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WSTĘP 
 

Bardzo przyzwyczailiśmy się do nowego medium, a wielu z nas 

nie wyobraża sobie już bez niego życia. Koniec XX wieku to czas 

głębokich przemian, które dokonywały się w każdej niemal dziedzi-

nie ludzkiego życia. Jednym z największych wynalazków tego okre-

su było powstanie internetu - sieci, która odmieniła życie milionów 

ludzi, gdyż pojawiły się nowe możliwości wymiany danych, infor-

macji i wiedzy. Każdego dnia, na każdym zakątku świata ogromne 

rzesze ludzi komunikują się ze sobą, wykonują transakcje, podejmują 

bardzo ważne decyzje, relaksują się i pracują. Nie byłoby w tym nic 

nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że spora część tych interakcji do-

konuje się dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno – komu-

nikacyjnej. 

Rozwój globalny daje nam wiele możliwości: pokonujemy coraz 

to większe bariery, poznajemy lepsze metody działania i odkrywamy 

nieznane wcześniej nikomu informacje. Teoria globalizacji głosi, że 

„istnieją złożone relacje pomiędzy poziomem lokalnym i global-

nym”. Uważam, że globalizacja rozwinęła się na taką skalę, iż w 

bardzo wielu segmentach życia społecznego, niemożliwe staje się 

uniezależnienie od jej wytworu jakim jest Internet, stanowiący głów-

ne źródło komunikacji „dalekodystansowej”. 

Relacje międzyludzkie zaczynają odbiegać od norm gatunku 

ludzkiego, którego jedną z najważniejszych potrzeb według Mali-

nowskiego jest komunikacja interpersonalna. A sytuacja, w której 

dochodzi do naruszenia systemu normatywnego u jednostki, prowa-

dzi przecież do anomii, dlatego jestem w stanie zaryzykować stwier-

dzenie, że tak gwałtowny rozwój technologiczny może przynieść 

niewyobrażalnie negatywne skutki w postaci zatracenia się wszel-

kich pierwotnych schematów działania ludzkiego. Świat Internetu 

przenika w głąb naszego życia i staje się jego częścią, dlatego też 

często nie potrafimy odróżnić świata wirtualnego od rzeczywistości. 

Aby szczegółowo omówić podjętą problematykę, w tym celu zo-

stała zorganizowana konferencja naukowa, która ukazała strony po-

zytywne i negatywne Internetu. Opierając się na danych GUS-u z 

roku 2008, ponad połowa (54%) gospodarstw domowych w Polsce 

jest wyposażona w komputer, a 41% posiada dostęp do Internetu. 
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Dla porównania: w roku 2004, w komputer było wyposażone 36% 

gospodarstw domowych, a zaledwie co czwarte miało dostęp do 

Internetu. Analizując dane, nieciężko jest zauważyć ogromny postęp 

w tej dziedzinie. Jeszcze większa komputeryzacja jest dostrzegalna 

w obrębie przedsiębiorstw. Ten fakt nie powinien stanowić zasko-

czenia, jednak po przedstawieniu danych statystycznych może to 

ulec zmianie. Mianowicie: w Polsce aż 95% przedsiębiorstw jest 

wyposażonych w komputery, warto jednak zwrócić uwagę, że 

wszystkie firmy zaliczane do dużych i średnich je posiadają. Dostęp 

do Internetu swoim pracownikom oferuje 92% przedsiębiorstw. 

Bardzo często przecież rozmawiamy on-line z nieznanymi nam 

osobami. Spotykamy się na forach dyskusyjnych, czatach, grupach 

mailingowych. Jak dostosowujemy się do takiej sytuacji? Śmiem 

twierdzić, że przedstawiamy swoją postać w jak najlepszym świetle. 

Staramy się wykazać głęboką znajomością zagadnienia, w obrębie 

którego się poruszamy, oraz „zwiększyć” swoje kwalifikacje zawo-

dowe. Jak można usprawiedliwiać takie postępowanie? Dostrzegam 

dwie możliwości będące wytłumaczeniem takiego typu zachowania. 

Boimy się odrzucenia ze strony innych osób, staramy się im jak naj-

bardziej przypodobać, gdyż mamy wobec nich jakieś zamiary, ocze-

kujemy jakichś korzyści, bądź po prostu poszukujemy partnera do 

rozmowy, reprezentującego inne stanowisko społeczne na co dzień 

niż my sami.  

Drugim w miarę rozsądnym wytłumaczeniem jest próba podbu-

dowywania przez jednostki swojego własnego ego. Opisując siebie 

jako kogoś niemal idealnego, odrywamy się od rzeczywistości, 

przedstawiamy swoje życie w całkowicie innym świetle. I znowu 

należy się zastanowić nad tym, jakie jest spojrzenie jednostki na 

takie zjawisko. Czy logując się na forum, a następnie wychwalając 

siebie pod niebiosa, wyobrażamy sobie własne ja w takiej właśnie 

postaci? Tak postrzegamy siebie w życiu codziennym? Czy też może 

na postach podpisanych naszym imieniem, możemy przeczytać hi-

storię z życia postaci, którą stworzyliśmy na potrzeby internetu i nie 

utożsamiamy jej z samym sobą. Czytamy opowiadania bohatera 

będącego częścią świata WWW. Nieważne jak to się odbywa w na-

szych głowach – pewne jest to, że mamy do czynienia z wyimagino-
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waną rzeczywistością – z opisem jutra, które raczej nie nadejdzie 

nigdy, bądź schematem awataru, który w sieci po prostu pasuje. 

W dobie rozwoju przestrzeni wirtualnej koniecznym jest reflek-

sja nad obecnością człowieka w tej przestrzeni. Celem publikacji 

było ukazanie, w jakimś stopniu porównanie świata realnego ze 

światem wirtualnym, określić podobieństwa i różnice między nimi. 

Ludzie bowiem często tracą kontrolę i nie potrafią odróżnić świata 

rzeczywistego, czyli realnego od wirtualnego, zobaczyć granicy wy-

stępującej pomiędzy nimi. Czy zatem w obecnych czasach istnieje w 

ogólne możliwość rozdzielenia jednego od drugiego? Problematyka 

zawarta w publikacji dotyczy właśnie tych zagadnień, poniekąd 

szans, jakie dają oba światy oraz zagrożeń jakie niosą ze sobą. Publi-

kacja zapewne wniesie nowe spojrzenie na te kwestie. Całość opra-

cowania ma wprawdzie charakter interdyscyplinarny, niemniej jed-

nak tematyka, jaka została podjęta jest próba odpowiedzi na wyżej 

zaznaczone pytania.  

Trzeba jeszcze raz podkreślić, że każdy z nas przychodzi na 

świat, żyje na świecie, poznaje świat, doświadcza jego piękna, war-

tości, sensu. Cieszymy się, gdy żyjąc na tym świecie, przeżywamy 

wiele dobra, radości, spokoju, miłości. Towarzyszą nam wówczas 

pozytywne nastroje, uczucia, emocje, pragniemy też, aby chwile te 

trwały jak najdłużej. W tym celu nawet czynimy wiele, by stan za-

dowolenia, pokoju, utrzymać w czasie i stopniu jak największym. 

Lecz coraz częściej jesteśmy świadkami rodzących się ludzkich nie-

pokojów, zagrożeń, które pojawiają się niezależnie od nas samych. 

Jednym z takich zagrożeń jest zapewne współczesna cywilizacja, 

która posiada dwa oblicza, zarówno pozytywne jak i negatywne. 

Tematyka zawarta w publikacji, zapewne da czytelnikowi wiele do 

myślenia. Być może stanie się także osobistą refleksją prowadzącą 

do weryfikacji swej zażyłości z internetem. Jest to obszerny, ale i 

bardzo wartościowy materiał, bo pisany przez ludzi młodych, którzy 

bardzo dobrze czują te klimaty, i sami są pochłonięci niejednokrotnie 

przez świat wirtualny. Ta poniekąd samokryta grupy osób, która 

czuje problem, ale też i zagrożenia związane ze światem wirtualnym.  

 

Ks. Jan Zimny 
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Rafał Czupryk (URz) 

 
Aksjologiczne wyzwania cywilizacji medialnej 

 

„A co do przyszłości, zadanie polega nie na jej przewidywaniu,  

ale umożliwieniu” 
Antoine de Saint-Exupery 

 

Retrospekcja współczesności: Społeczeństwo informacyjne/wiedzy 

Obecną kulturę określa się mianem „cywilizacji medialnej”, któ-

rej podstawową cechą jest szybki rozwój technologii teleinforma-

tycznych. Zjawiska takie jak telefonia komórkowa czy Internet 

umożliwiają komunikację i dostęp do informacji na niespotykaną 

dotąd skalę. W porozumiewaniu się i przekazywaniu danych nie-

istotne są odległości. Świat wkroczył w erę informacji, a społeczeń-

stwo z dostępem do nowoczesnych technologii, stało się społeczeń-

stwem informacyjnym
1
.  

Najistotniejszą cechą „nowego typu społeczeństwa” jest infor-

macja, czyli kapitał, znaczący zasób, siła napędzająca rozwój techno-

logiczny i cały proces związany z upowszechnianiem danych. W 

konsekwencji można mówić współcześnie o globalnej rewolucji 

informacyjnej, która jest nie do zatrzymania, jest nieodwracalna, i co 

więcej, jest jedyną alternatywą przyszłości
2
.  

                                                 
1
 Por. Raport Społeczeństwo informacyjne 2006-2010. Wyniki badań staty-

stycznych, opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny, źródło: 

http://www. gospodarka.l/pliki/PUBL-nts-spolecz-inform-w-polsce-2006-

2010.pdf  (11.06.2012), s. 7; T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo 

informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, źródło: http://users.uj.edu.pl 

/~usgoban/agh.html (11.06.2012); Internet: fenomen społeczeństwa infor-

macyjnego, red. T. Zasępa, Częstochowa 2001; R. Czupryk, Informatyka 

dla humanistów, Przemyśl 2003, s. 22-24. 
2
 Już końcem lat 90. „nowe czasy” opisywano jako „erę świadomości systemo-

wej” (D. Tapscott) lub „erę suwerenności osobistej” (Ch. Handy). Por. D. Tap-

scott, Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje Ery Świadomości Systemowej, 

Warszawa, 1998; Ch. Handy, Głód ducha. Poza kapitalizm. Poszukiwanie sensu 

w nowoczesnym świecie, tłum. J. Pieńkiewicz, Wrocław 1999.  
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Tradycyjne środki produkcji: ziemia, zasoby naturalne, praca i 

kapitał, są już drugorzędne. Można je zdobyć, ale tylko za pomocą 

wiedzy, która w nowej konstelacji społecznych przemian pojmowana 

jest jako użyteczność, środek do osiągania społecznych i ekonomicz-

nych celów. Nowa gospodarka (wiedzy) opiera się na ludzkim know-

how we wszystkich procesach wytwórczych
3
. W efekcie, społeczeń-

stwo informacyjne przeobraża się w społeczeństwo wiedzy.  

W kontekście powyższych uwag na podkreślenie zasługuje jesz-

cze jeden aspekt aktualnej problematyki związanej z rozwojem „cy-

wilizacji medialnej”. Nowe zjawiska zachodzące w ramach global-

nego społeczeństwa informacyjnego/wiedzy nie mogą przesłonić 

aspektu wychowawczego i kulturotwórczego mediów, których za-

sadniczą rolą jest służyć człowiekowi prawdziwą i wartościową in-

formacją. Jest to o tyle ważne, że współczesne środki społecznego 

przekazu wkraczają dosłownie we wszystkie dziedziny ludzkiego 

życia: kreują myślenie, popularyzują postawy i zachowania, tworzą 

wizje moralności i pop-kultury, wpływają na zainteresowania i ocenę 

rozmaitych zjawisk, decydują, jakie wybory są słuszne i społecznie 

akceptowalne, jak należy przeżywać swoją religijność.  

W tym kontekście za niezbędny należy uznać wymóg pedagogiki 

medialnej oraz odpowiednie przygotowanie humanistyczne do kry-

tycznego odbioru informacji upowszechnianych przez media. Niniej-

szy artykuł, źródłowo osadzony na wybranych dokumentach papieży 

Jana Pawła II i Benedykta XVI na temat cyfrowej komunikacji, to 

skromny przyczynek wpisujący się w szerszą narrację zogniskowaną 

wokół aksjologicznych wyzwań współczesnej cywilizacji medialnej.  

 

                                                 
3
 P.F. Drucker, Społeczeństwo pokapitalistyczne, Warszawa 1999, s. 40. Know-

how to nabyta dzięki długotrwałej praktyce kompetencja i rzeczywista umiejęt-

ność praktycznego wykorzystania wiedzy i rozwiązywania problemów, robienia 

czegoś w sposób skuteczny i sprawny. W warunkach gospodarki rynkowej zwy-

ciężają w konkurencji te firmy, które mają dobre know-how, tzn. wiedzą jak szyb-

ciej i lepiej wdrażać nowe pomysły. Know-how jest przedmiotem obrotu ekono-

micznego. Formą jego przekazania innej firmie jest sprzedaż wiedzy – licencji. 

Źródło: http://portalwiedzy.onet.pl/127958,,know_how_know_how,haslo.html 

(15.06.2012).  
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Wyzwanie cyfrowego świata: Ilość nie tworzy jakości, warto-

ścią jest to, co bezpośrednie…  

Podczas sympozjum poświęconemu e-ewangelizacji zatytułowa-

nemu Cyfrowe świadectwo (Watykan, 24 kwietnia 2010), Ojciec 

Święty Benedykt XVI zauważył: „Czasy w których żyjemy, są 

świadkiem ogromnego poszerzenia granic komunikacji. Internet, 

który z powołania ma być otwarty, zasadniczo egalitarystyczny i 

pluralistyczny, jednocześnie wyznacza jednak nową przepaść”
4
. 

Zjawisko, o którym mówił papież, to wykluczenie cyfrowe (digital 

divide), identyfikowane przez podział społeczeństwa na osoby z 

dostępem do sieci i nowoczesnych form komunikacji i tych, którzy 

takich możliwości nie posiadają. W konsekwencji, dostęp do sieci 

wpływa na kształt międzyludzkich relacji, a dynamika zmian w ob-

szarze technologii w coraz większym stopniu warunkuje dostęp do 

pełnego uczestnictwa w życiu politycznym, ekonomicznym, me-

dycznym, edukacyjnym (niepozorny prefiks «e», stał się symbolem 

wielu internetowych pojęć, zjawisk i procesów, np.: e-kultura, e-

generacja, e-edukacja, itp.). Zróżnicowanie społeczne pogłębia się. 

Co więcej, technologia deprecjonuje rzeczywistość, która „przegry-

wa” z cyberprzestrzenią. Co to oznacza? Dla wielu użytkowników 

sieci cyfrowy świat jest miejscem „ucieczki”, choć symulowanej, to 

jednak o niskim poziomie ryzyka; jest „odwracalny” gdyż można go 

„stworzyć” na nowo i ponownie odtworzyć w nim swą „zresetowaną 

cybertożsamość”.  

Częstotliwość elektronicznych połączeń nie można jednak utoż-

samiać ze spotkaniem osób w „trybie rzeczywistym”. Osobowe do-

świadczenie jest dużo bardziej angażujące w zakresie relacji. 

Owszem, możliwość e-kontaktu z wieloma osobami jednocześnie w 

każdym miejscu na świecie, bez ograniczeń czasowo-przestrzennych 

jest technologicznym osiągnięciem, jednakże nie gwarantuje trwa-

łych więzi. Relacje w przestrzeni cyfrowego świata dalekie są od 

bezpośredniości, w tym niezrównanego bogactwa międzyosobowych 

odniesień. Trudno też mówić o pełnej podmiotowości użytkowników 

w sieci. W ten sposób zachodzi ryzyko, że ilościowy wzrost cyfro-

                                                 
4
 Źródło: http://ekai.pl/papiez/x28495/benedykt-xvi-kosciol-bez-obawy-

wyplywa-na-glebie-cyfrowego-morza/ (15.06.2012).  
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wych relacji stanie się odwrotnie proporcjonalny do ich wymiaru 

jakościowego. Dotychczasowe spotkania twarzą w twarz, oparte na 

wspólnocie zainteresowań i odpowiedzialności, zastąpione przez 

relacje wirtualne, stają się powierzchowne i epizodyczne. W konse-

kwencji tożsamość online często nie odpowiada tożsamości offline: 

buduje się ją zestawiając fragmenty (zdjęcia i video) udostępniane w 

sieci, imituje się prawdziwe oblicze, co zubaża podstawowy wymiar 

autentycznej osoby.  

W efekcie, innowacje technologiczne rozstrzygają o następ-

stwach w wymiarze społecznym, kulturowym i osobowym
5
. W tej 

sytuacji odwołanie się do obiektywnych paradygmatów, zgodnych z 

                                                 
5
 Antonio Spadaro w eseju Cyberteologia. Myślenie o chrześcijaństwie w 

czasach sieci wypowiada się w tym kontekście następująco: „Google In-

stant pozwala usprawnić wyszukiwanie online lecz w sposób potencjalnie 

«przewrotny», bo «odpowiedź usiłuje uprzedzić pytanie»; a zatem bardziej 

niż kiedyś ważne będzie nauczenie się dobrego formułowania pytań, jeśli 

nie chce się wpaść w sidła kryteriów samej wyszukiwarki, która dąży do 

antycypowania – a więc do dyktowania – naszych realnych intencji. W 

związku z tym „szukanie sensu nie może zostać zautomatyzowane”. Logika 

daru w treściach tworzonych przez użytkowników sieci jest kompatybilna z 

teologiczną logiką daru, ponieważ nagrodą za podzielenie, ofiarowanie 

treści jest sama relacja. Ale uwaga: „relacja nie tworzy automatycznie ko-

munii”. Gdyby chcieć zawrzeć w paru słowach sens niewiadomych, które 

rodzi coraz powszechniejsze posługiwanie się siecią, można by to streścić w 

następującej myśli: „podłączanie się i dzielenie nie są tożsame ze spotka-

niem, które jest doświadczeniem dużo bardziej angażującym w zakresie 

relacji”. Od tego właśnie punktu uzależniona jest wiarygodność wszystkich 

teorii na temat wpływu efektów sieci na rozwój więzi społecznych, a zatem 

również na sposób myślenia o wierze w najbliższej przyszłości. Jeśli, z 

jednej strony, można zgodzić się z tym, że sieć pozwala umacniać i zwięk-

szać nasze możliwości spotkania, to z drugiej strony powszechnym do-

świadczeniem jest trudność, jaką sprawia nam „połączenie się” z nieznajo-

mym, który siedzi obok nas w barze lub na lotnisku, jeśli jest on skupiony 

na „relacji” ze swoim urządzeniem elektronicznym (jakiejkolwiek natury: 

tabletem, smartphonem czy notebookiem)”. Zob. C. M. Grimaldi, 

L’Osservatore Romano 28.04.2012, źródło: http://www.osservatore 

o.vaportal/t?JSPTabContainer.setSelected=JSPTabContainer%2FDetail&las

t=false=&path=/news/editoriali/2012/099q12-Ma-la-connessione-non---

incontro.html&title=Alepołączenietoniespotkanie&locale=pl (15.06.2012).  
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naturą rzeczywistości, może być wskazówką w jaki sposób zmierzyć 

się z wyzwaniami cyfrowego świata.  

 

Paradygmat pierwszy: Osoba zawsze Kimś, nigdy czymś… 

Podkreślając wartość osoby, wychowanie człowieka dokonuje 

się najpełniej poprzez integralną formację w obszarze przymiotów 

fizycznych, moralnych, intelektualnych, przez kształtowanie odpo-

wiedzialności i umiejętne korzystanie z wolności. Zarysowany ideał 

wychowawczy to personalizm, który powiązany z kierunkiem filozo-

ficznym o tej samej nazwie podkreśla niepowtarzalny walor osoby i 

jej nadrzędność względem wszelkich wartości materialnych oraz 

struktur społecznych i ekonomicznych, które powinny być podpo-

rządkowane dobru człowieka i służyć jego rozwojowi przy pełnym 

poszanowaniu wolności. Dodatkowo jest to koncepcja pedagogiczna, 

która ukazuje osobę w całokształcie jej aktywności, uwzględniając 

realizm procesów rozwojowych, w tym kontekst społeczny.  

W personalizmie wszelkie działania człowieka są kulturotwór-

cze, o ile są świadome i dobrowolne, i osiągają swoją kulminację w 

akcie miłości. Ostatecznym więc celem i sensem kultury jest czło-

wiek i jego wszechstronny, osobowy rozwój
6
. Oczywiście wszystkie 

zjawiska kulturowe to efekt ingerencji człowieka jako bytu rozum-

nego, ale tylko kultura respektująca naturalną hierarchię wartości,
 

używająca ich z dobrem ludzkiej osoby jest kulturą prawdziwie 

ludzką – kulturą personalistyczną
7
. Kultura ta, afirmując niezbywal-

ną wartość osoby dowodzi, iż wszystkie wartości powinny być pod-

porządkowane sferze być a nie mieć. „Człowiek wszak jest przed-

miotowo kimś – i to go wyodrębnia wśród reszty bytów widzialnego 

świata, które przedmiotowo są zawsze tylko czymś”
8
.  

Człowiek jest „kimś” w sensie ontycznym z natury, bez względu 

na czyny jakich jest sprawcą, natomiast „kimś” w sensie moralnym 

                                                 
6
 F. Adamski, Edukacja, rodzina, kultura. Studia z pedagogiki społecznej, 

Kraków 1999, s. 108.  
7
 Por. M. A. Krąpiec, Człowiek w kulturze, t. 19, Lublin 1999, s. 35; tenże, Odzy-

skać świat realny, t. 23, Lublin 1999, s. 380; S. Kowalczyk, Filozofia kultury. 

Próba personalistycznego ujęcia problematyki, Lublin 1996, s. 54.  
8
 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, źródło: http://www.nonpossumus. l/ 

iblioteka/karol_wojtyla/milosc_i_ odpowiedzialnosc/r1_1.php (22.06.2012).  
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staje się poprzez świadome działanie, przez spełnianie konkretnych 

czynów. W ten sposób każdemu człowiekowi przysługuje podmio-

towość i nikogo nie wolno traktować jak środek do celu, ale cel sam 

w sobie
9
.  

W świetle tych podstawowych wyjaśnień, używając podobnej 

matrycy pojęć, każdy użytkownik Internetu to także osobowy pod-

miot przestrzeni online. Łącząc się z siecią wchodzi w relacje z in-

nymi internautami. Redagowane komunikaty, przekazywane treści, 

są formą cyfrowego dialogu. I w tym wymiarze działania człowieka 

są kulturotwórcze. Sposób wykorzystania narzędzia wirtualnej ko-

munikacji decyduje o jakości dialogu, co kształtuje poziom tzw. 

netykiety
10

, a w konsekwencji odpowiednią kulturę online. Może być 

ona kulturą personalistyczną, o ile użytkownicy sieci respektują 

podmiotowość adwersarza dialogu. Wówczas, także w cyfrowym 

świecie, personalistyczny ideał osoby nic nie traci na wartości. „Być 

w sieci”, to zachować podmiotowość własną i drugiej osoby; nie 

klasyfikować według poziomu narracji, nie traktować nikogo jak 

przedmiot informacji, ale jej podmiot. Nikt nie może być środkiem 

do celu, także w świecie online, a celem samym w sobie – węzło-

wym punktem komunikacji osób. To prawda: połączenie nie gwaran-

tuje więzi. Jednakże może być przestrzenią nadziei, w której myśl 

sączona w umysł odbiorcy odbudowuje zagubioną wiarę, kształtuje 

                                                 
9
 Por. K. Wojtyła, Elementarz etyczny, Wrocław 2000, s. 59; Jan Paweł II, 

Przemówienie w siedzibie UNESCO (Paryż, 2 czerwca 1980), nr 11, [w:] 

enże, Dzieła zebrane, t. X, Kraków 2010, s. 99-108.  
10

 Netykieta, to jeden z wielu neologizmów do których powstania przyczy-

nił się rozwój komputeryzacji. To zbiór zasad, swoista etykieta obowiązują-

ca w sieci. Autorką pierwszego szczegółowego kodeksu jest Arlene H. 

Rinaldi z Florida Atlantic University, źródło: http://courses.cs.vt.edu 

/~cs3604/lib/Netiquette/Rinaldi/ (22.06.2012). Często cytowany i traktowa-

ny jako wzorzec jest również zapis stworzony przez Network Working Gro-

up Request For Comments (RFC), źródło: http://www.rfc1855.net/ 

(22.06.2012). Dodatkowo warto poczytać: W. Bober, Powinność w świecie 

cyfrowym. Etyka komputerowa w świetle współczesnej filozofii moralnej, 

Warszawa 2008; G. Kubas, Netykieta – kodeks etyczny czy prawo Internetu, 

źródło: http://www.netykieta.dlawas.net/mgr_G.Kubas-Netykieta-Kodeks 

_Etyczny_Czy_Prawo_Internetu.pdf (22.06.2012).  
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motywację, mobilizuje do działania, uświadamia braki. Wartościowy 

kontakt nawiązany w sieci wyznacza kryteria dialogu. Jego jakość 

decyduje o poziomie respektu dla godności osoby, która zawsze jest 

Kimś, nigdy czymś.  

 

Paradygmat drugi: Potrzebna odwaga na głębi cyberprzestrzeni…  

W Orędziu na 36. Światowy Dzień Środków Społecznego Prze-

kazu: Internet: nowe forum głoszenia Ewangelii (Watykan, 24 stycz-

nia 2002)
11

, Jan Paweł II odniósł się do rewolucyjnych przemian w 

sferze środków komunikacji i informacji. Internet wyrażający owe 

przemiany został nazwany „nowym forum”, „nowym horyzontem”, 

kryjącym obietnice i niebezpieczeństwa, a także zapowiedź „przygo-

dy”, tak charakterystycznej dla innych wielkich okresów przemian 

ludzkości. Świat cyberprzestrzeni, zauważył papież, stał się wyzwa-

niem dla Kościoła na nowe tysiąclecie wyrażonym w słowach: „(…) 

wzywam cały Kościół do odważnego przekroczenia nowego progu, 

do wypłynięcia «na głębię» cyberprzestrzeni (…) Wypłyń na głębię – 

Duc in altum!” (nr 1-2).  

Traktując z realizmem i zaufaniem cyfrową sieć komunikacyjną, 

papież zauważył, co wyraźnie wiąże się z myślą personalistyczną, że 

Internet to tylko środek, a nie cel sam w sobie. To narzędzie, które 

może stworzyć doskonałe warunki do prowadzenia ewangelizacji, o 

ile będzie używany w sposób kompetentny, z pełną świadomością 

zalet i wad. Dodatkowo, „(…) jako narzędzie, które dostarcza infor-

macji i rozbudza zainteresowania, może stać się okazją do pierwsze-

go spotkania z chrześcijańskim przesłaniem, szczególnie dla mło-

dych, którzy korzystając z cyberprzestrzeni uważają ją za swe okno 

na świat” (nr 3).  

Dostrzegając zalety cyfrowego świata, papież nie zapomniał o 

aksjologicznych dylematach. Większość informacji jaka pojawia się 

w sieci jest bowiem chwilowa. W tej sytuacji, w kulturze, która kar-

mi się zjawiskami przelotnymi, istnieje niebezpieczeństwo, że ludzie 

będą skłonni przypisywać większe znaczenie faktom niż wartościom. 

Tymczasowość rzeczywistości online szczególnie w tym względzie 

                                                 
11

 Źródło: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/ prze-

mowienia/internet_aut_12052002.html (14.06.2012).  
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zagraża prawdzie. Relatywny powiew zróżnicowanych opinii wyra-

żanych w sieci najpierw ironizuje prawdę, następnie podważa jej 

sens, by w ostateczności zastąpić ją kłamstwem. „Nowa prawda” 

(stare kłamstwo), to nierzadko „innowacyjne” kryterium oceny rze-

czywistości – początkowo online, ale z czasem także offline. Co 

więcej, zdaniem Jana Pawła II, Internet choć oferuje szeroki zasób wie-

dzy i zawiera w sobie olbrzymi potencjał dobra, bywa używany w ce-

lach złych i szkodliwych – nie uczy wartości. Kiedy zaś ludzie przestają 

odwoływać się do wartości, szkodę ponosi człowieczeństwo, a człowiek 

łatwo traci z oczu swą transcendentną godność. Poza tym, Internet w 

sposób bardzo radykalny zmienia psychologiczny stosunek człowieka 

do czasu i przestrzeni. Gdy całą swą uwagę skupi on na tym, co kon-

kretne, użyteczne i łatwo dostępne (np. gra komputerowa, czat, blog, 

itd.), może mu zabraknąć motywacji do podjęcia głębszej refleksji, a 

ta jest naturalną potrzebą każdego.  

Aby więc osiągnąć mądrość i zrozumieć świat, papież wyjaśnił: 

„(…) nie wystarczy gromadzić fakty, choćby najciekawsze, ale trze-

ba przyjąć względem świata postawę kontemplacji, która pozwala 

dociekać głębszego sensu rzeczy w ich wzajemnej relacji w odnie-

sieniu do całej rzeczywistości; należy pamiętać, iż Internet jako fo-

rum, na którym praktycznie wszystko jest dozwolone i niemal nic nie 

jest trwałe, sprzyja relatywistycznemu sposobowi myślenia i nie-

rzadko prowadzi do wyzbycia się osobistej odpowiedzialności i za-

angażowania”(nr 4).  

„Również relacje nawiązywane drogą elektronicznej komunika-

cji nie zastąpią nigdy bezpośredniego kontaktu z drugim człowie-

kiem, czego wymaga prawdziwa ewangelizacja. Głoszenie Dobrej 

Nowiny polega bowiem na tym, że osoba posłana by ewangelizować, 

daje osobiste świadectwo wiary” (nr 5). Warto również nadmienić, iż 

Jan Paweł II redagując Orędzie już wtedy przestrzegał przed realnym 

niebezpieczeństwem jakie niesie ze sobą rewolucja informacyjna i 

komunikacyjna zwiększając „społeczną przepaść” (por. zjawisko 

wykluczenia cyfrowego digital divide). Apelował, co aktualne jest 

nadal i wpisuje się w nurt myśli personalistycznej, by Internet sprzy-

jał kulturze dialogu, współuczestnictwa, solidarności i pojednaniu w 

trosce o pokój na świecie (nr 5).  
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Paradygmat trzeci: Wartość odpowiedzialności w obszarze 

„digitalnego kontynentu”  

W Orędziu na 43. Światowy Dzień Środków Społecznego Prze-

kazu: Nowe technologie, nowe relacje. Krzewić kulturę poszanowa-

nia, dialogu i przyjaźni (Watykan, 24 stycznia 2009)
12

, Benedykt 

XVI stwierdził, że technologie cyfrowe determinują podstawowe 

zmiany modeli komunikacji i relacji międzyludzkich, co szczególnie 

dostrzegalne jest wśród młodzieży tworzącej tak zwane pokolenie 

digitalne. To młodzież wykorzystując ogromne możliwości nowych 

mediów dla komunikacji ze swymi przyjaciółmi, do spotkania no-

wych, dla tworzenia wspólnot i sieci, poszukiwania informacji i wia-

domości, wymiany idei i opinii, kształtuje nową kulturę medialną. Z 

kultury tej, zauważył papież, wypływa szereg korzyści: rodziny mo-

gą utrzymywać kontakt, nawet jeśli są oddzielone ogromnym dystan-

sem; studenci i naukowcy mają łatwiejszy i bezpośredni dostęp do 

dokumentów, do źródeł i wynalazków naukowych i mogą dzięki 

temu pracować zespołowo w różnych miejscach; formy nauczania i 

komunikacji są bardziej dynamiczne, co przyczynia się do postępu 

społecznego. W konsekwencji, nowe technologie są prawdziwym 

darem dla ludzkości, a ich popularność jest oczywistością ponieważ 

odpowiada głębokiemu pragnieniu komunikacji każdej z osób, co 

zgodnie z naturą człowieka wyraża potrzebę nawiązywania relacji z 

innymi.  

W ocenie papieża należy również zabiegać, aby przynoszone ko-

rzyści służyły wszystkim, zwłaszcza potrzebującym i słabym, a ja-

kość treści będących w obiegu cyfrowym krzewiła kulturę poszano-

wania, dialogu i przyjaźni, w tym szacunku dla godności i wartości 

osoby ludzkiej. Dlatego właśnie wszyscy użytkownicy nowych tech-

nologii powinni unikać dzielenia się słowami i obrazami poniżają-

cymi człowieka, upowszechniającymi nienawiść i nietolerancję, de-

precjonującymi dobro i intymność ludzkiej płciowości czy eksplo-

atującymi słabych i wrażliwych. Dialog powinien być szczery i 

otwarty. Zaś nowa arena digitalna (cyberspace), która pozwala spo-

tkać się i poznać, jeśli ma być owocna, wymaga uczciwych i po-

prawnych form wyrazu oraz uważnego i pełnego szacunku słuchania. 

                                                 
12

 Źródło: http://www.katolickie.media.pl/ (22.06.2012).  
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Benedykt XVI jasno skonstatował: jeśli dialog ma zrealizować 

tkwiące w nim możliwości dla krzewienia rozwoju porozumienia i 

tolerancji, powinien być zakorzeniony w uczciwym i wzajemnym 

poszukiwaniu prawdy. Życie to nie tylko następstwo wydarzeń czy 

doświadczeń. Życie jest poszukiwaniem prawdy, dobra i piękna. Z 

tego właśnie względu, stwierdził papież, wszyscy dokonujemy 

swych wyborów, korzystamy z wolności w kontekście prawdy, dobra 

i piękna, bowiem tylko w takiej konstelacji odnajdujemy szczęście i 

radość. Co więcej, nie można pozwolić, by zwiedli nas ci, którzy 

postrzegają nas jedynie jako konsumentów na rynku nieograniczo-

nych możliwości, gdzie sam wybór staje się dobrem, nowość udaje 

piękno, a subiektywne doświadczenie zajmuje miejsce prawdy. Be-

nedykt XVI z naciskiem podkreślił: nie wolno także banalizować 

koncepcji i doświadczenia przyjaźni, wszak byłoby rzeczą smutną 

gdyby nasze pragnienie podtrzymywania i rozwijania przyjaźni on-

line realizowało się kosztem dyspozycyjności dla rodziny, dla bli-

skich i tych, których spotykamy w codziennej rzeczywistości (w 

pracy, szkole, w czasie wolnym). Jeśli bowiem pragnienie łączności 

wirtualnej staje się obsesyjne, to konsekwencją jest wyizolowanie 

osoby i zerwanie realnej interakcji społecznej. Prowadzi to także do 

zaburzenia modelu odpoczynku, ciszy i niezbędnej do ludzkiego 

rozwoju refleksji. Podsumowując Orędzie, papież zachęcił młodych 

użytkowników nowych technologii, by wnosili w świat digitalny 

świadectwo swej wiary, wprowadzali w kulturę online wartości, na 

których można oprzeć życie realne, by poczuli się odpowiedzialni za 

ewangelizację „digitalnego kontynentu” (tamże). 

 

Diagnoza: Warto!  

Zastanawiając się w jaki sposób potencjalny użytkownik sieci 

winien „przygotować się”, by sprostać wyzwaniom cyfrowego świa-

ta, nasuwa się kilka spostrzeżeń. Niezwykle istotna jest świadomość, 

że każdy zawsze jest Kimś, jest Osobą i Podmiotem w obu „świa-

tach”: realnym i multimedialnym. To racja pierwsza i zasadnicza, od 

której zależy jakie są owe światy: ludzkie, czy pozbawione człowie-

czeństwa. Być człowiekiem, to odważnie stać po stronie Prawdy, 

która człowieczeństwo kształtuje i nadaje sens ludzkiej egzystencji. 

Podobnie w świecie cyfrowym człowiek broniąc słusznych wartości 
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wewnętrznie wzrasta. Horyzont jego myśli sięga wówczas dalej i 

głębiej, a duch ma szansę wybiec ku transcendencji. Digitalny kon-

tynent wymaga od „cybernetycznych wędrowców” odpowiedzialno-

ści. Anonimowość jest próbą kamuflażu, może lęku lub obojętności. 

Jednakże chcąc bronić słusznych racji, wierząc, że „digitalny konty-

nent” nie jest przestrzenią ciszy, lecz nieustannego gwaru, niezbędna 

jest odpowiedzialność za słowo. Podobnie w świecie rzeczywistym, 

„słowo jest jak nóż, którym można pokroić chleb i nakarmić biedaka, 

ale można też zabić popełniając zbrodnię”. W przestrzeniach świata 

wirtualnego i realnego słowo ma jednakową wartość: buduje i łączy 

lub niszczy i dzieli. W obu obszarach ludzkiej aktywności potrzebni 

są jednakże aktywni współpracownicy Prawdy. Podsumowując, za 

Ojcem Świętym Benedyktem XVI można śmiało powtórzyć: „w 

przemierzaniu dróg cyfrowego kontynentu potrzebna jest dziś odwa-

ga, którą daje jedynie Duch Święty”.  

 

Streszczenie 

Obecną kulturę określa się mianem „cywilizacji medialnej”, któ-

rej podstawową cechą jest szybki rozwój technologii teleinforma-

tycznych. Zjawiska takie jak telefonia komórkowa czy Internet 

umożliwiają komunikację i dostęp do informacji na niespotykaną 

dotąd skalę. W porozumiewaniu się i przekazywaniu danych nie-

istotne są odległości. Świat wkroczył w erę informacji, a społeczeń-

stwo z dostępem do nowoczesnych technologii, stało się społeczeń-

stwem informacyjnym. Nowe zjawiska zachodzące w ramach glo-

balnego społeczeństwa informacyjnego nie mogą przesłonić aspektu 

wychowawczego i kulturotwórczego mediów, których zasadniczą 

rolą jest służyć człowiekowi. W tym kontekście za niezbędny należy 

uznać wymóg pedagogiki medialnej oraz odpowiednie przygotowa-

nie humanistyczne do krytycznego odbioru informacji upowszech-

nianych przez media. Niniejszy artykuł, źródłowo osadzony na wy-

branych dokumentach papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI na 

temat cyfrowej komunikacji, to skromny przyczynek wpisujący się w 

szerszą narrację zogniskowaną wokół aksjologicznych wyzwań 

współczesnej cywilizacji medialnej. 
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Summary  

Axiological challenges of media civilization  

The current culture is known as “media civilization”, whose pri-

mary feature is the rapid growth of information and communication 

technologies. Phenomena such as mobile communications and the 

Internet allow communication and access to information on an un-

precedented scale. In communication and data transfer distance is 

insignificant. The world has entered an era of information and socie-

ty with access to modern technologies has become the information 

society. New phenomena occurring within the global information 

society cannot obscure the educational and culture-forming aspect of 

media, whose primary role is to serve man. In this context, we should 

regard the requirement of media education as indispensible together 

with adequate humanistic preparation for critical reception of infor-

mation disseminated by the media. This article, based on selected 

documents of Popes John Paul II and Benedict XVI on digital com-

munication, is a modest contribution inscribing in the broader narra-

tion focused on axiological challenges of modern media civilization.  
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Ewa Kopeć (KUL) 

 

Gry komputerowe a rozwój społeczny dziecka 

 

Rozwój społeczny, rozumiany jako ukierunkowany proces spo-

łeczny, w wyniku, którego następuje ciągły wzrost pewnych istot-

nych dla danego społeczeństwa czy społeczności zmiennych
13

, to 

szereg zmian w osobowości dziecka w wyniku których staje się ono 

zdolne do życia, działalności i pełnienia określonych ról w społe-

czeństwie. Funkcję uspołeczniania dzieci rozpoczynają rodzice, na-

stępnie proces ten kontynuowany jest przez szkołę oraz inne środo-

wiska, wśród których duże znaczenie mają grupy rówieśnicze.  

Okresem aktywnego rozwoju społecznego dziecka jest wiek 

wczesnoszkolny. Czas ten przypada na lata od 7 do 10-11. To wiek, 

w którym dziecko podejmuje obowiązek szkolny. W tym czasie po-

między dzieckiem a społeczeństwem poszerza się znacząco interak-

cja stając się bardziej złożoną. Dotyczy to głównie stosunków panu-

jących w grupie rówieśniczej, działalności szkolnej czy sportowej. 

Dzięki tym relacjom społecznym dziecko uczy się, że aby sprostać 

licznym oczekiwaniom i wymaganiom społeczeństwa musi dostoso-

wać do nich swoje zachowanie, poprzez stały rozwój swojej społecz-

nej postawy. W wieku wczesnoszkolnym podstawową formą kontak-

tu dziecka z rówieśnikami jest zabawa, która ma szczególne znacze-

nie i wpływ na jego prawidłowy rozwój społeczny. Tymczasem, we 

współczesnej rzeczywistości coraz częściej obserwuje się, że dziecko 

realne środowisko i uczestników zabawy zamienia na wirtualne śro-

dowisko gier komputerowych. Słowo „wirtualny” zrobiło w ostat-

nich kilkunastu latach zawrotną karierę.  

Coraz częściej słyszy się o wirtualnej rzeczywistości, wirtual-

nych rozrywkach, a nawet miłości czy przyjaźni. Termin „wirtualny” 

oznacza teoretycznie możliwy, mogący zaistnieć, a wirtualna rze-

czywistość to według słownikowej definicji „symulacja wirtualna i 

                                                 
13

 P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005 s. 23. 



24 

 

dźwiękowa sytuacji, miejsc i osób, sterowana przez odpowiednio 

szybki komputer”
14

. 

Przed analizą wpływu bodźców zewnętrznych na prawidłowy 

rozwój społeczny dziecka należy wpierw wyjaśnić pojęcie „rozwój” 

będące jednym z podstawowych terminów używanych w pedagogi-

ce. Wynika to z faktu, iż celem wychowania jest wszechstronny i 

przede wszystkim prawidłowy rozwój człowieka. Według słowni-

kach języka polskiego „rozwój to proces przeobrażeń, przemian, 

przechodzenia do stanów bardziej złożonych lub pod pewnym 

względem doskonalszych”
15

. Natomiast rozwój społeczny należy 

odbierać jako „szereg zmian dokonujących się w osobowości dziec-

ka, które sprawiają, że staje się ono zdolne do konstruktywnego 

uczestniczenia w życiu i działalności społeczeństwa” budując po-

prawne relacje z rówieśnikami bez popadania w konflikty
16

.  

Rozwój społeczny łączy się z elementarną potrzebą psychiczną 

dziecka, uznaną za jedną z ważniejszych - potrzebą kontaktu spo-

łecznego. Wynika to stąd, że każdy człowiek posiada potrzebę pozy-

tywnych kontaktów społecznych i akceptacji emocjonalnej wśród 

ludzi. Dziecko, poza najbliższymi osobami z rodziny, otrzymuje ją 

głównie wśród swoich grup rówieśniczych. Potrzeba kontaktu spo-

łecznego jest jednym z etapów rozwoju społecznego. U dziecka w 

młodszym wieku szkolnym, dążenie do udziału w grupie rówieśników 

jest powszechne i stanowi naturalną konsekwencję jego uspołecznie-

nia w domu rodzinnym, na który wpływ mają postawy rodzicielskie
17

, 

układ stosunków w rodzinie
18

, przekonania i tryb życia w domu ro-

                                                 
14

 B. Łaciak, Wirtualne dzieciństwo. [w:] Wymiary dzieciństwa. Red. J. 

Bińczycka, B. Smolińska-Theiss, Kraków 2005 s. 170. 
15

 W. Doroszewski, Rozwój. [w:] Słownik poprawnej polszczyzny. Warsza-

wa 1965 s. 1330-1331; M. Szymczak, Rozwój [w:] Słownik języka polskie-

go, Warszawa 1995, s. 123. 
16

 L. Wołoszynowa, Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Warszawa 

1975 s. 627. 
17

 J. Kula – Lic, Wartość bycia dobrym rodzicem. [w:] Międzypokoleniowy 

przekaz wartości w rodzinie. Red. J. Zamorski. Stalowa Wola – Rzeszów 

2009, s.113. 
18

 D. Sikora, Postawy rodzicielskie w percepcji młodzieży licealnej. [w:] 

Opieka i wychowanie w rodzinie. Red. C. Kępski. Lublin 2003, s. 259. 



25 

 

dzinnym oraz atmosfera
19

. Zadaniem rodziców jest kształtowanie u 

dziecka zachowań, które umożliwiają mu pełnienie wyznaczonej 

obowiązkami szkolnymi roli społecznej, czyli rozwijanie umiejętno-

ści współżycia i współdziałania z dorosłymi oraz rówieśnikami
20

. 

Poza rodziną znaczący wpływ na rozwój społeczny dziecka ma 

środowisko szkolne i rówieśnicze, w którym realizuje ono kolejną 

ważną potrzebę jaką jest uznanie, będącą o tyle istotną, że w wyniku 

jej braku dziecko staje się niedoceniane, niedostrzegane, staje się 

bierne, może przejawiać zachowania destrukcyjne
21

. Na rozwój spo-

łeczny dziecka niebagatelny wpływ ma oddziaływanie nauczycieli na 

terenie klasy i szkoły oraz obcowanie rówieśnikami
22

. Zaspokajanie 

potrzeby uznania społecznego w środowisku szkolnym jest zależne 

m.in. od ocen szkolnych, różnego rodzaju wyróżnień i pochwał sto-

sowanych w procesie dydaktycznym
23

, a także od opinii rówieśni-

ków, ich poparcia i akceptacji, częstego udziału we wspólnych za-

bawach. Rozpoczynający się proces socjalizacji nie jest dla dziecka 

łatwy na tym etapie rozwojowym.  

Przekraczając próg szkoły napotyka ono pierwsze trudności w 

nawiązywaniu i utrzymaniu relacji z innymi, w kontaktach związa-

nych z zaspokojeniem wymagań nauczyciela lub dotyczące osiągnię-

cia określonej pozycji w grupie rówieśników. Dopiero w okresie 

późnego dzieciństwa wzrasta znaczenie i atrakcyjność kontaktów z 

rówieśnikami. O ile początkowo dziecko z trudem adaptuje się do 

dłuższego przebywania w klasie, czy do obecności na ogromnym 

szkolnym korytarzu, o tyle w kolejnych klasach szkoła staje się dla 

                                                 
19

 J. Kawalec, Rola środowiska rodzinnego w wychowaniu dziecka do suk-

cesu. „Edukacja i dialog” Nr 5/2000, s. 57 – 65. 
20

 B. Wilgocka – Okoń, Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich. Warszawa 

2003, s. 36. 
21

 M. Jacuńska, Wychowanie małego dziecka w rodzinie. [w:] Rodzina i 

dziecko. Red. M. Ziemska. Warszawa 1986, s. 352 
22

 B. Wilgocka – Okoń, Dojrzałość szkolna dzieci a środowisko. Warszawa 

1972 s. 137 
23

 H. Filipczuk. Rodzice i dzieci w młodszym wieku szkolnym. Warszawa 

1989, s. 30,34. 
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niego naturalnym terenem spotkań z kolegami, podobnie jak po-

dwórko, czy plac zabaw
24

.  

Kontakty społeczne mające miejsce w szkolnej klasie i poza nią 

stają się wówczas dla dziecka jednym z najważniejszych tematów do 

rozmów i co ważniejsze do wspólnej zabawy
25

, która jest nadal pod-

stawową formą kontaktu dziecka w młodszym wieku szkolnym z 

rówieśnikami. Wprawdzie zmienia się jej charakter, tematyka 

i funkcja, w odróżnienia od dzieci przedszkolnych, gdyż nowym 

tematem zabaw jest najczęściej szkoła. Dzieci naśladują wtedy czę-

sto zachowanie swoich nauczycieli
26

. Zabawa jest aktem o silnym emo-

cjonalnym nasyceniu, niesie radość, odprężenie, optymizm, wiarę w sie-

bie i we własne siły. Zabawa jest odpowiedzią dziecka na wrodzoną po-

trzebę kontaktów społecznych, potrzebę ruchu, głodu wiedzy o otaczają-

cej rzeczywistości, a także ekspresji oraz kreatywności. Prawdziwa, au-

tentyczna zabawa to potężny motor, stymulator harmonijnego, wielo-

stronnego rozwoju dziecięcej osobowości społecznej
27

. 

Wraz ze wzrostem dostępności nowoczesnych technologii 

zwiększyły się możliwości edukacyjne rozwojowe oraz zabawy, ale 

też wzrosła skala zagrożeń, które stają się obecnie nowym wyzwa-

niem wychowawczym dla rodziców i nauczycieli we współczesnym 

świecie. Dzięki innowacjom istnieją większe perspektywy kształto-

wania osobowości kulturowej i społecznej, jednak nieumiejętne ko-

rzystanie z tych technologii stwarza różnorakie niebezpieczeństwa, 

szczególnie dla dzieci, w których rękach stają się często niebez-

piecznym narzędziem. Do jednych z takich narzędzi bez wątpienia 

można zaliczyć gry komputerowe. Już sześciolatki lubią spędzać 

czas przy komputerze. Mimo że w tym wieku preferują raczej kon-

takty z kolegami czy rodzeństwem, wyniki badań wykazały, że dla 

1/3 dzieci komputer jest najbardziej atrakcyjnym towarzyszem za-

                                                 
24

 Wilgocka – Okoń, Dojrzałość., jw. s. 140. 
25

 R. Stefańska – Klar, Późne dzieciństwo. Młodszy wiek szkolny. [w:] Psy-

chologia rozwoju człowieka. Red. B. Harwas – Napierała. J. Trempała. 

Warszawa 2000, s. 147. 
26

 E. Hurlock, Rozwój dziecka. Warszawa 1985, s. 446. 
27

 G. Kapica, Zabawa. Jest w niej ukryty skarb. Aktualne konteksty eduka-

cyjne. [w:] Edukacja przedszkolna w teorii i praktyce. Red. S. Włoch. Opole 

2006, s. 73. 



27 

 

baw („lubię grać na komputerze, to jest taki przyjaciel”). Jak wynika 

z wypowiedzi badanych dzieci, komputer zaspokaja ich potrzeby 

poznawcze, społeczne, zastępując „żywych" towarzyszy zabawy, a 

także pozwala być zajętym, co jest też zgodne z oczekiwaniami ro-

dziców
28

. Gry komputerowe, to najpopularniejszy sposób korzysta-

nia z komputera wśród dzieci w wieku 4–14 lat. W ten sposób spę-

dza czas ok. 60% dzieci. Gry komputerowe są bardziej popularne 

wśród chłopców, niż wśród dziewcząt. Według uzyskanych wyni-

ków badań z aktywności tej korzysta 69% chłopców w wieku 4–14 

lat i 51% dziewcząt. Uznano przy tym, że wiek dziecka jest czynni-

kiem wyraźnie różnicującym sposób korzystania z komputera. Im 

starsza grupa wiekowa, tym większy odsetek dzieci i młodzieży ko-

rzystających z komputera
29

. 

W literaturze dotyczącej podjętej tematyki istnieje wiele definicji 

określających grę komputerową. Większość z nich posługuje się jej 

ogólnym rozumieniem. Przykładowo definicja J. Skrzypczaka poda-

je, że gra komputerowa jest to „program komputerowy, tj. zastaw 

poleceń zrozumiałych i wykonywanych przez procesor. Uzyskana w 

ten sposób elastyczność (...) pozwala na uruchamianie wielu różno-

rakich gier o charakterze rozrywkowym lub edukacyjnym na tym 

samym zestawie komputerowym"
30

. W dalszej części tej definicji 

przedstawione zostały różne rodzaje gier komputerowych. Spośród 

wielu ich typów najczęściej spotyka się: symulatory, gry tekstowe, 

gry sportowe, gry strategiczne, gry zręcznościowe, gry logiczne, gry 

przygodowe
31

. 

Inaczej gry komputerowe definiuje Z. Płoski. Jego zdaniem jest 

to „niezwykle szeroki asortyment programów służących do celów 

rozrywkowych, niekiedy także edukacyjnych”
32

. Określenia te sta-

                                                 
28

 M. Kielar – Turska, Dziecko w świecie wirtualnym. Szanse i zagrożenia. 

„Wychowanie w Przedszkolu” nr 3. 2002, s. 131-137. 
29

 R. Błaszkiewicz, Gry komputerowe a zdrowie dziecka w młodszym wieku 

szkolnym. „Nauczanie Początkowe” R. XXXIV nr 1. 2010/2011, s. 35. 
30

 J. Skrzypczak, Aktualizacje encyklopedyczne. Tom XI Media. Warszawa 

1998, s. 74. 
31

 M. Łukasik, Czarodziejski świat mediów. [w:] Media - przyjaciel czy 

wróg. Red. W. Tuszyńska-Bogucka, Poznań 2006, s. 62. 
32

 Z. Płoski, Informatyka. Słownik encyklopedyczny, Wrocław 1999, s. 124. 
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nowią pewną próbę określenia zjawiska gier komputerowych, jednak 

nie są zbyt precyzyjne. Bardziej wyczerpującą definicję gier kompu-

terowych proponuje S. Łukasz, według którego gra komputerowa to 

„zapisany w dowolnej postaci i na dowolnym nośniku cyfrowym 

(taśma, dyskietka, układy elektroniczne itp.) program komputerowy 

spełniający funkcję ludyczną poprzez umożliwienie manipulacji 

generowanymi elektronicznie na ekranie wizyjnym (wyświetlaczu 

ciekłokrystalicznym, monitorze, telewizorze itp.) obiektami graficz-

nymi lub tekstem, zgodnie z określonymi przez twórców gry reguła-

mi. W odróżnieniu od np. programów graficznych, gry służą wyłącz-

nie celom rozrywkowym, wobec czego nie spełniają żadnej funkcji 

użytkowej umożliwiającej jakąkolwiek formę pracy twórczej"
33

. 

Komputery z reguły są wykorzystywane w celach profesjonal-

nego użytkowania, ale mogą również służyć do zaspokajania innych 

potrzeb, m.in. potrzeby zabawy i rozrywki. Zjawisko gier kompute-

rowych jest stosunkowo nową formą rozrywki dla dzieci. Do tego 

celu służą przede wszystkim programy edukacyjne oraz gry kompu-

terowe, dla których wprowadzono następujące granice wiekowe 

określając możliwości użytkowania tj.: gry dopuszczone przez 

USK
34

 bez ograniczeń wiekowych, dozwolone od 6 lat, następnie od 

12 lat, później od 16 lat oraz gry niedozwolone dla młodzieży. 

Oprócz tego istnieje też kategoria gier „bez oznaczenia wieku użyt-

kownika”
35

. 

Pierwsze gry komputerowe dostępne na rynku były prostymi 

programami wymagającymi zręczności i logicznego myślenia. Jed-

nak wraz z rozwojem technologii stawały się coraz bardziej skom-

plikowane. Wraz ze wzrostem dostępności sprzętu komputerowego 

                                                 
33

 I. Ulfik – Jaworska, Komputerowi mordercy. Lublin 2005 s. 40. 
34

 USK została założona w 1994 roku przez Förderverein für Jugend und 

Sozialarbeit e.V. (związek wspierający młodzież i pracę społeczną) oraz 

zrzeszenie producentów oprogramowania - VUD. Do osób, które aktywnie 

przyczyniły się do powstawania USK, należał senator z berlińskiej SPD 

Thomas Krüger, dzisiejszy przewodniczący centrali związkowej zajmujący 

się kształceniem politycznym. Przedstawicielem USK jest także założyciel 

Muzeum Gier Komputerowych w Berlinie (T. Feibel. Zabójca w dziecin-

nym pokoju. Warszawa 2006, s. 178). 
35

 T. Feibel, Zabójca w dziecinnym pokoju. Warszawa 2006, s. 158. 
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rosło zainteresowanie grami komputerowymi u dzieci i młodzieży
36

, 

mimo że zawsze cieszyły się one złą sławą. Od początku ich istnie-

nia dorośli uważali je za stratę czasu, traktując z nieufnością i pew-

nym dystansem. Dawniej głównie mówiło się, że „gry komputerowe 

czynią człowieka samotnym", teraz natomiast coraz częściej słyszy 

się dodatkowo, że „gry komputerowe rodzą agresję". Pojawiające się 

w mediach dyskusje dotyczące gier komputerowych są zwykle po-

dejmowane w negatywnym kontekście, postrzega się je jako coś, co 

wywołuje agresję u dzieci i młodzieży
37

. Zjawisko gier komputero-

wych budzi niezwykle silne i bardzo spolaryzowane emocje wśród 

dzieci, młodzieży i dorosłych, ponieważ oprócz różnorakich zagro-

żeń spełniają one również funkcje rozrywkowe, relaksujące, wyko-

rzystywane są także do celów edukacyjnych
38

. 

Dzieci od dawna uznały komputer za stałą część swojego świata 

zabaw, w którym codziennie przebywają. Spowodowały to znaczące 

zmiany, jakie nastąpiły w społeczeństwie, w wyniku, których dziec-

ko nierzadko przebywa samo w domu, bez nadzoru swoich zapra-

cowanych rodziców, często też czuje się samotnie z powodu braku 

rodzeństwa, ponieważ wiele współczesnych rodzin decyduje się na 

posiadanie tylko jednego dziecka. Ponadto, wzrost różnych niebez-

pieczeństw zagrażających dzieciom poza domem spowodowało, że 

dzieci nie wychodzą same na podwórko, plac zabaw, a w drodze do 

szkoły, czy inne zajęcia pozalekcyjne towarzyszą im dorośli. Moż-

liwości swobodnej zabawy oraz podjęcia kontaktu z rówieśnikami 

stają się więc w takich warunkach bardzo ograniczone. Z pomocą 

przychodzą wówczas media, dzięki którym można pograć ze znajo-

mymi na komputerze przez Internet, nie wychodząc z domu i nie 

spotykając się z nimi w rzeczywistości. Przyzwyczajenie się do ta-

kiego trybu życia, a z czasem przyjęcie go za naturalny, powoduje, 

że w przyszłości dziecko jako dorosły też będzie spędzać większość 

czasu w domu, gdyż, żeby pograć z przyjaciółmi na komputerze nie 

musi w ogóle z niego wychodzić. Wystarczy w tym celu posiadanie 
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stałego dostępu do Internetu. Co więcej, coraz więcej atrakcyjnych 

gier ma właśnie wariant on line. Dlatego też wiele dzieci „spotyka 

się” tylko on line i w ten sposób również komunikuje się ze sobą. 

Cztery ściany własnego pokoju stają się dla nich coraz wygodniej-

szym miejscem, które coraz rzadziej chcą opuszczać
39

.  

O atrakcyjności gier komputerowych decyduje przede wszyst-

kim interakcyjność przekazu komputerowego, polegająca na wza-

jemnej wymianie informacji pomiędzy komputerem a użytkowni-

kiem, który jest zarówno nadawcą jak i odbiorcą komunikatów. 

Podczas korzystania z innych mediów (np. radia, telewizji) jest się 

jedynie odbiorcą - słuchaczem lub widzem, który jakby z zewnątrz 

przygląda się prezentowanym zdarzeniom i ewentualnie je ocenia. 

Podczas korzystania z gier komputerowych gracz nie jest tylko ob-

serwatorem, lecz czynnym uczestnikiem iluzyjnego, wirtualnego 

świata wykreowanego przez twórców danej gry, w którym może 

aktywnie działać i wpływać na przebieg akcji oraz brać udział w 

ekscytujących przygodach
40

 i rywalizacjach, w których współza-

wodnictwo rzadko odbywa się w duchu „fair play”. Często jest tak, 

że zawodnicy biorący udział w grze wygrywają, jeśli łamią reguły 

uczciwej sportowej rywalizacji. Dla przykładu: ścigający się kie-

rowcy rajdowi, aby wygrać zajeżdżają sobie drogę, uderzają w bok 

pojazdu przeciwnika, czy próbują wypchnąć innych z trasy
41

. Nie 

ulega wątpliwości, że tego typu wzór postępowania nie jest odpo-

wiedni dla dziecka, które dopiero uczy się właściwych zachowań i 

zasad współżycia społecznego. 

Interesujące dla małego odbiorcy gier komputerowych są także 

inne jej cechy: 

- dobrowolność - gracz ma swobodę w podejmowaniu decyzji, 

czy ma ochotę kontynuować grę, czy nie, 

- bezinteresowność - gry nie służą zaspakajaniu życiowych ko-

nieczności gracza, 

- brak ograniczeń w czasie i przestrzeni, 
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- intensywność i zmienność akcji, a tym samym intensywność i 

zmienność przeżyć gracza, 

- podporządkowanie określonym regułom,  

- powtarzalność zdarzeń, sytuacji, zadań,  

- odrealnienie i nierzeczywisty świat
42

. 

Wobec tak silnego zainteresowania grami komputerowymi 

wśród coraz mniejszych dzieci warto spojrzeć na to zjawisko nie 

tylko jak na fenomen socjologiczny czy kulturowy
43

. Trzeba przede 

wszystkim przeanalizować wpływ tego rodzaju zabawy na rozwój 

społeczny dziecka. Mimo że zjawisko to zostało uznane za wysoce 

niekorzystne dla kształtowania umiejętności społecznych dziecka i 

rozwój jego kontaktów międzyludzkich
44

, poglądy te nie do końca 

zostały jednoznacznie uzasadnione. Naukowcy zajmujący się tym 

obszarem badawczym są jednak zgodni, że największe zagrożenie 

stanowią sytuacje, gdy dziecko przenosi do życia w realnym świecie 

swoje reakcje i emocje wywołane przez sztuczne, symboliczne re-

prezentacje przedmiotów i ludzi faktycznie nieobecnych w natural-

nych sytuacjach społecznych. Te reakcje, w dużej mierze nieświa-

dome
45

 oraz nieadekwatne do rzeczywistości, powodują w następ-

stwie zagrożenia związane z poczuciem wyobcowania dziecka z 

rzeczywistego świata, generują u niego zakłócenia więzi uczuciowej 

z najbliższymi oraz rówieśnikami, sprzyjają także powstawaniu wie-

lu innych zaburzeń w rozwoju społecznym, szczególnie agresji. Z 

wymienionych powyżej niebezpieczeństw największe dotyczy wła-

śnie rozwoju agresywnych zachowań u dziecka. Wynika to z użyt-

kowania przez dziecko agresywnych gier komputerowych, w któ-

rych podstawową treść stanowi walka.  

W zdecydowanej większości dostępnych na rynku gier już same 

ich nazwy wskazują na to, że oparte są one na brutalności, przemocy 

i agresji. Możliwości toczenia walki w nich są niemal nieograniczo-

ne. Dziecko zatopione przez wiele godzin w różnych wymiarach 
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sztucznej rzeczywistości, na każdym kroku styka się tam z wieloma 

przejawami agresji: atakuje, uśmierca, unieszkodliwia lub samo jest 

atakowane. Nie ulega wątpliwości, że wielość tych obrazów związa-

nych z przemocą uodparnia dziecko na ich emocjonalny odbiór i 

powoduje zobojętnienie na nie w rzeczywistym świecie. Istnieje 

także realne niebezpieczeństwo przejmowania przez dzieci wzorów 

agresywnego zachowania, tym bardziej, że w grach przejawy agresji 

często są nagradzane i aprobowane. Ponadto, przedstawiane są one 

w sposób niezwykle realistyczny oraz są demonstrowane przez po-

stać - osobę, z którą dziecko może się utożsamiać
46

. Już pierwszy 

kontakt z grą, oglądanie animacji, towarzyszących grze dźwięków i 

obrazów dowodzi, że większość z nich nasycona jest agresją. Gry 

zachęcają najczęściej do „pokonania”, „zgładzenia”, „zabicia”, 

„eliminacji” bądź przynajmniej „porządnego pobicia, czy uszkodze-

nia” przeciwnika. Coraz liczniejsze badania naukowe prowadzone 

przez psychologów, pedagogów i socjologów dowodzą, że użyt-

kownicy agresywnych gier są bardziej agresywni, mają mniejszą 

wrażliwość emocjonalną oraz są mniej dojrzali emocjonalnie i spo-

łecznie niż ich rówieśnicy, którzy rzadziej korzystają z tego rodzaju 

rozrywki
47

. Choć posługiwanie się komputerem przez dzieci i mło-

dzież może przynosić także korzyści, to jednak gry komputerowe 

nasycone obrazami destrukcji i przemocy stanowią poważne zagro-

żenie społeczne, które często nie jest w pełni znane osobom doro-

słym, rodzicom i nauczycielom
48

. Uczestnictwo w grach powoduje 

także efekt złudzenia wirtualnego, co skłania gracza do myślenia, że 

„skoro poradziłem sobie w najtrudniejszych i najgroźniejszych sytu-

acjach wirtualnych, to z pewnością poradzę sobie w realnym świe-

cie, z konkretnymi zadaniami
49

. 

