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Po dziesiêciu miesi¹cach nauki, dla ka¿dego
ucznia przychodzi niezwyk³y, d³ugo wyczekiwa-
ny czas – wakacje. Aby letnie miesi¹ce up³ynê-
³y pod znakiem radoœci, dobrej zabawy i mi-
³ych wspomnieñ, nale¿y pamiêtaæ o podstawo-
wych zasadach bezpieczeñstwa i ca³y czas mieæ
na uwadze dobro naszych dzieci.

Bez wzglêdu czy pociechy wyje¿d¿aj¹ na waka-
cyjny odpoczynek gdzieœ dalej, czy te¿ spêdzaj¹
czas w domu, nawyki odpowiednich zachowañ nie
powinny ulec zmianie. Zarówno rodzice, opieku-
nowie oraz wychowawcy zobowi¹zani s¹ przy ka¿-
dej okazji zwracaæ uwagê na istotne kwestie, któ-
re zwi¹zane s¹ z wakacyjnym odpoczynkiem.

Bezpiecznie nad wod¹
Lato, wysokie temperatury, s³oneczna pogoda. To

w³aœnie wtedy bardzo wiele rodzin, uczestników ko-
lonii czy obozów decyduje siê na wypoczynek nad
wod¹. Bez wzglêdu na umiejêtnoœci p³ywackie po-
winniœmy korzystaæ wy³¹cznie ze strze¿onych k¹-
pielisk na których jest obecny ratownik WOPR. Gdy
znaki i komunikaty zabraniaj¹ k¹pieli w danym miej-
scu, nie lekcewa¿my ich. Czêsto brawura i chêæ za-
imponowania innym jest tragiczna w skutkach. Kie-
dy nie mamy pewnoœci co do g³êbokoœci zbiornika
wodnego i po³o¿enia dna, nigdy nie ryzykujmy sko-
ków „na g³ówkê”. Jak pokazuj¹ coroczne kampanie
medialne, jeden skok mo¿e na zawsze odmieniæ ¿ycie
m³odego cz³owieka. Bez wzglêdu czy za¿ywamy k¹-
pieli w morzu, jeziorze czy rzece, nigdy nie wyp³y-
wajmy daleko od brzegu. Pr¹dy, p³ywy czy wiry
potrafi¹ podstêpnie zwieœæ nawet najlepszego p³y-
waka. Bêd¹c nad wod¹ w towarzystwie innych osób
absolutnie nie „bawmy siê” w podtapianie, nie spy-
chajmy z pomostów ani na si³ê nie wrzucajmy do
wody osób, które tego nie chc¹. Jest to bardzo nie-
bezpieczna praktyka!

P³ywaj¹c i k¹pi¹c siê z innymi zwracajmy uwagê
kto znajduje siê w naszym otoczeniu. Czêsto to se-
kundy decyduj¹ o tym czy uda siê uratowaæ ¿ycie
osoby, która zaczyna ton¹æ. Nie udawajmy jednak
zawodowych ratowników. Kiedy wiemy, ¿e sytu-
acja przerasta nasze mo¿liwoœci jak najszybciej za-
alarmujmy profesjonalistów, którzy rusz¹ z pomoc¹.

Uwaga mi³oœnicy dwóch kó³ek
Wakacyjne miesi¹ce to równie¿ wzmo¿one zainte-

resowanie jazd¹ na rowerze. Amatorzy dwóch kó³ek
powinni jednak zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ czy

to podczas jazdy po mieœcie czy wycieczek w plene-
rze. Ka¿dy rowerzysta powinien byæ wyposa¿ony w
kask ochronny, który w przypadku upadku chroni
najbardziej nara¿on¹ na urazy czêœæ ludzkiego cia³a
– g³owê. Je¿eli jest to tylko mo¿liwe korzystajmy ze
œcie¿ek rowerowych i nie utrudniajmy poruszania siê
po jezdni czy chodniku. Zawsze znajduj¹c siê na
drodze, jedŸmy jak najbli¿ej prawej krawêdzi. U³a-
twi to wyprzedzanie nas przez samochody i nie bê-
dzie prowokowa³o groŸnych sytuacji, kiedy zamy-
œlony rowerzysta nie kontroluje toru jazdy. Nie pró-
bujmy naœladowaæ wyczynowców i nie zje¿d¿ajmy
z nasypów i leœnych œcie¿ek na tzw. „krechê”. W
najlepszym wypadku niepowodzenie mo¿e skoñczyæ
siê st³uczeniem lub z³amaniem koñczyn a w najgor-
szym trwa³ym kalectwem lub nawet œmierci¹.

Odpoczynek w mieœcie i w domu
Spêdzaj¹c wakacje w mieœcie pamiêtajmy, ¿e

nawet blisko naszego miejsca zamieszkania na
dzieci mo¿e czekaæ wiele niebezpieczeñstw. Ru-
chliwa ulica, niebezpieczne sadzawki czy psy
znajduj¹ce siê na posesjach to tylko niektóre z
zagro¿eñ z jakimi mog¹ spotkaæ siê najm³odsi.
Przypominajmy dzieciom aby nie rozmawia³y z
obcymi osobami, nie korzysta³y z ich zaproszeñ
ani nie wsiada³y do pojazdów. Je¿eli syn lub cór-
ka opowiadaj¹, ¿e na podwórku czy placu zabaw
pojawi³ siê pan, który rozmawia z dzieæmi, niech
od razu zapali siê nam czerwona lampka. Zawsze
lepiej byæ nad wyraz przezornym ni¿ nosiæ w so-
bie poczucie winy do koñca ¿ycia.

Kiedy nie dopisuje pogoda, dzieci czêsto w domu
urz¹dzaj¹ sobie plac zabaw. Ka¿dy rodzic powinien
wtedy mieæ baczn¹ uwagê na przedmioty i miejsca
z których korzystaj¹ najm³odsi. Zwracajmy uwagê
czy pociechy nie interesuj¹ siê kurkami w kuchen-
ce gazowej, nie wk³adaj przedmiotów do gniazdek
elektrycznych, nie bawi¹ siê zapa³kami czy zapal-
niczk¹, nie wyci¹gaj¹ z szuflad ostrych przedmio-
tów i nie próbuj¹ otwieraæ opakowañ z lekami. Ka¿-
da z przedstawionych sytuacji mo¿e stanowiæ za-
gro¿enie dla ¿ycia i zdrowia.

Dziêki przestrzeganiu prostych zasad mo¿emy
sprawiæ, ¿e dwa miesi¹ce wakacyjnego odpoczyn-
ku bêd¹ mi³ym i radosnym czasem, który dzieci i
rodzice bêd¹ wspominaæ przez ca³y rok. W kryzy-
sowych sytuacjach nie bójmy siê zwracaæ o pomoc
do odpowiednich s³u¿b. Szczególnie w okresie wa-
kacji Policja, Stra¿ Po¿arna i Pogotowie Ratunko-
we musz¹ byæ przygotowane na wzmo¿on¹, wypo-
czynkow¹ aktywnoœæ dzieci ich rodziców i opieku-
nów. Warto przypominaæ swoim pociechom najwa¿-
niejsze numery alarmowe, których znajomoœæ jest
bardzo istotn¹ kwesti¹: 112, 997 – Policja, 998 –
Stra¿ Po¿arna, 999 - Pogotowie Ratunkowe.

st. post. Konrad Szelest
– Wydzia³ Prewencji KWP Szczecin

Bezpieczeñstwo
podczas wakacji

Lektura obowi¹zkowa
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Ju¿ za parê dni, za dni parê
WeŸmiesz plecak swój i gitarê
Po¿egnania kilka s³ów
Pitagoras b¹dŸcie zdrów
Do widzenia wam canto, cantare

Lato, lato, lato czeka
Razem z latem czeka rzeka
Razem z rzek¹ czeka las
A tam ci¹gle nie ma nas

Lato, lato, nie p³acz czasem
Czekaj z rzek¹, czekaj z lasem
W lesie schowaj dla nas ch³odny cieñ
Przyjedziemy lada dzieñ

To fragment piosenki Haliny Kunickiej, która
pozwala odczuæ nam juz zbli¿aj¹ce siê lato. Tylko
aby lato i wakacje by³y niezapomniane musimy
nauczyæ siê jak bezpiecznie zachowywaæ siê szcze-
gólnie gdy przebywamy nad woda. St¹d pomys³
Wojewódzkiego Konkursu Bezpieczeñstwo nad
wod¹. Konkurs przeznaczony dla Placówek Spe-
cjalnych oraz dla dzieci i m³odzie¿y z klas inte-
gracyjnych szkó³ masowych. Organizatorem kon-
kursu by³a Publiczna Szko³a Podstawowa Spe-
cjalna Nr 52 w Szczecinie.

Na miejsce konkursu wyznaczono pla¿e jezio-
ra G³êbokiego.

W zmaganiach konkursowych uczestniczyli
uczniowie z Zespo³u Szkó³ Specjalnych  w Gole-
niowie, Zespo³u Szkó³ Specjalnych Nr 9 w Szcze-
cinie, Szko³y Podstawowej Nr 20 w Szczecinie,
Szko³y Specjalnej Nr 67 w Szczecinie,  Publicz-
nej Szko³y  Specjalnej Nr 25 w Szczecinie. W
sumie na pla¿y spotka³o siê oko³o 140 uczniów.
Ze wzglêdów losowych nie przyby³ na konkurs
MOS Nr 1 z Wielgowa, MOS Nr 2 w Szczecinie
oraz SOSW z Kamienia Pomorskiego.

Zainteresowanie konkursem by³o du¿e, a  to
oznacza, i¿ wiedzy i umiejêtnoœci jak zachowy-
waæ siê bezpiecznie nad woda jest wci¹¿ ma³o.

Podczas konkursu wybrana pi¹tka uczniów z
ka¿dej ze szkó³ podchodzi³a do dziesiêciu roz-
maitych zadañ. Ka¿de zadanie i test  z wiedzy
teoretycznej by³o wykonywane grupowo.

Uczniowie wykazywali siê znajomoœci¹ numerów
alarmowych, umiejêtnoœci¹ udzielenia pierwszej po-
mocy osobie rannej, skaleczonej, osobie, która straci³a
przytomnoœæ. Poniewa¿ du¿o uczniów boi siê owa-
dów, szczególnie pszczó³ i os staraliœmy siê aby dzie-
ci oraz m³odzie¿ zrozumieli, ¿e nie warto zabijaæ owa-
dów zapaylaj¹ce roœliny gdy¿ bez nich nie bêdzie ¿ycia.
Nie bêdzie kolorowych kwiatów, znacznych owoców
ani warzyw. Dlatego tez t³umaczyliœmy jak robi siê
domki dla owadów. Po instrukta¿u ka¿da grupa samo-
dzielnie robi³a domek z dostêpnego na pla¿y materia-
³u. Wykorzystywano g³ównie trzcinê, szyszki, mech,
patyczki. Ca³oœæ wk³adano do wyciêtych wczeœniej
tekturowych rur z sznurkowymi zawieszkami.

Ka¿dy uczestnik konkursu losowa³ kartkê z za-
daniem opatrywania ran w rozmaitych miejscach.
Jedni oczyszczali zakrwawione kolana, drudzy wy-
ci¹gali drzazgi, jeszcze inni musieli zmagaæ siê ze
st³uczon¹ kostk¹ po górskiej wêdrówce. Niezale¿-
nie jakie to by³y rany, czy skaleczony od puszki
palec, czy obtarty ³okieæ, czy odcisk, to ka¿dy
zespó³ wzorowo wykona³ zadanie.

Kolejnym wyzwaniem dla uczestników by³o na-
pisanie na piasku dla kosmitów numerów alarmo-
wych przy u¿yciu szyszek i kamyczków.

Dla wyæwiczenia gibkoœci, a przy okazji koor-
dynacji ruchowej, koncentracji i spostrzegawczo-
œci uczniowie musieli przejœæ przez gêste zaro-
œla, ale w taki sposób aby niczego nie dotkn¹æ.
Aby uczniowie poprawnie wykonali zadanie, po-
mog³a wizualizacja... uwa¿aj, to k³uje, parzy....
uwaga, uwaga.....a tymi parzyd³ami, by³y liny za-
wi¹zane pomiêdzy dwoma drzewami.

Po zadaniu ruchowym czas by³ na test z wie-
dzy czy wiemy co znaczy skrót WOPR, , czy wie-
my jaki regulamin obowi¹zuje na terenie k¹pieli-
ska jezioro G³êbokie.

Zadania z wiedzy, by nie by³y dla uczestników
mêcz¹ce, by³y kontynuowane podczas zagadek pla-
¿owych oraz podczas robienia ma³ych piaskowych
arcydzie³. Uczniowie zespo³owo budowali sami, fosy,
¿ó³wie, ryby i inne wodne stwory.

PSPS Nr 52 w Szczecinie

Uczymy siê
bezpiecznych

zachowañ
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Dla ka¿dego uczestnika konkursu by³a przygo-
towana œcie¿ka polisensoryczna, oczywiœcie zwi¹-
zana z woda. By³y muszelki, woda, wodorosty,
kamyczki, piasek, okulary przeciws³oneczne, pa-
rasole, parawan.

Podczas zawodów uczniowie poznali jak po-
stêpowaæ z obcym zwierzêciem. Specjalista od do-
goterapii naucza³ jak podchodzi siê do nieznane-
go psa, co zrobiæ jak pies warczy, czy chce ugryŸæ.
Niestety, z doœwiadczeñ naszych uczniów wie-
my, ¿e takiej wiedzy wci¹¿ ma³o i ma³o.

Konkurs uœwietniony by³ obecnoœci¹ WOPR i
Stra¿y Po¿arnej z grup¹ p³etwonurków. Panowie
z WOPR-u zaprezentowali pokaz jak reagowaæ
gdy mamy do czynienia z osob¹ nieprzytomn¹.
Byliœmy nauczani jak udziela siê pierwszej po-
mocy, jak rozdzielaæ zadania pomiêdzy przechod-
niami, jak wykonuje siê sztuczne oddychanie.

Po demonstracji ka¿dy z uczniów móg³ samo-
dzielnie wykonaæ sztuczne oddychanie, pod bacz-
nym okiem ratowników WOPR-u.

Wielk¹ atrakcj¹ dla uczestników Wojewódzkiego
Konkursu Bezpieczeñstwo nad wod¹ byli stra¿acy ze
Stra¿y Po¿arnej, wóz stra¿acki wraz z ca³ym osprzêtem.

Byliœmy œwiadkami pokazu p³etwonurków ze
Stra¿y Po¿arnej, którzy uczyli nas jak wyci¹ga
siê z wody osobê poszkodowan¹. Co zrobiæ, gdy
osoba topi¹ca siê jest nieprzytomna a co gdy jest
œwiadoma. Poznaliœmy zasady holowania topi¹-
cej siê osoby do brzegu.

Ponadto stra¿acy zaznajomili nas z bezpiecznym
rozpalaniem ogniska, gdzie i jak je ugasiæ. Co zro-
biæ gdy widzimy po¿ar, a co gdy dym. Wszystkim
prezentacjom towarzyszy³o praktyczne wykonanie
przez uczestników konkursu.

Podczas zmagañ konkursowych ka¿dy z
uczestników móg³ byæ pomalowany w wodne
i ¿eglarskie motywy.

Uczniowie mogli posiliæ siê pyszn¹ bu³ka z sa-
³at¹, pomidorem i wykonanym przez szkoln¹ ku-
charkê kotlecikiem.

Dla ³asuchów przygotowano watê cukrow¹,
ciastka pieczone przez uczniów PSPS Nr 52 w
Szczecinie. Dla spragnionych by³a herbata, woda
mineralna i soki. Dla ka¿dego coœ dobrego w za-
le¿noœci od gustów i smaków.

Konkurs odby³ siê przy piêknej pogodzie w œlicz-
nej scenerii jeziora G³êbokiego. Pozwoli³ spotkaæ siê
uczniom i nauczycielom ze szkó³ i placówek spe-
cjalnych. By³ okazj¹ do wymiany doœwiadczeñ oraz
do zauwa¿enia, ¿e zajêæ, konkursów dla uczniów z
ró¿nymi orzeczeniami, dysfunkcjami jest bardzo ma³o,
a przecie¿ ka¿dy cz³owiek by prawid³owo siê rozwi-
ja³, powinien byæ pozytywnie motywowany.

Ka¿dy z uczestników Wojewódzkiego Konkur-
su Bezpiecznie Nad Wod¹ otrzyma³ dyplom i drob-
ny upominek. Wszyscy uczestnicy konkursu zdo-
byli laury poniewa¿ przez instrukta¿ nauczyli siê i
sami zademonstrowali jak udziela siê pierwszej
pomocy osobom w ró¿ny sposób poszkodowanym.

Konkurs uzmys³owi³ nam nauczycielom, ¿e ucznio-
wie z placówek specjalnych wci¹¿ potrzebuj¹ takich
zajêæ, bo tylko dziêki nim jesteœmy w stanie ustrzec
naszych podopiecznych przed wypadkami, urazami
nie tylko nad wod¹ i w przededniu wakacji ale za-
wsze i wszêdzie. Powinniœmy czêœciej podejmowaæ
takie inicjatywy, byœmy mogli cieszyæ siê bezpie-
czeñstwem swoim i naszych uczniów.

¯yczê wszystkim weso³ych i bezpiecznych wa-
kacji...nie tylko nad wod¹

Agnieszka Zbi¿ek
– nauczyciel i ¿eglarz

Fotoreporta¿ na str. 2
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Tak jak chleb jest powszedni tak w Szkole Pod-
stawowej Nr 1 w Szczecinie podejmowane s¹ po-
wszechnie dzia³ania maj¹ce na celu kszta³towa-
nie postaw prozdrowotnych, jak i wyposa¿enie
uczniów w podstawowe umiejêtnoœci i nawyki,
które nios¹ ze sob¹ pewniki znamion bezpieczeñ-
stwa. Wœród celów programu profilaktyczno-wy-
chowawczego jest miêdzy innymi to, by ucznio-
wie osi¹gnêli przygotowanie do w³aœciwych za-
chowañ i reakcji w sytuacjach niebezpiecznych,
które stwarzaj¹ zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia.
Oczywiœcie podstawa programowa, a zatem i tre-
œci dotycz¹ce bezpieczeñstwa sprzyjaj¹ wielu
dzia³aniom splecionym w codzienn¹ pracê z
uczniami, ale w SP1 za spraw¹ aktywnych rodzi-
ców i nauczycieli skupionych wokó³ Stowarzy-
szenia Przyjació³ Szko³y Jedyneczka oraz Rady
Rodziców zrealizowano rzecz niezwyk³¹:

PROJEKT PIERWSZA
POMOC – MOGÊ POMÓC
Dziêki zaanga¿owaniu ratowników z Kids&Ak-

tiv oraz HSmedical przeszkolono z resuscytacji
kr¹¿eniowo oddechowej przez trzy tygodnie 650
osób w tym wszystkich obecnych wówczas
uczniów naszej szko³y oraz oko³o 140 doros³ych

(rodziców). To wyj¹tkowe, praktyczne dzia³anie
zaowocowa³o zg³oszeniem szko³y do bicia rekor-
du w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji kr¹-
¿eniowo-oddechowej organizowanym przez
WOŒP. Przy 10 fantomach RKO wykonywa³o jed-
noczeœnie 150 dzieci!

