesteśmy jeszcze pełnoletni. 
 Do przejawów demoralizacji (które mogą skutkować np. sądem rodzinnym, opieką kuratora, umieszczeniem w za-
kładzie poprawczym) zalicza się też np. 
przebywanie poza domem bez dozoru 
dorosłych po godz. 22:00, spożywanie 
alkoholu i narkotyków, ucieczki z domu, 
kontakty z osobami zdemoralizowanymi.  
 Warto dodać, że jeśli osoba nieletnia 
zostanie zamknięta w zakładzie poprawczym, 
może w nim pozostać do 21. roku życia, czyli 
aż 3 lata po uzyskaniu pełnoletniości. Jak 
widać, kary dla „sieciowych przestępców” są 
dość surowe i pokazują, jak poważne mogą 
być konsekwencje wydawałoby się, głupich  
żartów zamieszczanych na temat innych osób 
w Internecie. 

 Spotkanie z panią Almą, choć miało 
charakter dydaktyczny, było ciekawe i 
przydatne. Niestety doświadczamy w naszym 
życiu przykładów niewłaściwego korzystania 
z Internetu. Policjantka uzmysłowiła nam, że 
my również nie unikniemy kary,  jeśli nie 
będziemy przestrzegać ustalonych zasad i 
norm. Uczuliła nas także, byśmy nie 
zamieszczali nierozważnie różnych informacji na temat siebie, rodziny, naszych mieszkań itp. na różnych formach, bo są to 
dane przydatne złoczyńcom np. włamywaczom. Musimy także unikać zamieszczania zdjęć, które mają bardzo osobisty cha-
rakter oraz tak zabezpieczać swoje konta, profile, aby nie dostały się w ręce osób mogących je wykorzystać w złych celach. To 
pokazuje, że sieć internetowa jest wieloznaczna nie tylko w teorii. Dzięki jej poł ączeniom mamy nieograniczony dostęp do 
informacji, ale też stajemy się celem – „łupem” dla innych, czyli wpadamy w sieć.  
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