Zgodnie z teorią uczenia się społecznego, do socjalizacji dziecka 

przyczyniają się rówieśnicy w realnym, rzeczywistym świecie i to na 
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trzy sposoby. Po pierwsze - wzmacniają pozytywnie lub negatywnie 

pewne zachowania oraz zwiększają bądź zmniejszają prawdopodo-

bieństwo ich późniejszego występowania. Po drugie - rówieśnicy 

odgrywają rolę modeli, przez co mogą wpływać na zachowania 

dziecka w przyszłości. Po trzecie - stanowią jedno ze źródeł pozna-

nia własnej skuteczności. Trzeba pamiętać, że relacje z rówieśnikami 

kształtują się podczas zabawy „w realu”, co ma ważne znaczenie dla 

rozwoju dziecka. Zabawa oprócz tego, że przyczynia się do rozwoju 

fizycznego, stanowi zachętę do komunikowania się, pozwala na roz-

ładowanie tłumionych napięć emocjonalnych, jest ujściem dla róż-

nych potrzeb i pragnień dziecka, podczas niej zachodzi proces ucze-

nia się, stymulowania twórczości, rozwija „wgląd” w siebie, uczy 

życia w społeczności, uczy przestrzegania norm moralnych, uczy 

pełnienia funkcji właściwej dla płci, przyczynia się do rozwoju po-

żądanych cech osobowości. W okresie dzieciństwa umiejętności 

społeczne dziecka wzrastają wraz z rozwojem świadomości wła-

snych umiejętności komunikacyjnych, rozumienia uczuć i sposobu 

myślenia innych. Najefektywniejszy rozwój społeczny realizowany 

jest podczas zabaw z rówieśnikami, ponieważ dzieci nabywają do-

świadczenia wchodząc w interakcje z innymi dziećmi, współpracując 

podczas planowania i ustalania celów zabaw, nawiązując przy okazji 

przyjaźnie
50

. 

Wirtualny świat, mimo że jest sztucznie stworzony, ma coraz 

częściej bardzo realistyczną oprawę. Twórcy gier komputerowych 

prześcigają się w nowych rozwiązaniach technicznych, które zwięk-

szają możliwość takiego odbioru prezentowanej na ekranie rzeczy-

wistości, by gracz mógł się w niej wręcz „zanurzyć", by poddał się 

złudzeniom. Dbają więc o najdrobniejsze szczegóły, aby uczestnik 

gry postrzegał świat oczami bohatera. Dla potrzeb tworzenia nowych 

gier jej twórcy studiują psychologię tłumu. Zdobytą dzięki temu 

wiedzę wykorzystują po to, by tworzone postacie zachowywały się 

niemal tak, jak prawdziwi ludzie
51

. 
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Oprócz zaburzeń w rozwoju społecznym dziecka, które w sposób 

nadmierny i niekontrolowany przebywa przed komputerem, należy 

dostrzec również negatywne konsekwencje dla jego zdrowia fizycz-

nego, którymi są trwałe wady postawy ciała, czy pogorszenie się 

wzroku. Wracając jednak do zaburzeń psychospołecznych dziecka 

trzeba dodać, że w skrajnych wypadkach ciągłe granie na kompute-

rze może doprowadzić do uzależnienia ze wszystkimi przynależnymi 

takiemu stanowi cechami i problemami. Uzależnienie od gier kom-

puterowych charakteryzują następujące objawy:  

- symulowanie przez dziecko nauki - dziecko pod pozorem nauki 

gra w gry komputerowe, starsze pod pozorem szukania informacji 

stale „siedzi” w Internecie. 

- unikanie kontaktów i zabaw z dziećmi, które nie posiadają kom-

putera - dziecko wybiera tylko tych rówieśników, którzy mają kom-

puter, ponieważ z nimi może o tym porozmawiać, szczególnym 

uznaniem w grupie rówieśniczej cieszą się dzieci, które posiadają 

drogi i bardzo dobry sprzęt komputerowy oraz takie, które mają do 

niego nieograniczony dostęp, 

- powstawanie objawów nerwicy - pocenie się, kłopoty ze snem 

(bezsenność nocą oraz wzmożona senność podczas dnia), trudności 

w koncentracji uwagi, irytacja w momencie ograniczania kontaktów 

z komputerem, wybuchy nieuzasadnionej agresji
52

. 

Z przeprowadzonych dotąd analiz wynika, że większość rodzi-

ców dzieci, które uzależniły się od komputera, pracuje zawodowo. 

Większość z nich nie dostrzega zagrożeń i nie ma zastrzeżeń do gier, 

którymi bawią się ich dzieci. Twierdzą, że znają ich tematykę, ale 

sami rzadko angażują się w zabawę komputerową ze swoimi dzieć-

mi
53

. Wskutek uzależnienia od gier komputerowych występuje u 

dziecka: 

- brak postępów w nauce, ponieważ gry komputerowe stanowią 

konkurencję dla książek i innych form spędzania czasu,  

- nie radzenie sobie przez niego z zadaniami czy trudnościami w 

prawdziwym życiu,  
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- poczucie nieadekwatności wobec oczekiwań społecznych,  

- oraz w rezultacie wstrzymanie jego rozwoju społecznego.  

Konsekwencje takiego stanu rzeczy są przykre dla dziecka, a są 

to głównie niepowodzenia w funkcjonowaniu w rzeczywistym świe-

cie i związana z tym utrata przez dziecko pozycji w grupie rówieśni-

czej, co jest bezpośrednią przyczyną powstawania u niego poczucia 

mniejszej wartości
54

. Stałe spędzanie czasu przed komputerem po-

woduje również izolację przejawiającą się w unikaniu kontaktów 

rodzinnych i towarzyskich. Wśród czynników oddziałujących na 

dziecko długotrwale obciążone intensywnymi, szybko zmieniającymi 

się emocjami, które wynikają z przeżyć w wirtualnym świecie, są 

także: zaburzenia koncentracji, kłopoty z myśleniem, rozstrój emo-

cjonalny oraz poważne zaburzenia więzi uczuciowej z rodziną
55

. 

Przykładem tego może być następująca wypowiedź jednego z dzieci: 

„wychowawczyni pyta 10-letniego chłopca, który od dwóch tygodni 

jest uczestnikiem kolonii letniej, za kim najbardziej tęskni. Za tatu-

siem? - pyta wychowawczyni. Nie – odpowiada dziecko. To może za 

mamusią? - dopytuje nauczycielka. Też nie - pada odpowiedź. To za 

kim? - pyta zaskoczona wychowawczyni. Za komputerem - poważ-

nie odpowiada 10-latek
56

.  

Z tą nową, smutną rzeczywistością muszą zmierzyć się przede 

wszystkim rodzice, jako osoby mające największy wpływ na wy-

chowanie i prawidłowy rozwój społeczny dzieci. Zwiększenie ich 

wiedzy na temat istniejących zagrożeń wirtualnego świata powinno 

skutkować ograniczeniem oraz zapobieganiem występowania jego 

szkodliwości. Aby uchronić dzieci przed szkodliwym wpływem gier 

komputerowych rodzice powinni być dobrze zorientowani w zakre-

sie oddziaływania na psychikę dziecka poszczególnych gier kompu-
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terowych oraz rodzajów gier
57

 dostępnych na rynku. Tylko wówczas 

mogą świadomie i odpowiedzialnie czuwać nad kierunkiem rozwoju 

dzieci, a przede wszystkim uczyć je rozsądnego i krytycznego korzy-

stania z komputera już od wczesnego dzieciństwa
58

. Do zadań rodzi-

ców w szczególności powinno należeć: 

 - nadzorowanie kontaktu dziecka z komputerem, jednoznaczne i 

jasne wyznaczanie określonych zasad czasowych i praktycznych 

korzystania z komputera, wskazywanie właściwych programów, 

 - kontrola tego, co dziecko przynosi do domu (dot. oprogramo-

wania), znajomość źródeł ich pochodzenia i miejsc, z których wypo-

życza ono gry i programy komputerowe, 

 - nadzorowanie instalacji nowego oprogramowania (sami po-

winni zaopatrywać dziecko w oprogramowanie, wymieniać do-

świadczenia na ten temat z innymi rodzicami), 

 - przedstawianie dziecku nowych sposób racjonalnego korzysta-

nia z komputera, a podczas wspólnych zajęć z dzieckiem zachęcanie 

go do używania innych programów niż gry, 

 - kupowanie gier odpowiednich do wieku dziecka, 

 - instalowanie programów blokujących dostęp do niektórych 

stron www, 

 - przestrzeganie przerw na odpoczynek, ograniczając przy tym 

czas spędzony przed komputerem,  
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PEGI 18 jest odpowiednia wyłącznie dla dorosłych, czyli osób, które ukoń-

czyły 18 lat. System wspierają najwięksi producenci konsol, w tym Sony, 

Microsoft i Nintendo, a także wydawcy i twórcy gier interaktywnych w 

całej Europie. Znaki ratingu PEGI znajdują się z przodu i z tyłu opakowa-

nia. Wskazują one następujące kategorie wiekowe: 3, 7, 12, 16 i 18. Dostar-

czają wiarygodnych informacji o przeznaczeniu gry z punktu widzenia 

ochrony nieletnich.  
58
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- proponowanie alternatywnych form rozrywki, np. aktywność 

ruchową,  

 - poznawanie treści i sposobów korzystania z danej gry. 

Lekiem i sposobem na ograniczanie negatywnego wpływu gier 

na rozwój społeczny dziecka jest dogłębna, starannie zebrana wiedza 

na ich temat przez rodziców. Ci rodzice, którzy posiadają wiedzę o 

walorach i negatywnych cechach gier komputerowych z reguły uni-

kają nieporozumień z dzieckiem oraz potrafią zminimalizować lub 

nawet uniknąć wielu niebezpieczeństw wynikających z niekontrolo-

wanego korzystania z nich
59

. Rodzice, którym zależy na prawidło-

wym rozwoju społecznym dziecka powinni podjąć trud poszerzania 

tej wiedzy, ponieważ od właściwego rozwoju społecznego dziecka 

zależy, czy w przyszłości w życiu dorosłym będzie ono dojrzałą 

osobą właściwie pełniącą swoje role społeczne, czy będzie potrafiło 

zmierzyć się z wyzwaniami współczesnego świata, czy będzie umia-

ło nawiązywać relacje z innymi ludźmi, czy też będzie osobą wyka-

zującą silnie utrwalony lęk i napięcie determinujące nieprawidłowe, 

niedojrzałe zachowania
60

. Finalnym etapem wychowania społeczne-

go i moralnego jest osiągnięcie przez dziecko dojrzałej osobowości 

etycznej. Nabycie przez dziecko odpowiednich cech charaktery-

stycznych dla tej osobowości pozwoli mu na właściwe poszanowanie 

społecznego systemu moralnego, podejmowanie różnych prospo-

łecznych działań, kształtowania relacji wynikających ze współżycia 

w społeczeństwie, naukę ogólnoludzkich reguł postępowania oraz 

zwyczajów panujących w grupie, do której przynależy
61

.  

Natomiast częste korzystanie z gier komputerowych sprowadzi 

go do ograniczenia kontaktów społecznych, zachęci do pozostawania 

jedynie w kontakcie z maszyną (komputerem), uczestniczenia w 

aktach przemocy oraz preferowania zachowań aspołecznych. Gry 

mogą doprowadzić dziecko do oderwania się od rzeczywistości i po-

zostawania w świecie iluzji. Co do przykrych, fizycznie odczuwal-
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nych skutków długiego przesiadywania przed komputerem wyniki 

badań wskazują na to, iż dzieci zauważają u siebie negatywne na-

stępstwa korzystania z komputera. Jest to przede wszystkim uczucie 

zmęczenia, znużenia, senność, o czym świadczą wypowiedzi ponad 

40% badanych sześciolatków
62

. 

Uspołecznianie, kształtowanie umiejętności interpersonalnych to 

największe wyzwanie dla edukacji XXI wieku, ponieważ współcze-

snemu człowiekowi coraz więcej trudności sprawia funkcjonowanie 

w grupie, komunikowanie się, budowanie w niej odpowiedniego 

klimatu emocjonalnego, więzi, miłości, przyjaźni, wzajemnego za-

ufania, w taki sposób, by każdy czuł się bezpieczny, usatysfakcjo-

nowany i mógł być osobą akceptowaną, aktywną oraz kreatywną
63

. 

Zadaniem współczesnych rodziców powinno być zapobieganie sze-

rzenia się zjawiska wśród dzieci, w którym do zabawy nie potrzeba 

ludzi, a potrzebny jest tylko dobry, kosztowny sprzęt – komputer. 

Problem wpływu korzystania z gier komputerowych na rozwój spo-

łeczny dziecka powinien być ważną dziedziną, którą należy się zająć. 

Komputery stanowią wielką zdobycz cywilizacyjną i bardzo ułatwia-

ją pracę oraz naukę, jednakże ich oddziaływanie na dzieci może bu-

dzić uzasadniony niepokój. Chodzi tu przede wszystkim o negatyw-

ny wpływ gier komputerowych na rozwój społeczny dziecka, ponie-

waż jak potwierdzają to uzyskane dotąd wyniki badań - większość z 

nich przesycona jest agresją, przemocą i zniszczeniem
64

, a to są nie-

pokojące, częste zjawiska dzisiejszego świata, generujące wzrost 

przemocy, przestępczości i patologii wśród dzieci i młodzieży w 

różnych postaciach, które przenikają do życia rodzinnego, do szkoły, 

kultury masowej i rozrywki. Przyczyny tych agresywnych a nawet 

patologicznych zachowań są różne.  

Generalnie można powiedzieć, że do istniejących wcześniej za-

grożeń doszły nowe, te wynikające z rozwoju technicznego, czyli 
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wejście w świat multimediów, do których należą gry komputerowe
65

 

powodujące ograniczanie kontaktu z drugim człowiekiem. Zbyt czę-

sto zapomina się, że kontakt z drugą osobą może być źródłem rado-

snych przeżyć. Okazywanie pozytywnych emocji wynikających z 

relacji międzyludzkich są jednym z ważniejszych problemów teraź-

niejszego świata. Dramat człowieka wynikający z nieumiejętnego 

spotkania z innym jest często podejmowany przez współczesną pe-

dagogikę, psychologię, filozofię i kulturę. Powodów tych trudności 

jest wiele, ale jednym z nich jest właśnie zwiększony kontakt czło-

wieka z komputerem, który zastępuje kontakty z ludźmi. Zastępowa-

nie człowieka przez maszynę stwarza świat odczłowieczony i stanowi 

realne zagrożenie dla kształtowania pozytywnych relacji międzyludz-

kich
66

. Dlatego niewątpliwie warto zastanowić się nad wpływem gier 

komputerowych na prawidłowy rozwój społeczny dziecka, po to, żeby 

można było zadbać o poprawność tego rozwoju już od najmłodszych lat 

oraz zapobiegać możliwym zagrożeniom wynikającym z nadmiernego 

ich korzystania.  

 

Streszczenie 

Rozwój społeczny to proces uspołeczniania, którego celem jest 

przystosowanie jednostki do życia i dobrego funkcjonowania w rela-

cjach społecznych. Dziecko od najmłodszych lat uczy się, że aby 

sprostać licznym oczekiwaniom i wymaganiom społeczeństwa musi 

dostosować do nich swoje zachowanie. Podczas rozwoju społeczne-

go kształtuje ono zdolność nawiązywania kontaktów z innymi ludź-

mi. Podstawową formą kontaktu dziecka z innymi osobami jest na-

wiązywanie relacji z rówieśnikami poprzez zabawę, która ma szcze-

gólnie duże znaczenie dla prawidłowego rozwoju społecznego. Tym-

czasem, współczesna rzeczywistość charakteryzuje się tym, że 

dziecko coraz częściej zamienia realne środowisko i uczestników 

zabawy na wirtualne środowisko gier komputerowych, co prowadzi 

                                                 
65

 K. Krzystanek, Wpływ agresywnych gier komputerowych na poziom 

agresywności gracza. [w:] Agresja w szkole - spojrzenie wieloaspektowe. 

Red. A. Rejzner. Warszawa 2004, s. 145 - 152. 
66

 D. Raś, Współczesne środki wizualne (komputer i telewizja) jako zagro-

żenie dla realnych kontaktów z ludźmi. [w:] Wybrane zjawiska powodujące 

zagrożenia społeczne. Red. A. Nowak, Kraków 2000, s. 137-146. 



40 

 

u niego do wyobcowana z rzeczywistego świata, generuje zaburzenia 

więzi uczuciowej z najbliższymi, a także z rówieśnikami oraz powo-

duje wiele innych zaburzeń w jego rozwoju społecznym. 

 

Summary 
Computer games and children`s social development 

Social development is a process of socialization, which aims to adapt 

the individual to live and thrive in social relations. A child learns 

from an early age that in order to meet the many demands and 

requirements of society must adapt their behavior. During 

development, it shapes the ability of social networking with other 

people. The basic form of child's contact with other people is to 

establish relationships with their peers through play, which is 

especially important for normal social development. Meanwhile, 

modern reality characterized by the fact that the child becomes more 

and more real environment and virtual participants fun gaming 

environment, which leads to him alienated from the real world, 

generates abnormal emotional bond with your loved ones, as well as 

with their peers and causes many other disorders in his social 

development. 
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Patrycja Burak (WSGE) 

 

Świat wirtualny jako współczesny kreator rzeczywistości 

 

Wstęp 

Jeszcze kilkanaście lat temu posiadanie Internetu było luksusem, 

na które mogli pozwolić sobie tylko nieliczni. Dziś ten fakt jest 

sprawą oczywistą. W prawie każdym polskim domu na stałe zagościł 

Internet. Cywilizacja nowoczesności oczekuje od społeczeństwa 

formowania cech posłuszeństwa, kształtuje nowe relacje międzyludz-

kie w cyberprzestrzeni. Trudnym zadaniem jest znalezienie ucznia czy 

studenta, który nie posiada konta na facebooku, twitterze czy na naszej 

klasie. Portale społecznościowe są bardzo często drugim życiem czło-

wieka. Wirtualne odpowiedniki relacji międzyludzkich niestety należy 

uznać za zagrożenie dla prawdziwych kontaktów interpersonalnych w 

społeczeństwie. Ograniczenie realnych znajomości na rzecz komuni-

kacji w cyberprzestrzeni może doprowadzić do odizolowania się jed-

nostki od reszty członków wspólnoty społecznej.  

 

1. Teoretyczny kontekst wirtualnej rzeczywistości 

Rzeczywistość wirtualna jest technologią, która daje możliwość 

wejścia i przebywania w świecie wygenerowanym przez Internet. 

Multimedia cyfrowe stanowią współcześnie nieodłączny element 

ludzkiej egzystencji. Są nie tylko nieodzownym składnikiem środo-

wiska wychowawczego, edukacji, kultury, ale także pracy, współ-

czesnych sposobów spędzania wolnego czasu. Komputer zdomino-

wał życie ludzkie na wielu płaszczyznach. Olbrzymie zasoby, jakie 

niesie za sobą postęp w dziedzinie Internetu stwarzają liczne możli-

wości edukacyjne, ale także a nawet przede wszystkim istotne zagro-

żenia dla funkcjonowania społeczeństwa.  

Cyberspołeczności są otwarte, anonimowe, nie ma żadnych ba-

rier, aby do nich dołączyć. Bez znaczenia jest wygląd, płeć, kolor 
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skóry, wiek, stopień sprawności fizycznej czy status społeczny. 

Wpływa to na poczucie równości i braku dyskryminacji
1
. 

2. Wpływ Internetu na osobowość młodego człowieka 

Problematyka rozwoju osobowości jest najważniejszą kwestią w 

psychologii osobowości. Według J. Reykowskiego rozwój osobowo-

ści jest przyrostem ilościowym (na przykład wzrost wiedzy czy 

wzrost samokontroli itp.), wchodzeniem w dorosłość albo nastawie-

niem na konkretny cel. Zdaniem S. Sieka za rozwój osobowości od-

powiadają różne procesy. Należy do nich zaliczyć: dojrzewanie, 

uczenie się i przystosowanie. Jednym z podstawowych sposobów 

uczenia się jest naśladownictwo, które polega na uczeniu się poprzez 

obecność korzystnych dla tego procesu społecznych bodźców lub 

uczenie się poprzez obserwację. W procesach tych warunkiem ko-

niecznym jest uczestnictwo co najmniej dwóch jednostek. Jedną z 

nich jest jednostka, która obserwuje, a drugą model, który jest naśla-

dowany. Efektem powinno być wywołanie zachowań podobnych u 

obu osób. Istotne jest, by zachowanie utrzymywało się nie tylko pod-

czas obserwacji, ale też, gdy w pobliżu nie ma modela
2
. 

W okresie wykształcania własnej osobowości każdy młody 

człowiek szuka w świecie zewnętrznym wzorców osobowych god-

nych naśladowania oraz wartości i norm, które są akceptowane w 

społeczeństwie. W okresie dojrzewania mają miejsce zmiany fizycz-

ne, psychiczne oraz zmiany w postrzeganiu i odbieraniu otaczającej 

rzeczywistości. Świat zewnętrzny w tym okresie ma ogromny wpływ 

na jeszcze nieukształtowaną osobowość nastolatka. Ważną rolę od-

grywa w tym stadium rozwoju obecność autorytetów w środowisku 

wychowawczym. Jej brak może doprowadzić do poszukiwania 

„sztucznych” drogowskazów w wirtualnej otchłani, co może skut-

kować zachwianiem osobowości młodego człowieka
3
. 

                                                 
1
 A. Andrzejewska, Świat wirtualny- kreatorem rzeczywistości dziecka [w:] 

J. Bednarek, A. Andrzejewska (red.), Cyberświat możliwości i zagrożenia, 

Warszawa 2009, s. 164-165.  
2
 E. Różycka, Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku tom III M-O, War-

szawa 2004, s. 952 – 953. 
3
 S. Maciejewski, Upadają autorytety – gdzie szukać nowych? „Nowa Szko-

ła”, 2010, nr 684, s. 12. 



45 

 

Ostatnie dziesięciolecia to czas prawdziwej inwazji rozwoju In-

ternetu. Korzystanie z tej globalnej sieci wzrasta w błyskawicznym 

tempie. Najszersze grono odbiorców stanowią ludzie młodzi, ponie-

waż młodzież jest szczególnie podatna na wszelkiego rodzaju wpły-

wy, gdyż kształtuje się jeszcze jej osobowość. Wówczas Internet 

spełnia rolę przewodnika, mistrza i autorytetu. Ponadto jest narzę-

dziem poznania, działań twórczych oraz spełnia rolę podstawowego 

środka komunikacji. Sieć oddziałuje na użytkownika poprzez całą 

gamę usług. Należy podkreślić, że Internet często odgrywa ogromną 

rolę w kształtowaniu zachowań, postaw czy kreowaniu własnego 

wizerunku. W sieci bardzo często człowiek tworzy taki obraz siebie, 

by sprostać wyobrażeniom innych użytkowników o nim samym. 

Mało racjonalne korzystanie z zasobów sieci globalnej może dopro-

wadzić do zachwiania osobowości młodego człowieka, do zagubie-

nia się w wirtualnej otchłani i trudności w postrzeganiu realnej rze-

czywistości.  

 

3. Społeczności internetowe 

Społeczności internetowe bardzo często powstają na skutek roz-

padu tradycyjnych więzi międzyludzkich. Ponadto mogą być przy-

czyną zburzenia naturalnych relacji w grupie. Wyróżniamy społecz-

ności horyzontalne i wertykalne. Społeczności horyzontalne tworzą 

ludzie, których łączą okoliczności lub atrybuty, np. demografia. 

Więzy pomiędzy członkami są słabe, użytkowników łączy tylko 

miejsce zamieszkania, miejsce pracy czy wspólnie wykonywany 

zawód. Drugi rodzaj społeczności, określany mianem wertykalnej 

tworzą ludzie o wspólnych pasjach i wartościach. Są małe, ale więzi 

pomiędzy członkami są mocne. Relacje, które panują w społeczno-

ściach internetowych są w pewnym stopniu podobne do funkcjono-

wania grup społecznych w rzeczywistości. Uczestnicy wspólnie 

przechodzą przez określone etapy rozwoju. Posługując się klasyfika-

cją faz wg Careya należy wymienić pięć etapów rozwojowych. 

Pierwszym z nich jest faza orientacji i zależności. W tej fazie człon-

kowie grupy poszukują ludzi, z którymi się utożsamiają. Z tego po-

wodu fora internetowe zazwyczaj mają sprecyzowaną tematykę. Jest 

to etap, w którym priorytetową rolę odgrywają nowo poznane zasa-

dy, których jednostka musi przestrzegać.  
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Za stosowanie się do obowiązujących norm w sieci odpowiada 

moderator. Jest to faza, która budzi najwięcej obaw odnośnie akcep-

tacji ze strony społeczności internetowej. Młody, często niedowarto-

ściowany człowiek boi się reakcji otoczenia. Właśnie to jest powo-

dem początkowej ostrożności w wydawaniu sądów przy jednocze-

snej próbie kreowania własnego wizerunku. Internet daje możliwość 

funkcjonowania w wielu społecznościach równocześnie i nawiązy-

wania licznych znajomości. W każdej z nich użytkownik może mieć 

inną „maskę” i tworzyć indywidualną tożsamość. W tej fazie często 

pojawia się uczucie buntu i niezadowolenia. Spowodowane jest to 

narastającym krytycyzmem uczestników zaczynających odczuwać 

niedosyt w funkcjonowaniu społeczności. Jest to moment, w którym 

samoistnie dokonuje się selekcja grupy, zmniejsza się rola prowa-

dzącego, następuje podział ról i wzięcie odpowiedzialności za swoją 

aktywność.  

Na tym etapie jednostka przystępująca do społeczności ma moż-

liwość dokładnego przeanalizowania grupy pod kątem jej atrakcyj-

ności. Typowe dla tej fazy jest zdobywanie uznania innych. Niestety 

często kończy to się konfliktami między liderami a nowicjuszami 

pretendującymi do tego stanowiska. Zmiana następuje na następnym 

etapie, gdzie istotną rolę odgrywa spójność i współpraca w grupie. 

Członkowie idealizują środowisko, w którym przebywają. Panuje 

miła atmosfera, która ułatwia dokonywanie zmian zasad, obowiązu-

jących w społeczności. Jest to moment poruszania luźnych tematów, 

niezwiązanych z wątkiem ogólnym. Wzmaga się potencjał pozytyw-

nego oceniania grupy przez członków.  

W kolejnej fazie grupa podejmuje zupełnie celową i świadomą 

aktywność. Priorytetem w tej kwestii staje się realizacja wyznaczo-

nego kierunku działania. Na tym etapie nowe osoby mają problem z 

odnalezieniem się wśród zgranego zespołu ludzi, czują się wyobco-

wane. Bardzo często nikt nie nawiązuje z nimi kontaktu lub są to 

tylko epizodyczne wypowiedzi. Faza końcowa jest etapem rozwiąza-

nia grupy. Zdaniem Careya może przebiegać na dwa sposoby. Pierw-

szy polega na uświadomieniu ludzi, iż nabyli istotne kompetencje. 

Drugi jest konfrontacją oczekiwań ludzkich z osiągniętymi celami. 

Rozwiązanie społeczności internetowej jest bardzo specyficzne. Za-

zwyczaj zdecydowana większość członków odchodzi, a ich miejsce 
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zajmują nowicjusze, wprowadzający swoje zasady. Wówczas taka 

zbiorowość nie rozpada się, ale jest zmodyfikowana w znacznym 

stopniu. Społeczności internetowe, ze względu na swoją dostępność i 

otwartość często stają się namiastką lub uzupełnieniem grup spo-

łecznych, do których przynależą w rzeczywistości. Ułatwia to zaspo-

kojenie potrzeby afiliacji i akceptacji społecznej. Afiliacja jest pod-

stawową potrzebą obecności innych ludzi. Jedną z najdotkliwszych 

kar dla człowieka jest skazanie go na samotność i pozbawienie 

styczności z drugim człowiekiem. Niestety, nadmiar kontaktów in-

ternetowych ma negatywny wpływ na jednostkę. W świecie wirtual-

nym praktycznie nie istnieją żadne bariery, uniemożliwiające dołą-

czenie do społeczności. Rzeczywistość, która nas otacza jest zupełnie 

inna. Przynależność do grupy wymaga większych poświęceń, a prze-

noszenie przyzwyczajeń z sieci może skutkować rozpadem grup, w 

których człowiek funkcjonuje
4
. 

 

4. Komunikacja międzyludzka w dobie internetu 

Proces komunikowania istnieje od wieków. Literatura przedmio-

tu wiele definicji komunikowania. B. Dobek-Ostrowska mianem 

komunikowania określa proces, który służy porozumiewaniu się 

jednostek, grup lub instytucji. Ponadto autorka podaje, iż: „Jego ce-

lem jest wymiana myśli, dzielenie się wiedzą, informacjami i ideami. 

Proces ten odbywa się na różnych poziomach, przy użyciu zróżnico-

wanych środków i wywołuje określone skutki”
5
.  

Współcześnie coraz częściej zastępujemy bezpośredni kontakt z 

ludźmi komunikacją wirtualną. Istotną rolę w tej kwestii odgrywają 

komunikatory. W Polsce największą popularnością wśród komunika-

torów cieszy się Gadu-Gadu oraz Skype. W każdym z nich użytkow-

nik sam tworzy listę osób, z którymi chce się kontaktować. Komuni-

kator sprawdza, która z tych osób jest dostępna w sieci i alarmuje 

wówczas, gdy znajomy z listy włącza się do sieci. Ponadto, istnieje 

możliwość komunikacji głosowej i wizualnej między osobami, któ-

                                                 
4
 S. Kozak, Patologie komunikowania w Internecie. Zagrożenia i skutki dla 

dzieci i młodzieży, Warszawa 2011, s. 63-66.  
5
 B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 

2004, s. 4.  
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rych komputery są wyposażone w mikrofon i kamerę. Jest wówczas 

dość bezpieczną formą komunikacji, ponieważ widzimy osobę, która 

znajduje się za szklanym ekranem. Nie mamy wątpliwości, co do 

tożsamości naszego rozmówcy. Możemy rozpoznać płeć, określić 

wiek, co znacznie ułatwia identyfikację osoby, z którą się porozu-

miewamy. Jednakże, ryzyko oszustwa nadal istnieje, bo jeśli nie 

znamy osobiście rozmówcy, to nie możemy jednoznacznie stwierdzić, 

kim on tak naprawdę jest. Innym internetowym środowiskiem jest 

poczta elektroniczna, która jest najstarszą formą procesu porozumie-

wania się. Służy przede wszystkim do wysyłania listów elektronicz-

nych. Jednakże w miarę upływu lat poczta staje się bardziej multime-

dialna oraz coraz bardziej mobilna. Kolejnym obszarem Internetu są 

asynchroniczne fora dyskusyjne. Internauci na forum rozpoczynają 

dyskusję, dodając swoje wypowiedzi, wymieniając się swoimi prze-

myśleniami, odczuciami z innym uczestnikami rozmowy
6
. 

Kolejną formą komunikacji międzyludzkiej w Internecie jest 

czat. Mianem czatu określamy serwis internetowy służący do komu-

nikacji wielu osób w tzw. pokojach. Kto i po co wchodzi na czat? 

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna dla osób, które nigdy nie 

czatowały. Śledząc spostrzeżenia autorów książki „Zaczatowani”, 

którzy cztery lata spędzili w wirtualnym świecie, należy podkreślić, 

iż na czat wchodzi się głównie z samotności, by kogoś poznać. Lu-

dzie sądzą, że w sieci znajdą bratnią duszę, przyjaciół, a może wielką 

miłość. Często ulegają fascynacjom, zauroczeniom, ale niestety też 

doświadczają rozczarowań, zdrad i fałszywych znajomości. Czat jest 

serwisem zupełnie anonimowym. Użytkownik „wkłada odpowiednia 

maskę” i kreuje siebie. Często jest tak, że ludzie wchodzą tam, żeby 

siebie schować, udawać kogoś innego, idealizować siebie oraz sko-

rzystać z anonimowej bezkarności i możliwości wyrażenia własnej 

opinii bez poniesienia większych konsekwencji. Cytując autorów 

ksiązki „Zaczatowani”: „Marek S. co tydzień wkłada świeżą koszulę, 

wiąże krawat, bierze do portfela 100 złotych i wsiada do autobusu 

PKS, którym co sobotę mknie w inną część kraju. Odwiedza panie 

poznane na czacie. Spędza z nimi weekend, po czym wraca do egzy-

stencji szarego człowieka, z żoną i trójką dzieci. Przez dwa dni w 

                                                 
6
 Kozak, Patologie…, op.cit., s. 47-53.  
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tygodniu żyje życiem księcia z bajki, którego się uwielbia, podaje się 

mu najsmaczniejsze kąski, podsuwa fotel i masuje obolałe stopy”
7
. 

Niestety proces komunikacji międzyludzkiej w dobie Internetu 

jest zachwiany. Przebiega w inny sposób niż w rzeczywistości. Kon-

takty wyłącznie przez Internet burzą prawdziwe znajomości. Mimo, 

że to medium umożliwia nam komunikację na różne odległości, fakt 

iż staje się podstawową formą kontaktów międzyludzkich jest niepo-

kojący. Życie w świecie wirtualnym nie daje nam możliwości emo-

cjonalnego zbliżenia się do rozmówcy, nie możemy poczuć zapachu 

bliskiej nam osoby, nie możemy jej dotknąć. W związku z tym roz-

mówca nie może w pełni wyrazić emocji, co prowadzi do zubożenia 

relacji międzyludzkich. 

 

5. Świat wirtualny sposobme na życie 

Dla niektórych osób, szczególnie młodych ludzi, życie wirtualne 

jest tak fascynujące, że staje się ono życiem podstawowym. W cy-

berprzestrzeni tworzą swój własny, odizolowany od społeczeństwa 

świat. Ograniczają się wyłącznie do najbliższej przestrzeni życiowej. 

Wpływa to na zatracenie umiejętności komunikacji z ludźmi bez 

użycia komputera. Realne znajomości odchodzą na drugi plan, a 

czasami po prostu się kończą. Młody człowiek podekscytowany 

światem wirtualnym odseparowuje się od świata rzeczywistego. Cy-

berprzestrzeń daje mu poczucie bezpieczeństwa, stwarza iluzję 

współuczestnictwa w niej. Jest ono tak fascynujące, że powrót do 

świata realnego jest bolesny. Kontakt z ludźmi w rzeczywistości jest 

o wiele trudniejszy niż w wirtualnej fikcji. Człowiek w sieci jest 

swobodny, odważny, ponieważ jest anonimowy. Zupełnie odwrotnie 

jest w prawdziwym życiu: należy kontrolować swoje wypowiedzi, 

dostosowywać do odbiorców, dbać o własne dobre imię. Pokusa 

internetowej anonimowości sprzyja chęci zamienienia świata realne-

go na wirtualny
8
. 

 

 

 

                                                 
7
 K. Pytlakowska, J. Gomuła, Zaczatowani, Warszawa 2005, s. 7-9.  

8
 Andrzejewska, Świat…, op.cit, s. 176-180.  
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6. Tożsamość i anonimowość w sieci 

Określenie tożsamości w Internecie jest bardzo trudne. Sieć daje 

możliwość „zakładania wielu masek”. Można dowolnie stylizować 

swój wygląd zewnętrzny i elastycznie zmieniać swoją osobowość w 

celu dopasowania się do otoczenia. Dla wielu osób anonimowość i 

zmienianie tożsamości to dwie najatrakcyjniejsze cechy Internetu. 

Niestety takie rozmycie tożsamości i jej zwielokrotnienie w cyber-

przestrzeni jest jednocześnie jednym z najpoważniejszych zagrożeń 

wirtualnego świata. Człowiek, kreując swój sieciowy wizerunek, 

zapomina o prawdziwej osobowości. Ucieczka od rzeczywistości w 

wirtualną otchłań jest coraz częstszym zjawiskiem. Młody, nieod-

porny na stres człowiek w problemowej sytuacji najczęściej szuka 

najprostszego rozwiązania. Często takowym okazuje się „schronie-

nie” w cyberprzestrzeni pod przybraną postacią. Młodzież, której jest 

brak życiowej odporności, nie jest w stanie pokonać barier spotyka-

nych na swojej drodze. W okresie wykształcania osobowości każdy 

młody człowiek szuka w świecie zewnętrznym wzorców osobowych 

godnych naśladowania oraz wartości i norm społecznie akceptowa-

nych. W okresie dojrzewania mają miejsce zmiany fizyczne, psy-

chiczne oraz zmiany w postrzeganiu i odbieraniu otaczającej rze-

czywistości. Ucieczka w świat wirtualny często świadczy o konflik-

cie jednostki w stosunku do samego siebie. Internet ułatwia podnie-

sienie własnej samooceny, dowartościowanie siebie. W sieci nie ma 

znaczenia ani wygląda zewnętrzny ani poniekąd charakter. Każdy 

użytkownik ma możliwość kreowania własnego obrazu w odniesie-

niu do danej sytuacji. Młody, nieodporny na stres człowiek w pro-

blemowej sytuacji najczęściej szuka najprostszego rozwiązania. Czę-

sto takowym okazuje się „schronienie” w cyberprzestrzeni pod przy-

braną postacią
9
. 

 

7. Internetoholizm 

Jak już wspomniano niektórzy ludzie, przede wszystkim młodzi, 

wykazują trudności związane z funkcjonowaniem w sieci. Bardzo 

często nie potrafią kontrolować swoich zachowań, cały świat realny 

zamieniają na wirtualny. Mimo tego wypracowanie spójnej koncep-

                                                 
9
 Ibidem, s. 173-175.  
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cji teoretycznej, ujmującej etiologie, mechanizm powstawania oraz 

skutki nadmiernego korzystania z Internetu, jest bardzo trudne. Jed-

nakże w literaturze pojawiają się teorie, które wskazują na to, iż 

przesadne angażowanie się w cyberprzestrzeń może doprowadzić do 

uzależnienia się od niej. Najbardziej znaną koncepcję wyjaśnienia 

mechanizmu rozwoju uzależnienia od Internetu opracowała dr Kim-

berly Yound. Mianem uzależnienia od Internetu określa zaburzenie 

kontroli impulsów, które znacznie wpływa na obniżenie funkcjono-

wania w różnych sferach życia, zwłaszcza w społecznej, zawodowej 

i psychologicznej. Autorka wyodrębniła następujące podtypy uzależ-

nienia: 

a. uzależnienie od sieci internetowej (wielogodzinne przebywanie 

w Internecie, przejawia się ciągłym zalogowaniem do sieci w ce-

lu obserwacji różnorodnych zdarzeń); 

b. socjomania internetowa (uzależnienie od internetowych kontak-

tów społecznych, objawia się nadmiernym zaangażowaniem w 

wirtualne znajomości i trudnościami w nawiązywaniu rzeczywi-

stych kontaktów osobistych), 

c. erotomania internetowa (polega przede wszystkim na oglądaniu 

filmów i zdjęć z materiałami erotycznymi i pornograficznymi 

oraz na częstych rozmowach na czatach o tematyce seksualnej, 

czynnikami, które powodują to zaburzenie są wszelkie dewiacje 

seksualne: pedofilia, zoofilia, skrajny ekshibicjonizm i inne); 

d. przeciążenie informacyjne (przymus pobierania informacji, nie-

ustanne przeglądanie baz danych, kanałów informacyjnych); 

e. uzależnienie od komputera (w tym przypadku nie ma konieczno-

ści logowania się do sieci, wystarcza spędzanie czasu przy kom-

puterze bez określonych powodów)
10

. 

Próby zdiagnozowania uzależnienia od Internetu miały miejsce 

również w Polsce. Woronowicz wysunął sześć kryteriów diagno-

stycznych siecioholizmu. Pierwszym z nich jest silna potrzeba lub 

poczucie przymusu korzystania z Internetu. Za kolejny autor uznał 

subiektywne przekonanie o obniżonym stopniu autokontroli zacho-

wań mających związek z Internetem, które dotyczą powstrzymywa-

                                                 
10

 Kozak, Patologie…, op. cit., s. 113.  
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nia się od korzystania z sieci i ograniczania czasu przeznaczonego na 

surfowanie po niej.  

Ponadto istotnym kryterium, świadczącym o uzależnieniu od 

świata wirtualnego jest postępujące zaniedbywanie alternatywnych 

źródeł przyjemności oraz dotychczasowych pasji i sposobów spę-

dzania wolnego czasu na rzecz Internetu. Woronowicz zwraca uwagę 

na sposób zachowania uzależnionego podczas prób zerwania z nało-

giem. Niepokój, rozdrażnienie i przesadna irytacja przy ograniczaniu 

korzystania z sieci świadczą o zaawansowanym internetoholiźmie. 

Kolejnym kryterium wymienianym przez autora jest spędzanie zde-

cydowanej większości wolnego czasu przed komputerem w celu 

uzyskania dobrego samopoczucia. Ponadto internetoholik nie zwraca 

uwagi na szkodliwe następstwa nadmiernego korzystania z sieci. 

Zauważa jedynie pozytywne strony przesiadywania przed kompute-

rem. Zdaniem Woronowicza wystarczy pojawienie się zaledwie 

trzech z wymienionych symptomów i można stwierdzić, iż dana 

jednostka jest uzależniona od Internetu
11

.  

Uzależnienie od Internetu jest bardzo proste. Młody człowiek, 

zupełnie nieświadomie brnie w sidła wirtualnej otchłani, mając pro-

blem z powrotem do rzeczywistości. Leczenie internetoholizmu jest 

bardzo trudne, bo tylko nielicznie zdają sobie sprawę z tego, iż są uza-

leżnieni. Ponadto, jak każde uzależnienie jest wstydliwym problemem 

dla osoby nim dotkniętej, dlatego często bywa skrzętnie ukrywane. Ba-

dania prowadzone na całym świecie pokazują, że liczba osób uzależnio-

nych od Internetu jest większa niż od narkotyków
12

. 

 

8. Charakterystyka grypy badawczej 

Badania ankietowe przeprowadzono w lutym 2013 roku w Gim-

nazjum Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim. To-

maszów Lubelski to miasto w województwie lubelskim, w powiecie 

tomaszowskim przy granicy z Ukrainą. Leży na Roztoczu Środko-

wym, nad Sołokiją. Głównym celem podjętych badań było wykaza-

nie, że coraz częściej świat wirtualny kreuje rzeczywistość młodego 

                                                 
11

 N. Ogińska-Bulik, Uzależnienie od czynności. Mit czy rzeczywistość?, 

Warszawa 2012, s. 54-60.  
12

 Kozak, Patologie…, op. cit., s. 8.  
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człowieka. Badaniem objęto uczniów klas drugich i trzecich gimna-

zjum. Komunikatywność kwestionariusza okazała się dobra. Anali-

zowano próbę składająca się z 60 kwestionariuszy. Tak więc uzyska-

no dane od 60 uczniów. Badania przeprowadzono samodzielnie. 

Uczniowie chętnie brali w nich udział. W obecności nauczyciela i 

badającego wypełniali kwestionariusz.  

Przedstawiona poniżej charakterystyka zbadanej próby uwzględ-

nia takie zmienne społeczno- demograficzne jak płeć, wiek i miejsce 

zamieszkania badanych. 100% badanych stanowili uczniowie w 

przedziale wiekowym 13-16 lat. Kobiety stanowiły 60% responden-

tów, a mężczyźni 40%. Wszyscy ankietowani zadeklarowali, że 

miejscem ich zamieszkania jest miasto. Warto podkreślić, że ze 

względu na niewielką ilość badanych są to tylko badania sygnalizu-

jące problem, a nie wiążące. 

 

 

9. Analiza badań własnych 

Internet odgrywa w życiu współczesnego człowieka istotną rolę. 

W obecnych czasach jego posiadanie jest tak oczywiste, że niereal-

nym wydaje się fakt, iż 20 lat temu w Polsce nie było sieci. 100% 

ankietowanych odpowiedziało twierdząco na pytanie o stały dostęp 

do Internetu. Zapewne związane jest to z wprowadzeniem na maso-

wy rynek stałych łączy przez różnych operatorów. Ponadto coraz 

niższe ceny wpływają na upowszechnienie sieci globalnej w polskich 

domach. Niestety problem tkwi w fakcie, iż 90% ankietowanych nie 

wyobraża sobie już życia bez Internetu. Dostarcza on im świetnej 

rozrywki, stwarza liczne możliwości, jest źródłem informacji, często 

spełnia się w roli powiernika sekretów. Pozwala na ucieczkę od real-

nej rzeczywistości, pełnej stresujących problemów do świata, w któ-

rym następuje chwilowe zapomnienie. Tylko 10% badanych gimna-

zjalistów stwierdziło, że Internet nie jest im potrzebny do życia, a 

korzystają z niego w pełni świadomie i równie świadomie mogą z 

niego zrezygnować.  

Młody człowiek stojąc u progu dorosłości bardzo często czuje 

się zupełnie zagubiony, nie wie kim jest i kim powinien być. Typowe 

są dla niego zmiany w postrzeganiu i odbieraniu otaczającej rzeczy-

wistości. Czy Internet jest dla współczesnego nastolatka podstawo-
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wym źródłem informacji na temat, jak zmienia się świat, ludzie, 

mentalność, potrzeby społeczeństwa? Okazuje się, że tak. 85% an-

kietowanych twierdzi, iż w sieci aktualizuje wszystkie informacje 

związane z otaczającą go rzeczywistością. Zaledwie 15 % gimnazja-

listów odpowiedzi na te pytania szuka w otaczającej rzeczywistości. 

Należy podkreślić, że informacje w Internecie bardzo często pocho-

dzą z nieokreślonych źródeł, przez co ich rzetelność podlega weryfi-

kacji. 78% badanych stwierdza, że w sieci zadaje pytania, których 

nie odważyłoby się zadać w rzeczywistości. Wpływa na to anoni-

mowość wypowiedzi. Nadawca treści czuje się wówczas odważniej-

szy i ma pewność, że nie zostanie zidentyfikowany.  

Wielu młodych ludzi nie zdaje sobie sprawy lub nie chce się po 

prostu przyznać do tego, że sieć globalna jest ich słabością. Jednak-

że, zaledwie 13% badanych twierdzi, iż przed ekranem komputera 

spędza dziennie mniej niż jedną godzinę. 15% przyznaje się do ko-

rzystania z Internetu od godziny do dwóch. 20% ankietowanych 

spędza w sieci ponad dwie godziny, jednak nie więcej niż 3,5. Sy-

gnalizujący jest fakt, że aż 27% gimnazjalistów czas spędzony przed 

komputerem mieści w przedziale od 4 do 5 godziny. Niestety wyniki 

badań są niepokojące, gdyż 25% młodych ludzi twierdzi, że korzysta 

z Internetu ponad 5 godziny dziennie. Ponad połowa ankietowanych 

przyznaje, że czas, który spędza w sieci jest zazwyczaj o wiele dłuż-

szy niż zaplanowali. Cytując S. Kozaka- autora książki „Patologie 

komunikowania w Internecie. Zagrożenia i skutki dla dzieci i mło-

dzieży” należy podkreślić, że „(…) Badania naukowe pokazują, że 

gdy ponad 4,5 godziny dziennie lub więcej dzieci i młodzież spędza-

ją w Internecie to jest to dawka uzależniająca”
13

. 

Nawiązanie wirtualnej znajomości jest bardzo proste i wygodne. 

Nie wychodząc z domu można poznać kogoś, kto być może okaże 

się bliski naszemu sercu. 60% przebadanych gimnazjalistów stwier-

dziło, że woli nawiązywać znajomości w świecie rzeczywistym. Tym 

samym, pozostali (40%) zdecydowanie korzystają z alternatywnego 

sposobu poznania kogoś interesującego, poprzez portale społeczno-

ściowe lub czat. Należy podkreślić, że najczęściej w takie znajomo-

ści angażują się ludzie mający problem z komunikacją w życiu co-

                                                 
13

 Kozak, Patologie…, op. cit., s. 7. 
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dziennym. Dodatkowo prowadzi to do dalszych komplikacji, ponie-

waż młody człowiek ograniczony tylko do możliwości sieci zaczyna 

izolować się od środowiska.  

 

Zakończenie 

Reasumując, należy podkreślić, iż współcześnie granica pomię-

dzy światem realnym, a wirtualnym powoli się zaciera. Cyberprze-

strzeń tworzy warunki rozwoju i zagrożeń w każdej dziedzinie na-

szego życia. Umiejętne korzystanie z zasobów technologii cyfrowej 

jest dla człowieka znacznym ułatwieniem. Znajomość innowacyj-

nych rozwiązań jest bardzo ważna. Współczesny człowiek bez umie-

jętności surfowania po Internecie niestety nie może zaistnieć. Żyje-

my w środowisku internetowym. Z pewnością dla wielu z nas jest to 

istotne udogodnienie. Niestety dla pozostałych sieć globalna stanowi 

ogromne zagrożenie. Nieumiejętne wykorzystanie zasobów tego 

medium przenosi człowieka w cyberprzestrzeń, gdzie sztuczne śro-

dowisko manipuluje nim i kreuje na zupełnie nowego, pozbawionego 

zasad człowieka.  

 

Streszczenie 

Ostatnie dziesięciolecia to czas nowych wyzwań stawianych 

człowiekowi. Rzeczywistość wirtualna jest technologią, która daje 

możliwość wejścia i przebywania w świecie wygenerowanym przez 

Internet. Współcześnie sieć globalna spełnia rolę przewodnika, mi-

strza i autorytetu. Ucieczka od rzeczywistości w wirtualną otchłań 

jest coraz częstszym zjawiskiem. Młody człowiek, zupełnie nieświa-

domie brnie w sidła wirtualnej otchłani. Badania ankietowe prze-

prowadzono w lutym 2013 roku w Gimnazjum Nr 1 im. Orląt 

Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim.  

Głównym celem podjętych badań było wykazanie, że coraz czę-

ściej świat wirtualny kreuje rzeczywistość młodego człowieka. Oka-

zało się, że zdecydowana większość ankietowanych aktualizuje w 

sieci wszystkie informacje związane z otaczającą go rzeczywistością. 

Wpływa na to anonimowość wypowiedzi. Nadawca treści czuje się 

wówczas odważniejszy i ma pewność, że nie zostanie zidentyfiko-

wany. Wielu młodych ludzi nie zdaje sobie sprawy lub nie chce się 

po prostu przyznać do tego, że sieć globalna jest ich słabością. Wy-
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niki badań potwierdzają, że Internet jest współczesnym kreatorem 

rzeczywistości dziecka.  

 

Abstract 

The virtual reality as a modern wizard based.  

Last decade, a time of new challenges posed to man. Virtual 

reality is a technology that gives you the opportunity to enter and 

reside in a world generated by the Internet. Today, global network 

serves as a guide, master and authority. Escape from reality into the 

virtual abyss is more frequent. The young man, quite unconsciously, 

wades into the trap of virtual limbo. A survey was conducted in 

February 2013, the No. 1 Middle School. Defenders of Lviv in 

Tomaszów Lubelski.  

The main objective of this study was to demonstrate that the 

virtual world is increasingly a young man creates reality. This is due 

to anonymous speech. Broadcaster content then feel braver and is 

confident that will not be identified. Many young people do not 

realize or do not want to just admit to the fact that the global network 

is their weakness. The results confirm that the Internet is today's 

reality, the child wizard. 
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Jowita Berdzik (LSW) 

 

Silni – bezsilni w sieci 

 

Wstęp  

Lata, w których przyszło żyć i dorastać młodemu pokoleniu 

sprzyjają ciągłemu, intensywnemu rozwojowi nauki w zakresie róż-

norodnych zastosowań najnowszych technologii. Są one środkami 

masowej komunikacji. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się 

medialna cyberprzestrzeń, w której funkcjonują zarówno dzieci, 

młodzież, dorośli, osoby na różnych stanowiskach, różnych ras i 

wyznań. Aktywność w cyberprzestrzeni dostarcza ludziom ogrom-

nych emocji. Mogą „żyć” w niej anonimowo, co wzbudza w nich 

łudzące poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie. Często łamią 

pewne granice, ponosząc przy tym tragiczne skutki
1
. Są pewni swo-

jej mocy i siły. Często jednak są tak naprawdę bezsilni, zagubieni 

w sieciowych labiryntach. 

 

1. Istota i charakterystyka rzeczywistości wirtualnej  

Rzeczywistość wirtualna jest niczym innym, jak nierzeczywi-

stym, fikcyjnym światem, stworzonym przy pomocy komputera. 

Często możemy się w niej zagubić, gdyż łudząca przypomina świat 

realny. Człowiek jest na tyle istotą słabą, że nie dostrzega różnicy 

pomiędzy nimi. Zachowania ze sztucznego, stworzonego środowiska 

przenosi do Realu, co niesie za sobą wiele niebezpieczeństw. Cyber-

przestrzeń stała się najbardziej rozwiniętą formą trójwymiarowości 

w Internecie. Korzystając z wirtualnego świata stajemy się jego inte-

gralną cząstką. Ukrywamy się za stworzonymi przez nas awatarami, 

wcielamy się w różne postacie. Ich wygląd, zachowanie odzwiercie-

dla często naszą wizję w zakresie cech fizycznych czy nastroju. 

Głównymi cechami przebywania w cyberprzestrzeni są: 

- interakcja odbieranych i wysyłanych znaków - teleobecność, złu-

dzenie, że jesteśmy właśnie „tam”. Najnowsze technologie informa-

cyjne oraz wirtualna rzeczywistość wywierają ogromny wpływ na 

                                                 
1
 J. Bednarek, Anna Andrzejewska, Cyberświat możliwości i zagrożenia, 

Warszawa 2009, s.11-12 
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człowieka bez względu na jego wiek, wykształcenie, zajmowaną 

pozycję w świecie codziennym. Lata obecne przyniosły nam wzmo-

żoną intensywność tej presji. Musimy pamiętać, że cyberprzestrzeń 

jest i musi być przedmiotem badań nauk teoretycznych oraz praktycz-

nych. Warto jednak głębiej przyjrzeć się celowi tych nauk, a mianowi-

cie wyjaśnianie różnorodnych zjawisk dotyczących człowieka
2
. 

 

2. Miłość wirtualna 

Internet jest dużą, magiczną cyberprzestrzenią kuszącą rozma-

itymi formami rozrywki. Świat wirtualny jest coraz częściej miej-

scem spotkań, wymiany myśli i gier towarzyskich. Ponadto jest 

miejscem, w którym nawiązują się nowe znajomości, które mogą 

przerodzić się w silne uczucie takie jak miłość, przyjaźń. Dla wielu 

ludzi atrakcyjność fizyczna jest priorytetem podczas komunikacji z 

drugim człowiekiem. Podczas spotkania twarzą w twarz zwraca się 

uwagę na urodę, sylwetkę, sposób ubierania się, chodzenia czy mó-

wienia. W Internecie kryteria te nie mają znaczenia. W niektórych 

wypadkach można ukryć się pod awatarem pięknej, uwodzicielskiej 

postaci
3
. 

Zjawisko internetowej romantyczności osiągnęło ogromną skalę i 

rozprzestrzenia się niczym epidemia. Duża liczba osób przeżywa 

zauroczenie lub wirtualną miłość i otwarcie się do tego przyznają. 

Internet sprawia, że o każdej porze dnia i nocy możemy mieć swoją 

sympatię w domu, w pokoju, oczywiście jako osobę wirtualną dzięki 

oprogramowaniu komputerowemu. Ogromnym plusem Interneto-

wych znajomości jest fakt, że ludzka fantazja ma duże pole do ma-

newru. Zafascynowani drugą połówką poznaną na czatach, czy por-

talach społecznościowych dają się ponieść wyobraźni, myślą, że 

znaleźli partnerach swoich marzeń i snów. Zazwyczaj przypisują mu 

same pozytywne cechy, zupełnie inne niż posiadają rówieśnicy spo-

tykani w świecie rzeczywistym. Internet zazwyczaj skupia uwagę 

                                                 
2
 J. Bednarek, Teoretyczne i metodologiczne podstawy badań nad człowie-

kiem w cyberprzestrzeni, [w:] A. Andrzejewska, J.Bednarek (red.), Cyber-

świat możliwości i zagrożenia, Warszawa 2009, s. 28-32 
3
 J. Heidtman, Internet – szanse i zagrożenia [w:] K. Bąk i in., Człowiek i 

psychologia, Bielsko-Biała 2004, s. 432-433.  
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osób samotnych, zranionych, opuszczonych, które próbują zapełnić 

pustkę w swoim sercu. Jest również azylem dla zakompleksionych 

mężczyzn, kobiet, czy dopiero co dorastających nastolatków. W 

wirtualnym świecie każdy może poczuć się pięknym, młodym, prze-

bojowym. Internetowe znajomości pozwalają na ogromną swobodę 

konwersacji, przełamanie nieśmiałości. Pozwala uwierzyć, że szczę-

ście jest na wyciągnięcie ręki, a miłość idealna istnieje
4
. Niestety 

zawieranie znajomości wyłącznie przez Internet skutkuje odizolowa-

niem się w świecie realnym, w środowisku, w którym ludzie żyją i 

przebywają na co dzień. Osoby, które potrafią godzinami konwerso-

wać przez Internet, w świecie rzeczywistym często nie umieją na-

wiązać jakiegokolwiek kontaktu z grupą. Są zamknięte, nieśmiałe, 

niepewne. Cyberświat potrafi na tyle wciągnąć, że ludzie zapominają 

o świecie, w którym żyją. Zaniedbują rodziny, pracę, obowiązki 

szkolne, dotychczasowych partnerów.  

Wirtualny przyjaciel budzi w ludziach ogromne poczucie bezpie-

czeństwa, rozmówca myśli, ze wie o nim niemal wszystko, tak jakby 

się znali od zawsze. Tak naprawdę nie ma żadnej gwarancji, że po 

drugiej stronie komputera znajduje się osoba, za którą się podaje. 

Istotne jest, aby ci mali, jak i ci duzi zapoznali się z kilkoma ważny-

mi radami, aby ustrzec siebie lub bliską osobę przed czyhającymi 

niebezpieczeństwami świata wirtualnego. Należy uświadomić sobie i 

innym, że każdy ma wady i zalety, nie ma osób gorszych i lepszych i 

wszyscy są pod tym względem równi. Każdy ma w sobie coś wyjąt-

kowego, interesującego. Ludzie powinni pamiętać, że im niższa jest 

ich samoocena, tym gorzej są postrzegani przez świat. Nie należy 

zamykać się w czterech ścianach ze swoim kompleksami. Wręcz 

przeciwnie, trzeba o nich rozmawiać, żartować z nich, sprawić, że 

odejdą w niepamięć.  

Trzeba pamiętać, że Internet nie jest złym wynalazkiem, a wręcz 

doskonałym, jednakże trzeba umiejętnie wykorzystywać jego moż-

liwości. Ważne jest, aby szczególnie ci najmłodsi byli kontrolowani 

z poczynań internetowych, może uchronić ich to przed wieloma wir-

tualnymi pułapkami. Istotne jest uświadomienie sobie, że człowieka 

w pełni można poznać jedynie w świecie rzeczywistym. Odbywa się 

                                                 
4
 K. Pytlakowska, J.Gomuła, Zaczatowani, Warszawa 2005, s. 46-47 
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to poprzez spotkania twarzą w twarz, mimikę, gesty, zachowanie, 

dzielenie codziennych trosk i radości. Powinno się pamiętać, że po-

znając osobę w świecie wirtualnym jest się pozbawionym tego 

wszystkiego. Obraz osoby, z którą się rozmawia jest stworzony w 

głowie drugiego Internetowego rozmówcy. Jego zachowanie, mimi-

ka, gestykulacja, wyrażanie emocji jest tylko wytworem ludzkiej 

wyobraźni. Emotikony, czyli specjalne buźki mają za zadanie od-

zwierciedlić uczucia rozmówcy, w rzeczywistości mogą być mylnie 

odebrane i zinterpretowane. Przy nawiązywaniu internetowych zna-

jomości trzeba kierować się zdrowym rozsądkiem i ograniczonym 

zaufaniem. Pozwoli to na uniknięcie niepotrzebnych rozczarowań, 

złamanych serc i zawiedzionych nadziei. Często przeszkodą stają się 

odległość rozmówców, brak wspólnych zainteresowań i znajomości 

w życiu realnym. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że niektóre 

znajomości ze świata wirtualnego kończą się prawdziwą miłością, 

czy przyjaźnią w świecie rzeczywistym
5
. 

 

3. Od kliknięcia do morderstwa 

Internet jest skarbnicą wiedzy i informacji. Możemy znaleźć w 

nim praktycznie wszystko co nas interesuje. Gry sieciowe zazwyczaj 

balansują pomiędzy poczuciem przewidywalności i bezpieczeństwa, 

a elementami wprowadzanymi do gry przez innych graczy
6
. Potęga 

Internetu jest tak wielka, że wpływa nie tylko na myślenie ludzkie, 

ale również na ich czyny. Sieć globalna jest narzędziem kreowania 

rzeczywistości, sterowania życiem jednostek, grup społecznych i 

ogromnych mas ludzkich. Istotną rolę w tej kwestii odgrywają gry 

komputerowe. Dzieci już od najmłodszych lat są nimi zafascynowa-

ne. Jest to zrozumiale, gdyż w grach komputerowych odnajdują to, 

co w świecie realnym jest zakazane. Wreszcie mogą jeździć samo-

chodami, nurkować wiele metrów w głąb morza, zwiedzać odlegle 

zakątki świata, walczyć z różnymi stworami, piratami. Świat kolo-

rowych krain, które poznają wciąga je na tyle, że utożsamiają się z 

                                                 
5
 S. Kozak, Patologie komunikowania w Internecie. Zagrożenia i skutki dla 

dzieci i młodzieży, Warszawa 2011, s.168-169 
6
 M. Filiciak, Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury 

współczesnej, Warszawa 2006, s. 58 
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postaciami z gier. Dowodzą ogromnymi armiami, umiejętnie walczą 

mieczem, zabijają, żeby zdobyć jak najwięcej punktów, czy skarbów. 

Opuszczają swoje ciało, albo żeby być kimś innym, albo żeby zostać 

wziętym za kogoś innego. W Internecie dziecko może odnaleźć mi-

liony gier i zabaw, wystarczy jedno kliknięcie myszką i już przeno-

szą się do innego, lepszego świata. I tak dzień po dniu… Własna, 

nabyta fantazja jest już im nie potrzebna. To gry komputerowe są 

projekcją fantazji i wyobraźni za pomocą innych środków. Wraz ze 

wzrostem popularności Internetu profil demograficzny użytkowni-

ków gier komputerowych ewoluował: gry sieciowe nie są już tylko 

dziecinną zabawą. Po powrocie do świata realnego dziecko traci 

orientację, co wolno, a czego nie. Dlatego też często dzieci rzucają 

się z okien myśląc, że posiadają nadzwyczajne siły. Biją, czy tez 

nawet próbują pozbawić innych życia. Czynią tak, ponieważ myślą, 

że ludzie tak jak postacie z gier mają kilka żyć. Zadaniem wycho-

wawców, rodziców jest jasne pokazanie dzieciom granic i reguł jakie 

obowiązuje w świecie wirtualnym, a jakie w świecie realnym
7
. 

 

4. Ochrona w internecie 

Dynamiczny rozwój sieci przyczynił się do różnych przestępstw 

określanych mianem przestępstw komputerowych. Metody ich do-

konywania mogą być różne, tak jak i sprawcy mogą być różni. Prze-

stępcy mają na tyle uproszczoną sytuację, że mogą ich dokonywać w 

dowolnym czasie i miejscu. Zdaniem Krzysztofa Jakubowskiego 

przestępczość komputerowa jest działalnością kryminalną, która 

skupia się na czynnościach powiązanych z systemem przetwarzania 

danych w formie elektronicznej. Ma negatywny wpływ na nośnik 

informacji, sprzęt komputerowy oraz na dane zawarte w systemie
8
. 

Polskie prawo karne, bankowe oraz autorskie zawiera ogrom re-

gulacji prawnych prezentujących poszczególne rodzaje przestępstw 

komputerowych. 

                                                 
7
 T. Feibel, Zabójca w dziecinnym pokoju przemoc i gry komputerowe, 

Warszawa 2006, s. 117-120 
8
 D. Doroziński, Hakerzy. Technoanarchiści cyberprzestrzeni, Gliwice 

2001, s.287-288 
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Przestępstwa przeciwko ochronie informacji to wszystkie naru-

szenia mające związek z zachwianiem, czy naruszeniem bezpieczeń-

stwa danych instytucji. Powoduje, że ważne poufne i informacje 

mogą dostać się w ręce osób, które nie są do tego uprawnione. Dane 

gromadzone w systemie mogą być bezprawnie zmieniane, uniemoż-

liwia to również swobodne przesyłanie komunikatów
9
. Hacking 

komputerowy jest to włamanie się do systemu i uzyskanie danych 

przez osobę do tego nieuprawnioną. Łamanie elektronicznych syste-

mów zabezpieczeniowych jest cechą charakterystyczną dla hackingu 

komputerowego. Jeden z byłych hakerów – Bill Landreth stworzył 

pięć kategorii hakerów:  

1) nowicjusze-przedmiotem ich zainteresowań są zasoby danych 

oraz gry komputerowe, 

2) analitycy- za swój cel uznają poznanie komputera nie czyniąc 

przy tym żadnych szkód, 

3) turyści- traktują system jako łamigłówkę, rozwikłują jego 

działanie, następnie nie powracają już nigdy do niego, 

4) wandale- tworzą wirusy, które niszczą dane, programy kom-

puterowe, system, 

5) złodzieje- zazwyczaj są wysłannikami konkurencyjnych firm. 