Po takiej dawce 30 uciœniêæ i 2 wdechy powtó-
rzonej kilkakrotnie przy u¿yciu fantomów- zni-
kaj¹ opory i sama reakcja na udzielenie pomocy
potrzebuj¹cemu wydaje siê byæ umiejêtnoœci¹
oczywist¹, wrêcz nawykow¹! Realizacj¹ tego pro-
jektu

JEDYNKA WYPRZEDZA
REALIZACJÊ ELEMENTÓW

„EDUKACJI DLA
BEZPIECZEÑSTWA”

Konsekwencj¹ finaln¹ i trwa³¹ projektu jest za-
kup i umieszczenie w holu szko³y defibrylatora
AED. To niezwykle istotne dla otoczenia (ze
wzglêdu chocia¿by na po³o¿enie placówki oraz
dostêpnoœæ w centrum du¿ego miasta ) urz¹dze-
nie, mo¿e uratowaæ komuœ ¿ycie.

Ka¿dorazowo przed feriami zimowymi czy te¿
przed letni¹ kaniku³¹ prowadzone s¹ ró¿ne inne
formy przypominania o zasadach bezpieczeñstwa:

– spotkania z Policj¹,
– spotkania z przedstawicielami Stra¿y Miejskiej,
– spotkania z przedstawicielami kolei,
– przestrogi na lekcjach w postaci pogadanek,

filmów, prezentacji multimedialnych.
Nie poprzestajemy na dzia³aniach zwyczaj-

nych, powszechnie znanych. Wci¹¿ poszukuje-
my tych form, które sw¹
skutecznoœci¹ przypro-
wadz¹ wszystkich uczniów
po przerwie wakacyjnej ca-
³ych i zdrowych. Rozeœmia-
nych i wypoczêtych, œwia-
domych i ³akn¹cych no-
wych wyzwañ z nowym ro-
kiem 2018/19. £¹czymy
swój pedagogiczny wysi³ek
z rodzicami i sympatykami
szczeciñskiej Jedynki. Bê-
d¹c we wspólnej, spotêgo-
wanej sile oddzia³ywañ
mo¿emy osi¹gn¹æ sukces,
którym jest zdrowie i ¿ycie
ka¿dego z nas, nie tylko
podczas wakacji ale i w ca-
³ym ¿yciu.

Aleksandra Figaszewska

Szko³a Podstawowa Nr 1

Bezpieczeñstwo –
jak chleb (powszedni)
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Jednym z najwa¿niejszych obowi¹zków nauczy-
ciela edukacji przedszkolnej jest zapewnienie
dzieciom bezpieczeñstwa. Przekazanie im wiedzy
i potrzebnych umiejêtnoœci, jak dbaæ o bezpie-
czeñstwo w³asne i innych.

W Przedszkolu Publicznym Nr 80 w Szczecinie
realizowany by³ Program „Bezpieczny Przedszko-
lak”. Zajêcia przez ca³y rok odbywa³y siê cyklicz-
nie. Realizowane tematy, to:

1. Znam zasady ruchu drogowego.
2. Obcemu mówiê NIE.
3. Znam numery alarmowe – potrafiê wezwaæ pomoc.
4. Jestem bezpieczny na wakacjach.
W ramach Programu goœciliœmy przedstawicie-

li Policji, Stra¿y Miejskiej, Stra¿y Po¿arnej, Ra-
towników Medycznych, którzy w zrozumia³y dla
dzieci sposób, rozmawiali z nimi o bezpieczeñ-
stwie podczas pobytu w przedszkolu, w domu, w
kontakcie z obcym cz³owiekiem, zwierzêciem
oraz podczas wypoczynku wakacyjnego. Wiedza
ta jest niezbêdna, aby dzieci mog³y czuæ siê bez-
piecznie i bezpiecznie spêdziæ wakacje.

W przedszkolu odby³ siê konkurs recytatorsko- te-
atralny pt. „Bezpieczny Przedszkolak”. Oprócz na-
szego przedszkola, bra³y w nim udzia³ dzieci z czte-
rech zaprzyjaŸnionych przedszkoli szczeciñskich:
Przedszkole Publiczne Nr 44, Przedszkole Publiczne
Nr 32. Dzieci prezentowa³y wiersze, inscenizacje, pio-
senki, krótkie dramy. Dziêki temu przedszkolaki po-
chwali³y siê wiedz¹, umiejêtnoœciami oraz utrwali³y
sobie zdobyte wiadomoœci na temat bezpieczeñstwa.

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, na-
grody oraz gad¿ety wrêczone przez przedstawi-
cieli Policji, Stra¿y Po¿arnej, Stra¿y Miejskiej oraz
Ratowników Medycznych. Niespodziank¹ dla
dzieci by³a mo¿liwoœæ obejrzenia pojazdów stra-
¿y po¿arnej i policji, ogl¹danie wyposa¿enia a
tak¿e rozmowy z przedstawicielami s³u¿b.

W przedszkolu odby³y siê równie¿ warsztaty
dla rodziców z dzieæmi. Przedszkolaki chwali³y
siê znajomoœci¹ numerów alarmowych i umiejêt-
noœci¹ wzywania pomocy. Wraz z rodzicami wy-
kona³y z pude³ek po soczkach telefony i aran¿o-
wa³y sytuacje, podczas których wraz z rodzicami

na zmianê odgrywa³y rolê przedstawiciela s³u¿by
(np.policjanta). Zadaniem dziecka by³o przeka-
zanie wa¿nej wiadomoœci: opis sytuacji oraz ad-
res. Pamiêta³y o koniecznoœci przedstawienia siê
z imienia i nazwiska. Warsztaty zakoñczy³y siê
wrêczeniem dyplomów z numerem alarmowym i
owowcowym poczêstunkiem.

Dla rodziców oraz personelu Przedszkola Publicz-
nego Nr 80 odby³a siê w placówce nauka udziela-
nia pierwszej pomocy. Z zajêæ skorzystali wszyscy
pracownicy przedszkola oraz rodzice dzieci.

W maju i czerwcu odbywa³y siê zajêcia z pro-
jektu edukacyjnego UNICEF „Baw siê i b¹dŸ
bezpieczny” – równie¿ na wakacjach podczas spê-
dzania czasu wolnego.

Dzieci wiedz¹, ¿e na rowerze trzeba mieæ kask
chroni¹cy g³owê, lampkê rowerow¹ oraz elemen-
ty odblaskowe. Wiedz¹, ¿e:

1. nale¿y korzystaæ ze œcie¿ek rowerowych,
2. nie wolno jeŸdziæ w pobli¿u ulicy,
3. podczas wycieczki rowerowej nale¿y prze-

bywaæ pod opiek¹ osoby doros³ej
Nad wod¹ – trzeba mieæ deskê, ko³o lub nara-

mienniki do p³ywania. Pamiêtaæ nale¿y o zabra-
niu kremu z wysokim filtrem, za¿ywaæ k¹pieli na
pla¿y strze¿onej przez ratownika. Czêsto podczas
upa³ów piæ wodê. Na g³owie trzeba mieæ czapkê
lub chustê. Zawsze byæ pod opieka doros³ego.

W górach i w lesie pamiêtaæ o odpowiednim
ubiorze – pe³ne wygodne obuwie, d³ugie spodnie
i koszulka chroni¹ce przed owadami i kleszcza-
mi oraz nakrycie g³owy. Przebywaæ mo¿na tylko
pod opiek¹ doros³ego.

Przedszkole Publiczne Nr 80

„Bezpieczne
wakacje

– bezpieczny
wypoczynek”
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Na placu zabaw.
Nie graæ w pobli¿u jezdni. Nie dotykaæ i nie

podchodziæ do zwierz¹t. Nie rozmawiaæ z obcy-
mi, nie przyjmowaæ od nich ¿adnych podarun-
ków (np.s³odyczy). Nie oddalaæ siê z osob¹ nie-
znajom¹ i nie wsiadaæ z ni¹ do samochodu.

Dziwne i niepokoj¹ce sytuacje zg³aszaæ opiekunom.
Obok ka¿dej sali umieszczony by³ wiersz, czê-

sto czytany przez rodziców oraz nauczycieli dzie-
ciom: „Bezpieczne wakacje” A. Bober

„Bezpieczne wakacje”
Gdy na wakacjach z rodzicami wypoczywasz,

Du¿o niezwyk³ych przygód prze¿ywasz.

Nie zapomnij jednak o rzeczy wa¿nej,
By bezpieczeñstwo zachowaæ w sytuacji

ka¿dej.

Przez ulicê przechodŸ tylko na pasach zebry,
Na zielonym œwietle i rozgl¹daj¹c siê bez

przerwy.

Wychodz¹c na s³oñce, nakrycie g³owy zak³adaj,
A na ca³e cia³o krem przeciws³oneczny

nak³adaj.

Podczas k¹pieli, b¹dŸ zawsze pod okiem
doros³ego,

By ¿aden wypadek nie zdarzy³ Ci siê kolego.

Podczas burzy, nie wybieraj siê w góry,
A tak¿e gdy za oknem, krajobraz jest szaro-bury.

W pobli¿u ulicy siê nie baw nigdy,
By samochód, autobus czy tramwaj nie

zrobi³y Ci krzywdy.

Bêd¹c w lesie, œmieci nie wyrzucaj,
Nie rozpalaj ogniska i ciszy nie zak³ócaj.

Nie przyjmuj te¿ nic od nieznajomego,

Bo przydarzyæ mo¿e Ci siê coœ bardzo niedobrego.

O numerach alarmowych nie zapominaj,
Niech je wraz z Tob¹ powtórzy ca³a rodzina.

997 – to telefon na policje,
tam niepokoj¹ce sytuacje mo¿esz zg³osiæ

wszystkie.

998 – wykrêcasz, gdy po¿ar zauwa¿ysz,
bo wtedy dodzwonisz siê do po¿arnej stra¿y.

999 – to numer na pogotowie,
dzwoni¹c tam mo¿esz innym i sobie uratowaæ

zdrowie.

Gdybyœ jednak, tych wszystkich numerów nie
umia³ zapamiêtaæ,

Wystarczy o jednym ogólnym numerze pamiêtaæ.

112 – tam mo¿esz wszystko zg³osiæ
i o ka¿dy rodzaj pomocy poprosiæ.

Program i projekt bezpieczeñstwa zakoñczono
rodzinnym konkursem plastycznym pt. „Moje
wakacje”. Konkurs rozstrzygniêto podczas Festy-
nu rodzinnego, na którym wrêczono dyplomy, na-
grody wszystkim uczestnikom. Z wykonanych
prac zosta³a stworzona galeria, któr¹ mog³y ogl¹-
daæ ca³e rodziny bawi¹ce siê wspólnie na festy-
nie. Bior¹c udzia³ w: zabawach typu „Prawda lub
fa³sz”; quizie; rodzinnym rozwi¹zywaniu zaga-
dek; zawodach sportowych, mo¿na by³o utrwaliæ
wiadomoœci o bezpieczeñstwie.

Festyn oraz konkurs plastyczny by³ ukorono-
waniem programu „Bezpieczny przedszkolak”
oraz projektu „Baw siê i b¹dŸ bezpieczny”.

Wszystkim dzieciom, rodzicom, pracownikom
Oœwiaty ¿yczê bezpiecznych i wspania³ych wakacji.

Katarzyna Sawczuk
– nauczyciel Przedszkola Publicznego Nr 80

w Szczecinie
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Biblioteka programu „Dziecko w Sieci”

Fundacji Dzieci Niczyje

Jak reagowaæ na
CYBERPRZEMOC?
Poradnik dla szkó³ – wydanie II (poprawione)

Przemoc rówieœnicza z u¿yciem mediów elek-
tronicznych sta³a siê w ostatnich latach powa¿n¹
kwesti¹ spo³eczn¹. Wyniki badañ pokazuj¹, ¿e
przemocy w sieci doœwiadcza ponad potowa dzieci
w Polsce! Specyfika Internetu i telefonów komór-
kowych powoduje, ¿e nawet pozornie b³ahe akty
cyberprzemocy stanowi¹ dla ich ofiar powa¿ny
problem, z którym czêsto nie potrafi¹ sobie pora-
dziæ. Problem cyberprzemocy w oczywisty spo-
sób dotyczy szkó³. W klasie, szatni, czy na bo-
isku szkolnym dochodzi do aktów przemocy z
u¿yciem telefonów komórkowych lub Internetu.
Coraz czêœciej te¿ "tradycyjne" konflikty rówie-
œnicze ze szko³y przenosz¹ siê do sieci. Kontak-
tuj¹c siê z nauczycielami w ramach dzia³añ Fun-
dacji Dzieci Niczyje (FDN), coraz czêœciej spoty-
kamy siê z pytaniami, jak szko³a mo¿e skutecz-
nie przeciwdzia³aæ problemowi cyberprzemocy W
niniejszym poradniku, wspólnie z zaproszonymi
do wspó³pracy profesjonalistami, staramy siê
udzieliæ na to pytanie odpowiedzi.

Poradnik rozpoczyna tekst charakteryzuj¹cy
problem przemocy rówieœniczej w sieci. Arty-
ku³y w drugiej czêœci poradnika poœwiêcone s¹
praktycznym rozwi¹zaniom na rzeczprzeciw-
dzia³ania cyberprzemocy w szkole. Specjalist-
ki z Centrum Metodycznej Pomocy Psycholo-
giczno-Pedagogicznej (Anna Borkowska, Do-
rota Macander) opisuj¹ w swoim artykule za³o-
¿enia szkolnego systemu zapobie-
gania cyberprzemocy wraz ze szcze-
gó³ow¹ procedur¹ reagowania za
przypadki przemocy rówieœniczej
wœród uczniów. Tekst Dariusza Sta-
checkiego, doœwiadczonego na-
uczyciela informatyki z gimnazjum
w Nowym Tomyœlu, poœwiêcony
jest standardom bezpieczeñstwa
szkolnej infrastruktury informatycz-
nej. Ostatni artyku³ w tej czêœci po-
radnika, autorstwa Julii Barliñskiej
z FDN, dotyczy edukacji na rzecz
bezpieczeñstwa dzieci online. Au-
torka charakteryzuje w nim bogat¹

ofertê edukacyjn¹ fundacyjnego programu
Dziecko w Sieci.

W kolejnej czêœæ poradnika specjalistki z FDN
opisuj¹ prawne i psychologiczne aspekty zjawi-
ska przemocy rówieœniczej w sieci. Justyna Pod-
lewska oraz Weronika Sobierajska przedstawiaj¹
analizê przepisów prawnych chroni¹cych ofiary
przemocy w sieci i praktyczne informacje, jak z
nich korzystaæ. Katarzyna Fenik omawia podsta-
wowe aspekty psycholo-giczne problemu, Oby-
dwa artyku³y ilustrowane s¹ przyk³adami zg³o-
szeñ do Helpline.org.pl - programu FDN i Funda-
cji Orange œwiadcz¹cego pomoc w przypadkach
przemocy wobec dzieci w Internecie. Kwestie
pod³o¿a zachowañ agresywnych w sieci rozwija
w swoim tekœcie Julia Barliñska.

W aneksie do poradnika (czêœæ IV) znajdziecie
Pañstwo miêdzy innymi scenariusz zajêæ eduka-
cyjnych Stop cyberprzemocy oraz. inne materia-
³y przydatne do prowadzenia dzia³añ na rzecz
zapobiegania cyberprzemocy w szkole.

Mam nadziejê, ¿e lektura poradnika Jak reago-
waæ na cyberprzemoc pozwoli Pañstwu zoriento-
waæ siê w problematyce cyberprzemocy i zaini-
cjuje lub udoskonali wdra¿anie w szkole syste-
mowych rozwi¹zañ na rzecz zapobiegania temu
problemowi. Je¿eli kiedykolwiek bêdziecie Pañ-
stwo potrzebowali specjalistycznej konsultacji w
tym zakresie, polecam kontakt z konsultantami
Hepline.org.pl pod numerem telefonu O 800 100
100. Zapraszam równie¿ do odwiedzenia serwisu
www.dzieckowsieci.pl, gdzie znajdziecie Pañstwo
ofertê edukacyjn¹ oraz wiele artyku³ów i mate-
ria³ów multimedialnych dotycz¹cych problema-
tyki cyberprzemocy.

£ukasz Wojtasik
– Koordynator programu Dziecko

w Sieci Fundacji Dzieci Niczyje
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Powa¿ne zagro¿enia dla m³odych internautów
zazwyczaj kojarzone s¹ z problemem pedofilii lub
innymi formami dzia³añ doros³ych przeciwko
dzieciom. Kwestie te nie trac¹ niestety na aktual-
noœci, jednak w ostatnim czasie, wraz z coraz
wiêksz¹ dostêpnoœci¹ nowych mediów dla dzieci
i coraz szersz¹ gam¹ mo¿liwoœci, jakie media te
oferuj¹, powa¿nym zagro¿eniem dla najm³odszych
staj¹ siê równie¿ ich rówieœnicy. Problem okre-
œlany terminem cyberbullying lub coraz popular-
niejszym w Polsce terminem cyberprzemoc zauwa-
¿ony zosta³ zaledwie kilka lat temu, jednak bar-
dzo szybko uznany zosta³ za istotn¹ kwestiê spo-
³eczn¹ i przeciwdzia³anie mu jest obecnie priory-
tetem wiêkszoœci programów edukacyjnych po-
œwiêconych bezpieczeñstwu dzieci w sieci.

