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Hejt – o słowach, które tną jak nóż ! 

 Bycie online – dla wielu coś tak naturalnego jak oddychanie. 

Internet jest wielkim dobrodziejstwem - niewyczerpanym źródłem 

informacji, inspiracją do wielu działań. Stwarza okazję wyrażania swoich 

opinii oraz dzielenia się emocjami wyzwolonymi przez różne wydarzenia. 

Ważne jest jednak jak to robimy, jakich słów i pojęć przy tym używamy. 

Internet bowiem pozwala ranić innych na skalę, która wcześniej nie była 

możliwa. Wówczas staje się niebezpieczną bronią.  

Czy wiesz, że cyberprzemoc – bo o niej mowa – potocznie zwana 

hejtem, wywołuje takie same konsekwencje jak przemoc fizyczna jaką 

jest bicie, kopanie etc.? Czy wiesz, że jako autor niewybrednych, 

obraźliwych wpisów i komentarzy, pomimo swojej niepełnoletności  

i pozornej anonimowości, nie jesteś bezkarny? Czy wiesz, że hejt jest 

przemocą psychiczną i jako jej ofiara masz prawo do obrony siebie, 

swoich praw czyli ludzkiej godności? Jako ofiara nie jesteś sam!  

Są osoby, które chcą i potrafią Tobie pomóc. Dlatego tak ważna jest 

edukacja. Tak samo jak musimy nauczyć się dobrych manier przy stole, 

tak samo musimy nauczyć się bezpiecznego i kulturalnego korzystania  

z Internetu.  

Od kilku lat organizowane są w szkołach warsztaty poświęcone 

cyberprzemocy. Teraz przyszedł czas na ten krótki informator, który  

z myślą o Tobie przygotowaliśmy. Liczę, że go przeczytasz.   

 

Zaufaj mi, warto! 

 

Prezydent Miasta Leszna  

Łukasz Borowiak  

 



 

Czym jest cyberprzemoc ? 

Zdarzyło ci się, że ktoś z twoich kolegów, koleżanek napisał  

w Internecie coś na twój temat np. o twoim wyglądzie, zachowaniu  

w niemiły sposób używając przy tym obraźliwych, raniących słów?   

A potem pojawiły się kolejne krzywdzące komentarze i niewybredne 

uwagi?  Czy może ktoś umieścił na portalach społecznościowych zdjęcia 

i filmy z twoim udziałem  bez twojej zgody i nie reaguje na twoje prośby 

o ich usunięcie ?   

Tak między innymi objawia się cyberprzemoc czyli zachowanie, które 

przy użyciu nowych technologii komunikacyjnych i informacyjnych, ma 

na celu wyrządzenie krzywdy danej osobie. Hejt może być słowny, 

pisemny i obrazkowy.  

Cyberprzemoc to zjawisko, które ulega ciągłym zmianom, ale jej 

najczęściej występujące formy to między innymi: 

➢ nagrywanie filmów i robienie zdjęć wbrew czyjejś woli, 

➢ publikowanie (udostępnianie) cudzych zdjęć i filmów bez zgody, 

➢ rozsyłanie nieprawdziwych informacji, których zadaniem jest 

skompromitowanie bądź zawstydzenie danej osoby, 

➢ grożenie, straszenie, szantażowanie,  

➢ poniżanie, ośmieszanie, nękanie bądź prześladowanie za pomocą 

Internetu oraz telefonu komórkowego,  

➢ włamywanie się na cudze konto poczty internetowej, profilu 

społecznościowego itp., 

➢ podszywanie się pod inną osobę (np. kradzież tożsamości 

internetowej), 

➢ pisanie obraźliwych komentarzy na portalach 

społecznościowych, forach, blogach. 



 

„I TAK MI NIC NIE ZROBIĄ”… czy oby na pewno ? 

Sprawcy cyberprzemocy - młodzi ludzie – często są nieświadomi 

konsekwencji prawnych swoich zachowań, bądź co gorsza mylnie sądzą, 

że ich nieletniość gwarantuje im bezkarność.  

Zadałeś sobie kiedyś pytanie: Czy publikowanie w Internecie np. na 

facebook’u zdjęć przedstawiających kolegę lub koleżankę bez jej zgody 

i dodawanie do tego obraźliwych komentarzy jest przestępstwem? 

Tak. Umieszczenie wizerunku osoby w celu jej skompromitowania, np. 

na stronie internetowej, w serwisie społecznościowym,  na blogu, 

rozesłanie e-mailem lub przez telefon komórkowy, jak również 

umieszczanie w Internecie lub przesyłanie drogą e-mailową, przy użyciu 

komunikatorów, tel. komórkowego, serwisów społecznościowych, itp. 

obrażających kogoś treści i opinii podlega odpowiedzialności karnej.  

To samo dotyczy tworzenia kompromitujących i ośmieszających blogów, 

stron internetowych, nieprawdziwych kont i profili w serwisach 

społecznościowych. 

 
Co grozi uczniowi - cyberoprawcy? 
Wobec nieletniego  mogą być stosowane środki wychowawcze oraz 
środek poprawczy w postaci umieszczenia w zakładzie poprawczym, 
kara może być orzeczona tylko w wypadkach prawem przewidzianych, 
jeżeli inne środki nie są w stanie zapewnić resocjalizacji nieletniego. 
Sąd rodzinny dysponuje całą gamą zachowań, począwszy od udzielenia 
upomnienia, poprzez ustanowienie nadzoru czy skierowanie 
małoletniego do odpowiedniej jednostki np. ośrodka kuratorskiego, 
zawodowej rodziny zastępczej kończąc na orzeczeniu umieszczenia  
w zakładzie poprawczym. 
 