Mimo, iż wielu ludzi czuje się bezpiecznie w sieci istnieją 

ogromne zagrożenia, które to ich bezgraniczne bezpieczeństwo bu-

rzą. Postęp działań hakerskich jest tak ogromny, że ofiary zazwyczaj 

są bezsilne w stosunku do tego rodzaju wykroczeń. Pomimo tego, że 

przestępca może zostać złapany i ukarany to szkody i tak zostaną 

wyrządzone
10

. 

 

5. Grooming 

W świecie wirtualnym każdy ma nieograniczony dostęp do stron 

z treściami o charakterze seksualnym. Grooming są to relacje doro-

słych z dziećmi w celu wykorzystania seksualnego co zalicza się do 

pedofilii. Pedofil swoje ofiary wyszukuje na różnego rodzaju porta-

                                                 
9
 J. Szwarc, Prawne aspekty przestępczości teleinformatycznej, [w:] A. 

Andrzejewska, J. Bednarek (red.), Cyberświat możliwości i zagrożenia, 

Warszawa 2009, s. 356 
10

 Tamże, s. 355-358 
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lach społecznościowych, czatach, blogach. Zawsze ukrywa swój 

wiek i prawdziwe zamiary. Podaje się za młodą osobę, wymyśla 

historie o swoim życiu, ciekawe opowieści, aby rozbudzić ciekawość 

dziecka. Wykorzystuje naiwność dziecka, z każdą rozmową coraz 

bardziej porusza temat seksu, osacza, molestuje. Pojęcia molestowa-

nie zazwyczaj używa się w stosunku do zachowań mniej drastycz-

nych. Pojęciem pedofilii określa się skłonności do uprawiania różne-

go rodzaju praktyk seksualnych z dziećmi. Oprawca podając się za 

rówieśnika rozmówcy pozyskuje stopniowo o nim coraz więcej in-

formacji: imię, nazwisko, adres, miejsca, w których może go spo-

tkać. Często prosi o zdjęcia, wymusza na nieświadomej zagrożenia 

ofierze spotkanie w świecie realnym. W przypadku, gdy dojdzie do 

spotkania dziecko często zmuszane jest do kontaktów seksualnych, 

czy też udziału w nagich sesjach zdjęciowych. Pedofil może także 

nakłaniać swojego rozmówcę do cyberseksu lub obnażania się przed 

kamerą internetową. Niepokojące jest to, iż w Polsce środowisko 

pedofilii wciąż czuję się bezkarne. Należy nieustannie kontrolować 

strony na jakie wchodzą dzieci, zakładać odpowiednie blokady ro-

dzicielskie, aby ustrzec je przed śmiertelnym zagrożeniem.  

Ludzie coraz częściej zapominają, że nigdy nie wiadomo kto 

siedzi po drugiej stronie komputera. Internetowi pedofile zazwyczaj 

wykazują się dużą aktywnością w sieci, są zawsze, gdy dziecko po-

trzebuje rozmowy, odreagowania problemów. Tworzą w ten sposób 

nic porozumienia i usypiają czujność dziecka. Innym groźnym za-

grożeniem czyhającym na osoby nieletnie jest pornografia. Kusi 

dzieci poznaniem czegoś nowego, zakazanego przez rodziców. Jest 

zamachem na osobowościowy rozwój dziecka. W obecnych czasach 

treści pornograficzne są łatwo dostępne. W wielu przypadkach to 

dzieci same doprowadzają do rozpowszechnienia treści o tematyce 

seksualnej w środowisku, w którym żyją. Rozsyłają wśród znajo-

mych linki takich stron, namawiając przy tym do ich obejrzenia. 

Jedno kliknięcie przenosi użytkownika na strony, które zaoferują mu 

różnego rodzaju zdjęcia, filmy zawierające pornografię. Ma ona ne-

gatywny wpływ na dziecko, fałszuje prawdziwy obraz ludzi. Kobieta 

odbierana jest jedynie jako przedmiot, obiekt pożądania, czy poniża-

nia. Często też stosowana jest przemoc wobec kobiety, poniżanie jej. 

Ukazywany obraz tworzy złudzenie, że jest ona tym usatysfakcjo-
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nowana i sprawia jej to przyjemność. Mężczyzna przedstawiany jest 

jako silny, „twardy” człowiek, który ma na celu jedynie zaspokojenie 

swoich potrzeb seksualnych.  

Dorastający człowiek wychowany na takich wzorcach często 

wciela je później w swoim życiu. Pornografia jest także przyczyną 

patologii w środowiskach rówieśniczych. Tak bardzo dążą do zaspo-

kojenia swoich potrzeb seksualnych, że dopuszczają się przestępstw, 

gwałtów, przemocy wobec partnerek. Niezmiernie istotnym elemen-

tem, który powinien być poruszany w szkołach powinna być ochrona 

i bezpieczeństwo dzieci w Internecie. Pornografia jest tematem 

wstydliwym i krępującym dla dzieci, jednak nauczyciele powinni 

choć w niewielkim stopniu zapoznać ich z podstawowymi wiadomo-

ściami o specyfice Internetowych zagrożeń
11

.  

 

6. Autorytet medialny 

Ogromnym autorytetem mającym wpływ na młodego człowieka 

jest autorytet medialny. Współcześnie można zaobserwować wzrost 

podatności na wzory kreowane w sieci. Treści tam zamieszczane 

jako autorytatywne zarówno przez dorosłych jak i dzieci, przyciągają 

uwagę mimowolną i dowolną. W czasie poszukiwania swoich punk-

tów odniesienia oraz wzorów do naśladowania współcześni nastolat-

kowie maja możliwość utożsamienia się z całą gamą idoli kreowa-

nych przez media. Ich autorytetami są zazwyczaj aktorzy, piosenka-

rze, dziennikarze, prezenterzy telewizyjni, sportowcy. Młodzi ludzie 

starają się naśladować ich sposób na życie, zachowanie, sposób ubie-

rania czy prezentacji własnej osoby. Nie zdają sobie sprawy z tego, 

że zazwyczaj są to ludzie specjalnie „przygotowani” przez redakto-

rów blogów, artykułów do pełnienia roli autorytetu. Są to osoby 

atrakcyjne zewnętrznie i wewnętrznie dla potencjalnego naśladowcy. 

Przewaga bohaterów negatywnych, którzy są dla mediów ciekawsi i 

budzący większe emocje odbiorców, sprawia, że dla młodego czło-

wieka ocenianie postaw staje się bardzo trudne. W życiu realnym nie 

potrafi odróżnić dobrego postępowania od złego. Jednakże zdarzają 

się idole, którzy odgrywają pozytywną role w procesie wychowania. 

                                                 
11

 Kozak., jw. s.186-190 
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Pomimo nietypowych form zachowania czy wyglądu przekazują 

młodym ludziom prawdziwe wartości
12

. 

Ostatnimi czasy rozwija się pogląd jakoby uznawanie autoryte-

tów było przestarzałe. Jednakże rola autorytetu w wychowaniu i 

socjalizacji dorastającego człowieka jest obecnie ogromnie aktualna. 

W wychowaniu, które gwarantuje młodzieży swobodę i poszanowa-

nie ich praw, uznawanie autorytetów ma znaczącą rolę. Rozwój po-

znawczy i emocjonalny, moralny i społeczny, estetyczny i twórczy 

oznaczają wykorzystywanie, kontynuowanie i przekształcanie do-

tychczasowego dorobku kulturowego i cywilizacyjnego, zgodnie z 

osobowym porządkiem wartości. Nie byłoby to możliwe na drodze 

samodzielnego poznawania i oceniania przez każdego człowieka 

wszystkich dziedzin rzeczywistości. Kształtowanie w młodym czło-

wieku zrozumienia potrzeby szukania, ale i weryfikowania autoryte-

tów nie oznacza zaniku w nim potrzeby autonomii, odpowiedzialno-

ści za siebie, swoje myśli i działanie. Nie oznacza automatycznego, 

bezmyślnego uznawania każdego usankcjonowanego instytucją czy 

kreowanego przez media autorytetu. Jest jednak zupełnie czymś 

innym. Jest kształtowaniem człowieka, który ma świadomość swoich 

ograniczeń i nie dąży do bycia autorytetem samemu sobie w każdej 

sprawie i dziedzinie, do traktowania własnej racji jako jedynej słusz-

nej. Związane to jest z przygotowaniem do świadomego, kompetent-

nego funkcjonowania w świecie, doceniania wiedzy i doświadczenia 

innych ludzi. Człowiek realizuje się poprzez wartości. Bez warto-

ściowych i odpowiedzialnych wskazań dotyczących sensu życia, 

pochodzących od osób uznanych za autorytety, może wystąpić stan 

dezintegracji społecznej z charakterystycznym dla niego poczuciem 

beznadziei, cynizmem i alienacją społeczną
13

.  

W okresie wykształcania własnej osobowości każdy młody 

człowiek szuka w świecie wirtualnym wzorców osobowych godnych 

naśladowania oraz wartości i norm społecznie akceptowanych. W 

okresie dojrzewania mają miejsce zmiany fizyczne, psychiczne oraz 

                                                 
12

 S. Maciejewski, Upadają autorytety – gdzie szukać nowych?,2010, nr 

684, s. 17-18. 
13

 K. Olbrycht, O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu 

osobowym, Toruń 2007, s. 186-188. 
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zmiany w postrzeganiu i odbieraniu otaczającej rzeczywistości. Au-

torytet w tym okresie ma ogromny wpływ na jeszcze nieukształto-

waną osobowość nastolatka
14

. 

 

7. Stalking w sieci 

Pojęcie stalkingu z języka łowieckiego oznacza: podchodzić, 

czatować. Jest to więc zachowanie niechciane, uprzykrzanie komuś 

życia, dręczenie psychiczne. Jednym słowem jest to przekraczanie 

dopuszczalnych, obowiązujących w środowisku zachowań. Powo-

dem takich prześladowań jest często chora miłość, nieszczęśliwe 

zakochanie. Ofiarami tego zjawiska są zazwyczaj zwykli ludzie. 

Najtragiczniejszym przypadkiem starkingu była śmierć Miss Polski 

1991 roku Agnieszki Kotlarskiej. Stalking ma miejsce również w 

sieci i przyjmuje określenie cyberstalkingu. Oprawca poprzez wia-

domości internetowe, portale społecznościowe szantażuje i dręczy 

psychicznie swoja ofiarę. do starkingu zaliczamy również fałszywe 

oskarżenia, nielegalny monitoring, pogróżki, kradzież tożsamości, 

narzucanie się innym osobom z seksualnymi intencjami i gromadze-

nie informacji o nich celem dręczenia. Warto pamiętać, ze jest to 

patologiczne zachowanie o charakterze przestępczym i jest bardzo 

groźnym internetowym zjawiskiem. W takim przypadku ofiara musi 

zachowywać wiadomości od prześladowcy, nagrywać rozmowy i 

szukać pomocy prawnej na policji. To będzie jej siłą w kontaktach 

wirtualnych
15

. 

 

8. Jak wróćić z „Tamtego świata” 

Internet silnie wpływa na psychikę młodych ludzi. Czyni ich 

więźniami we własnym ciele. Skończenie z czatową przygodą jest 

ogromnie trudne. Aby tak się stało należy pozbyć się swojego dru-

giego ja, swojej internetowej skóry. Uzależnienie od świata wirtual-

nego można w pewnym stopniu porównać z nałogiem tytoniowym. 

Jednakże jest z nim o wiele gorzej skończyć. Wpływa na to fakt, że 

papierosy mogą się skończyć i aby kontynuować nałóg trzeba wyjść 
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z domu, udać się do sklepu kupić je itp. Natomiast czaty, blogi, pocz-

ty internetowe są obecne w domach. Można z nich korzystać bez 

żadnych przeszkód, używając komputera, tabletu, czy telefonu. Wy-

starczy tylko dostęp do Internetu, którego nie można skasować. Re-

zygnacja z niego tez byłabym nierozsądna, gdyż w obecnych czasach 

jest to skarbnica wiedzy i bardzo potrzebny wynalazek. Ci, którym 

udało się skończyć z tym zgubnym nałogiem są prawdziwymi szczę-

ściarzami. Pomoc bliskich jest istotna, jednak tłumaczenia, prawienia 

kazań i morałów zazwyczaj na nic się zdaje. Osoby uzależnione nie 

potrafią skorzystać z Internetu bez logowania się na portalach spo-

łecznościowych, czatach czy innych komunikatorach. Są uwikłane w 

sieciowej pajęczynie, czują, że coś ich tam ciągnie. Warto zapoznać 

się z punktami, które pomagają w wychodzeniu z czatu: 

1) rozczarowanie- nieznalezienie tego, czego się szukało; 

2) znudzenie, monotonia; 

3) poczucie krzywdy- przykre doznania związane z Internetem; 

4) zawód miłosny- zdrada ze strony czatowego przyjaciela; 

5) żal - doznanie boleści ze strony Internetowej miłości, źle ulo-

kowane uczucia, długie staranie o partnera, które kończy się 

fiaskiem; 

6) osiągnięcie obranego celu- dobrowolna rezygnacja po osią-

gnięciu celu; 

7) znalezienie miłości na życie realne; 

8) znalezienie miłości w świecie realnym; 

9) presja rodziny, ultimatum rodziny; 

10) pogorszenie sytuacji materialnej; 

11) detoksykacja- odwyk, leczenie w szpitalu; 

12) depresja czatowa. 

W Polsce problem internetowego uzależnienia jest z reguły ba-

gatelizowany i nie spędza snu z powiek naukowcom, lekarzom, czy 

urzędnikom. Warto zwrócić uwagę na fakt, że tylko nielicznym uda-

je się wygrać z tym zgubnym i niszczącym uzależnieniem. Czasami 

przez kilka dni nie logują się na danym portalu, sądząc, że są już 

wyleczeni. Jest to niezwykle mylne stwierdzenie. Aby uznać, że ktoś 

jest uwolniony od nałogu potrzebne są lata bez korzystania z czata.. 

Bardzo ciężko określić cienką granicę oddzielającą nałogowe korzy-

stanie z Internetu od normalnego. Należy jednak pamiętać, że nie 
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każde krótkie wejście na czat musi kończyć się uzależnieniem. Z 

Internetu, tak jak z innych ważnych wynalazków trzeba korzystać z 

głową i pamiętać, aby niemiało to negatywnego wpływu na kontakty 

z realnym życiem. 

 

9. Interpretacja badań wlasnych 

Badania ankietowe przeprowadziłam samodzielne w 2013 roku 

w Gimnazjum Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim. 

Tomaszów jest miastem i gminą w województwie lubelskim. Leży 

na Roztoczu Środkowym, nad Sołokiją. Tomaszów Lubelski został 

założony w 1590 roku. Narzędziem badawczym, które wykorzystano 

w badaniach był samodzielnie przygotowany kwestionariusz ankiety. 

Jego konstrukcję dostosowano do grupy badawczej. Ankieta, którą 

posłużono się w badaniach empirycznych zawierała dziesięć pytań 

plus metryczkę. W badaniu wzięło udział 70 uczniów klas gimna-

zjalnych. 100% badanych stanowili uczniowie w przedziale wieko-

wym 13-16 lat. Kobiety stanowiły 45% respondentów, a mężczyźni 

55%. Warto podkreślić, że ze względu na niewielką ilość badanych 

są to tylko badania sygnalizujące problem, a nie wiążące. Celem 

prezentowanych w pracy badań było wykazanie bezsilności ludzkiej 

wobec pułapek świata wirtualnego. Ważnym aspektem było tez 

przeanalizowanie uzależnienia badanej populacji od Internetu. W 

przeprowadzonych badaniach założono, że cyberświat jest po-

wszechną formą komunikowania się wśród dzieci i młodzieży. 

Korzystanie z Internetu wzrasta w błyskawicznym tempie. Z ba-

danej grupy 70 osób 100% ankietowanych stwierdziło, że ma stały 

dostęp do sieci. Nie jest to faktem zaskakującym, ponieważ dla na-

stolatków XXI wieku Internet odbierany jest jako naturalne środowi-

sko ich życia. Młodzi ludzie bardzo często nie są świadomi tego, że 

stali się więźniami cyberprzestrzeni. Liczby budzą obawy, gdyż z 

zaplanowanym wylogowaniem z sieci ma problem aż 80 % ankieto-

wanych. Bardzo ciężko oddzielić cienką granicę dzielącą umiarko-

wane korzystanie z Internetu od nałogowego. Tylko 20 % responden-

tów twierdzi, że ten problem ich nie dotyczy. Jednakże skutki uza-

leżnienia i wyobcowania w Realu docierają do człowieka jak przez 

mgłę. Istnieje prawdopodobieństwo, że owi gimnazjaliści nie do-

strzegają swojego uzależnienia. Cytując fragment książki „Zaczato-
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wani”: „(…) nałogowcy (…) najczęściej negują swoje uzależnienie, 

co jest charakterystyczne dla każdego rodzaju nałogu. Dopóki za-

przeczają, oszukują i nie mają wzglądu w swój stan, nie ma tez naj-

mniejszej szansy na samodzielne wyjście z czatu”
16

.  

Istnieje wiele serwisów internetowych, które jasno opisują pro-

blematykę bezpieczeństwa w sieci. Walczą z czyhającymi na ludzi 

wirtualnymi pułapkami. Niestety Internet często daje złudne poczu-

cie bezpieczeństwa. Wciąż powszechna cyberprzemoc, seksualne 

prowokacje i poczucie bezkarności sprawiają, że nierealne jest zwal-

czenie wszystkich zagrożeń. Szokujące jest, że aż 52 % gimnazjali-

stów uważa, że zostało ofiarą oszustwa internetowego. Warto pod-

kreślić, że pod tym pojęciem kryją się kłamstwa na czatach, porta-

lach społecznościowych i aukcyjnych, blogach i innych. 20 % ankie-

towanych uważa, że ten problem ich nie dotyczy, natomiast 28 % 

młodzieży nie ma sprecyzowanej odpowiedzi w tej kwestii.  

Na czatowe pułapki głównie narażone są dzieci i młodzież, które 

często nie potrafią rozgraniczyć rzeczywistości realnej od wirtualnej. 

Wówczas, gdy nastolatek zakłada konta e-mailowego lub profilu 

osobisty w komunikatorze, musi wiedzieć, że podawane dane perso-

nalne nie powinny być prawdziwe. Które dane według ankietowa-

nych powinny być najbardziej tajne? 48% badanych twierdzi, że to 

właśnie adres zamieszkania nie powinien zostać przeniesiony do 

przestrzeni wirtualnej. Zapewne na odpowiedź wpłynął fakt, iż po-

przez miejscowość rozmówcy potencjalny przestępca może bez pro-

blemu do niego dotrzeć.  

Bardzo ważną kwestią jest świadomość uczniów zagrożenia wy-

nikającego z posługiwania się prawdziwym imieniem czy nazwi-

skiem. 33% respondentów wybiera anonimowość i używa pseudo-

nimu, po którym zazwyczaj trudno jest zidentyfikować danego użyt-

kownika. 10% ankietowanych ukrywa w cyberświecie swoje miejsce 

nauki, kolejne 6% pod znakiem zapytania pozostawia swój wiek. 

Zaledwie 3% młodych ludzi zataja w sieci numer telefonu i dane 

rodziców. Liczby budzą obawy, gdyż aż 83% badanej populacji lo-

guje się na portalu internetowy zanim zacznie wykonywać inne, za-
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planowane czynności. Tylko 17% skrupulatnie postępuje według 

planu i skupia się na obranych wcześniej celach skorzystania z sieci.  

Błądzenie po wirtualnej otchłani często jest przejawem interne-

toholizmu. „(…) Czat to dziwne miejsce. Zbierają się tam ludzie, 

którzy chcą zapełnić jakąś pustkę. Przeważnie ukrywają się za drugą 

stroną ekranu, kreują się na inną osobę, niż są naprawdę i czują się 

lepsi”
17

. Taki rodzaj nawiązywania znajomości wybiera aż 53% gim-

nazjalistów. Jest to dość niepokojące, ponieważ w znacznym stopniu 

utrudnia to prawidłowe budowanie relacji interpersonalnych w realu. 

Optymistycznym faktem jest to, iż 47% ankietowanych preferuje 

prawdziwe przyjaźnie i znajomości w życiu codziennym. 

 

Podsumowanie 

Świat wirtualny jest skarbnicą wiedzy dającą wiele możliwości 

wykorzystania ich wróżnych celach. Można zastosować je w celu 

profesjonalnym, rozrywkowym, informacyjnym czy komunikacyj-

nym. Internet w intensywny sposób wpływa na ludzkie życie. Po-

zwala przekraczać próg rzeczywistości i przenosić się do cyberświa-

ta. Dla niektórych świat wirtualny jest tak pociągający, że staje się 

światem podstawowym. Ludzie zapominają jednak o tym, że powrót 

do rzeczywistości jest trudniejszy niż by to początkowo się wydawa-

ło. Internet daje złudne poczucie bezpieczeństwa. Ludzie przebywa-

jący w wirtualnej otchłani czują się jak władcy, którzy gdy cos się im 

nie uda w każdej chwili mogą się wylogować, wykasować coś, czy 

zamknąć system.  

Cyberświat dzięki anonimowości ogranicza poczucie wstydu, 

strachu. W świecie realnym nie ma takich możliwości. Cyberświat 

pozwala zrealizować się niemalże w każdej dziedzinie: dowarto-

ściować się, znaleźć miłość, zaspokoić swoje potrzeby seksualne itp. 

Obserwując dużą popularność jaką cieszą się media cyfrowe można 

zauważyć, że ludzie bardzo bagatelizują zagrożenia i problemy 

związane z nadużywaniem Internetu. Przeprowadzone badania wy-

kazały, że uczniowie wolą korzystać z komputera, niż spotkać się z 

przyjaciółmi w świecie realnym. Są uwikłani w internetowe pułapki, 

nie zdając sobie z tego sprawy. Rolą rodziców, wychowawców jest 
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przystosowanie młodego pokolenia do umiejętnego korzystania z 

sieci. Ludzką siła jest świadomość problemu i podjęcie z nim walki. 

Wirtualna fikcja jest łudząco podobna do rzeczywistości. Należy 

nauczyć się ją odróżniać. Może stać się to pierwszym krokiem do 

wyjścia z internetowej skóry i zyskania trwałej siły do walki z wirtu-

alnym uzależnieniem
18

.  

 

Streszczenie 

XXI wiek to czas, w którym coraz większym zainteresowaniem 

cieszy się medialna cyberprzestrzeń. Funkcjonują w niej zarówno 

dzieci, młodzież, dorośli, osoby na różnych stanowiskach, różnych 

ras i wyznań. Korzystając z wirtualnego świata ludzkość staje się 

jego integralną cząstką. Ukrywa się za stworzonymi przez nich awa-

tarami, wciela się w różne postacie. Wirtualna fikcja jest łudząco 

podobna do rzeczywistości. W świetle tego koniecznym staje się 

poszukiwanie siły w swojej osobowości do walki z czyhającymi 

zagrożeniami świata wirtualnego. Badania ankietowe przeprowadzo-

no w lutym 2013 roku w Gimnazjum Nr 1 im. Orląt Lwowskich w 

Tomaszowie Lubelskim. Celem badań było wykazanie bezsilności 

młodzieży wobec Internetu i wiążącymi się z tym zagrożeniami. 

Okazało się, że coraz częstszym zjawiskiem jest brak umiejętności 

rozgraniczenia świata wirtualnego od realnego. Należy jednak pa-

miętać, że umiejętne korzystanie z dobrodziejstw Internetu ułatwia 

funkcjonowanie w każdej sferze ludzkiego życia. 

 

Summary 

Strong - powerless in the network 

The twenty-first century is a time when more and more popular 

is media cyberspace. Its function in both children, adolescents, 

adults, people in different positions, different races and religions. 

Using the virtual world of humanity is becoming an integral part of. 

Hiding behind avatars created by them, takes on different forms. 

Virtual fiction is confusingly similar to the reality. In light of this it 
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becomes necessary to seek the strength of his personality to combat 

the dangers lying in wait of the virtual world. A survey was conduct-

ed in February 2013, the No. 1 Middle School. Defenders of Lviv in 

Tomaszów Lublin. The aim of the study was to demonstrate the 

powerlessness of young people to the Internet and thus to the threats. 

It turned out that more and more common is the lack of ability to 

separation of the virtual world from the real. Note, however, that the 

skilful use of the benefits of the Internet makes it easier to operate in 

every sphere of human life. 
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Ks. Jan Zimny (KUL) 

 

Rzeczywistość ludzka a wirtualna wizja świata 

 
Wstęp 

Każdy z nas żyje w konkretnej rzeczywistości. Dla jednych jest 

to rzeczywistość oparta głównie na przyjętych ogólnych wartościach: 

moralnych, etycznych, kulturalnych, patriotycznych, materialnych, 

duchowych itp. Podział wartości jest różny w zależności od kryte-

rium. W coraz większym stopniu zauważa się, że znaczący procent 

ludzi swoją codzienną rzeczywistość opiera przede wszystkim na 

wartościach materialnych. Dla innych rzeczywistością realną, ludz-

ką, codzienną będzie świat złożony z określonych zadań, obowiąz-

ków. Ale też wielu tę rzeczywistość będzie często tworzyć w oparciu 

o swoje określone wartości często połączone z naturalnymi danymi 

jakie oni posiadają. I tak np. artyści, muzycy, sportowcy, to osoby, 

które zwykle posiadają swoją specyficzną różniącą się od ogółu hie-

rarchię wartości. Spotykamy też liczną grupę osób, których ziemska 

rzeczywistość niekiedy odbiega od innych wartościowania, stylu 

życia, zachowania – są to osoby dla których fundamentalnymi warto-

ściami są wartości duchowe. Ci, zwykle mocno trzymają się zdro-

wych zasad, kierują się zdrowym rozsądkiem, posiadają jako okre-

ślony system wartości i jasno określony cel życia.  

Spoglądając więc na powyższe kategorie, wydawać by się mo-

gło, że lista grup ludzkich wartości jest zamknięta, a jednak nie zu-

pełnie. Współczesna cywilizacja serwuje nam niemal każdego dnia 

jakieś bardziej realne czy wyimaginowane wartości, propozycje, 

które albo nijak się mają do naszego życia, albo na tyle go zmieniają, 

że wielu wprost zastanawia się i pyta, czy jest to jeszcze życie ludz-

kie, życie w pełni człowieka? Nie chcę w tym miejscu wchodzić w te 

obszary często fantazyjnych, a jeśli nawet realnych propozycji, to 

nijak się mających ze zdrowo rozsądkową oceną.  

Kiedy weźmiemy pod uwagę człowieka i zapytamy, w jakiej 

rzeczywistości może żyć, funkcjonować, możemy odpowiedzieć 

następująco: człowieka posiada rzeczywistość ludzką, rzeczywistość 

duchową, rzeczywistość cielesno-duchową i nie tylko posiada co 

często żyje w rzeczywistości wirtualnej.  
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1. Rzeczywistość ludzka 

Kiedy używamy sami pojęcia bądź spotykamy się z określeniem 

czy stwierdzeniem „rzeczywistość ludzka” mamy na uwadze pewien 

styl człowieka życia oparty na określonych wartościach, zasadach, 

formach zachowania. A więc ta rzeczywistość ludzka dotyczy życia 

konkretnego człowieka tu i teraz, w takiej a nie innej sytuacji, uwa-

runkowaniach. Mówiąc rzeczywistość ludzka włączamy w to pojęcie 

również środowisko, kulturę, która otacza człowieka. Trzeba też 

zauważyć, że owa rzeczywistość ludzka jest niekiedy niezależna od 

konkretnego człowieka. Na to ma wpływ bardzo wiele czynników 

zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych. Oceniając dzisiejszą 

rzeczywistość, należy powiedzieć, że współczesny świat opanowała 

straszna ideologia - ideologia dekonstrukcji, czyli rozkładu rzeczy-

wistości nie tylko człowieka, ale małżeństwa, narodu, prawa, moral-

ności, sztuki. Taka jest prawda, że coraz częściej jesteśmy świadka-

mi dekonstrukcji rzeczywistości ludzkiej. Wielu coraz częściej sta-

wia pytanie: czy ta rzeczywistość w której żyję, w której żyjemy, to 

jeszcze rzeczywistość ludzka? Wielu ma poważne wątpliwości. Wąt-

pliwość ta nie wynika z braku rozeznania w świecie, ale właśnie z 

pogłębionej refleksji nad człowiekiem i światem. Ta ideologia de-

konstrukcji, czyli rozkładu rzeczywistości człowieka coraz w więk-

szym stopniu dotyka każdego z nas. Świadom owej dekonstrukcji 28 

maja 2006 roku na krakowskich Błoniach Benedykt XVI nawiązywał 

do słynnego wołania Jana Pawła II z 1979 roku: ,,Musicie być mocni 

(...). Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być 

mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej wam 

potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów”. Zarówno Jan Paweł II 

jak i Benedykt XVI widzieli zagrożoną rzeczywistość ludzką, która 

potrzebuje wielkiej mocy, wielkiej siły i wytrwałości.  

Myślę, że każdy z nas z ma swoją osobistą refleksje na ten temat, 

każdy z nas ma swoje przemyślenia na ten temat. Pytanie tylko, jak 

daleko ta refleksja i to przemyślenie prowadzi? Czy jest ono na tyle 

głębokie i świadome, że za nim płyną określone wnioski? Pozosta-

wiam tę kwestię dla każdego z osobna.  

Jest też prawdą, że wielu ludziom nie podoba się rzeczywistość, 

w której przyszło im żyć. To rzecz normalna. Chciałoby się być kimś 
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innym, być wyżej w społecznej hierarchii i mieć o wiele więcej niż 

się ma. Brakuje zwykle chęci, wiedzy, umiejętności, determinacji i 

innych przymiotów ciała oraz duszy, by nielubianą rzeczywistość 

zmienić. Sfrustrowani z tego powodu ludzie stanowią większą lub 

mniejszą część każdego społeczeństwa. Często brakuje nam realnej 

koncepcji co i jak robić? Ta ogólnie nakreślona myśl o ludzkiej rze-

czywistości jest jedynie pewnym sygnałem, że ona istnieje, że my w 

niej jesteśmy.  

 

2. Rzeczywistość duchowa  

Duchowość jest często rozumiana jako proces lub zespół proce-

sów psychicznych, będących adaptacyjną odpowiedzią na świado-

mość kondycji egzystencjalnej. Procesy te wynikają z charaktery-

stycznych dla ludzi zdolności poznawczych, emocjonalnych i spo-

łecznych. W taki – funkcjonalny i dynamiczny – sposób rozumieją 

duchowość psychologowie o orientacji humanistycznej lub inspirują-

cy się myślą filozofów egzystencjalnych. W tym rozumieniu ducho-

wość nie zawsze występuje pod tą nazwą. 

Duchowość to wrodzona rzeczywistość, dana człowiekowi przez 

Boga. Jest ona inną potęgą przekraczającą sferę materialną, cielesną. 

W tym sensie duchowa, nadprzyrodzona rzeczywistość człowieka 

jest pierwotna w stosunku do jego natury „przyrodzonej”. Wyposa-

żenie to, w tradycjach religijnych cywilizacji zachodniej nazywa się 

„duszą” i jest wieczne – wstępuje w ciało nadając mu charakter 

„osoby” i opuszcza je po jego śmierci.  

Pojęcia „duchowość jako nadprzyrodzona istota człowieka”, 

„dusza” i „duch” są powiązane, nie tylko etymologicznie. Jest to 

naturalna, biologiczna właściwość gatunku homo sapiens. Ducho-

wość to ta sfera, w której człowiek stawia sobie pytanie o to, kim jest 

i po co żyje. Duchowość jest zatem zdolnością do odkrycia i zrozu-

mienia tajemnicy człowieka i sensu jego życia. Dzięki temu ducho-

wość może stać się centralnym systemem zarządzania życiem. Do-

póki dana osoba nie rozwinie sfery duchowej, dopóty nie może zająć 

dojrzałej postawy wobec siebie, wobec świata i życia. Nie można 

przecież zająć dojrzałej postawy wobec rzeczywistości, nad którą 

dany człowiek nie zastanawia się i której się nie rozumie. Ponadto 

duchowość okazuje się czymś niezastąpionym, gdyż człowiek nie 
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może zrozumieć samego siebie z jakiejkolwiek innej perspektywy 

niż perspektywa duchowa. 

Jeśli np. ktoś kontaktuje się z samym sobą jedynie poprzez ciało, 

to ono nie może mu wyjaśnić tajemnicy człowieka, gdyż ciało nie 

wie, kim jest człowiek i po co on żyje. Ciało odczuwa jedynie własne 

potrzeby i popędy. Pozostawione samemu sobie ciało staje się rodza-

jem nowotworu, który podporządkowuje sobie całego człowieka i 

żyje jego kosztem. Człowiek jedynie cielesny nie może więc zrozu-

mieć samego siebie i nie może odpowiedzialnie kierować swoim 

życie. U człowieka cielesnego zarządzanie życiem dokonuje się w 

oparciu o jedną tylko cząstkę jego rzeczywistości. Człowiek cielesny 

to człowiek podlegający dyktaturze ciała. Jeśli pozostawi sferę życia 

duchowego zdany będzie na niedoskonałości cielesne.  

 

3. Rzeczywistość bosko-ludzka 

Zapewne wielu z nas spotkało się dotychczas z pojęciem, że Ko-

ściół jest rzeczywistością bosko-ludzką. I słusznie. Kościół bowiem 

ma wymiar ludzki i wymiar nadprzyrodzony. Ale też i człowiek po-

siada ów wymiar ludzki i boski a może bardziej duchowy. Ludzki 

wymiar wiemy dlaczego, bo przecież mamy wszystkie atrybuty 

człowieka jako istoty żywej, myślącej, rozumnej. Zaś wymiar boski, 

bo jesteśmy upodobnieni do naszego Stwórcy, mamy życie we-

wnętrzne, duchowe, to, które na co dzień nie jest dostępne drugiemu 

człowiekowi, ale ono w jakimś stopniu upodabnia nas do Boga. 

Można by wymienić wiele elementów duchowych człowieka, które 

go nie tylko zbliżają ale jednoczą ze Stwórcą. To życie duchowe 

człowieka jest jednak owiane wielką tajemnicą, dyskrecją. Ale to nie 

oznacza, że go nie posiadamy, że ono nie istnieje. My go posiadamy, 

my go przeżywamy, często nim w pełni żyjemy, stanowi nasz fun-

dament. Dzięki niemu dokonują się w nas różne zmiany i przemiany. 

To życie duchowe posiada głównie wymiar wertykalny – pionowy, 

odnoszący się do Boga. I to dzięki Niemy – Bogu możemy w na-

szym życiu dokonywać wiele zmian, heroicznych czynów. Przykła-

dów można by wiele mnożyć. A więc jako ludzie posiadamy sferę 

życia duchowego i sferę życia fizycznego. Mówimy wręcz, że żyje-

my w środowisku cielesno-duchowym. 
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4. Środowisko wirtualne - elektroniczne 

Jest także rzeczywistość człowieka zwana środowiskiem elek-

tronicznym wirtualnym, a więc środowiskiem stworzonym przy wy-

korzystaniu technologii informatycznej. Polega na multimedialnym 

kreowaniu ludzkiej rzeczywistości, przedmiotów, przestrzeni i zda-

rzeń. Może on reprezentować zarówno elementy świata realnego 

(symulacje komputerowe), jak i zupełnie fikcyjnego. 

Tak jak rzeczywistość czysto ludzka nie tylko jest niedoskonałą 

lecz prowadzącą ku wypaczeniom, tak i rzeczywistość wirtualna 

oderwana od życia duchowego człowieka, prowadzi go dość często 

ku zagładzie, nieszczęściu. Wirtualna rzeczywistość – błogosławień-

stwo czy dżuma XXI wieku?  

Coraz częściej możemy usłyszeć albo przeczytać o osobach, któ-

re uzależnienie od Internetu doprowadziło do choroby psychicznej, 

pozbawienia praw rodzicielskich, rozpadu małżeństwa czy na skraj 

bankructwa. Przypadłość ta robi nawet pewną karierę, może dlatego, 

że wciąż jest traktowana z przymrużeniem oka, a dotyczy, choćby po 

części, wielu z nas, praktycznie każdy internauta jest potencjalnie 

zagrożony… Zatem, dość niespodziewanie pojawiła się nowa choro-

ba, która rozprzestrzenia się jak zaraza. Do tego, jak żadna inna 

związana jest z rozwojem nowych technologii, a ów rozwój zdaje się 

wyłączne przyśpieszyć i to w zastraszającym tempie. 

Wbrew pozorom, nie mam jednak zamiaru, opisywać żadnych 

symptomów, objawów czy podawać danych statystycznych dotyczą-

cych tego uzależnienia – ile?, kto?, w jakim wieku? Chciałbym 

przyjrzeć się problemowi ekspansywności rzeczywistości wirtualnej 

w nieco inny sposób - poprzez sytuację człowieka raczej młodego, 

niekoniecznie uzależnionego, ale jak większość z nas - narażonego 

na zachłanne jej oddziaływanie. A już w szczególności takiego, który 

poczuł choć niewielki niepokój. Dziś prawie każdy posiada w domu 

komputer, czasem dwa, a nawet trzy. Duża większość z tych osób ma 

dostęp do sieci internetowej. Komputer stał się niemal medium i 

powoli coraz trudniej wyobrazić sobie bez niego życie. Niestety rze-

czywistość wirtualna stwarza iluzje rzeczywistego świata – jakby 

nadrzeczywistość, jakkolwiek, jeszcze dość prymitywną, ale i tak, 

już dziś będącą w stanie skutecznie ingerować w osobowość wielu 

ludzi, a czasem nawet pozbawiać ich tożsamości. 
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Za nami są dziesiątki, a może setki godzin spędzone przed kom-

puterem czy to na czatach, czy na graniu w gry, za nami są też 

pierwsze, często jeszcze dziecięce fascynacje nową, syntetyczną i 

sztuczną, ale nęcącą rzeczywistością. Zachłyśnięcie się tym nowym 

światem było zazwyczaj intensywne, lecz krótkotrwałe. Jednak wraz 

z rozwojem Internetu sytuacja powoli zaczęła się zmieniać, polskie 

portale, choć wciąż będące nieco z tyłu, konsekwentnie goniły te 

zagraniczne, i to z coraz lepszym skutkiem. Dziś nie ma między nimi 

większej różnicy, a wiele zagranicznych stron możemy przeglądać w 

języku polskim. Internet stał się czymś na kształt autonomicznego 

wymiaru, nowej nadrealności, która stanowi doskonałą alternatywę 

dla monotonni i szarości dnia codziennego. Stał się nowym bogiem 

cywilizacji, niemal doskonałym substytutem rzeczywistości, przy 

którym nie można się nudzić, bo każdy aspekt realności powoli znaj-

duje swój odpowiednik w cyfrowym świecie.  

Lecz nieoczekiwanie pojawił się inny problem: jak to wszystko 

ogarnąć, w jaki sposób wybierać i co wybierać? A od tego pytania 

już tylko kilka kroków do kolejnego, kluczowego i chyba najbardziej 

istotnego: którą rzeczywistość wybrać? – ludzką, bosko-ludzką, du-

chową czy wirtualną? A wybór – wbrew pozorom - wcale nie jest 

łatwy, choćby dlatego, że dokonuję się on nieświadomie, na swój 

sposób samoistnie i to nie od razu, ale w ciągu długich miesięcy, a 

nawet lat. 

Smuto przedstawia się taka sytuacja, kiedy to chłopiec, mając 

szesnaście lat, zaczyna namiętnie grać w gry, surfować godzinami po 

Internecie i przesiadywać na czatach (rzecz jasna, dostał się na jakieś 

studia, ma kilku znajomych, głownie o podobnych zainteresowa-

niach). I w wieku dwudziestu czterech lat, będąc już mężczyzną i 

robiąc to samo, ogląda się wstecz i dochodzi do wniosku, że nie ma 

prawie żadnych wspomnień, nigdzie nie był, nie ma przyjaciół, spę-

dził osiem lat życia przed komputerem, a i z tego nie wiele pamięta: 

jakieś migawki, przebłyski, powtarzające się sekwencje obrazów. 

Tak więc, osiem lat z życia wyjęte, wprawdzie tytuł magistra, per-

spektywa niezłej pracy, ale młodość gdzieś utonęła i to wcale nie w 

najgłębszej wodzie. A gdzie życie duchowe? Nastąpiła jakaś wielka 

pustka. Oczywiście, to dość czarny scenariusz, choć - niestety - coraz 
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częściej spełniony. Ten nadrzeczywisty świat nie do końca prawdzi-

wy, prowadzi nas często w zaułki, z których nie ma wyjścia.  

W wirtualnym świecie panuje jakby inna kategoria czasu. Czas 

ten jest statyczny, stoi w miejscu, podczas, gdy czas rzeczywisty 

powoli, ale konsekwentnie sobie płynie, czego zresztą specjalnie nie 

trzeba udowadniać… Inaczej, my się starzejemy, nadrzeczywistość 

nie. Każda chwila spędzona w Internecie po prostu się rozpływa, jest 

podobna do innej, a nawet taka sama. To jak gdyby klonowanie 

chwil. Zupełnie inaczej natomiast przedstawia się sprawa z realno-

ścią – tu każda chwila aspiruje do tego, by być wyjątkową.  

Gdy wirtualna rzeczywistość stanowi tylko jeden z aspektów 

rzeczywistości realnej, wszystko jest na swoim miejscu. Gorzej jest, 

gdy pojawia się sytuacja odwrotna, kiedy to zajęcia całego dnia or-

ganizowane są w taki sposób, by jak najszybciej usiąść przed kom-

puterem, a pierwszym odruchem po powrocie do domu jest wciśnię-

cie guzika Power. No i do tego wciąż krążące po głowie obsesyjne 

myśli i plany: dziś będę robił to, a to, porozmawiam z Asią, potem 

Basią, jak wystarczy czasu, z Kasią 

 

Wnioski 

Gdy brak jest duchowości lub gdy dany człowiek rozwija jedynie 

jej namiastkę, to z definicji nie może on zająć dojrzałej postawy wo-

bec własnego życia. A postawa błędna będzie prowadzić do bole-

snych emocji, do kryzysu życia, do różnego rodzaju zniewoleń i 

uzależnień. Nie ma więc wolności bez duchowości, gdyż człowiek 

nie może odpowiedzialnie kierować sobą i swoim życiem dopóki nie 

wie, kim jest i po co żyje. Człowiek bez duchowości to człowiek z 

definicji uzależniony od jednej ze swoich sfer cząstkowych albo od 

nacisków płynących ze środowiska zewnętrznego. To człowiek, któ-

ry żyje jak małe dziecko, czyli nieświadomie i jedynie w oparciu o 

bodźce, które oddziałują na niego w danym momencie. 

W praktyce oznacza to, że człowiek, który nie rozwinął sfery du-

chowej, uzależnia się od swego ciała, od subiektywnego myślenia, 

od emocji, od nacisków środowiska, od określonych osób czy od 

określonych rzeczy. Człowiek pozbawiony sfery duchowej jest w 

jakimś stopniu uzależniony od wszystkich tych czynników jednocze-
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śnie, chociaż zwykle jakaś forma uzależnienia okazuje się dominują-

ca i łatwo zauważalna z zewnątrz. 

 

Streszczenie 

Każdy z nas żyje w konkretnej rzeczywistości. Dla jednych jest 

to rzeczywistość oparta głównie na przyjętych ogólnych wartościach: 

moralnych, etycznych, kulturalnych, patriotycznych, materialnych, 

duchowych itp. Dla innych rzeczywistością realną, ludzką, codzienną 

będzie świat złożony z określonych zadań, obowiązków. Ale też 

wielu tę rzeczywistość będzie często tworzyć w oparciu o swoje 

określone wartości często połączone z naturalnymi danymi jakie oni 

posiadają. Spotykamy też liczną grupę osób, dla których fundamen-

talnymi wartościami są wartości duchowe.  

Spoglądając więc na powyższe kategorie, wydawać by się mo-

gło, że lista grup ludzkich wartości jest zamknięta. Współczesna 

cywilizacja serwuje nam wyimaginowane wartości. Pytając człowie-

ka w jakiej rzeczywistości może żyć, funkcjonować, można odpo-

wiedzieć następująco: człowieka posiada rzeczywistość ludzką, rze-

czywistość duchową, rzeczywistość cielesno-duchową i nie tylko 

posiada co często żyje w rzeczywistości wirtualnej.  

 

Summary 

Each of us is living in a concrete reality. For some of us this real-

ity is based primarily upon accepted major values: moral, ethical, 

cultural, patriotic, material, spiritual etc. For others, the authentic, 

human, everyday reality would mean the world made up of the cer-

tain tasks and obligations. At the same time many people would of-

ten create this reality on the basis of their values, often linked to their 

natural characteristics. We can also encounter many people for 

whom spiritual values are of fundamental importance.  

Looking at the abovementioned categories it might seem that the 

list of the different groups of human values is closed. The contempo-

rary civilization offers us imaginary values. Asking human being in 

which reality he/she can live and function it is possible to answer in 

the following way: human being is owned by the human reality, spir-

itual reality, bodily-spiritual reality, and not only is owned but often 

lives in the virtual reality. 
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Dominik Wysocki (UAM) 

 

Obrona Sokratesa
1
 

 

Powyższy tytuł nie jest mylny czy też przypadkowy – choć, 

rzecz jasna, może zdziwić, podobnie jak zastosowanie w pracy tego 

typu definicji pochodzącej z Wikipedii. Źródło to nie jest tolerowane 

przez świat naukowy z powodu braku dostatecznego autorytetu, jed-

nak z racji tego, iż praca ta skupia się na obronie Internetu i koncep-

cji Web 2.0, zabieg ten wydał mi się szczególnie trafny. Jest bowiem 

jakby na przekór tezom wysuwanym przez Andrew Keen’a w jego 

dziele Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę. Obrazuje również 

pewien problem – na stronie internetowej Państwowego Wydawnic-

twa Naukowego nie da się znaleźć żadnej informacji na temat tego 

dzieła.  

Wracając do nietypowego tytułu – proces Sokratesa i oskarżenia 

wobec niego są dla mnie swego rodzaju metaforą oskarżeń wobec 

Web 2.0, które padają w pracy Keen’a. Będąc człowiekiem przesiąk-

niętym kulturą epoki Internetu, stawiam się w poniższej pracy w roli 

„adwokata diabła”. Wypowiedź ta będzie więc polemiką z argumen-

tami tegoż autora; uważam bowiem, że demonizuje on Web 2.0, 

starając się znaleźć przyczynę wielu dzisiejszych problemów gospo-

darczych, światowych, ekonomicznych czy społecznych właśnie w 

działaniu Internetu. Jest to opinia bardzo krzywdząca i (jak mam na-

dzieję, zdołam wykazać) dalece niesłuszna. Internet jest moim zda-

niem jednym z najbardziej ambitnych przedsięwzięć ludzkości i jed-

nym z najbardziej wartościowych wynalazków. Obecnie wiele osób 

nie wyobraża sobie przecież życia bez podłączenia do Sieci – owszem, 

jest to pewnego rodzaju spętanie, ale podobnie jest przecież w innych 

kwestiach dotyczących stosowania zaawansowanych technologii.  

Internet istnieje ponad podziałami, a próby jego kontrolowania 

są odbierane przez międzynarodową społeczność jako łamanie praw 

                                                 
1
 Dzieło Platona, przedstawiające treść trzech mów […], jakie Sokrates 

wygłosił na procesie w 399 r. p.n.e., na którym został skazany na karę 

śmierci. 



82 

 

do wolności wypowiedzi – czyli do łamania praw człowieka. Widać 

więc, iż jest to narzędzie bardzo potężne, lecz każdy kij ma dwa koń-

ce – i ten negatywny koniec stara się nam przekazać Keen. 

 

1. Zarzut pierwszy: Internet niszczy tradycyjne media 

Keen stwierdza, że Internet negatywnie wpływa na sytuację i po-

ziom tradycyjnych środków przekazu medialnego. Poprzez coraz to 

większą dostępność Internetu, zyski mediów tradycyjnych spadają, 

Web 2.0 powoduje powstanie procesu błędnego koła, który postaram 

się przybliżyć: małe zyski – zmniejszenie nakładu finansowego – 

spadek atrakcyjności programu – zmniejszenie oglądalności progra-

mu – spadek wpływów z reklam – małe zyski itd. Czytam u Keen’a: 

„Według Davida Denby’ego, krytyka filmowego z czasopisma „The 

New Yorker”, wielu menadżerów z Hollywood ogarnia panika w 

związku ze spadającymi wpływami. Jedną ze smutnych konsekwen-

cji takiego stanu rzeczy są wprowadzane przez firmy oszczędności. 

Firma Disney ogłosiła niedawno redukcję sześciuset pięćdziesięciu 

etatów i prawie pięćdziesięcioprocentowy spadek rocznej produkcji 

filmów animowanych”
2
. 

Głównym oskarżonym jest tutaj serwis YouTube. Jednak doty-

czy to też innych mediów, takich jak telewizja czy prasa. Bardzo 

dobrym przykładem jest wydanie ostatniej papierowej wersji 

Newsweeka w Stanach Zjednoczonych z 24 grudnia roku 2012. Ty-

godnik, który ukazywał się od ponad 80 lat, będzie teraz dostępny 

tylko w wersji cyfrowej
3
 – czy nie jest to znak czasów, o którym 

mówi Keen? Czy z powodu Internetu nie grozi nam koniec profesjo-

nalnych mediów?  

Moja odpowiedź będzie negatywna. Internet nie jest bowiem 

medium, które ma zastąpić te tradycyjne, a raczej je przeobrazić. 

Internet jest bowiem narzędziem do transmisji danych wytwarzanych 

przez samych użytkowników. Szczerze wątpię, by wielu z nich miało 

budżety wystarczające na tworzenie treści produkowanych obecnie 

                                                 
2
 A. Keen, Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, Wydawnictwa Aka-

demickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s.31 
3
http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/670506,ostatni_papierowy_newsweekhtml 

(06.01.2013) 
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przez media tradycyjne. Sam autor określa nasze czasy mianem wiel-

kiego uwodzenia
4
, w których to powstaje więcej informacji, ale ich 

wartość spada z racji niskiej wiedzy osób je tworzących. Eksperci 

tracą jednak rację bytu - społeczność internetowa woli bowiem prze-

czytać amatorskie recenzje filmowe (np. na naszym rodzimym 

Filmwebie) niż wypowiedź filmoznawcy-eksperta. Jest to jednak 

argument nie do końca trafny - Keen wyrokuje tak, jak gdyby znał 

zamiłowania każdego internauty, co oczywiście mija się z prawdą. 

Zapotrzebowanie na wiedzę ekspercką będzie trwało, a Internet nie 

zmniejszy popytu tej wiedzy - inną kwestią jest to, iż tzw. Eksperci 

będą musieli dostosować się do wymagań Internetu.  

Dobrym przykładem jest tutaj fatalny wręcz start videobloga 

Szymona Majewskiego na serwisie YouTube
5
, ale kolejne odcinki 

jego programu zbierają już lepsze recenzje. Pokazuje to widocznie 

odmienność środowisk - teoretycznie ekspert telewizyjny powinien z 

łatwością trafić w gusta widzów (nie koncentruję się tutaj na walo-

rach merytorycznych programów Pana Majewskiego), ale otrzymał 

przecież wiele niepochlebnych recenzji. 

W erze Internetu media muszą szukać nowych sposobów, by za-

trzymać swych odbiorców i przyciągać nowych – czy to źle? Keen 

jest tutaj wyraźnym zwolennikiem statusu quo, w którym media 

konkurują jedynie we własnym gronie. Tym sposobem powstały 

przecież flagowe seriale każdej z telewizji – nie różniły się one for-

mą, a jedynie treścią. Internet stawia w tym wypadku nowe wyma-

gania dotyczące atrakcyjności przekazu, w wyniku czego może sty-

mulować tradycyjne media do zwiększonego nakładu pracy. 

Innym zarzutem stawianym przez Keen’a jest prawdziwość in-

formacji w Internecie i odpowiedzialność za nią: „W profesjonalnym 

dziennikarstwie wszystko ma znaczenie. Firmy podają do sądu gaze-

ty, a reporterzy są wysyłani do więzienia. Profesjonalne dziennikar-

stwo to twarda gra, która ma znaczenie dla dziennikarzy, korporacji, 

rządu i, co najważniejsze, dla nas. Ma znaczenie, gdyż w na razie 

jedynie dziennikarze i czasopisma głównego nurtu są na tyle zorga-

                                                 
4
 Keen, Kult amatora. jw. s.36 

5
 http://www.youtube.com/watch?v=kUjIKF5FXOk (06.01.2013) 
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nizowani, wiarygodni i mają środki finansowe, by mieć dostęp do 

źródeł i móc przedstawić prawdę”
6
. 

Keen zdaje się nie rozumieć po raz kolejny, że Internet jest tylko 

medium – owszem, publikować w nim mogą wszyscy, ale też nie 

każdy jest traktowany z powagą godną dziennikarza. Web 2.0 nie 

wpłynęło również na sposób pojmowania prawdy, ponieważ każdy 

ma zawszę swoją. To negatywne stwierdzenie jest poza sporem o 

wartość Internetu, dotyczy bowiem problemu szerszego. Kwestią 

drugą jest wspomniana wcześniej odpowiedzialność za słowo – jako 

kontrargument podać można skazanie twórcy strony obrażającej 

prezydenta RP
7
. Tutaj może jednak paść zarzut, iż „żadne państwo 

nie przeoczy takiego rodzaju naruszenia prawa wobec organu wła-

dzy, ale zwykłe oczernianie innych nie jest ścigane”. I w tym wy-

padku można podać przykład przeczący temu argumentowi – osoba 

oczerniająca żołnierzy służących w Afganistanie została skazana 

prawomocnym wyrokiem
8
. Należy jednak pamiętać, że oba państwa 

(Polska i USA) posiadają odmienne regulacje prawne, jak i to, iż od 

momentu wydania książki upłynęło już ponad 5 lat. 

W trakcie lektury Kultu amatora… nie sposób wyzbyć się wra-

żenia, iż autor nie jest w stanie przystosować się do dzisiejszych 

czasów. Zarzut mówiący o tym, iż lepsze jest wrogiem dobrego, 

powtarzał się w przeszłości wiele razy – radio głosiło zanik wy-

obraźni wobec powstania mediów wizualnych; kino – koniec ambit-

nej kinematografii wobec wynalezienia telewizji. Dziś odpowie-

dzialność za wszystkie grzechy Keen zrzuca na Web 2.0.  

 

2. Zarzut drugi: bloger = amator 

Kolejny zarzut wobec Web 2.0 dotyczy osób, które w Internecie 

publikują. Na potrzebę tej pracy nie rozdzielę videoblogów od blo-

gów, bo chociaż różnią się znacznie w sposobie przekazywania in-

formacji, to jednak obie te formy mają za zadanie publikowanie tre-

                                                 
6
 Keen, Kult amatora., jw. s.64 

7
 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/tworca-antykomor-pl-skazany-

prace-spoleczne-za-zniewazenie-prezydenta,276766.html (06.01.2013) 
8
 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/wyrok-za-zniewazenie-zolnie 

rza- w-internecie -koniec-bezkarnosci,272411.html (06.01.2013) 
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ści pochodzących od osoby zazwyczaj prywatnej (choć np. w serwi-

sie Na Temat piszą również osoby znane szerszej publiczności – 

dziennikarze, publicyści, politycy itd.) 

Keen w swym dziele stwierdza, że blogerzy często publikują 

nieprawdziwe informacje, bądź też piszą pod dyktando korporacji, 

która ich opłaca: „[…] obnoszą się [blogerzy – przyp. autora] ze 

swoim brakiem doświadczenia i kwalifikacji jako dowodem na ich 

powołanie, pasję oraz bezinteresowną pogoń za prawdą, twierdząc, 

że to status amatora pozwala im na przedstawienie mniej uprzedzo-

nego, mniej przefiltrowanego obrazu świata niż uzyskujemy z trady-

cyjnych źródeł informacji”
9
. 

I tutaj sprostowanie – w pracy tej odwołam się do polskiej blo-

gosfery, aczkolwiek zmiany w niej zachodzące występują też w blo-

gosferach innych państw. Chodzi tu o cel istnienia bloga. Keen 

stwierdza, iż jest to właśnie dziennikarstwo obywatelskie, które kon-

centruje się na przekazywaniu informacji. Rozmija się to jednak ze 

stanem faktycznym. Coraz mniej blogów publikuje informacje, a 

jeśli już to robi, to z racji nieposiadania zaplecza i środków służą-

cych jej zdobywaniu, publikacja jest raczej wtórna względem serwi-

sów internetowych. Można więc powiedzieć, że przepowiednie Ke-

ena względem zaniku tradycyjnych mediów nie sprawdziły się. Każ-

de poważniejsze medium posiada bowiem swoją stronę internetową. 

Nie zmienił się więc system zdobywania i przekazywania informacji 

– w dalszym ciągu prawie stuprocentową wyłączność mają media 

tradycyjne, które przystosowały się jednak do wymogów Sieci. 

Jednak wracając do roli blogów, warto przytoczyć tu opinie To-

masza Tomczyka (znanego w Sieci jako Kominek), jednego z naj-

bardziej poczytnych blogerów w polskiej blogosferze: „Obiektywny 

bloger to nieczytany bloger. Nikt nie szuka na blogach obiektywnych 

informacji. Od tego są depesze agencji prasowych i tradycyjne me-

dia. Wszyscy najpopularniejsi blogerzy prezentują własne, subiek-

tywne i nierzadko wyraziste opinie. To stanowi o ich sile. To przy-

garnia do nich czytelników. Po cóż innego czytelnik miałby wcho-

dzić na bloga? Aby przeczytać informacje, którą zna z portali?”
10

. 
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W cytacie tym widać wiec, że blogi nie służą już właściwie do 

pełnienia funkcji dziennikarza obywatelskiego. Skupiają się raczej na 

prezentowaniu opinii blogera na dany temat. Aspekt ten zdaje się 

potwierdzać również badanie blogosfery
11

 - blog jako podstawowe 

źródło informacji wskazało jedynie 2% respondentów. 

Kolejnym zarzutem autora Kultu… stawianym blogerom jest ich 

brak wiarygodności: „Blogi w coraz większym stopniu stają się po-

lem bitwy, na którym przywódcy opinii w dziedzinie public relations 

prowadzą wojnę propagandową. […] korporacje takie jak IBM, 

Maytag i General Motors zakładają blogi, za pomocą których pod 

przykrywką obiektywizmu rozpowszechniają swoje wersje korpora-

cyjnej prawdy”
12

.  

Jedną z najważniejszych rzeczy w blogosferze jest właśnie wia-

rygodność. Z racji tego, iż Sieć pozwala na szybkie, masowe komu-

nikowanie się, jakikolwiek wyciek na temat ukrytej współpracy blo-

gera z korporacjami oznaczałby jego internetową śmierć, bowiem 

wiarygodność i wizerunek są czymś, co można stracić bezpowrotnie. 

Dlatego też zazwyczaj każdy bloger informuje swoich czytelników o 

zyskach z reklam, co więcej, stanowi to rodzaj aktywności na blogu 

(kampanie reklamowe, które zakładają uczestnictwo czytelników – 

konkursy
13

 itd.).  

Keen’a łatwo atakować, ze względu na datę wydania książki 

(2007) – stwierdza on na przykład, że nikt na blogach nie zarabia
14

, a 

co za tym idzie – blogi nie przynoszą wymiernych korzyści ekono-

micznych, chociaż prowadzą (wg Keen’a) do zwolnień w redakcjach 

prasowych, telewizyjnych itd. Dziś nie jest to oczywiście prawdą – ci 

najbardziej popularni w blogosferze są sponsorowani przez reklamo-

dawców. Doskonałym przykładem jest wspomniany tutaj Kominek i 

kampania reklamowa Burger King z jego udziałem
15

. 

Keen jest całkowicie negatywnie nastawiony do blogów. Stwier-

dza, że nie da znaleźć się zdolnych, wyszkolonych jednostek wśród 

                                                 
11

 http://eredaktor.pl/pdf/polska-blogosfera-wyniki-badan-2010.pdf (06.01.2013) 
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 Keen, Kult amatora., jw., s.38 
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osób w piżamie przed komputerem piszących pozbawione sensu posty 

i anonimowe recenzje filmów
16

. Przeciwstawia tym piżamowym oso-

bom autorytet uznanych ekspertów w dziedzinie recenzji filmu czy 

literatury. Jest to moim zdaniem opinia bardzo krzywdząca, bowiem 

z jakiegoś powodu autor Kultu amatora neguje możliwość posiada-

nia umiejętności, np. w pisaniu recenzji tylko z tego powodu, iż dany 

recenzent nie przeszedł wielu lat studiów na ten temat. Jest to dość 

absurdalny zarzut. Dalej czytamy: „Wśród niedorzecznych treści 

prezentowanych na YouTube znajdują się także blogi. Nic nie jest 

zbyt prozaiczne ani narcystyczne dla małp wideografów. YouTube to 

niekończąca się galeria amatorskich filmów prezentujących głupców, 

którzy tańczą, śpiewają, jedzą, myją się, robią zakupy, prowadzą 

samochód, sprzątają lub po prostu gapią się w monitor”
17

. 

Po raz kolejny trudno zgodzić się z takim argumentem. YouTube 

jest swego rodzaju odbiciem Internetu – znaleźć tam można rzeczy 

wspomniane przez Keen’a, ale również i treści ciekawe. Od pewnego 

czasu nawet wydawcy muzyczni zezwolili na publikację oficjalnych 

teledysków. Istnieje też wielu videoblogerów, o których trudno po-

wiedzieć, że są „małpami z kamerą”, ponieważ realizacja przekazu
18

 

stoi na wysokim poziomie. Keen jest zresztą niekonsekwentny – jak 

wiele filmów czy programów telewizyjnych niesie ze sobą wartość 

kulturalną? Ile gniotów (mówiąc językiem autora) wypuściło ze swo-

ich studiów Hollywood? Czy przed erą Internetu istniało zapotrze-

bowanie na gazety typu Fakt czy Party? Są to oczywiście pytania 

retoryczne, jednak hipokryzja Andrew Keen’a jest w stanie ziryto-

wać najbardziej cierpliwego czytelnika. 

 

3. Zarzut trzeci: Web 2.0 prowadzi do finansowego końca 

twórców kultury 

Piractwo to kolejny zarzut Keen’a, na którym skoncentruję się w 

tej pracy. Autor twierdzi, że to epoka Internetu jest odpowiedzialna 

w sposób znaczny za słabą kondycję dzisiejszych wytworów kultury. 

W rozdziale VI pisze on: „Wklejanie, remiksowanie, mieszanie, 

                                                 
16
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 Ibidem, s.28 
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pożyczanie, kopiowanie – kradzież – intelektualnej własności w sieci 

stała się wszechobecną działalnością w Internecie. A to powoduje 

zniekształcenie i wypaczenie naszych wartości kultury. Rozmiar 

masowej kleptokracji jest przerażający. Nie mówię tylko o 20 mi-

liardach dolarów podkradanych dzień po dniu przemysłowi muzycz-

nemu, ani o 2,3 miliarda dolarów skradzionych przemysłowi filmo-

wemu – te kwoty wciąż rosną. Niestety, nielegalne ściąganie plików 

z muzyką oraz filmami stało się tak powszechne, tak zwyczajne, że 

nawet najbardziej praworządne osoby […] oddają się tej czynności 

bez zbytniej refleksji”
19

. 

Piractwo jest czynem zabronionym (w Polsce jest to rozumiane 

oczywiście jako rozpowszechnianie treści objętych prawem autor-

skim w gronie szerszym niż rodzina i/lub za opłatą) i co do tego nie 

ma żadnych wątpliwości. Prawa autorskie w obecnej formie są re-

spektowane, co nie oznacza automatycznie, że są to prawa dobre. 

Nie chcę jednak wgłębiać się tutaj w kwestie prawne, ponieważ jest 

to temat zasługujący na odrębną pracę. Chodzi mi raczej o pokazanie 

(pomijając wyżej wspomniane kwestie), że ogólnie pojęte piractwo 

(jako naruszanie praw autorskich) wcale nie musi psuć kultury; co 

więcej – może ją wzbogacać. [Na ów aspekt zwrócił uwagę Lawren-

ce Lessig w swoim dziele Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w 

hybrydowej gospodarce. Kulturze ReadOnly (RO) przeciwstawia on 

kulturę typu Read/Write (R/W). Według Lessiga obie mogą koegzy-

stować, jednakże tylko R/W zawiera w sobie pierwiastek kreatywno-

ści. Każdy remiks jest bowiem całkowicie nowym produktem kultu-

ry, choć bazuje na istniejących już utworach
20

]. 