Czym jest cyberprzemoc?
Zjawisko cyberprzemocy najkrócej definiuje siê

jako przemoc z u¿yciem technologii informacyjnych
i komunikacyjnych. Technologie te to g³ównie In-
ternet oraz telefony komórkowe. Czêœæ definicji ogra-
nicza stosowanie terminu cyberbullying czy cyber-
przemoc wy³¹cznie do przemocy rówieœniczej, inne
nie stawiaj¹ ograniczeñ wiekowych, niew¹tpliwie
jednak najczêœciej terminów tych u¿ywa siê w³aœnie
w kontekœcie przemocy wœród najm³odszych. Pod-
stawowe formy zjawiska to nêkanie, straszenie, szan-
ta¿owanie z u¿yciem sieci, publikowanie lub rozsy-
³anie oœmieszaj¹cych, kompromituj¹cych informacji,
zdjêæ, filmów z u¿yciem sieci oraz podszywanie siê
w sieci pod kogoœ wbrew jego woli. Do dzia³añ okre-
œlanych mianem cyberprzemocy wykorzystywane s¹
g³ównie: poczta elektroniczna, czaty, komunikatory,
strony internetowe, b³ogi, serwisy spo³ecznoœciowe,
grupy dyskusyjne, serwisy SMS i MMS.

W odró¿nieniu od „tradycyjnej” przemocy (ang.
bullying) zjawisko cyberprzemocy charakteryzuje
wysoki poziom anonimowoœci sprawcy. Ponadto na
znaczeniu traci klasycznie rozumiana "sita", mie-
rzona cechami fizycznymi czy spo³ecznymi, a atu-
tem sprawcy staje siê umiejêtnoœæ wykorzystywa-
nia mo¿liwoœci, jakie daj¹ media elektroniczne. Cha-
rakterystyczna dla problemu szybkoœæ rozpowszech-
niania materia³ów kierowanych przeciwko ofierze
oraz ich powszechna dostêpnoœæ w sieci sprawiaj¹,
¿e jest to zjawisko szczególnie niebezpieczne. Kom-
promituj¹ce zdjêcia, filmy czy informacje potrafi¹

zrobiæ w Internecie bardzo szybk¹ „karierê”, a ich
usuniêcie jest czêsto praktycznie niemo¿liwe. Do-
datkow¹ uci¹¿liwoœci¹ dla ofiar cyberprzemocy jest
sta³e nara¿enie na atak, niezale¿nie od miejsca czy
pory dnia lub nocy. Kolejn¹ wa¿n¹ cech¹ problemu
jest stosunkowo niski poziom kontroli spo³ecznej
tego typu zachowañ. Sytuacja doznawania przez
dziecko krzywdy za poœrednictwem mediów elek-
tronicznych jest czêsto trudna do zaobserwowania
przez rodziców czy nauczycieli, szczególnie je¿eli
maj¹ ograniczon¹ wiedzê i doœwiadczenia zwi¹za-
ne z korzystaniem z mediów elektronicznych.

Historia problemu
Pierwsze doniesienia medialne dotycz¹ce zjawi-

ska przemocy rówieœniczej w sieci pojawi³y siê na
pocz¹tku lat dwutysiêcznych. By³y to m.in. przypa-
dek japoñskiego ucznia nagranego w krêpuj¹cej sy-
tuacji w szatni szkolnej kamer¹ w telefonie komór-
kowym; sprawa zdjêcia amerykañskiej uczennicy,
której fotografia przerobiona zosta³a na zdjêcie por-
nograficzne; czy g³oœna historia filmu, w którym
ch³opiec z Kanady nieporadnie odgrywa scenê wal-
ki z filmu „Gwiezdne Wojny”. Wszystkie te przy-
padki zyska³y rozg³os w³aœnie dlatego, ¿e upublicz-
nione materia³y zrobi³y w sieci bardzo szybk¹ „ka-
rierê”, a ofiary ponios³y bardzo powa¿ne konsekwen-
cje. W opracowaniach dotycz¹cych pocz¹tków pro-
blemu cyberprzemocy najczêœciej przytaczany jest
ostatni z wymienionych wy¿ej przypadków. Film z
udzia³em kanadyjskiego ucznia nazwanego przez
internautów „Star War Kid” zdoby³ w sieci olbrzy-
mi¹ popularnoœæ przez d³ugi czas pozostaj¹c, obok
filmów z udzia³em Paris Hilton, najczêœciej pobie-
ranym plikiem filmowym z Internetu. Jego bohater
po za³amaniu nerwowym wraz z rodzin¹ zmieni³
miejsce zamieszkania i przez kilka lat pozostawa³
pod œcis³¹ opiek¹ psychiatryczn¹. Z czasem media
coraz czêœciej przytacza³y historie przemocy rówie-
œniczej w sieci, koñcz¹ce siê próbami samobójczy-
mi lub nawet samobójstwami. Badania socjologicz-
ne pokaza³y natomiast, ¿e problem cyberprzemocy
to nie tylko jednostkowe spektakularne przypadki,
ale codzienne zjawisko wœród dzieci i m³odzie¿y,
którego skala, w zale¿noœci od przyjêtej definicji
problemu i metody badawczej, dotyczy od 20 proc.
do nawet ponad po³owy dzieci i m³odzie¿y.

W Polsce g³oœno o problemie przemocy rówieœni-
czej z u¿yciem mediów elektronicznych zrobi³o siê
wraz z histori¹ gdañskiej gimnazjalistki, która pope³-
ni³a samobójstwo w efekcie przemocy doznanej ze
strony rówieœników. W historii wa¿n¹ rolê odegra³o
nagranie kamer¹ w telefonie komórkowym aktu
krzywdzenia dziewczyny. Domniemywano, ¿e groŸ-

Cyberprzemoc
–  charakterystyka zjawiska

£ukasz Wojtasik
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ba upublicznienia zarejestrowanego filmu przyczy-
ni³a siê do tragicznego fina³u tej historii.

W ostatnim czasie coraz czêœciej media przyta-
czaj¹ powa¿ne przypadki cyberprzemocy. Podob-
nie jak w innych krajach, tak i w Polsce badania
pokazuj¹, ¿e przypadki medialne to jedynie ma³y
wycinek powszechnie wystêpuj¹cego zjawiska.

Skala problemu
W Polsce problem przemocy rówieœniczej w sieci

rozpoznany zosta³ na pocz¹tku 2007 r. przez Fun-
dacjê Dzieci Niczyje i firmê badawcz¹ Gemius
S.A. W toku badañ Przemoc rówieœnicza a media
elektroniczne1 dzieci pytane by³y o doœwiadcze-
nia nastêpuj¹cych sytuacji:

=> przemoc werbalna w sieci (wulgarne wyzy-
wanie, poni¿anie, oœmieszanie,

straszenie, szanta¿),
=> rejestrowanie filmów i zdjêæ wbrew woli

dziecka,
=> publikowanie w sieci filmów, zdjêæ i infor-

macji oœmieszaj¹cych dziecko,
=> podszywanie siê w sieci pod dziecko.
Respondenci pytani byli równie¿ o ich odczu-

cia i reakcjê w danej sytuacji oraz proszeni o pró-
bê okreœlenia sprawcy zdarzenia.

Przemoc werbalna
A¿ 52proc. internautów w wieku 12-17 lat przy-

zna³o, ¿e za poœrednictwem Internetu lub telefonii
komórkowej mia³o do czynienia z przemoc¹ wer-
baln¹ – niemal po³owa badanych doœwiadczy³a
wulgarnego wyzywania (47 proc.), co pi¹ty poni¿a-
nia, oœmieszania i upokarzania (21 proc.), a co szó-
sty straszenia i szanta¿owania (16 proc.). Najbar-
dziej negatywne reakcje towarzysz¹ przypadkom po-
ni¿ania-zdenerwowanie (59 proc.), strach (18 proc.)
lub wstyd (13 proc.). Jedynie 30 proc. dzieci dekla-
ruje, ¿e taka sytuacja nie robi na nich ¿adnego wra-
¿enia. Jedynie nieznacznie ni¿szy poziom negatyw-
nych emocji towarzyszy sytuacjom straszenia i szan-
ta¿u w sieci. Mimo to blisko po³owa dzieci nie in-
formuje nikogo o takich przypadkach. Jedynie co
dziesi¹te dziecko zawiadamia o takich przypadkach
swoich rodziców lub nauczyciela.

Filmy i zdjêcia
Ponad po³owa nastoletnich internautów (57

proc.) przyznaje, ¿e by³a przynajmniej raz obiek-
tem zdjêæ lub filmów wykonanych wbrew jej woli.
Wzglêdnie rzadko (18 proc.) sytuacja taka jest
zdarzeniem jednorazowym – w 2/5 przypadków
(39 proc.) zdarzenie takie powtarza³o siê. Zdecy-
dowanie najczêœciej autorami takich zdjêæ s¹ ró-
wieœnicy - znajomi ze szko³y (87 proc.) lub spoza

szko³y (30 proc.). Zdecydowana wiêkszoœæ (80
proc.) „niechcianych obrazów” ma niegroŸny z
pozoru kontekst humorystyczny. Jednak¿e a¿
potowa badanych (49 proc.) deklaruje w takich
sytuacjach wyraŸnie negatywne odczucia. Popu-
larnymi motywami robienia zdjêæ/filmów s¹: z³o-
œliwoœæ (21 proc.) oraz popisywanie siê przed in-
nymi (17 proc.). Celem co ósmego zdjêcia lub
filmu jest oœmieszanie bohatera (12 proc.).

O sytuacjach niechcianych zdjêæ i filmów dzieci
zazwyczaj nikogo nie informuj¹ (54 proc.). Je¿eli
zdecyduj¹ siê komuœ opowiedzieæ o takiej sytuacji,
to s¹ to najczêœciej rówieœnicy (24 proc.). Zdecydo-
wanie rzadziej zawiadamiani s¹ rodzice (6 proc.).

Kompromituj¹ce materia³y
14 proc. internautów w wieku 12-17 lat zg³asza

przypadki publikowania w sieci kompromituj¹cych
ich materia³ów: informacji (9 proc.) oraz zdjêæ lub
filmów (5 proc.). W znacz¹cej wiêkszoœci sytuacje
takie ograniczaj¹ siê do pojedynczego lub kilku-
krotnego zdarzenia (po 39 proc. wskazañ). Spraw-
cami s¹ najczêœciej rówieœnicy (ze szko³y: 59 proc.,
spoza szko³y: 43 proc.), znacznie rzadziej doroœli
(10 proc.) czy te¿ znajomi z Internetu (13 proc.). W
15 proc. przypadków informacje, zdjêcia lub nagra-
nia pochodzi³y od osób obcych lub nieujawniaj¹-
cych swojej to¿samoœci. Pomimo stosunkowo nie-
znacznej skali problemu, zas³uguje on na szczególn¹
uwagê ze wzglêdu na wysoki stopieñ negatywnych
emocji, które towarzysz¹ ofiarom – zdenerwowanie
(66 proc.), wstyd (33 proc.) i strach (12 proc.). Na tle
innych form cyberprzemocy, przypadki publikacji
kompromituj¹cych materia³ów s¹ stosunkowo czê-
sto zg³aszane osobom doros³ym (rodzice: 13 proc.,
pedagodzy: 12 proc.). Jedynie 27 proc. ofiar niko-
go nie informuje o takich zdarzeniach.

Podszywanie siê
Blisko jedna trzecia dzieci doœwiadczy³a w sieci

sytuacji, w której ktoœ siê pod nie podszywa³. Prze-
wa¿nie byty to pojedyncze przypadki (19 proc.), rza-
dziej z kilkukrotnymi (8 proc.) lub wielokrotnymi (2
proc.) powtórzeniami. Najczêœciej podszywaj¹c¹ siê
osob¹ by³ rówieœnik (ze szko³y: 56proc., spoza szko-
³y: 22 proc.); zdecydowanie rzadziej doros³y (5 proc.)
lub znajomy z Internetu (6 proc.). Za a¿ co pi¹ty
przypadek odpowiada³y osoby nieznajome (20 proc.).
Podszywanie siê jest zdecydowanie najbardziej iry-
tuj¹cym dzia³aniem spoœród analizowanych. A¿ 65
proc. osób zareagowa³o w takich sytuacjach zdener-
wowaniem, tylko co czwarty respondent deklarowa³,
¿e nie wywar³o to na nim ¿adnego wra¿enia (24 proc.).
Przykroœæ sprawi³o to 14 proc. poszkodowanym, a
strach wzbudzi³o u 5 proc. osób.
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Przeciwdzia³anie cyberprzemocy
Dzieci zazwyczaj nie uœwiadamiaj¹ sobie jak

krzywdz¹ce mog¹ byæ dzia³ania podejmowane on-
line, a ofiary cyberprzemocy pozostawione sam na
sam z problemem czêsto nie potrafi¹ sobie z nim
poradziæ. Dlatego bardzo wa¿n¹ rolê w przeciwdzia-
³aniu cyberprzemocy pe³ni najbli¿sze otoczenie
dziecka. Rodzice i nauczyciele powinni podejmo-
waæ dzia³ania profilaktyczne oraz szybko interwe-
niowaæ w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie, ¿e
dziecko jest ofiar¹ lub sprawc¹ przemocy w sieci.

Problem cyberprzemocy coraz czêœciej jest
przedmiotem programów profilaktycznych i kam-
panii informacyjnych. W Polsce Fundacja Dzieci
Niczyje realizuje od stycznia 2008 r. komplek-
sow¹ akcjê spo³eczn¹ Stop Cyberprzemocy2, w
ramach której prezentowane s¹ w mediach rekla-
my prasowe, telewizyjne i radiowe zwracaj¹ce
uwagê doros³ych na specyfikê i skalê problemu
cyberprzemocy oraz rolê rodziców w zapewnie-
niu dziecku bezpieczeñstwa w sieci. Drugim wa¿-
nym elementem akcji jest propozycja edukacyj-
na adresowana do uczniów szkó³ gimnazjalnych.
Ze strony www.dzieckowsieci.pl nauczyciele gim-
nazjalni mog¹ pobraæ scenariusze lekcji oraz krót-
ki film prezentuj¹cy przypadek cyberprzemocy z
perspektywy ofiary, sprawcy oraz œwiadka. Po pre-
zentacji filmu nauczyciele prowadz¹ zajêcia z
czynnym udzia³em uczniów (dyskusja, praca w
grupach), odwo³uj¹c siê do zaprezentowanej w
filmie sytuacji oraz wypowiedzi jego bohaterów.

W celu przeciwdzia³ania problemowi cyberprzemo-
cy i innym zagro¿eniom zwi¹zanym z korzystaniem
przez dzieci z mediów elektronicznych w lutym 2007
r. w ramach kampanii Dziecko w Sieci powo³any zo-
sta³ projekt Helpline.org.pl. Pod adresem www.helpli-
ne.org.pl oraz bezp³atnym numerem telefonu 0800 100
100 mog¹ uzyskaæ pomoc zarówno najm³odsi, jak i
doroœli (rodzice oraz profesjonaliœci).

Badania opinii publicznej wskazuj¹ na bardzo
wysoki poziom zrozumienia wagi problemu prze-
mocy w sieci – akcjê Stop Cyberprzemocy za po-
trzebn¹ uznaje a¿ 98 proc. doros³ych Polaków3.

***
1. Badanie on-line Przemoc rówieœnicza a me-

dia elektroniczne styczeñ 2007 FDN, Gemius S.A.,
N=891 internautów w wieku 12-17 lat.

2. Akcja Stop Cyberprzemocy realizowana jest
przez FDN we wspó³pracy z Fundacj¹ Orange w
ramach kampanii Dziecko w Sieci oraz. programu
Komisji Europejskiej Safer Internet Plus.

3. Polacy o kampanii Stop Cyberprzemocy,
TNS OBOP dla FDN, czerwiec 2008.

Cyberprzemoc
– aspekty prawne
i psychologiczne

Justyna Podlewska, Weronika Sobierajska

Niniejszy artyku³ jest opisem dzia³añ, doœwiad-
czeñ i porad prawnych Helpline.org.pl – zespo³u
powo³anego do przeciwdzia³ania i powstrzymy-
wania przemocy wobec dzieci i m³odzie¿y przy
u¿yciu Internetu i telefonii komórkowej.

Najwa¿niejsze i najczêœciej wystêpuj¹ce formy
przemocy w Internecie zostan¹ omówione w aspek-
cie prawnym. Liczne formy cyberprzemocy zo-
sta³y podzielone na piêæ g³ównych kategorii.
Poni¿ej znajduje siê krótka charakterystyka po-
szczególnych kategorii oraz przyk³ady otrzymy-
wanych przez zespó³ Helpline.org.pl zg³oszeñ w
zakresie ka¿dej z nich. Ka¿da z kategorii opa-
trzona jest równie¿ krótkim komentarzem praw-
nika oraz konsultanta zespo³u Helpline.org.pl.

Mimo ¿e w chwili obecnej polskie prawo nie
zapewnia w pe³ni skutecznej ochrony ma³oletnich
przed cyberprzemoc¹, to wykorzystuj¹c istniej¹-
ce regulacje prawnemo¿na w pewnym zakresie
chroniæ ma³oletnie ofiary przemocy w Internecie.

W przypadku cyberprzemocy dostêpne s¹ dwie
drogi ochrony prawnej: karna i cywilna. Jest to istot-
ne rozró¿nienie ze wzglêdu na fakt, i¿ mnogoœæ mo¿-
liwoœci dzia³añ przemocowych przy u¿yciu nowych
technologii powoduje, ¿e przestêpstwa zawarte w
Kodeksie karnym nie obejmuj¹ ich swoim zakre-
sem. W zwi¹zku z tym, w niektórych przypadkach,
niemo¿liwe jest skierowanie sprawy do postêpowa-
nia karnego (zg³oszenia jako przestêpstwa). W ta-
kich sytuacjach konieczne jest pos³u¿enie siê drog¹
cywiln¹, czyli drog¹ roszczeñ odszkodowawczych.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e:
=> w przypadku cyberprzemocy w stosunku do

dzieci, czyli osób poni¿ej 18 roku ¿ycia, wszyst-
kie dzia³ania prawne realizuj¹ rodzice lub opieku-
nowie prawni. Nie jest mo¿liwe dochodzenie od-
powiedzialnoœci prawnej dziecka pokrzywdzone-
go cyberprzemoc¹ bez wspó³pracy z rodzicami.

