
Bezpieczeństwo w sieci 

W nawiązaniu do tragicznych wydarzeń z ostatnich tygodni dotyczących stosowania 

przemocy z wykorzystaniem Internetu i narzędzi elektronicznych, informujemy o 

prowadzonej w Giżycku kampanii informacyjnej „GIŻYCKO MÓWI NIE dla HEJTU! 

Razem zablokujemy obrzydliwy hejt”, która ma na celu przeciwdziałanie różnym formom 

agresji i przemocy wśród uczniów.  

Informacje na temat przebiegu w/w kampanii dostępne są na stronach: 

 http://mojegizycko.pl/wizyta-burmistrza-gizycka-w-programie-pytanie-na-sniadanie-

kontynuacja-kampanii-gizycko-mowi-nie-dla-hejtu/ 

 http://mojegizycko.pl/nowy-funpage-gizycko-mowi-nie-dla-hejtu/ 

 http://mojegizycko.pl/komunikat-dzialania-na-rzecz-kampanii-przeciwko-hejtowi-w-

gizycku/ 

Informujemy, że wobec młodzieży podejmującej jakiekolwiek próby stosowania 

agresji, zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje. 

Podstawowe informacje dotyczące zjawiska „Cyberprzemocy”. 

Cyberprzemoc (agresja elektroniczna) jest to stosowanie przemocy z wykorzystaniem 

internetu i narzędzi elektronicznych takich, jak: SMS-y, MMS-y, wiadomości e-mail, witryny 

internetowe, treści przekazywane przez komunikatory, czaty, blogi i fora dyskusyjne oraz 

inne. 

Formą cyberprzemocy jest:  
a) robienie zdjęć innym osobom telefonem komórkowym bez zgody 

rodziców/opiekunów prawnych, 

b) wstawianie zdjęć osób zarejestrowanych na fotografii bez ich zgody, 

a szczególnie przy ich wyraźnym sprzeciwie, 

c) włamania na pocztę elektroniczną, strony internetowe, kradzież treści 

zamieszczonych na prywatnych stronach internetowych (np. tzw. Phishin – 

wyłudzanie danych osobistych i informacji majątkowych, np. pozyskanie hasła, 

danych karty kredytowej; jest to podszywanie się pod inną osobę lub instytucję 

oraz kierowanie na fałszywą stronę w celu kradzieży ważnych poufnych 

danych), 

d) nękanie przy pomocy Internetu, telefonów komórkowych groźby i znieważania 

wysyłane za pomocą Internetu lub telefonów komórkowych (np. tzw. Stalking 

zakładanie fikcyjnego profilu w celu ośmieszenia poszkodowanego, jego 

usuwanie i ponownie zakładanie; sprawca, czyli osoba pisząca obraźliwie 

komentuje na forum czy blogu, często pozostaje tylko do pewnego stopnia 

anonimowa, kryjąc się za internetowym nickiem, jego anonimowość jest 

pozorna, ponieważ wytropienie takiego internauty nie stanowi dla specjalistów 

żadnego problemu.  

e) bezprawne wykorzystywanie informacji, 

f) uwodzenie i treści pornograficzne w Internecie (tzw. Grooming – uwodzenie 

przez Internet. Bardzo często w serwisach randkowych profile nieletnich 

składają się jedynie ze zdjęć, które stanowią główną oś internetowych 

znajomości (lub element podtrzymania znajomości ze świata realnego w 

wirtualnym). Tutaj nigdy nie ma żadnych dodatkowych informacji o właścicielu 



– czasem pola takie, jak „zainteresowania”, „lubię” „nie lubię” „marzę” 

uzupełniane są poprzez wybranie już gotowych odpowiedzi. Dialogiem i 

interakcją między użytkownikami są zdjęcia oraz znajdujące się pod nimi 

komentarze. Niepokojące jest to, że osoby niepełnoletnie zamieszczają 

upozowane erotycznie zdjęcia (tzw. „sweet focie”). Komentarze zamieszczane 

przez innych użytkowników są bardzo dosłowne i wulgarne. Oprócz tego, że 

może to doprowadzić do nawiązania nieodpowiednich znajomości, może też 

dochodzić do nadużyć, polegających na kopiowaniu i zamieszczaniu tych zdjęć 

w innych serwisach, gdzie mogą być one komentowane w obraźliwy sposób, 

wyśmiewane i wykorzystywane. Warto zaznaczyć, że zakładanie profili w 

serwisach społecznościowych (w tym randkowych) jest często zabronione przez 

regulamin dla osób poniżej 18 (czasem 15) roku życia).  

g) ubliżanie i krytykowanie z nienawiścią w Internecie, umieszczanie wulgarnych 

treści w miejscach masowego dostępu (tzw. hejtowanie; hate z j.ang. – 

nienawiść; wygodne stwierdzenie używane w języku polskim; łatwiej hejtować 

niż nienawidzić; hejter nie ma problemu z przyznaniem się do hejtowania) (tzw. 

trollowanie czyli różnego typu nieprzyjazne zachowania wobec innych 

użytkowników internetu; zjawiska te są obecne w miejscach przeznaczonych do 

wymiany myśli między internautami, czyli na grupach dyskusyjnych, forach, 

czatach itp. może przejawiać się np. jako wypowiedzi jawnie pogardliwe wobec 

innych użytkowników, obsesyjne zwracanie uwagi na błędy ortograficzne, 

złośliwe wtrącanie niezwiązanych z tematem uwag i opinii; sprawcy takich 

zachowań są nazywani trollami, a samo zjawisko jest bardzo niepożądane i 

często zwalczane przez moderatorów i administratorów serwisów), 

 

Zasady antyhejtowe: 

1. Zastanów się zanim odpowiesz na hejterski komentarz. Nie daj się ponieść emocjom, nie 

odpowiadaj pod wpływem chwili. 

2. Jeżeli bardzo się złościsz, napisz odpowiedź, a potem weź głęboki oddech i skasuj ją. 

3. Nie odpowiadaj agresją na agresję. W ten sposób jedynie prowokujesz hejtera do dalszego 

obrażania. 

4. Nie lajkuj, nie udostępniaj hejterskich komentarzy. W ten sposób jedynie zwiększasz ich 

zasięg. 

5. Jeżeli możesz kasuj nienawistne komentarze. 

6. Zgłaszaj hejt i mowę nienawiści korzystając z opcji dostępnych na forach lub w mediach 

społecznościowych. 

7. Nie każda krytyka to hejt. Odróżniaj hejt od konstruktywnej krytyki. 

8. Gdy coś ci się nie podoba lub denerwuje, wyraź to kulturalnie, nie hejtuj. 

9. Nie rezygnuj z tego, co robisz, myślisz i mówisz tylko ze względu na hejterów. 

10. Jeżeli nie możesz poradzić sobie z hejterem, zgłoś to osobie zaufanej, odwiedź punkt 

konsultacyjny lub zadzwoń do:  

 

Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111 

Telefon dla rodziców w sprawie bezpieczeństwa dzieci: 800 100 100 

Punkt Konsultacyjny Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej,  

ul. Sikorskiego 3B, Giżycko, tel. 87 428 51 63  

(dyżur psychologa: poniedziałek 18.00 – 20.00; 

dyżur pedagoga: wtorek 15.30 – 17.30) 



 