Andrew Keen w wyżej wymienionym cytacie ubolewa nad stra-

tami finansowymi przemysłu muzycznego i filmowego – jest to we-

dług niego wina piractwa. Raport IIPA zdaje się temu jednak prze-

czyć – w USA na przełomie lat 2007 – 2010, a więc w czasie kryzy-

su gospodarczego, przemysł praw autorskich odnotował wręcz przy-

rost
21

,
22

. Keen przytacza tu nieaktualne już dane nt. spadku sprzedaży 
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 Keen, Kult amatora., jw., s.137  
20

 L.Lessig, Remix: Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Econ-

omy, 2008 
21

 http://www.iipa.com/pdf/2011CopyrightIndustriesReport.PDFs.9, (07.01.2013) 
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biletów
23

 (ale co ciekawe, opiera się tylko na danych pochodzących 

tylko z jednej wytwórni – z Disneya) i prognozuje dalszą zapaść: 

„Jednak najgorsze ciągle przed nami. Ponieważ szerokopasmowy 

dostęp do Internetu pozwala na bardzo łatwe pobieranie filmów z 

sieci, Hollywood czeka podobne piekło, jakie zniszczyło przemysł 

muzyczny”
24

. 

I w tym przypadku nie udało mu się trafnie przewidzieć rzeczy-

wistości. Dane z pochodzące ze strony boxofficemojo.com
25

 wskazu-

ją raczej na coś innego. W roku 2005 rzeczywiście można było zaob-

serwować gwałtowny spadek przychodów w porównaniu z rokiem 

ubiegłym o 5.8%. Wartość rynku wyniosła 8.8 miliarda dolarów. W 

kolejnych dwóch latach nastąpił jednak wzrost, odpowiednio o 4.2% 

w 2006 i 4.9% w 2007. W roku 2009 obroty osiągnęły poziom pra-

wie 10.6 miliarda dolarów, a wzrost był na poziomie 10% (!). Rok 

2012 również zakończył się „na plusie”. W porównaniu z rokiem 

2011, rynek wzrósł o 6.5%, a wartość rynku wyniosła prawie 11 

miliardów dolarów.  

A co z rynkiem polskim? Na to pytanie starali się znaleźć odpo-

wiedź twórcy raportu Obiegi kultury. Wyniki badań przeprowadzo-

nych przez autorów są dość zaskakujące: „Osoby najintensywniej 

uczestniczące w nieformalnych obiegach treści - internauci ściągają-

cy pliki - są największym segmentem wśród kupujących. Stanowią 

32% kupujących książki, 51% kupujących muzykę, 31% kupujących 

filmy”
26

. Ta garść suchych statystyk pokazuje więc mylny osąd Ke-

en’a – wbrew jego obawom kultura jako element gospodarki nadal 

ma się dobrze.  

Inną sprawą jest kreatywne wykorzystanie istniejących już pro-

duktów kultury. Keen remiksowaniu filmów czy muzyki nadaje wy-

dźwięk pejoratywny, co jest krzywdzące – trudno bowiem odmawiać 
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23

 Keen, Kult amatora., jw., s.120 
24

 Ibidem. 
25

 http://www.boxofficemojo.com/yearly/ (07.01.2013) 
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twórcom takich remiksów
27

 kreatywności (przykład drugi
28

). Co 

ciekawe, również sami wykonawcy oryginalnych dzieł angażują się 

w tworzenie remiksów na podstawie ich własnych dzieł
29

. Będąc w 

temacie twórców kultury – podobnie jak w przypadku mediów tra-

dycyjnych, muszą się oni przystosować do wymogów Web 2.0. Do-

brym przykładem jest tutaj muzyczna grupa Radiohead. The Kings of 

Limbs, ósmy album studyjny tego zespołu pojawił się początkowo 

jedynie na stronie internetowej zespołu, a jego cenę ustalał dla siebie 

każdy kupujący. Było to niewątpliwie nowatorskie podejście, które 

dobrze oddaje ducha Web 2.0.  

Keen stwierdza również
30

, iż popularność w Sieci nikomu nie 

przyniosła jeszcze zysków. I znów teza ta jest przedawniona. Obec-

nie np. serwis YouTube podpisuje umowy partnerskie z użytkowni-

kami (również z polskimi) mającymi najwięcej wyświetleń – na mo-

cy tych umów autor filmu ma udział w zyskach z reklam, które wy-

świetlane są przed jego filmem
31

. 

Internet nie niszczy kultury, ale ją transmituje – powszechny do-

stęp do niego oznacza tak naprawdę powszechny dostęp do dóbr 

kultury. Kwestie regulacji prawnych są oczywiście istotne, ale moim 

zdaniem system dystrybucji kultury powinien się zmienić i powoli to 

czyni. Dobrym przykładem są tutaj e-booki. Mogłoby się wydawać, 

że w erze Web 2.0 ludzie przestaną korzystać z książek. Ciągły 

wzrost popularności
32

 e-booków może przeczyć podobnym opiniom 

– czytanie książek nie zanika, zmienia się jedynie nośnik (w tym 

przypadku książka w formacie elektronicznym i czytnik). W całym 

tym procesie pośredniczy jednak Internet. Kolejny zarzut Keen’a 

wydaje się być więc odparty. 
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4. Zarzut czwarty: Wikipedia źródłem ignorancji 

„Witaj w Wikipedii, wolnej encyklopedii, którą każdy może re-

dagować” – to hasło wita nas na stronie głównej Wikipedii. Jest to 

jeden z najciekawszych projektów w Internecie. Encyklopedia za-

wierająca w sumie 29 milionów stron (licząc wszystkie wersje języ-

kowe). Według Andrew Keen’a brzmi to jednak jak utopia: „[…] 

obecnie w Internecie to amatorstwo, a nie kompetencje, jest wysła-

wiane, a wręcz czczone. Mały Słownik Oksfordzki i Encyklopedia 

Britannica  dwa wiarygodne źródła informacji, na których polegali-

śmy przez lata – są stopniowo zastępowane przez Wikipedię i inne 

źródła tworzone przez użytkowników Internetu. Specjalista zostaje 

zastąpiony przez amatora, leksykograf – przez laika, profesor Uni-

wersytetu Harvarda – przez niedouczone społeczeństwo”
33

. 

Jest to ocena zdecydowanie negatywna. Autor podważa jakie-

kolwiek motywacje użytkowników, stwierdzając, że bez potwierdze-

nia swej wiedzy poprzez uzyskanie tytułu nie można uważać się za 

eksperta. Kolejnym problemem według Keen’a jest demokracja w 

Web 2.0 – na przykładzie wspomnianej Wikipedii stwierdza on, iż 

profesor ma takie samo prawo głosu jak uczeń szkoły średniej. Przy-

tacza też wypadki rażących nadużyć (zamieszczanie nieprawdziwych 

informacji dla zabawy czy też zakaz publikowania przyznany osobie 

z tytułem doktorskim). Czy w takim razie społeczność tworząca Wi-

kipedię jest zła? Odmienną wizję wikipedystów przedstawia Justyna 

Hofmokl: „Wśród głównych motywacji, które uzasadniają zaanga-

żowanie w Wikipedię, twórcy [raportu na temat społeczności two-

rzącej Wikipedię – przyp.autora] wymieniają przede wszystkim mo-

tywacje wewnętrzne, takie jak możliwość wewnętrznego rozwoju, 

nauka, przyjemność płynąca z udziału w projekcie. Motywacje te są 

bardziej istotne niż czynniki zewnętrzne, takie jak uznanie społeczne 

czy profity finansowe. Autorzy za istotne uważają również stałe udo-

skonalanie własnych artykułów, które postrzegane są jako znaczący 

indywidualny wkład („chcę pozostawić po sobie coś wartościowe-

go”). Bardzo ważna jest również identyfikacja z projektem i ideami 
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Wikipedii, przede wszystkim z dążeniem do doskonałości encyklo-

pedii i z hasłem „informacja ma być wolna”
34

. 

Akcent w tej charakterystyce jest wyraźnie położony na intencje 

członków tej społeczności. Wikipedia jest traktowana jako dobro 

wspólne, ponieważ zapewnia powszechny, bezpłatny dostęp do wie-

dzy w niej zawartej. Jakość tej wiedzy jest oczywiście kwestionowa-

na przez środowiska naukowe, jednakże i one same zauważają nie-

uniknioną perspektywę coraz częstszego korzystania
35

 z tego źródła, 

dlatego też same biorą udział
36

 w jej edycji.  

Zarzut dotyczący Wikipedii jest ciężki do obrony, ponieważ kry-

tyka bądź poparcie dla tej inicjatywy wynikają z przyjmowanej ide-

ologii. Keen jest przeciwnikiem powszechnej, lecz niepewnej wie-

dzy. Woli pozostać przy tradycyjnych encyklopediach, redagowa-

nych przez ekspertów. Minusem takiego rozwiązania jest jednak 

brak powszechności (np. w krajach trzeciego świata), koszt egzem-

plarza czy też dezaktualizacja haseł w nim zawartych. Rozwiązaniem 

dla takiej sytuacji są wspomniane wyżej inicjatywy naukowców, 

jednak muszą być one zdecydowanie częstsze i prowadzone na więk-

szą skalę. 

 

Ku zakończeniu 

Nie są naturalnie wszystkie zarzuty, jakie Keen stawia w swym 

dziele (kwestie etyczne – m.in. pornografię i hazard – pozwoliłem 

sobie ominąć, ze względu na niską jakość merytoryczną i słabą ar-

gumentację), jednak te przedstawione w pracy wydały mi się szcze-

gólnie ważne z perspektywy dzisiejszego stanu Web 2.0. Podczas 

lektury Kultu amatora… nie trudno jest odnieść wrażenie, że autor 

głęboko rozczarował się społecznością sieciową. Jak sam twierdzi, 

wyzbył się utopijnych wizji powszechnego dostępu do kultury, in-

formacji czy wiedzy, ponieważ ich ilość odbija się na zmniejszonej 

jakości. Rozwiązaniem, według Keen’a, może być większa władza 
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przyznana elitom: „Wierzę, że technologię Web 2.0 można wykorzy-

stać w celu wzmocnienia, a nie osłabienia autorytetu ekspertów, że 

rewolucja cyfrowa może zapoczątkować epokę, w której autorytet 

ekspertów zostanie doceniony”
37

. 

Widać więc, że autor bardziej niż na samej technologii, zawiódł 

się na sposobie jej wykorzystania. Co ciekawe, jego stanowisko w 

ostatnim rozdziale zatytułowanym Rozwiązania wyraźnie łagodnieje, 

nie jest już aż tak krytyczne, przedstawia raczej nowe perspektywy i 

możliwe rozwiązania. 

Nie zgadzam się jednak z ogółem tez płynących z dzieła Keen’a 

– co więcej, dalej gotów jestem podtrzymać twierdzenia zawarte we 

wstępie. Web 2.0. to narzędzie z niesamowitym potencjałem, ale 

tylko od samych użytkowników zależy, jak potoczy się jego rozwój.  

 

Summary  

This work aims to present counter-arguments to the theses pre-

sented by Andrew Keen'a in his book "The Cult of the Amateur," 

because the author feels the duty to defend Web 2.0 against unfair 

accusations from Keen. 

Web 2.0 is a type of network organization, which relies on the 

exchange of content and interaction between users. With the advent 

of widespread Internet access to culture stood open to multitudes of 

users. This gives rise to new opportunities, but also risks. Discussion 

on the future of Web 2.0 seems to be a necessary thing. 
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Mateusz Szast (KUL) 

 

Digital Divide- zjawisko wykluczenia cyfrowego 
 

1. Wykluczenie cyfrowe w ujęciu teoretycznym 
Żyjąc w społeczeństwie informacyjnym chyba nikogo nie trzeba 

przekonywać, że największym dobrem staje się informacja oraz 

dostęp do niej. To właśnie od informacji zależy jakość życia 

poszczególnych ludzi, jak również dobrobyt całych społeczeństw
1
, 

współczesnego człowieka, użytkownika i kreatora informacji określa 

się mianem homo informaticus
2
. 

Zdolność błyskawicznego przesyłania danych oscyluje wokół 

dwóch dychotomicznych uczuć: z jednej strony jako coś co inspiruje, 

napawa optymizmem, fascynuje, zaś z drugiej budzi niepokój. 

Narzędziem umożliwiającym nieograniczony kontakt ze światem, 

jako „wynalazek” najnowszej myśli technologicznej jest Internet. 

Samo słowo Internet pochodzi od słów Intenational net oznaczając 

sieć międzynarodową hierarchicznie połączonych komputerów, która 

obejmuje prawie wszystkie zakątki globu, umożliwiając 

użytkownikom nieograniczoną wymianę informacji.  

Jak podaje Mirosław Krajewski, Internet zrobił największą 

karierę w historii wynalazczości i myśli technicznej. W przeciągu 

czterech lat zyskał ponad pięćdziesiąt milionów użytkowników. 

Radio potrzebowało do uzyskania takiej liczby odbiorców blisko 

czterdziestu lat, telewizja zaś trzynastu, natomiast komputer osobisty 

szesnastu lat. Łącząc niemalże wszystkich bez granic, niezależnie od 

miejsca zamieszkania, stał się niezastąpionym medium wymiany 

informacji
3
. 

                                                 
1 

Zob. Ł. Arendt, Wykluczenie cyfrowe‒ zagadnienia teoretyczno- empirycz-

ne, [w:] E. Kryńska, Ł. Arendt (red.), Wykluczenie cyfrowe na rynku pracy, 

Warszawa 2010, s. 21. 
2 

Zob. A. Szewczyk, Problemy moralne w świecie informacji, Warszawa 

2008, s. 7. 
3 
Zob. M. Krajewski, Rozważania na przełomie wieków, Włocławek 2001, s. 178. 
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Wielkim sukcesem okazało się połączenie telefonii komórkowej 

z dostępem do Internetu co niewątpliwie usprawniło i upowszechniło 

dostęp oraz obniżyło koszta bycia on line
4
. 

Korzystanie z komputera to nie tylko wygoda i szybkość dostępu 

do nieograniczonych zasobów wiedzy, ale, jak pisze dr Dominik 

Batorski na łamach Gazety Wyborczej „w coraz większym stopniu 

jest niezbędne do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym”
5
. 

Zatem, aby człowiek w pełni uczestniczył w życiu społecznym 

powinien posiadać dostęp do sieci. Wraz z brakiem umiejętności 

oraz zaplecza technicznego umożliwiającego korzystanie z medium 

XXI wieku jawi się zjawisko Digital Divide. Pojęcie to zostało po 

raz pierwszy użyte w połowie lat 90. XX wieku, w raporcie z badań 

Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonychw którym analizowano 

wykorzystanie komputerów i Internetu w tym kraju. Pojęcie to stało 

się tematem wielu analiz i badań naukowców, ostatecznie zostało 

przyjęte jako miano określenia cyfrowych nierówności. W 

tłumaczeniu na język polski oznacza „podział cyfrowy”, czyli w 

dosłownym rozumieniu przepaść dzieląca tych, którzy mają dostęp 

do technologii informacyjnej otwierającej furtkę do pełnego udziału 

w życiu społecznym i gospodarczym oraz na tych, którzy są po 

drugiej stronie, pozbawieni tego dostępu
6
. 

Początkowo zjawisko Digital Divide dotyczyło wielości 

koncepcji informacyjnych i ewoluowało od następujących zagadnień 

teoretycznych: 

1. Information rich ‒ informacyjnie bogatych; 

2. Information poor‒ informacyjnie biednych; 

3. Information haves i have-nots‒ osoby posiadające bądź 

nieposiadające dostępu do informacji; 

4. Digital Devide ‒ wykluczenie cyfrowe.
7
 

Początkowo wykluczenie cyfrowe rozpatrywano dualnie poprzez 

podział na osoby, które posiadają dostęp do technologii 

                                                 
4 
Zob. tamże, s. 180. 

5 
D. Batorski, Nie każdy umie korzystnie używać technologii, 

http://wyborcza.pl/1,104506,6332446, (01.03.2009). 
6 
Zob. E. Kryńska, Ł. Arendt (red.), dz. cyt., Warszawa 2010, s. 22. 

7 
Zob. Ł. Arendt, Wykluczenie cyfrowe w sektorze małych i średnich przed-

siębiorstw, Warszawa 2009, s. 67. 
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umożliwiającej korzystanie z Internetu i telefonii komórkowej oraz 

jednostki pozbawione tej możliwości. Niemniej jednak, jak podaje 

literatura przedmiotu zjawisko to nie jest tylko i wyłącznie 

dwuwymiarowe. Jawi się pytanie, co w przypadku osób, które nie 

korzystają z tej formy aktywności, ponieważ tego nie chcą, mimo, że 

mogą sobie na nią pozwolić? Osoby te określane są w literaturze 

jako Internet drop- auts. Zatem zjawisko Digital Divide nie jest 

uwarunkowane tylko i wyłącznie podłożem technologicznym, gdyż 

ma wiele podstaw społecznych i ekonomicznych. Wykluczenia 

cyfrowego nie można rozwiązać tylko poprzez zastosowanie 

odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego
8
. Definicje nawiązujące 

do binarnego podziału na tych, którzy mają dostęp i tych, którzy są 

go pozbawieni zostały szybko obalone, co wiązało się z 

wprowadzeniem drugiej klasy definicji, które zawierają element 

związany z zakresem wykorzystania technologii. Digital Divide 

pojmowany jest wówczas jako „nierówność w dostępie do osiągania 

korzyści z wykorzystania zdobyczy techniki”. Kolejna, trzecia 

generacja definicji ujmuje Digital Divide w sposób 

wielowymiarowy. W swoim zakresie obejmuje zagadnienia 

dotyczące strony popytowej oraz podażowej, wskazując na jego 

wieloaspektowość i wielowymiarowość. Jak podaje Łukasz Arendt 

„w tym podejściu wykluczenie cyfrowe definiuje się jako różnica 

między osobami, gospodarstwami domowymi, podmiotami 

gospodarczymi i regionami geograficznymi, która występuje na 

różnych poziomach społeczno- ekonomicznych i odnosi się zarówno 

do możliwości uzyskania dostępu do technologii informacyjnych i 

telekomunikacyjnych, jak również wykorzystania Internetu do 

rozmaitych celów”
9
.  

Digital Devide „odnosi się do nierówności w dostępie do 

technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych”
10

. Zjawisko to 

niewątpliwie łączy się z dyfuzją technologiczną, która może 

przybierać dwie formy. Po pierwsze, w modelu normalizacji 

                                                 
8 
Zob. tamże, s. 25. 

9 
Ł. Arendt, dz. cyt., [w:] E. Kryńska, Ł. Arendt (red.), Wykluczenie cyfrowe 

na rynku pracy, Warszawa 2010, s. 27. 
10 

Zob. tamże. 
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przyjęto, że podczas rozwoju technologii staje się ona tańsza i 

powszechna. Początkowo dostępna tylko grupie nielicznych, którzy 

posiadają odpowiednie środki finansowe przeznaczone na inwestycję 

w technologie oraz poniesienia kosztów związanych z poszerzeniem 

wiedzy, aby sprawnie się ową technologią posługiwać. Drugim 

modelem jest podejście stratyfikacyjne polegające na tym, że „wraz 

ze wzrostem rozwoju technologii nastąpi zróżnicowanie jej 

wykorzystania przez poszczególne grupy będzie się stale 

utrzymywało, co wynika z założenia, że ze względu na różnice 

dochodowe między niższymi i wyższymi warstwami społecznymi w 

grupach zamożnych dyfuzja technologii rozpoczyna się wcześniej i 

kończy na wyższym poziomie nasycenia niż w przypadku grup o 

niskim kryteriach dochodowych”
11

.  

Reasumując należy stwierdzić, że taka sytuacja jest klasycznym 

przykładem efektu świętego Mateusza w którym, najogólniej 

mówiąc, ci co mają dużo (w przypadku technologii będzie to 

zaplecze infrastrukturalne umożliwiające korzystanie z Internetu) 

mieć będą więcej, zaś ci co mają mało (mniejszy dostęp do sprzętu, 

technologii, umiejętności), będą osiągać za pomocą informatyzacji 

mniejsze korzyści
12

. Jednakże wykluczenie cyfrowe nie jest 

rozpatrywane jedynie przez pryzmat dostępności do narzędzi 

komunikacji ze światem, czyli podział na tych, którzy mają 

możliwość korzystania z komputera i Internetu i tych, którzy są tego 

pozbawieni. Dotyczy także sytuacji w której akcent zogniskowany 

jest na możliwościach wykorzystania technologii informacyjnych. 

Określa nierówności w osiąganiu korzyści przy pomocy 

wykorzystania komputerów i umiejętności związanych z dostępem 

do Internetu. Jak wskazuje Łukasz Arendt dotyczy to osób, które 

mają rzeczywisty dostęp do technologii i używają go w sposób 

kreatywny i sensowny, oraz na tych, którzy tego nie robią, ponieważ 

nie posiadają odpowiednich umiejętności (lower level users).  

Wielowątkowość definicyjna Digital Divide wskazuje na 

następujące bariery w dostępie do Internetu: 

1. Brak komputera i dostępu do Internetu; 

                                                 
11 

Tamże, s. 69. 
12 

Zob. tamże, s. 69. 
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2. Brak umiejętności obsługi komputera spowodowany lukami w 

edukacji bądź wsparcia otoczenia; 

3. Brak świadomości możliwości korzystania z potencjału 

technologicznego; 

4. Brak jakiegokolwiek doświadczenia związanego z technologią 

informacyjną
13

. 

Inny badacz analizujący zjawisko wykluczenia cyfrowego, Artur 

Barcuch rozpatruje je w obrębie czterech obszarów: 

1. Przepaść w umiejętnościach korzystania z technologii; 

2. Przepaść w dostępie do nowych technologii; 

3. Przepaść w wykorzystaniu ICT mierzona poprzez liczbę 

odbytych rozmów telefonicznych, osób korzystających on line z 

poczty elektronicznej, komunikatorów, czatów, ilości powstających 

stron internetowych itp.; 

4. Przepaść we wpływie ICT na funkcjonowanie gospodarek i 

finansów państwa świata
14

.  

Niezwykle istotnym komponentem sprzyjającym pojawieniu się 

zjawiska wykluczenia cyfrowego jest niewątpliwie bariera 

umiejętności. Często zawężana tylko do umiejętności obsługi 

komputera nie wyjawia całości procesu. Bariera ta nie znika wraz z 

zakupem komputera, gdyż rozwój technologii nabiera zaskakującego 

tempa posuwając się naprzód, tworząc nowe koncepcje, klasyfikacje 

i ramy pojęciowe, które człowiek musi znać, aby sprawnie poruszać 

się w świecie wirtualnym. Zatem umiejętności mogą być 

rozpatrywane ze względu na trzy rodzaje: 

1. Instrumentalne, czyli typowo operacyjne, polegające na 

obsłudze komputera z poszczególnymi podzespołami 

usprawniającymi prawidłowe funkcjonowanie; 

2. Informacyjne, zawierające komponent umiejętności 

niezbędnych do wyszukiwania informacji, selekcji danych itp.; 

3. Strategiczne, które wiążą się z wykorzystaniem informacji w 

życiu codziennym do osiągnięcia określonych celów (biznes, 

edukacja, polityka czy rozrywka)
15

. 

                                                 
13 

Zob. tamże, s. 74 
14 

A. Borcuch, Cyfrowe społeczeństwo w elektronicznej gospodarce, War-

szawa 2010, s.105.  
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Kształtowanie umiejętności internetowych obywateli poprzez 

inwestycję w kapitał ludzki obejmujący edukację od najniższych 

poziomów szkół podstawowych aż po osoby w podeszłym wieku, 

powinno stać się priorytetowym celem polityki spójności społecznej 

podejmowanej przez poszczególne kraje świata. Rzeczywistość jest 

często inna. Procesy kształcenia często spychane na margines bądź 

poddane procesom „odchudzania” powodują niedostosowanie 

społeczne obywateli doprowadzając do wykluczenia cyfrowego. 

 

2. Społeczne implikacje wykluczenia cyfrowego 
Wprowadzenie zmian zawsze niesie konsekwencje, pozytywne 

bądź negatywne. Zastosowanie nowości technologicznych powoduje 

u ludzi zachwyt lub budzi niepokoje i zawsze niesie pewne 

implikacje społeczne. Mogą one przejawiać się poprzez problem 

nierównych szans
16

.  

Naukowcy poruszający problematykę nierówności „łamią sobie 

głowy” hipotezami odnośnie tego, czy nowe technologie powodują 

nowe zagrożenia w postaci nierównych szans, zróżnicowania 

społecznego, czy może powiększają społeczne różnice już istniejące. 

Pierwszym argumentem, jak podaje Zbigniewa Saręło jest cena 

„nowum” technicznego, które w początkowej fazie nie jest dostępne 

dla każdego. Nowe technologie usprawniają dostęp do informacji, ta 

zaś przekłada się na poszerzenie horyzontów myślowych i zdobycie 

kolejnych kwalifikacji. Konkludując, osoby zamożne mają większe 

szanse na zdobycie pracy i osiągnięcie pewnego statusu społecznego. 

Jednostki nieposiadające dostępu do sieci zostaną zepchnięte na 

margines. Sytuację tę można porównać do osoby wykluczonej 

społecznie z powodu niepełnosprawności
17

, która boryka się z 

trudnościami architektonicznymi w związku z osiągnięciem 

zamierzonych celów. 

Jak zatem zmienia się jakość życia człowieka pozbawionego 

świata wirtualnego? Każdy zmierza do określonego celu swojego 

                                                                                                        
15 

Arendt, dz. cyt., Warszawa 2009, s. 84. 
16 

Zob. Z. Sareło, Media w służbie osoby. Etyka społecznego komunikowa-

nia, Toruń 2000, s. 170.  
17 

Zob. tamże, s.171.  
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życia realizując wizję przyszłości. Według literatury przedmiotu 

jakość życia to nic innego „jak zespół warunków życia człowieka, 

obiektywne atrybuty świata przyrody, przedmiotów i kultury oraz 

obiektywnie oceniane atrybuty człowieka związanego z poziomem 

życia i pozycją społeczną. Do obiektywnych wyznaczników jakości 

życia należy struktura organizmu człowieka i poziom 

funkcjonowania jego układów biologicznych (zdrowie), w sensie 

subiektywnym to rezultat wewnętrznych procesów wartościowania 

różnych sfer życia i życia jako całości”
18

. 

Poziom życia człowieka może ulegać zmianie pod wpływem 

różnych czynników. Wśród nich zależy wymienić czynniki związane 

z alienacją jednostki w wyniku wewnętrznego wyboru, bądź na 

zasadzie wyizolowania ze społeczeństwa spowodowaną utratą pracy, 

zdrowia, wsparcia osób bliskich itp. Zatem wykluczenie jako 

mozaika rozmaitych zjawisk wpływających na odosobnienie 

jednostki może przybierać różne formy
19

, od izolacji ekonomicznej 

po cyfrową. Według badań osoby korzystające z Internetu uznają się 

za spełnione, uważają, że mają więcej znajomych, przyjaciół oraz 

przejawiają aktywną postawę wobec życia publicznego, czego 

przykładem może być włączanie się w działalność non profit bądź 

uczestnictwo w wyborach politycznych na rzecz dobra wspólnego
20

, 

czego nie mogą powiedzieć osoby wyizolowane ze społeczeństwa 

będące ofiarami Digital Divide
21

. 

Dostęp do Internetu w skali makro (globu) jest także 

zróżnicowany. Kraje bogate do których należy zaliczyć między 

innymi Stany Zjednoczone, Japonię, Kanadę i kraje Unii 

                                                 
18 

A. Molesztak, Jakość życia człowieka w obliczu wykluczenia społecznego, 

[w:] K. Białobrzeska, S. Kawula, Wykluczenie i marginalizacja społeczna. 

Wokół problemów diagnostycznych i reintegracji psychologicznej, Toruń 

2006, Toruń 2006, s. 21. 
19 

Zob. tamże, s. 23. 
20 

Zob. M. Jędrusik, Po co nam cały ten internet?, http://wyborcza. 

pl/1,104506,7561129, (15.02.2010). 
21 

Zob. W. Dudek, Nowe media a kształtowanie się społeczeństwa informa-

cyjnego, [w:] M. Gierula, Środki masowego komunikowania a społeczeń-

stwo, Katowice 2006, s. 209. 



101 

 

Europejskiej wiodą prym jeśli chodzi o wykorzystywanie 

infrastruktury przepływu informacji.  

U progu XXI wieku odnotowuje się pogoń w związku z 

gwałtownym rozwojem gospodarek narodowych w krajach Azji oraz 

Afryki. Ów rozwój może przyczynić się do wzrostu wydajności i 

mobilności obywateli tych państw w życiu wirtualnym, jednak świat 

nadal pozostaje podzielony. Są tereny i miejsca, gdzie dostęp jest 

reglamentowany, kontrolowany bądź utrudniony ze względów 

technicznych i mentalnych
22

. Wizja McLuhana odnośnie „Globalnej 

wioski”
23

 nie jest dostępna powszechnie bowiem wirtualna wioska 

staje się miejscem egalitarnym. Mimo obniżeniem cen 

spowodowanych unifikacją produkcji, dostęp znacznej większości 

grup społecznych do dóbr konsumpcyjnych stanie się łatwiejszy, 

zaopatrzeni zostaną w narzędzia umożliwiające podłączenie do sieci, 

to jednak zrodzi się próg dostępu do owej sieci. Generalnie dostęp do 

sieci może być uzależniony, podobnie jak dostęp do innych dóbr 

przeważnie dla ludzi bogatych, wykształconych, białej rasy, młodych 

i mieszkających w dużych ośrodkach miejskich bądź w wysoko 

rozwiniętych krajach. Równość i nierówność uzależniona jest od 

kwestii ekonomicznych oraz technicznych, ale jak wskazuje 

Agnieszka Rothert potrzeba także innego komponentu, którym jest 

wola konsumentów do używania wynalazczości. Obecnie rozwój 

technologii umożliwia podłączenie cyfrowe za pomocą radia z 

satelitami krążącymi po orbicie. Kable odeszły do lamusa, jednak 

zasadnicze pozostaje pytanie, czy ludzie, całe społeczeństwa chcą 

istnieć w sieci i jak klasyfikować osoby, które tego sobie nie życzą? 

Przede wszystkim odpowiedzi należy szukać w procesie socjalizacji 

w których człowiek wykształca swój umysł.  

Odpowiednio uformowany intelekt pozwala człowiekowi na 

pełny udział w życiu społecznym przy wykorzystaniu zaplecza 

społecznego dostępnego w danym kręgu kulturowym. 

Zaangażowanie w życie on line także wymaga spełnienia szeregu 

warunków z których najważniejszym wydaje się wola, znajomość 

                                                 
22 

Zob. R. Tadeusiewicz, Społeczeństwo internetu, Warszawa 2002, s. 77. 
23

 Zob. M. Szast, Globalna wioska jako nowa rzeczywistość XXI wieku, 

„Pedagogika Katolicka” nr 8 (1/2011), Stalowa Wola, s. 268. 
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technologii oraz jej skuteczności, aby ją wykorzystać w sposób 

prawidłowy i konstruktywny z pożytkiem dla jednostki ludzkiej
24

.  

Tomasz Goban‒ Klas jest zdania, że społeczeństwa mogą stać 

się bardziej zróżnicowane aniżeli ujednolicone poprzez dystans 

zrozumienia technologii, jak to ujął „informacyjną ignorancją”. 

Tenże autor podaje, że wśród grup uprzywilejowanych tworzą się 

grupy upośledzone, nazwał je ‒ „pariasami”. Nawiązując 

analogicznie do sytuacji w Los Angeles, mieście w którym liczba 

bezdomnych dorównuje liczbie skomputeryzowanych dzieci stawia 

tezę, że społeczeństwo oparte na komunikacji, wspólnocie 

komunikującej się w prosty i przejrzysty sposób staje się zgoła 

nierówne ponieważ wszelkiego rodzaju upośledzenia (umysłowe, 

finansowe) alienują jednostkę wykluczając z sfery komunikującej się 

wspólnoty. Zatem, parafrazując słowa autora rynek, media oraz 

dobrodziejstwa techniki tworzą klasy „banitów wykluczonych 

społecznie”
25

. 

Dychotomiczne podejście do sprawy Internetu polega z jednej 

strony na tym, że sieć miała usunąć podziały, zmazać je, z drugiej 

zaś strony zauważono, że zdobycze cywilizacji mogą zmodyfikować 

lub pogłębić podziały już istniejące. Zatem Internet jako fenomen, 

którego nie można dostrzec w sensie materialnym i sensualnym jest 

realną projekcją rzeczywistości niedostępną każdemu, który może 

pogłębiać zróżnicowanie społeczne i ekonomiczne o zróżnicowanie 

cyfrowe
26

. Łudzące nadzieje na to, że cyfryzacja zapewni realizację 

idei zrównoważonego rozwoju może lec w gruzach patrząc na 

dostępność medium w krajach Afryki, Australii, Oceanii i wielu 

zakątkach świata. Redystrybucja dóbr medialnych jest trudniejsza od 

redystrybucji dóbr materialnych. Kraje bogate niosąc pomoc na rzecz 

krajów ubogich, zacofanych w postaci lekarstw, żywności, środków 

higieny czy dofinansowaniu przedsięwzięć naukowych, 

odkrywczych patentują programy, udostępniają licencjonowany 

                                                 
24 

Zob. A. Rothert, Demo‒ Net, wirtualna projekcja rzeczywistości, War-

szawa 2001, s. 49. 
25 

Zob. T. Goban- Klass, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy 

prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2004, s. 307. 
26 

Zob. A. Rothert, dz. cyt., Warszawa 2001, s. 49. 
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dostęp do nich i ich funkcji, zamykając krajom i ludzkości słabo 

rozwiniętej aktywne włączenie do społeczeństwa informacyjnego
27

.  

Wykluczenie cyfrowe może być zatem elementem pewnej 

złożonej całości polityczno-społeczno-ekonomicznej. Bogate Kraje 

Północy obwarowane patentami uzależniają biedne Południe 

kolonizując je na nowo. Podział terytorialno- kolonialny zakończony 

w latach 60. XX wieku nie został zakończony, przybrał nieco inną 

formę, przeobrażając się w kolonializm cyfrowy. Uzależnienie 

gospodarek od centrów dóbr i usług, peryferyjność oraz nierówne 

podejście do dystrybucji oznacza wtórny kolonializm pod 

przykrywką równości
28

. Powstaje swoiste błędne koło, które zatacza 

coraz szersze kręgi. Inne ograniczenie w redystrybucji Internetu oraz 

telefonii komórkowej niesie ze sobą programowanie w języku 

angielskim. Zauważył to Stanisław Lem, który stwierdził, że język 

angielski oraz alfabet łaciński mimo tego, że są bardzo popularne i 

posługuje się nim duża ilość mieszkańców globu, powoduje 

wykluczenie mieszkańców Afryki, Azji komunikujących się 

narodowymi językami bądź dialektami. Ponad siedem miliardów 

ludności świata mówi około sześcioma tysiącami języków, jednak 

tylko ponad sto ma swoje pismo i literaturę
29

.  

Nierówności cyfrowe to nie tylko wymiar międzynarodowy czy 

kontynentalny. Zauważa się nierówności na poziomie regionalnym 

oraz indywidualnym. Peryferyjność, to także domena zróżnicowania 

informacyjnego. Internet w technologii 3G nie działa poza obrzeżami 

wielkich miast. Zatem „społeczeństwo informacyjne przenosi 

nierówności ze świata off line do świata on line”
30

. Z Internetu 

częściej korzystają osoby zamieszkujące miasta, zwłaszcza duże. W 

przypadku Polski, ściana Wschodnia naszego kraju do niedawna była 

słabo zinformatyzowana. Polityka regionalna realizująca poszerzenie 

usług szerokopasmowego Internetu została wprowadzona na drodze 

                                                 
27

 Zob. tamże. 
28 

A. Borcuch, dz. cyt., Warszawa 2010, s.105.  
29 

Zob. M. Golka, Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez) informa-

cyjne, Warszawa 2008, s.138. 
30 

Tamże, s. 140. 
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projektów i programów Unijnych
31

 (mimo to część Polski jest 

pozbawiona Internetu mobilnego 3G). 

Cyfrowy podział świata implikuje nowe podziały społeczeństwa, 

a te przyczynią się do innych podziałów i kolejnego zróżnicowania. 

Brak dostępu do zaplecza internetowego może ograniczyć aktywność 

obywatelską społeczeństwa a w zależności od tego czy jednostka 

społeczna posiada dostęp do sieci zależeć może ulokowanie tejże na 

drabinie społecznej
32

. Pojawia się nowa warstwa społeczna, zwana 

cogitariat lub digitariat
33

.  

Nowe technologie zawsze wprowadzały pewne nierówności i 

podziały, (pismo, druk, Internet), nie rozwiązywały konfliktów, a 

nawet utrwali już istniejące. Społeczeństwo informacyjne będzie 

charakteryzowało się jednostkami wykluczonymi podobnie jak 

społeczeństwo niewolnicze, feudalne czy kapitalistyczne. W 

zdecydowanej większości będą to osoby o niskich dochodach, 

których nie stać na zakup komputera oraz innych akcesoriów 

niezbędnych do zainstalowania sieci w swoim domu.  

Osoby wykluczone charakteryzują się niskim poziomem 

wykształcenia przejawiającym się brakiem umiejętności korzystania 

z sieci oraz urządzeń. Należy zwrócić uwagę na osoby już 

wykluczone z powodu inwalidztwa umysłowego bądź fizycznego 

(osoby niewidzące, nie posiadające kończyn itp.) oraz tych, którzy 

boją się nowości technicznych lub nie rozumieją funkcjonowania 

społeczeństwa sieci
34

. Zatem mimo stwarzania pozorów wyrównania 

szans w ponowoczesności życie jest bardzo nierówne i niespójne. 

Złudzeniem wydawać by się mogła wiara w to, iż społeczeństwo 

informacyjne jest równe, szczęśliwe i niezależne. Jeżeli nawet 

dojdzie do sytuacji w której cały świat zostanie opleciony pajęczą 

siecią światłowodów, nadajników i przekaźników informacji to co w 

przypadku, gdy cała infrastruktura technologiczna, niezwykle 

skomplikowana i rozbudowana, zależna od energii elektrycznej 

zostanie tejże energii pozbawiona? Katastrofalne skutki odcięcia 

                                                 
31 

A. Barcuch, dz. cyt, Warszawa 2010, s. 106. 
32 

Zob. A. Rothert, dz. cyt., Warszawa 2001, s. 49. 
33 

Tamże. 
34 

Zob. tamże, s. 142. 
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energii były już dostrzegane w Nowym Jorku i innych miastach, 

gdzie prąd został wyłączony na godzinę. Straty były ogromne.  

Świat pochłonięty konsumpcjonizmem jest uzależniony od 

cyfryzacji i energii, ludzie zaś myślą systemem zero jedynkowym, 

albo coś jest, albo czegoś nie ma nie widząc modus vuvendii jako 

remedium na odcięcie prądu. Nie płynęła by woda z kranu, nie 

byłoby ogrzewania, ciepła, nie można by niczego kupić, 

wyprodukować, doszłoby do katastrofy, który można nazwać 

„Armagedonem XXI wieku”. Przetrwały by jedynie państwa 

zacofane
35

. 

 

3. Digital Divide w przypadku Polski 
Najnowszy Raport Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji o 

stanie informatyzacji Polski w 2010 roku dowodzi, iż kompetencje 

internetowe Polaków niewiele różnią się od średniej Unijnej. 

„Oznacza to, że odsetek zaawansowanych użytkowników Internetu 

w Polsce nie odbiegał znacznie od przeciętnego poziomu 

odnotowanego w UE, co więcej wzrastał w latach 2005–2010 w 

podobnym tempie. Na koniec tego okresu na Litwie, Łotwie, we 

Francji i w Estonii wskaźnik ten osiągnął wartość ponad dwa razy 

wyższą niż w Polsce”
36

. Mimo, że takie kraje jak Litwa i Łotwa w 

2005 roku odnotowały podobny poziom zaawansowania 

teleinformatycznego (3-4%), obecnie wykazały się znaczącym 

postępem w dziedzinie umiejętności prowadząc w rankingu 2010 

roku. Potwierdzają to dane statystyczne, gdyż 20% obywateli tych 

państw sprawnie wykonywało za pomocą sieci następujące 

czynności: obsługa poczty elektronicznej, zakupy, komunikatory 

internetowe, transakcje bankowe, wyszukiwanie informacji oraz 

programowanie na poziomie podstawowym
37

.  

Pomimo, iż pozycja Polski w rankingach dotyczących 

rozpowszechnienia szerokopasmowego Internetu wzrasta w „2006 

                                                 
35 

Zob. tamże, s.143. 
36 

W. Szymanek, Wykorzystanie komputerów i internetu przez obywateli, 

[w:] W. Szymanek (red.), Społeczeństwo informacyjne w liczbach, Raport z 

badań, Departament Społeczeństwa Informacyjnego przy Ministerstwie 

Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2012, s.61 
37 

Zob., tamże. 
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roku w zakresie dostępu gospodarstw domowych do Internetu 

zajmowaliśmy dziewiętnaste, a w 2010 roku siedemnaste miejsce 

wśród 27 krajów UE. Patrząc na kraje takie jak Węgry, Łotwa i 

Portugalia, charakteryzujące się podobną jak Polska wartością 

wskaźnika gospodarstw domowych z szerokopasmowym dostępem 

do Internetu w 2006 roku, to właśnie w Polsce odnotowano 

najwyższy wzrost w tej dziedzinie do roku 2010. W tym czasie 

Polska osiągnęła wynik identyczny z Hiszpanią, która w 2006 roku 

miała 7 punktów procentowych przewagi nad Polską. Obecnie od 

średniej unijnej oddziela nas tylko Irlandia ze wskaźnikiem wyższym 

od Polski o 1 punkt procentowy
”38

. Zjawisko wykluczenia cyfrowego 

stało się także tematem debaty publicznej. Analizując znaczenie 

społeczeństwa cyfrowego, pogłębiające się dysproporcje w 

funkcjonowaniu jednostek, regionów jak również całych 

społeczeństw, politycy oraz władze samorządowe na szczeblu 

europejskim i lokalnym podjęli szereg inicjatyw mających na celu 

zniwelowanie dysproporcji w dostępnie do sieci. Przejawiały się one 

wdrożeniami programów rozwoju społeczeństwa cyfrowego, 

polepszeniem warunków korzystania ze zdobyczy techniki, jak 

również rozpropagowanie świadomości znaczenia „cyfryzacji życia” 

wśród mieszkańców Unii Europejskiej. Do najważniejszych 

programów należy zaliczyć: e Europe 2002, e Europe 2005
39

 i 

2010
40

. Strategia SI, czyli plan rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego do 2013 roku
41

, ponadto dla Polski Zespół 

Doradców Strategicznych wokół Ministra Cyfryzacji opracowuje 

Plan rozwoju społeczeństwa informacyjnego dla Polski w roku 

2030
42

.  

                                                 
38 

Tamże, s.61. 
39 

Zob. Strategia cyfrowa, agenda i2010, plany działania e-Europa, 

programy,http://europa.eu/legislation_summaries/information_socjety 

/strategies /index_pl.htm, (10. 02.2013) 
40 

Zob. tamże. 
41 

Zob. Ł. Arendt, dz. cyt., [w:] E. Kryńska, Ł. Arendt (red.), Wykluczenie 

cyfrowe na rynku pracy, Warszawa 2010, s. 60. 
42 

Zob. W. Szymanek, dz. cyt., [w:] W. Szymanek (red.), Społeczeństwo 

informacyjne w liczbach, Raport z badań, Departament Społeczeństwa 
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Niemniej jednak, jak dowodzi Raport Ministerstwa Cyfryzacji i 

Administracji ponad 10 mln Polaków nigdy nie korzystało z 

Internetu
43

. Z badań wynika, że Polacy są mniej aktywni on line niż 

przeciętni mieszkańcy Europy (obok Grecji, Rumunii i Bułgarii), 

stąd też ich kompetencje internetowe są niskie
44

. Mimo wysokich 

nakładów finansowych w grupie wiekowej powyżej 55 lat (około 10 

mln) biorąc pod uwagę chociażby używanie wyszukiwarki 

internetowej, umiejętności nie przekraczają 1/3 poziomu średniej 

krajowej, co świadczy o wykluczeniu tej grupy ze społeczeństwa 

informacyjnego
45

. Z tego powodu powołano program „Polska 

Cyfrowa Równych Szans”, który ma za zadanie niwelować różnice 

w dostępie do sieci
46

. 

 

Ku podsumowaniu 
Problem nierówności społecznej w wyniku postępu 

technologicznego to zjawisko globalne. Niemożliwe jest stworzenie 

dla każdego zakątka świata możliwości szybkiego, taniego i 

sprawnego dostępu do życia wirtualnego, ponieważ do tego 

przedsięwzięcia potrzeba ogromnych nakładów pracy, kasztów, 

których nie udźwignął kraje słabo rozwinięte. Sama infrastruktura 

nie wystarcza. Potrzeba także odpowiedniego sprzętu w postaci 

komputerów, neetboków, tabletów bądź telefonów komórkowych za 

pomocą których można połączyć się ze światem. Jednak to dopiero 

połowa sukcesu. Najważniejszą kwestią jest wdrożenie systemów 

pozwalających na aktywizację obywateli do zdobywania wiedzy oraz 

świadomości wykorzystywania Internetu w sposób konstruktywny
47

. 

                                                                                                        
Informacyjnego przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 

2012, s.21. 
43 

Zob. tamże, s.61. 
44 

Zob. W. Dec, Cyfrowe wykluczenie Polaków, www. mwi.pl/aktualności 

/269-cyfrowy-swiat-polakow.html, (20.05.2013). 
45 

Zob. W. Szymanek, dz. cyt., [w:] W. Szymanek (red.), Społeczeństwo informa-

cyjne w liczbach, Raport z badań, Departament Społeczeństwa Informacyjnego 

przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2012, s.61. 
46 

Zob. W. Dec, dz. cyt., www. mwi.pl/aktualnosci/269-cyfrowy-swiat-

polakow.html, (20.05.2013). 
47 

Zob. Z. Sareło, dz. cyt., Toruń 2000, s. 171.  



108 

 

 

Streszczenie 

Żyjąc w społeczeństwie informacyjnym chyba nikogo nie trzeba 

przekonywać, że największym dobrem staje się informacja oraz 

dostęp do niej, a współczesnego człowieka określa się mianem homo 

informaticus. To właśnie od informacji zależy jakość życia 

poszczególnych ludzi, jak również dobrobyt całego społeczeństwa. 

Wraz z brakiem umiejętności oraz zaplecza technicznego 

umożliwiającego korzystanie z mediów XXI wieku jawi się zjawisko 

Digital Divide. Pojęcie to zostało po raz pierwszy użyte w połowie 

lat 90 tych XX wieku i oznacza wykluczenie cyfrowe. Początkowo 

rozpatrywano to zjawisko dualnie poprzez podział na osoby, które 

posiadają dostęp do technologii umożliwiającej korzystanie z 

Internetu i telefonii komórkowe oraz jednostki pozbawione tej 

możliwości, następnie ewoluowało i zostało zaopatrzone o 

komponent użyteczności i umiejętności korzystania z Internetu. 

Nowe technologie mające wprowadzić równość w dostępnie do dóbr 

doprowadziły do stworzenia kolejnych różnic społecznych i 

pogłębiły te już istniejące, zarówno w skali makro jak również 

mikrospołecznych. W związku z tym zjawisko wykluczenia 

cyfrowego stało się także tematem debaty publicznej. Analizując 

znaczenie społeczeństwa cyfrowego, pogłębiające się dysproporcje 

w funkcjonowaniu jednostek, regionów jak również całych 

społeczeństw, politycy oraz władze samorządowe na szczeblu 

europejskim i lokalnym podjęli szereg inicjatyw mających na celu 

zniwelowanie dysproporcji w dostępnie do sieci. Przejawiały się one 

wdrożeniami programów rozwoju społeczeństwa cyfrowego, 

polepszeniem warunków korzystania ze zdobyczy techniki, jak 

również rozpropagowanie świadomości znaczenia „cyfryzacji życia” 

wśród mieszkańców Unii Europejskiej. 

 

Summary 

The phenomenon of the digital divide 

Living in the information society probably do not need to 

convince anyone that the greatest good is the information and access 

to it, and the modern man is called homo Informaticus. It just 

depends on the information quality of life of individuals, as well as 
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the prosperity of the whole society. Along with the lack of skills and 

technical facilities to enable the use of the twenty-first century media 

phenomenon appears Digital Divide. The concept was first used in 

the mid-90s of the twentieth century and is the digital divide. 

Initially, this phenomenon were analyzed by the binary division 

between people who have access to technology that allows the use of 

the Internet and mobile phones, and individuals without this option, 

then evolved and was accompanied by a component of the utility and 

the ability to use the Internet. New technologies having enter the 

equality in access to public goods led to create further social 

differences and deepen existing ones, both at the macro level as well 

as mikro socity. Therefore, the digital divide phenomenon has also 

become the subject of debate. Analyzing the importance of digital 

society, the growing disparity in the functioning of individuals, 

regions and whole societies, politicians and local authorities at 

European and local level have taken a number of initiatives to tackle 

inequalities in access to the network. They appear implementations 

of digital society development programs, improving the conditions of 

use of technological achievements, as well as spread the awareness 

of the importance of the “digitization of life” among the residents of 

the European Union. 
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Marta Misiewicz (UŚ) 

 

Uciec w wirtualność 

 

Wprowadzenie 

Ucieczka od realnego, zwykłego świata od zawsze wydawała się 

być bardzo atrakcyjna. Od zawsze bowiem ludzkość poszukiwała 

innej, lepszej drogi i choćby chwilowego przeniesienia się do świata, 

w którym żyje się łatwiej i przyjemniej. Na przestrzeni dziejów jed-

nostki uciekały w inną rzeczywistość na różne sposoby, od użycia 

środków chemicznych, po zanurzenie się w świat opowiedzianej 

baśni, literatury, filmu. Wydaje się, że nowe technologie sprawiają, 

iż to zanurzenie staje się coraz łatwiejsze i coraz głębsze. Nigdy 

wcześniej „inna rzeczywistość” nie była tak różnorodna, tak prosta w 

osiągnięciu, wreszcie tak absorbująca.  

 

1. Wirtualny, wirtualność – problemy definicyjne 

Potoczne rozumienie pojęcia wirtualny sprowadza się do prze-

ciwstawienia go rzeczywistości. Często określany bywa jako fikcyj-

ny, czyli nieprawdziwy, urojony. Na pierwszy rzut oka jeśli pojmo-

wać by literalnie rzeczywistość jako coś co istnieje obiektywnie, a 

wirtualność jako coś sprzecznego z rzeczywistością, nierealnego a co 

za tym idzie nieistniejącego, to musielibyśmy dojść do wniosku, że 

wyrażenie wirtualna rzeczywistość jest wewnętrznie sprzeczne, jest 

oksymoronem. Takiemu pojmowaniu wirtualności sprzeciwia się 

chociażby słownikowe znaczenie. Termin „wirtualny” w języku pol-

skim oznacza „mogący zaistnieć, teoretycznie możliwy” a w drugim 

znaczeniu „wykreowany na ekranie komputera, telewizora, ale tak 

realistyczny, że wydaje się rzeczywisty”
48

. Wirtualność zaś to „po-

tencjalność, możliwość, zdolność zaistnienia czegoś w sposób rze-

czywisty”
49

. Istnieje jeszcze co najmniej kilka możliwości na odrzu-

cenie potocznego znaczenia słowa wirtualny. 

                                                 
48

 Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo naukowe PWN, [21.03.2013], 

http://sjp.pwn.pl/], hasło: wirtualny.  
49

 Słownik filozoficzny, (21.03.2013), http://www.edupedia.pl/map/ dictiona-

ry/id/13_slownik_filozoficzny.html], hasło:wirtualność. 
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Pierre Delvy uważa, że „virtual” w żadnym stopniu nie jest za-

przeczeniem rzeczywistości, ale zaprzeczeniem aktualności a tym 

samym bardzo ważną częścią realnego świata. Wirtualność jedynie 

wyprzedza rzeczywistą lub formalną konkretyzację, istnieje poten-

cjalnie, ale nie jako akt – przykładowo wirtualność drzewa w nasie-

niu jest w pełni realna ale nie aktualna. Wirtualny to ponadto zdolny 

do wielu przejawów w różnych formach, niezależny od konkretnego 

miejsca i czasu. Wirtualność zatem jest rzeczywista, mimo że nie 

można powiązać jej z konkretnymi współrzędnymi przestrzennymi i 

czasowymi
50

.  

Myśląc o wirtualności i rzeczywistości – często myślimy o opo-

zycji sztuczne kontra naturalne. Zasadne wydaje się jednak nieco 

szersze pojmowanie tego problemu i zestawienie rzeczywistości 

symbolicznej z rzeczywistością materialną, obie istnieją, choć różnią 

się między sobą wieloma cechami. Rzeczywistość materialna ma 

stałe właściwości, które niełatwo jest zmienić, rządzi się prawami, 

których nieprzestrzeganie wiąże się z nakreślonymi i praktycznie 

nieodwołalnymi konsekwencjami, nieodwracalny jest tutaj bieg cza-

su. Rzeczywistość symboliczna, którą powiązać możemy z wirtual-

nością, często jest więc mniej zobowiązująca, pozwala na elastycz-

ność, omijanie do pewnego stopnia konsekwencji, czy „zabawę z 

czasem i przestrzenią”. Jest ona niezobowiązująca dopóki w jakiś 

sposób nie połączy się z rzeczywistością materialną – połączeniem 

mogą być np. spotkania twarzą w twarz z osobami z „virtuala”. Wir-

tualność można by zatem umiejscowić gdzieś pomiędzy rzeczywi-

stością materialną a symboliczną
51

. Ta rzeczywistość istnieje i jest 

realna ale w nieco inny sposób – jest namacalna, widoczna poprzez 

skutki, które powoduje
52

. 

                                                 
50

 P. Delvy, Drugi Potop, Magazyn Sztuki nr 13/1997, tłum. J. Budzyk, 

(23.03.2013), tp://magazynsztuki.eu/old/archiwum/nr_13/perre_delvy_2potop.htm].  
51

 M. Marody, Wirtualność rzeczywistości, rzeczywistość wirtualności, [w:] 

Wirtual? Czy nowy wspaniały świat?, red.nauk. Korab K., Wydawnictwo 

Naukowe Scholar, Warszawa 2010, s. 41-47. 
52

 L. Zacher, W., Odrealnienie człowieka i jego świata Wstępne refleksje i 

uwagi, [w:] Człowiek a światy wirtualne, pod.red. Kiepasa A., Sułkowskiej 

M., M. Wołek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2009, s. 

31-32.  
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O krok dalej idzie Marek Krajewski, który mówi o dwóch typach 

wirtualności – uniwersalnej i partykularnej. Ta pierwsza, zdaniem 

Krajewskiego, towarzyszyła i towarzyszy ludziom od zawsze. Czło-

wiek od zawsze bowiem opierał doświadczanie rzeczywistości na 

technologiach wizualnej symulacji – na obrazach i przedstawieniach 

a iluzja i odrealnianie rzeczywistości stanowiło podstawę ludzkiego 

życia. Ludzie modyfikują i przysposabiają to co naturalne, doświad-

czają zaś tego co naturalne przez „okulary” wytworzone kulturowo. 

To kultura właśnie stanowić ma najbardziej pierwotne narzędzie 

przystosowania człowieka do życia oraz najbardziej pierwotną wir-

tualność. Kultura jest wirtualna – nie istnieje w sensie fizycznym, ale 

bywa widoczna w swoich efektach – zachowaniach, zwyczajach, 

materialnych wytworach. To, co kulturowe i społeczne, niewątpliwie 

wywiera ogromny wpływ na sposób doświadczania rzeczywistości 

przez jednostkę, określając chociażby każdorazowo co jest a co nie 

jest rzeczywiste.  

Wirtualność partykularna jest efektem subiektywizacji życia, 

uczynienia głównym bohaterem życia jednostki, kimś niepowtarzal-

nym. Jej przejawy również były widoczne praktycznie od zawsze, 

ale obecnie odgrywa ona dominującą role w życiu społeczeństw. 

Dziś jednostka nie tylko ma możliwość doświadczania wszystkiego, 

ale przede wszystkim decyduje o tym, co widzi i postrzega, postrze-

ganie rzeczywistości jest więc dziś „kadrowane”, dostosowane do 

potrzeb jednostki, czego efektem jest różnicowanie i mnożenie się 

rzeczywistości. Wszystkie te rzeczywistości, czy inaczej ludzkie 

światy, są w pewien sposób sztuczne, nienaturalne, potencjalne – a 

urzeczywistniają się w naszych działaniach
53

. Na rozwój wirtualno-

ści partykularnej ogromny wpływ mają nowe media, które dzięki 

swojej otwartości i promowaniu kultury współuczestnictwa i współ-

tworzenia, sprawiają, że jednostki coraz chętniej przenoszą się na 

dłużej do ich przestrzeni, a wirtualne światy w prosty i przejrzysty 

                                                 
53

 M. Krajewski, Społeczne jako wirtualne. O starym i nowym typie symulo-

wania realności, [w:] Człowiek między rzeczywistością realną a wirtualną: 

teksty wykładów wygłoszonych na sympozjum naukowym zorganizowanym 

przez Oddział Polskiej Akademii Nauk i Wydział Teologiczny UAM w Po-

znaniu dnia 7 grudnia 2005 roku, A. Wojtowicz (red.), Ośrodek Wydawnictw 

Naukowych. Polska Akademia Nauk. Oddział, Poznań 2006, s. 77-92. 
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sposób dopasowują do siebie. Modyfikując nie tylko otoczenie, ale 

często także samego siebie, nadając sobie nową tożsamości – stwa-

rzają więc w cyberprzestrzeni nie tylko nowe, lepsze środowisko do 

życia ale także nowego i lepszego siebie.  

Nawet z krótkiego przeglądu pojmowania pojęcia „wirtualności” 

można wywnioskować, iż jest to termin rozumiany różnorodnie i 

szeroko. Wbrew potocznemu łączeniu go jedynie ze sferą nowych 

technologii – a głównie komputera i Internetu, bywa przenoszony 

praktycznie na wszystkie aspekty ludzkiego życia. Można by wobec 

tego powiedzieć, że wszystko co jest naturalne a przez jednostki 

modyfikowane lub na bazie natury stworzone przez człowieka, jest 

wirtualne. Na potrzeby tego artykułu, przyjmuję jednak, że wirtualny 

to stworzony (a nie tylko modyfikowany) przez człowieka, odwzo-

rowujący rzeczywistość przy użyciu nowoczesnych technologii. 

Wirtualny to zatem sztuczny ale „mogący zaistnieć” poprzez efekty, 

czy skutki, które powoduje w realu.  

 

2. Rzeczywistość wirtualna 

Czym wobec tego jest rzeczywistość wirtualna? Sitarski rozróż-

nia dwa podejścia do definiowana tego pojęcia : techniczne i psycho-

logiczne. Wedle pierwszego VR (virtual realisty) to funkcja wyposa-

żenia technicznego a jej istota tkwi w zestawie odpowiednich urzą-

dzeń, użycie minimalnego ich zestawu sprawia, że możemy mówić o 

rzeczywistości wirtualnej. Krytyka takiego podejścia zawiera się w 

stwierdzeniu, iż definicja ta charakteryzuje zestaw potrzebnych przy-

rządów, który dobierany jest arbitralnie, nie zwraca uwagi na uczest-

nika a także nie daje możliwości do porównania różnych systemów 

VR. Definicje oparte na psychice użytkownika, mówią, iż jest to stan 

przebywania w innym świecie, czy szczególny rodzaj doznań. 

Oczywiście i ta definicja nie jest pozbawiona wad – przede wszyst-

kim istnieje tu możliwość zbyt szerokiego jej pojmowania i rozsze-

rzenia VR na stany wywołane dzięki np. środkom chemicznym
54

. 

Połączeniem obu tych podejść może być definicja Jarona Laniera, 

mówiąca, że VR to „cyfrowo wygenerowane, wizualne, akustyczne i 

                                                 
54

 P. Sitarski, Rozmowa z cyfrowym cieniem model komunikacyjny rzeczywi-

stości wirtualnej, RABID, Kraków 2002, s. 14-15. 
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taktylne środowisko multimedialne[…], które otacza ludzkie ciało i 

dostarcza mu sztucznych wrażeń zmysłowych […]. Wirtualna rze-

czywistość jest środkiem przekazu, który symuluje poczucie obecno-

ści dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii”
55

.  

W klasyfikacji opierającej się na stopniu sztuczności (articiality) 

i przeniesienia (transportation), rzeczywistość wirtualną (virtual 

reality) określa się jako wysoce sztuczną, wygenerowaną przez dane 

komputerowe, mającą zdolność do dalekiego przeniesienia, a więc 

dającą możliwość do „opuszczenia swego ciała” (leave your body 

behind,), które powinno łączyć się z poczuciem zanurzenia. Na prze-

ciwnym biegunie stawia się tutaj rzeczywistość fizyczną generowaną 

wyłącznie poprzez naturalny świat, w której nie ma możliwości od-

ległego przeniesienia i pozostaje się jedynie w fizycznym świecie 

(patrz Rys.1.) 

 

 
Rys. 1. Klasyfikacja technologii w oparciu o poziom sztuczności i 

stopień „przeniesienia”. 
Źródło: J. Smed, T. Kaukoranta, H. Hakonen, Aspects of Networking in Multiplayer 

Computer Games  ̧ [23.03.2013, http://web.cs.wpi.edu/~claypool/courses/4513-B03 

/papers/games/net-aspects.pdf]. 

 

                                                 
55

 Cyt. Za: K. Olejnik, Wspólnoty w sieci, [w:] Umysł Ciało Sieć, red.nauk. 

W. Chyła, E. Stawowczyk-Tsalawoura, Wydawnictwo Naukowe UAM 

Poznań, Poznań 2005, s. 225. 
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Podobnie VR pojmuje Michael Heim, który twierdzi iż jest to 

przekonanie osoby, że rzeczywiście znajduje się w innym miejscu, 

poprzez zastąpienie jej doznań sensorycznych przez komputer, we-

dług niego cechami VR są:
56

 

1) Symulacja - komputerowa grafika i systemy odtwarzania ob-

razów, które pozwalają symulowanej sytuacji stać się „prawdziwą”; 

2) Interakcja – niektórzy uważają, że VR to każda elektronicz-

na reprezentacja, z którą osoba wchodzi w interakcję; 

3) Sztuczność – pomimo sztuczności obiektów, otoczenia i do-

znań, VR odbierana jest jako element rzeczywistości; 

4) Immersja (poczucie zanurzenia) – gdzie użytkownicy czują 

się otoczeni środowiskiem jak gdyby było prawdziwe, osiąga się to 

dzięki hełmom, okularom, rękawicom; 

5) Teleobecność – poprzez wykorzystanie robotów można 

przenosić się w dowolne miejsce; 

6) Pełna immersja ciała – przeniesienie własnego obrazu w sy-

mulowane środowisko; 

7)  Komunikacja sieciowa – gdzie VR staje się jedną z form 

komunikacji międzyludzkiej. 

Rzeczywistość wirtualna to więc z pewnością połączenie odpo-

wiedniej technologii z poczuciem przebywania w innym świecie. 

Tylko to połączenie pozwala osiągnąć wydaje się jedną z najważ-

niejszych cech charakterystycznych dla wirtualnej rzeczywistości, 

czyli immersję. W rzeczywistości wirtualnej zanika klasyczny po-

dział na nadawcę i odbiorcę, użytkownik wchodzi w bezpośredni 

kontakt ze światem symulowanym, zmysły zastąpione zostają przez 

ich technologiczne symulatory. Wirtualna rzeczywistość angażuje 

bez reszty ludzkie zmysły, tak by świat symulowany uczynić real-

nym i by realne było pełne uczestnictwo w nim
57

. Zanurzenie wynika 

więc przede wszystkim z interaktywności, czyli możliwości wpły-

wania na zmediatyzowane środowisko. Działania komputera i 

uczestnika muszą być ponadto sfikcjonalizowane aby poza znacze-

                                                 
56

 Olejnik, Wspólnoty…,op.cit., s. 226. 
57

 R. Konik, Wirtualność jako rehabilitacja iluzji, Diametros nr 21 (wrzesień 

2009), s. 91-94, (23.03.2013), http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/pdf/ diam21 

konik.pdf]. 
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niem technicznym dawały także możliwości budowania fikcyjnej 

rzeczywistości. Fikcjonalizacja – rozumiana jako po pierwsze zmeta-

foryzowanie działań maszyny, czyli nadanie im określeń, które od-

noszą się do procesów fizycznych, tak aby łatwo było jej uchwycić 

wyobraźnią, po drugie postawienie użytkownika sam na sam z zada-

niem, tak aby maszyna i jej działania stały się niewidoczne – umoż-

liwia zamianę interakcji z komputerem na działania w nowym, od-

rębnym środowisku
58

.  

Steve Mizrach wyróżnił trzy sposoby wchodzenia do wirtualnej 

rzeczywistości:
59

 

1) Pierwszy z nich oznacza całkowicie zanurzenie się, osiągane 

poprzez bezpośrednią stymulację mózgu, tylko w taki sposób bo-

wiem można dostarczyć człowiekowi zestaw bodźców, tak aby po-

zbawić go bodźców płynących z realnego otoczenia i całkowicie 

przenieść w inny świat. Takie działanie pozwoliłoby na pełne zanu-

rzenie w rzeczywistości wirtualnej.  