=> Niezale¿nie od formy cyberprzemocy, je¿eli
podejrzewamy, ¿e sprawc¹ cyberprzemocy jest osoba
poni¿ej 17 roku ¿ycia, dzia³ania w sprawie reali-
zuje s¹d rodzinny i nieletnich, w³aœciwy ze wzglê-
du na miejsce pobytu ewentualnego sprawcy cy-
berprzemocy. Tam nale¿y z³o¿yæ informacjê o do-
œwiadczanej przez dziecko cyberprzemocy.
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=> Je¿eli zg³osimy przestêpstwo, a policja i pro-

kuratura rozpoczn¹ postêpowanie, dziecko jako po-
krzywdzony jest jednoczeœnie œwiadkiem przestêp-
stwa i w zwi¹zku z tym bêdzie przes³uchiwane.

=> W polskim prawie istnieje obowi¹zek za-
wiadomienia o przestêpstwie. Ka¿dy, dowiedziaw-
szy siê o pope³nieniu przestêpstwa œciganego z
urzêdu, ma spo³eczny obowi¹zek zawiadomiæ o
tym prokuratora lub policjê. Instytucje pañstwo-
we i samorz¹dowe, które w zwi¹zku ze sw¹ dzia-
³alnoœci¹ dowiedzia³y siê o pope³nieniu przestêp-
stwa œciganego z urzêdu, s¹ obowi¹zane nie-
zw³ocznie zawiadomiæ o tym prokuratora lub
policjê (art. 304 § 1 i 2 k.p.k.). W przypadku cy-
berprzemocy przestêpstwami œciganymi z urzêdu
s¹: w³amania, groŸby: karalna i bezprawna. Je¿eli
posiada siê wiedzê o tych przestêpstwach, nale¿y
zawiadomiæ policjê lub prokuraturê.

Poni¿ej znajduje siê krótki komentarz do naj-
czêœciej wystêpuj¹cych form cyberprzemocy,
przedstawiaj¹cy mo¿liwoœci dzia³ania oraz spo-
soby dochodzenia odpowiedzialnoœci prawnej
sprawcy.

1. Naruszenie dóbr osobistych, a w szczególno-
œci nazwiska lub pseudonimu i wizerunku oraz
czci

* Naruszenie wizerunku
Dzia³ania
• Upublicznianie wizerunku, nazwiska, pseu-

donimu osoby bez zgody, bez wiedzy lub wbrew
woli ich w³aœciciela.

Formy
• Umieszczenie zdjêcia lub filmu przedstawia-

j¹cego kogoœ na stronie internetowej, na blogu,
w serwisie spo³ecznoœciowym itp.

• Rozes³anie zdjêcia przedstawiaj¹cego kogoœ
lub filmiku z czyimœ udzia³em e-mailem, telefo-
nem komórkowym.

Jak prawo chroni dzieci

Konstytucja
Art. 47.
Ka¿dy ma prawo do ochrony prawnej ¿ycia pry-

watnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz
do decydowania o swoim ¿yciu osobistym.

Konwencja o Prawach Dziecka
Art. 8.
1. Pañstwa-Strony podejmuj¹ dzia³ania maj¹ce

na celu poszanowanie prawa dziecka do zacho-
wania jego to¿samoœci, w tym obywatelstwa, na-
zwiska, stosunków rodzinnych zgodnych z pra-
wem, z wy³¹czeniem bezprawnych ingerencji.

2. W przypadku, gdy dziecko zosta³o bezpraw-
nie pozbawione czêœci lub wszystkich

elementów swojej to¿samoœci, Pañstwa-Strony
oka¿¹ w³aœciw¹ pomoc i ochronê w celu jak naj-
szybszego przywrócenia jego to¿samoœci.

Kodeks cywilny
Art. 23.
Dobra osobiste cz³owieka, jak w szczególnoœci

zdrowie, wolnoœæ, czeœæ, swoboda sumienia, na-
zwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica ko-
respondencji, nietykalnoœæ mieszkania, twórczoœæ
naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonaliza-
torska, pozostaj¹ pod ochron¹ prawa cywilnego
niezale¿nie od ochrony przewidzianej w innych
przepisach.

Art. 24.
§ 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagro¿o-

ne cudzym dzia³aniem, mo¿e ¿¹daæ zaniechania
tego dzia³ania, chyba ¿e nie jest ono bezprawne.
W razie dokonanego naruszenia mo¿e on tak¿e
¿¹daæ, a¿eby osoba, która dopuœci³a siê narusze-
nia, dope³ni³a czynnoœci potrzebnych do usuniê-
cia jego skutków, w szczególnoœci a¿eby z³o¿y³a
oœwiadczenie odpowiedniej treœci i w odpowied-
niej formie. Na zasadach przewidzianych w ko-
deksie mo¿e on równie¿ ¿¹daæ zadoœæuczynienia
pieniê¿nego lub zap³aty odpowiedniej sumy pie-
niê¿nej na wskazany cel spo³eczny.

§ 2. Je¿eli wskutek naruszenia dobra osobiste-
go zosta³a wyrz¹dzona szkoda maj¹tkowa, poszko-
dowany mo¿e ¿¹daæ jej naprawienia na zasadach
ogólnych.

§ 3. Przepisy powy¿sze nie uchybiaj¹ upraw-
nieniom przewidzianym w innych przepisach, w
szczególnoœci w prawie autorskim oraz w prawie
wynalazczym.

Przyk³ady
=> Ktoœ na naszej klasie za³o¿y f konto i siê

pode mnie podszy³ i tam s¹ moje zdjêcia z ró¿-
nych wycieczek szkolnych i z basenu. Te zdjêcia
s¹ okropne! Wszyscy je ogl¹daj¹ i teraz œmiej¹
siê ze mnie. A w danych napisali, ¿e jestem chêt-
na i takie okropne rzeczy. Bardzo siê wstydzê...

=> Dzwoni³am do Was w sprawie zrzucenia do
Internetu mojego nagiego zdjêcia na serwis fot-
ka.pl. Zrobi³ to chyba mój ch³opak, bo tylko on
mia³ to zdjêcie. A zerwaliœmy i teraz on siê mœci...

Jedn¹ z najpopularniejszych form cyberprzemo-
cy zg³aszanych w Helpline.org.pl jest wykorzy-
stywanie czyjegoœ wizerunku. Mowa tu o sytu-
acji, gdy przedstawiaj¹ce kogoœ zdjêcie lub fil-
mik z czyimœ udzia³em staje siê narzêdziem prze-
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mocy rówieœniczej. W posiadanie owych zdjêæ i
filmików przeœladowcy mog¹ wchodziæ na dwa
sposoby: mog¹ sami je wykonaæ (najczêœciej bez
wiedzy i zgody, a czasem wbrew woli danych
osób) lub zdobyæ je poprzez skopiowanie z ja-
kiegoœ miejsca w Internecie. M³odzi internauci
nieœwiadomi zagro¿enia wi¹¿¹cego siê z umiesz-
czaniem swoich zdjêæ w Internecie czêsto na ró¿-
nych portalach spo³ecznoœciowych, fotoblogach
i w miejscach tym podobnych udostêpniaj¹ do
ogl¹dania ich dziesi¹tki. Tak zdobyte materia³y
s¹ póŸniej umieszczane w Internecie, np. na spe-
cjalnie stworzonych profilach, kontach czy blo-
gach, czêsto opatrzone s¹ niechcianymi i niemi³y
mi dla w³aœciciela wizerunku komentarzami. Po-
siadanie materia³ów takich jak zdjêcie czy film
otwiera równie¿ furtkê do szeregu dzia³añ, maj¹-
cych na celu oœmieszenie dziecka.

Schemat 1. Procedura postêpowania w spra-
wie naruszenia wizerunku.

KOMENTARZ PRAWNIKA
W przypadku bezprawnego u¿ycia wizerunku, imie-

nia i nazwiska lub pseudonimu dziecka mamy do
czynienia z naruszeniem jego dóbr osobistych. Drog¹
ochrony prawnej jest droga cywilna. Je¿eli sprawc¹
jest osoba pe³noletnia mo¿emy w imieniu naszego
dziecka domagaæ siê zaniechania naruszenia, usu-

niêcia skutków naruszenia, a tak¿e zadoœæuczynie-
nia pieniê¿nego za doznan¹ krzywdê lub zap³aty
odpowiedniej sumy na wskazany cel spo³eczny

Uprawnienie to realizujemy przez sformu³owa-
nie pozwu do s¹du cywilnego, w³aœciwego dla
miejsca zamieszkania pozwanego, czyli spraw-
cy naruszenia dóbr lub dla miejsca dokonania
naruszenia. Oznacza to, ¿e musimy dok³adnie wie-
dzieæ kim jest naruszaj¹cy i gdzie mieszka, po-
nadto nale¿y udowodniæ naruszenie dóbr. Od
pozwu nale¿y wnieœæ op³atê. W przypadku spraw
dotycz¹cych dóbr osobistych, wysokoœæ tej op³a-
ty kszta³tuje siê w granicach od 30 do 600 z³.

Pozew powinien obejmowaæ nastêpuj¹ce ele-
menty:

1. Okreœlenie s¹du, do którego jest kierowany
(S¹d Okrêgowy, Wydzia³ Cywilny w ................).

2. Dok³adne oznaczenie stron i przedstawicieli
ustawowych wraz z danymi obejmuj¹cymi miej-
sce zamieszkania.

4. Nazwê pisma-pozew o ochronê dóbr osobi-
stych oraz o zap³atê kwoty ........... z³.

5. Okreœlenie ¿¹dania pozwu oraz przytoczenie
okolicznoœci, dowodów uzasadniaj¹cych to ¿¹da-
nie.

6. Podpisy powoda, ewentualnie przedstawiciela
ustawowego.

7. Wymienienie za³¹czników (patrz wzór nr 1).
Szczególnym rodzajem naruszenia wizerunku jest

opublikowanie w Internecie zdjêcia lub filmu przed-
stawiaj¹cego nagie dziecko. W przypadku tym, co
prawda, mamy do czynienia z naruszeniem wize-
runku, nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e opublikowa-
nie w Internecie, w jakiejkolwiek formie, zdjêcia
nagiego dziecka (osoby poni¿ej 18 roku ¿ycia) jest
tak¿e przestêpstwem rozpowszechniania pornogra-
fii z udzia³em ma³oletniego z art. 202 § 3 k.k.: Kto
w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub
sprowadza, przechowuje lub posiada albo rozpo-
wszechnia lub publicznie prezentuje treœæ/porno-
graficzne z udzia³em ma³oletniego a/bo treœci por-
nograficzne zwi¹zane z prezentowaniem przemocy
lub pos³ugiwaniem siê zwierzêciem, podlega karze
pozbawienia wolnoœci od 6 miesiêcy do lat 8.  Jest
to przestêpstwo œcigane z urzêdu, zatem nale¿y
zg³osiæ je w formie zawiadomienia o przestêpstwie
do prokuratury.

* Naruszenie czci (znies³awienie, zniewa¿enie)
Dzia³ania
• Wszelkie zachowania uw³aczaj¹ce czyjejœ

godnoœci, stanowi¹ce przejaw lekcewa¿enia oraz
pogardy.

• Zniewa¿enie drugiej osoby w Internecie lub
przy u¿yciu innych technologii komunikacyjnych.
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• Pomówienie (oszczerstwo) o takie postêpo-

wanie lub w³aœciwoœci, które mog¹ dan¹ osobê
poni¿yæ w opinii publicznej.

• U¿ycie wizerunku osoby w celu jej oœmiesza-
nia, upokorzenia.

• Wypowiadanie pod adresem pokrzywdzonego
zniewa¿aj¹cych go wulgaryzmów lub epitetów.

Formy
• Umieszczenie wizerunku osoby w celu jej

oœmieszenia, np. na stronie internatowej, na blo-
gu, w serwisie spo³ecznoœciowym, rozes³anie e-
mailem lub przez telefon komórkowy.

• Umieszczanie w Internecie lub przesy³anie
drog¹ e-mailow¹, przy u¿yciu komunikatorów,
serwisów spotecznoœciowych, telefonu komórko-
wego itp. obra¿aj¹cych kogoœ treœci i opinii.

• Tworzenie kompromituj¹cych i oœmieszaj¹-
cych stron internetowych, blogów, fa³szywych
kont i profili w serwisach spo³ecznoœciowych.

• Rozsy³anie drog¹ e-mailow¹ lub przez tele-
fon komórkowy ró¿nego rodzaju kompromituj¹-
cych materia³ów.

Konwencja o Prawach Dziecka
Art. 8.
1. Pañstwa-Strony podejmuj¹ dzia³ania maj¹ce

na celu poszanowanie prawa dziecka do zacho-
wania jego to¿samoœci, w tym obywatelstwa, na-
zwiska, stosunków rodzinnych, zgodnych z pra-
wem, z wy³¹czeniem bezprawnych ingerencji.

2. W przypadku, gdy dziecko zosta³o bezpraw-
nie pozbawione czêœci lub wszystkich elemen-
tów swojej to¿samoœci, Pañstwa-Strony oka¿¹
w³aœciw¹ pomoc i ochronê w celu jak najszyb-
szego przywrócenia jego to¿samoœci.

Kodeks karny
Art. 212.
§ 1. Kto pomawia inn¹ osobê, grupê osób, in-

stytucjê, osobê prawn¹ lub jednostkê organiza-
cyjn¹ niemaj¹c¹ osobowoœci prawnej o takie po-
stêpowanie lub w³aœciwoœci, które mog¹ poni¿yæ
j¹ w opinii publicznej lub naraziæ na utratê za-
ufania potrzebnego dla danego stanowiska, za-
wodu lub rodzaju dzia³alnoœci, podlega grzyw-
nie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolno-
œci do roku.

§ 2. Je¿eli sprawca dopuszcza siê czynu okreœlo-
nego w § 1 za pomoc¹ œrodków masowego komu-
nikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do lat 2.

§ 3. W razie skazania za przestêpstwo okreœlo-
ne w § 1 lub 2 s¹d mo¿e orzec nawi¹zkê na rzecz

pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzy¿a
albo na inny cel spo³eczny wskazany przez po-
krzywdzonego.

§4. Œciganie przestêpstwa okreœlonego w § 1
lub 2 odbywa siê z oskar¿enia prywatnego.

Art. 216.
§ 1. Kto zniewa¿a inn¹ osobê w jej obecnoœci

albo choæby pod jej nieobecnoœæ, lecz publicz-
nie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej
dotarta, podlega grzywnie albo karze ogranicze-
nia wolnoœci.

§ 2. Kto zniewa¿a inn¹ osobê za pomoc¹ œrod-
ków masowego komunikowania, podlega grzyw-
nie, karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawie-
nia wolnoœci do roku.

§ 3. Je¿eli zniewagê wywo³a³o wyzywaj¹ce za-
chowanie siê pokrzywdzonego albo je¿eli po-
krzywdzony odpowiedzia³ naruszeniem nietykal-
noœci cielesnej lub zniewag¹ wzajemn¹, s¹d mo¿e
odst¹piæ od wymierzenia kary.

§ 4. W razie skazania za przestêpstwo okreœlo-
ne w § 2 s¹d mo¿e orzec nawi¹zkê na rzecz po-
krzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzy¿a
albo na inny cel spo³eczny wskazany przez po-
krzywdzonego.

§ 5. Œciganie odbywa siê z oskar¿enia prywatnego.

Przyk³ady
=> Dosta³am wczoraj link do takiego filmiku

na youtubie. Moja kole¿anka napisa³a mi, ¿e du¿o
osób ode mnie ze szko³y dosta³o na GG taki link.
A na tym filmiku jest jak jedna dziewczyna od
nas ze szko³y robi siku. Jest mi jej bardzo szko-
da. Czy mogê jej jakoœ pomóc?

=> Podobno jedna dziewczyna umieœci³a na
swoim blogu opowieœæ o mnie. Pisze tam niepraw-
dziwe rzeczy, które mnie obra¿aj¹, a najgorsze
jest, ¿e podaje tam moje dane i mój nr GG, ¿eby
inni mogli mi pisaæ, jaka jestem g³upia...

Dla dzieci, zw³aszcza tych nastoletnich, niezwy-
kle wa¿n¹ rolê odgrywa wygl¹d oraz pozycja w
grupie spo³ecznej. Osoby w tym wieku czêsto nie
potrafi¹ zachowywaæ zdrowego dystansu do man-
kamentów swojej urody czy swoich ograniczeñ.
Zabiegaj¹c o akceptacjê wœród rówieœników, szu-
kaj¹ samoakceptacji. Dlatego te¿ ogromnie krzyw-
dz¹ce s¹ dla m³odych ludzi sytuacje oœmieszania
ich w oczach zarówno ich kolegów, jak i osób
doros³ych. Naœmiewanie siê z czyichœ wad, takich
jak oty³oœæ czy tr¹dzik, przezywanie kogoœ, wy-
myœlanie nieprawdziwych, kompromituj¹cych
historii na czyjœ temat, to czêsto wystêpuj¹ce w
szkole formy przemocy psychicznej. Umieszcze-
nie jednak takich treœci w cyberprzestrzeni stwa-



17
rza w dzieciach poczucie globalnoœci ich upoko-
rzenia, a jednoczeœnie potêguje ich rozpacz w
zwi¹zku z bezradnoœci¹ wobec tych praktyk. W
zwi¹zku z bardzo du¿¹ wra¿liwoœci¹ dzieci wo-
bec tego rodzaju form krzywdzenia, nie mo¿na
ich lekcewa¿yæ, mimo ¿e czasem wydaj¹ siê nam
doros³ym mato szkodliwe czy wrêcz absurdalne.

Komentarz prawnika
Opisane powy¿ej formy cyberprzemocy mo¿na

okreœliæ jako przestêpstwo znies³awienia lub znie-
wagi opisane w Kodeksie karnym. Zatem w tym
przypadku do ochrony dziecka wykorzystaæ na-
le¿y drogê karn¹.

Podkreœliæ nale¿y, ¿e oba te przestêpstwa s¹
prywatnoskargowe, co oznacza, ¿e osoba po-
krzywdzona lub jej przedstawiciel prawny musz¹
sformu³owaæ prywatny akt oskar¿enia i z³o¿yæ go
w s¹dzie rejonowym, wydziale karnym w³aœciwym
ze wzglêdu na miejsce pope³nienia przestêpstwa.