PAMIĘTAJ !  Mając 17 lat możesz być pociągnięty do odpowiedzialności 
karnej na podstawie tych samych przepisów kodeksu karnego co osoba 
pełnoletnia! 



 

DOŚWIADCZYŁEŚ HEJTU ? 

 NIE JESTEŚ BEZBRONNY !  POWIEMY CI CO ZROBIĆ. 

1. Znajdź dorosłą osobę, której ufasz. To może być nauczyciel, 

wychowawca, szkolny pedagog, psycholog, mama, tata, starszy 

dorosły brat lub siostra bądź trener w klubie sportowym,  

w którym trenujesz.  Ważne, abyś ufał tej osobie i czuł się z nią 

bezpiecznie. Dorosły będzie wiedział jak  zadziałać, do kogo się 

udać i da ci potrzebne  wsparcie.  

2. Poproś dorosłego o rozmowę „w cztery oczy” w miejscu gdzie 

będziesz czuł się bezpieczny, gdzie nikt nie będzie wam 

przeszkadzał.  

3. Opowiedz tej osobie o wszystkim, pokaż wszystkie wpisy na 

swój temat – ośmieszające zdjęcia, filmiki i komentarze. Ważne! 

zabezpiecz dowody cyberprzemocy (zdjęcia, sms’y, e-maile itp.) 

4. Powiedz, co przeżywasz.  Nie obawiaj okazać się swoich uczuć, 

emocji: smutku, żalu, słabości, złości. Masz prawo czuć się źle!  

5. Chroń siebie! Masz prawo walczyć o swoją godność  

i bezpieczeństwo. Każdy zasługuje na szacunek i nikt nie ma 

prawa wyśmiewać lub poniżać drugiej osoby z jakiegokolwiek 

powodu.   

6. Jeśli osoba dorosła, którą poprosiłeś o pomoc nie pomogła ci, idź 

do kogoś innego.  Nie poddawaj się, powiedz STOP hejtowi.  

Tych trudnych dla Ciebie chwil nie powinieneś doświadczać 

samotnie. Może znajdzie się rówieśnik, który udzieli Ci wsparcia?  

7. Unikaj odpowiadania hejtem na hejt. Takie działanie wzmocni  

i nakręci hejt. W ten sposób „zachęcisz” hejtera, dasz mu 

pretekst do dalszego pisania złych rzeczy na twój temat.   



 

CO MOŻESZ ZROBIĆ GDY TWÓJ KOLEGA LUB KOLEŻANKA PADLI 

OFIARĄ HEJTU? 

1. Jeśli zobaczyłeś w Internecie obraźliwy, ośmieszający wpis na 

temat twojego kolegi lub koleżanki (zdjęcie, film itp.) przede 

wszystkim nie udostępniaj dalej takiego wpisu.  

2. Sprawdź czy twoja koleżanka, twój kolega nie potrzebuje 

wsparcia.  

3. Porozmawiaj ze swoim kolegą, swoją koleżanką. Daj do 

zrozumienia, że nie wierzysz kłamstwom i obraźliwym 

komentarzom kierowanym pod jego adresem. Zapewnij, że nie 

jest sam w  tych trudnych chwilach i że chcesz mu pomóc.  

4. Zachęć go do rozmowy z osobą dorosłą, do której ma zaufanie. 

Może to być mama, tata, wychowawca, nauczyciel, szkolny 

pedagog, dorosły brat czy siostra.  

5. Jeśli kolega lub koleżanka boi się rozmowy z dorosłym 

zaproponuj, że możesz mu towarzyszyć jeśli tylko sobie tego 

życzy.   

6. Bądź dyskretny. Jeśli kolega lub koleżanka zwierzy Ci się ze 

swoich trudnych przeżyć, zachowaj je dla siebie.   

7. Kiedyś to może spotkać też ciebie. Nie bądź obojętny!  

 

 



 

ZAPAMIĘTAJ! 
1. Internet nie gwarantuje anonimowości. 
2. Zanim umieścisz w Internecie zdjęcie, film, dodasz komentarz, 

zastanów się dwa razy! 

3. Internet nie zapomina – usunięcie niepochlebnego komentarza, 

kompromitującego zdjęcia nie sprawi, że zniknie on z sieci.  

4. Każdy hejt zgłaszaj do administratora strony oraz na POLICJĘ! 

5. Każda przemoc wobec drugiego człowieka jest karalna – bez 

względu na to ile masz lat.  

6. Agresja rodzi agresję – nie pozwól się sprowokować, szukaj 

pomocy u dorosłych, którym ufasz.  

7. Każdy człowiek zasługuje na szacunek, Ty, twój kolega, 

koleżanka, nauczyciel, rodzic etc.  

8. Będąc świadkiem cyberprzemocy nie bądź obojętny  - kiedyś to 

może spotkać też Ciebie. Brak reakcji na przemoc może być 

traktowane jako współdziałanie w przestępstwie.   

9. Hejt jest PRZEMOCĄ, a przemoc jest przestępstwem. Istnieją 

wyspecjalizowane organy ścigania zajmujące się ustalaniem 

oprawców.    

Gdzie możesz szukać pomocy w Lesznie?  

Komenda Miejska Policji w Lesznie, ul. Korcza nr 3, tel. 65 52-31-655, 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lesznie, ul. Chrobrego nr 

15, tel. 65 529-30-35, 

Młodzieżowe Centrum Profilaktyki Alternatywa, Al. Jana Pawła II nr 6, 

tel. 65 529-74-94,  

Fundacja strefaPl – ul. Średnia nr 11, tel.  663-519-564, 

Fundacja Młodzi w Uzależnieniu, ul. Leszczyńskich nr 32,  

tel. 608-621-779, 

Napisz do nas o swoich problemach: ZAUFANY ADRES e-mail:  
niejestemsam@leszno.pl 