2) Drugi sposób polega na dostarczaniu bodźców za pośrednic-

twem realnego ciała, obraz wysyłany jest do oczu za pośrednictwem 

ekranów w goglach lub hełmie, opór przedmiotów symulowany jest 

przez odpowiednie urządzenia ukryte w rękawach lub w całym ko-

stiumie. Takie przejście do wirtualnej rzeczywistości nie jest pełne, 

ponieważ wytworzone bodźce jedynie przysłaniają a nie likwidują 

bodźce dochodzące ze świata realnego, cały czas człowiek ma także 

świadomość własnego ciała oraz świadomość znajdowania się w 

rzeczywistości wirtualnej. 

3) Ostatni i najpłytszy wyróżniony sposób to wirtualność znana 

wszystkim z autopsji. To stan, który osiągamy siedząc we własnym, 

realnie istniejącym fotelu i patrząc na ekran monitora. Tutaj ani na 

chwilę nie tracimy świadomości i poczucia „wirtualności” świata, do 

którego wchodzimy, jednocześnie jednak wiążemy z wydarzeniami, 

przedmiotami po drugiej stronie ekranu duże emocje i angażujemy 

się w to, co dzieje się wirtualnie. Ten typ rzeczywistości wirtualnej 

można osiągnąć między innymi poprzez uczestnictwo w grach kom-

                                                 
58

 Sitarski, Rozmowa…, op.cit., s.33-40. 
59

 M. Sieńko, Człowiek w pajęczynie Internet jako zjawisko kulturowe, Ofi-

cyna Wydawnicza ATUT, Wrocław, 2002, s. 94-95. 
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puterowych, szczególnie tych toczonych równolegle przez wielu 

graczy. Jednym z przykładów w takim podejściu do kwestii VR są 

gry komputerowe typu MUD (Multi-User Dungeon)
60

, które rozcią-

gają się od gier o charakterze przygodowym do środowisk, które 

oferują możliwość towarzyskich spotkań, MUD-y odwołują się do 

wyobrażeń przestrzeni fizycznej, w której odbywa się spotkanie oraz 

do fizycznego wyglądu osób i rzeczy, które u uczestników wywołują 

poczucie przebywania w innym świecie.  

4) Do rzeczywistości wirtualnej można wejść także poprzez 

komputerowe gry zręcznościowe, których przykładem może być 

Doom. Tutaj powodzenie zapewnia przede wszystkim perspektywa 

użytkownika, gdzie w postać można wcielić się w pierwszej osobie – 

taki stan rzeczy zapewnia first-person perspective
61

. Oczywiście w 

tym miejscu zwrócić należy się mocno w stronę psychicznych defi-

nicji rzeczywistości wirtualnej a głównym wyznacznikiem uczynić 

„poczucie przebywania w innym świecie” uzyskiwane z pomocą 

nowoczesnych technologii choć niekoniecznie tych typowych dla 

VR – hełmów, rękawic itd. 

Jak widać dzisiejszy świat oferuje wiele możliwości wejścia do 

rzeczywistości wirtualnej. Ten ostatni, wymieniony przez Mizracha, 

jest dostępny właściwie powszechnie, nie wymaga kosztownego 

sprzętu ani dodatkowych, trudno osiągalnych kompetencji. Tak na-

prawdę to czy użytkownik skorzysta z zaproszenia do lepszego, 

                                                 
60

 MUD to „akronim oznaczający gry komputerowe RPG, które są rozgry-

wane przez Internet przy użyciu interfejsu tekstowego. Tzw. świat, czyli 

scenariusz gry i definicje postaci użytkowników, jest umieszczony na ser-

werze, do którego może być podłączonych wiele osób w tym samym czasie. 

Po połączeniu gracz steruje swoją postacią przy pomocy zestawu komend i 

opcji umożliwiających m.in. decydowanie, w którą stronę postać ma się udać 

lub jaką akcję podjąć. Program obsługujący grę na serwerze wysyła graczom 

słowne opisy wirtualnego świata gry zgodnie z jej scenariuszem: pomieszczeń, 

przedmiotów oraz postaci sterowanych przez komputer, zwanych mobami (od 

ang. mobile – ruchomy), NPC-ami lub po prostu potworami (monsters). Gracze 

mogą porozumiewać się ze sobą za pomocą odpowiednich komend, a także 

mówić do siebie i krzyczeć”, definicja wg Wikipedii, hasło: MUD, 

(03.01.2013): http://pl.wikipedia.org/wiki/MUD_(RPG)]. 
61

 Sitarski, Rozmowa.., op.cit., s. 30 -33. 



121 

 

mniej zobowiązującego świata, zależy tylko i wyłącznie od niego 

samego i od tego jak mocno jest w stanie zaangażować się w nową 

rzeczywistość. Niewątpliwie jednym z pomocnych narzędzi do osią-

gnięcia pełnego zanurzenia są gry komputerowe, które nawet w naj-

prostszych formach, potrafią wciągnąć użytkownika w swoje drzwi. 

 

3. Gry komputerowe, czyli uciec w wirtualność 

Rozrywka od zawsze była dla ludzi formą ucieczki od szarej, 

nudnej i złej rzeczywistości. Nigdy wcześniej jednak nie była nam 

dana taka forma rozrywki, jaką są gry komputerowe. To one dają 

użytkownikowi możliwość rozrywki aktywnej, aktywnego odbioru 

treści i zastępują „drugą stronę” – przeciwnika, świat, emocje, prze-

życia. Pomiędzy graczem a grą istnieje sprzężenie zwrotne, możli-

wość ingerowania w środowisko, czy zmieniania bohatera gry, po-

wodując tym samym odrzucenie bierności i postawy niezaangażo-

wania
62

. Najbardziej zaangażowani i doświadczeni gracze preferują 

nawet kreacyjny styl odbioru gry komputerowej, który charakteryzu-

je się wybiórczym i nastawionym na cel stosunkiem użytkownika
63

.  

Gra inspiruje użytkownika do innych aktywności – od rysowania 

komiksów związanych z fabułą, do modyfikowania gier, produko-

wania nowych map czy ciągłego ulepszania bohaterów. To także 

niezwykle szeroka wymiana informacji pomiędzy graczami, nawią-

zywanie kontaktów na różnego typu forach, czatach, grupach dysku-

syjnych związanych z konkretną rozgrywką. Dla takich użytkowni-

ków udział w grze nie jest wartością autoteliczną, gra to narzędzie, 

które pozwala tworzyć – społeczności wspólnie podejmują próby 

modyfikacji gier, biorą udział w turniejach, należą do klanów i sto-

warzyszeń, narzędzie, które pozwala aktywnie i wspólnie działać. 

Dlatego też coraz większą popularnością cieszą się gry, których fa-

buła pozwala na pogłębianie wiedzy oraz podejmowanie czynności 

twórczych poza grą, a także te zupełnie otwarte, w których często 
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 S. Łukasz, Magia gier wirtualnych, Mikom, Warszawa, 1998, s.33-34. 
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 Szerzej o różnych stylach odbioru gier komputerowych zob: Urbańska-D. 

Galanciak, Homo players: strategie odbioru gier komputerowych, Wydaw-
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brakuje reguł i które są prawie całkowicie zależne od wyobraźni 

użytkownika takie jak Second Life czy The Sims
64

.  

Niezależnie jednak od tego, jaki styl odbioru gry preferuje użyt-

kownik, niezwykle atrakcyjny jest barwny i swobodny świat gry – 

tutaj można popełnić błąd, nie zapisywać danej rozgrywki i bez pro-

blemu spróbować jeszcze raz, można mieć „kolejne życie” albo, gdy 

gra się znudzi, po prostu ją opuścić bez żadnych realnych konse-

kwencji. Gry to zresztą nie tylko odpowiedź na potrzebę rozrywki, 

ale także kontaktu z innymi graczami, potrzeby rywalizacji, obietnica 

nieograniczonych prób i wyników, które w wielu grach w nieskoń-

czoność można pobijać
65

.  

Motywacje wejścia do świata gier są bardzo różne, różnie także 

przedstawiają się cele, które chce osiągnąć użytkownik i to co dla 

jednostki w rzeczywistości wirtualnej jest najbardziej atrakcyjne. W 

grach typu MUD użytkownicy wskazują na cztery najważniejsze dla 

nich cechy gry – osiągnięcia w grze, czyli osiąganie postawionych 

wcześniej przed sobą celów, eksploracja gry – chęć dowiedzenia się 

jak najwięcej o wirtualnym świecie, badanie jego rozpiętości i głę-

bokości, kontaktowanie się z innymi, gdzie stworzone przez grę role 

stanowią kontekst interakcji pomiędzy współgraczami, narzucanie 

czegoś innym – wykorzystywanie dostępnych narzędzi do przeszka-

dzania w grze innym lub usunięcia z gry innych bohaterów
66

. Na tej 

podstawie wyróżniono cztery podstawowe typy graczy, z których 

każdy w grze przejawia inne zainteresowania a co za tym idzie inne 

sposoby gry (patrz Rys.2). Te typy to:
67

 

a) Zdobywcy – zainteresowani są głównie działaniem i bardzo 

chętnie zanurzają się w środowisku gry, istotą gry jest panowanie 

nad jej światem i możliwość modyfikowania go, zdobywcy przywią-

zują dużą wagę do swojego miejsca w hierarchii i osiągniętego po-

ziomu; 
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b) Odkrywcy – chcą, aby gra ich zaskakiwała, interesują się 

głównie interakcją ze światem gry, najważniejsze jest dla nich po-

czucie inności i cudowności świata wirtualnego, inni gracze są głów-

nie nowym obszarem eksploracji, odkrywcy czują się dumni ze swej 

wiedzy na temat gry oraz ze sprawowanej roli „mędrca”; 

c)  Poszukiwacze towarzystwa – interesują się przede wszyst-

kim interakcją z innymi graczami, to poznawanie nowych ludzi i 

utrzymanie z nimi kontaktu jest dla tych użytkowników prawdziwym 

osiągnięciem, świat gry to bowiem tylko dekoracja; 

d) Zabójcy – najważniejsze dla nich jest działanie na innych 

graczach, głównie zaś demonstracja swojej siły w sposób, który 

oprócz komputerowego bytu dotknąłby także prawdziwej osoby. 

e)  

 
Rys.2. Klasyfikacja graczy MUD ze względu na ich zainteresowania 
 

Źródło: R. Bartle, Gracze, którzy pasują do MUD-ów, [w:] Światy z pikseli 

Antologia studiów nad grami komputerowymi, wybór i koncepcja Mirosław 

Filipiak, Wydawnictwo Academica SWPS, Warszawa, 2010, s. 371 

 

Gry, jako jeden z „systemów” rzeczywistości wirtualnej pozwa-

lają na ucieczkę od realności i poczucie przebywania w innym świe-

cie. Jest to możliwe dzięki dwóm mechanizmom: immersji oraz tele-

obecności. Immersja, definiowana już wcześniej jako zaangażowanie 

zmysłów i zanurzenie się w nowym świecie, pozwala (mimo niedo-

ciągnięć wizualnych, akustycznych, czy braku profesjonalnego sprzętu 
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jakim w technologii wirtualnej rzeczywistości są hełmy, rękawice, 

kostiumy wyposażone w sensory) na odczuwanie przyjemności a co za 

tym idzie duże zaangażowanie w wirtualny świat gry. Aby gracz uległ 

immersji muszą być spełnione następujące warunki:
68

  

 oczekiwania gracza wobec gry i jej środowiska muszą być 

zgodne z jej konwencjami, użytkownik musi więc „zgodzić się” na 

świat gry zaproponowany przez twórcę; 

 gracz musi mieć znaczący wpływ na środowisko gry, musi 

mieć wrażenie kreowania wirtualnego świata oraz możliwość jego 

modyfikacji, ważny jest tu aktywny udział, a nie funkcjonowanie jak 

gdyby obok wirtualnego środowiska; 

 konwencja środowiska gry, nawet jeśli jest inna od rzeczy-

wistości musi być spójna, nielogiczność wirtualnego świata może 

odebrać przyjemność z gry i oczywiście znacznie ograniczyć możli-

wość zanurzenia się, również gra musi mieć bowiem swoje normy i 

zasady oraz cechować się swoistą konsekwencją i spójnością wyda-

rzeń i działań. 

Drugi mechanizm – teleobecność, czyli uczestniczenie w czasie 

rzeczywistym w określonych zdarzeniach poprzez medium elektro-

niczne, przeniesienie siebie, swoich zmysłów, swego rodzaju odrzu-

cenie ograniczeń przestrzeni, w grach bywa określana jako współo-

becność (z innymi graczami). To doznanie opiera się przede wszyst-

kim na wzajemnej komunikacji prowadzonej w czasie rzeczywistym, 

a także na możliwości wpływania poprzez środowisko gry, na in-

nych. Aby osiągnięta została współobecność ważne jest współdziele-

nie następujących elementów:
69

  

 wspólne poczucie przestrzeni, sprawiające, że użytkownicy 

mają wrażenie przebywania w tym samym miejscu, 
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 wspólne poczucie obecności – gracze widzą siebie nawzajem 

poprzez graficzne przedstawienie, czyli awatary, 

 wspólne poczucie czasu, które daje opcje interakcji w rze-

czywistym czasie, reagowania niemal natychmiast na akcje innych 

użytkowników, 

 komunikacja, czyli różne metody interakcji, 

 możliwość dzielenia się, wymiany, czyli interakcji w dyna-

micznym środowisku gry. 

W wirtualnych światach gier do pełnego zaangażowania po-

trzebne jest więc nie tylko całkowite przeniesienie i zanurzenie sie-

bie, tak mocne, że wirtualność staje się równie ważna (albo nawet 

ważniejsza) co realność, ale także obecność „innych”, z którymi 

można walczyć, współpracować, rozmawiać. Wirtualność nie stoi 

daleko od realności w tym sensie, że nasze istnienie wciąż wyznacza 

drugi człowiek, nawet w postaci awatara, to współtowarzysz i szero-

ko pojęte wspólne odczuwanie czynią nas rzeczywistymi nawet w 

wirtualnym świecie. 

 

Podsumowanie 

Szerokie ujęcie wirtualności, pojmowanej jako swoista modyfi-

kacja realności, wydaje się być najlepszą odpowiedzią na pytanie: 

dlaczego tak atrakcyjna jest tytułowa „ucieczka”. To możliwość 

modyfikacji właśnie, stwarzania czegoś „na miarę”, dopasowywanie 

do indywidualnych potrzeb, wspomniane wcześniej „kadrowanie” 

rzeczywistości jest nie od dziś wysoce pożądane. Światy istniejące 

na skraju realności dają bowiem nie tylko możliwość dokładniejsze-

go określenia samego siebie, szerokiej własnej interpretacji ale czę-

sto także poczucie większego wpływu na rozwój zdarzeń. Są także 

furtką do innego, barwniejszego bardziej fantastycznego otoczenia – 

światy baśni, książki, wreszcie filmu, wyobrażone i pomyślane – 

stanowią doskonałą formę zdystansowania się i „oddechu” od świata 

realnego. Dzisiaj szczególne miejsce w ucieczce od reala zajmują 

nowe media, to dzięki ich dostępności i otwartości coraz łatwiej i 

częściej wchodzimy w wirtualność. Mimo że jest to najpłytszy spo-

sób wejścia w rzeczywistość wirtualną, jest równie absorbujący co 

ten z użyciem specjalistycznego sprzętu, a nieporównywalnie ła-

twiejszy w osiągnięciu. Wirtualność była obecna w życiu człowieka 
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od zawsze, zmieniły się tylko narzędzia i systemy, które ją wspoma-

gają, a wielość światów, w których człowiek może przebywać wciąż 

sprawia, że łatwiej jest odnaleźć się w realności.  

 

Streszczenie 

Drzwi z tabliczką „rzeczywistość wirtualna” są dziś otwarte dla 

wszystkich. Aby uciec choć na chwilę od codzienności nie potrzeba 

już sztucznego stymulowania ludzkiego mózgu, specjalistycznych 

hełmów i rękawic. Wystarczy to, co wszyscy znamy z autopsji – 

zupełnie realny fotel, własne biurko, ekran komputera i poczucie, że 

znajdujemy się w innym, często lepszym świecie. Takie zanurzenie 

można osiągnąć między innymi poprzez uczestnictwo w grach kom-

puterowych. Artykuł dotyka problemów definicyjnych pojęć wirtu-

alny i wirtualność, autorka stara się określić główne cechy rzeczywi-

stości wirtualnej oraz możliwości wejścia do wirtualnego świata. 

Jako jeden z systemów najpłytszego wejścia do VR analizie poddane 

zostają gry komputerowe, w których szczególne miejsce zajmują 

mechanizmy imersji i teleobecności.  

 

Summary 

Escape to virtuality 

The doors with the sign virtual reality all today full opened for 

everybody. If anyone want to escape from the every-day reality did 

not need artificial boost of the brain or the peculiar helms and gaunt-

lets. For today’s people enough is what we know from reality – tan-

gible chair, own desk, computer screen and the feeling that we are 

actually in the different, often better world. That kind of immersion 

could be reached for example by the participation in computer 

games. The article touched some virtual and virtuality definition 

problems, the author is trying to name main attributes of virtual reali-

ty and possibilities to enter in it. The computer games were analyzed 

as one of the shallowest system of being in the VR, in which the 

peculiar place is given to the immersion and telepresence.  
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Ewelina Nowak (KUL)  

 

Internetowa grupa pro–Ana: wsparcie czy zagrożenie? 

 

1. Wstęp 

Możliwość komunikacji za pomocą Internetu wiele osób wyko-

rzystuje również jako formę wymiany myśli, bądź drogę do rozwią-

zania nieraz bardzo skomplikowanych problemów – opcja porozu-

mienia się ze sobą przy wykorzystaniu Internetu prowadzi do częste-

go tworzenia się formalnych bądź nieformalnych grup wsparcia czy 

pomocy. W kontekście zaburzeń odżywiania się komunikacja inter-

netowa osób mających bardziej lub mniej zaawansowane problemy z 

jedzeniem bądź posiadających zdiagnozowane zaburzenie z kręgu 

eating disorders
70

, nie zawsze wiąże się z poszukiwaniem pomocy 

czy wsparcia. 

W tym miejscu należy zwrócić się w kierunku szokującego nurtu 

pro–ana propagującego, poprzez wszelkiego rodzaju środki i działa-

nia, osiąganie chorobowej wagi i wyglądu ciała właściwych anorek-

sji. Anorexia nervosa jest poważnym zaburzenia odżywiania o pod-

łożu psychologicznym – mimo przerażającego wręcz wychudzenia 

osoba cierpiąca na anoreksję wciąż pogrąża się w nieustającym pro-

cederze odchudzania, nie aprobując swej normalnej wagi, nienawi-

dząc swojego ciała, paniczną obawą przed przytyciem doprowadza 

do poważnych zaburzeń funkcjonowania organizmu, czasami nieod-

wracalnych już zmian fizycznych i psychicznych, a nawet śmierci
71

.  

Pro–ana
72

 funkcjonuje na zasadzie współczesnej filozofii, we-

dług której anoreksja nie stanowi jednostki chorobowej czy zaburze-

                                                 
70
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nia, lecz jest świadomie dokonanym wyborem określonego stylu 

życia, a jednocześnie sposobem na schudnięcie równoznaczne z 

osiągnięciem pożądanej perfekcji, uzyskaniem podziwu i aprobaty 

innych ludzi oraz szeroko rozumianego szczęścia. Działalność ruchu 

pro–ana, do którego należą przede wszystkim nastoletnie dziewczęta, 

dotyczy praktycznie tylko Internetu, jednak ilość stron interneto-

wych, blogów, for, serwisów i portali poświęconych tematyce pro-

pagującej zaburzenia odżywiania w zastraszającym tempie stale ro-

śnie, przybierając jednocześnie formę epidemii. 

Zagrożenie, jakie stwarza pro–ana, potwierdzają teorie wskazu-

jące na zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń odżywiania u osób 

w środowisku których, rodzinie czy bliskim otoczeniu, pojawiła się 

już wcześniej osoba chora, zatem regularne odwiedzanie stron typu 

pro–ana nie tylko może być czynnikiem wyzwalającym zachowania 

z kręgu eating disorders, z pewnością utrudnia też terapię osób z 

anoreksją. Blogi, jako wirtualne, upublicznione pamiętniki Motyl-

ków, nie są odzwierciedleniem życia tylko wybraną jego częścią, 

często wymyśloną, przeznaczoną do prezentowania publice – pro-

blem polega jednak na nieuniknionych przypadkach braku zachowa-

nia dystansu do owych wypowiedzi przez osoby czytające (dostrze-

żenie elementu swoich ukrytych pragnień i nadziei może popchnąć 

do przyjęcia podobnej ideologii). 

 

2. ABC Pro–ana 

Internet stanowi szczególnie wygodne miejsce komunikacji, 

zwłaszcza dlatego, że pozwala na zachowanie anonimowości, chro-

niącej przed krępacją, wstydem i bezpośrednim przyznaniem się do 

choroby – z drugiej jednak strony, wymienione właściwości często 

zachęcają do pomijania innych niż Internet źródeł wiedzy, ponieważ 

Internet oferuje komunikację pozwalającą na zróżnicowany stopień 

interaktywności oraz intymności. Zwraca się uwagę, że strony po-

                                                                                                        
powszechniony w sieci z uwagi na poczucie anonimowości; pro–ana nie jest 

równoznaczna z anoreksją, ale i jej nie wyklucza – pro–ana to styl życia 

oparty na anoreksji odznaczający się dążeniem do uzyskania kontroli nad 

własnym ciałem oraz dążeniem do przyjętego modelu perfekcji, do czego 

drogą realizacji ma być dla Motylków zachorowanie na anoreksję, zapew-

niającą im urodę, szczęście i podziw. 
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święcone problematyce zaburzeń odżywiania zawierają treści zachę-

cające do działań ukierunkowanych na utrzymanie bądź wzmocnie-

nie problemu, a nie służące wytworzeniu poczucia własnej skutecz-

ności, które mogłyby wpłynąć na zmianę zachowania. 

Specyficzna komunikacja jaką oferuje Internet pozwala na zróż-

nicowany stopień interaktywności i intymności. Istotny zatem pozo-

staje fakt, że treści tego typu stron, poświęconych zaburzeniom od-

żywiania się, bardziej okazują się zachętą do ochrony przed przyty-

ciem, niż służące poczuciu własnej skuteczności, co w połączeniu 

często wpływać może na zmianę zachowania odbiorców
73

.  

Wpływ treści publikowanych na stronach pro–anorektycznych 

nie jest jednak do końca znany, zwłaszcza jeśli dotyczy to osób o 

podwyższonym ryzyku zachorowania
74

, wynikającym z wystąpienia 

pozostałych czynników ryzyka, takich jak chociażby czynniki ro-

dzinne czy predyspozycje indywidualne. Jednak po nagłośnieniu 

stron ProEd (promujących zaburzenia odżywiania się) w mediach 

coraz częściej lekarze, terapeuci czy samo społeczeństwo zwraca 

uwagę na charakter ich wpływu na powstawanie oraz przebieg zabu-

rzeń odżywiania
75

.  

Historia stron opisujących zaburzenia odżywiania jest stosunko-

wo krótka, podobnie literatura na ten temat jest jeszcze niewielka. 

Pomimo słabej dostępności tej literatury oraz braku danych dotyczą-

cych wcześniejszych badań na ten temat w naszym kraju, podjęłam 

się próby opisania oraz poddania wstępnej analizie interesującego 

zjawiska. Problem stron ProEd jest bowiem nie tylko problemem 

wirtualnym, ale także realnie konfrontowanym w praktyce pedago-

gicznej czy terapeutycznej
76

. 

Działanie ruchu proanorektycznego można powiązać zasadniczo 

z pojawieniem się w Stanach Zjednoczonych, końcem XX wieku, 

                                                 
73

 M. K. Lapinski, A theoretically based content analysis of pro-eating dis-

order web Sites. Health Communication, 2006; 20 (3), s. 243–253. 
74

 Tamże. 
75

 K. Davis, Ana & Mia: the online world of anorexia and bulimia, National 

Eating Disorder Information Centre (NEDIC), www.nedic.ca/resources 

/AlphabeticalIndexofArticles.shtml, (30.11.2012). 
76

 M. Talarczyk, Godne życie a zaburzenia odżywiania się [w:] Psychotera-

pia, 2009 (1), s. 77–89. 



132 

 

strony Internetowej prezentującej tzw. dietę ABC (Ana Boot Camp) 

– założycielki nie tylko zaprezentowały plan spożycia kalorii rozpi-

sany na 50 dni (wartości tych limitów wahają się od 0 do 500 kalorii, 

w jednym tylko przypadku sięgając wartości 800 kcal) ukierunkowu-

jący organizm na spalanie rezerw tkanki tłuszczowej w przyspieszo-

nym tempie (zachowanie normalnego tempa metabolizmu przy nie-

wielkich posiłkach), ale również podżegały do wspólnego rozpoczę-

cia przestrzegania diety wprowadzając elementy rywalizacji na zasa-

dzie, kto zje mniej, kto wytrzyma (obecnie dieta Ana Boot Camp, 

skomponowana w odniesieniu do wojskowych obozów rekruckich 

jako najbardziej rygorystyczna, znajduje uznanie również wśród 

polskich zwolenniczek ruchu propagującego anoreksje). Przemiany 

kulturowe niezwykle szybko doprowadziły do rozprzestrzenienia się 

zarówno samej diety jak i analogicznie powstałych idei uwielbienia 

anoreksji, w efekcie czego, od kilku lat doświadczamy szczególnie 

niepokojącego wzrostu popularności ruchu i ideologii pro–ana. 

Nakreślenie wyraźnej granicy pomiędzy pro–ana a anoreksją nie 

jest do końca możliwe z uwagi na pewne czynniki warunkujące – 

sama idea propagująca anoreksję jest tak bardzo sprzeczna z jakim-

kolwiek wyrazem zdrowego rozsądku, że trudno zaakceptować do-

browolne koncentrowanie wszystkich aspektów życia wokół odchu-

dzania i przyjmowanie pełnych sprzeczności zasad pro–ana za wła-

sne. Subtelnego oddzielenia nawet najbardziej restrykcyjnej diety od 

zaburzenia odżywiania można dokonać wyłącznie uwzględniając 

kwestie stosunku emocjonalnego danej osoby do jedzenia, zarówno 

jako przedmiotu i czynności, a także emocjach wyzwalanych po-

przez jedzenie oraz szereg czynności podejmowanych w ramach 

odchudzania – póki przyjmuje się możliwość porzucenia ograniczeń 

żywieniowych z dnia na dzień mamy do czynienia z dietą, jeżeli 

natomiast rezygnacja z obranego sposobu funkcjonowania wiąże się 

z wpływem na psychikę zyskujemy obraz zaburzeń odżywiania. 

Nie można stwierdzić, że bycie anorektyczką oznacza bycie Mo-

tylkiem – osoba poszukująca sposobu poradzenia sobie z problemem 

odżywiania lub akceptująca chorobę rzadko będzie się angażować w 

społeczności oparte o uwielbienie zaburzenia odżywiania, podobnie, 
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nie każdy Motylek jest anorektyczką
77

. Niemożliwe jest jednak od-

dzielenie przynależności do ruchu pro–ana i występowania anoreksji 

ze względu na przyjmowanie anoreksji nie jako chorobę lecz styl 

życia lub brak motywacji do działań mających na celu wyjście z 

rozpoznanego zaburzenia odżywiania, a tym samym poszukiwanie 

kontaktu z podobnie myślącymi osobami zjednoczonymi w pro–

ana
78

. 

Jako największą trudność w zrozumieniu pobudek kierujących 

postawą Motylków wskazałabym konkretną indywidualność i emocje 

określonych osób, jednak istotny tu okazuje się fakt, że zjawisko 

indywidualności nie dotyczy przecież tylko aspektów działaczek 

pro–ana, lecz wszystkich ludzi. 

Kluczowym zagadnieniem okazuje się tu kwestia często podej-

mowana przez Motylki skarżące się na niezrozumienie ich postawy 

przez społeczeństwo: nikt nie zrozumie Motylka tak jak drugi Moty-

lek (…), jednak sformułowanie to przedstawia się bardziej jako puste 

słowa mające na celu jedynie ucięcie jakichkolwiek dyskusji czy 

polemizacji oraz odsunięcie się od rzeczywistego problemu, którym 

niewątpliwie jest tu nie zrozumienie a akceptacja, a należy pamiętać, 

że rozumieć nie znaczy akceptować. 

Typową dla pro–ana postawą jest manifestowanie poczucia nie-

zrozumienia połączonego z przekonaniem słuszności postępowania – 

analogicznie do oczekiwanego zrozumienia pro–ana, w sytuacji cho-

roby alkoholowej zrozumienie cierpień i pragnień alkoholika musia-

łoby być połączone z niedorzeczną koniecznością automatycznego 

podania mu pożądanego alkoholu. 

Cierpiące na anoreksję psychiczną osoby utwierdzają się w prze-

konaniu niezrozumienia jednocześnie odmawiając podjęcia się le-

czenia czy szukania pomocy u specjalistów, którzy naturalnie, z 

uwagi na swoje doświadczenie stanowią grupę stwarzającą najwięk-

                                                 
77

 Znaczną część zgromadzoną przez pro–ana klasyfikować można bardziej 

do diagnozy bulimii, część po prostu odchudza się w sposób ekstremalny, 

bądź poszukując własnej tożsamości angażuje się w nowoodkryte zjawiska, 

nie wykazując emocjonalnego związku z podejmowanymi działaniami. 
78

 Z zaburzeniem mamy do czynienia, gdy ukierunkowanie określonych aspek-

tów patologicznie wpływa na funkcjonowanie człowieka, jego związki z innymi 

ludźmi, obowiązki, zdolność do samodzielnego funkcjonowania itp. 
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sze szanse na otrzymanie owego zrozumienia
79

. Można zatem przy-

jąć, że w przypadku Motylków sytuacja jest podobna, gdyż licząc na 

zrozumienie oczekują zaakceptowania przyjętej filozofii, uznania 

postępowania i uzyskania przyzwolenia na podejmowanie działania, 

bez względu na ich charakter i konsekwencje. 

 

3. Internetowe grupy wsparcia i samopomocy 

Dla różnych dolegliwości psychicznych czy somatycznych, czy 

po prostu problemów życiowych, tworzone są tzw. grupy samopo-

mocy – często podkreśla się, że ich kategorie stanowią zbiór znacznie 

obszerniejszy niż wykaz psychopatologii opisanych w DSM IV
80

. W 

USA najbardziej popularne są takie grupy, jak: Anonimowi Alkoholi-

cy - AA, grupy dla osób z chorobami serca (Mended Harts), dla osób 

po stracie dziecka (Compassionate Friends), dla osób walczących z 

nałogiem papierosowym (Smoke Enders), a także tzw. Strażnicy 

Wagi, Anonimowi Żarłocy oraz wiele innych, ukierunkowanych na 

dany problem. Z pewnością najbardziej rozpowszechnionymi grupami 

samopomocy są te oferujące wsparcie dla osób uzależnionych, gdzie 

zwykle stosowany jest odpowiednio zmodyfikowany model Dwunastu 

Kroków (charakterystyczny dla AA), wykorzystywany przez grupy 

takie jak Anonimowi Narkomani, Anonimowi Erotomani, Anonimowi 

Hazardziści czy Anonimowi Żarłocy. Okazuje się, że trudne jest doko-

nanie oceny skuteczności samodzielnych grup samopomocy zwłaszcza 

ze względu na to, że uczestnictwo oparte jest na anonimowości i brak 

jest dokumentacji przebiegu całej pracy grupowej. 

Choć grupy samopomocy różnią się od grup terapeutycznych 

znacznie mniejszą liczbą interpretacji osobowościowych oraz kon-

frontacji sytuacyjnych, okazuje się, że udzielają dużo więcej pozy-

tywnych i wspierających informacji
81

. 

Wzrost możliwości komunikacji poprzez Internet doprowadziło 

sytuacji, że coraz częściej, zarówno w kwestiach życia codziennego, 

                                                 
79

 B. Józefik, Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zabu-

rzeń odżywiania się, Kraków 1999. 
80

 I. Yalom, M. Leszcz, Psychoterapia grupowa - teoria i praktyka, Kraków: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. 
81

 Tamże. 
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jak i w kwestiach problemów głębszej natury (np. problemów zdro-

wotnych) pomocy poszukuje się na drodze wirtualnej. Z przeprowa-

dzonych w USA badań wynika, że 165 640 000 Amerykanów korzy-

sta z Internetu, 63 000 000 poszukuje w sieci informacji dotyczących 

zdrowia, a 14 907 000 było kiedyś uczestnikami konferencji online, 

w tym 1 656 400 osób internetowej grupy wsparcia
82

. 

Internetowe grupy wsparcia pozwalają na kontakt o charakterze 

synchronicznym (w czasie rzeczywistym, przypominający rozmowę 

on–line) lub kontakt tzw. asynchroniczny (polegający na wysyłaniu 

komunikatów i komentarzy, jak na forum internetowym) – kontakt 

ten może być ograniczony czasowo lub też może mieć bliżej nie-

określony czas trwania. Grupy internetowego wsparcia mogą być 

prowadzone aktywnie, moderowane bądź też uruchamiane bez jakie-

gokolwiek koleżeńskiego czy profesjonalnego podmiotu wyko-

nawczego – jeśli jednak aktywni są moderatorzy, to ich zadanie po-

lega przede wszystkim na dynamicznym koordynowaniu, odpowied-

nim redagowaniu i przesyłaniu wiadomości uczestników tak, by 

maksymalnie rozszerzyć możliwości terapeutyczne internetowej 

grupy
83

.  

Ze względu na swoją istotę, internetowe grupy wsparcia bogate 

są w problemy związane z zabezpieczaniem prywatności, co bliżej 

wiąże się chociażby z możliwością celowego wysyłania nieadekwat-

nych komunikatów przez członków (wymyślanie problemów, tożsa-

mości) czy też niezależnym przecież (z powodu braku sygnałów 

niewerbalnych) ograniczeniem okazywania stanów emocjonalnych. 

Niektórzy eksperci wprost obawiają się, że kontakt internetowy, 

pozornie bardziej efektywny, odwodzić będzie uczestników od po-

trzebnej im opieki profesjonalnej lub doprowadzić u niektórych do 

zmniejszenia rzeczywistego wsparcia w życiu codziennym. Wszyst-

kie internetowe grupy wsparcia mają swoje specyficzne zestawy 

norm i własną dynamikę
84

. 

 

4. Pro–Ana statystycznie: płeć, wiek, BMI 
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 Tamże. 
83

 Tamże. 
84

 Tamże. 
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Strony internetowe umożliwiają synchroniczny sposób porozu-

miewania się (czaty, komunikatory), które najczęściej wymagają 

zalogowania i chronione są hasłem, natomiast kontakt niesynchro-

niczny polega na tworzeniu biuletynów i tradycyjnych for – archiwi-

zowanych i dostępnych do wglądu publicznego
85

. 

Istotnym elementem uświadomienia sobie rangi rozprzestrzenie-

nia problemu propagowania anoreksji przez ruchy pro–ana jest 

uwzględnienie i wnikliwa analiza niepodważalnych danych staty-

stycznych, opartych o informacje zamieszczane na ogólnodostęp-

nych stronach i blogach zwolenniczek pro–ana. 

Kiedy podjęłam się analizy blogów i innych stron internetowych 

typu pro–ana, z czasem zauważyłam, że prezentowane treści powta-

rzają się – dochodzę nawet do wniosku, że obecnie żadna wypo-

wiedź prezentowana przez Motylka nie jest w stanie mnie zaskoczyć 

czy zszokować, ponieważ opisywane historie jawią się jako niezwy-

kle przewidywalne, natomiast argumenty, motywacje, emocje i za-

chowania opowiadające się za świadomym wyborem bycia anorek-

tyczką są niejako sprowadzone do pewnego, powtarzającego się 

wzoru. 

Zastraszająca liczba wirtualnych pamiętników proanorektycz-

nych Motylków stale rośnie, jednocześnie zauważalna jest znacząca 

rotacja panująca w społeczności pro–ana, ponieważ każdego miesią-

ca nawet klikanaście blogów zostaje usuniętych lub pozostaje bez 

aktualizacji albo kontynuowanych jest pod innym adresem, dlatego 

konieczne jest oparcie analizy danych o konkretne kryteria, które 

pozwoliły na dokonanie weryfikacji stron, mianowicie: 

1. strona aktywna przynajmniej 2 miesiące 

2. aktualizacja blogu przynajmniej raz w ostatnim miesiącu 

3. minimum 10 wpisów 

4. podanie (przynajmniej dwóch) informacji takich jak: wiek, 

wzrost, waga wstępna, waga aktualna czy waga docelowa; 

Zaprezentowane dane statystyczne opierają się o informacje po-

chodzące z 200 blogów działaczek ruchu pro–ana – blisko trzysta 

stron nie spełniło dobranych kryteriów. 
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 S. R. Brotsky, D. Giles, Inside the „Pro-ana” community: covert online 

participant observation, Eeating Disorders, 2007, 15 (2), s. 93–109. 
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Społeczność pro–ana stanowi wyłącznie płeć żeńska, choć poja-

wiają się alarmujące sygnały o rozszerzeniu zasięgu ideologii rów-

nież do kręgu mężczyzn, o czym świadczą zamieszczane na stronach 

Motylków, w dziale prezentującym tzw. Thinspiracje, drastyczne 

zdjęcia manorektyków kwitowane przeważnie komentarzem typu Nie 

mogę być grubsza niż chłopak, jednak informacje o bezpośrednim 

udziale płci męskiej w ruchu pro–ana nie uzyskały dotychczas po-

twierdzenia. 

Zasadniczo, zbiorowość pro–ana jest grupą zróżnicowaną pod 

kątem wieku osób przynależących, jednak uzyskane w toku komple-

towania informacji dane potwierdzają zarówno teorie świadczące o 

występowaniu zaburzeń odżywiania w okresie 12–35 lat (najmłodsza 

działaczka pro–ana, która znalazła się w badanej grupie miała zaled-

wie 11 lat, najstarsza z kolei nawet 33 lata), jak i założenia o mak-

symalnym nasileniu zachorowań na anoreksję przypadającym na 15–

19 rok życia (¾ Motylków mieści się w tym przedziale wiekowym).  

Największy udział w tworzeniu stron i blogów pro–ana należy 

do grupy dziewcząt w wieku 17 lat (średnia wieku grupy wskazuje 

podobnie bo 17,04 lat), natomiast szczegółowy rozkład wieku w 

analizowanej grupie przedstawia 13,5% –owy udział dziewcząt poni-

żej 15 roku życia (11 lat: 0,5% –1 os., 12 lat: 3% –6 os., 13 lat: 4,5% 

–9 os., 14 lat: 5,5% –11 os.), aż 75% udział osób w wieku 15–19 lat 

(15 lat: 11,5% –23 os., 16 lat: 17% –34 os., 17 lat: 19% –38 os., 18 

lat: 14% –28 os., 19 lat: 13,5% –27 os.), a także 11,5%–owy udział 

osób mających 20 lat i więcej (20 lat: 6,5% –13 os., 21 lat: 1% –2 

os., 22 lata: 1,5% –3 os., 23 lata: 0,5% –1 os., 25 lat: 0,5% –1 os., 27 

lat: 1% –2 os., 33 lata: 0,5% –1 os.) 
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`  
Wykres 1. Zestawienie procentowo–liczbowe analizowanej grupy działaczek 

ruchu pro–ana ze względu na wiek 
 

Interesującym elementem zebranych wyników są również infor-

macje dotyczące pułapów wagowych wybranej grupy działaczek 

ruchu pro–ana, gdzie statystycznie Motylek osiąga wagę stanowiącą 

53 kg, przy czym najniższa deklarowana waga wynosiła zaledwie 36 

kg (BMI: 13,9), a najwyższa, aż 87,5 kg (BMI: 32,5) – po uwzględ-

nieniu wzrostu badanych średni wynik wskaźnika Queteleta wynosił 

BMI równe 19,7 oznaczający wagę prawidłową, którą posiada aż 

65,5% społeczności pro–ana, szczegółowy rozkład osiągniętych wy-

ników BMI przedstawia się następująco: 

 3,5% – BMI < 15 (wygłodzenie); 

 12,5% – BMI 15–17,4 (wychudzenie); 

 10,5% – BMI 17,5–18,4 (niedowaga); 

 65,5% – BMI 18,5–24,9 (waga prawidłowa); 

 6,5% – BMI 25–29,9 (nadwaga); 

 1,5% – BMI +30 (otyłość). 
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Wykres 2. Zestawienie procentowe działaczek ruchu pro–ana ze względu na BMI 

 

W oparciu o przedstawiony przez autorki blogów pułap wagi do-

celowej, z uwzględnieniem wyłącznie wyraźnie sprecyzowanych 

wyników, określić można przeciętne progi finalnego Body Mass 

Index mieszczące się w zakresie 16,3, najwyższa deklaracja oczeki-

wanej wartości wynosiła 19,8, najniższa natomiast 11,6 – przypo-

rządkowując opisane w dane uściślić można rozkład docelowego 

BMI następująco: 

 wygłodzenie: BMI < 15 – 38%; 

 wychudzenie: BMI 15–17,4 – 31%; 

 niedowaga: BMI 17,5–18,4 – 13,5%; 

 waga prawidłowa: BMI 18,5–24,9 – 17,5%. 
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Wykres 3. Zestawienie procentowo działaczek ruchu pro–ana ze względu na 

docelowe BMI 
 

Blisko 2/3 Motylków uwzględnionych w grupie BMI precyzowa-

nego poniżej 15 (wygłodzenie), cele swoje formułuje jako jak naj-

mniej. Spośród osób uwzględniających w opisie aktualną wagę 76% 

definiuje efekt końcowy, pozostałe 24% dziewcząt zdaje się nie 

zmierzać ku określonym celom bądź ze względu na ewentualną moż-

liwość porażki unika wyznaczania limitu wagowego. 

Zastanawiającym pozostaje zagadnienie angażowania się w ruch 

pro–ana osób pragnących uzyskać BMI utrzymujące się w granicach 

normy (17,5%), z uwagi na możliwość podjęcia racjonalnych sposo-

bów obniżenia bądź zachowania masy ciała na poziomie wagi pra-

widłowej – przypuszczalnie jednostki te działalność w pro–ana trak-

tują w kategorii realizacji potrzeb akceptacji, tajemnicy, przynależ-

ności czy indywidualności. 

Proces gromadzenia danych statystycznych ujawnił tendencje do 

unikania podawania informacji dotyczących aktualnej masy ciała w 

przypadku osób notorycznie łamiących założenia żywieniowe pro–

ana lub niezadowolonych z uzyskanego efektu, dlatego też dane 

określające efekty i postępy (w dążeniu do perfekcji) stanowią wynik 

niereprezentatywny, jednak pozwalają na uwzględnienie ekstremal-
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nych rezultatów utraty, a także wzrostu wagi, gdzie rekordowym 

spadkiem jest osiągnięcie wagi niższej o 42 kg niż początkowa 

(wstępna masa ciała wynosiła blisko 100 kg), najwyższym natomiast 

deklarowanym przyrostem jest aż 23 kg (efekt napadów objadania 

się po wcześniejszym schudnięciu kilkunastu kilogramów). 

Bycie anorektyczką porównuje do bycia Bogiem – mamy nad 

wszystkim kontrole, same decydujemy o naszym życiu (ży-

cie=waga), same rysujemy sobie krzywą chudnięcia (…), żyjemy w 

pełnej harmonii, dążymy do perfekcji, jesteśmy czyste i lekkie… 

Bulimia to udawanie Boga, to oszukiwanie samej siebie… zjemy, 

poznamy smak, a nie przytyjemy, zarazem złamiemy główną zasadę: 

nie jedz! Miejmy szacunek dla swojego ciała i nie wpychajmy w 

siebie jak w jakiś worek (…). 

 

5. Pro–Mia 

W odpowiedzi na szeroką działalność idei pro–ana wytworzyła 

się podobna, równie popularna filozofia pro–mia, hołdująca w tym 

wypadku nie anoreksji, lecz bulimii – określające się mianem pro–

mia dziewczęta pragną być szczupłe, także uprawiają diety i gło-

dówki, jednak dodatkowo pozwalają sobie na złamanie restrykcyj-

nych zasad i objadają się, po czym by nie zrujnować efektów pono-

szonych wcześniej wyrzeczeń podejmują działania kompensacyjne, 

najczęściej prowokują wymioty (epizod objadania się – spontaniczny 

bądź planowany – poprzedzają specjalne, rytualne zakupy) – na fo-

rach i blogach miłośniczki bulimii wymieniają się cennymi dla nich 

poradami dotyczącymi skutecznego prowokowania wymiotów (tra-

dycyjne metody na tle polecanych przez forumowiczki okazują się 

niezwykle prymitywne), sposobami ukrywania i zatajania podejmo-

wanych działań, a także opiniami o najskuteczniejszych środkach 

przeczyszczających itp., wszystko oczywiście przyozdobione zdję-

ciami szczupłych i pięknych, młodych kobiet.  

Na blogach ruchu pro–ana, uczestniczki w założeniach deklaru-

jące zamiłowanie w kierunku anoreksji z jednej strony jednoczą się 

ze zwolenniczkami promia jako wiernymi towarzyszkami niedoli, z 

drugiej często dają swoisty wyraz niechęci i pogardy wobec bulimi-

czek, uważając wymiotowanie za niezwykle nieeleganckie, brudne, 

upokarzające, a epizody obżarstwa za uwłaczające silnej woli dowo-
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dy słabości i braku perfekcji. Dlatego też zaskakującym odkryciem 

pozostaje fakt, że dokonane autodiagnozy oraz specjalistyczne roz-

poznania zaburzeń odżywiania wskazują na spełnianie przez 72% 

działaczek pro–ana kryteriów diagnostycznych bulimii psychicznej 

bądź podtypu żarłoczno–wydalającego anoreksji psychicznej – 

13,5% badanej grupy przyznaje się do długotrwałych zaburzeń mie-

siączkowania (zanik miesiączki dłużej niż 3 miesiące to jedno z kry-

teriów anoreksji psychicznej), 53% do regularnego prowokowania 

wymiotów (28% podejmowało nieudane próby prowokowania wy-

miotów, co w sumie wskazuje na 81% zainteresowanie tego typu 

działaniami kompensacyjnymi charakterystycznymi dla bulimii), 

ponadto 83% Motylków stosuje środki przeczyszczające, w tym 35% 

nadużywa (codzienne dawki znacznie wyższe niż zalecane), blisko 

78% zażywa specyfiki wspomagające odchudzanie, z czego 21% 

zażywa leki wydawane wyłącznie na receptę. 

Jak wynika z treści dostępnych na blogach pro–ana, przynajm-

niej 4,5% analizowanej grupy było hospitalizowane z uwagi na za-

grażający stan fizyczny organizmu, także 10,5% w przeciągu trzech 

ostatnich miesięcy podejmowało terapię specjalistyczną w różnych 

formach, większość wbrew własnej woli (grupa ta przyznaje się do 

oszukiwania terapeutów oraz udział w terapii tylko ze względu na 

chęć zaprzestania prowokowania wymiotów). 

 

6. Motywy i skutki przynależności do Pro–Ana 

Po przeprowadzeniu badań z wykorzystaniem ukrytej obserwacji 

uczestniczącej Brotsky i Giles
86

 zdefiniowali jako podstawowe dąże-

nie użytkowników stron pro–ana uzyskanie wsparcia – badając to 

zjawisko autorzy uwzględniali takie aspekty, jak: nawiązanie relacji, 

tworzenie norm, potrzebę ujawnienia się, wsparcie w leczeniu (jak 

się okazało - możliwe do otrzymania)
87

. Podstawowym dążeniem 

użytkowników stron pro–ana jest uzyskanie wsparcia – potrzeby 

wsparcia i akceptacji zdecydowanie dominują nad aspektem wymia-

ny informacji na łamach stron, a sama akceptacja ma stanowić na-

grodę za umiejętne przestrzeganie norm ustanowionych w ramach 

                                                 
86

 Tamże. 
87

 Tamże. 
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danej społeczności. Zdobyta akceptacja jest niezwykle trwała, dlate-

go nawet decyzja o ewentualnym przejściu na leczenie nie wyklucza 

możliwości udziału w internetowej wspólnocie. Środowisko on–line 

stanowi tu alternatywę dla środowiska w realnym świecie, w którym 

brak akceptacji dla anoreksji, zatem związki poza internetową spo-

łecznością są dla chorujących najczęściej niesatysfakcjonujące. Do-

datkowo, niska samoocena chorych na anoreksję, zaangażowanych w 

społeczność pozwala na podtrzymywanie określonego obraz siebie. 

Zatem, mimo wszystkich korzyści czerpanych z członkostwa w 

świecie on–line, otrzymywane wsparcie nie może przynieść efektów, 

które dają intensywne, oczekiwane więzi w świecie rzeczywistym. 

Często akceptacja okazuje się na tyle trwała, że nawet decyzja o 

ewentualnym przejściu na leczenie nie wyklucza z udziału w interne-

towej wspólnocie
88

. 

Główne motywy uczestniczenia w społeczności pro–ana to: 

otrzymywanie emocjonalnego i społecznego wsparcia, przynależność 

do wspólnoty oraz ochrona ego – to oparcie dawane w wirtualnej 

wspólnocie kompensować ma braki istniejące w realnej rzeczywisto-

ści. Z tymi motywami silnie wiąże się motyw ochrony ego (osłabio-

ne pod wpływem niskiej samooceny rośnie w siłę na zasadzie po-

twierdzenia własnych zachowań w gronie podobnych osób, które 

jednocześnie stanowią jedyną przestrzeń ujawniania odbiegających 

od normy zachowań) – motywacją zatem pozostaje znalezienie śro-

dowiska, które zaakceptuje obecne ja, a nie szukanie sposobów na 

jego zmianę
89

.  

Podkreśla się często, że im wyższy jest wskaźnik potrzeby bycia 

chudym, tym większa potrzeba ochrony ego i przynależności do spo-

łeczności – im bardziej zwyczaje żywieniowe i zachowanie chorej 

odbiegają od normy, tym bardziej jest ona narażona na negatywną 

ocenę (grupa osób podobna jest pod względem sposobu odżywiania 

                                                 
88

 Tamże. 
89

 D. G. Mantella, Pro–Ana. Web-log uses and gratifications: towards 

uderstanding the pro-anorexia paradox, http://etd.gsu.edu/theses/available/etd-

04182007-194043/unrestricted/Mantella_Dana_G_200705_ms.pdf., 

(30.11.2012). 



144 

 

się – stwarza nowy przedział normy, w którym chora na anoreksję 

może liczyć na akceptację)
90

. 

W przeprowadzonych badaniach pilotażowych
91

 nad wpływem 

stron pro–ana na samoocenę udowodniono, że badane kobiety po 

obejrzeniu stron typu pro–ana prezentowały tzw. negatywny afekt, 

niższą społeczną samoocenę oraz niższe poczucie efektywności doty-

czące wyglądu (appearance selfefficacy) niż grupa kontrolna – młode 

kobiety same sugerowały, że oglądanie stron może jeszcze nasilić 

podejmowane przez nie zachowania zmierzające do redukcji wagi, 

zaobserwowano również podwyższenie poziomu koncentracji na 

własnym wyglądzie i porównywanie siebie do oglądanych obrazów. 

Autorki tych badań wykazały, że nawet jednorazowy kontakt ze 

stroną pro–ana może negatywnie wpłynąć na obraz siebie oraz sa-

mopoczucie
92

. 

 

7. Filozofia czy sekta? 

Niepokojącym faktem jest coraz częstsze porównywanie działań 

ruchu pro–ana do swoistej sekty, oddziaływującej w szczególności 

na zagubione, poszukujące celu, odmienności, przynależności i ak-

ceptacji młode osoby, i chociaż określenie sekta (łac. sequor – iść, 

podążać, łac. secare – oddzielić) pada zwykle odniesieniu do grup o 

charakterze religijnym to często nawiązuje również do grup wyzna-

jących radykalne poglądy sprzeczne z przyjętymi normami – przyj-

mując zatem kilka cech charakterystycznych w kontekście istnienia 

sekty możliwe jest wskazanie na pewne silnie wiążące aspekty wy-

stępujące w ideologii pro–ana. 

Specyfikę istnienia i działalności sekty najprościej możne wy-

znaczyć przy pomocy kilku odrębnych właściwości przysługujących 

tego rodzaju grupom, wskazując jako cechy charakterystyczne 

zwłaszcza takie prawidłowości jak izolacja (podział my – oni), wła-

sne zasady i rytuały naruszające istniejące normy społeczne, destruk-

                                                 
90

 Tamże. 
91

 A. M. Bardone–Cone, K. M. Cass, What does viewing Pro-Anorexia 

Website do? An experimental examination of website exposure and moder-

ating effect., Int. J. Eat. Dis., 2007, 40 (6), s. 537–548. 
92

 Tamże. 
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cyjny wpływ na rodziny członków pozostających poza sektą, hierar-

chia wśród członków i silna pozycja przywódcy, kontrolowanie każ-

dego aspektu życia członków sekty oraz świadome stosowanie psy-

chomanipulacji w celu pozyskania nowych członków skłanianych 

zazwyczaj do działania sprzecznego z ich dobrem. 

Wśród zwolenniczek pro–ana nie istnieje wyraźna hierarchia, 

trudno też o jednoznaczne wskazanie lidera całej grupy, jednak na 

pierwszy plan wyłania się grupa uprzywilejowanych działaczek (ad-

ministratorzy, moderatorzy) często tworzących tzw. grupy wsparcia 

w realnym świecie oraz stale zmieniająca się grupą uczestników 

pełniących role autorytetów – hierarchia ta pozostaje utrzymana w 

zupełnie innym klimacie i charakterze niż tradycyjnie uznana sekta, 

dotyczy zwykle jednego forum czy serwisu, zatem kontekst organi-

zacyjny i przywódczy pro–ana, jako sekty nie stanowi wyraźnego 

wskaźnika.  

Pozostaje jednak jeszcze szereg argumentów świadczących jed-

noznacznie o charakterze sekty w przypadku ruchu pro–ana: 

– izolacja manifestowana poprzez tworzenie zamkniętych spo-

łeczności internetowych dostępnych wyłącznie wtajemniczonym i 

uznanym użytkownikom, silne podkreślanie poczucia wyobcowania 

względem osób nie akceptujących ideologii określanych mianem 

zazdrosnych i słabych oraz poczucie wyższości i autorytetu społecz-

ności Motylków; 

– zasady i rytuały prezentowane głównie w postaci całkowicie 

sprzecznych z przyjętymi normami przykazaniami, motywami i ar-

gumentami uzasadniającymi celowość dążenia do ekstremalnego 

wychudzenia, jako miary sukcesu kosztem innych wartości również 

zdrowia, oraz często wyimaginowane listy porad i czynności moty-

wujących; 

– wpływ na rodziny przejawiający się zwłaszcza w uznaniu za-

chęcających do jedzenia rodziców za bezwarunkowych wrogów, 

których należy oszukiwać i przechytrzać; o destrukcyjnym wpływie 

przynależności do pro–ana świadczą także zamieszczane często w 

Internecie alarmujące wypowiedzi rodziców Motylków z prośbą o 

pomoc; 

– kontrola narzucana jest przez pro–ana w zasadzie tylko w 

kontekście jedzenia, jednak uwzględniając tu również jedno z głów-
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nych założeń ruchu sprowadzające wszystkie aspekty życia do dzie-

dziny odchudzania należy przyjąć, że sprawowanie kontroli nad je-

dzeniem oznacza praktycznie kontrolę nad wszystkimi kategoriami 

życia; 

– psychomanipulacja jawi się w przypadku pro–ana, jako zja-

wisko nieposiadające bezpośredniego kierunku, ponieważ zwolen-

niczki ruchu deklarują brak zainteresowania podżeganiem kogokol-

wiek do przyjęcia wyznawanej ideologii i stylu życia, jednak z dru-

giej strony samo manifestowanie terminów o pozytywnym wy-

dźwięku jak perfekcja, piękno, doskonałość, elegancja itp. w nie-

zwykły sposób wpływają na zaintrygowanie osób zwłaszcza niepew-

nych, zakompleksionych czy poszukujących życiowego celu – sfor-

mułowania te działają niczym reklama destruktywnej drogi Motyl-

ków, wobec czego należy je uznać za ewidentną psychomanipulację, 

choć najprawdopodobniej podświadomą, zdominowaną potrzebą 

uzasadnienia, sensu i słuszności drogi pro–ana; 

Rozpatrując ruch pro–ana w kontekście sekty jako grupy o cha-

rakterze religijnym można wyróżnić ponadto kolejne specyficzne 

cechy: 

– personifikacja choroby wyrażająca się w przyjęciu anoreksji 

jako żywej kobiety nazywanej pieszczotliwie Aną, sprowadzaną 

przez Motylki do roli przyjaciółki, duchowego przewodnika, wiernej 

towarzyszki, do której często generują listy z wydźwiękiem modli-

twy i prośby o doświadczenie jej pełnej obecności; 

– gloryfikacja chudości ujawniana najczęściej w postaci szeregu 

tzw. thinspiracji mających motywować naśladownictwo i wzorowa-

nie się na proponowanych sylwetkach modelek, aktorek czy innych 

celebrytek; thinspiracje sięgają tu już nawet bałwochwalczych przed-

stawień i ołtarzyków tworzonych na cześć anorektycznego ideału 

piękna; 

– zasady w formie dekalogu – pro–ana, podobnie jak każda re-

ligia, opiera się na niepodważalnych dogmatach i zasadach, które 

przedstawiają się tu w stwierdzeniach typu najważniejsze jest to co 

mówi waga oraz podstawowych zasadach ujętych w formie dekalo-

gu; wykorzystanie motywu biblijnego bardziej bezpośrednio przed-

stawia się na anglojęzycznych stronach pro–ana, gdzie Thin Com-

mandments jest analogią do Ten Commandments a jedną z najpopu-
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larniejszych thinspiracji stanowi przerobiona, odpowiednio do tema-

tyki, treść Psalmu 23 (Pan jest moim pasterzem) mówiąca o diecie, 

dążeniu do ideału, nieomylności wagi itp. 

– podział dobro–zło, gdzie jedzenie przedstawia się jako najczyst-

sza forma zła, natomiast głodówka jako sposób na oczyszczenie; 

– symbol przynależności do wspólnoty w formie bransoletki w 

kolorze czerwonym, stanowiący nie tylko symbol pro–ana ułatwiają-

cy rozpoznanie się w świecie realnym, ma także wspomagać silną 

wolę w trudnych do przezwyciężenia chwilach głodu;  

Na podstawie opisu stron internetowych poświęconych zaburze-

niom odżywiania się, Nasuwa się zatem kilka refleksji dotyczących 

znaczenia oraz roli portali dla chorych, ich rodzin oraz procesu cho-

rowania i leczenia – strony promujące anoreksję Pro-Ana i bulimię 

Pro-Mia, pełnić mogą co najmniej kilka destrukcyjnych funkcji.  

 

8. Podsumowanie 

Sugerując się licznymi opisami i deklaracjami zamieszczanymi 

na forach i blogach typu pro–ana należy zauważyć, że wyznające 

filozofię dziewczęta, określające się jako Motylki bądź Porcelanowe 

Motyle, prowadzą dobrowolnie styl życia przypominający funkcjo-

nowanie anorektyczki – ograniczają spożycie energetyczne do 200–

500 kcal dziennie, stosują głodówki, środki przeczyszczające i od-

wadniające, wykonują forsowne ćwiczenia fizyczne, w ewentualnych 

przypadkach niemożności uniknięcia posiłków prowokują wymioty, 

równocześnie ukrywając ten fakt przed otoczeniem, zwłaszcza rodzi-

cami, poprzez ćwiczenie nocą, potajemne pozbywanie się jedzenia, 

kłamstwa o rzekomo zjedzonych posiłkach czy złym samopoczuciu. 

Uczestnictwo czy też przynależność do ruchu pro–ana wykracza 

w pewnym stopniu również poza ramy wirtualnego egzystowania, 

ponieważ Motylki w realnym, codziennym życiu mają możliwość 

rozpoznania i nawiązania kontaktu z innymi zwolenniczkami ideolo-

gii, co ułatwić mają charakterystyczne bransoletki w kolorze czer-

wonym – bransoletka ponadto w zamiarze zwolenniczek pro–any ma 

za zadanie przypominać o dążeniu do perfekcji i wspomagać w trud-

nych do przezwyciężenia chwilach uczucia głodu (Motylki twierdzą, 

że dotknięcie bransoletki w sytuacji napięcia i zbliżającego się napa-
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du jedzenia pomaga im jednak wytrwać w swoich rygorystycznych 

postanowieniach). 

Oczywistym jest, że nie wszystkie dziewczęta deklarujące się ja-

ko pro–ana są anorektyczkami, mielibyśmy bowiem wtedy do czy-

nienia z problemem jadłowstrętu psychicznego dotykającym nawet 

blisko 40% nastolatek – część z nich rzeczywiście spełnia kryteria 

diagnostyczne anoreksji lub innego zaburzenia odżywiania, jednak o 

wiele większa jest ta grupa, dla których pro–ana to po prostu odchu-

dzanie bądź realizacja potrzeby przynależności do wspólnoty czy 

możliwość wyrażenia się a nie sposób na zyskanie perfekcjonistycz-

nej kontroli nad własnym ciałem i życiem. 

 

Streszczenie 

Możliwość komunikacji za pomocą Internetu wiele osób wyko-

rzystuje również jako formę wymiany myśli, bądź drogę do rozwią-

zania nieraz bardzo skomplikowanych problemów – opcja porozu-

mienia się ze sobą przy wykorzystaniu Internetu prowadzi do częste-

go tworzenia się formalnych bądź nieformalnych grup wsparcia czy 

pomocy. W kontekście zaburzeń odżywiania się komunikacja inter-

netowa osób mających bardziej lub mniej zaawansowane problemy z 

jedzeniem bądź posiadających zdiagnozowane zaburzenie z kręgu 

eating disorders, nie zawsze wiąże się z poszukiwaniem pomocy czy 

wsparcia.  

Artykuł stanowi próbę wyjaśnienia istoty oraz zagrożenia płyną-

cego z propagowania zaburzeń odżywiania przez ruch pro–ana – 

sama idea filozofii choć wydaje się niezwykle niedorzeczna, z całą 

pewnością popchnęła już niejedną osobę w proceder zagrażających 

zachowań nakierowanych na osiągnięcie rzekomej perfekcji.  

W ramach artykułu, poza wyjaśnieniem najistotniejszych poglą-

dów dotyczących anoreksji dokonana zostanie podstawowa analiza 

uczestniczek blogów i innych stron Internetowych typu pro–ana, ze 

szczególnym wskazaniem na charakterystykę grupy i samej działal-

ności zwolenniczek – zagadnienie to w literaturze prezentowane jest 

niezwykle rzadko z uwagi na brak dokładnego zapoznania się twór-

ców z problemem. Treść stanowić będzie zatem zbiór dokonanych w 

oparciu o praktyczną działalność Motylków istotnych wniosków, 

które mają na celu przedstawienie oraz wyjaśnienie istoty i rangi 
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problemu jakim jest propagowanie anoreksji psychicznej w katego-

riach stylu życia. 

 

Summary 

The ability to communicate over the Internet, many people also 

use as a form of exchange of ideas, or a way to resolve complex 

problems – the option to communicate with each other using the 

Internet leads to creation of formal or informal support groups. In the 

context of internet communication of people with more or less ad-

vanced problems with eating disorders or who have diagnosed eating 

disorder, not always associated with seeking help and support. 

The article attempts to explain the essence and the risks stem-

ming from promoting eating disorders by pro–ana movement – the 

very idea of philosophy, though it seems very ridiculous, for sure 

already pushed many a person in dealings threatening behavior 

aimed at achieving the supposed perfection. 

The article, in addition to an explanation of the most important 

views on anorexia, basic analysis will be made of the participants 

blogs and other Web sites such pro-ana, with particular reference to 

the characteristics of the group and supporters of the activity itself - 

the issue is presented in the literature is extremely rare due to the 

lack of accurate read the creators of the problem. Content will there-

fore be made on the basis of a set of practical activities butterflies 

important conclusions, which are intended to provide and explana-

tion of the nature and seriousness of the problem which is the promo-

tion of mental anorexia in terms of lifestyle. 
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Agnieszka Kaźmierczak (KUL) 

 
Tożsamość wirtualna: szansa czy zagrożenie? 