W tym przypadku nale¿y równie¿ mieæ wiedzê
o tym, kto jest sprawc¹ przestêpstwa, a tak¿e po-
siadaæ jego dok³adne dane oraz dowody pope³-
nionego przestêpstwa. Dowodami w tego rodzaju

sprawie mog¹ byæ materia³y z Internetu zgrane
na p³ytê lub inny noœnik, ewentualnie wydruko-
wane, z podaniem adresów danych stron interne-
towych, na których byty prezentowane. Dowo-
dem mog¹ byæ równie¿ zeznania œwiadków, któ-
rzy s³yszeli lub widzieli okolicznoœci nagrania i
samo nagranie.

Je¿eli sprawc¹ cyberprzemocy jest osoba poni-
¿ej 17 roku ¿ycia, dzia³ania w sprawie realizuje
s¹d rodzinny i nieletnich – tam sk³adamy zawia-
domienie o czynie zabronionym.

2. W³amania
Dzia³ania
o W³amanie do miejsca w Internecie strze¿one-

go has³em lub  Innym zabezpieczeniem.

Formy
• W³amania na:
– konto e-mailowe,
– profil w serwisie spo³ecznoœciowym,
– na b³oga,
– inne miejsce strze¿one has³em lub innym za-

bezpieczeniem w celu uzyskania jakichœ infor-
macji,

• W³amanie (jak wy¿ej) oraz wprowadzanie
zmian typu: zmiana has³a, dokonanie zmian w
treœci czy w wygl¹dzie strony/profilu, dodanie lub
usuniêcie zdjêæ, niszczenie, uszkadzanie.

Jak prawo chroni dzieci

Konwencja o Prawach Dziecka
Art. 16.
1. ¯adne dziecko nie bêdzie podlega³o arbi-

tralnej lub bezprawnej ingerencji w sferê jego
¿ycia prywatnego, rodzinnego lub domowego czy
w korespondencjê ani bezprawnym zamachom na
jego honor i reputacjê.

2. Dziecko ma prawo do ochrony prawnej prze-
ciwko tego rodzaju ingerencji lub zamachom.

Kodeks karny
Art. 267.
§ 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje informacjê

dla niego nie przeznaczon¹, otwieraj¹c zamkniê-
te pismo, pod³¹czaj¹c siê do przewodu s³u¿¹cego
do przekazywania informacji lub prze³amuj¹c
elektroniczne, magnetyczne albo inne szczegól-
ne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolno-
œci do lat 2.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu uzy-
skania informacji, do której nie jest uprawniony,
zak³ada lub pos³uguje siê urz¹dzeniem pods³u-

Schemat 2. Procedura postêpowania w przy-
padku zniewagi i znies³awienia.
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chowym, wizualnym albo innym urz¹dzeniem
specjalnym.

§ 3. Tej samej karze podlega, kto informacjê
uzyskan¹ w sposób okreœlony w § 1 lub

2 ujawnia innej osobie.
§ 4. Œciganie przestêpstwa okreœlonego w § 1-3

nastêpuje na wniosek pokrzywdzonego.
Art. 268a.
§ 1. Kto, nie bêd¹c do tego uprawnionym, nisz-

czy, uszkadza, usuwa, zmienia lub utrudnia do-
stêp do danych informatycznych albo w istotnym
stopniu zak³óca lub uniemo¿liwia automatyczne
przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie
takich danych, podlega karze pozbawienia wol-
noœci do lat 3.

§ 2. Kto, dopuszczaj¹c siê czynu okreœlonego
w § 1, wyrz¹dza znaczn¹ szkodê maj¹tkow¹, pod-
lega karze pozbawienia wolnoœci od 3 miesiêcy
do lat 5.

§ 3. Œciganie przestêpstwa okreœlonego w § 1
lub 2 nastêpuje na wniosek pokrzywdzonego.

Przyk³ady
=> Ktoœ w³ama³ siê na mojego b³oga i wszyst-

ko tam popsu³. Moje zdjêcia s¹ przerobione, ¿e
jestem gruby i mam pryszcze i s¹ jeszcze k³amli-
we teksty o mnie, które obra¿aj¹ mnie i moj¹ ro-
dzinê. Ktoœ zmieni³ te¿ moje has³o i teraz nie mogê
tego usun¹æ...

=> Ktoœ siê w³ama³ na moje epulsa i ukrad³
moje epulsary!! Bardzo ciê¿ko na nie pracowa-
³am i teraz nie wiem co mam zrobiæ. To  nie-
sprawiedliwe.

=> W ostatnim czasie najwyraŸniej ktoœ w³a-
muje siê na skrzynkê e-mailow¹ mojej córki. Jej
znajomi otrzymuj¹ rzekomo od niej ró¿ne wiado-
moœci (w tym te¿ o treœci nieprzyzwoitej), pod-
czas gdy to nie ona jest ich adresatem. Dzwoni³a
do mnie dziœ mama jednej z kole¿anek córki i
by³a oburzona takim postêpowaniem. Trudno mi
by³o jej wyt³umaczyæ, ¿e to nie moja córka. Co
mo¿emy zrobiæ?

=> W ubieg³ym roku spotyka³am siê z pewnym
18-letnim ch³opakiem. Na pocz¹tku wszystko by³o
dobrze, ale szybko okaza³o siê, ¿e on jest bardzo
zazdrosny o mnie. Ju¿ minê³o kilka miesiêcy od
kiedy nie jesteœmy razem, a on wci¹¿ m/pisze, ¿e
nigdy ze mnie nie zrezygnuje. Jakiœ czas temu
zauwa¿y³am, ¿e na mojej skrzynce e-mailowej
pojawiaj¹ siê wiadomoœci, które oznaczone s¹ jako
przeczytane, choæ ja nie otwiera³am ich. Myœla-
³am, ¿e to jakieœ problemy z portalem. Wczoraj
dosta³am informacjê od naszego wspólnego zna-

jomego, ¿e Pawe³ robi mi jakieœ œwiñstwa i ¿e
w³amuje siê na moje Gadu-Gadu i skrzynkê e-
mailow¹, i wszystko czyta. Co mogê zrobiæ, ¿eby
siê od niego uwolniæ!?

Wœród otrzymywanych przez Helpline.org.pl
zg³oszeñ o cyberprzemocy istotn¹ czêœæ stano-
wi¹ zg³oszenia dotycz¹ce w³amañ. Przez w³ama-
nie rozumiemy tak¹ sytuacjê, gdy bezprawnie
zostaje prze³amane w Internecie zabezpieczenie:
has³a, kody dostêpu itp. W³amanie na czyjeœ konto
jest kolejn¹ form¹ cyberprzemocy, gdy¿ godzi w
wa¿ne dla dzieci prawo do prywatnoœci. M³odzi
internauci czêsto du¿o pracy wk³adaj¹ w przygo-
towanie swojego b³oga czy konta w serwisie spo-
³ecznoœciowym. Czêsto jest on niczym ich wizy-
tówka, dlatego s¹ bardzo zaanga¿owani w to, by
by³ on jak najbardziej atrakcyjny i oryginalny.
Podobnie jest z kontami w serwisach spoteczno-
œciowych, które staj¹ siê przestrzeni¹ spotkañ z
rówieœnikami - nie widaæ tam czyjegoœ stroju ani
makija¿u, widaæ natomiast czyjœ interfejs. Dlate-
go sytuacje w³amania i niszczenia czy dokony-
wania zmian w tego rodzaju miejscach wi¹¿¹ siê
z bardzo du¿ymi emocjami dzieci. W kategorii
w³amañ mieœci siê równie¿ szereg dzia³añ zwi¹-
zanych z nieuprawnionym dostêpem na konto e-
mailowe, czy na komunikatory. W³amania te naj-
czêœciej dokonywane s¹ w celu zdobycia infor-
macji o dziecku, co spotyka siê z poczuciem na-
ruszenia prywatnoœci oraz ze sprzeciwem dzieci
podobnym jak u doros³ych.

Komentarz prawnika
W sytuacjach opisanych powy¿ej naruszeñ pra-

wa wykorzystujemy drogê karn¹. Opisane przy-
padki wyczerpuj¹ znamiona przestêpstwa z arty-
ku³ów: 267 i 268a k.k. S¹ to przestêpstwa pu-
blicznoskargowe, co oznacza, ¿e pokrzywdzony
lub jego przedstawiciel musi z³o¿yæ zawiadomie-
nie na policjê lub do prokuratury, w³aœciwej ze
wzglêdu na miejsce pope³nienia czynu, o podej-
rzeniu pope³nienia przestêpstwa. Instytucje te
zajm¹ siê wyjaœnieniem okolicznoœci sprawy W
zawiadomieniu nie trzeba okreœlaæ sprawcy gdy¿
rol¹ policji i prokuratury jest znaleŸæ sprawcê i
udowodniæ mu winê. Nie oznacza to jednak, ¿e
jesteœmy zwolnieni z obowi¹zku podania faktów
i okolicznoœci czynu. Nale¿y w zawiadomieniu
podaæ wszystkie okolicznoœci czynu, dowody je-
œli siê takie posiada oraz podaæ osoby które mo-
g³yby byæ œwiadkami. Nale¿y liczyæ siê tak¿e z
faktem, ¿e pokrzywdzone przestêpstwem ma³olet-
nie dziecko bêdzie przes³uchiwane. Oba te prze-
stêpstwa s¹ przestêpstwami œciganymi na wnio-



19
sek pokrzywdzonego. Aby rozpoczêty siê dzia³a-
nia prawne, rodzic/opiekun prawny pokrzywdzo-
nego musi w zawiadomieniu z³o¿yæ wyraŸny
wniosek o œciganie. Dziecku, jako pokrzywdzo-
nemu i œwiadkowi tego przestêpstwa, nie bêdzie
przys³ugiwa³a ochrona z art. 185 a i b k.p.k., czy-
li jednorazowe przes³uchanie w przyjaznym po-
koju przes³uchañ w toku ca³ego postêpowania.

Schemat 3. Procedura postêpowania w przy-
padku w³amania.

3. GroŸby
Dzia³ania
• Gro¿enie komuœ pope³nieniem przestêpstwa

(np. pozbawieniem ¿ycia) przez Internet.
• Kierowanie do dziecka, za pomoc¹ narzêdzi

dostêpnych w Internecie, gróŸb w celu zmusze-
nia go do okreœlonego dzia³ania w taki sposób,
¿e groŸba ta wzbudza obawê, ¿e zostanie pope³-
niona.

Formy
• Przesy³anie gróŸb drog¹ e-mailow¹ lub za

pomoc¹ innych narzêdzi dostêpnych w Interne-
cie, takich jak czat, komunikatory, forum.

• Gro¿enie innej osobie przy u¿yciu Internetu
lub telefonu komórkowego, stosuj¹c s³owo, pi-
smo, gest lub inne zachowanie oddzia³ywuj¹ce
na psychikê odbiorcy.

Jak prawo chroni dzieci

Konwencja o Prawach Dziecka
Art. 19.
1. Pañstwa-Strony bêd¹ podejmowa³y wszel-

kie w³aœciwe kroki w dziedzinie ustawodaw-

czej, administracyjnej, spo³ecznej oraz wycho-
wawczej dla ochrony dziecka przed wszelkimi
formami przemocy fizycznej b¹dŸ psychicznej,
krzywdy lub zaniedbania b¹dŸ z³ego trakto-
wania lub wyzysku, w tym wykorzystywania
w celach seksualnych,

Dzieci pozostaj¹cych pod opiek¹ rodzica(ów),
opiekuna(ów) prawnego(ych) lub innej osoby
sprawuj¹cej opiekê nad dzieckiem.

Kodeks karny
Art. 190.
§ 1. Kto grozi innej osobie pope³nieniem prze-

stêpstwa na jej szkodê lub szkodê osoby najbli¿-
szej, je¿eli groŸba wzbudza w zagro¿onym uza-
sadnion¹ obawê, ¿e bêdzie spe³niona, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo po-
zbawienia wolnoœci do lat 2.

§ 2. Œciganie nastêpuje na wniosek pokrzyw-
dzonego.

Art. 191.
§ 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub

groŸbê bezprawn¹ w celu zmuszenia innej oso-
by do okreœlonego dzia³ania, zaniechania lub
znoszenia, podlega karze pozbawienia wolno-
œci do lat 3.

§ 2. Je¿eli sprawca dzia³a w sposób okreœlony
w § 1 w celu wymuszenia zwrotu wierzytelnoœci,
podlega karze pozbawienia wolnoœci od 3 mie-
siêcy do lat 5.

=> Ostatnio dostajê na GG ró¿ne groŸby. Na
pocz¹tku nie przejmowa³am siê tym i zablokowa-
³am tê osobê, ale ona teraz wci¹¿ pisze do mnie  z
nowych numerów i raz napisa³a m/gdzie miesz-
kam, i ¿e przyjdzie pod mój dom kiedyœ i mnie
zleje. Teraz siê bojê wychodziæ sama... Kiedyœ roz-
mawia³am z jednym Krzyœkiem na czacie i myœla-
³am, ¿e to mój przyjaciel. On siê chyba póŸniej we
mnie zakocha³. Aleja nie chcia³am, ¿eby to by³o
coœ wiêcej. Niestety, wys³a³am mu kiedyœ kilka
bardzo prywatnych zdjêæ i teraz on pisze, ¿e jeœli
nie spotkam siê z nim, to on wyœle te zdjêcie moim
rodzicom i nauczycielom na naszej klasie. Wiem,
¿e by³am g³upia, ale teraz nie wiem, co zrobiæ...

=> Od jakiegoœ czasu dostajê bardzo dziwne e-
maile od jakiegoœ anonima. Na pocz¹tku to by³y
zdjêcia umar³ych ludzi z podpisem "ju¿ nied³ugo
te¿ ciê to czeka". A teraz ktoœ zrobi³ fotomonta¿
mojego zdjêcia z naszej-klasy i le¿ê na nim w
trumnie, a pod spodem jest napis "trzeba by³o
uwa¿aæ", l ten ktoœ wie, gdzie chodzê do szko³y,
bo na tym zdjêciu w tle by³ umieszczony nasz
szkolny budynek. Bojê, ¿e to nie jest ju¿ tylko
g³upi ¿art, ¿e to mo¿e naprawdê jakiœ psychol...
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Gro¿enie komuœ przy u¿yciu narzêdzi dostêpnych

w Internecie jest wœród dzieci o tyle popularne, o ile
wi¹¿e siê z poczuciem anonimowoœci i bezkarnoœci.
M³odzi internauci czêsto nie zdaj¹ sobie sprawy z tego,
¿e istnieje mo¿liwoœæ identyfikacji nadawcy danego
komunikatu, ¿e nie pozostan¹ bezkarni tylko dlatego,
¿e w Internecie nikt ich nie znajdzie. Policja posiada
specjalistyczne narzêdzia, które umo¿liwiaj¹ identyfi-
kacjê i dotarcie do twórców niedozwolonych treœci.

Komentarz prawnika
W przypadku gdy dziecko jest ofiar¹ dzia³añ, które

mo¿emy okreœliæ jako groŸby pope³nienia przestêp-
stwa (groŸby karalne), jak w przyk³adzie 1 i 3, lub
groŸby w celu zmuszenia odbiorcy do okreœlonego
zachowania (groŸby bezprawne), jak w przyk³adzie 2,
nale¿y zawiadomiæ policjê lub prokuraturê w³aœciw¹
ze wzglêdu na miejsce pope³nienia czynu. Zg³oszenie
powinno posiadaæ formê zawiadomienia o podejrze-
niu pope³nienia przestêpstwa. GroŸb¹ bezprawn¹ jest
zarówno groŸba, o której mowa w art. 190 k.k., jak i
groŸba spowodowania postêpowania karnego lub roz-
g³oszenia wiadomoœci uw³aczaj¹cej czci zagro¿onego
lub osoby mu najbli¿szej. Nie stanowi groŸby zapo-
wiedŸ spowodowania postêpowania karnego, je¿eli ma
ona jedynie na celu ochronê prawa naruszonego prze-
stêpstwem (art. 115 § 12 k.k.). W przypadku groŸby

Schemat 4. Procedura postêpowania w przy-
padku gróŸb.

bezprawnej, która jest przestêpstwem wnioskowym,
nale¿y do³¹czyæ wniosek o œciganie.

Dalsze dzia³ania poprowadz¹ prokuratura i poli-
cja. Nale¿y liczyæ siê z tym, ¿e dziecko bêdzie prze-
s³uchiwane. W tym wypadku przys³uguje mu ochro-
na z art. 185ai 185b k.p.k., czyli jednorazowe prze-
s³uchanie w toku ca³ego postêpowaniaw przyjaznym
pokoju przes³uchañ. Wzór zawiadomienia o przestêp-
stwie jest analogiczny jak w przypadku w³amania.

4. Wulgaryzmy
Dzia³ania
• U¿ywanie w Internecie wulgarnych zwrotów (w

miejscach dostêpnych powszechnie, czyli niewy-
magaj¹cych np. znajomoœci has³a i logowania siê).

• Umieszczenie w Internecie nieprzyzwoitego
zdjêcia, rysunku, obrazu (w miejscach dostêpnych
powszechnie).

Formy
• Nagminne u¿ywanie w Internecie, w miejscach

komunikacji wielu osób (np. czat, forum) nieprzy-
zwoitych s³ów.

• Umieszczanie w Internecie, w miejscu po-
wszechnie dostêpnym zdjêæ i obrazów o treœci
nieprzyzwoitej czy obscenicznej.

Jak prawo chroni dzieci

Kodeks wykroczeñ
Art. 141.
Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzy-

zwoite og³oszenie, napis lub rysunek albo u¿ywa
s³ów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia
wolnoœci, grzywny do 1500 z³ albo karze nagany.

Przyk³ad
=> Mój 10-letni syn jest uczestnikiem forum dys-

kusyjnego "Klub Myszki Miki". Od pewnego czasu
ktoœ pojawia siê na tym forum /zostawia bardzo
wulgarne komentarze i wpisy. Nie tylko bluzga, ale
czasem nawet przeklina innych uczestników. Ad-
ministracja forum nie reaguje wystarczaj¹co szyb-
ko i komentarze te s¹ widoczne d/a dzieci czasem
nawet klika dni. To niedopuszczalne, zw³aszcza ¿e
uczestnicy forum maj¹ œrednio 9-11 lat...

Wœród otrzymywanych w Helpline.org.pl zg³oszeñ
i pytañ od dzieci i m³odzie¿y nale¿y wyró¿niæ tak-
¿e te, dotycz¹ce niestosownego "zachowania siê" w
Internecie. Dzieci, zw³aszcza ci najm³odsi u¿ytkow-
nicy Internetu, czêsto czuj¹ siê zawstydzone lub
za¿enowane tym, co w Internecie zobacz¹ lub prze-
czytaj¹. Zdarza siê, niestety, ¿e dziecko trafia w In-
ternecie na treœci nieprzyzwoite, do których nale¿¹
równie¿ wulgarne wypowiedzi, przezwiska, tzw. blu-
zganie. Bywa jednak równie¿, ¿e ktoœ staje siê obiek-
tem takich wyzwisk. Wœród starszej ju¿ m³odzie¿y
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jest to czêsto, znan¹ z podwórka, form¹ s³ownych
potyczek, któr¹ traktuje siê z przymru¿eniem oka.
Czêsto jednak przezwiska takie s¹ dla odbiorców
szokuj¹ce oraz bardzo krzywdz¹ce i przejmuj¹ce.

Komentarz prawnika
Takie dzia³ania to olbrzymi problem, wystêpuj¹

one czêsto w Internecie. Jest to wykroczenie i
nale¿y zg³osiæ je na policjê. Nale¿y jednak pa-
miêtaæ, ¿e je¿eli potencjalnymi sprawcami s¹
ma³oletni, to spraw¹ zajmie siê s¹d rodzinny i
nieletnich. Rodzice lub opiekunowie dziecka
mog¹ sami bezpoœrednio zg³osiæ zachowania
ma³oletniego w s¹dzie rodzinnym

i nieletnich lub zg³oszenia dokona policja, je-
¿eli wykryje, ¿e sprawcami s¹ ma³oletni.

Schemat 5. Procedura postêpowania w przy-
padku wulgaryzmów.

5. Nêkanie
Dzia³ania
• Z³oœliwe niepokojenie jakiejœ osoby w celu

dokuczenia jej poprzez wykorzystanie Internetu.
• Wielokrotne powtarzanie jakiegoœ dzia³ania w In-

ternecie skierowanego na jak¹œ osobê wbrew jej woli.
Formy
• Wielokrotne wysy³anie komuœ w Internecie

lub przy u¿yciu telefonu komórkowego niechcia-

nych lub uprzykrzaj¹cych informacji, obrazów,
linków itp., zw³aszcza gdy dokonuje siê tego, ko-
rzystaj¹c z ró¿nych form internetowej komunika-
cji naraz.

• Bardzo czêste wysy³anie komuœ e-maili i in-
formacji za pomoc¹ komunikatorów, czatów, po-
mimo wyraŸnej niezgody odbiorcy.

• Wpisywanie bardzo du¿ej liczby niechcia-
nych komentarzy pod zdjêciami czy wypowie-
dziami danej osoby w internecie.

Jak prawo chroni dzieci
Kodeks wykroczeñ

Art. 107.
Kto w celu dokuczenia innej osobie z³oœliwie

wprowadza j¹ w b³¹d lub w inny sposób z³oœli-
wie niepokoi, podlega karze ograniczenia wol-
noœci, grzywny do 1500 z³ albo karze nagany.

Przyk³ad
=> Jestem mam¹ 11-letniego Kamila. Od jakie-

goœ czasu syn otrzymuje na adres e-mailowy mnó-
stwo wiadomoœci o niemi³ej treœci typu: „Wiesz,
¿e w klasie nikt Ciê nie lubi”, „Ale mi Ciebie
szkoda, ¿e jesteœ taki brzydki” i wiele podobnych.
Podobne komunikaty syn otrzymuje na Gadu-
Gadu. Pomimo ¿e blokujemy numery tych kont,
ktoœ najwyraŸniej zak³ada wci¹¿ nowe. Podejrze-
wam, ¿e odpowiedzialni s¹ za to dwaj ch³opcy z
k/asy syna, ale nie wiem tego na pewno. Proszê o
informacjê, co mogê zrobiæ w tej sytuacji.

Nêkanie jest form¹ cyberprzemocy wi¹¿¹c¹ siê z
nachalnoœci¹ i uporem nadawcy, który przez liczbê i
intensywnoœæ nadawanych komunikatów chce osi¹-
gn¹æ postawiony sobie cel. Czasem zale¿y mu na
tym, by kogoœ przekonaæ do jakiejœ czynnoœci, cza-
sem chodzi o przestraszenie kogoœ, a jeszcze innym
razem o dokuczenie. Internet daje wiele mo¿liwoœci
kontaktu z dan¹ osob¹ oraz sposobów oddzia³ywa-
nia na ni¹. „Bombardowanie” e-mailami, komunika-
tami na Gadu-Gadu, Skype, komentarzami do zdjêæ i
informacjami zostawianymi na kontach w serwisach
spo³ecznoœciowych wywo³uje u odbiorców poczu-
cie przyt³oczenia, osaczenia i strach b¹dŸ z³oœæ.

Dzieci chc¹ unikaæ kontaktu z osob¹ nêkaj¹c¹,
jednoczeœnie jednak nie chc¹ rezygnowaæ ze swo-
ich aktywnoœci w Internecie i miejsc kontaktu z
przyjació³mi i znajomymi. Zrozumia³y dylemat
dziecka bêdzie mu du¿o proœciej rozstrzygn¹æ
przy wsparciu i pomocy osób doros³ych.

Komentarz prawnika
W tym przypadku wymienione powy¿ej dzia-

³ania nale¿y zg³osiæ na policjê. Opisane formy
cyberprzemocy s¹ wykroczeniem. Procedura jest
analogiczna jak w przypadku wulgaryzmów.
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Uwagi:
1. Prywatny akt oskar¿enia nale¿y z³o¿yæ w s¹-

dzie rejonowym, w wydziale karnym
w³aœciwym ze wzglêdu na miejsce pope³nienia

przestêpstwa.
2. Nale¿y podaæ wszystkie dane oskar¿onego.
3. Pismo nale¿y uzasadniæ i przedstawiæ dowo-

dy winy oskar¿onego.
4. W przypadku zniewagi dokonanej w Interne-

cie bardzo wa¿ne jest zabezpieczenie dowodów.
Nale¿y zanotowaæ datê i czas otrzymania mate-
ria³u, treœæ wiadomoœci oraz, jeœli to mo¿liwe,
dane nadawcy (nazwê u¿ytkownika, adres e-mail,
numer telefonu komórkowego itp.) lub adres stro-
ny www, na której pojawi³y siê zniewa¿aj¹ce tre-
œci czy profil.

5. Pokrzywdzony, mimo i¿ jest niepe³noletni,
bêdzie uczestnikiem postêpowania jako œwiadek.

Psychologiczne aspekty
cyberprzemocy
Katarzyna Fenik

Do Helpline.org.pl w czasie pierwszego roku
jego dzia³ania wp³ynê³o ponad 500 zg³oszeñ
zwi¹zanych z cyberprzemoc¹ – to prawie 1/3
wszystkich zg³oszeñ wymagaj¹cych podjêcia in-
terwencji przez konsultantów. Za pomoc¹ poczty
e-mail (helpline@helpline.org.pl), czatu (na stro-
nie www.helpline.org.pl), telefonu (O 800 100 100,
w godz, 11-16) dzieci, ich rodzice oraz profesjo-

naliœci konsultuj¹ siê z Helpline.org.pl w sytu-
acjach zagro¿enia bezpieczeñstwa dzieci w Inter-
necie. Zg³oszenia do Helpline.org.pl daj¹ wiedzê
o zjawisku cyberprzemocy, reakcjach ofiar, spraw-
ców i potrzeb zwi¹zanych z interwencj¹.

Jak rozumieæ cyberprzemoc?
Jeœli m³ody cz³owiek podejmuje dzia³ania o

charakterze cyberprzemocy, oœmieszaj¹c, nêkaj¹c
czy poni¿aj¹c innego, jego zachowanie godzi w
spo³eczn¹ zasadê, która mówi, ¿e nale¿y szano-
waæ innych.

Motywacja do stosowania cyberprzemocy
przez m³odych ludzi zwi¹zana jest z czynnika-
mi rozwojowymi. Chc¹c zrealizowaæ potrzebê
przynale¿noœci d¹¿¹ do tego, by byæ atrakcyj-
nym dla grupy lub silnej postaci w grupie. Po-
trzeba akceptacji przez rówieœników lub ze stro-
ny silnej i/lub atrakcyjnej jednostki w grupie
powoduje, i¿ m³ody cz³owiek nie uruchamia
swojej oceny moralnej, tylko naœladuje dzia³a-
nia grupy lub jednostki, nawet jeœli ³ami¹ one
spo³ecznie akceptowane normy.

Innym wa¿nym czynnikiem steruj¹cym zacho-
waniem m³odych ludzi jest obawa przed byciem
ofiar¹. Aby nie zostaæ ofiar¹, przyjmuje siê rolê
sprawcy. Sprawca ma si³ê, moc, nie boi siê, budzi
poczucie zagro¿enia u innych.

Doœwiadczenie cyberprzemocy w ¿yciu
dziecka

Dziecko – ofiara przemocy wirtualnej to czêsto
ofiara wczeœniejszej przemocy rówieœniczej – oso-
ba wyró¿niaj¹ca siê czymœ na tle grupy, w jakiœ
sposób inna.

M³odzi ludzie oceniaj¹ siebie wed³ug wartoœci
nadanej przez grupê, której s¹ cz³onkami – klasê,
forum, portal spo³ecznoœciowy. Osoba wyœmiewa-
na przez grupê lub przez znacz¹cego cz³onka gru-
py prze¿ywa wstyd i upokorzenie. Czuje koncen-
tracjê uwagi na sobie-w czasie gdy atakuj¹ j¹ ró-
wieœnicy, a tak¿e w sytuacji interwencji nauczy-
cieli. Prze¿ywa to jako stygmatyzacjê i potwier-
dzenie bycia ofiar¹ – kimœ s³abym, samotnym,
innym ni¿ wszyscy.

Doœwiadczenie przemocy rówieœniczej w
¿yciu dziecka to nagromadzenie silnych, bar-
dzo trudnych uczuæ i myœli. Dziecko skrzyw-
dzone w wyniku dzia³añ rówieœników odczuwa
siln¹ izolacjê od grupy, poczucie osamotnie-
nia, niejednokrotnie rozpacz. Grupa rówieœni-
cza, która jest w okresie adolescencji najwa¿-
niejsz¹ grup¹ odniesienia, krzywdzi. Ofiara czuje
wiêc, ¿e jest poza grup¹. W takiej sytuacji czê-
sto pojawia siê chêæ powstrzymania sprawcy,
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cofniêcia czasu, aby krzywdzenie nigdy nie
mia³o miejsca. Dziecko prze¿ywa skrajne emo-
cje, bo wie, ¿e niemo¿liwe jest cofniêcie czasu
- zawê¿enie sytuacyjne emocji dziecka czêsto
jest przyczyn¹ myœli i prób samobójczych. Cy-
berprzemocy towarzyszy upublicznienie aktu
nêkania – w tej sytuacji ofiara ma potrzebê
znikniêcia, schowania siê.

Dziecko – jako sprawca cyberprzemocy
Sprawc¹ cyberprzemocy czêsto bywa osoba,

która ma niskie kompetencje spo³eczne – nie
jest w stanie za pomoc¹ sobie dostêpnych, spo-
³ecznie akceptowanych metod komunikacji
zwróciæ na siebie uwagê, której potrzebuje, i
zrealizowaæ wa¿nych dla siebie potrzeb. Chce
byæ dowartoœciowana przez grupê, zwróciæ na
siebie uwagê natychmiast – nie umie bowiem
odraczaæ gratyfikacji.

Wa¿nym aspektem stosowania cyberprzemocy
jest te¿ poczucie anonimowoœci w sieci, rozumia-
ne przez sprawcê jako bezkarnoœæ.

Jak dzieci wyra¿aj¹ potrzeby zwi¹zane z in-
terwencj¹?

Potrzeby dzieci wyra¿ane przy zg³oszeniach
dotycz¹cych cyberprzemocy to zazwyczaj w
przypadku ofiary – „cofn¹æ czas”, „jak najszyb-
ciej usun¹æ te treœci”, a sprawcy – „jakoœ to
odkrêciæ”.

Warto pamiêtaæ, ¿e ofiara, sprawca, œwiadek
potrzebuj¹ reakcji doros³ych na ka¿de zacho-
wanie o charakterze cyberprzemocy!

Ka¿de dziecko, które doœwiadcza³o cyberprze-
mocy – ofiara, sprawca i œwiadek potrzebuj¹ re-
akcji ze strony doros³ych. Musz¹ us³yszeæ, ¿e cy-
berprzemoc jest krzywdzeniem kogoœ. Nie jest
¿artem dzia³anie, które powoduje czyjeœ cierpie-
nie. Doroœli powinni tak¿e informowaæ o konse-
kwencjach, które gro¿¹ sprawcom przemocy, oraz
sugerowaæ reakcje ze strony dzieci – œwiadków
sytuacji.

Ze zg³oszeñ cyberprzemocy do Helpline.org.pl
Ch³opiec, który jest ofiar¹ cyberprzemocy ze

strony kilku ch³opców w szkole, pisze o swojej
desperacji – w³amuj¹c siê na strony internetowe
usuwa wpisy dotycz¹ce jego osoby (zw³aszcza
imienia).

...Mo¿e to dlatego, ¿e mam takie g³upie imiê, no
bo kto nazywa siê Zygmunt jak ma 15 lat!!! Mo¿e
coœ wymyœlicie – siedzia³em ca³y tydzieñ i usu-
wa³em wszystkie te wpisy. Mam ju¿ gdzieœ, ¿e ro-
biê coœ z³ego.

Dziewczynka, która prowadzi³a blog (interne-
towy pamiêtnik z mo¿liwoœci¹ zostawiania ko-

mentarza przez czytelników), opisywa³a swoje
pierwsze zauroczenie nauczycielem angielskiego.
Kole¿anka upublicznita te informacje w klasie,
wyœmiewaj¹c jej uczucia. Mama Karoliny pracu-
je za granic¹, dziewczynka prze¿ywa rozstanie z
ni¹, osamotnienie i brak zrozumienia ze strony
innych. Wielokrotnie mama zwraca³a uwagê
dziewczynce, ¿eby nie pisa³a wszystkiego co myœli
– „jak na spowiedzi”, bo ktoœ mo¿e wykorzystaæ
jej ufnoœæ i otwartoœæ.

Pewnie dzwoniê za póŸno i te¿ ju¿ nie mo¿ecie
nic zrobiæ, mój œwiat siê skoñczy³. Gdyby mama
tu by³a i wiedzia³a... Zreszt¹ i tak by³aby moja
wina. Tyle razy mówi³a, ¿e to nie spowiedŸ....

16-letni Wiktor opublikowa³ na portalu spotecz-
noœciowym swoje krytyczne uwagi dotycz¹ce
nauczycieli. Kolega, który próbowa³ go sobie
podporz¹dkowaæ, namawiaj¹c do k³amania w jego
obronie i dokonywania wspólnych kradzie¿y,
zemœci³ siê na nim za odmowê, przekazuj¹c na-
uczycielom zapisy. Wiktor zosta³ zawieszony w
prawach ucznia. Napisa³ do Helpline.org.pl:

Jezu!!! Gdybym wiedzia³, ¿e trzeba przytakiwaæ
- pewnie bym inaczej skoñczy³. Czemu siê na mnie
uwzi¹³!? Przecie¿ wszyscy gadaj¹ na nauczycieli...

Znany na swoim osiedlu jako bardzo dobry pi³-
karz 14-letni Piotrek da³ swoje nagie zdjêcie
dziewczynie. Po rozstaniu wykorzysta³a zdjêcie -
wstawi³a je do serwisu, w którym mo¿na umiesz-
czaæ zdjêcia bez zgody i wiedzy. Przekaza³a link
do tego miejsca w Internecie kole¿ankom i kole-
gom Piotrka. Ch³opiec kontaktowa³ siê z Helpli-
ne.org.pl kilka razy, wstydz¹c siê zg³osiæ sprawê-
w koñcu napisa³;

Zdecydowa³em siê to zg³osiæ. Wstyd m/strasz-
nie, ale dajcie to na policjê; i tak wszyscy wi-
dzieli moje zdjêcie, wszyscy, którzy mnie znaj¹ na
osiedlu.