 

Wstęp 

W momencie stworzenia przestrzeni świata wirtualnego przez 

człowieka, ludzkość weszła na nowy obszar możliwości działania i 

przekazu. Kiedy w roku 1968 Ivan Sutherland stworzył pierwszy 

interfejs w postaci hełmu HMD (head- mounted display) otworzyła 

się „brama do innego świata”, jakim jest trójwymiarowa przestrzeń 

elektroniczna. Doprowadziło to do powstania nowego wymiaru, 

jakim jest cyberprzestrzeń rozumiana jako „[…] witalność nieogra-

niczona przestrzenią i czasem, [jako] domena bitów- matematycznie 

uporządkowanych kodem binarnym abstrakcyjnych rzeczywisto-

ści”
93

. Bardziej literacko i metaforycznie określił to J. P. Barlow 

założyciel Fundacji Elektronicznego Pogranicza: „cyberprzestrzeń, w 

obecnym kształcie, ma dużo wspólnego z XIX wiecznym Dzikim 

Zachodem, pograniczem. Jest rozległym terytorium, nieopisanym, 

niejednoznacznym kulturowo i prawnie, sprawiającym trudności w 

poruszaniu się, a zarazem otwartym na zasiedlenie. Wiele instytucji 

już rości sobie prawa do tego miejsca, choć faktyczni tubylcy są 

niezależni i samotni, czasem aż do granic socjopatii. Jest doskona-

łym miejscem dla wyrzutków społecznych i nowych idei na temat 

wolności”
94

.  

Z definicji tych wynika, że określenie pojęcie przestrzeni wirtu-

alne należy szukać na pograniczu informatyki, filozofii i potocznego 

rozumienia. W filozofii rozumienie wirtualności jest tożsame z tym, 

co potencjalne, czyli tym, co nie jest aktem. W Słowniku PWN od-

najdujemy dwa rozumienia wirtualności: filozoficzne i informatycz-

ne. Wirtualny to:  

„1. stworzony w ludzkim umyśle, ale prawdopodobnie istniejący 

w rzeczywistości lub mogący zaistnieć  

                                                 
93

 M. Konieczak, Poszukiwanie tożsamości w cyberprzestrzeni.-

http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2011/referaty2011/konieczniak.pdf 

(11.02.2013). 
94

 Tamże., s. 2. 

http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2011/%20referaty2011/konieczniak.pdf
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2. wykreowany na ekranie komputera, telewizora, ale tak reali-

styczny, że wydaje się rzeczywisty”
95

.  

W rozumieniu potocznym wirtualność kojarzy się z nierzeczywi-

stością, z abstrakcją. Rozumienie to prowadzi do stwierdzenia, że 

rzeczywistość wirtualna posiada wszystkie cechy rzeczywistości w 

ogóle, oprócz jednej realności. Nie przeszkadza to jednak człowie-

kowi współczesnemu w coraz powszechniejszym korzystaniu z jej 

możliwości. Przenosi on coraz wyraźniej swoje życie do cyberprze-

strzeni. Realność rzeczywista i wirtualności stają do siebie w relacji, 

przenikają się, co w konsekwencji prowadzi do zatarcia się granicy 

między tym, co empiryczne i tym co wygenerowane przez maszynę. 

W. Welsch opisuje to zjawisko twierdzenie, że „[…] wstępując w 

wirtualny świat jak w realny, dostajemy konkretnego doświadczenia, 

że wirtualności także bywa realnością, a stąd może zrodzić się przy-

puszczenie, że wszystko, co realne z innego punktu widzenia, jest 

wirtualne”
96

. 

Na obszarze tych dwóch światów znajduje się świadomość 

człowieka, oraz elementy, które kształtują jego tożsamość. Czy jed-

nak w tak zmiennej i nieokreślonej rzeczywistości, jakim jest prze-

strzeń wirtualna możemy mówić o tożsamość istoty ludzkiej? Aby 

odpowiedzieć na to pytanie przedstawię analizy aktywności człowie-

ka współczesnego w przestrzeni wirtualnej na podstawie badań staty-

stycznych, następnie wyjaśnię pojęcie tożsamości, oraz przedstawię 

zagrożenia i szanse wynikające z ukształtowania się nowego zjawi-

ska jakim jest labilna tożsamość wirtualna.  

W podsumowaniu przeanalizuję współczesne formy wyrazu tożsa-

mościowego człowieka, które określają go na obszarach aktywności 

własnej jak praca, komunikacji interpersonalna oraz działalności kultu-

rowa i społeczna, jednak bardzo mocno związane z wpływem powstania 

i ingerencji nowych technologii w egzystencję istoty ludzkiej. 

 

1. Obecność przestrzeni wirtualnej w życiu człowieka 

                                                 
95

 Wirtualność, [w:] http://sjp.pwn.pl/slownik/2536590/wirtualny (11.02.2013). 
96

 M Ostrowicki, Wirtualne realis. Estetyka w epoce elektroniki, Kraków 

2006, s. 26. 
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Według badań CBOS z czerwca 2012 roku ponad połowa, bo aż 

56% Polaków korzysta regularnie z Internetu, czyli przynajmniej raz 

w tygodniu. Jest to bardzo duży wzrost w stosunku do ostatnich dzie-

sięciu lat. W roku 2002 tylko 17% dorosłych Polaków korzystała z 

możliwości przestrzeni wirtualnej regularnie. Samo użytkowanie 

przestrzeni online przez przeciętnego obywatela RP odbywa się naj-

częściej w domu. Z tej metody korzysta aż 97% respondentów. W 

następnej kolejności korzystają w szkole lub pracy (45%). Najrza-

dziej w kawiarenkach internetowych (2%), oraz innych form dostępu 

jak np. sieci bezprzewodowe w centrach handlowych lub bezpłat-

nych strefach dostępu miejskiego (13%). Zauważalna jest tendencja 

do zmniejszania się korzystania z tzw. stałego łącza. Rozwój syste-

mów łączności bezprzewodowej spowodował wzrosła liczba inter-

nautów korzystających z indywidualnej sieci tego rodzaju. 92% re-

spondentów korzysta z tej formy łączności poza domem, a 65% w 

domu
97

. Wśród osób korzystających z internetu w domu dominują 

studenci, właściciele firm, oraz pracownicy etatowi i zatrudnieni na 

część etatu. Do tej grupy zaliczamy również osoby, które posiadają 

pod opieką dzieci do lat 18
98

. 

Wśród osób korzystających z możliwości świata wirtualnego 

dominują osoby w wieku 18-24 lat według badań CBOS-u
99

 oraz 15-

19 lat według raportu World Internet Projekt Polska 2011
100

. Cechu-

je je regularność interakcji między świtem internetu a działanie wła-

snym w świecie realnym. Regularność korzystania z możliwości 

strefy online łączy się z takimi czynnikami jak poziom wykształcenia 

jednostki, miejsce zamieszkania, wykonywaną pracą oraz płcią
101

. W 

2011 roku w Polsce wśród osób o wykształceniu wyższym 85% z 

nich korzystało z możliwości strefy wirtualnej. Studenci i uczniowie 

aż w 100% korzysta z tej formy zdobywania informacji. O wykształ-

ceniu podstawowym tylko 19% z nich wchodziło w obszary prze-

                                                 
97

 Zob. Komunikat z badań CBOS Korzystanie z internetu, Warszawa, czer-

wiec 2012, s. 1-5. 
98

 Zob. World Internet Projekt Polska 2011, s. 23. 
99

 Zob. Komunikat z badań CBOS Korzystanie z internetu, Warszawa, 

Czerwiec 2012., s. 5.  
100

 Zob. World Internet Projekt Polska 2011, s. 21. 
101

 Zob., Tamże., s. 21. 



154 

 

strzeni wirtualnej, z wykształceniem zawodowym 52%, a z średnim 

71%
102

. W 2012 roku tendencja ta wśród badanych respondentów 

CBOS utrzymała się. Z internetu korzystali niemal wszyscy dorośli 

posiadający wykształcenie wyższe (94%) i ponad dwie trzecie ankie-

towanych z wykształceniem średnim (69%), a najrzadziej osoby z 

wykształceniem zawodowym (38%) i podstawowym (21%)
103

. Oso-

by młodsze częściej korzystają z internetu. Poruszanie się dla nich w 

świecie online stało się jednym z powszechniejszych sposobów zdo-

bywania wiedzy. Osoby starsze rzadziej korzystają z możliwości 

przestrzeni wirtualnej
104

.  

Zauważalne jest coraz częstsze przenoszenie prozaicznych czyn-

ności życia codziennego w sferę wirtualną. Według badań CBOS-u z 

2012 roku co piąty dorosły Polak robi zakupy przez internet. Do 

rzeczy najczęściej kupowanych należy odzież, obuwie, sprzed elek-

troniczny, oraz artykuły dziecięce, motoryzacyjne i edukacujne w 

postaci e-booków i audiobooków. Trzy piąte z internautów korzysta 

z wirtualnych kont bankowych, a co trzeci pobiera darmowe progra-

my, muzykę i filmy. 9% internautów korzysta z elektronicznego 

dostępu do archiwów czasopism, oraz uczestniczy w debatach na 

serwisach zamkniętych (wymagających wcześniejszego zalogowania 

się). Niemal połowa internautów korzysta z komunikatorów teksto-

wych. Stanowią oni 47% respondentów. 36% robi to przy użyciu 

komunikatorów głosowych typu np. Skype
105

.  

Dużą popularnością wśród osób wchodzących w obszar wirtual-

nego realis cieszą się portale społecznościowe typu faacebook lub 

nasza klasa. Korzysta z nich aż 59% internautów. Podstawowym 

celem do jakiego zostają użyte jest podtrzymanie kontaktów towa-

rzyskich. 19% respondentów poszukuje nowych znajomości za ich 

pośrednictwem. Wykorzystywane są one również do pozyskiwania 

informacji dotyczących życia prywatnego innych osób, oraz wymia-

                                                 
102

 Zob. Tamże., s. 21. 
103

 Zob., Komunikat z badań CBOS Korzystanie…, s. 2. 
104
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ny materiałów i różnego rodzaju treści jak np. muzyka, filmy, infor-

macje o wydarzeniach kulturalnych
106

.  

Badania te dowodzą, że coraz częściej człowiek współczesny 

sięga do możliwości sfery wirtualnej i przenosi na jej obszary swoją 

aktywność. Wchodząc w tak niestabilny i mozaikowo aksjologicznie 

świat staje przed dylematem określenia swojej tożsamości, oraz pró-

by samookreślenia.  

 

2. Rozumienie pojęcia tożsamości 

Sam termin „tożsamości” pochodzi z filozofii. Rozumiany jest 

on w dwojaki sposób. W pierwszym znaczeniu oznacza bycie takim 

samym lub tym samym. Jest to tożsamości numeryczna lub jako-

ściowa. W tym znaczeniu pytami o podobieństwo danych rzeczy do 

siebie. Jest to myślenie w kategoriach logicznych. Zastanawiamy się, 

czy możemy mówić o jednej rzeczy tego samego rodzaju w obszarze 

bytów ożywionych, czy o wielu różnych. Inne rozumienie tożsamo-

ści przedstawia J. Lock. Odróżnił on treść przedmiotu, od tego, czym 

dany przedmiot jest. Analizując tego rodzaju tożsamość pytamy, o to 

czym jest, lub kim jest dany przedmiot. Lock twierdzi przy tym, że 

„[…] dwie rzeczy tego samego rodzaju nie mogą się dokładnie w 

tym samym miejscu i w tym samym czasie”
107

. Miejsce i czas okre-

śla jako kryterium stwierdzenia tożsamości przedmiotów martwych i 

organizmów żywych.  

Dla określenia tożsamości dwojga ludzi filozof przewiduje do-

datkowe kryteria- uczestnictwo w jednym życiu oraz posiadanie 

miana osoby. Dla Locka bycie człowiekiem i osoba nie było tym 

samym. Termin człowiek odnosił się do biologiczne obszaru życia 

istoty ludzkiej. Określenie osoba obejmuje natomiast wszystko to, co 

jest wyrazem czysto ludzkiego działania, czyli inteligencję i zdol-

ność namysłu nad sobą samym
108

. Często te dwie tożsamości okre-

ślane są dla ułatwienia terminami angielskimi: same dla określenia 

pierwszego typu i self dla drugiego. We współczesnej literaturze 
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 Zob., Tamże., s. 12-13.  
107

 J. Locke, Rozważania na temat rozumu ludzkiego, t.1, tłum. B. Gawęcki, 

Warszawa 1955, s.461. 
108

 Zob., Tamże., s.461-472. 
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psychologicznej i filozoficznej najczęściej dla określenia tożsamości 

człowieka używa się rozumienia zawartego w typie self
109

. 

Pojęcie tożsamości należy odróżnić od pojęcia osobowości, cha-

rakteru lub temperamentu. Mimo, iż terminy te często używane są 

zamiennie, to nie obejmują swoim zakresem tego samego obszaru 

aktywności istoty ludzkiej. Badając osobowość, temperament lub 

charakter człowieka dowiadujemy się jaki on jest, czyli np. co lubi, 

jakie preferencje zachowania w danej sytuacji przedstawia oraz jak 

reaguje na elementy stresogenne. Parametry te opisują najbardziej 

typowe zachowanie danej osoby w danej sytuacji. Znajomość ich 

pozwala na przewidzenie tego, jak się ktoś zachowa. Analizując 

zagadnienie tożsamości człowieka dowiadujemy się kim jest. Samo 

pojęcie jest trudne do zdefiniowania i jednoznacznego określenia. 

Szereg filozofów i psychologów posiłkowało się z próbą zdefi-

niowania tego zagadnienia. B. Russell pisał, że „ […] tożsamość to 

nic innego jak zbiór właściwości czy faktów związanych z danym 

kimś (kogo można wskazać, np. palcem), a określić czyjaś tożsa-

mość, to wyliczyć fakty czy tez podać listę właściwości charaktery-

zujących tego kogoś. Te fakty określane są często jako biograficz-

ne”
110

. W tym znaczeniu tożsamość będzie elementem składowym 

pojemności pamięci autobiograficznej wyrażonej w reprezentacjach 

poznawczych właściwości istotnych dla danego człowieka, oraz re-

prezentacji jakiejś części siebie samego. Inne rozumienie tożsamości 

przedstawia polski psycholog J. Madrosz- Wróblewska. Pisze, że 

„[…] na tożsamość składają się elementy wiedzy o własnej osobie, 

które są w najwyższym stopniu charakterystyczne dla Ja, którym 

podmiot przypisuje szczególną wagę. […]”
111

. 

E. Erikson definiuje tożsamość „[…] jako nabyta w procesie 

rozwoju przekonanie, że wewnętrznej niezmienności i ciągłości to-

warzyszą niezmienność i ciągłość znaczenia własnej osoby dla in-

nych ludzi. Tożsamość to poczucie, że jest się kimś unikalnym, a 

jednocześnie zintegrowanym w obrębie społecznego układu odnie-

                                                 
109

 A. Gaudowa, Tożsamość człowieka, Kraków 2000, s. 57-59. 
110
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sienia, w którym pełni się określoną rolę, zgodnie z która można 

postępować”
112

. Podobne stanowisko zajmuje W. Schlenker. Twier-

dzi on, że mianem tożsamości można określić obraz danej jednostki 

w świadomości ludzi go otaczających. Za jej komponenty uważa 

fakty, konstrukty, przekonania, wartości, standardy postępowania i 

składniki obrazowe tworzące całościowy portret jednostki jako istoty 

społecznej
113

.  

Na gruncie nauk humanistycznych istnieje wiele definicji i okre-

śleń tożsamości człowieka. W tak dużej różnorodności myśli i zało-

żeń można odnaleźć jednak pewne wspólne elementy. Najczęściej 

wymienianymi kryteriami określającymi tożsamości człowieka są: 

poczucie własnej spójności, poczucie ciągłości, względnej niezmien-

ności własnej osoby oraz poczucie odrębności od otoczenia. To wła-

śnie te podstawowe kryteria pozwalają nam określić, czy tożsamość 

danego człowieka jest ukształtowana.  

 

3. Tożsamość a świat wirtualny 

Kryteria opisane powyżej nie odnoszą się jednak do rzeczywi-

stości wirtualnej. Nie zachodzą tutaj relacje społeczne, tylko pomię-

dzy maszyną a człowiekiem. Jest to bardzo specyficzna relacja. 

„Związek człowieka z urządzeniem nie jest traktowany w katego-

riach użytkowych, jest to raczej współistnienie na tej samej płasz-

czyźnie- człowiek i urządzenie prowadzą dialog, w pewnym sensie 

człowiek staje się urządzeniem, które traktowane jest jak elektro-

niczny partner. Sztuczna rzeczywistość jest środowiskiem prze-

strzennym, zdolnym do zamanifestowania się człowiekowi poprzez 

światło i dźwięk, angażując odbiorcę i powodującym zaitrygowanie 

– jakby sztuczna rzeczywistość na swój sposób wciągała, zapraszała 

człowieka do wspólnego tworzenia lub zaistnienia. Jest jako poten-

cjalne i zdolne do współtworzenia z odbioru medium, podbudowują-

ce działania człowieka, swoiście wspomagające ludzkie możliwości 

w procesach interaktywnego oddziaływania”
114

. W obszarze tego 
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rodzaju oddziaływania tworzą się dwie tożsamości: człowieka off i 

człowieka on. Człowiek off istnieje w świecie realnym. Jego tożsa-

mość wyznacza się poprzez wskaźniki opisane wcześniej. Człowiek 

on istnieje w przestrzeni wirtualnej poprzez swojego awatara, kame-

rę lub wpis na blogu. Nie jest to tożsamość stała. Do świata wirtual-

nego istota ludzka może wchodzić, lub nie. Może podejmować inte-

rakcje z maszyną, lub nie. To czy przyjmuje tożsamość człowieka on 

zależy tylko i wyłącznie od jego preferencji, ponieważ na obszarze 

rzeczywistości wirtualnej to on określa, kim jest
115

.  

Istota ludzka musi podjąć wysiłek, aby zdefiniować siebie w tak 

wąskim obszarze możliwości jakie daje maszyna. Z drugiej jednak 

strony rzeczywistość wirtualna jest pewnego rodzaju formą „elektro-

nicznego raju”. Welch opisuje ryzyko wynikające z samodefiniowa-

nia się człowieka w obszarze cyberprzestrzeni. Pisze: „podmiot może 

utracić przywilej wyboru [świata w którym egzystuje], nie ze wzglę-

du na nieświadome pomieszanie sfer, ale ze względu na postępujące 

przyswajanie i przyzwyczajanie się do doskonalszej formy ‘realne-

go’, tj. świata elektronicznego rzeczywistości wirtualnej. Świado-

mość „wchłania” sferę wirtualną, sposoby w niej działania i wzorce 

doświadczenia, które mogą się stać jedynym wzorcem działania. 

Doświadczenie rzeczywistości elektronicznej jest zapośredniczone 

poprzez technologię, która jakby ochrania i zabezpiecza wirtualność 

przed porównaniem ze światem realnym, interaktywny interfejs jest 

strażnikiem bezpiecznej egzystencji w wirtualności. Dokonując wy-

boru świata elektronicznego, człowiek wybiera świat, w którym mo-

że lokować myśli, wyobrażenia, umieszczać samego siebie lub pro-

wadzić równoległe do rzeczywistości życie, egzystować”
116

.  

Człowiek dzięki swojemu awatarowi może przybrać nowe, do-

skonalsze ciało. Przykładem tej formy samokreowania się człowieka 

w przestrzeni wirtualnej są gry Second Life. W tym świecie nie ma 

słabości takich jak choroby, starość czy niepełnosprawność. Wszy-

scy są młodzi i piękni. Nie są ograniczeni żadnymi zasadami moral-

nymi, czy prawami. Tylko od nich zależy, jaką płeć wybiorą, kolor 

włosów czy budowę ciała. „Ten elektroniczny świat w komputerze 

                                                 
115

 Zob., Tamże., s. 24. 
116

 Tamże., s. 32-33. 



159 

 

jest tak skonstruowany, że użytkownik zostaje w niego włączony nie 

tylko w znaczeniu systemu komputerowego, ale w sieć zobowiązań, 

które są przenoszone z realności, np. zasady współżycia, emocje, 

uczucia. Może się tak stać, że „życie” jest tam dla nas łatwiejsze i 

pełniejsze, chociaż toczy się w środowisku elektronicznym”
117

. Z 

drugiej jednak strony cyberprzestrzeń stwarza duże możliwości dla 

człowieka. Dzięki obecności wirtualnej istota ludzka może znajdo-

wać się w wielu miejscach jednocześnie. Nie jest ograniczona cza-

sem, ani przestrzenią. Dodatkowo funkcjonuje ona, nawet po wylo-

gowania się człowieka z systemu. Przestrzeń wirtualna pozwala 

również na komunikowanie się w nowej perspektywie. Wideo roz-

mowy pozwalają na prowadzenie rozmów biznesowych, o pracę lub 

przyjęcie na studia bez wychodzenia z domu lub biura.  

Wirtualny doradca pomoże w kupnie domu, wyborze kredytu, 

partnera życiowego lub wypisze nam wirtualną receptę jeśli opisze-

my mu nasze objawy chorobowe. Za jednym kliknięciem myszki 

możemy zrobić przelew, zakupić kurs językowy a nawet dowiedzieć 

się, kiedy umrzemy. Wszystko to jest możliwe w przestrzeni wirtu-

alnej, ponieważ nie posiada ona ograniczeń w aspekcie pojemności 

wiedzy w niej zawartej, a w przyszłości nawet może zastąpić nasz 

niedoskonały empiryczny świat. 

 

4. Świat wirtualny a nowe formy określania siebie 

Według Erika Fromma współczesny człowiek spostrzega siebie 

jako towaru, a wartość samego siebie jako wartość wymienną. Zja-

wisko to psycholog opisuje w swojej książce Niech się stanie czło-

wiek. Z psychologii religii z roku 1947. Fromm wysuwa tezę, że dla 

odniesienia sukcesu przez współczesnego człowieka nie wystarczają 

same umiejętności, lecz potrzebne są, także odpowiednie predyspo-

zycje charakteru. Najważniejsza jest jednak „transakcja” dokonywa-

na przez każdą istotę ludzką wewnątrz swojej świadomości. Współ-

cześnie liczy się, czy dana osoba jest w stanie się „sprzedać”, czy jej 

zespół cech osobowościowych jest godny zainteresowania. Prowadzi 

to do zaprzestaniem zainteresowania się własnym życiem czy szczę-

ściem, a nakierowaniem działań na dostosowanie się do potrzeb ryn-
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ku. Potrzebne informacje na ten temat człowiek zdobywa od wycho-

wawców, ale także przez różnego rodzaju formy przekazu jak tele-

wizja, kolorowa praca, reklamy oraz internet. Na podstawie zdoby-

tych informacji tworzy życiowe wzorce zachowania
118

. Miejsce rze-

czywistego poczucia tożsamości zajmuje prestiż, statut, oraz sukces 

rozumiany jako wizerunek społeczny, a współcześnie również na 

obszarze online. Indywidualne cechy człowieka, to, co w nim dobre i 

wartościowe, stają się dla niego obciążeniem. Relacje międzyludzkie 

stają się powierzchowne i pozbawione uczuć. Człowiek jako towar 

nic nie znaczy, ponieważ jest zastępowalny. Według Fromma pro-

wadzi to do zmienności i kolaży zachowań człowieka dostosowa-

nych do danych okoliczności. „Dominuje właściwie pustka tj. brak 

jakichkolwiek specyficznych własności. Pustak ta może się wypełnić 

taką cechą, na jaką jaka jest akurat zapotrzebowanie. Cechy stałe 

mogą być nawet szkodliwe. Każda stała cecha charakteru mogłaby 

któregoś dnia wejść w konflikt z wymogami rynku. Dlatego lepiej, 

że takich cech nie ma. Osobowość merkantalna musi być wolna od 

wszelkiej identyczności czy indywidualności”
119

. 

Podobne stanowisko przedstawiają T. Szkudlarczyk i Z. Melo-

sik. Twierdzą oni, że współczesny człowiek znajdujący się w okresie 

nieskończonych możliwości określania swojej tożsamości. Może 

zmieniać ją dowolnie i dostosowywać do potrzeb społeczno- kultu-

rowych, lub osobistych preferencji. Miejscem, gdzie możliwość ta 

nie ma żadnych ograniczeń jest przestrzeń rzeczywistości wirtualnej. 

Psychologowie podają formy współczesnej tożsamości człowieka: 

„globalna przezroczysta”, „globalna każda”, „upozorowana”, „su-

permarket”, „amerykańska” oraz „brzytwa”. Podkreślają przy tym, 

że nie utrzymują się one w sposób stały w świadomości człowieka, 

oraz ulegają one częstej zmianie i modyfikacjom, jak również nigdy 

nie występują w formie czystej
120

. 
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Tożsamość „globalna przezroczysta” dotyczy typu współczesne-

go mieszkańca świata. Powstała ona na potrzeby wielkich korporacji 

i instytucji międzynarodowych. Osoba taka cechuje się niewrażliwo-

ści na różnorodność kultur i obyczajów. Bez problemów dostosowu-

je się do warunków panujących w danym środowisku społecznym. 

Unika konfrontacji własnych preferencji z preferencjami wyznawa-

nych przez inne kultury. Postrzega je w kategoriach egzotyki, który-

mi można pozachwycać się a następnie zapomnieć. Osoby takie są 

pragmatyczne, optymistyczne, zorientowane na działanie i sukces, 

oraz komunikatywne i otwarte. Spotkanie jednak z nimi jest trudne. 

Ludzie o tożsamości „globalnej przezroczystej” nie zdejmują zwykle 

maski profesjonalisty, który spostrzega świat w kategoriach opty-

malności, wydajności i efektywności. Psychologowie uważają, że 

tożsamością tego rodzaju cechują się głównie mieszkańcy Unii Eu-

ropejskiej
121

.  

Osoby przedstawiające tożsamość „globalna każdą” cechuje się 

ambiwalencją postawy. Bez problemu dostosowuje się do obrazu 

człowieka urodzonego w danej kulturze. Zlewa się z nią. Często nie 

jest możliwe określenie, czy jest przedstawicielem danej kultury w 

której obecnie zamieszkuje, czy wywodzi się z innej. Osoba taka jest 

przykładem, że „różnice można wkomponować w tożsamość- ambi-

walencja wzbogaca, choć bez wątpienia jest ona źródłem permanent-

nego niepokoju”
122

. 

„Tożsamość upozorowana” narodziła się wyniku pozbawienia 

stabilności znaczeń przez sfragmentyzowane przekazy medialne na 

gruncie telewizji, internetu, oraz współczesną ideologii konsumpcji. 

„Kształtowanie takiego typu tożsamości jest częścią szerszego zjawi-

ska nazywanego przez B. Aggera „postmodernizm NYT”. Jest to styl 

życia publicznego propagowany przez nowojorskie czasopismo typu 

„New York Time” (stąd NYT), „New Yorker” czy „Rolling Stone”. 

Całkowicie aprobuje się tutaj ideę społeczeństwa konsumpcji, odrzu-

cana jest też możliwość radykalnej zmiany społecznej. W podejściu 

tym „treść” zastępowana jest przez „styl”. Występuje przy tym czę-
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ste poczucie absurdu odnośnie prowadzonej egzystencji, czego skut-

kiem jest przyjęcie nihilistycznej postawy wobec życia”
123

.  

Tożsamość „amerykańska” według psychologów oddaje najpeł-

niej charakter epoki postmodernistycznej. Ameryka stała się wzorem 

i standardem dla tworzenia wartości na świecie. Psychologowie uza-

sadniają to założenie metaforycznie twierdząc, że „[…] Japończycy 

tworzą najlepsze technologie, Francuzi- najlepsze perfumy, Szwajca-

rzy- najlepsze zegarki, Amerykanie- najlepsze marzenia”
124

. Amery-

ka jest symbolem wolności, różnorodności i miejsca dla każdego. 

Obrazem szerokich możliwości i szansy na lepsze życie. 

Fragmentarystyczne formy tożsamości opisane powyżej prowa-

dzą coraz częściej do tworzenia się fundamentalistycznych koncepcji 

tożsamości. Opierają się one na podkreślaniu różnic pomiędzy 

przedstawicielami danych kultur obejmujących odrębność w aspek-

cie rasy, religii oraz pochodzenia etnicznego. Taką formę tożsamości 

Melosik i Szkudlarek określają terminem „brzytwa”. Podstawowa jej 

cechą jest esencjonalistyczne określenie formy różnicy jako podsta-

wy konstruowania tożsamości z jednoczesnym pomijaniem i margi-

nalizowaniem wszystkich tych osób, które „nie pasują” do danego 

wzorca. Łączy się ona często z poczuciem wyższości wobec innych 

kultur, oraz nacjonalizmem rozumianym w sposób negatywny
125

.  

Żadna z opisanych form tożsamości, czy to na obszarze realnym, 

czy wirtualnym, nie występuje u człowieka współczesnego w formie 

czystej. Kumuluje on wszystkie opisane formy tożsamościowe w po-

staci mozaiki zawartej w świadomości. Trudno określić, która z nich 

dominuje w danym momencie. Prowadzi to do sytuacji w której lu-

dzie, nie są wstanie określić w jakim kierunku podążają i do czego 

dążą. Jest to sytuacja niezwykle trudna. Człowiek współczesny od-

czuwa samotność. W świecie realnym w którym dominuje zmienność 

i brak autorytetów nie może znaleźć oparcia. W świecie wirtualnym, w 

którym dodatkowo nie ma żadnych praw i ograniczeń w kreowaniu 

siebie tworzy się sztuczne punkty odniesienia, które wprowadzają 

chaos do i tak relatywnego życia człowieka współczesnego.  
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Podsumowanie 

W temacie artykułu zadałam pytanie, czy tożsamość wirtualna 

jest szansą czy zagrożeniem dla człowieka. W świetle analizy 

stwierdzić mogę, że zależy to od samej jednostki, oraz jej poczucia 

autonomii rozumianego jako istnienie własnego systemu ocen, zadań 

i odpowiedniej wiedzy, wyróżniające ją w obszarze tak trudnego do 

zdefiniowania świta online. Dysponując wiedzą o świecie i o sobie 

samym istota ludzka jest w stanie zrozumieć sens zdarzeń i faktów. 

Sprawia to, że człowiek jest w stanie modyfikować dążenia i pra-

gnienia w stosunku do rzeczywistości (wirtualnej lub realnej), lub tę 

rzeczywistość zmieniać, gdy nie jest z nimi zgodna. To właśnie od 

tego rodzaju świadomości zależy, czy rzeczywistość wirtualna znie-

woli człowiek, czy stanie się tylko narzędziem pozwalającym na 

dalszy jego rozwój. 

 

Streszczenie 

Żyjemy w czasach niezwykle szybkiego rozwoju technologii i 

techniki. Cyberprzestrzeń staje się nieodłącznym elementem życia 

człowieka. Bez wychodzenia z domu internauta może robić zakupy, 

przelewy bankowe, ukończyć studia a nawet komunikować się i od-

naleźć partnera życiowego. Może również stworzyć „siebie od no-

wa” dzięki platformom secondo life. Dzięki nim istota ludzka może 

stać się tym, kim naprawdę chce być. Nie musi ograniczać się do 

słabości i niedoskonałości stworzonych przez naturę.  

Z jednej strony stwarza to ogromne możliwości rozwoju, zdo-

bywania wiedzy oraz nowych doświadczeń przez człowieka, z dru-

giej natomiast, tworzy zagrożenie utraty tożsamości, oraz zdolności 

odróżniania rzeczywistości realnej od wirtualnej. 

 

Summary 

Virtual identity: danger or opportunity for modern man?  

We live in times of extremely fast technical development. Cy-

berspace becomes part and parcel of everyday life. Internaut can do 

the shopping, make a bank transfer, graduate, communicate with 

others or find a life partner without even leaving his room. He can 

also ‘create himself anew’ through the second life platforms, where 
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human being can become what he really wants to be. He doesn’t 

need to limit himself to his nature’s weaknesses and imperfections. 

On the one hand it gives great opportunities to development, acquire 

knowledge and new experiences, on the other hand it creates danger 

of loss of identity and the ability to distinguish the real from virtual 

reality. 
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Renata Matusiak (KUL) 

 

Przestępczość internetowa wobec dzieci 

 

Wstęp 

Bardzo często spotykamy się z pojęciem przestępczości kompu-

terowej, z racji braku znajomości problematyki tego zjawiska w in-

ternecie użytkownicy komputerów nie traktują go jako realne zagro-

żenie. W literaturze przedmiotu można spotkać wiele definicji i nazw 

przestępczości komputerowej min. cyberprzestępczość, przestęp-

czość z użyciem komputera i sieci
126

. Zgodnie z definicją K. J. Jakub-

skiego, przestępstwo komputerowe jest to zjawisko kryminologiczne, 

obejmujące wszelkie zachowania przestępne związane z funkcjono-

waniem elektronicznego przetwarzania danych, godzące bezpośred-

nio w przetwarzaną informację, jej nośnik i obieg w komputerze oraz 

w całym systemie połączeń komputerowych, a także w sam sprzęt 

komputerowy oraz prawo do programu komputerowego
127

.  

Wachlarz przestępstw dokonywanych za pomocą internetu jest 

bardzo szeroki, należy zauważyć jednak, że internet i komputer jest 

także narzędziem do dopełnienia działalności przestępczej w świecie 

rzeczywistym. W publikacjach Interpolu, czyli międzynarodowej 

organizacji policji, która zajmuje się ściganiem cyberprzestępczości 

na arenie międzynarodowej istnieje wiele przykładów przestępstw 

rozwijających swoją działalność w internecie, do takich należą mie-

dzy innymi: 

 usługi finansowe on-line jak: zakup akcji, udział w wirtual-

nym hazardzie, namawianie do odwiedzin stron wirtualnych kasyn 

gry, oszustwa tzw. nigeryjskie, pranie pieniędzy przy wykorzystaniu 

technologii internetowych w formie cyberprania – cyberlaundering,  

 naruszenie praw autorskich poprzez plagiaty stron interneto-

wych, treści zawartych na stronach, zdjęć, znaków towarowych, 

                                                 
126

 T. Tomaszewski, Kryminalistyczna problematyka przestępczości kompu-

terowej, „Problemy kryminalistyki”, nr 143, 1980, s. 69-70. 
127

 K. J. Jakubski, Przestępczość komputerowa – podział i definicja, „Prze-

gląd Kryminalistyki”, nr 2/7, 1997, s. 31-32 



166 

 

oferty pisania np. prac magisterskich na zamówienie i sprzedaż 

obronionych już prac dyplomowych,  

 pedofilia, uwodzenie dzieci, cyberprzemoc, 

 nielegalny handel gatunkami zagrożonymi wyginięciem, któ-

re chronione są przez różne pakty międzynarodowe (przykładem 

może być biżuteria z kości słonia, czy futro z pandy),  

 nielegalny handel antykami, dziełami sztuki przez internet, 

później także przemyt przez zagranice, 

 handel żywym towarem – analiza portali internetowych, 

gdzie znajdują się zdjęcia potencjalnych ofiar, po czym nawiązanie 

kontaktu i próba zwerbowania do atrakcyjnej pracy za granicą kraju, 

po czym zmuszanie do prostytucji bądź pobieranie organów bez 

zgody ofiary
128

.  

Tradycyjna przestępczość przenosi się do internetu, gdzie jest 

trudniej wykrywalna. Przyczyną takiej sytuacji jest niedobór specja-

listów w dziedzinie nowoczesnych technologii, brak szkoleń doty-

czących sposobu użytkowania nowych programów komputerowych 

czy sprzętu
129

. Jednak nawet aktywna praca policji w tematyce zwal-

czania nowoczesnej przestępczości nie zapobiegnie bezkrytycznemu 

korzystaniu z internetu
130

. Naukę umiejętności korzystania z interne-

tu programy edukacyjne wprowadzają od najmłodszych klas, szkoły 

uczą mechanizmów korzystania z sieci i sprzętu komputerowego. 

Istotnym faktem w dużej liczbie szkól podstawowych, gimnazjal-

nych i ponadgimnazjalnych jest brak nauki jak bezpiecznie i mądrze 

korzystać z internetu lub ograniczenie tej nauki do krótkotrwałych 

kampanii informacyjnych prowadzonych w szkołach w postaci po-

gadanki z uczniami na lekcji wychowawczej. W ten sposób dzieci 

stają się łatwym celem internetowych przestępców. 

To tylko niektóre z form przemocy i czynów o charakterze prze-

stępczym z którymi dzieci mogą się spotkać z świecie wirtualnym. 
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Wobec tego w tym opracowaniu analizowany będzie temat pedofilii i 

cyberoprzemocy oraz profilaktyka wobec dzieci i młodzieży, jako 

nieletnich, którzy są najbardziej narażeniu na czynności przestępcze 

ze strony pojedynczych osób, a także grup przestępczych.  

 

1. Uderzenie w sieciowych pedofilów 

Zjawisko pedofilii internetowej dotychczas kojarzone z krajami 

wysoko rozwiniętymi jak Stany Zjednoczone dzięki sieci rozpo-

wszechniło się na cały świat w tym także i na Polskę. Dziecko ko-

rzystające z komputera bez nadzoru rodziców jest łatwym celem dla 

pedofilia. Specyfika działalności pedofilów w sieci możemy podzie-

lić na następujące obszary: działalność w serwisach przeznaczonych 

dla pedofili i siatkach pedofilskich zrzeszających się za pomocą sie-

ci, rozpowszechnianie materiałów zawierających treści z pornografią 

dziecięcą i próby zdobycia dostępu do dzieci
131

. Podstawowe cele 

pedofilów w sieci to organizacja i rozbudowa zaplecza służącego do 

wykorzystywania dzieci oraz zdobywanie dostępu do dzieci
132

. W 

latach 2011-2012 policja podjęła szereg akcji związanych z walką z 

pedofilią. Na stronie głównej policji ukazało się, aż 34 artykuły do-

tyczące działań w których ujęto sprawców działań niezgodnych z 

prawem, głównym zarzutem było posiadanie i rozpowszechnianie 

treści z pornografią dziecięcą
133

. 

Jedną z aukcji w której ujęto 213 osób jest aukcja CharlyII, dzia-

łalność miała charakter ogólnopolski i została rozpoczęta przy 

współpracy Biura Interpolu w Luksemburgu oraz Komendy Głównej 

Policji. 7 czerwca 2011 roku przeszukali 215 domów, w 213 zabez-

pieczono m.in. 286 komputerów, 190 wymiennych dysków twar-

dych, ponad 13 tys. płyt CD/DVD, 119 nośników USB, 42 kart pa-
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mięci, na których mogły znajdować się treści z pornografią dziecię-

cą. Materiały zostały przekazane do analizy
134

. 

Podobną aukcję przeprowadzono dnia 17 kwietnia 2012 roku, 

tym razem nadano jej nazwę NEO. Komenda Główna Policji otrzy-

mała materiały operacyjne tym razem od niemieckiej policji, które 

zawierały informacje o serwisach za pośrednictwem, których przesy-

łano filmy i zdjęcia o tematyce pornograficznej. Dalsza analiza mate-

riału pokazała, że w przesyłaniu danych brało udział kilkadziesiąt 

osób różnych nacji w tym także podejrzani z Polski zamieszkujący 

teren 12 województw. W wyniku przeprowadzonej kontroli policjan-

ci zatrzymali 31 osób oraz zabezpieczyli 51 komputerów, 16 dysków 

wymiennych, ponad 3300 płyt CD i DVD, nośniki USB, karty pa-

mięci i wiele innych nośników danych. Cały ten sprzęt trafi w ręce 

ekspertów z zakresu informatyki, aby posłużyć jako dowody w dal-

szych działaniach prokuratury i sądu
135

. To tylko przykłady kilku 

działań organów do wali z przestępczością komputerową, miedzy 

czasie ujawniono szereg przypadków w których to indywidulani 

sprawcy posiadali zabronione materiały z dzieci i dopuszczali się 

czynów pedofilskich. Dzieci nie mające świadomości zagrożenia w 

sieci mogą łatwo ulec grommingowi i stać się ofiarą internetowego 

zboczeńca
136

.  

 

2. Cyberprzemoc a dziecko 

Problematyka przestępczości komputerowej jest bardzo rozległa. 

Z badań fundacji Dzieci niczyje wynika, że 52%. użytkowników 

internetu w wieku 12-17 lat spotkało się z cyberprzemocą. Aż 47% z 

grupy badanych doświadczyło wulgarnego wyzywania, 21% poniża-
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nia i ośmieszania, a 16% próby zastraszenia lub szantażu
137

. Cyber-

przemoc to przemoc z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 

informacyjnych, nie tylko komputera i sieci, ale też telefonów ko-

mórkowych. Przemoc ta najczęściej rozpatrywana jest w aspekcie 

przemocy rówieśniczej. Do form cyberprzemocy należą: nękanie, 

szantażowaniem za pomocą sieci, wykorzystanie wizerunku dziecka 

w sposób dla niego krzywdzący, straszenie, publikowanie i rozpo-

wszechnianie obraźliwych treści. Do zjawiska cyberprzemocy uży-

wane są portale społecznościowe, czaty, poczta elektroniczna, grupy 

dyskusyjne, blogi oraz komunikatory
138

. Dzieci i młodzież czują się 

anonimowe w sieci, swoje poczynania także uważają za niezauwa-

żalne. Brak odpowiedzialności za swoje czyny spowodował, że chęt-

nie dopuszczają się np. obrażania koleżanek czy kolegów na porta-

lach społecznościowych. W cyberprzemocy nie jest ważna siła fi-

zyczna sprawcy, jego płeć, a umiejętność wykorzystania internetu to 

zadania bólu psychicznego drugiej osobie oraz jego pogłębienie 

przez powtarzanie ataków na jednostkę. Niebezpieczeństwo w tego 

rodzaju działaniach tkwi w fakcie, że materiały zamieszone w sieci 

trudno usunąć, gdyż nawet skasowane mogły zostać wcześniej sko-

piowane przez innych użytkowników sieci i rozpowszechnione na 

innych serwerach czy przechowywane na dyskach twardych. Skutki 

przemocy w sieci mogą być podobne do przemocy psychicznej wo-

bec dziecka. Dziecko może być jednocześnie ofiarą cyberprzemocy i 

samo dopuszczać się cyberprzemocy w sieci.  

 

3. Nasze dzieci w sieci – wykorzystanie kampanii społecznych 

Potrzeba ochrony dzieci i młodzieży w sieci nasiliła się wraz z 

ekspansją internetu i powstaniem organizacji pozarządowych zajmu-

jących się tego typu problematyką. Ustawia z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, pojęcie 

organizacji pozarządowych określa jako niebędące jednostkami sek-
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tora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach 

publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne 

lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na pod-

stawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia
139

. 

Fundacje należą do organizacji pozarządowych i mają za zadanie 

realizować cel społecznie użyteczny. Cel społecznie użyteczny to 

taki, który jest wdrażany w interesie społeczeństwa. Użyteczności 

dla społeczeństwa nie należy rozumieć dosłownie jako jego całości. 

Cele użyteczne społeczne są ukierunkowane na dużą grupę odbior-

ców, a nie tylko na zaspokajaniu jej założycieli czy członków
140

. W 

tym przypadku jako szerszą grupę odbiorców rozumiemy osoby za-

interesowane tematyką bezpieczeństwa dzieci w świecie wirtualnym. 

Fundacja Dzieci niczyje powstała w 1991 roku od roku 2003 

zajmuje się jako jedna z pierwszych tematyką bezpieczeństwa nielet-

nich w sieci. Do zakresu ich działalności zaliczają badania specyfiki 

przestępczości internetowej, edukacyjne, medialne i realizację pro-

gramu Dziecko w sieci. W ramach swoje działalności wypromowali 

jeden z najsłynniejszych spotów reklamowych Nigdy nie wiesz kto 

jest po drugiej stronie z użyciem nowoczesnego środka do walki z 

przestępczością skierowaną wobec dzieci, czyli reklam społecznych, 

które pełnią funkcje profilaktyczne. W tym spocie fundacja alarmuje, 

że prawie 90% dzieci korzystających z internetu za jego pośrednic-

twem zawiera znajomości, o których często nie informuje rodziców. 

Tymczasem te znajomości mogą okazać się początkiem kontaktów z 

pedofilem, udającym rówieśnika dziecka. Reklama jest skierowana 

nie tylko do rodziców, ale także do samych dzieci
141

. 

Kampanie społeczne nazywane także reklamami społecznymi to 

nowe zjawisko wykorzystywane przez fundacje, instytucje, których 

zadaniem jest zmienić pogląd na jakiś konkretny problem społeczny. 

W przypadku problematyki ochrony dzieci w internecie ten sposób 

wykorzystania reklamy jako środek profilaktyki zapoczątkowała 
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fundacja Dzieci niczyje. Charakterystycznym elementem takich 

kampanii jest fakt, że nie są nastawione na promowanie produktów i 

zwiększenie sprzedaży jak w standardowej reklamie, a na zwiększe-

nie wiedzy społeczeństwa na określony temat. Jest to komunikat, 

który możemy określić jako perswazyjny, gdyż jego celem jest nie 

tylko przekazanie samej informacji, ale też, a może przede wszystkim, 

zmianie zachowań i postaw – na zachowania i postawy pożądane 

społecznie. Realizacja owego celu powinna odbywać się na dwa 

określone sposoby: zachęcanie do prospołecznych zachowań oraz 

namawianie do zaprzestania zachowań niepożądanych
142

. 

Nasze dzieci w sieci to nazwa kampanii społecznej zorganizowa-

nej w 2010 roku przez fundację Kidprotect.pl, która zajmuje się 

ochroną dzieci w każdym wymiarze. Organizacja ma charakter non-

profit. Jako organizacja pozarządowa ma na celu ochronę przed 

przemocą, która dotyczy dzieci i młodzieży. Osoby zwracające się 

do fundacji uzyskują pomoc prawną oraz psychologiczną. Organiza-

cja współpracuje z policją, a także innymi organami ścigania prze-

stępstw popełnianych na nieletnich, pomaga w szkoleniach osób 

zajmujących się tematyką walki z przestępczością internetową
143

.  

Kampania społeczna Nasze dzieci w sieci jest wynikiem działal-

ności przedstawicieli fundacji i policji. Hasło przewodnie kampanii 

to Dzieci w sieci powinny być bezpieczne. Pod rodzicielskim okiem 

komputer nie gryzie . Kampania była propagowania w prasie, telewi-

zji i internecie
144

. Szczególny nacisk położono na umieszczenie spo-

tów reklamowych na portalach społecznościowych, jako głównych 

stron z jakich korzystają najmłodsi, aby i oni mogli się zapoznać z 

niebezpieczeństwami jakie czyhają w sieci. Do osiągniecia sukcesu 

przyczyniły się popularne gwiazdy mass mediów, które bezpłatnie 

wzięły udział w filmach propagujących kampanie. Celem kampanii 

jest uświadomienie rodziców, że dziecko w sieci także jest narażone 

na niebezpieczeństwa. Rodzice, których obowiązkiem jest zadbać o 
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bezpieczeństwo dziecka powinni kontrolować co ich potomek robi w 

internecie, z jakich stron korzysta, czy poznaje nowe osoby za po-

średnictwem komputera. Fundacja zwraca uwagę na fakt, że samo 

rodzice często samo mają problem z obsługą komputera, ale nie jest 

to przeszkodą, aby poświęcić swój czas na rozmowę z dzieckiem o 

tym, co może go spotkać w internetowej rzeczywistości i obserwacje 

tego jak dziecko zachowuje się korzystając z internetu. Podstawowe 

zagrożenia na jakie zwrócono uwagę podczas kampanii to: cyber-

przemoc, pornografia, pedofilia, manipulacja dziećmi przez internet, 

uwodzenie dzieci, sekty, strony zachęcające dzieci do korzystania ze 

środków uzależniających, gry online, które powodują, że dziecko nie 

potrafi rozróżnić świata rzeczywistego i wirtualnego
145

. 

W roku 2010 rozpoczęto także kampanie Szkoła bezpiecznego 

internetu, o której informacje można znaleźć nie tylko na stronie 

organizator fundacji Kidprotect.pl, ale także na stronie internetowej 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów- Pełnomocnika Rządu Do Spraw 

Równego Traktowania. Tego rodzaju współpraca pokazuje, że po-

trzebę profilaktyki zagrożeń przestępczością w internecie wobec 

dzieci zainteresowani są przedstawiciele rządu i wzmacniają działa-

nia organizacji non-profit. Kampania poświęcona jest tym razem 

współpracy rodziców i nauczycieli. Jest programem edukacyjnym, 

profilaktycznym skierowanym zarówno do dorosłych (rodzice, kadra 

nauczycielska), jak i do dzieci. Głównym celem programu jest profi-

laktyka cyberprzestępczości, jak pedofilia on-line, nękanie rówieśni-

ków złośliwymi i krzywdzącymi wpisami w serwisach społeczno-

ściowych i forach dyskusyjnych. Cele zostaną osiągnięte poprzez 

pokazanie bezpiecznego sposobu korzystania z Internetu, z posza-

nowaniem zasad prawa i netykiety oraz uwzględnieniem potrzeb i 

praw innych osób. Rodzice i nauczyciele zostaną odpowiednio przy-

gotowani do roli odpowiedzialnych użytkowników Internetu, stano-

wiących dobry przykład dla młodych pokoleń. Znakiem przeprowa-

dzonych szkoleń i utrzymywania dobrych praktyk w szkołach (pod-
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stawowe, gimnazja, licea) będą certyfikaty Szkoły Bezpiecznego 

Internetu
146

. 

Po sukcesie kampanii Nasze dzieci w sieci organizatorzy w roku 

2012 rozpoczęli kolejną odsłonę kampanii Wnuki w sieci. Tym razem 

kampania jest skierowana do seniorów, którzy także mogą pilnować 

bezpieczeństwa wnuków w sieci, mimo braku umiejętności posługi-

wania się komputerem. Kiedy rodzice idą do pracy, to często właśnie 

babcie i dziadkowie zajmują się dziećmi. Uznaliśmy więc, że warto 

właśnie im zwrócić uwagę na problem bezpieczeństwa dzieci w in-

ternecie- mówi organizator kampanii Jakub Śpiewak
147

. Do kampanii 

przystąpił Rzecznik Praw Dziecka, Pan Marek Michalak, oraz part-

nerzy: Surfsafe.pl, NK.pl, UPC Polska i MMJ.pl. Tego rodzaju kam-

panie pokazują, że potrzebę profilaktyki bezpieczeństwa w sieci 

rozumieją sami twórcy portali internetowych i społecznościowych z 

których korzystają nieletni
148

.  

Potrzeba przeciwdziałania zagrożeniom dzieci w internecie spo-

wodowała powstanie wielu programów profilaktycznych, skierowa-

nych do wszystkich użytkowników sieci, ale także tych, którzy 

sprawują opiekę nad dzieckiem jak na przykład dziadkowie. Internet 

daje wiele możliwości komunikacyjnych, edukacyjnych dziecku, jest 

wielką szansą dla dziecka, jednak celem wyżej wymienionych pro-

gramów jest wyeliminowanie zagrożeń na jakie potencjalnie są nara-

żeni nieletni i nauka bezpiecznego korzystania z sieci i komputera.  

 

4. Sieciaki – dzieci bezpieczne w sieci 

Reklamy społeczne mogą okazać się mało interesujące dla mło-

dych użytkowników, jako alternatywę organizacje pozarządowe 

przygotowały dla dzieci strony interentowe. Specyfika takich stron 

polega na tym, że dziecko po przez zabawę na stronie: oglądanie, 

słuchanie treści ze strony, granie w gry przygotowane przez specjali-

stów samo uczy się jak bezpiecznie poruszać się po sieci. Przykła-
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dem takiej strony są sieciaki.pl. Autorzy: Fundacja dzieci niczyje, 

saferinternet.pl, European Commission Information Society and 

Media przygotowali stronę internetową, w której wykorzystali inte-

resującą grafikę, co zachęca dzieci do zapoznania się z informacjami 

jakie zawarte są na poszczególnych zakładkach.  

Autorzy dzieci bezpiecznie korzystające z sieci nazywają siecia-

kami Natomiast siecichy to czyste zło, czyli użytkownicy niebez-

pieczni w internecie. Sieciuchów, czyli negatywnych użytkowników 

sieci podzielono na następujące grupy: bełkot, kradziej, kłamacz, 

śmieciuch. Bełkot wywołuje kłotnie na forach, obraża innych użyt-

kowników. Kradziej kradnie z internetu muzkę, hasła, kody, łamie 

zabezpieczenia i przekazując je innym użytkownikom. Dokonuje 

także kradzieży oprogramowani internetowych i danych osobowych. 

Kłamacz to osobnik, który wyłudza od dziecka dane osobowe, udaje 

kogoś kim nie jest, aby zwabić dziecko i wykorzystać, jest synoni-

mem pedofila w internecie. Śmieciuch, czyli osobnik, który zaśmieca 

pocztę internetową przez przesyłanie niepotrzebnych, bezwartościo-

wych wiadomości
149

.  

Analiza zawartości strony pokazuje, że w sprytny sposób autorzy 

wykorzystując elementy zabawy uczą dzieci o niebezpieczeństwach 

jakie mogą je spotkać, jak należy im zapobiegać. Ponadto podają 

informacje dziecku, kogo ma powiadomić w przypadku napotkania 

potencjalnych zagrożeń, są to numery telefonów zaufania, odsyłacze 

do ekspertów internetowych. Na tego typu stronach dziecko nie tylko 

się uczy, ale także może bezpiecznie i legalnie posłuchać muzyki, 

zagrać w grę online, wymienić poglądy z innymi sieciakami oraz 

uczestniczyć w różnego rodzaju konkursach z nagrodami za znajo-

mość zasad bezpieczeństwa w sieci.  

Dodatkową ochronę dziecku może zapewnić korzystanie z prze-

glądarek internetowych przeznaczonych dla najmłodszych. Lupiko.pl 

to pierwsza w Polsce wyszukiwarka, która filtruje niebezpieczne 

treści o tematyce dla dorosłych, skupia się na adresach stron interne-

towych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. Treści zawarte w 

katalogu stron to: gry, puzzle, filmy, muzyka, książki, bajki, oraz 
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artykuły informacyjne, dzięki którym dziecko może się dowiedzieć 

jak pożytecznie i ciekawie spędzić czas wolny. W oddzielnej zakład-

ce umieszone są informacje dla rodziców
150

.  

Najnowszym narzędziem edukacyjnym policji w internecie jest 

serwis Pyrek.pl, który jest częścią Policyjnego Programu Edukacyj-

nego Z Pyrkiem bezpieczniej. Sierżant Pyrek, sympatyczna maskotka 

w mundurze ma za zadanie ochraniać dzieci w Pyrkowej Krainie. 

Uczy najmłodszych refleksu, logicznego myślenia i spostrzegawczo-

ści. Dzieci i młodzież mogą publikować w Pyrkowej Krainie opo-

wiadania, prace artystyczne, których bohaterem jest sierżant Py-

rek
151

. 

 

5. Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) 

Inicjatorem Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI) jest Komisja Euro-

pejska. Od 2004 roku jest obchodzony w całej Europie w pierwszej poło-

wie lutego. W ramach tego dnia są podejmowane różne inicjatywy, które 

pokazują jak bezpiecznie korzystać z zasobów internetowych. Naukowa i 

Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) oraz Fundacja Dzieci Niczyje w 

Polsce organizują ten dzień od roku 2005
152

.  

Celem DBI jest organizowanie różnych inicjatyw związanych z 

bezpieczeństwem w sieci, różnych konkursów, inicjatyw na rzecz 

społeczności lokalnej, a także nagłośnienie problematyki bezpie-

czeństwa w telewizji, prasie i internecie. Do obchodów DBI włączają 

się organizacje zajmujące się bezpieczeństwem w sieci, w tym także 

policja, szkoły, inwestorzy prywatni, nauczyciele, rodzice i dzieci. 

Formą zainteresowania najmłodszych bezpieczeństwem są happe-

ningi organizowane w szkołach, konkursy, różne publikacje w gaze-

tach szkolnych, zajęcia edukacyjne w tym także spotkania ze specja-

listami w dziedzinie ochrony jednostki w interecie
153

. Przykładem 

takiej inicjatywy jest konkurs, w którym przewidziane są nagrody, 

organizowany przez InSafe, który ma charakter międzynarodowy i 
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adresowany jest do dzieci i młodzieży w trzech kategoriach wieko-

wych: poniżej 9 lat, 10-14 lat, powyżej 15 lat
154

.  

W zakresie analizy problematyki bezpieczeństwa organizowane 

są także konferencje naukowe i podsumowania działań unijnego 

programu Safer Internet w zakresie którego realizowany jest Dzień 

Bezpiecznego Internetu.. 

W dniu 5 lutego 2013 roku był obchodzony DBI pod hasłem Ser-

fuję. Respektuję. Użytkownicy internetu korzystając z niego są od-

powiedzialni za swoje działania w sieci, wobec tego powinni także 

uszanować inne osoby korzystające z sieci i ich prawa. Skupiono się 

na cyberprzemocy, której skutki są często bagatelizowane. Organiza-

torzy zachęcają rodziców do ograniczenia dzieciom czasu jaki po-

święcają na korzystanie z internetu nie tylko w komputerze, ale także 

pobieranego przez aplikacje na telefonach komórkowych. W obrębie 

współpracy z twórczynią programów antywirusowych Norton
155

 

Marian Merritt został opracowany poradnik 10 zasad dla rodziców i 

dzieci, które pomogą w zachowaniu bezpieczeństwa w sieci:  

- korzystaj z oprogramowania antywirusowego,  

- otwieraj wiadomości tylko od znajomych osób,  

- ostrożnie pobieraj pliki z sieci, 

- unikaj klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach 

e-mail,  

- nie podawaj w sieci danych osobowych ani haseł, nie wysyłaj 

swoich zdjęć, 

- chroń swoje konta na serwisach społecznościowych, 

- stosuj trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją liter i cyfr, 

- czytaj regulaminy, 

- sprawdzaj, czy strona, do której się logujesz, ma zabezpieczenie 

SSL, 
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- pamiętaj, że osoba po drugiej stronie nie musi być tym, za kogo 

się podaje
156

. Swoisty poradnik bezpieczeństwa w sieci zo-

stał opublikowany i rozszerzony o dodatkowe zasady na 

stronach szkół biorących udział w realizowaniu programów 

o tematyce bezpieczeństwa w sieci
157

. 

Analiza programów profilaktycznych dotyczących bezpieczeń-

stwa w sieci pokazuje jak duża jest potrzeba uświadamiania dzieci i 

młodzieży w kwestii świadomego i bezpiecznego serfowania po sieci 

oraz jak rodzice i opiekunowie mogą pomóc dziecku w zrozumieniu 

zagrożeń jakie czyhają na nie w internecie. Świat wirtualny jest rów-

nie niebezpieczny dla dzieci i młodzieży jak świat realny, dlatego 

istotne jest, aby zwiększać świadomość dziecka związaną z korzy-

staniem z sieci już od najmłodszych lat.  

 

Streszczenie 

Internet stanowi jeden z najczęściej używanych środków do ko-

munikacji, używają go nie tylko dorośli, ale w szczególności dzieci. 

Rozwój techniki sprawił, że znajomość zasad działania komputera i 

internetu jest obowiązkowa dla młodych ludzi, aby nie stać się ofiarą 

wykluczenia społecznego. Bardzo często analizując specyfikę inter-

netu spotykamy się ze stwierdzeniem, że to, co nie zostanie opubli-

kowane w internecie nie istnieje, nie ma racji dalszego rozwoju. Za-

stanówmy się ile potrafi się zdarzyć w ciągu jednej minuty w inter-

necie? Według danych moderatorów stron internetowych najwięcej 

aktywności jest na portalach społecznościowych, w ciągu jednej 

minuty stronę facebook.pl odwiedziło 6 milionów osób, a zalogowa-

ło się 277 000. Kolejno wielką popularnością cieszy się serwis yo-

utube.com na którym w ciągu jednej minuty dodano 30 godzin fil-

mów, a odtworzono 1.3 miliona już wcześniej dodanych. Liczby te 

wydają się być zatrważające, należy zwrócić uwagę na to, że spo-

łeczność internetowa stale się powiększa. Wzrost ten powoduje, że w 
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środowisku wirtualnym skupiają się także przestępcy i grupy prze-

stępcze. W tym artykule pragnę się skupić na przestępczości wymie-

rzonej wobec dzieci i młodzieży, ponieważ to oni są najczęstszymi 

użytkownikami powyżej wymienionych portali i to właśnie dzieci i 

młodzież jest najbardziej potencjalnie zagrożonym celem w interne-

cie. Do najbardziej popularnych przestępstw jakimi młodzi użytkow-

nicy internetu są zagrożeni należą cyberprzemoc i pedofilia w której 

często wykorzystywaną techniką jest uwodzenie dzieci przez inter-

net. Jedyną formą ochrony dzieci i młodzieży w internecie jest profi-

laktyka ze strony nauczycieli, środków masowego przekazu, a przede 

wszystkim ze strony rodziców..  

 

Summary 

Internet crime against children. 

The Internet is one of the most commonly used means of com-

munication, using it not only adults, but especially children. The 

development of technology has made knowledge of the computer 

and the Internet is a must for young people to avoid becoming a vic-

tim of social exclusion. Very often, by analyzing specific Internet 

meet with the statement that what has been published on the internet 

does not exist, there is no reason for further development. Consider 

how much can happen in one minute on the internet? According to 

the Web Leaders is the most active on social networks, in one minute 

facebook.pl page was visited 6 million people logged on to the 277 

000th Sequentially great popular website youtube.com where in one 

minute was added 30 hours of video, and restored 1.3 million already 

added. These figures seem alarming, it should be noted that the 

online community is still growing. This increase means that in a vir-

tual environment focused also criminals and criminal groups. In this 

article I want to focus on crime aimed towards children and young 

people, because they are the most frequent users of the above men-

tioned sites, and it is children and young people are most vulnerable 

to the potentially Internet. The most common crimes which young 

users are at risk of cyber-bullying and pedophilia among which are 

often used technique is grooming children over the internet. The only 

form of protection of children and young people on the Internet is 
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prevention on the part of teachers, the mass media, and above all on 

the part of parents. 
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Aleksandra Paluch (UO) 

 

Rzeczywistość wirtualna w powieści Idąc rakiem Güntera Grassa 

 

1. Literatura a rzeczywistość 

Trudno jest określić, czym jest literatura i co odróżnia inne tek-

sty od tekstów literackich. Znacznie łatwiej jest podać jej właściwo-

ści, dokonać pewnej charakteryzyki. Sinusoida Juliana Krzyżanow-

skiego ukazuje naprzemienność charakteru epok literackich. Wraz z 

upływem czasu, rozwojem cywilizacyjnym, a co za tym idzie – 

zmieniającymi się czynnikami społecznymi – jej tematyka, forma, 

światopogląd twórców skłaniały się bardziej ku jednemu z biegu-

nów
158

. Jonathan Culler określił literaturę mianem paradoksalnej 

instytucji, której istotą jest demaskowanie i krytyka nakładanych 

przez nią samą ograniczeń, sprawdzanie, jak można pisać inaczej i co 

z tego wyniknie. Termin „literatura” odnosi się więc zarówno do 

zabiegów skrajnie konwencjonalnych – „wiosna” rymuje się z „rado-

sna”, dziewica jest oczywiście piękna, a rycerz śmiały – jak i do 

bezceremonialnie wykraczających poza ramy konwencji, kiedy czy-

telnik musi się nieźle natrudzić, by stworzyć jakikolwiek sens
159

. 

Poprzez rzeczywistość w jakiej istnieje, narzuca sobie samej 

kontrolę, pewne narzędzia sprawdzalności, oceny, opiniowania, ale 

potrafi też zaskoczyć, oburzyć, zatrzymać coś lub powołać do życia. 

Jest niewyczerpalna. Zrywa z tym, co wcześniej ustanowiła tylko po 

to, by móc dalej się rozwijać i powracać do tego, co już było. Proces 

ten opisał Mieczysław Jastrun:  

Nie ma nic bardziej płynnego niż mody i gusty, także w krainie 

sztuki. Może właśnie na przekór tej prawdzie poeci tak często mówią 

o nieśmiertelności swoich dzieł, o pomnikach trwalszych od spiżu. 

Ale najdoskonalszy nawet autoportret wielkiego malarza, stworzony 

bądź co bądź z materii bardziej trwałej od ciała ludzkiego, rzeźba 

wykuta w twardym marmurze, wiersz uwity ze słów, które trwać 
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powinny tak długo jak język, a nawet dłużej, ulegają prędszemu lub 

powolniejszemu rozkładowi na podobieństwo materii żywej. Chodzi 

tu nie tylko o zużywanie się materii obrazu, o starzenie się słów, o 

ciemnienie obrazów Rembrandta, o trupią zieloność, którą obleka się 

twarz Mona Lizy. Zmienia się sposób patrzenia na naturę albo zgoła 

odpada potrzeba i chęć naśladowania natury, sztywnieją niegdyś 

buntownicze rytmy, martwieją odkrywcze niegdyś metafory, ulega 

zmianie stosunek do słowa i jego funkcji w poezji. A jednak z rze-

czywiście wielkich dzieł przeszłości zostaje coś, czego ten okrutny 

proces rozkładu i niszczenia nie obejmuje, jakaś cząstka niepodległa 

czasowi. Zazwyczaj następuje przy tych przeprowadzkach z epoki do 

epoki, jak z domu do domu, przemieszczenie świateł i cieni, prze-

grupowanie elementów, które składały się na dzieło sztuki
160

.  