Opracowano na postawie strony internetowej
Oœrodka Rozwoju Edukacji.
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Jury III Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckie-
go im. Józefa Bursewicza „O Z£OT¥ METAFO-
RÊ” oraz „METAFORÊ NIEPODLEG£¥”
Szczecin 2018, w sk³adzie: Kazimierz Burnat
(przewodnicz¹cy) poeta, t³umacz, publicysta,
dziennikarz, animator ruchu literackiego; Leszek
Dembek – poeta, prozaik, bibliotekarz, animator
kultury, prezes ZLP O. Szczecin; Ró¿a Czerniaw-
ska-Karcz – poetka, polonistka, ZLP O. Szcze-
cin; Danuta Sepuco (sekretarz) – poetka, dzien-
nikarka, pedago¿ka – po zapoznaniu siê ze 242
wierszami nades³anymi przez 68 uczestników z
43 miast w Polsce,  na posiedzeniu 25 maja 2018
r. wskaza³o laureatów i wyró¿nionych oraz auto-
rów wierszy zauwa¿onych:

W kategorii "O Z£OT¥ METAFORÊ"
GRAND PRIX – Iwonie Œwierkule "Flaming"

z Warszawy za zestaw wierszy
II nagrodê  –  Jackowi Tatarowi "lisikon" z War-

szawy za zestaw wierszy
III nagrodê ?  Annie Piliszewskiej "Angelika" z

Wieliczki za zestaw wierszy
WYRÓ¯NIENIA OTRZYMALI:
1. Ewa Goloch „kaba³a” z Turka za zestaw wierszy
2. Magdalena Cybulska „BODZISZEK” z

£odzi za zestaw wierszy
3. Pawe³ Œlusarczyk „Ridcully” z Zakopane-

go za zestaw wierszy
JURY ZAUWA¯Y£O WIERSZE AUTORÓW:
1. Edyta Rauhut „S(³)owa” Szczecin, wiersz –

nic siê nie sta³o
2. Karol Graczyk „Wodewil”, Toruñ, wiersz –

Wieczne sny
3. Ma³gorzata Goluda „37771”, Szczecin,

wiersz – Pustka
4. Anna Jakubczak „Alina Noren”, Szczecin,

wiersz – Hybryda
5. Gra¿yna Kmita „Z³ota Meta”, Zgorzelec,

wiersz – pamiêtaj
6. Mi³osz Marcin Zawadzki „kalameon”, Lip-

no, wiersz – hikikomori
7. Janusz Pyziñski „PUSTOSTAN” Podgrodzie,

wiersz – Trauma
8. Ma³gorzata Hrycaj „Penelopa” Szczecin,

wiersz – spóŸnieni kochankowie
9. Krzysztof Kokot „Benedyktynka” Nowy

Targ, wiersz – ostatni poci¹g

10. Miros³aw Mirowski „Gu.Prof.Gu-009”
Szczecin, wiersz  – Feniks – P³on¹cy Ptak

11. Marian Kwidziñski „RELAKS” Bia³ogard,
wiersz – Dominium istnienia

12. Barbara Moraczewska-Jankowska „IWA”
Szczecin, wiersz – Mój Vincent

13. Ma³gorzata Kulisiewicz  „Misiek 33” Kra-
ków, wiersz – Wyzwanie

14. Marzena Mariola Podkoœcielna „Wycho-
dzi na jedno” Podgrodzie, wiersz – List do Paw³a

15. Ewa W³odarska „kosiarze” Bia³ystok, wiersz
– Nie wszystko, co przychodzi, jest godne ojca
swego

16. Renata Beata Diaków „pieœñ ¿ycia” No-
wogród Bobrzañski, wiersz – Naszyjnik z czar-
nych pere³

w kategorii „METAFORA NIEPODLEG£A”
jury:

pierwszej nagrody nie przyzna³o
II nagrodê – Ma³gorzacie Hrycaj „Penelopa”

ze Szczecina za zestaw wierszy
III nagrodê – Annie Piliszewskiej „kwadra” z

Wieliczki za zestaw wierszy
WYRÓ¯NIENIA OTRZYMALI:
1. Magdalena Cybulska „Dymówka” z £odzi

za zestaw wierszy
2. Ludmi³a RaŸniak „Ferdek” z Koszalina za

zestaw wierszy
3. Anna Jakubczak „Alina Noren” ze Szczeci-

na za zestaw wierszy
JURY ZAUWA¯Y£O WIERSZE AUTORÓW:
1. Gra¿yna Kmita „Z³ota Meta” Zgorzelec,

wiersz – Drugie dno
2. Zygmunt Królak „Nikt obcy” Witolubie,

wiersz – Piêkna jak dziewczyna
3. Adam Wiktor Siedlecki „POMOST” Szcze-

cin, wiersz – Bia³e ³abêdzie
4. Grzegorz Dar³ak „SALWATOR” Kraków,

wiersz – Dla niej
5. Barbara Moraczewska-Jankowska „IWA”

Szczecin, wiersz – Rêce i oczy Niepodleg³oœci
6. Adriana Jarosz „CYGAN” Szczecin, wiersz

– Czas kamienia
UWAGA!
Wiersze Laureatów, Wyró¿nionych oraz Auto-

rów zauwa¿onych zostan¹ opublikowane w Al-
manachu poetyckim III Ogólnopolskiego Konkur-
su Poetyckiego im. Józefa Bursewicza „O Z³ot¹
Metaforê” i „Metaforê Niepodleg³¹” i wrêczone
24. czerwca 2018 roku o godz. 16.00  podczas
galowego Koncertu w Ogrodzie „Ró¿anka” w
Szczecinie.  Nieobecnym egzemplarze Almana-
chu zostan¹ wys³ane poczt¹.

Nagrodzone prace opublikujemy we wrzeœnio-
wym numerze „Dialogów”.

Konkurs rozstrzygniêty!

„O Z³ot¹ Metaforê”
oraz

„Metaforê Niepodleg³¹”
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W³aœnie w roku 2018 mija 20 lat, odk¹d pol-
ska bandera po raz pierwszy powia³a nad stat-
kiem badawczo-szkolnym Akademii Morskiej w
Szczecinie – „Nawigatorem XXI”. Okr¹g³y jubi-
leusz œwiêtowany by³ wraz ze Œwiêtem Szko³y –
23 maja br., na pok³adzie statku i w gmachu
uczelni. Przy wa³ach Chrobrego zacumowa³ te¿
bliŸniaczy statek szkolny „Horyzont II” z Aka-
demii Morskiej w Gdyni. Ceremoniê powitania
statków uœwietni³a orkiestra Marynarki Wojen-
nej RP, a niezwykle ubarwi³a ca³a gromadka
„morskich” przedszkolaków z zaprzyjaŸnione-
go PP 27 „¯agielek”. Jubilat  s³u¿y nie tylko
kszta³ceniu kadr morskich dla polskiej i œwiato-
wej floty i gospodarki morskiej, ale te¿ znany
jest …¿eglarzom, corocznie stanowi¹c asystê i
os³onê regat ba³tyckich. Jest prawdziwym Am-
basadorem morskiego Szczecina. (WS)

„Nawigator XXI” wszed³ do portu w asyœcie ho-
lowników, a potem podczas uroczystoœci na po-
k³adzie odby³o siê uroczyste posiedzenie Senatu
AM, dodatkowo w znakomitym gronie zaproszo-
nych goœci – za³óg, w³adz miasta i MGMi¯Œ,
uczelni, przedstawicieli lokalnej spo³ecznoœci oraz

firm i instytucji zwi¹zanych z gospodark¹ morsk¹.
Prezydent miasta Piotr Krzystek przekaza³ za³o-
dze banderê Szczecina, wrêczone te¿ zosta³y pa-
mi¹tkowe medale goœciom honorowym, a tak¿e
doroczne nagrody Wilka Morskiego, przyzna-
wane tradycyjnie osobowoœci zwi¹zanej z mo-
rzem oraz studentowi Akademii Morskiej w
Szczecinie. Wilkiem Morskim 2018 uhonorowa-
ny zosta³ wieloletni by³y Rektor WSN i AM prof.
Aleksander Walczak, pomys³odawca - wraz z
ówczesnym prorektorem prof. Jerzym Kosiñ-
skim, budowy „Nawigatora XXI”. Po oficjalnej
uroczystoœci statki obu Akademii Morskich zo-
sta³y otwarte dla szczecinian i turystów, chc¹cych
osobiœcie postawiæ stopê na ich pok³adach.

„Nawigator XXI” od 20  lat s³u¿y celom szko-
leniowym i badaniom naukowym, wrós³ te¿ w rze-
czywistoœæ morskiego Szczecina i cumuj¹c przy
Wa³ach Chrobrego sta³ siê rozpoznawalnym sym-
bolem miasta, podkreœlaj¹cym jego portowy cha-
rakter – szczegó³y na temat historii jego powsta-
nia oraz 20 lat funkcjonowania jednostki znaj-
duj¹ siê na stronie poœwiêconej wydarzeniu:  http:/
/n21.am.szczecin.pl/

Pomyœlnych wiatrów, na dalsze lata morskiej s³u¿-
by, pod banderami Polski i morskiego Szczecina!

Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler

Dwie dekady „Nawigatora XXI”

Rocznicowe spotkanie
na pok³adzie

Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ̄ eglarskiej „Morze przygody

– z wiatrem w ¿aglach”
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Reprezentacja Szczecina do TTSR 2018 wybrana
Za³oganci rozpoczynaj¹ szkolenia

Szczeciñskie Centrum ¯eglarskie rozpoczê³o
szkolenia 79 osób, które zosta³y wybrane do
¯eglarskiej Reprezentacji Szczecina w regatach
The Tall Ships Races 2018. Pierwszy zjazd odby³
siê ju¿ w dn. 19-20 maja; w programie by³y
m.in.: zajêcia z teorii, zachowania bezpieczeñ-
stwa i promocji miasta w portach TSR.

¯eglarska Reprezentacja w roku 2018 liczyæ
bêdzie ³¹cznie 79 cz³onków i pop³ynie na
trzech jednostkach: Fryderyku Chopinie, Da-
rze Szczecina i Urtice. Na pok³adzie znajd¹
siê g³ównie osoby w wieku od 16 do 25 lat,
które pozytywnie przesz³y proces rekrutacyj-
ny. Przy wyborze cz³onków za³ogi brane by³y
pod uwagê m.in. znajomoœæ jêzyków obcych,
uzdolnienia artystyczne, stan zdrowia i otwar-
cie na nieznane, morskie przygody.

Reprezentanci przed regatami wezm¹ udzia³ w
szeregu szkoleñ i warsztatów, które rozpoczê³y
siê ju¿19-20 maja. Podczas zajêæ za³oganci æwi-
czyæ bêd¹ pracê w zespo-
le i poznaj¹ zasady panu-
j¹ce na pok³adzie. Zapo-
znaj¹ siê tak¿e ze sprzê-
tem asekuracyjnym i za-
sadami pierwszej pomocy.
Nie zabrak³o zadañ arty-
stycznych, które maj¹ po-
móc reprezentacji w barw-
ny sposób promowaæ
Szczecin i zachêcaæ do
odwiedzenia naszego mia-
sta. Kolejny zjazd za³o-
gantów odby³ siê 26-27
maja.  Podczas wielu go-
dzin spêdzonych na mo-
rzu reprezentanci Szczeci-
na poznali nie tylko uro-

ki ¿eglarstwa, ale tak¿e – jako pe³noprawna za-
³oga – uczestniczy³a w wachtach nawigacyjnych,
bosmañskich, kambuzowych czy te¿ trapowych.
Nie zabrak³o tak¿e codziennej ciê¿kiej pracy na
pok³adzie.

Ju¿ od 14 lat nasza reprezentacja promuje
Szczecin poprzez udzia³ w regatach The Tall
Ships Races, walcz¹c o nagrody z jachtami i
¿aglowcami z ca³ego œwiata. Przez te lata za³o-
gi zdoby³y liczne nagrody, spoœród których za
najbardziej cenn¹ uwa¿ana jest – Friendship
Trophy. Wyró¿nienie to Reprezentacja Szcze-
cina zdoby³a trzy razy z rzêdu. Trofeum przy-
znawane jest najbardziej przyjacielskiej i lu-
bianej za³odze, któr¹ wybieraj¹ kapitanowie
innych jednostek w formie g³osowania w cza-
sie trwania regat. Tegoroczne regaty rozpoczn¹
siê w duñskim Esbjerg, sk¹d za³ogi pop³yn¹ do
norweskiego Stavanger, a swoje ¿eglarskie zma-
gania zakoñcz¹ w holenderskim Harlingen.
Fina³ odbêdzie siê w dniach 3-6 sierpnia.

Zdjêcia: Wies³aw Seidler
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¯eglarz Kot Umbriaga

W Alei ¯eglarza
nad Odr¹ przy mu-
zyce zespo³u „Zej-
man i Garkumpel” 1
czerwca dzieci
oczekiwa³y przyby-
cia kota ¿eglarza.
Kot maœci rudej o
imieniu Umbriaga
przyp³yn¹³ ³odzi¹.
W asyœcie dzieci i
Pana Prezydenta
Szczecina Piotra
Krzystka dokona³
ods³oniêcia swojej
rzeŸby. Z okazji
tego wydarzenia Pa-
³ac M³odzie¿y w
Szczecinie zorgani-
zowa³ konkurs plastyczny ppd tytu³em „Dzielny
¯eglarz Kot Umbriaga”. Nagrody dla laureatów
konkursu wrêcza³a Pani Dyrektor Pa³acu M³odzie-
¿y Elwira Rewcio. Na zakoñczenie dzieci wraz z
rodzicami robi³y sobie pami¹tkowe zdjêcia z ko-
tem. Œmiechom i radoœciom nie by³o koñca.
Wszystkich zapraszamy nad Odrê.

Tekst: Jolanta Ga³êzowska
Zdjêcia: M. Ircha
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„Maszt Maciejewicza” wróci³…

Bia³o-Czerwona nad £asztowni¹
Czeka³o na ten moment wielu ludzi morza i

wreszcie od pi¹tku 8 bm. historyczny i wymow-
ny symbol morskiego i portowego Szczecina po-
nownie zdobi przestrzeñ publiczn¹  naszego mia-
sta. Wbrew malkontentom nowa lokalizacja
„Masztu Maciejewicza”, po drugiej stronie Odry
przy Moœcie D³ugim, na £asztowni, na wysoko-
œci biurowca Lastada, na coraz bardziej popular-
nym Bulwarze Gdyñskim (wizualizacja na zdjê-
ciu), jest dobrym miejscem dla „Macaja” – oby
ju¿ na sta³e?. Zgodnie z morsk¹ tradycj¹ „nowe
¿ycie” masztu rozpoczê³o siê od ceremonia³u pod-
niesienia na nim polskiej bandery, czego doko-
na³ m³odzie¿owy poczet sztandarowy Centrum
¯eglarskiego, w takt Hymnu Narodowego i wy-
bijania czterech „szklanek”. Uroczystoœæ zgroma-
dzi³a sporo goœci, ludzi morza i ¿eglarzy, w tym
absolwentów Liceum Morskiego, PSM, WSM i
AM, a tak¿e m³odzie¿ i przedstawicieli rodziny
Patrona masztu. Banderê na maszt stawia³ by³y
uczestnik Programu Edukacji Wodnej i ¯eglar-
skiej Albert Huderewicz.

Historiê masztu przypomnia³a m³odzie¿, a o jego
symbolicznej roli w morskich dziejach polskie-
go Szczecina, i o zabiegach o „uratowanie” masz-
tu i jego renowacjê przypomnieli w swoich wy-
st¹pieniach zaproszeni goœcie, w tym prezydent
miasta Piotr Krzystek, i dyrektor Muzeum Naro-
dowego Lech Karwowski. Za troskê miasta i po-
moc wielu ludzi w utrwalaniu pamiêci o legen-
darnym „Kapitanie Kapitanów” podziêkowa³ w
imieniu rodziny wnuk „Macaja” Janusz Macie-
jewicz, oficer mechanik okrêtowy i dzia³acz „So-
lidarnoœci” P¯M. Wzruszaj¹cym momentem uro-
czystoœci by³o wyst¹pienie absolwentów by³ego
Liceum Morskiego, któremu patronowa³ „Macaj”,
a mieszcz¹cego siê kiedyœ w³aœnie na statku s/s
„Kapitan K. Maciejewicz”, oraz absolwentów
pierwszej szczeciñskiej PSM, poprzedniczki WSM
i AM,.  Specjalne podziêkowania za „uratowa-
nie” masztu otrzyma³ od nich m.in.  prezydent

Piotr Krzystek, oraz redaktor Krystyna Pohl, pi-
sz¹ca od lat o ludziach morza. Wœród zebranych
wyró¿nia³a siê delegacja uczniów i dyrekcji Szko-
³y Podstawowej Nr 56, nosz¹cej imiê kpt.¿.w. K.
Maciejewicza.

Teraz nad £asztowni¹, która obok Wa³ów Chro-
brego staje siê przywrócon¹ do ¿ycia wizytówk¹
morskiego Szczecina i goœci³a w³aœnie Dni Mo-
rza 2018, dumnie powiewa  Bia³o-Czerwona, przy-
pominaj¹c morskie tradycje Rzeczypospolitej i
Szczecina. Ma u stóp ca³y morski Szczecin, po-
wiewa bowiem wysoko, na topie Masztu Macie-
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jewicza, tu¿ przy tzw. „jab³ku”, do którego wspi-
nali siê kiedyœ uczniowie Liceum Morskiego pod-
czas obowi¹zkowej porannej zaprawy, co wspo-
mina³ jeden z absolwentów.

Przypomnê, ¿e 30-tonowy  maszt, wraz z boma-
mi prze³adunkowymi, ze statku „Kapitan K. Ma-
ciejewicz”, w 1990 roku ozdobi³ najpierw wjazd
na Trasê Zamkow¹, obok Placu Solidarnoœci. Ma
jednak za sob¹ o wiele d³u¿sz¹ morsk¹ historiê,
siêgaj¹c¹ 1929 roku (!), kiedy dla armatora fran-
cuskiego zbudowany zosta³ w Bremie statek han-
dlowy SS „Wisconsin”, eksploatowany póŸniej
na linii atlantyckiej, a¿ do  1951 r.  Zakupiony
nastêpnie przez gdyñskie PLO otrzyma³ nazwê s/
s „Fryderyk Chopin” i p³ywa³ nadal jako drob-
nicowiec, do 1954 r., kiedy przejêty zosta³ przez
PPDiUR „Dalmor” i zaadoptowany na bazê ry-
back¹, pod kolejn¹ nazw¹ – s/s „Kaszuby”. Tak
potem przez prawie 20 lat obs³ugiwa³ na dale-
kich ³owiskach polsk¹ dalekomorsk¹ flotê ry-
back¹, a wycofany z rybackiej s³u¿by przeszed³
kolejn¹ przebudowê i zosta³ dostosowany do po-
trzeb szczeciñskiego Liceum Morskiego, otrzy-
muj¹c imiê s/s „Kapitan K. Maciejewicz”, na czeœæ
legendarnego „Kapitana Kapitanów”, Patrona
szko³y. Ju¿ jako hulk szkolny  by³ w latach 1973-
1982 przycumowany przy Wa³ach Chrobrego, sta-
j¹c siê najczêœciej podziwian¹ i fotografowan¹
swoist¹ wizytówk¹ morskiego Szczecina. Wsku-
tek reorganizacji szkolnictwa morskiego Liceum
Morskie zosta³o jednak zlikwidowane, a statek
niestety w 1982 r. wyp³yn¹³ w ostatni rejs pod
polsk¹ bander¹, do szwedzkiej stoczni, w celu
z³omowania…

Tak skoñczy³a siê francuska i polska historia
statku, ale w³aœnie rozpoczê³o siê dalsze ¿ycie
jego masztu, bowiem jako pami¹tka morskich
dziejów polskiego Szczecina maszt zosta³ przejê-
ty na stan Muzeum Narodowego, i z inicjatywy
œp. ówczesnego dyrektora Muzeum prof. W³ady-

s³awa Filipowiaka zosta³ w 1990 r. – po renowa-
cji – postawiony jako swoisty pomnik, pomiêdzy
nitkami Trasy Zamkowej, przy dzisiejszym Placu
Solidarnoœci. Sta³ tam do 2013 r.,  kiedy zosta³
zdemontowany w celu konserwacji, po czym „d³u-
go” – z ró¿nych przyczyn (?) –  trwa³y dyskusje
co do dalszych jego losów i miejsca ponownej
lokalizacji, zamkniête w³aœnie 8 maja 2018 r.,
kiedy odnowiony „Maszt Maciejewicza” stan¹³
na £asztowi. Miejmy nadziejê, ¿e pozostanie tam
ju¿ na zawsze…

Na pomnikowym cokole masztu znajdowa³y siê
wczeœniej dwie pami¹tkowe tablice z br¹zu, od-
s³oniête w 1991 r. –  jedna z ¿yciorysem  „Kapi-
tana Kapitanów”, druga  z histori¹ statku s/s
„Kapitan K. Maciejewicz”. Na razie tych starych
tablic nie ma, maj¹ byæ nowe?