Zmiana napędza rozwój. Jest tworzywem nowych prądów lite-

rackich, konwencji, tematyki. Jednak nie wynika ona jedynie z lite-

rackiego świata. Jest bowiem odbiciem tego, co dzieje się wokół. 

Wraz z pojawieniem się nowego światopoglądu rodziła się nowa 

epoka dla sztuki.  

Czasami przejście ze starego w nowe było gwałtowne, rodziło 

spory i krytykę. Innym razem cezura nie była widoczna, granica 

płynniejsza, już nie tak bardzo rewolucyjna. Pewne idee, przekona-

nia, sposoby postępowania w końcu się wyczerpują. To właśnie 

prowadzi do zmiany. „Brak” jest czymś twórczym. Stwierdzenie, że 

to co posiadamy, nie jest wystarczające, pozwala na powstanie no-

wego, niekoniecznie lepszego, ale dającego wrażenie działania. 

Dzieło, nie tylko literackie, jest wyrazem autoindentyfikacji 

twórcy względem otaczającej go rzeczywistości – tej globalnej (spo-

łecznej, politycznej, historycznej, artystycznej), jak i tej osobistej. 

Zarówno celtycki bard, romantyczny wieszcz czy niepodlegający 

zasadom interpretacji surrealista odnosi się w swej twórczości do 

czegoś, co zostało odczute i nazwane przez ludzkość. I w żadnym 

wypadku nie oznacza to, że literatura nie zaskakuje, tylko stwierdza i 

potwierdza, czy, że nie tworzy „nowych światów”. Tworzy. Ale 
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prowadzi do nich ścieżka, czasami droga, a nawet autostrada, która 

ma swój początek w czymś zastanym i znanym.  

W związku z tym tekst literacki może być zarówno świadkiem, 

rejestratorem, komentatorem, odtwórcą, nawiązaniem. Jest reakcją 

na rzeczywistość, ale stwarza też jej pewien wariant. Wariant, które-

go inspiracje można odnaleźć, zrekonstruować, bądź dzięki interpre-

tacji – ustrzec się przed jego zaistnieniem.  

Obiektem zainteresowań literatury może być i jest wszystko. Ja-

ko wytwór ludzkości zawiera w sobie wiecznie trwające opowieści o 

egzystencji i każdym jej aspekcie. Poprzez intertekstualność nic, co 

zaistniało w jakimkolwiek przekazie, nie istnieje samodzielnie. Zaw-

sze odwołuje się do czegoś, parafrazuje, komentuje, interpretuje. 

 

2. Realność i wirtualność w powieści  

Przeszłość w powieści Güntera Grassa nieustannie próbuje prze-

ciwstawić się swojej nieobecności. Ta osobista – domagająca się 

opowiedzenia i poznania przez innych, jak i ta zapomniana – doty-

cząca ciemnych kart historii zapisanych wojną, śmiercią, polityką 

rasową. Pierwsza z nich dotyczy historii Ursuli Pokriefke – jako 

matka i babka pragnęła, by jej doświadczenia zostały przekazane 

przez kogoś innego, by tym samym zaistniały w innej przestrzeni, 

niż ta jednostkowa. Druga – dotyczy minionej społeczności, przeko-

nań, ideologii, które na trwałe pozostawiły ślad przestrzegający o 

łatwości, z jaką zapomina się o człowieczeństwie, a szansą na jej 

odtworzenie jest właśnie Internet. 

Idąc rakiem dotykając wielu aspektów związanych z myślą hu-

manistyczną
161

, ukazuje potęgę, jaką jest rzeczywistość wirtualna. 

Tulla - Ursula Pokriefke przez całe życie pragnęła, by jej syn opo-

wiedział światu o największej katastrofie morskiej w dziejach ludz-

kości – zatopieniu włączonego w skład Kriegsmarine statku Wilhelm 

Gustloff: 
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Jakie to morze lodowate beło i jako te dżeczaczki wszystkie 

główkami do dołu. Ty to opisacz muszisz. Winien to nam jesztesz, 

bosz szczęszliwie ocalał. Ja tobie któregosz dnia opowiem ze 

wszysztkimi detalami, a ty to potem opiszesz...
162

 

Matka oczekiwała, że jej syna Paul, którego życie nieodłącznie 

związane było z datą 30. stycznia 1945 roku, wykorzystując swoją 

pozycję i zawód publicysty, umieści tę tragiczną historię w świado-

mości ludzkiej. Bo tak naprawdę o Gustloffie nie mówiło się poza 

kręgiem świadków katastrofy. A kto inny, jak nie narodzony w chwi-

li śmierci tysiąca pasażerów, noszący imię kapitana „Löwe” – torpe-

dowca biorącego udział w akcji ratunkowej, cudownie ocalały poto-

mek Tulli, pozwoli na to, by historia została zauważona. 

Jednak syn, którego dorastaniu zamiast matczynej czułości towa-

rzyszyła ciągła narracja pasażerki Wilhelma Gustloffa, nie chciał 

stać się współautorem tej opowieści. Wszystko, co wiązało się w 

jakimkolwiek stopniu z dniem jego narodzin, istniało dla niego w 

sferze tabu. Nie utożsamiał się z rolą, jaką narzucała mu matka.  

Dla Tulli historia Gustloffa była historią życia. Jej osobowość 

została ukształtowana przez wydarzenia związane ze statkiem. Dla-

tego pragnienie opowiedzenia okoliczności jego zatonięcia było tak 

silne. I chociaż jej syn, nie chciał utrwalić wspomnień matki, to jed-

nak znalazła ona kogoś, kto stał się odpowiednim słuchaczem, a 

nawet podjął się przekazania innym prawdy o trzydziestym stycznia. 

Przeglądając strony internetowe w poszukiwaniu informacji do-

tyczących statku, Paul natrafia na witrynę www.blutzeuge.de, która 

została poświęcona Wilhelmowi Gustloffowi - szefowi krajowego 

zagranicznego oddziału organizacji NSDAP w Szwajcarii, który 

czwartego lutego 1936 roku został zastrzelony we własnym domu w 

Davos przez żydowskiego studenta Dawida Frankfutera. Z popełnio-

nej zbrodni Dawid tłumaczył się następująco: 

Strzelałem, ponieważ jestem Żydem. W pełni zdaję sobie sprawę 

ze swego czynu i ani trochę go nie żałuję
163

. 

W sądzie zamówiona przez obronę ekspertyza wykazała, że 

Franfurter cierpiał na depresję, co skłaniało go ku samobójstwu, 
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jednak instynkt samozachowawczy sprawił, że ofiarą stał się ktoś 

inny. 

Pod podanym adresem internetowym użytkownicy zamieszczali 

wszelkie informacje dotyczące zarówno ofiary, zabójcy, jak i póź-

niejszych skutków tego czynu. Oczywiście bardzo wiele postów i 

dyskusji odnosiło się do statku nazwanego na cześć „męczennika”. 

Strona ta stanowiła pewien nośnik pamięci, ale też swobodnych (naj-

częściej ideologicznych) interpretacji minionych wydarzeń. 

Paul zwrócił szczególną uwagę na dwóch użytkowników, ich in-

ternetowa symboliczna identyfikacja odnosiła się do wydarzeń, które 

stanowiły tematyczną kanwę strony: 

Ożywiającą się raz po raz dyskusję prowadzili uczestnicy przed-

stawiający się jedynie imionami, przy czym niejaki Wilhelm użyczał 

swego głosu zamordowanemu landesgruppenleiterowi, a niejaki 

Dawid występował jako niedoszły samobójca. 

Można było odnieść wrażenie, że ta wymiana ciosów odbywa się 

w zaświatach. Tymczasem przebiegała z doczesną gruntownością. W 

konfrontacji mordercy z zamordowanym wciąż wałkowano czyn i 

jego motyw
164

. 

Wilhelm rozpisywał się nad ekonomicznymi i społecznymi za-

sługami führera, czystością krwi, danymi dotyczącymi statku, zaś 

Dawid dawał wyraz swojej pamięci o prześladowaniu Żydów, cha-

rakterze zatopionego statku, na którym nie przebywali jedynie cywi-

le. Ich dyskusje często miały charakter antagonistyczny. Zgodnie z 

rolami, jakie narzucały im przybrane imiona, szczerze siebie niena-

widzili. Innym razem zachowywali się niemal jak przyjaciele: 

Spór przebiegał śmiertelnie poważnie, zaciekle. Ale raptem ton 

zelżał. W chatroomie się gawędziło. Kiedy Wilhelm zapytał: „Po-

wiedz, dlaczego strzelałeś do mnie pięć razy?”, Dawid odparł: „Sorry, 

pierwszy strzał to niewypał. Były tylko cztery dziury”. Na to Wilhelm: 

„Zgadza się. A kto ci dostarczył rewolwer?” Dawid: „Spluwę kupiłem. 

I to tylko za dziesięć szwajcarskich franeczków”. - „Całkiem niedrogo 

jak na broń, za którą trzeba by na pewno bulnąć pięćdziesiąt franków”. 

- „Rozumiem. Chcesz powiedzieć, że ktoś mi dał gnata w prezencie. 
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Może nie?” -”Jestem nawet pewien, że strzelałeś na zamówienie”. - 

„No jasne! Na rozkaz światowego żydostwa”. 

Tak toczył się ich internetowy dialog również przez następne 

dni. Ledwo zdołali wykończyć się nawzajem, pojawiały się żarty, jak 

gdyby to przyjaciele płatali sobie figle. Przed opuszczeniem chatro-

omu mówili: „Cześć, ty sklonowana nazistowska świnio!” i „Trzy-

maj się, gudłaju!” A skoro tylko w ich dwugłos próbował wedrzeć 

się jakiś internauta z Balearów czy z Oslo, natychmiast go wykopy-

wali: „Spływaj!” albo „Wskocz później!” (…) 

Można by ich było wziąć za przyjaciół, aczkolwiek niejako z 

obowiązku nie żałowali sobie okazywania wzajemnej nienawiści. Na 

postawione w chatroomie przez Wilhelma pytanie: „Czy gdyby fü-

hrer z powrotem powołał mnie do życia, to byś znowu strzelał do 

mnie?” Dawid odpowiedział odwrotną pocztą: „Nie, następnym ra-

zem ty możesz mnie rozwalić”
165

. 

Justyna Lipińska w książce Kultura grup dyskusyjnych w Interne-

cie dokonała analizy organizacji sieciowej, jaką jest grupa dyskusyjna. 

Stwierdziła, że każdy, wysyłając pewien komunikat, daje świadectwo 

o samym sobie (kulturze osobistej, posiadanej wiedzy, przekonaniach, 

światopoglądzie)
166

. A zatem wypowiedzi zamieszczane na stronie 

www.blutzeuge.de były zobowiązaniem i potwierdzeniem.  

Jedna z wypowiedzi Wilhelma pozwoliła Paulowi utożsamić 

anonimowego użytkownika z jego synem Konradem. Początkowo 

ojcu trudno było uwierzyć, że chłopiec wychowany w duchu lewi-

cowo-liberalnym w Internecie jest neofaszystą. Ponadto to, czego 

przez całe życie unikał, zaczęło nabierać realnych kształtów. Konny 

opowiadał historię swojej babki. Z pewnością to ona zaszczepiła w 

nim ciekawość, która z upływem czasu zmieniła się w pewną choro-

bliwą obsesję. 

 

3. Internet jako przestrzeń odradzania się przeszłości 

Internet w żadnym stopniu nie ograniczał Konrada. Stał się zna-

komitą alternatywą dla świata rzeczywistego, który odrzucił go z 

powodu przekonań i ideologii. Przebywając podczas wakacji w 
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Schwerinie, wygłosił odczyt opisujący morderstwo w Davos. Wystą-

pienie nie zakończyło się sukcesem. Słuchacze nie byli zaintereso-

wani jego tezami i argumentami: 

Nie, on się nie dopasował, pozostał obcym ciałem w światku z 

reguły odrzucającym wszystko, co obce. Nie sposób było żądać od 

niego nienawiści do Turków, bicia Murzynów w wolnych chwilach i 

wymyślania komu się da od czarnuchów. (…)  

Mój syn nie zdołał dociągnąć odczytu do końca. Takie okrzyki 

jak „Dość tego!” i „Co to za dyrdymały!” oraz hałas powodowany 

waleniem butelkami w stoły sprawiły, że dalsze losy statku, jego 

drogę ku zagładzie mógł przedstawić w wielkim skrócie, zaledwie do 

momentu storpedowania
167

. 

W świecie realnym nie znalazł ludzi, którzy podzielaliby jego 

zainteresowania. Z Tullą mógł jedynie rozmawiać o katastrofie i 

wcześniejszych rejsach statku. Zaś rozmowy o polityce, samym Wil-

helmie jako postaci bohaterskiej, wyniesionej do rangi męczennika, 

nie interesowały babki.  

W rzeczywistości wirtualnej było inaczej. W jednym miejscu 

znalazło się wiele osób, które nie tylko były biernymi odbiorcami 

pewnego dyskursu, ale również tworzyły go, będąc podmiotami. Inte-

rakcja sprawiała, że dyskusja cały czas była żywa. Ponadto wraz z 

włączeniem się Dawida z jego przeciwnym stanowiskiem, rywalizacja 

popychała rozmówców do coraz to nowych argumentów. Poczucie 

przynależności do pewnej grupy, sprawiało, że komunikacja sieciowa 

wygrywała z rozmową „twarzą w twarz”. Internetowe więzi nie opie-

rają się na kryteriach narodowych, religijnych czy społecznych
168

. 

Próbując potwierdzić swoje tezy, Konrad jeszcze mocniej zagłę-

biał się w tematyce związanej z Gustloffem. Powoli przeszłość sta-

wała się ważniejsza od teraźniejszości a nawet – przyszłości. Nie 

zależało mu na przyjaźniach czy kontaktach z rówieśnikami. Wy-

starczał mu wirtualny Dawid – przeciwnik, wróg, towarzysz wirtual-

nego życia. 
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Powolne wycofywanie się z życia towarzyskiego połączone z 

wyrażaniem siebie jedynie w przestrzeni wirtualnej doprowadziło do 

przemiany Konrada Pokriefke w Wilhelma Gustloffa. Lecz wskrze-

szenie zamordowanego ściśle wiązało się ze śmiercią jego zabójcy. 

Nie trudno stwierdzić, co kierowało Konradem, gdy postanowił 

zaprosić do Schwerina Dawida. Miał już przygotowaną broń, którą 

dostał od babki. Jego decyzji nie zmienił nawet fakt mile spędzonego 

czasu z nastolatkiem. Tuż przed zabójstwem z pewną beztroską 

oprowadzał go, zabawiając się w przewodnika miejskiego. Z pewno-

ścią wyglądali jak koledzy ze szkoły, którzy dobrze czują się w swo-

im towarzystwie. Zwieńczeniem ich wycieczki było miejsce symbo-

liczne, ale też zapomniane ze względu na swoją historię: 

Potem stanęli na niejako historycznym gruncie. Ale nawet obro-

słe mchem bryły granitu i kawał głazu narzutowego z wykutym zna-

kiem runicznym i resztką nazwiska nie dały powodu do kłótni. Obaj 

nawet śmieli się na dwa głosy z wiewiórki przeskakującej z buka na 

buk. Dopiero, gdy znaleźli się na fundamentach dawnej Hali Chwały 

i gdy mój syn wyjaśnił swemu gościowi, gdzie dokładnie stał po-

mnikowy kamień, mianowicie za nie istniejącym wówczas schroni-

skiem młodzieżowym, potem dopiero, gdy zasugerował perspektywę 

na granit, następnie wyrecytował nazwisko męczennika na frontowej 

stronie kamienia, a potem słowo w słowo trzy linijki wykute na tyl-

nej stronie, Dawid Stremplin podobno powiedział: - Jako Żydowi nic 

innego nie przychodzi mi do głowy - i trzykrotnie splunął na omsza-

ły fundament, a zatem „zbezcześcił”, jak zeznał później mój syn, 

miejsce pamięci. 

Zaraz potem padły strzały. Mimo słonecznego dnia Konny miał 

na sobie skafander. Z jednej z obszernych kieszeni, prawej, wycią-

gnął broń i czterokrotnie strzelił. Był to pistolet produkcji rosyjskiej. 

Pierwszy strzał trafił w brzuch, następne w głowę, szyję i głowę. 

Dawid Stremplin bez słowa upadł na wznak. Później mój syn przy-

wiązywał wagę do tego, że trafił tyle razy, co kiedyś w Davos Żyd 

Frankfurter, choć nie z rewolweru. I jak tamten z najbliższej budki 

telefonicznej doniósł na samego siebie wykręciwszy numer 110. Nie 

wracając na miejsce zbrodni ruszył na najbliższy posterunek, gdzie 

oddał się w ręce policji mówiąc: - Strzelałem, ponieważ jestem 

Niemcem. 
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Po drodze minęły go jadące z naprzeciwka radiowóz i ambulans, 

obydwa na sygnale. Ale dla Dawida Stremplina pomoc przyszła za 

późno
169

. Konrad nie zabija Dawida, który był jego wirtualnym prze-

ciwnikiem. Zabija Dawida Żyda. Słowa „Strzelałem, ponieważ je-

stem Niemcem” to nic innego, jak nawiązanie do zdania Frankfutera: 

„Strzelałem, ponieważ jestem Żydem”. 

Konrad doprowadził do ponownego spotkania Wilhelma z Da-

widem. Lecz nie odegrał swojej roli zgodnie ze znanym z przeszłości 

scenariuszem. W momencie wystrzału kierowała nim ideologia, któ-

ra początkowo była jedynie obszarem zainteresowania, powstałym z 

powodu opowieści babki, by z kolejnymi wypowiedziami na stronie 

internetowej stać się pewną niepodważalną świętością. 

Tak mocno uwierzył w wielkość bohaterów III Rzeszy, że posta-

nowił wizerunek jednego z nich udoskonalić. W jego nowej biografii 

nie pojawiłaby się informacja o śmierci z rąk Żyda – przedstawiciela 

znienawidzonej społeczności. O ile możemy zrozumieć motywację, 

jaka kierowała Konradem, o tyle trudniej jest zrozumieć postępowa-

nie Dawida. Podczas procesu okazało się, że zastrzelony nastolatek 

całkowicie wykreował swoją postać. Jego rodzice nie byli pochodze-

nia żydowskiego – ojciec był synem wittenberskiego pastora, matka 

zaś pochodziła z chłopskiej rodziny osiadłej od pokoleń w Badenii. 

A jego prawdziwe imię brzmiało Wolfgang. Tak bardzo zaintereso-

wał się kulturą żydowską, że zapragnął ją kultywować, przestrzegać 

pewnych norm i zakazów (np. zakupił menorę, spożywał tylko po-

trawy koszerne). 

To samo zdarzenie z przeszłości wywołało odmienną reakcję. 

Wolfgang postanowił przybrać imię zapomnianego przez wielu czło-

wieka, który kilkoma strzałami sprzeciwił się polityce rasowej. Infor-

macje z jakimi zapoznał się sprawiły, że chcąc, w pewien sposób za-

dośćuczynić zbrodniom nazistowskim, zaczął przejmować kulturę i 

wiarę żydowską. Jednak jego rola oprócz zmiany swoich zwyczajów, 

ograniczyła się jedynie do internetowego sporu. Wytykał błędy Kon-

radowi, bronił stanowiska Dawida Frankfutera i sprzeciwiał się nazy-

waniu Wilhelma Gustloffa bohaterem i męczennikiem. 
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4. Dwa spojrzenia na świat wirtualny 

Dla Konrada Pokriefke Internet stał się możliwością swobodne-

go wyrażania swoich poglądów (w przeciwieństwie do szkoły – 

gdzie nie mógł otwarcie głosić niespójnych z aktualną polityką prze-

konań – czy gospody, w której wystąpił z niezrozumiałym dla od-

biorców odczytem). Tylko tam mógł opisać historię tak często opo-

wiadaną przez babkę. Ponadto kontakt z ludźmi z podobnymi poglą-

dami umacniał go w przekonaniu, że ideologia, którą się kieruje jest 

słuszna. Taki brak barier Żaneta Polowczyk określiła brakiem gorse-

tu ograniczeń kulturowych i społecznych
170

. 

Dawid Internet postrzegał jako narzędzie do walki z antysemity-

zmem. Próbował bezpośrednio oddziaływać na jednego z przedsta-

wicieli ludzi żyjących historią i to historią, która nie powinna się 

nigdy powtórzyć. 

Powieść Idąc rakiem ukazuje z jaką łatwością przestrzeń wirtu-

alna potrafi wpłynąć na świat realny. Internetowa sytuacja – spotka-

nie dwóch nastolatków owładniętych pewną ideą, która umacniała 

się z każdym nowym wpisem na forum czy wypowiedzią w chatro-

omie, w rzeczywistości doprowadziła do tragedii. Granice zatarte 

przez Interent nie zdołały powstrzymać Konrada przed morder-

stwem. Według Piotra Celińskiego mocno zaangażowani w świat 

wirtualny użytkownicy sieci wchodzą w konstruowane projekty na 

tyle mocno, że tracą dystans, gubią się w odgrywanych/przypisanych 

sobie rolach
171

. 

I chociaż na zachowanie zarówno Konrada, jak i Dawida wpływ 

miało wiele czynników (między innymi brak dobrych relacji z rodzi-

cami i rówieśnikami), to właśnie strona www.blutzeuge.de wzmocni-

ła ich utożsamianie się z przeszłością. Manuel Castells wirtualnemu 

systemowi komunikacyjnemu przypisuje znaczne przekształcenie 

przestrzeni i czasu, a zatem fundamentalnych wymiarów ludzkiego 

życia. Minione zdarzenia zostają ponownie zintegrowane w sieci i 
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 Ż. Polowczyk, Sieciowa tożsamość – nowe oblicze społeczeństwa infor-

macyjnego, [w:] Współczesne media. Status. Aksjologia. Funkcjonowanie, t. 

2, pod red. I. Hoffman, D. Kępy-Figury, Lublin 2009, s. 267.  
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 P. Celiński, Technologizacja więzi społecznych, [w:] Wspołczesne me-

dia…, s. 263. 
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tworzą nową przestrzeń. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość 

wchodzą ze sobą w interakcję w jednym przekazie. Czas staje się 

bezczasowy
172

. Ponadto wszelkie działania mające swoje źródło i 

miejsce zapisu w sieci trwają wiecznie. Każdy może je wykorzysty-

wać według własnego uznania, często nie ponosząc z tego powodu 

żadnych konsekwencji. 

Wydaje się, że, gdy Konrad skazany na siedem lat pozbawienia 

wolności, przebywając w odosobnieniu, nie korzystając z Internetu, 

przestaje żyć przeszłością. Nawet na oczach ojca niszczy makietę 

statku, który przyniosła mu babka. Jednak rzeczywistość internetowa 

nie zapomniała. Pod adresem www.kamractwo-konrad-pokriefeke.de 

zamieszczono wypowiedzi świadczące o uznaniu zbrodni popełnio-

nej przez Konrada za czyn godny pochwały: 

[website] agitowała za kimś, kto wykazuje się wzorową postawą 

i wiernością ideałom i z tego powodu jest więziony przez znienawi-

dzony system. „wierzymy w Ciebie, czekamy na Ciebie, pójdziemy z 

Tobą…” I tak dalej, i tak dalej. 

To się nie kończy. To się nigdy nie skończy
173

. 

Dwa ostatnie zdania powieści ukazują niebezpieczeństwo, jakie 

niesie za sobą anonimowość i pewien bark odpowiedzialności za 

swoje postępowanie, które są związane z Internetem. Czytelnik po-

stawiony przed takim zakończeniem może tylko się zastanawiać, ile 

popełnionych zbrodni znów zaistnieje w naszej historii z udziałem 

rzeczywistości wirtualnej. 

 

Streszczenie: 

Literatura reaguje na zachowania społeczne. Jest ich rejestrato-

rem i interpretatorem. Ale nie tylko odtwarza. Potrafi również kre-

ować, kreacja ta powinna być przestrogą. Taki charakter ma powieść 

Güntera Grassa Idąc rakiem. Ten złożony obraz niepamięci zbioro-

wej, losów jednostki wobec systemu politycznego, wpływu rodzica 

na dziecko oraz różnych aspektów prawdy zawiera w sobie również 
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 M. Castells, Wieki informacji: ekonomia, społeczeństwo i kultura, t. 1. 

Społeczeństwo w sieci, przeł. M. Marody, K. Pawluś, J. Stawiński, S. Szy-

mański, Warszawa 2007, s. 380. 
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 Grass, dz. cyt., s. 204-205. 
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ukazanie niebezpieczeństw wynikających z posługiwania się Interne-

tem jako narzędziem ideologicznym.  

 

Summary: 

Virtual reality in the Günter Grass’s novel entitled Crabwalk 

Literature responds to social behavior. It acts as its registrar and in-

terpreter. However, it does not only reconstruct. It is also able to 

create and this creation should be treated as an admonition. Such 

creation is presented in the Günter Grass’s novel entitled “Crab-

walk”. This complex image of collective oblivion, the fate of an in-

dividual towards the political system, the parent’s influence on a 

child and various aspects of truth contains also a revelation of perils, 

resulting from the usage of the Internet as an ideological tool. 
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Katarzyna Edyta Zabratańska (UMCS) 

 

Kobieta w życiu publicznym i przestrzeni medialnej na Ukrainie 

 

Wstęp 

Zagadnienie równego traktowania ze względu na płeć stanowi 

jeden z kluczowych i fundamentalnych kierunków konstruowania 

współczesnego ładu społecznego oraz gwarancji trwałego rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego. Zjawisko to dotyczy w takim samym 

stopniu państw, które – parafrazując Geerta Hofstedego – określamy 

jako będące reprezentacją kultury wysokiego kontekstu, jak również 

młodych, postsowieckich demokracji, do grona których zaliczamy 

Ukrainę. Dyferencjonowanie ze względu na płeć, zwłaszcza z silnym 

pierwiastkiem dyskryminacyjnym, jawi się jako symptom degrengo-

lady społecznej, regresu, sprzeniewierzenia zasad demokracji. Po-

nadto epatowanie stereotypowymi i stygmatyzującymi modelami 

kobiet w mediach zaburza proces socjalizacji i zniekształca spo-

łeczną funkcjonalność kobiet dyskredytując ich prawo do bycia peł-

noprawnymi adresatkami dóbr i przywilejów społecznych. Włącze-

nie kobiet w nurt życia społecznego, eksplikacja i ekspresja ich po-

trzeby partycypacji i eksponowania wkładu merytorycznego jest 

jednym z niezbędnych warunków cywilizacyjnego equllibrium, 

czynnikiem zapewniającym koherencje i kohezję społeczno-

kulturową.  

Podobnie jak transmitowanie transparentnych i pozytywnie mul-

tiplikowanych wzorców. Jest to imperatyw sui generis, którego ope-

racjonalizacja jest obligatoryjnym warunkiem rozwoju obywatel-

skiego i sukcesywnie, choć nie bez perturbacji, absorbowanym na 

Ukrainie. Poziom deklaratywnej kompetencji w zakresie implemen-

towania polityki równościowej na Ukrainie zdaje się być wysoki, 

niemniej warstwa pragmatyczna i prakseologiczna, mają szereg 

mankamentów. Dlatego też na Ukrainie podejmowane są tego rodza-

ju aktywności i wskazywana jest aksjonormatywna potrzeba nobili-

towania kobiet, partycypacji, kreowania dialogu i profilaktyki eks-

kluzji społecznej. Niemniej realizowane działania wydają się być 

niewystarczające, a co więcej w publicznym dyskursie dostrzegalne 

są komponenty utrwalające akty dyskryminacji i stereotypizacji. W 
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związku z tym coraz intensywniej i częściej środowiska o charakte-

rze feministycznym, genderowym werbalizują apel o godną, równą i 

włączającą obecność kobiet na Ukrainie. 

 

1. Idea gender w dyskursie publicznym i naukowym 

1.1. „(Nie)równa” płeć  

W języku angielskim słowo „płeć” dysponuje dwoma ekwiwa-

lentami: sex i gender. Płeć rozumiana po polsku jako „płeć biolo-

giczna” znajduje swoje odzwierciedlenie w angielskim słowie sex, 

podczas gdy płeć w aspekcie społeczno-kulturowym określa się po 

angielsku słowem gender. Nie jest możliwa literalna translacja ter-

minu gender na język polski stąd też zastępuje się go często określe-

niem „społeczno-kulturowa tożsamość płci”, co oznacza, że biolo-

giczne różnice nie usprawiedliwiają wszystkich społecznych różnic 

pomiędzy płciami.  

Słowo gender zakłada więc, że role, jakie przypisuje się obu 

płciom, są rolami określonymi przez społeczeństwo, a zatem podle-

gają przemianom
174

. W latach 60. XX w. i na początku lat 70. XX 

badania socjologiczne zostały wyraźnie zdeterminowane przez bada-

nia nad płcią kulturową czego wyrazem stały się chociażby teorie 

stratyfikacji R. Collins
175

 i R. Blumberg
176

 oraz teorii praw płci kul-

turowej S. Chafetz’a
177

. 
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 J. Tomaszewska, Dyskryminacja ze względu na płeć i jej przeciwdziała-

nie, Warszawa 2004, s. 2.  
175

 Główne założenia tej teorii można streścić w następujących tezach: Kon-

trola nad aktywnością seksualną mężczyzn i kobiet, jak również towarzy-

sząca jej rozmowa i rytuał między nimi, odnosi się do kontroli jednej płci 

nad środkami przymusu oraz zasobami materialnymi. Co prawda mężczyźni 

są silniejsi od kobiet, ale władza oparta na przymusie inklinuje oddziaływa-

nie również innych czynników aniżeli stricte siłowe, fizyczne. Zatem zaob-

serwować można, iż kontrola płci silniejszej nad słabszą jest minimalizo-

wana przez system prawny, państwo, obecność i/lub nieobecność krewnych 

płci słabszej. Deficyt tychże komponentów prowadzi do generowania nie-

równości na wyższym poziomie i jest ściśle związany z płcią kulturową. 

Natomiast w kontekście kontroli nad zasobami materialnymi mamy do 

czynienia z odniesieniem do kilku sił np. nadwyżki ekonomicznej. Gdy jest 

ona niewielka i towarzyszy temu niski poziom technologizacji wówczas 
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Gender to cechy, atrybuty, oczekiwania i role społeczne przypi-

sywane kobietom i mężczyznom przez szeroko rozumianą kulturę. 

Dotyczy ona cech nabytych, ma charakter dynamiczny, jest społecz-

nie konstruowana. Zmienność odnosi się do czasu i przestrzeni. W 

pierwszym przypadku związana jest z kontekstem kulturowo-

geograficznym gdyż jak zaobserwowano pożądane i oczekiwane 

wzorce męskości i kobiecości są odmienne w różnych kulturach, a 

pewne kategorie zachowań zrytualizowane. Z kolei fluktuacja tem-

poralna dotyczy zmian pojęcia kobiecości i męskości na przestrzeni 

                                                                                                        
niewielki jest zasób dóbr materialnych dzielonych nierówno, czy to ze 

względu na płeć kulturową czy też inne wyznaczniki. Natomiast w odwrot-

nej sytuacji mężczyźni zaczynają korzystać z przewagi zdolności użycia 

środków przymusu i uzyskania kontroli nad zasobami.; J. H. Turner, Struk-

tura teorii socjologicznej, Warszawa 2006, s. 265-266. 
176

 Według R. Blumberg na stratyfikację związaną z płcią kluczowy wpływ 

ma stopień w jakim kobiety w porównaniu z mężczyznami kontrolują środ-

ki produkcji i alokację nadwyżki produkcyjnej. Taka kontrola daje kobie-

tom władze ekonomiczną, która z kolei warunkuję ich oddziaływanie na 

polu politycznym, nadaje prestiż i inne zasoby stratyfikacji. Zdaniem R. 

Blumberg im więcej władzy ekonomicznej mają kobiety ma makropozio-

mie(im wyższy wskaźnik dyskontowy) tym w większym stopniu będą one 

władne do uzyskania do innych form władzy politycznej, ideologicznej, 

przymusu oraz tym bardziej będzie nobilitowany i doceniany na makropo-

ziomie, wzrośnie ich władza w obrębie gospodarstwa domowego oraz zna-

czenie we wspólnocie.; Tamże, s. 265-266. 
177

 Zdaniem S. Chafetz’a system nierówności związanych z płcią kulturową 

podtrzymują wzajemnie powiązane ze siły przymusu oraz siły tkwiącej w 

woluntarystycznych czynach jednostek. Stratyfikacja związana z płcią kul-

turową jest ostatecznie związana z podziałem pracy w społeczeństwie na 

makropoziomie. W sytuacji, gdy ów podział oparty jest na płci biologicznej 

wówczas mężczyźni zwykle uzyskują więcej dostępu do większej ilości 

zasobów, a w perspektywie przekłada się to na dominację w sferze interper-

sonalnej, sprawowania władzy, pozycjonowanie się na elitarnych stanowi-

skach etc. Ponadto im większy jest ekonomiczny podział pracy, im większe 

rozmieszczenie beneficjentów na elitarnych stanowiskach oraz im częściej 

kulturowe definicje społeczeństwa są determinowane poprzez płeć kulturo-

wą, tym większe prawdopodobieństwo, iż członkowie/członkinie generacji 

dorosłych będą adoptować zróżnicowania związane z płcią kulturową w 

podejmowanej aktywności zawodowej i domowej.; Tamże, s. 271-273.  
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czasu np. dostępu kobiet do edukacji czy zmiany postrzegania udzia-

łu mężczyzn w opiece nad dziećmi
178

. 

 

1.2. Gender mainstraming jako polityka horyzontalna państwa  

Równość szans nie sprowadza się wyłącznie do zaprzestania 

dyskryminacji, eliminowania wszelkich różnic między ludźmi, nie 

polega na traktowaniu wszystkich w jednakowy sposób, nie jest 

również przekonaniem przeciwstawiającym się poglądom tj.: jak 

szowinizm, homofobia, rasizm, antysemityzm etc. Równość szans 

jest sytuacją, w której ludzie posiadający takie same uzdolnienia i 

ambicje dysponują identycznymi możliwościami do ich realizacji
179

. 

W tym celu kreowane są polityki horyzontalne, do których bez wąt-

pienia należy gender mainsteaming, który należy rozpatrywać jako 

strategię Unii Europejskiej mającą na celu wprowadzenie równości 

szans dla kobiet i mężczyzn w instytucjach, organizacjach i polityce. 

Została ona ujęta zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej w 

Traktacie Amsterdamskim z 1997 r. i jest wiążąca i obligatoryjna dla 

wszystkich państw członkowskich. „Gender mainstreaming polega 

na (re)organizacji, poprawie, rozwoju i ewaluacji procesów decyzyj-

nych w celu umożliwienia osobom obojga płci biorącym udział w 

życiu politycznym równoważnego spojrzenie na kobiety i mężczyzn 

we wszystkich dziedzinach i na wszystkich płaszczyznach
180

”.  

Na płaszczyźnie politycznej gender mainstreaming porusza kwe-

stie merytorycznego i specjalistycznego wdrożenia programów, pla-

nów akcji, rozdziału zadań i środków. Polityka równości płci to ce-

lowe, świadome i systematyczne ewaluowanie określonej polityki i 

działań z poziomu wpływu na warunki egzystencji kobiet i męż-

czyzn, zorientowana na zapobieganie dyskryminacji i osiągniecie 
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 M. Branka, M. Dunaj, Dyskryminacja ze względu na płeć i wiek, [w:] 

Równość szans kobiet i mężczyzn a rynek pracy, red. M. Borowska, M. 

Branka, Warszawa 2010, s. 13-14.  
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 T. Kwarciński, Moralny wymiar równości szans w świetle dokumentów 

Unii Europejskiej, Lublin 2007, s. 1;http://www.kul.lublin.pl/files/56/ 

UE%20konferencja/kwarcinski_konspekt.pdf, (20.12.2012). 
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faktycznego równości i equilibrium płci
181

. Oznacza to, że wszy-

scy/wszystkie uczestnicy/uczestniczki życia politycznego, admini-

stracyjnego i w obrębie innych struktur organizacyjnych powinni 

dysponować kompetencją w zakresie integrowania aspektów i treści 

genderowych ze swoją dziedziną pracy. Na płaszczyźnie ustawodaw-

czej gender mainstreaming dotyczy zarówno struktur Unii Europej-

skiej, władz krajowych, gminnych i organizacji pozarządowych etc. 

Prymarny zapis o równości płci pojawił się już w momencie utwo-

rzenia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w 1957 r. W artykule 

119 Traktatu Rzymskiego państwa członkowskie zobowiązały się 

zadbać o zasadę równej płacy za pracę tej samej wartości. Zasada 

dotycząca równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu 

została rozwinięta i doprecyzowana w kolejnych dyrektywach
182

.  

Polityka równości płci realizowana w Unii Europejskiej należy 

do jednej z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych na 

świecie. Obowiązujący w Unii stan jurydyczny i podejmowane przez 

nią działania mają jeden nadrzędny cel: faktyczna równość kobiet i 

mężczyzn. W orbicie zainteresowania Unii Europejskiej znajduje się 
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 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach programu opera-

cyjnego Kapitał Ludzki, red. M. Branka i in. Warszawa 2010, s. 5,  
182

 Dyrektywa 2004/113/EC wprowadzająca w życie zasadę równego trak-

towania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz 

dostarczania towarów i usług; Dyrektywa 2000/78/EC ustanawia ogólne 

warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy 

(EmploymentEquality Directive); Dyrektywa 97/80/WE w sprawie ciężaru 

dowodu w przypadkach dyskryminacji ze względu na płeć; Dyrektywa 

96/34/EC w sprawie urlopu rodzicielskiego; Dyrektywa 92/85/EEC w 

sprawie wprowadzenia środków na rzecz poprawy zdrowia i bezpieczeń-

stwa pracy pracownic w ciąży, w połogu i karmiących piersią; Dyrektywa 

86/316/EEC w sprawie równego traktowania kobiet i mężczyzn pracujących 

na własny rachunek; Dyrektywa 79/7/EEC i Dyrektywa 86/378/EEC w 

sprawie równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie zabezpieczenia 

społecznego; Dyrektywa 76/207/EEC znowelizowana przez Dyrektywę 

2002/73/EC w sprawie równego dostępu kobiet i mężczyzn do zatrudnienia, 

szkoleń zawodowych, awansu i warunków pracy; Dyrektywa 75/117/EEC 

w sprawie równego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn za jednakową pracę 

lub pracę o tej samej wartości.; M. Braczkowska, W europrojektach trzeba 

dbać o równość płci, „Gazeta samorządu i administracji”, nr 7, s. 20. 
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już nie tylko równość w sensie prawnym, ale przede wszystkim rów-

ność obu płci w miejscu pracy, w dostępie do edukacji, dóbr i usług, 

czy wreszcie w partycypowaniu w procesie decyzyjnym. Stąd też 

inicjowane są nowe działania wykraczające poza konwencjonalne 

obszary aktywności jak choćby rynek pracy i zatrudnienie i interferu-

jące w kolejne dziedziny życia społecznego. Równość szans jest 

rozumiana jako równość dostępu. Niemniej głównym problemem 

koncepcji równości szans, postulującej równy dostęp do określonych 

dóbr i usług jest zbytnia formalność tego podejścia
183

. 

 

2. Kobieta w społeczeństwie ukraińskim 

2.1. Historyczne i kulturowe determinanty roli kobiety 

W powszechnym i potocznym społecznym przekonaniu pozycja 

kobiety na Ukrainie jest wysoka, co ma swoje genetyczne uwarun-

kowanie w ludycznej i folklorystycznej mitologii oraz inwentarzu 

społeczno-kulturowym. W ukraińskiej tradycji silnie zakorzenił się 

mit Berehyni – słowiańskiej bogini, strażniczki ogniska domowego, 

archetypie silnej kobiety będącej równej w prawach mężczyźnie. To 

przekonanie zdaja się potwierdzać historyczne zapisy jak, chociażby 

ten pochodzący z Trebnika (1646 r.), zgodnie z którym ksiądz, 

udzielający młodej parze ślubu, zwraca się pana młodego słowami 

akcentującymi fakt egalitaryzmu kobiety względem mężczyzny, 

imperatywu traktowania jej jak przyjaciółki, partnerki, a nie jak słu-

żącej czy niewolnicy. Za inną egzemplifikację godnego traktowania 

kobiet podaje się powszechnie znany liberalny stosunek do czarow-

nic w ukraińskim społeczeństwie. Niemniej te eufemizujące świadec-

twa są demaskowane przez badania kulturoznawcze, które dowodzą, 

że przeświadczenie o „odwiecznym równouprawnieniu” nie odpo-

wiadają rzeczywistości. Kultura ludowa, poczynając od opowieści, 

pieśni, zapisów etnograficznych uznawania kobiety za inną, niższą 

czy archiwaliów, dostarcza źródeł i normatywnych praktyk dyskry-

minacji. Odnajdujemy bowiem szereg uwierzytelniających ten fakt 

zapisów, jak chociażby powiedzenie „nie wierz kobiecie jak cudze-

mu psu” podkreślające niższość, pejoratywnie pojmowaną inność 

kobiety, jej degradację i deprecjonowanie;, kobieta jako podmiot 
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ogólnej przemocy „kochaj jak duszę, trzęś jak gruszę”; kobieta o 

ograniczonym prawie własności obywatelskiej – mężczyzna rozpo-

rządzał wspólnym majątkiem, brał udział w życiu obywatelskim
184

.  

Kontynuacja tego schematu ewoluowała i pokutuje współcze-

śnie. W okresie Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej 

(USRR) popularną była implementacja arbitralnego równouprawnie-

nia, które wygenerowało dualizm światów, w jakich funkcjonowały 

kobiety – domowego i zawodowego. Ukraińscy mężczyźni w przy-

tłaczającej większości nie partycypowali w obowiązkach domowych. 

Zresztą ich nuklearna i ogólnospołeczna nobilitacja sukcesywnie 

ewoluowała od lat 30.XX, kiedy to dominantą ludzkiego behawiory-

zmu stało się przede wszystkim wyżywienie rodziny spowodowane 

falą „wielkiego głodu” poprzez okres II wojny światowej, który 

spowodował istotną aberrację struktury społecznej. W wyniku dzia-

łań wojennych deficyt mężczyzn spowodował ich apoteozę, uprzywi-

lejowanie, magnifikację, a tym samym wzmocnienie społecznej od-

powiedzialności kobiet, których rola i praca były konsekwentnie 

dezawuowane.  

W konsekwencji period ten należał do szczególnie nieprzychyl-

nych rozwojowi świadomości emancypacyjnej, równościowej, inklu-

zyjnej. Kapitalizm przyniósł na Ukrainę nowe wzorce i wytyczne dla 

kobiet. W postradzieckim społeczeństwie ukraińskim głównymi 

modelami kobiecych ról stały się Berehyna i Barbie. Ukraińska ba-

daczka problematyki genderowej, Oksana Kiś twierdzi, że do odnie-

sienia sukcesu w sferze publicznej, przede wszystkim w polityce, 

niezbędne jest umiejętne połączenie tych dwóch wzorców, co do 

perfekcji opanowała była premier-minister Julia Tymoszenko. Jedna 

z bulwarowych biografii tej polityczki nosiła tytuł „Julia Tymoszen-

ko – kobieta o urodzie modelki i mądrości Salomona
185

”. Trudno o 

bardziej symptomatyczny przykład połączenia i wykorzystania spo-

łecznych wzorców dla kreacji wizerunku kobiety polityka, który w 
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rezultacie zamiast przeciwdziałać kolektywnej stereotypizacji, 

ugruntował ją i uwierzytelniając patriarchalny porządek, feudalizm i 

hierarchiczność relacji pomiędzy kobietami a mężczyznami w per-

spektywie holistycznej oraz w kontekście realiów ukraińskich. 

Typowymi barierami utrwalającymi to dyskomfortowe położenie 

kobiet są względy religijne- konserwatywne prawosławie nie toleruje 

samodzielności kobiet w życiu publicznym i społecznym. Silne 

przywiązanie do ukraińskiej tradycji kozackiej, w którą niemal orga-

nicznie jest wpisany niski status kobiet; ponadto wychowywane tra-

dycyjnie Ukrainki od najmłodszych lat socjalizowane są do pełnienia 

stereotypowych ról wiernych żon, troskliwych matek oraz pięknych i 

namiętnych kochanek. Większość z nich z powodu pauperyzacji 

społeczeństwa ma niską samoocenę stąd ufają one przekonaniu, że 

jedynie zamążpójście, podporządkowanie się mężczyźnie, wyrzecze-

nie się własnej podmiotowości, będzie stanowić zabezpieczenie sta-

tusu ekonomicznego, a być może zapewni awans społeczny. Istotne 

jest również, że w społeczeństwie ukraińskim brakuje pozytywnych 

wzorców współczesnych ukraińskich kobiet, które niezależnie oraz z 

sukcesem funkcjonują w polityce. Abstrahując od postaci Anny Ger-

man, Iriny Gieraszczenko czy Raisa Bogatyriowa niemniej ich role 

pozostają drugoplanowe
186

. Zbiór tych limitacji nie ma charakteru za-

mkniętego, są to jedynie najczęstsze i najdobitniejsze przykłady naru-

szenia dóbr, praw i godności. Ich specyfikacja jest zbieżna i korespon-

duje z analogicznymi przypadkami z krajów Europy Zachodniej i ewi-

dentnie wskazuje na powie oraz ekshalację tego zjawiska.  

 

3. Kobieta w przestrzeni życia publicznego 

3.1. Prawne gwarancje równości kobiet na rynku pracy 

Społeczno-kulturowe położenie kobiet na Ukrainie wywołuje 

niemalejący niepokój wśród wszystkich tych, dla których ta kwestia 

nie pozostaje obojętna. Konsekwencje kryzysu ekonomicznego na 

Ukrainie, w jaskrawy sposób zdemaskowały dyskryminację kobiet, 

zwłaszcza na rynku pracy. Jednym z fundamentalnych czynników 

demokracji i społecznej homeostazy jest egalitaryzm kobiet i męż-

czyzn, kompleksowo oddający ideę gender mainstreamingu, ale 
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pozostający w ścisłym związku z globalną kwestią poszanowania 

praw człowieka. Rzeczona kontekstowość powoduje, że odpowiedź 

na pytanie o równość płci nie jest wyłącznie populistyczną deklara-

cją, ale stanowi prymarną kategorię regulującą ład społeczno-

polityczny w całej jego rozciągłości. Pokładając ogromne nadzieje w 

demokracji każdy obywatel i obywatelka żywią głębokie przekona-

nie, że gdy tylko zaistnieje taka potrzeba to właśnie nie kto inny, jak 

„matka” demokracja zapewni im więcej, aniżeli wyłącznie deklara-

tywną, równość w zakresie praw, obowiązków, jakości życia, poczu-

cia godności etc. Tym samym z niepohamowanym rozczarowaniem 

przyjmujemy informacje o aktach dyskryminacji ze względu na płeć, 

która stanowi stały element ukraińskich realiów.  

Pragnienie kobiet do bycia autonomicznymi i niezależnymi jest 

bezwzględnie pacyfikowane przez bariery codzienności. Konieczne 

zatem staje się osiągnięcie swoistej wewnętrznej równowagi, gwa-

rantującej warunki do osiągania sukcesu przez kobiety w różnych 

obszarach ich aktywności. Idealistyczne podejście, skłania powoduje 

pokładanie ogromnych nadziei w prawie. Nie bez kozery zatem po-

jawiają się konotacje do Konstytucji, która podobnie, jak w wielu 

innych demokratycznych krajach, jest podstawowym prawem Ukra-

iny, a zawarte w niej przepisy mają nadrzędny charakter w stosunku 

do wszelkich innych aktów prawnych, których immanentną cechą, 

abstrahując od ich istotności, jest wtórności względem Ustawy Za-

sadniczej. Niemniej poza cechą deklaratywności prawo powinna 

charakteryzować faktyczna i rzeczywista moc sprawcza. W innym 

wypadku jest ono w poważnej kolizji z ideą demokracji, a sprowo-

kowaną tym faktem sytuację można określić jako totalnie falsyfiku-

jącą rzeczywistość społeczną. Niemal jednoznacznie można zdia-

gnozować, że państwo o rozchwianej polityce równościowej, dalekie 

jest od konwencji demokratycznej, a gdy paralelnie weźmiemy pod 

uwagę fakt, że ten właśnie ideał jest celem rządu ukraińskiego, za-

sadnym staje się pytanie, jak dotrzeć do equilibrium pomiędzy gen-

der a władzą. Zgodnie z Art. 24 Konstytucji Ukrainy kobiety mają 

takie same prawa jak mężczyźni.  

W Kodeksie Pracy znajduje się osobny rozdział na temat praw 

kobiet, w ramach którego wyróżnione zostały kategorie określające 

bezpieczeństwo pracy kobiet oraz klasyfikację zawodów, których 
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wykonywanie jest zabronione ze względu na potencjalne zagrożenie 

życia i zdrowia. Prawo stwarza także pakiet ochronny dla kobiet 

znajdujących się w „specyficznej” sytuacji jak np. ciąża; samotne 

macierzyństwo dzieci do 14 r.ż.; sprawowanie opieki nad niepełno-

sprawnymi dziećmi do 16 r.ż., czy też osobami starszymi
187

. Oczy-

wiście nie wyczerpuje to całego repertuaru regulacji prawnych za-

pewniających, przy najmniej na poziomie intencjonalnym, ochronę 

praw kobiet. W ukraińskim prawie można znaleźć odpowiednie ad-

notacje do casusów o m.in. prawo o zatrudnieniu, ochronie pracy czy 

przepisy zabezpieczające godne wynagrodzenie, których wspólną 

ideą jest zapobieganie wszelkim przejawom dyskryminacji. Co wię-

cej Ustawa o zatrudnieniu została pomyślana w taki sposób, aby 

osoby, na których ciąży obowiązek opieki nad osobami zależnymi, 

miały analogiczne jeśli nie większe szanse konkurować na rynku 

pracy.  

Ta szczególna preferencja odgrywa istotną rolę, zwłaszcza w 

przypadku samotnych matek i/lub rodzica wychowującego niepełno-

sprawne dziecko. Ponadto Ustawa o Zapewnieniu równych praw 

kobietom i mężczyznom w Art. 17 mówi, że kobiety i mężczyźni są 

w tym samym stopniu dysponentami praw i możliwości zatrudnienia, 

awansu zawodowego, szkolenia i przekwalifikowania. W związku z 

tym pracodawca/pracodawczyni zobligowany jest do: stworzenia 

warunków umożliwiających kobietom i mężczyznom zatrudnienie na 

równych zasadach; zapewnienie warunków do pogodzenia przez 

kobiety i mężczyzn życia zawodowego z rodzinnym; otrzymywania 

równej płacy za wykonywaną pracę przy uwzględnieniu, że poziom 

kwalifikacji kobiet i mężczyzn są takie same; poza tym mowa jest o 

stworzeniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; oraz 

podjęciu działań zapobiegających przypadkom molestowania seksu-

alnego. Pracodawców /pracodawczynie obowiązuje rygorystyczny 

zakaz formułowania ofert skierowanych wyłącznie do mężczyzn 

i/lub kobiet. Istnieją co prawda pewne odstępstwa od tej reguły, jak 

chociażby zakres wymaganych kompetencji niejako arbitralnie defi-

niuje, że dana praca musi być wykonywana przez przedstawicie-

la/przedstawicielkę, którejś z płci, jak to ma miejsce np. w górnic-
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twie
188

. Niemniej generalna prawidłowość ma skutkować dążeniem i 

stosowaniem przez oferujących zatrudnienie respektowania zasady 

równości płci. Jednak jak pokazuje doświadczenie wszystkie spośród 

wymienionych instrumentów legislacyjnych mają wyłącznie iluzo-

ryczne znaczenie, co w efekcie prowadzi to sytuacji, w której kobiety 

padają ofiarami niesprawiedliwości na rynku pracy. To najczęściej 

kobiety są dyskryminowane, zwalniane jako pierwsze, otrzymują 

nieadekwatne wynagrodzenie, doświadczają permanentnego poczu-

cia zagrożenia pracowniczego status quo, czyli wszystkiego co 

współcześnie nazywa się prekaryzacją, z tym wyjątkiem, że w kon-

tekście realiów ukraińskich jest to obciążone balastem anty-gender.  

Jednym z czynników tej sytuacji jest patrymonialne i tradycyjne 

postrzeganie roli kobiety z poziomu piastunki domowego ogniska. 

Badania jednoznacznie potwierdzają, że kobiety posiadające małe 

dzieci są skazane na zawodową wegetację. Cała praktyka nierówne-

go traktowania kobiet wynika z konserwatywnej filozofii i koncepcji 

rodziny, której kobieta nie spełni funkcji żywicielki. Sytuacja kobieta 

na Ukrainie nie napawa optymizmem: średnie wynagrodzenie kobiet 

w stosunku do tego otrzymywanego przez mężczyzn wynosi 70%, 

poziom zatrudnienia kobiet oscyluje w granicach 50%, a blisko 
3
/4 

osób udających się na zagraniczną emigrację zarobkową stanowią 

kobiety. Ogólnie rzecz biorąc, kobiety pracują w ważnych społecz-

nie, ale nisko opłacanych zawodach sektora publicznego (np. eduka-

cji, zdrowiu i opiece społecznej). Istotnym czynnikiem, który wpły-

wa na status kobiet w rynku pracy jest niski poziom wiedzy o przy-

sługujących im prawach i możliwościach ich ochrony
189

. Jednako-

woż nawet zaznajomienie się z ustawodawstwem krajowym bywa 

niewystarczające, zwłaszcza, gdy weźmiemy pod uwagę cały pakiet 

prawa międzynarodowego skonstruowany w celu zapewnienia rów-

nych szans dla kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Tym samym więk-

szość menedżerów/menadżerek zna dokumenty, które bezpośrednio 
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regulują położenie kobiety, ale kompletnie nie orientują się w materii 

gender na rynku pracy. Sytuację komplikuje również fakt, że w ukra-

ińskim prawie pracy brak jest jednoznacznie sformułowanych prze-

pisów, które definiowałyby sankcje i konsekwencje za dyskrymina-

cję z powodu płci. Enigmatyczne zapisy mówią jedynie, że w sytu-

acji naruszenia prawa konsekwencje prawne będą wyciągane zgod-

nie z Kodeksem Pracy (Art. 235), bez określania o jakich konse-

kwencjach czy skutkach prawnych jest mowa
190

.  

Deformacja wartości równości w kontekście równości płci jest 

sukcesywnie minimalizowana niemniej w celu podwyższenia efek-

tywności tego procesu potrzebna jest transformacja mentalna i kom-

plementarne zmiany systemowe w wielu obszarach społecznej ak-

tywności. Ich specyfiką powinna być holistyczność, kompleksowość 

i korespondencyjność. Bez uwzględnienia horyzontalnych i werty-

kalnych kontekstów czasowych, instytucjonalnych i merytorycznych 

wszelkie działania będą mieć charakter doraźny i przeciwskuteczny. 

Zbiór analogicznych sytuacji nie ma skończonego charakteru, warto 

zatem odnieść się do następujących rekomendacji: konieczne jest 

stworzenie dodatkowych gwarancji pracowniczych oraz wdrożenie 

systemu sankcji za działania dyskryminujące; umocowanie tych 

gwarancji zarówno w wymiarze prawa wewnętrznego, jak i między-

narodowego; uwrażliwianie pracodawców/pracodawczynie na kwe-

stię równych szans ze względu na płeć na rynku pracy. Można to 

potraktować jako dobrą praktykę, ale przede wszystkim efektywną 

tylko wówczas gdy będzie konsekwentnie stosowana. 

 

3.2 Partycypacja ukraińskich kobiet w życiu publicznym 

Życie publiczne niemal arbitralnie atrybuowane jest jako sfera 

działania mężczyzn. Ma to nie tylko odniesienie historyczne, ale 

również współczesne konotacje. Genetycznie aktywizację kobiet 

można osadzić w okresie zaborów, kiedy to została wykreowana 

przestrzeń do realizacji przez nie projektów edukacyjnych, oświato-

wych, kulturalnych. Ewidentnie wskazuje to zatem na zainteresowa-

nie kobiet życiem publicznym, w tym politycznym przy jednocze-

snym deficycie rzeczywistej mocy sprawczej na tym polu.  
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Zdecydowanie na nierówności płci wpływają dysproporcje w po-

siadanych, oraz możliwych do uzyskania zasobach, które to z kolei 

wzmacniają dysproporcję w ramach pozycji i prestiżu. Kolejnym 

aspektem utrudniającym kobietom partycypację w życiu publicznym 

jest natura, biologiczne cechy płci. Dominująca pozycja mężczyzn 

sprawia, że kobieta egzystuje w różnych obszarach interakcji, insty-

tucji, układów etc. w kategoriach „inności”, a w skrajnych przypad-

kach nawet „obcości”. Tego rodzaju uwarunkowanie prowadzić mo-

że do dysharmonii i dekonstrukcji roli, która pełniona przez kobietę 

jest postrzegana wartościująco pejoratywnie niż w sytuacji gdyby 

wykonywał ją mężczyzna. Tego typu zdywersyfikowane i dyferen-

cyjne pojmowania ról przez kobiety i mężczyzn prowadzi do jeszcze 

innych konsekwencji wspierających i utrwalających dyskryminację 

m.in. poczucie zagrożenia odczuwane przez mężczyzn ze strony 

kobiet, które stają się coraz bardziej konkurencyjne. Istnienie takiego 

zagrożenia wyzwala swoiste, nieuświadamiane na pewnym poziomie 

mechanizmy obronne, tj. stereotypy płciowe lub też uprzedmiotowia 

kobiety w ramach struktury społeczno-kulturowej
191

.  

W 2003 r. Ukraina zobowiązała się do realizacji Milenijnych Ce-

lów Rozwoju zgodnie, z którymi do 2015 r. udział kobiet w życiu 

publicznym powinien wynosić 30%. Dla osiągnięcia tego wskaźnika 

w 2007 powinien wynosić on 13%, w 2011 – 20%, a w 2015 – 30%. 

Według badań 47% społeczeństwa chce zwiększenia liczby kobiet w 

organach władzy, zaś 25% jest temu przeciwna. Statystyki podają 

również, że aż 58% kobiet jest za większym ich udziałem w orga-

nach władzy lokalnej. Wśród przyczyn ich niskiego uczestnictwa 

podaje się zaabsorbowanie obowiązkami domowymi (31%), nie zaś 

jak zwykło się potocznie argumentować brak odpowiednich kwalifi-

kacji (10%)
192

. Ten ostatni faktor można poddać bardzo skutecznej 

falsyfikacji biorąc pod uwagę, że to właśnie blisko ponad 55% kobiet 
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192

 http://www.undp.org.ua/files/en_52412MDGS_UKRAINE2010_REP_eng.pdf., 

(01.01.2013). Zob. http://www.undp.org.ua/en/millennium-development-goals 

/mdgs-in-ukraine,  
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na Ukrainie legitymuje się wyższym wykształceniem, podczas gdy 

wskaźnik ten u mężczyzn wynosi niewiele ponad 50%
193

. 

Uczestnictwo kobiet w życiu politycznym, publicznym ulega re-

gresowi. Najwyższy ich procentowy udział paradoksalnie miała 

miejsce w okresie sowieckim. Wówczas aż 30% deputowanych sta-

nowiły kobiety (1985). Kolejne lata to spadek partycypacji kobiet – 

odpowiednio w kolejnych latach reprezentacja kobiet w ukraiński 

parlamencie wynosiła 1990 – 3%; 1994 – 5,7%; 1998- 8,1%; 2002 -

5,1%; 2006 – 8,%; 2007
194

 – 7,5%. Po październikowych wyborach 

2012 ich udział wynosi 8%
195

. Na poziome administracji publicznej 

udział kobiet wynosi odpowiednio 51% w radach wiejskich, 28% w 

radach miejskich, w tym porównywalnie 61% to stanowiska kierow-

nicze, a blisko 80% specjalistyczne. Niemniej symptomatyczne jest 

to, ze jedynie 13,3% generuje kobietom moc decyzyjną. Rzecz zatem 

nie w samym dostępie, a w faktycznej i rzeczywistej szansie delego-

wania zadań, wydawania prerogatyw i działań konsekutywnych
196

. 

Publiczny dyskurs obfituje w egzemplifikacje eufemizującej, ale 

jednak degradacji kobiet.  

Za ilustrację tego stanu rzeczy posłużyć mogą słowa Wołodymy-

ra Mychajłowicz Łytwyna - ukraińskiego polityka, Przewodniczący 

Rady Najwyższej Ukrainy w latach 2002–2006 i od 2008 – 2012, 

który powiedział: „Powołaniem kobiety jest rodzenie i wychowywa-

nie dzieci, opieka nad ogniskiem domowym. Chociaż nie mniej waż-

ną rolą jest udział płci pięknej w życiu społecznym. Dowiodłyście, 

że możecie z sukcesami zajmować się polityką, biznesem, być profe-

sjonalistkami w swojej dziedzinie, że zdolne jesteście do podejmo-

wania aktywności w różnych sferach działalności. Bez Was Drogie 

Panie brakowałoby w naszym życiu tego światła, miłości i ciepła, 

które wnosicie, to wy zapełniacie szarą codzienność kolorami, inspi-

                                                 
193

 Woman and man on the Ukrainian labour market. A comparative study 

of Ukraine and EU. Gender policy, Kiev 2011, s. 16. 
194

 W czasie wyborów w 2007 r. na liście partii Julii Tymoszenko żadna kobieta 

nie dostała miejsca wyższego niż trzydzieste. T. Martsenyuk, Ukrainki mają być 

piękne, http://www.instytutobywatelski.pl/6997/lupa-instytutu/ukrainki-maja-byc-

piekne, (03.03.2013). 
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 Участь жінок, dz. cyt., s. 13.  
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 http://genderlviv.u-f-a.pl/node/187, (03.03.2013). 
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rujecie do szlachetnych, dobrych działań. Dajecie nam nowe siły, 

pomagacie stać się lepszymi, szlachetniejszymi, pewnymi siebie. Do 

tego niezbędny jest kobiecy takt, intuicja, cierpliwość, wytrwałość, te 

wyjątkowe cechy, których nam mężczyznom czasem brakuje. Bar-

dzo wam dziękujemy Drogie Panie za miłość macierzyńską, mą-

drość, delikatność i wsparcie. Życzę wam z całego serca nasze drogie 

mamy, żony, córki i siostry wiecznej młodości, radości i urody”
197

. 

 

4. Reprezentacja kobiet reklamie i mediach 

4.1 Wizerunek Ukrainek w reklamie 

Obraz kobiety utrwalony w mediach warunkowany jest przez de-

terminizm kulturowy, historyczny i stanowi swoistą ekstensję men-

talnej percepcji kobiety przeniesionych z parafrazując Ervina 

Goffmana
198

, teatru życia codziennego do przestrzeni wirtualnej, 

medialnej. Akceleracja pejoratywnego i stygmatyzującego stereoty-

pami wizerunku kobiety w przestrzeni medialnej, nastąpiła paradok-

salnie po uzyskaniu przez Ukrainę statusu państwa niepodległego. 

Owa cezura stanowi swoiste genesis dla etykietowania i negacji 

uwłasnowolnienia (empowerment
199

) i antyreifikacji kobiety. 

Operacjonalizując to zagadnienie na poziomie mediów można 

wygenerować dominujące kreacje kobiet korespondujące z społecz-

nie dedykowanymi i adjustowanymi im rolami społecznymi. Zjawi-

sko to ma charakter ewolucyjny i procesualny, stąd też w pierwszym 

jego stadium, czyli na początku transformacji systemowej i ustroje 

na Ukrainie w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, immanentnymi 

cechami kobiet były te skorelowane ze środowiskiem domowym. 

Kobieta jest przedstawiana jako zarządczyni kuchni, opiekunka i/lub 

obiekt seksualny. Obraz kobiety utrwalony przez mass media delegu-

je ją do streotypiwych czynności skorelowanych z domem, opieką 

nad dziećmi zajmuje się wyłącznie kobieta
200

. W konsekwencji kon-

wencjonalnym modelem kobiety w reklamie był model kobiety ku-
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 Tamże. 
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 Л. Шпанер, Образ жінки у телерекламі,http://www.lnu.edu.ua/mediaeco 

/zurnal/N3/ telerek-spaner.htm (27.03.2013). 
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 Tamże. 
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charki, emanacji produktów konsumpcyjnych tj. oleje spożywcze, 

majonezy czy przyprawy.  