      Tekst i zdjêcia:
Wies³aw Seidler i Jolanta Ga³êzowska
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Rusza Szczeciñska

Szko³a Jungów 2018
Uniwersytet Dzieciêcy Morskiego Centrum

Nauki i ZOZ¯
Edukacyjna ponadprogramowa oferta morskiego

i ¿eglarskiego Szczecina dla uczniów szkó³ podsta-
wowych wzbogaci³a siê akurat podczas Dni Morza
2018 o Dzieciêcy Uniwersytet im. prof. Jerzego
Stelmacha – Szczeciñsk¹ Szko³ê Jungów, która
zosta³a powo³ana z dniem 8 czerwca br. na bazie
porozumienia pomiêdzy Morskim Centrum Nauki a
Zachodniopomorskim Okrêgowym Zwi¹zkiem
¯eglarskim. Uroczyste podpisanie porozumienia
odby³o siê w ¿eglarskiej scenerii Centrum ¯eglar-
skiego, z udzia³em Marsza³ka Olgierda Geblewicza
i wiceprezydenta miasta Krzysztofa Soski, i goœci,
m.in. z ZUT, AM i C¯. Ze strony MCN pokieruje
projektem Patrycja Skrobacka – Specjalista ds. edu-
kacji MCN, a Koordynatorem Szko³y Jungów – ze
strony ZOZ¯ – bêdzie Wies³aw Seidler, od lat moc-
no zaanga¿owany w szczeciñsk¹ morsk¹ edukacjê
dzieci i m³odzie¿y. Na pocz¹tek zajêcia i warsztaty
praktyczne Szko³y Jungów odbywa³y siê bêd¹ m.in.
w Starej RzeŸni, w Akademii Morskiej, w pracow-
niach ZUT, w Centrum Eureka, w Zachodniopomor-
skim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej,
a tak¿e na ¿aglowcu „Kapitan Borchardt” i w Cen-
trum ̄ eglarskim. (WS)

Rusza nabór do Szko³y Jungów
Poprzez eksperymenty i naukowe doœwiadcze-

nia wkrocz¹ w œwiat oceanografii, nawigacji, fizy-
ki i ¿eglarstwa. W roku szkolnym 2018/19 zachod-
niopomorskie dzieci czeka nie lada atrakcja. Gru-
pa 20 dzieci od paŸdziernika bêdzie uczestniczy³o
w zajêciach Dzieciêcego Uniwersytetu Morskiego
Centrum Nauki. Rusza pierwszy nabór do szcze-
ciñskiej Szko³y Jungów. Porozumienie o utworze-
niu Uniwersytetu podpisali Olgierd Geblewicz
Marsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego,

i Zbigniew Zalewski Prezes ZOZ¯, oraz Witold
Jab³oñski Dyrektor Morskiego Centrum Nauki.

– Szko³a Jungów na pewno stworzy mo¿liwoœæ zdo-
bywania wiedzy, poszerzania horyzontów intelektu-
alnych i rozwijania naukowych pasji. Interaktywne
wyk³ady, ciekawe eksperymenty oraz praktyczne
warsztaty bêd¹ rozbudzaæ w dzieciach prawdziw¹
pasjê poznawcz¹ i zami³owanie do nauki. Jestem g³ê-
boko przekonany, ¿e budujemy wspania³¹ wartoœæ
jak¹ jest poznawanie nauki przez zabawê. Mam na-
dziejê, ¿e wielu uczestników naszej Szko³y Jungów w
przysz³oœci bêdzie studentami w³aœnie Akademii Mor-
skiej – powiedzia³ marsza³ek Olgierd Geblewicz.

– To bêdzie wstêp do œwiata pasji, umiejêtno-
œci i nauki, œwiata morza i ¿eglarstwa.  Dzieciêcy
Uniwersytet im prof. Jerzego Stelmacha to do-
wód, ¿e Morskie Centrum Nauki nie bêdzie koja-
rzone tylko z budynkiem. To bêdzie miejsce, któ-
rego pozytywna energia dotrze do ró¿nych prze-
strzeni i œrodowisk – doda³ Witold Jab³oñski
Dyrektor Morskiego Centrum Nauki.

Do wspó³pracy zaproszeni zostali równie¿ przed-
stawiciele szczeciñskich uczelni wy¿szych, w tym
prof. Mariusz D¹browski – Prezes Fundacji Eure-
ka, prof. Pawe³ Zalewski – Dziekan Wydzia³u Na-
wigacjnego AM, prof. Piotr Masojæ – Katedra Ge-
netyki, Hodowli i Biotechnologii Roœlin ZUT. Part-
nerem merytorycznym Szko³y Jungów jest ZOZ¯.
Na pierwszy rok szkolny 2018/2019 zaplanowano
dziewiêæ comiesiêcznych spotkañ, które odbywaæ
siê bêd¹ w soboty. Przewiduje siê udzia³ dzieci w
wieku szkolnym od 9 do 12 lat. Rekrutacja online
odbywaæ siê bêdzie poprzez stronê www.szkolajun-
gow.pl  Nabór trwa do 25 czerwca br. Og³oszenie
listy uczestników nast¹pi 28 czerwca 2018 r.

Harmonogram zajêæ na pierwszy rok 2018/
2019 Szko³y Jungów:

PaŸdziernik 2018/Stara RzeŸnia Temat:
Wszechocean - oceanografia fizyczna i biologicz-
na. Ziemia - B³êkitna Planeta.

Listopad/Akademia Morska Te-
mat: Akademia Morska – zajêcia
na symulatorach.

Podstawy nawigacji – planeta-
rium, nawigacja wspó³czesna, na-
pêd statków.

Grudzieñ/ „Eureka G³ówna” Œcie-
giennego 42 Temat: Eureka Ekspe-
rymenty fizyczne.

Styczeñ 2019/ZUT Katedra Gene-
tyki, Hodowli i Biotechnologii Ro-
œlin Temat: Genetyka.

Warsztaty z hodowli roœlin.
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Luty Temat: ¯egluga, transport morski – wizy-

ta na ¿aglowcu „Kapitan Borchardt”. ¯aglowiec
– nie tylko po³¹czenie drewna, stali, lin i p³ótna.

Marzec/Stara RzeŸnia Temat: Pokaz Szalonego
Profesora. Pokaz z wykorzystaniem dwóch skraj-
nych substancji – ciek³y azot, jako jedna z naj-
zimniejszych w ca³ym Wszechœwiecie (prawie -
200 stopni Celsjusza), oraz p³on¹ce wybuchy
metanu (prawie 2000 stopni Celsjusza).

Kwiecieñ/Zachodniopomorskie Centrum Edu-
kacji Morskiej i Politechnicznej – ul. Ho¿a

Temat: Wizyta w ZCEMiP. Warsztaty w pra-
cowni symulatora nawigacyjnego.

Maj/Czerwiec/Centrum ̄ eglarskie. Temat: Wi-
zyta w Centrum ¯eglarskim. Pierwszy krok na
wodzie – zajêcia treningowe „na sucho” oraz na
wodzie – na Optymistach i DZ-ach.

Materia³y prasowe MCN. Informacje i kontakt:
Patrycja Skrobacka tel.: (609) 563-780 e-mail:

p.skrobacka@centrumnauki.eu
Zdjêcia: Wies³aw Seidler

25 lat STS Fryderyk Chopin
30 maja Ko³o Edukacji Wodnej i ̄ eglarskiej w

Technikum Technologii Cyfrowej zorganizowa-
³o konkurs z okazji 25-lecia ¿aglowca. Podczas
konkursu uczestnicy miêli okazjê obejrzeæ film
„Dziennik z niebieskiej szko³y” re¿. Jedrzej Boñ-
czyk oraz spróbowaæ ciast  przygotowanych przez
uczniów Gim. 6

I miejsce zaj¹³ Dawid Stankiewicz z TTC II i III
miejsce zajê³y uczennice Gim 27 Natalia Szwa-
ba i Ewelina Kozakiewicz. Trzy kolejne miejsca
zajêli uczniowie Gim. 6 Micha³ Tomaszewski,
Zofia Piasecka, Jakub Sikorski.
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Morze i „Dar M³odzie¿y”

w Szczecinie!!!
Œwiatowa stolica bran¿y morskiej

na £asztowni
Tu¿ po zakoñczonych w szczeciñskich

Dniach Morza 2018 goœciliœmy równie¿ na
£asztowi – 13 bm. – dwa wspólne praktycznie
najwiêksze w ca³ej bran¿y miêdzynarodowe
morskie wydarzenia, czyli Œwiatowe Dni Mo-
rza, oraz 6. Miêdzynarodowy Kongres Mor-
ski. W³aœnie z tej okazji zmieniona zosta³a na-
wet pocz¹tkowa ba³tycka trasa rocznicowego
wokó³ziemskiego „Rejsu Niepodleg³oœci”, i ju¿
od 12 bm. cumowa³ u nas „Dar M³odzie¿y” –
Morski Ambasador RP, i Ambasador Szczeci-
na. £¹cznie by³a to nadzwyczajna okazja do
promocji portowego, morskiego i ¿eglarskiego
Szczecina, tym bardziej, ¿e Œwiatowe Dni Mo-
rza w ogóle po raz pierwszy zagoœci³y w Eu-
ropie Wschodniej, i to u nas!  Dla uczestników
uroczystoœci przygotowano specjalne, eleganc-
kie namioty-pawilony, oraz czasowe chodniki,
usypano te¿ specjaln¹ „pla¿ê”, na której mo¿-
na by³o po naradach zrelaksowaæ, a wszystko
to na koñcu £asztowi, za budynkiem Starej
RzeŸni. Tam te¿ – przy Nabrze¿u Bu³garskim
– cumowa³ „Dar M³odzie¿” (na zdjêciach),i
statek szkolny AM „Nawigator XXI”, a po raz
pierwszy do Szczecina zawin¹³ tak¿e ORP „Kor-
moran”, najnowoczeœniejszy okrêt Marynarki
Wojennej RP. Przez cztery dni œwiatow¹ sto-
lic¹ bran¿y morskiej wiêc Szczecin i historycz-
na ale „nowa” £asztownia.

„Podczas Œwiatowych Dni Morza chcemy
pokazaæ potencja³ polskiego wybrze¿a” – po-
wiedzia³ minister GMi¯Œ Marek Gróbar-
czyk. Doda³, ¿e podczas tej imprezy naj-
istotniejsze dla rz¹du jest promowanie roli
Polski w œwiatowej gospodarce morskiej.
By³a te¿ okazja do spotkania dla 15 mini-
strów z ca³ego œwiata,  oraz 30 delegacji Miê-
dzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO),
która obchodzi w³aœnie 70. rocznicê powsta-
nia, i razem z ONZ jest g³ównym organizato-
rem wydarzenia. Obchody Œwiatowych Dni
Morza rozpoczê³y siê 13 czerwca i potrwa³y
do 15 czerwca, kiedy w tym samym miejscu
rozpocze³y siê obrady 6. Miêdzynarodowego
Kongresu Morskiego. Oba wydarzenia zgro-
madzi³y  m.in. oficjalne delegacje z ca³ego
œwiata, wielu zagranicznych i krajowych eks-
pertów i prelegentów, oraz przedstawiciele biz-
nesu i nauki z bran¿y morskiej. Obecnie po-
nad 80 proc. towarów na œwiecie jest trans-
portowanych drog¹ morsk¹, co œwiadczy o
szczególnie istotnym znaczeniu tej bran¿y dla
globalnej gospodarki.

Specjalnym goœciem by³ „Dar M³odzie¿y”,
na którym 20 maja br, wyruszy³a z Gdyni
pierwsza za³oga niezwyk³ego wokó³ziemskie-

go Rejs Niepodleg³oœci. Przypomnê, ¿e oprócz
za³ogi sta³ej, w rejsie tym bierze udzia³ ³¹cznie
ponad 530 praktykantów, w tym studenci
Akademii Morskiej z Gdyni, i uczniowie œred-
nich szkó³ morskich z ZSM w Œwinoujœciu,  i
z ZCEMiP w Szczecinie, z opiekunk¹ Jo-
lant¹ Halick¹, oraz 400 laureatów wspomnia-
nego ogólnopolskiego konkursu. Zaplanowano
siedem wymian grup praktykantów i za³o-
gantów – w sumie ponad 930 m³odych ludzi
z ca³ej Polski weŸmie udzia³ w tym przedsiê-
wziêciu. W³aœnie s³uchacze obu œrednich szkó³
morskich – ze Szczecina i Œwinoujœcia – sta-
nowili pierwsz¹ grupê praktykantów na po-
k³adzie, i to z nimi rozmawia³em we wtorek
na pok³adzie. Wszyscy z uœmiechem, ale i z
¿alem rozstawali siê z ¿aglowcem, podobnie
jak pierwsza grupa laureatów konkursu, z ca-
³ej Polski, wœród których te¿ s¹ uczniowie i
studenci ze Szczecina i naszego wojewódz-
twa, jak np. Maria Rudziñska, studentka PUM,
i kilkanaœcie innych dziewcz¹t i ch³opców, z
innych szkó³ i uczelni. Te pierwsze grupy
zast¹pi¹ teraz kolejni laureaci konkursu, i stu-
denci gdyñskiej AM, i ju¿ tak  do koñca rej-
su. Niestety, nie bêdzie wœród nich oficjalnej
reprezentacji naszej szczeciñskiej AM, inaczej
ni¿ w pierwszej wokó³ziemskiej podró¿y "Daru
M³odzie¿y", w którym byli studenci i wyk³a-
dowcy naszej WSM.

Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler
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II etap konkursu

„Wiedzy Morskiej”
 To by³ weekend pe³en wydarzeñ. W czwartek

7.06.odby³ siê II etap konkursu wiedzy morskiej. Przy
bezchmurnym niebie na przystani Centrum ¯eglar-
skiego rozegrane zosta³y konkurencje na wodzie. Przy
dopingu kole¿anek i kolegów za³ogi œciga³y siê na
optimistach. Starsi koledzy w tym samym czasie roz-
grywali regaty na DZ-tach. Przy umiarkowanym wie-
trze ¿egluga sprawia³a wiele emocji i niespodzianek.
Tegoroczne regaty wykaza³y wiêksze umiejêtnoœci
¿eglarskie uczestników co spowodowa³o wiele emo-
cji w bezpoœredniej rywalizacji,

Podczas pieczenia kie³basek na ognisku Pani
Elwira Rewcio dyrektor Pa³acu M³odzie¿y wrê-
czy³a puchary oraz  nagrody rzeczowe. Najlepsze
dru¿yny otrzyma³y czeki pieniê¿ne do wykorzy-
stania przy realizacji programu.

Wyniki dru¿ynowe:
Kategoria SP klasy 1-3.
I miejsce SP 68 – opiekun  J. Piñkowska,
II miejsce SP 5 – opiekun E. Rajewska,
III miejsce SP 68 – opiekun M. Ostrowska.
Kategoria SP klasy 4-7.
I miejsce SP 56 – opiekun D. Bilski,
II miejsce SP 61 – opiekun R. Uwarkin,
III miejsce SP 5 – opiekun R. Rajewska.
Kategoria 15-19 lat.
I miejsce ZSEE/TME – opiekun I. Spychalski,
II Miejsce TTC – opiekun Izabela Poppe-Iwanow,
III miejsce ZSO4/GM 14 – opiekun M. Bry³a.
W zmaganiach wziê³y równie¿ udzia³ szko³y:

SP 1, SP 11, SP 23, SP 14, SP 41 i LO nr 11.
Wszystkim serdecznie gratulujemy.

PIERWSZA  POMOC

Uratuj komuœ ¿ycie!
Udzielania pierwszej pomocy ³atwo siê nauczyæ.
Ta wiedza mo¿e uratowaæ czyjeœ ¿ycie.
Zanim przyst¹pisz do udzielania pierwszej po-

mocy,
zadzwoñ pod numer ratunkowy.
Nastêpnie postêpuj zgodnie z naszymi instrukcjami!

Jeœli u poszkodowanego nie zauwa¿ysz/nie
wyczujesz na w³asnym policzku oddechu
rozpocznij resuscytacjê oddechowo-kr¹¿eniow¹:

* po³ó¿ nadgarstek jednej rêki na œrodku
   klatki piersiowej poszkodowanego

* po³ó¿ drugi w tym samym miejscu

* spleæ mocno obie d³onie

* upewnij siê, ¿e nie uciskasz ¿eber, nadbrzusza
   i dolnego koñca mostka poszkodowanego

* wyprostuj ramiona i uciskaj na g³êbokoœæ 5-6 cm
   (z czêstotliwoœci¹ 100-120 uciœniêæ na minutê)

* nie odrywaj d³oni od mostka po uciœniêciu.
   Uciskaj klatkê piersiow¹ i rozpocznij tak¿e pomoc
   metod¹ ?usta-usta?

* po wykonaniu 30 uciœniêæ udro¿nij drogi
   oddechowe – odegnij g³owê i unieœ ¿uchwê

* weŸ wdech i obejmij lekko uchylone usta
    poszkodowanego

* wykonaj 2 wdmuchniêcia powietrza
   (do uniesienia siê klatki piersiowej)

* sprawdŸ, czy po wykonaniu wdechu
   klatka piersiowa opada

* powtórz wdech, a nastêpnie powróæ do uciœniêæ

* nie przerywaj resuscytacji, jeœli nie zyskasz
   pewnoœci, ¿e poszkodowany oddycha
   samodzielnie. Jeœli mo¿esz, zmieniaj siê z innymi
   œwiadkam i zdarzenia co 2 minuty.

Kontynuuj resuscytacjê do przybycia
ratowników!
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