Paralelnie warto wyeksponować fakt, że „skierowanych do ko-

biet” dotyczyło i dotyczy 57% czynności domowych, a 43% pielę-

gnacji ciała. Rzeczywistość reklamy ma charakter emergentny, labil-

ny i równoległy, oznacza to, że określone kategorie wzorców wyaks-

traktowane w partykularnej przestrzeni temporalnej, pozostają rela-

tywnie niezmienne wobec funkcji czasu. Dostrzegalny dyferencjał i 

dywersyfikacji dotyczą zasobów technologicznych, nie zaś percep-

cyjnych czy też konstruktów kognitywistycznych. Dlatego też obraz 

kobiety sposób reprezentacji kobiety w mediach analogowych i cy-

frowych ma charakter stagnacyjny. Synonimicznym jest symbol 

kobiety praczki –będącej zwykle nauczycielką, matką wielu dzieci, o 

widocznych walorach zewnętrznych i imponującym statusie finan-

sowym, kobietą przedsiębiorczą, zaradną, gospodarną etc. np. w 

reklamie Vanish – <<Mojemu mężowi trafia się pizza a mi plama po 

pizzy>>. Ta wizualizacja obnaża postulat quasi-egalitarzymu płci i 

nobilitowana multifunkcyjności kobiety na różnych poziomach życia 

społecznego. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest utrwalenie w 

świadomości społecznej faktu, że czynności domowe, ergo pranie, 

kulinaria, sprzątanie, arbitralnie przynależą do sfery aktywności ko-

biety – problem dotyczy 95% reklam
201

.  

Kolejny litemotiv to symbol kobiety „potwora
202

”, co pozycjonu-

je kobietę jako obiekt zniewolenia, oszustwa, zdrady, jest egzempli-

fikacją radykalnej instrumentalizacji kobiety opartej na eksponowa-

niu funkcji seksualnych z elementami ageismu
203

. Na nieodległym 

krańcu reklamowego continuum zlokalizowany jest symbol kobiety 

hardej najczęściej implementowany w reklamach alkoholu, gdzie 

kobieta znajduje się w różnych konfiguracjach z mężczyznami, zwy-

                                                 
201

 Л. Шпанер, Образ, dz. cyt. 
202

 Zob. reklama olej silnikowego Azmol. К. Черкасова, dz. cyt. 
203

 Ageism – dyskryminacja ze względu na wiek, często dotyczy ona relacji 

na rynku pracy. Typowymi przejawami ageismu są protekcjonalizm i pater-

nalizm w stosunku do osób starszych oraz nieegalitarna redystrybucja dóbr i 

ekskluzja społeczna w zakresie partycypacji w ofercie społecznej, kultural-

nej, towarzyskiej, rekreacyjnej etc. http://www.ageuk.org.uk/work-and-

learning/discrimination-and-rights/what-is-ageism/ (27.03.2013). 
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kle pantoflarzami. Per analogia transmitowany jest symbol kobiety 

seksualnej (uwodzicielki i grzesznicy) – bezpruderyjnie implementu-

jący seksualne atrybuty kobiety, co pojawia się w 82% reklam np. 

reklamy aut, komputerów, mebli, słodyczy
204

.  

 

4.2 Medialna komercjalizacja idei feminizmu 

Kobiecy Ruch FEMEN (Жiночий рух Фемен) to ukraińska or-

ganizacja feministyczna, utworzona w Kijowie w 2008 przez Annę 

Hutsol. Jest to kobiecy ruch społeczny, który na poziomie deklara-

tywnym komunikuje, ze jest strukturą reagującą na problemy i pato-

logie występujące w ukraińskim społeczeństwie: seksturystykę, pro-

stytucję, naruszanie praw obywatelskich, problemy gospodarcze i 

podwyżki cen. W odróżnieniu do wielu podobnych polskich stowa-

rzyszeń młode Ukrainki zawsze szokują i prowokują. Organizują 

spektakularne happeningi, które polegają głównie na rozbieraniu 

się
205

. Wartym eksplikacji jest, że popularny kobiecy ruch Femen, 

który w Polsce błędnie kojarzony jest z ruchem feministycznym, z 

realną walką o równouprawnienie płci ma niewiele wspólnego. Fe-

men
206

 wykorzystuje do własnych celów zakrzepłe genderowe ste-

reotypy. Aktywistki ruchu są młode, atrakcyjne i zdeterminowane w 

działaniach autopromocyjnych. Pozorna walka z krzywdzącym wize-

runkiem Ukrainy, jako celu europejskiego seks-turyzmu, służy 

przede wszystkim działalności komercyjnej – Femen ma swój sklep 

internetowy
207

, gdzie entuzjaści i entuzjastki ruchu mogą nabyć, za 

dość wyrachowane sumy, odcisk biustu i tym podobne pamiątki. 

„Femenki” zarabiają również na firmowaniu swoim logo plotkar-

skiego portalu internetowego, na łamach którego propagują również 

swoje kolejne akcje.  

Stałe działaczki organizacji, takie jak Aleksandra Szewczenko
208

 

i Nina Szewczenko
209

, dzięki roznegliżowanym i ekshibicjonistycz-
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206

 Zob. http://femen.org/ 
207

 Tamże. 
208

 Zob. http://wiki.fakt.pl/Aleksandra-szewczenko-

nago,1.html(27.03.2013). 
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nym akcjom, organizowanym od niedawna również poza granicami 

Ukrainy, stały się celebrytkami europejskiego formatu. Symptoma-

tyczne jest, że sponsorami ruchu, który w założeniu ma walczyć o 

prawa kobiet, są zamożni mężczyźni z państw zachodnich. Jako 

pierwszy materialnego wsparcia „Femenkom” udzielał, mieszkający 

na Ukrainie, Amerykanin, Jed Sunden, do niedawna właściciel duże-

go ukraińskiego media holdingu. Aktywistki Femen na Ukrainie 

dystansują się od feminizmu, jako ruchu, ich zdaniem propagującego 

nienawiść do mężczyzn, a tego typu wypowiedzi ugruntowują nega-

tywne stereotypy o feminizmie, silnie obecne w ukraińskim społe-

czeństwie. Co interesujące i istotne, w anglojęzycznych materiałach 

promocyjnych adresowanych do zachodniego odbiorcy/odbiorczyni, 

„femenki” nierzadko nazywają siebie feministkami. Jednakowoż za 

podanym przykładzie widać zatem wyraźnie, że walka o równo-

uprawnienie jest jedynie pretekstem, a nie celem samym w sobie dla 

najbardziej znanego ruchu kobiecego na Ukrainie.  

Kluczowymi wnioskami dotyczącymi sytuacji kobiet na Ukra-

inie, ich partycypacji i realizacji poza prokreacyjnych, opiekuńczych 

i wychowawczych celów skłania do konstatacji, że podejmowane 

działania mają charakter niewystarczający. Niedoreprezentowane 

kobiet w świecie polityki, ich dyskryminacja na rynku praca czy też 

fasadowe i powierzchowne rozwiązania legislacyjne, mają skutek nie 

tylko w liczbowym deficycie kobiet na stanowiskach eksponowa-

nych, ale przede wszystkim jakościowej defaworyzacji związanej z 

brakiem decyzyjności. Ma to podłoże społeczno-kulturowe powiąza-

ne z głęboko zakorzenionymi tradycyjnymi, patriarchalnymi wzor-

cami socjalizacji i ewolucji mentalności. Wizerunek kobiety w me-

diach ma charakter dehumnizaujący, sprowadza ja do poziomu 

obiektu urzeczywistniającego funkcje seksualne i potrzeby niższego 

rzędu, jak również arbirtalnie pozbawionego prawa do manifestowa-

nia i werbalizowania personalnych indywidualistycznych oczekiwań, 

poglądów i przekonań. Ponadto idea feminizmu wraz z całym inwen-

tarzem myśli równościowej stanowi przedmiot machinacji i manipu-

lacji, w celu zaspokojenia merkantylnych i komercyjnych intencji i 

                                                                                                        
209

 Zob. http://www.lewica.home.pl/?id=25794&tytul=Bia%B3oru%B6:-

Aktywistki-FEMEN-porwane-przez-s%B3u%BFby-specjalne-(27.03.2013). 
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interesów. W związku z tym istne jest, aby wprowadzić modyfikacje 

w zakresie edukacji, co będzie mieć pozytywną konsekwencję w 

transformacji świadomościowej. Debata publiczna na temat statusu 

kobiet w każdej z przestrzeni życia powinna być upodmiatawiająca, 

dohumanizująca, eksponująca egalitaryzm a nie faworyzowanie któ-

rejś z płci.  

Warto również skoncentrować się na interdyscyplinarnych i lon-

gitudinalnych badaniach oraz ekstensji ról kobiecych i męskich. 

Ukraina powinna aktywniej i w bardziej zaangażowany sposób włą-

czyć się w internacjonalny, międzypodmiotowy i mulitsektorowy 

dialog na rzecz równości szans oraz w konsekwentny i odpowie-

dzialny sposób dokonywać transferu wiedzy i doświadczeń. Rów-

ność szans powinna być ujmowana w kontekście innych wartości 

europejskich, takich jak: godność osoby ludzkiej, wolność, sprawie-

dliwość. Ponadto nie powinna być traktowana jako wartość, lecz 

jako środek sprzyjający promowaniu innych wartości. Tylko w takim 

przypadku równość szans zyskuje pozytywną kwalifikację moralną. 

Realizacja gender mainstreaming wyłącznie na poziomie instytucjo-

nalnym, bez mobilizacji społecznej i determinacji osób stojących na 

czele tych instytucji, nie doprowadzi do zamierzonych celów. 

 

Streszczenie 

Problematyka niniejszego artykułu koncentruje się na zagadnie-

niu reprezentacji kobiet w życiu publicznym na Ukrainie oraz ich 

wizerunku w mediach. Ujęcie tematu rozpatrywane jest z perspek-

tyw: prawnej, politycznej, medialnej oraz w kontekście sytuacji ukra-

ińskich kobiet na rynku pracy. Ponadto skrupulatnej analizie podda-

ne zostało pojęcie „równości płci” oraz polityki gender mainstre-

aming jako horyzontalnego działania na rzecz egalitaryzmu płci.  

 

Summary 

Woman in public life and media in Ukraine 

This article focuses on gender equality and woman's participa-

tion in public life in Ukraine. It tackles the issue of woman's role in 

Ukrainian policy their situation on the labor market and legal guaran-

tees of their status. More over an article is focused on woman’s rep-

resentation in advertisements and commercialization idea of femi-
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nism in media environment. The article encloses crucial aspects of 

gender definition and historical, social and cultural factors that de-

terminate contemporary status of women in Ukraine that is character-

ized by stereotypes, prejudices and discrimination. Wide gender per-

spective that was explained in the article extremely deeply defines 

long-term consequences of Ukrainian women’s situation and further 

results of prolongation such inequality. 
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Adam Orlik (UMCS) 

 

Gry w kulturze 

 

Wstęp 

Jak gry komputerowe zmieniają naszą kulturę? Jest to pytanie na 

które będziemy szukać odpowiedzi. Zapewne wiemy, że gry kompu-

terowe powstały kilkadziesiąt lat temu początkowo rozwijając się 

jako czysto akademicka rozrywka, a raczej łamigłówka zajmująca 

wolny czas programistów. Kiedy w latach 70-tych XX wieku pojawi-

ły się pierwsze gry komercyjne, przeznaczone dla szerokiej publicz-

ności wszystko się zmieniło. Od tego czasu zawładnęły wyobraźnią 

milionów ludzi na całym świecie. Wraz z ich stopniowym upo-

wszechnianiem się zaczęły zajmować coraz bardziej znaczące miej-

sce w światowej gospodarce. Przemysł produkcji gier rósł w siłę jako 

gałąź przemysłu rozrywkowego. Światowy rynek gier komputero-

wych w roku 2011 wart był 52 miliardy dolarów, a więc są to docho-

dy o które warto walczyć. Zwłaszcza, iż obok turystyki jest to dział 

gospodarki co do którego przewiduje się niezachwiany rozwój. We-

dług analityków z firmy DFC Intelligence rynek ten wzrośnie do 70 

miliardów dolarów
210

.  

Wraz ze wzrostem znaczenia gospodarczego gry zaczęły również, 

oddziaływać na kulturę. Obecnie są jej stałym elementem i jako takie 

wymagają bliższej analizy. Za nim jednak przejdziemy do analizy 

konkretnych przykładów wpływu gier na kulturę i społeczeństwo na-

leży przedstawić historię ich rozwoju. Pozwoli nam to prześledzić 

proces kształtowania się gier w relacji do zjawisk kulturowych. 

 

1. Historia gier komputerowych 

Pierwszym etapem kształtowania się historii gier jest okres od 

1947 roku do lat 70-tych, który można określić jako „prehistorie” 

gier. W roku 1947 powstał pierwszy „prototyp” gry – symulator 

pocisku. „Prototyp”, ponieważ nie była to gra komputerowa, jako 

                                                 
210
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taka lecz gra analogowa, z „użyciem” komputera. Komputer bo-

wiem, na którym została stworzona nie miał monitora, a do prezenta-

cji używał lamp elektronowych. W roku 1952 pojawiła się pierwsza 

graficzna gra komputerowa stworzona na pierwszym komputerze z 

wyświetlaczem. To olbrzymie urządzenie, nazywało się Electronic 

Delay Storage Automatic Calculator (EDSAC) i umiejscowione było 

na uniwersytecie w Cambridge. Ironią losu jest to, iż gra powstała 

jako „załącznik” do pracy doktoranckiej Alexandra Douglasa. 

Douglas, zajmując się tematem możliwych interakcji między maszy-

nami a ludźmi, postanowił je zilustrować przenosząc na ekran kom-

putera dziecięcą zabawę w kółko i krzyżyk. Jego Nought and Cros-

ses (1952) rozpoczęło historię gier komputerowych, choć przez wie-

lu nie jest liczone jako pierwsza gra komputerowa. Określona jest 

raczej jako „gra zerowa” z uwagi na fakt, że była „przeniesiona” z 

rzeczywistości; a nie wymyślana na rzecz EDSAC, a po drugie, iż 

powstała przez przypadek
211

.  

Pierwszą właściwą grą komputerową był pokazany w roku 1958 

Tennis for Two. Opracowana została przez Williama Higinbothama 

w Brookhaven National Laboratory w Upton. Moment ten jest bar-

dzo ważny dla historii gier, nie tylko ze względu na fakt swego 

pierwszeństwa. Higinbotham pracował w laboratorium atomowym, 

które odwiedzały różnego typu wycieczki. Istniała więc konieczność 

prezentacji możliwości sprzętu, od której zależały przyszłe dotacje. 

Zaistniała więc po raz pierwszy motywacja, która odtąd towarzyszyć 

będzie wszystkim twórcom gier. Drugim ważnym elementem było 

to, iż gra została zaprezentowana szerokiej publiczności. Na dodatek 

odniosła sukces i liczba odwiedzających wzrosła
212

. 

Kolejnym krokiem milowym była gra Spacewar z 1962 roku 

opracowana przez Steve’a Russella ze słynnego Massachusetts Insti-

tute of Technology (MIT). Tutaj celem twórcy także była prezentacja 

możliwości sprzętu. Powstała gra, w której dwaj gracze kierujący 

statkami kosmicznymi mieli za zadanie zniszczyć się wzajemnie za 

pomocą torped. Jej przełomowym dokonaniem była prawdziwa wek-
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torowa grafika
213

. Mimo postępu technologicznego i coraz większego 

zainteresowania były to nadal czysto akademickie produkcje, w które 

mogli grać jedynie studenci w ośrodkach uniwersyteckich. Sytuację 

zmienić miał kolejny wizjoner. Jego zasługa polegała na stworzeniu 

koncepcji upowszechnienia gier i tym samym stworzenia nowego 

rodzaju rozrywki. 

 

2. Prawdziwy początek ery elektronicznej rozrywki 

W latach 70-tych nastąpiła komercjalizacja gier, czyli powstanie 

przemysłu gier. Jego ojcem został Ralph Baer, dzięki swemu rewo-

lucyjnemu pomysłowi, aby „podłączyć” grę do telewizora. Po wielu 

perypetiach udało mu się doprowadzić do premiery w 1972 roku 

Magnavox Odyssey – pierwszej w historii konsoli do gier, która 

zapoczątkowała tzw. „pierwszą generację” platform do grania. W 

tym samym roku Nolan Bushenell wydał Pong – pierwszą grę na 

automaty. W tym przypadku ujawnił się kolejny aspekt kulturowy 

tworzenia i konsumpcji gier, a mianowicie grywalność, czyli dostęp-

ność i łatwość obsługi, która wpływa na zadowolenie z gry dozna-

wane przez gracza. Bushenell był za czasów studenckich wielkim 

fanem Spacewar i postanowił rozszerzyć zasięg tego rodzaju roz-

grywki poza uniwersytety. Miał więc ten sam pomysł co Baer, ale 

inne wykonanie. Postanowił przenieść Spacewar do drewnianego – 

chodź futurystycznie wyglądającego – pudła, które będzie można 

ustawić w barach, centrach handlowych i innych miejscach rozrywki. 

Ten pierwszy automat do gry – Computer Space – okazał się klęską 

finansową i przeszedł zupełnie bez echa. Przyczyną tego był fakt 

słabej grywalności spowodowany tym, iż aby zagrać najpierw trzeba 

było zapoznać się ze znacznych rozmiarów instrukcją.  

W między czasie Bushenell zdążył zapoznać się, podczas pre-

zentacji przedpremierowej, z konsolą Magnavox Odyssey. Efektem 

było to, że odszedł z dotychczasowej pracy i założył słynną firmę 

Atari, która kilka miesięcy później wydała automat do gry Pong, 

czyli kolejną odsłonę tenisa skopiowaną od Baera. Pong okazał się 

fenomenalnym sukcesem
214

. Rok 1972 był więc niezwykle istotny 
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jeśli chodzi o historię gier. Wtedy właśnie pojawiły się automaty do 

gier, a także domowe konsole.  

 

3. Złota era salonów gier – arcade 

Sukces Ponga został poparty innymi produkcjami będącymi mo-

dyfikacjami gry w tenisa. Wkrótce wydano nowe tytuły, takie jak 

Tank, Shark Jaws, Gun Fight
215

. Tak zaczęła się era arcade – salo-

nów specjalnie przeznaczonych do elektronicznej rozrywki. Jest to 

pierwszy przykład tego jak poważnie gry zaczęły wpływać na kultu-

rę. Salony wychowały pierwsze prawdziwe pokolenie graczy. Nie 

uszło to uwadze opinii publicznej. W 1975 roku po wydaniu gry 

Death Race, polegającej na rozjeżdżaniu różnych istot i potworów, 

rozpętała się w Stanach Zjednoczonych pierwsza publiczna dyskusja 

na temat wpływu gier na wzrost brutalności. Ta debata trwa właści-

wie do dzisiaj, i co jakiś czas jest wznawiana.  

 

4. Dyskusje na temat szkodliwości gier 

W naszym kraju gry były jeszcze do niedawna oceniane głównie 

negatywnie lub co najmniej marginalizowane. Dokonywały tego 

głównie media podnoszące kwestie popularności gier bardzo chętnie, 

acz głównie przy okazji skandali. Do najczęstszych zarzutów należa-

ło wzbudzanie agresji wśród młodzieży. W latach 90-tych był to 

bardzo „popularny” temat. Rozwój rynku gier w Polsce sprawił, iż 

znalazły się one w kręgu zainteresowania różnych środowisk, naj-

częściej negatywnie nastawionych. Wcześniej lub jednocześnie kry-

tykujących wpływ kina i telewizji na dzieci i młodzież. Oskarżenia 

kierowane były w kierunku wzrostu agresji, fizycznej, słownej i psy-

chicznej oraz braku wrażliwości moralnej, czyli umiejętności rozróż-

niania dobra od zła
216

.  

                                                 
215

 Shark Jaws wydane przez Horror Games (tak naprawdę firmę-córkę 
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Kolejnym zarzutem było to, iż gry komputerowe przedstawiane 

były jako infantylne i powodujące zachowania aspołeczne, z których 

alienacja jest najmniejszym problemem
217

. Najczęściej schemat tych 

debat jest taki sam. Zostaje popełniona zbrodnia. Człowiek, który to 

zrobił miał do dyspozycji gry. Założenie jest więc proste – to gry 

wywołały agresję, która doprowadziła do popełnienia przestępstwa. 

Najczęściej wówczas temat staje się medialny i zaczyna się, mniej 

lub bardziej trafna merytorycznie, publiczna dyskusja. Środowisko 

graczy, w większości, odnosi się lekceważąco do takich „spektakli” z 

uwagi na fakt jednoznacznie negatywnego i tendencyjnego stosunku 

mediów do gier.  

Mimo to mechanizmy prawne regulujące dostęp do tego rodzaju 

rozrywki jakim są gry były wprowadzane już od dawna na świecie. 

W naszym kraju od września 2009 roku, obowiązuje, tak jak w 32 

innych krajach, system PEGI. Pan European Game Information 

(PEGI), czyli Ogólnoeuropejski System Klasyfikacji Gier (OSKG), 

ocenia gry w dwóch kategoriach. Pierwsza kategoria to ocena wie-

kowa: od lat 3, od lat 7, od lat 12, od lat 16, od lat 18. Podział do 

określonej kategorii zależy głównie od dawki przemocy. Sama za-

wartość jest oceniana jako druga kategoria i oznaczona jednocześnie 

z klasyfikacją wiekową: przemoc, seks, dyskryminacja, używki, 

strach, wulgarny język, hazard, gra online.  

Dyskusje na temat wpływu gier, toczą się więc od wielu lat. Na 

nowy poziom weszły już w latach 80-tych. Wówczas PC, czyli kom-

puter osobisty pojawił się w domach przeciętnych użytkowników, a 

wraz z nim nowe gry i nowe zagrożenia. 

 

5. „Pecety” zdobywają rynek gier 

W latach 80-tych nastąpił kryzys rynku produkcji gier na auto-

maty i konsole. Pojawił się nowy „gracz”, a mianowicie komputer 

osobisty, który umożliwił rozbudowę nowych gatunków gier, a nie 
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naukowej pt. „Gry komputerowe – nowa forma kultury”, Konferencja odby-

ła się 4 listopada 2005 roku w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w 

Warszawie. Gry online.pl, http://www.gry-online.pl/S018.asp?ID=317, 

(29.03.2013). 



220 

 

tylko zręcznościówek. Pojawiły się najpierw gry tekstowe, jak seria 

Zork. Jednak rynek gier na komputery „rozkwitł” w roku 1982, wraz 

z pojawieniem się mikrokomputera sir Stevea Sinclaira – ZX Spec-

trum. Umożliwiło to powstanie gier platformowych. Była to niesa-

mowita zmiana perspektywy, bowiem platformówki łączyły w sobie 

gry zręcznościowe z rozwiązywaniem prostych problemów. Bohater 

poruszał się, unikał pułapek, szukał przejść na inne poziomy
218

. 

ZX Spectrum był początkiem „wyścigu zbrojeń” pomiędzy fir-

mami produkującymi sprzęt komputerowy. W tym samym roku na-

stąpiła premiera Commodore 64, a niedługo potem do gry weszły 

firmy: Atari, Amiga i IBM. Te firmy i ich produkty ustaliły w latach 

80-tych, zasadę od której obecnie nie ma ucieczki, iż komputer musi 

być w każdym domu. Przemysł komputerowy szedł tymi samymi 

drogami jak telewizja 30 lat wcześniej. 

 

6. Komputer w każdym domu – lata 90-te 

Na początku lat 90-tych w Stanach Zjednoczonych posiadanie 

komputera w domu nie było niczym dziwnym. Jednocześnie otwo-

rzył się nowy rynek zbytu, którym przemysł komputerowy szybko 

się zainteresował. Mur berliński rozpadł się i mieszkańcy wschodniej 

Europy zaczęli nadrabiać zaległości pod każdym względem. W na-

szym kraju komputer był wówczas dobrem luksusowym, lecz z każ-

dym rokiem stawał się bardziej dostępny, tak jak było to z odbiorni-

kami telewizyjnym w latach 60-tych. Podczas, gdy Polska się „kom-

puteryzowała”, w USA i Japonii nastąpiła druga fala rozwoju gier. 

Lata 90-te to ogromny rozwój technologiczny, umożliwiający 

tworzenie coraz bardziej zaawansowanych graficznie gier. Nastąpił 

rozwój gatunkowy świata gier. Niemal co roku pojawiały się tytuły, 

które generowały powstanie nowego gatunku. Civilization (1991) 

Sida Meiera zapoczątkowało powstanie strategicznych gier turowych 

(TBS), wzorowanych na planszowych grach strategicznych. W 

obecnych czasach widać odwrotny kierunek. Rynek tradycyjnych 

gier zaadoptował gry komputerowe, a raczej systemy rozgrywki w 

nich stosowane. Znane rozwiązania z komputerowych RPG (role-
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playing game) zostały zastosowane w grach planszowych; a także, 

po części, w tzw. karciankach
219

.  

Kolejną grą, która wpłynęła na rozwój rynku była Alone in the 

Dark z roku 1992 rozpoczynająca gatunek survival horroru z TPP 

(third-person perspective – widokiem z perspektywy trzeciej osoby, 

czyli zza pleców postaci). Najlepszymi produktami tego gatunki są 

serie gier: Silent Hill i Resident Evil. Obie, na fali niezwykłej popu-

larności zostały sfilmowane, a film Resident Evil doczekał się kilku 

części stając się samoistną całością. 

Niezwykle ważną postacią w rozwoju gier był John Carmack 

tworząc Wolfenstein 3D (1992) i Doom (1993). Przyczynił się do 

powstania FPP (first-person perspective – perspektywa „znad broni”, 

świat przedstawiany jest oczami bohaterów) i FPS (first-person 

shooter). FPS-y obecnie, z takimi tytułami na czele jak Call of Duty, 

Doom, Medal of Honor, Counter-Strike; oskarżane są o prowokowa-

nie do brutalnego zachowania. Głównym bowiem zadaniem grają-

cych jest likwidacja przeciwników, najprzeróżniejszymi rodzajami 

broni od siekiery lub piły mechanicznej poczynając
220

.  

Dune II: Battle for Arrakis (1992) była pierwszą grą strategiczną 

czasu rzeczywistego. PaRappa the Rapper (1996) – pierwszą grą 

muzyczną. Lata 90-te to czas powstania niezapomnianych dla graczy 

tytułów i serii gier, które do tej pory istnieją na rynku np. FIFA. 

 

7. Nowe tysiąclecie – nowe gry 

Nowe tysiąclecie zapoczątkowało rozwój gier sieciowych, które 

w niepodważalny sposób zmieniły kulturę rozrywki. Stało się tak 

dlatego, że po roku 2001 pojawił się internet drugiej generacji (Web 

2.0) umożliwiający odbiorcom końcowym kreowanie jego zawarto-
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ści na niespotykany dotąd sposób. Użytkownicy stali się pełnowarto-

ściowymi, aktywnymi twórcami. Jest to czas głębokich przemian i 

powstania społeczeństwa sieciowego. Zjawisko to udzieliło się gra-

czom sieciowym. Gra i jej świat już dawno wyszły ze swojego kla-

sycznego układu: twórcy tworzą grę, dystrybutorzy sprzedają, gracze 

grają. Obecnie sami gracze tworzą gry poprzez moding, czyli mody-

fikowanie świata gry. Nowe poziomy, nowe postacie, usuwanie błę-

dów, powiększanie możliwości. Moderzy początkowo uważani za 

piratów hakujących gry; stali się obecnie znaczną siłą bez której 

żaden popularny tytuł nie może się obyć. Moderskie innowacje, prze-

jęte przez wydawców znajdują komercyjne zastosowanie.  

Gracze wyszli także na teren mediów społecznych. Na temat gier 

powstają portale internetowe, fora, blogi, kanały YouTube, Twi-

tch.tv, gdzie publikują recenzję i dzielą się opiniami, opisują własne 

rozgrywki, tworzą przewodniki po świecie gry i poradniki. Kolejnym 

i bardziej zaawansowanym sposobem wykorzystania światów gry są 

parateksty medialne osadzone w świecie gry, opowiadania czy ma-

chininy. Wykorzystują one świat gry do tworzenia filmików o różnej 

treści, często z podkładem muzycznym. 

 

8. „Zatracenie się” w grze 

Najbardziej zawansowanym aspektem działań graczy jest autore-

fleksja w świecie gry, czyli przenoszenie własnego ja do gry lub 

eksperymentowanie z własną tożsamością. Bardzo dobrą platformą 

do tego typu działań stały się MMO (Massively Multiplayer Online 

Game). Ten typ gier wymagający internetu daje największe, jak do-

tychczas możliwości interakcji i to z praktycznie nieograniczoną 

liczbą graczy. Rozbudowane światy dają możliwość tworzenia po-

staci – awatarów
221

 w wielu aspektach: płeć, wiek, kolor skóry, wło-

sów, wygląd, a nawet cechy charakteru. Pozwala to na odzwiercie-

dlenie w awatarze siebie i prowadzenie rozgrywki. Modyfikacją 

takiego trybu gry jest eksperymentowanie z awatarem i tworzenie 

alternatywnego ja w świecie gry; lub nawet wielu awatarów, aby 

doświadczyć i rozwijać różne aspekty swojej osobowości. W wirtu-
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alnym świecie gracz może być kim zechce lub po prostu kim nie 

może być w swoim otoczeniu. Kreacja postaci i jej powody mogą 

być różnorodne i zdarza się, iż gracze „zatapiają się” w swoim awa-

tarze. Przeżywają swoje życie w świecie cyfrowym bardziej inten-

sywniej niż w świecie realnym. 

Kreacja własnego ja w świecie gry wpływa na kreowanie więzi 

społecznych. Powstają klany, plemiona, kluby zwolenników po-

szczególnych światów, wspólnoty zadaniowe do rozegrania pojedyn-

czej rozgrywki i wiele modyfikacji i hybryd powyższych. Więzi 

społeczne mogą być realizowane tylko w świecie gry lub przenosić 

się na świat realny. Z kolej więzi ze świata realnego często przenoszą 

się do świata gry. 

 

9. Nowe zawody 

Najlepsi gracze czy też grupy graczy tworzą nowy rodzaj zawo-

du – e-sporting i farming. E-sportowcy, czyli zawodowi gracze mają 

swoich fanów, trenerów i sponsorów. Występują na turniejach i za-

wodach zdobywając uznanie i prestiż, pieniądze i sławę jak gwiazdy 

footballu. Problemem w rozwoju e-sportu jest jego hermetyczność. 

Aby fascynować się daną dyscypliną, czyli grą np.; StarCraft, Coun-

ter-Strike, League of Legends trzeba ją znać i grać, by dotrzeć jej do 

sensu. E-sport cierpi, przynajmniej na razie, na specyficzną przypa-

dłość – ma więcej graczy niż kibiców
222

.  

Kolejnym zjawiskiem jest farming, czyli zarabianie pieniędzy na 

grach on-line. Gracze zarabiają w świecie gry, zbierając artefakty lub 

złoto a następnie sprzedając je w realnym świecie za realne pienią-

dze. Wynajmują się jako najemnicy do misji, lub nawet sprzedając 

całe postacie. Początkowo praktyka ta była nielegalna w świetle 

prawa; a także nieuznawana przez graczy jako oszustwo. Obecnie 

jest zalegalizowana i uznawana. Sami wydawcy uznali, że nie mogą 

z nią walczyć więc zaczęli ją wykorzystywać tworząc np.: domy 

akcyjne, gdzie gracze mogą sprzedawać legalnie przedmioty innym. 
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10. Gry i wojsko 

Gry zaczęły także wykorzystywać siły militarne różnych krajów. 

Najpowszechniejsze są symulatory. Zarówno poszczególnych pojaz-

dów, samolotów i urządzeń jak i symulatory taktyczne do szkolenia 

kadry np.: oficerów dowodzących oddziałami. Ciekawym pomysłem 

było stworzenie „symulatora kulturowego” przez armię amerykańską 

na potrzeby okupacji Iraku. Dzięki współpracy z antropologami 

opracowano grę w której rekrut podczas szkolenia wciela się żołnie-

rza służącego na misji. Otrzymuje punkty (wygrywa grę) za nabycie 

odpowiedniej kompetencji kulturowej na którą składają się umiejęt-

ności językowe, komunikacyjne, zastosowanie wiedzy z zakresu 

obyczajowości i religii. 

Symulatory wykorzystuje się także cywilnie do podnoszenia 

kompetencji zawodowych pracowników od pilotów przez operato-

rów dźwigów do kierowców. 

 

11. Gry i filmy – sprzężenie zwrotne 

Tak duży wpływ gier na całe pokolenia nie mógł ujść uwadze 

przemysłu filmowego. Można pokusić się o stwierdzenie, iż to fil-

mowcy jako pierwsi zauważyli potencjał kryjący się w „kultowych” 

grach. Początkowo było to wykorzystanie samych postaci jak bracia 

Mario czy bohaterowie Street Fightera. Następnie wraz z rozwojem 

fabularnym samych gier filmy zaczęły bardziej odzwierciedlać fabu-

łę, czego przykładem mogą być: Resident Evil czy Silent Hill i Max 

Payne. Powstało specjalne określenie dla adaptowanych motywów 

filmowych na potrzeby tego nowego medium. Gamequel jest grą na 

podstawie tworu kulturowego np.: filmu i serialu, ale także komiksu 

czy książki. Najczęściej wykorzystuje się do tego dzieła filmowe. 

Niestety z różnym skutkiem. Negatywnym przykładem jak wydana 

w 2002 roku gra E.T. the Extra-Terrestrial, która okazała się klapą 

pod każdym względem
223

. Najbardziej pozytywnym przykładem 

gamequela są gry na podstawie filmowej sagi Georga Lucasa Star 
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Wars począwszy od Star Wars: X-Wing z 1993 roku wydawane zo-

stało kilkadziesiąt tytułów. 

Obecnie to adaptowanie „zatoczyło koło” i filmy nie tworzy się 

tylko na podstawie gier, ale także „do gier”; czego przykładem może 

być Halo 4: Forward Unto Dawn (2012), seria Halo Legends (2010) 

do serii gier Halo. Jest to coraz bardziej rozwijający się nurt dający 

efekt w postaci współzależności i wzajemnego uzupełniania się filmu 

i gry. Tytuły filmowe poprzedzane są grami bądź gry mają swoje 

premiery jednocześnie z premierami filmowymi. Aby naprawdę po-

znać historię należy zapoznać się jednocześnie ze wszystkimi me-

diami, ponieważ nierzadko, ukazują się jednocześnie także książki i 

komiksy. Nie ma lepszego przykładu na zobrazowanie tej tendencji 

niż Star Wars (Gwiezdne Wojny), które we wszystkich mediach za-

znaczyły swoją obecność. 

 

12. Gry i edukacja 

Wykorzystanie gier w edukacji jest coraz powszechniejsze. Nie 

chodzi tu tylko o gry edukacyjne ale przede wszystkim całe projekty 

edukacyjne. Projekty takie są wdrażane stopniowo ze względu na 

duży konserwatyzm systemów szkolnictwa na całym świecie. Bardzo 

dobrym i pozytywnym przykładem jest projekt Quest to Learn reali-

zowany w szkołach publicznych w Nowym Yorku
224

. Projekt ma na 

celu przekazanie uczniom wiedzy, która posłuży im do funkcjonowa-

nia w nowym informatycznym świecie. Uczniowie, rodzice, nauczy-

ciele i twórcy gier współpracują w celu stworzenia nowego systemu 

nauki
225

. Sam project jest efektem współpracy pomiędzy fundacją 

New Visions for Public Schools,
226

 Department of Education i Insti-

tute of the Play. Ta ostatnia organizacja jest bardzo ciekawym przed-

sięwzięciem, o charakterze nonprofit, powstałym w 2007 roku z inicja-

tywy twórców gier z Nowego Yorku. Jej celem jest wprowadzanie 

nowych modeli w edukacji opartych na najnowszych technologiach
227

.  
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Podsumowując, możemy założyć, że rozwój gier wpłynął na kul-

turę i gospodarkę w sposób tak ogromny, iż niemożliwym jest jego 

lekceważenie. Technologia, biznes, społeczeństwo to dziedziny na 

które gry wpłynęły zmieniając je nieodwracalnie. Gry przestały już 

być tylko rozrywką a stały się systemem, który wpływa na sposób 

pracy (nowe profesje), nauki (e-learning, symulatory), budowania 

tożsamości osobistej i społecznej (gry on-line, second life).  

 

Streszczenie 

Gry komputerowe wpłynęły na obraz naszej kultury, tak samo 

jak gospodarki. Technologia, biznes, społeczeństwo to dziedziny na 

które gry wpłynęły zmieniając je nieodwracalnie. Od czasu swego 

powstania w 1947 roku, i wprowadzenia do masowej produkcji w 

latach 70-tych; stały się częścią światowego przemysłu rozrywkowe-

go. Telewizja, przemysł filmowy jako pierwsze zareagowały na po-

pularność gier. Następnie gry ewoluowały, po powstaniu i rozpo-

wszechnieniu się Internetu, aby obecnie stać się częścią kultury no-

wych mediów. 

 

Summary 

Games in culture 

Video games have influenced image of our culture and economy. 

Technology, business, society have been irreversibly changed by 

games. Since their development in 1947, and launch in mass produc-

tion in the seventies, video games have become a part of global show 

business. Television and film industry were the first to react to popu-

larity of games. Then, after the rise and spread of the Internet, games 

have evolved, so today they are integral part of new media. 
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Emilia Adamowicz (UB) 

 

„Cudze chwalicie swego nie znacie…” 

 

Wstęp 

„Cudze chwalicie swego nie znacie, sami nie wiecie co posiada-

cie”, autorem tych słów był Stanisław Jachowicz
228

, który pisał o 

tym w wierszu pt. „Wieś”. Jest to prosty szczery wiersz, ale niesie za 

sobą przesłanie, które jest aktualne do dziś i pasuje do otaczającej 
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nas rzeczywistości. Warto więc zadać sobie pytanie: Czy nie jest tak 

w naszej codzienności, jak napisał o tym poeta w swoim wierszu? W 

dzisiejszych czasach bardzo często zachwycamy się tak zwaną „no-

woczesnością”, niektórzy są nią wręcz zachłyśnięci. Potrafimy za-

chwycać się inna kulturą, innymi krajami, a w naszym najbliższym 

otoczeniu nie dostrzegamy nic szczególnego, ale zastanówmy się czy 

kult młodości, zachowanie młodego wyglądu za wszelką cenę, lu-

dyczność to wartości, które chcemy wpajać swoim dzieciom, 

uczniom czy też po prostu młodemu pokoleniu?.  

Już dziś można dostrzec konflikt pomiędzy wartościami kultury 

tradycyjnej, a kultury współcześnie lansowanej chociażby przez me-

dia. Nowoczesność, która panuje aktualnie w naszej kulturze spra-

wia, że kultura tradycyjna, kultura ludowa nasze wartości moralne, to 

wszystko zanika albo wręcz prowadzi do upadku. Zapominamy o 

naszych pięknych tradycjach i obyczajach tym samym oddalamy się 

od źródła polskości. Tradycja to przecież przekazywane z pokolenia 

na pokolenie historycznie ukształtowane obyczaje, poglądy, wierze-

nia, zasady postępowania, sposoby myślenia, zwyczaj 
229

. Natural-

nym jest, że świat idzie naprzód, rozwija się i bardzo dobrze, ale czy 

warto poświęcać nasze tradycje, wartości moralne, które wpajali nam 

nasi dziadkowie, rodzice kosztem nowoczesnych trendów?.  

Ważną częścią tradycji polskiej jest kultura ludowa, jednakże, 

czym jest owa kultura ludowa?. Tytuł monografii Oskara Kolberga 

Lud jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzę-

dy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce
230

, doskonale obrazuje, 

czym jest owa kultura ludowa oraz czym zajmują się współcześni 

badacze jeśli chodzi o zainteresowania polską wsią. W swojej pracy 

chce nawiązać do kultury ludowej i przedstawić przykład, który uka-

zuje w jaki sposób można przekazywać młodemu pokoleniu tradycje 

w sposób przyjemny, a jednocześnie wnoszący wiele wartości w 

życie młodego człowieka.  
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1. Muzea jako pomniki tradycji 

Bardzo dobrym sposobem jest przekazywanie tradycji po przez 

zajęcia, warsztaty, pokazy które coraz częściej proponują muzea. 

Białostockie Muzeum Wsi ma rozbudowaną ofertę zarówno dla naj-

młodszych jak i dorosłych. Skansen oferuje festyny etnograficzne 

między innymi z okazji Zielonych Światków, Nocy Świętojańskiej, 

Dożynków czy też poświęcone kulinariom regionalnym. Festyny 

cieszą się dużym zainteresowaniem, celem imprez jest promocja 

tradycyjnej, regionalnej kuchni oraz popularyzacja podlaskich trady-

cji muzycznych. Oprócz wystawców sprzedających regionalne spe-

cjały, można również spotkać twórców prezentujących ludowe ręko-

dzieło. Ponadto organizowane są warsztaty plastyczne dla najmłod-

szych. Skansen proponuje również warsztaty przeprowadzane z oka-

zji różnych świąt.  

Ciekawą propozycją dla szkół i przedszkoli może być udział kla-

sy w spotkaniu organizowanym przed Wielkanocą, uczniowie mogą 

zapoznać się, między innymi, z metodą ozdabiania pisanek tzw. bati-

kiem szpilkowym, a także uczą się jak samodzielnie wykonać palmę 

z bibuły. Mogą też zobaczyć jak dawniej wytwarzano pocztówki 

metodą drzeworytniczą, a żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić zajęcia, 

po pokazie mogą samodzielnie wykonać taką pocztówkę i zabrać ją 

do domu na pamiątkę. Dzieci podczas tego typu spotkań pogłębiają 

swoją wiedzę na temat tradycji. Rok rocznie, w okresie bożonaro-

dzeniowym, odbywają się też warsztaty choinkowe, podczas których 

dzieci własnoręcznie wykonują ozdoby choinkowe, poznają rożne 

metody wykonywania ozdób oraz zapoznają się z tradycjami bożona-

rodzeniowymi. Bardzo interesujący jest też wypiek opłatków metodą 

tradycyjną. Pobyt w skansenie może być również ciekawym pomy-

słem na spędzenie Andrzejek, podczas których muzeum oferuje moż-

liwość pozyskania i pogłębienia wiedzy na temat dawnych wróżb, w 

których dzieci chętnie biorą czynny udział. Białostockie Muzeum 

Wsi proponuje również spotkania organizowane na Dzień Dziecka 

pod hasłem „Od grzechotki do świnki - dawne gry i zabawy dziecię-

ce”, które zostały zrealizowane przy pomocy studentów z Uniwersy-

tetu w Białymstoku z Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Projekt ten 

wzbudził duże zainteresowanie wśród nauczycieli szkół podstawo-
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wych oraz przedszkoli. Głównym celem było zapoznanie młodych 

odbiorców z dawnymi grami i zabawami, które towarzyszyły ich 

dziadkom w dzieciństwie. Inspiracje czerpaliśmy ze źródeł archiwal-

nych z początku XX wieku, między innymi wykorzystaliśmy opra-

cowania: Zabawy, gry, zagadki, żarty i przypowieści, Zygmunta 

Glogera
231

, oraz Zabawy i gry jako czynnik wychowawczy, Stanisła-

wa Karpowicza
232

. Korzystaliśmy także z opracowań archiwalnych z 

okresu międzywojennego takich jak: Gry, zabawy oraz ćwiczenia na 

boisku w szkole powszechnej, Marii Germanówny
233

, oraz Zabawy i 

gry ruchowe. Podręcznik metodyczny Mariana 

go
234

.Tworząc dany projekt kierowaliśmy się także poglądami Johna 

Dewey’a, który uważał, że jedyną droga uświadamiania dziecka, 

jego społecznego dziedzictwa jest danie mu możliwości wykonywania 

tych samych fundamentalnych typów zajęć, które uczyniły cywilizację 

tym, czym jest robiąc mianowicie ośrodkiem korelacji tzw. zajęcia 

ekspresyjne i konstrukcyjne
235

. 

Tego typu zajęcia zapewniają wielostronną aktywność, wpływają 

pozytywnie na rozwój dziecka, a jednocześnie nie zanudzają młode-

go człowieka, wzbudzając w nim zainteresowanie, a czasami takie 

zabawy okazują się po prostu świetnym sposobem na pozyskiwanie 

wiedzy w przyjemny sposób oraz na spożytkowanie energii. Dzieci 

podczas takich zajęć mogą przyjrzeć się ginącym zawodom, a nawet 

przez moment wczuć się w rolę ich przedstawicieli. Mogą przy po-

mocy garncarza wykonać dzbanek, bądź inne gliniane naczynie na 

prawdziwym kole garncarskim, co dla wielu dzieci jest niesamowitą 

atrakcją. Są one także zapoznawane z pracami wykonywanymi nie-

gdyś w dawnym gospodarstwie. Dzieci podczas tego typu spotkań 

mogą samodzielnie wykonać pranie na tarze, oraz ubić masło, które 

później mogą zjeść lub zawieść do domu swoim bliskim. Niesamo-
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wite ile radości może dziecku sprawiać samodzielnie ubite masło, a 

ile dumy musi czuć dziecko przynoszące mamie lub tacie kawałek 

masła, mówiąc „Sam(-a) zrobiłem(-am)”. Uczniowie mogą też zapo-

znać się z grami i zabawami w które niegdyś bawili się ich dziadko-

wie. Wiele dzieci po uczestnictwie w tym projekcie chętniej odwie-

dza muzeum, nie traktuje tego jako przykrego obowiązku, ale jako 

sposób na mile spędzony czas. Oczywiście wszystko odbywa się w 

miłej, dostosowanej do wieku dzieci atmosferze. Zajęcia te cieszą się 

dużym zainteresowaniem wśród szkół, nauczyciele odnajdują bardzo 

dobry sposób na aktywne spędzanie czasu swoich uczniów. 

Obecnie coraz większe uznanie zyskuje odtwarzanie życia daw-

nych mieszkańców wsi dlatego skansen proponuje lekcje muzealne o 

zróżnicowanej tematyce związanej z dawnym gospodarstwem wiej-

skim, z pracami domowymi, rzemiosłem, sztuką, ze zwyczajami i 

obrzędowością ludową. Każdy nauczyciel może wybrać temat, który 

najbardziej go interesuje, lub który u dzieci cieszy się największym 

zainteresowaniem. Zajęcia są prowadzone we wnętrzach chałup, 

które znajdują się na terenie muzeum, w reprodukcji dawnej klasy, 

gdzie „uczniowie” siedzą w drewnianych ławkach, piszą kredą po 

tabliczkach, a dla relaksu mogę pobawić się drewnianymi klockami, 

co sprawia, że mogą poczuć klimat dawnych czasów, zobaczyć jak 

mieszkali i żyli ich przodkowie. Dzieci podczas takich zajęć mają 

przede wszystkim kontakt z eksponatami, mogą ich dotknąć, dowie-

dzieć się do czego służą. Dla dziecka ogromną role odgrywa pozna-

nie przez dotyk, co w wielu muzeach byłoby wręcz niedopuszczalne 

z uwagi na wartość eksponatów. Najciekawsze dla dzieci są te zaję-

cia, w których mogą aktywnie uczestniczyć, bądź wykorzystać naby-

tą wiedzę w praktyce. Dziecko po przez tego typu lekcje nabywa, 

pogłębia bądź uzupełnia swoja wiedzę z zakresu historii, a także 

pozyskuje niezbędna wiedzę na temat kultury oraz tradycji swojego 

regionu. Najciekawszym jest jednak fakt, że pozyskiwanie tej wiedzy 

odbywa się tak naprawdę „przy okazji”, gdyż jest to jedynie forma 

przeprowadzania zajęć ze szkołą bądź przedszkolem bardzo często 

później namawiają do częstych wizyt swoich rodziców bądź dziad-

ków. Jest to jak najbardziej godne polecenia miejsce na rodzinne 

wypady, zwłaszcza dzisiaj, w czasach ciągłej pogoni za pieniądzem i 

karierą. Rodzic w takim miejscu może odpocząć od zgiełku miasta, 
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natłoku pracy, wyciszyć się i odprężyć, a także nawiązać głębsza 

więź ze swoim dzieckiem. 

Białostockie Muzeum Wsi oferuje również cykl spotkań skiero-

wanych dla rodzin pod hasłem Rodzinna Niedziela w Skansenie. Jest 

to doskonała forma na miłe spędzenie czasu w gronie rodziny gdzie 

tworzy się wieź międzypokoleniowa, podczas tego typu spotkań 

organizowane są warsztaty tematyczne każdy warsztat kończy się 

ogniskiem gdzie rodziny mogą umacniać swoje więzi. Zajęcia orga-

nizowane w muzeach mogą być dla dzieci atrakcyjne i interesujące, 

osoba prowadząca, zajmująca się edukacją muzealną, poprzez swoje 

podejście do dzieci może zdziałać cuda. Wiadomym jest, że bardzo 

ważne jest pierwsze wrażenie. Dlatego niezmiernie istotne jest za-

szczepienie w dzieciach chęci do odwiedzania muzeów, aby trakto-

wały to one jako miłą formę spędzania wolnego czasu. Owszem, nie 

jest to proste, ale odpowiednio wykwalifikowana kadra może spra-

wić, że podejście dzieci i młodzieży do tego typu placówek ulegnie 

zmianie i to zmianie na lepsze. W komunikacji z dzieckiem ważną 

rolę odgrywa zrozumienie. Rodzice i opiekunowie starają się zaspo-

kajać wszystkie potrzeby dziecka, ale w tym celu muszą wiedzieć, 

czego dziecko potrzebuje, a sama intuicja często nie wystarcza.  

Podobnie rzecz się ma w przeciwną stronę, dziecko musi zacząć 

rozumieć starsze pokolenia, ale nie nauczy się tego bez pomocy. 

Taką pomoc oferują nie tylko szkoły, ale również instytucje takie jak 

muzea, teatry czy kina. Często jednak kończy się ona na wykorzy-

stywaniu dwóch zmysłów wzroku i słuchu. Myślą przewodnią edu-

katorów muzealnych powinna być jednak zasada „uczenia się przez 

doświadczanie i działanie”, którą upodobał sobie John Dewey, i któ-

rą opisał w „Moim pedagogicznym credo”
236

. Przecież ważne jest to, 

aby nowe pokolenia dowiadywały się o naszych tradycjach, o naszej 

historii, a progresywistyczne koncepcje dydaktyki pozwalają na do-

wolność i odrobinę szaleństwa, którego tak potrzebują najmłodsi.  

 

2. Ochrona dziedzictwa niematerialnego 

Kolejnym sposobem na ocalenie od zapomnienia naszej tradycji, 

historii, dziedzictwa narodowego jest gromadzenie informacji na 
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temat dziedzictwa niematerialnego, należy je dokumentować tak aby 

pozostały w naszej pamięci na zawsze. Szczególnie chciałabym od-

nieść się do badań terenowych, które odbyły się w lipcu 2011 roku 

na terenie Sokólszczyzny - miejsca cennego badawczo z punktu wi-

dzenia pedagogicznego, ale także z etnograficznego oraz historycz-

nego. Zostały one przeprowadzone przez studentów z Wydziału Pe-

dagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Głównym ce-

lem badań było odtworzenie tego, jak wyglądało dzieciństwo po 

1945 r., aby tradycja i wiedza o minionych czasach zostały zachowa-

ne od zapomnienia. Praca polegała na zebraniu jak największej ilości 

informacji i materiałów od najstarszych mieszkańców wsi. Podstawą 

metodologiczną były wywiady kwestionariuszowe oraz analiza do-

kumentów szkolnych. Dane, które przekazali nam najstarsi miesz-

kańcy zamieszkujący na tym terenie, ukazały realia powojennej So-

kólszczyzny. Informacje, które uzyskaliśmy mają duże znaczenie dla 

naszej historii, ponieważ ich źródłem są prawdziwe historie ludzi. 

Historie te są niewyobrażalną skarbnicą wiedzy. Podczas badań 

zwracaliśmy uwagę na cztery punkty odniesienia, jakimi były: naro-

dziny dziecka, jego wychowanie, zabawy dziecięce oraz okres szkol-

ny. W swojej pracy chcę przedstawić najważniejsze, a zarazem naj-

ciekawsze kwestie, które ukazują realia tamtych czasów. 

 

3. Narodziny dziecka 

Temat związany z narodzinami dziecka jest niezwykle delikatny, 

dlatego też przed rozpoczęciem takiej rozmowy należało stworzyć 

przyjazną atmosferę, aby informator dostrzegł, że osoba przeprowa-

dzająca wywiad jest godna zaufania. Temat ten poruszałam jedynie z 

kobietami. Pytałam między innymi o to, czy tłumaczono kiedyś 

dzieciom „skąd się biorą dzieci”, lecz kobiety zgodnie odpowiadały, 

że był to temat tabu. Jedna z Pań powiedziała: W ogóle się nie roz-

mawiało. Jak urośniesz to się dowiesz, no w podręczniku do klasy 7 

trochę było na ten temat, ale nie wiele
237

. Panowało ogólne skrępo-

wanie dotyczące kwestii związanych z prokreacją i narodzinami 

dziecka. W wywiadzie zadawalam też pytanie związane z porodem, 
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a dokładnie pytałam o to, jakie przesądy były związane z okresem 

ciąży. Przesadów na tym związanych było kiedyś bardzo dużo. Jedna 

z moich informatorek podaje tego typu przesądy: Nie wolno po gło-

wie polać kobiety w ciąży, jak jest pożar więc kobieta nie powinna 

patrzeć na ten płonący budynek, bo to może rzekomo zaszkodzić 

dziecku. Nie pamiętam co tam więcej wiem o pożarze, o polaniu wo-

dą. O, żeby nie pokazywać rękoma ułomności czyichś, które mogły 

rzekomo spaść na dziecko nowo narodzone
238

.  

Obecność zabobonów w tamtych czasach była duża, jednak war-

to zwrócić uwagę, że do dziś spora ich część przetrwała. Dawniej, 

podczas porodu, kobiety nie miały zapewnionej opieki medycznej, 

co często kończyło się tragicznie. Do rozmówców kierowałam na-

stępujące pytanie: Kto pomagał dziecku przyjść na świat? Jedna z 

rozmówczyń odpowiedziała W mojej miejscowości to były dwie pa-

nie - tzw. „akuszerki” - to były te pielęgniarki, położne dzisiejsze i te 

panie przychodziły, odbierały poród i jeszcze w przeciągu kilku tam 

dni, kiedy mama leżała, one przychodziły kąpać dziecko i doglądać 

tej chorej, natomiast tutaj w tej miejscowości odbierała tzw. „Bab-

ka”, w cudzysłowie, była taka pani, która odbierała poród
239

. Odpo-

wiedzi pomiędzy kobietami nie różniły się znacząco - porody odbie-

rały tzw. babki bądź akuszerki. W swoich wywiadach zwracałam 

również uwagę na problematykę związaną z chrztem. Kiedy nie-

mowlę przychodziło na świat separowano je często od matki - okres 

taki trwał zazwyczaj kilka tygodni. Nierzadko matka była więc nie-

obecna podczas chrztu kościelnego. Na wsi śmiertelność noworod-

ków była spora, dlatego Kościół nakazywał szybkie chrzciny. Nie 

było także specjalnych ubranek chrzcielnych, tak jak to bywa teraz. 

Dziecko niesiono do Kościoła w powijakach. Z czasem zaczęto na-

kładać niemowlętom uroczyste ubranka chrzcielne. Jedna z odwie-

dzonych przeze mnie Pań mówi tak „I to była tak najczęściej - cza-

peczka z koroneczką i jakieś, jak była to dziewczynka to niebieskie 

jakieś tam różyczki, podobnie przybrana sukieneczka, to były pie-

luszki, sweterek jakiś czy tam kaftanik i dziecko było położone do 

tzw. Becika (z pierza), uszyty taki duży worek nakrywało się i za-
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wiązywało się”
240. Chrzciny pierwszego dziecka obchodzono hucz-

nie, w szczególności, gdy pierworodnym był chłopiec. Z wielką sta-

rannością dobierano rodziców chrzestnych, dawniej kumów. Mieli 

oni do spełnienia ważną rolę w dalszym życiu dziecka, ale także w 

trakcie samej uroczystości. Uważano, że dziecko może odziedziczyć 

cechy charakteru kumów. Ważną rzeczą był wybór imienia, doko-

nywali tego rodzice, a czasem również ksiądz wbrew ich woli. Sama 

uczta po chrzcinach w Kościele była równie ważna, tak, chrzciny 

były, może bardziej były huczniejsze jak teraz, tak bo kiedyś ja pa-

miętam jak syna chcieli to była cała chata ze wsi to było wszystkich 

prosić - jak to sąsiad, znajomy - trzeba było wszystkich zaprosić, 

cała chata była, a dzisiaj już tego nie ma
241

. Szerszych informacji na 

ten temat można szukać w bogatej literaturze etnograficznej z zakre-

su obyczajowości rodziny. 

 

4. Wychowanie dziecka 

Dawniej wychowanie było bardzo surowe, dzieci okazywały ro-

dzicom ogromny szacunek. Często za złe zachowanie karano dzieci - 

nierzadko wykorzystywano do tego kary fizyczne: Przede wszystkim 

była większa dyscyplina - każde dziecko, tak było już po prostu, to 

nie było takie uczenie siadanie przy stole i uczenie to było już tak po 

prostu na konkretnych przykładach i sytuacjach wpajane co można, a 

czego nie wolno robić no i oczywiście obowiązki pewne były nakła-

dane na dzieci zwłaszcza na wsi bo w mieście to ich było mniej, ale 

na wsi to te dzieci miały bardzo dużo obowiązków i nie było tak, że 

dziecko odmawiało no chyba jakieś bardzo krnąbrne, ale przede 

wszystkim takie było posłuszeństwo
242

 Inną kwestią, również poru-

szaną przeze mnie podczas wywiadów, było to, jak usypiano kiedyś 

dzieci. Informatorki zgodnie odpowiadały, że dzieciom śpiewano 

kołysanki, a usypiano w kołyskach drewnianych bądź wiklinowych 

podwieszanych pod sufitem bądź też drewnianych na biegunach: 
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Usypiano to w kołyskach, kołysało się, śpiewało się, kołysało się to 

zależało jak dziecko, niektóre to nie usypiali bo i tak te dzieci spa-

ły
243. 

 

5. Zabawy dziecięce 

W trakcie badań pogłębiło się i ukierunkowało moje zaintereso-

wanie dawnymi grami, zabawami i zabawkami. Wszyscy pytani 

zgodnie twierdzili, że kiedyś, jeżeli ktoś miał jakieś zabawki, to były 

one głównie wykonywane z drewna i kawałków materiału - takim 

oto sposobem powstawały gwizdki lipowe, lalki szmacianki, dzieci 

również robiły piłki - niezwykle intrygujący jest sposób wykonywa-

nia tych piłek, o czym jeden z informatorów powiedział Kiedyś robili 

z sierści z krowy. Nic nie obszywano - to się toczyło tak i ona się 

zbijała
244. Zabawy dzieci ze wsi odbywały się niejako „na margine-

sie” obowiązków gospodarskich, którymi niegdyś obarczone były 

najmłodsze dzieci. Tak zapamiętała jedno z najgorszych wspomnień 

jedna z informatorek: byli na robocie zajedziem na calutki dzień, to 

nie chodzi na dzień na tydzień w poniedziałek zajedziem, a w sobotę 

wracamy i te gotowanie, lodówki nie było - ze szmat te jedzenie było, 

w stodole spaliśmy i cały dzień ciąć to tam wszystko, obrzynać, nago-

tujesz tylko zacierkę z kartoflów, ktoś tam miał w słoiku jakieś z do-

mu skwarek z tłuszczem i tam trochę tej przyprawy jest i tak to było. 

Cały tydzień jedzenie i takie to było najgorsze w sobotę wrócisz w 

poniedziałek znowu na rower siadasz i tych tobołów nabierzesz, bo 

to trzeba było trochę kartofli trzeba wziąć, to wziąć i to. I takie to 

było życie taka to była młodość
245

. Dzieci miały niezwykle ciężkie 

obowiązki, najczęstszym terenem dziecięcych zabaw okazywało się 

pastwisko, las, bądź droga do szkoły która też bardzo często bywała 

długa i trudna. Moja rozmówczyni opowiedziała o tym, jak to co-

dziennie musiała przemierzać drogę do szkoły na odcinku 1 km: Nie 

było drogi, tylko była po prostu przez łąkę dróżka i to tam przeważ-

nie było mokro, wiadomo jak to na łąkach - deszcz popada to my 
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chodzili - do koła mijaliśmy tą dróżkę i po błotach i wszędzie. Zimą 

to było dobrze, bo zimą to było zamarznięte i było dobrze, a tak, że 

dopóki do wakacji było zawsze nie dobrze, bo to deszcze padali, to 

mokro, tylko zima było dobrze
246. Dzieci niegdyś musiały zmierzyć 

się z ciężkimi obowiązkami. Mimo tego, że niejednokrotnie życie 

kiedyś było pełne goryczy, to ludzie okres dzieciństwa wspominają 

niezwykle pozytywnie. 

 

6. Rola nauczyciela 

Istotną rolę, jeżeli nie najważniejszą w procesie kształcenia, na-

uczania i wychowywania dzieci odgrywał nauczyciel. Osobowość 

nauczyciela była wielostronnie zaangażowana w proces nauczania i 

wychowywania dzieci. Nauczyciel posiadał ogromny autorytet za-

równo wśród dzieci, jak i rodziców. Był on przeważnie jedynym 

inspiratorem i organizatorem życia kulturowego. Dzieci darzyły go 

niezwykłym szacunkiem - jedna z moich informatorek na pytanie 

czyje zdanie odgrywało ważniejszą role w procesie nauczania odpo-

wiadały, że zdecydowanie nauczyciela „To znaczy mi się zdaje, że 

bardziej brało się do serca nauczyciela wartości, bo dla mamy to 

można coś odmówić, a nauczyciel to był takie ważny. To był bóg i 

car, jak to mówią, a mamie to można coś tutaj bąknąć a do nauczy-

ciela to nie można było nic powiedzieć, nic - nic zrobić, bo to był 

nauczyciel
247

. Nauczyciel, z racji swojego autorytetu, był dla dziecka 

osobą znaczącą i często w środowisku szkolnym zastępował mu 

rodziców. Rodzice nie poświęcali wiele czasu dzieciom, nie pozwa-

lało im na to mnóstwo obowiązków w gospodarstwie domowym i 

dlatego też nauczyciel zajmował się i opiekował uczniami. Zawód 

nauczyciela był pewnego rodzaju misją, ponieważ nie wiązał się z 

wysokimi wynagrodzeniami, lecz z ciężką pracą i ofiarnością. W 

myśl słów Marii Łopatkowej: Na żadnym polu działalności społecz-

nej wartość człowieka nie ma takiego znaczenia, jak w zawodzie 
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nauczycielskim, gdzie zalety umysłu, serca i charakteru są czynnika-

mi decydującymi
248

. 

Informacje, które uzyskaliśmy podczas badań na Sokólszczyźnie 

odgrywają niezwykłą rolę, ponieważ wiedza ta płynie z ludzkich 

doświadczeń. Poprzez te badania poszerzyliśmy swoją wiedzę w 

zakresie badanych zjawisk. Warto zwrócić uwagę na to, że wszelkie 

rozmowy nie byłyby możliwe, gdyby nie serdeczność ludzi, którzy 

przyjęli nas z sympatią i choć często z trudem opowiadali o swoim 

życiu. Historie naszych informatorów to cenna wiedza dla młodych 

pokoleń to przede wszystkim tradycja, która jest naszym najwięk-

szym dziedzictwem. Dlatego też nie powinniśmy o niej zapominać, a 

wręcz przeciwnie przekazywać ją dalej. 

 

7. Współczesne zagrożenia dla tradycji 

W dzisiejszych czasach zauważyć można coraz większy zanik 

tradycji. XXI wiek to niesamowity rozwój oraz pogoń za pienią-

dzem, gdzie styl życia wielu społeczności ulega zmianie. Ważne jest, 

aby czuwać nad ocaleniem od zapomnienia tego, co stanowi dorobek 

wielu pokoleń naszych przodków. Obecnie zanik obyczajowości 

możemy zauważyć we współczesnych rodzinach, bowiem rodzice 

nie rozmawiają z dziećmi tak często jak jest to potrzebne, a przecież 

tradycja to ustne przekazywanie zwyczajów, wartości oraz poglą-

dów, zarówno religijnych, etycznych jak i patriotycznych. Współcze-

sne warunki życia rodzinnego nie sprzyjają podtrzymywaniu trady-

cji, jest to spowodowane brakiem czasu spędzonego wspólnie. Nale-

ży pamiętać, że tradycja odgrywa bardzo ważną rolę w naszym ży-

ciu, powinniśmy więc przekazywać ją najmłodszym pokoleniom. 

Danuta Ciukszo uważa, że wartości rodzimej kultury tkwią w naszej 

„pamięci genetycznej”, w podświadomości mamy obowiązek świa-

domie nimi ubogacać naszą współczesność
249. Bardzo dobrze, że są 

tego typu instytucje, jak między innymi Białostockie Muzeum Wsi, 

które zachęca dzieci do obcowania z historią, tradycją od najmłod-

szych lat szkolnych. Uważam, że nie powinno to się odbywać tylko 
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w tego typu instytucjach, nie powinniśmy ograniczać się do tego 

typu miejsc, nie zamykajmy się w sztywnych ramach. Z historią i 

tradycja możemy obcować na co dzień, bo przecież to tradycja tak 

naprawdę tworzy rodzinę. 

 

Streszczenie 

„Cudze chwalicie swego nie znacie, sami nie wiecie co posiada-

cie”, autorem tych słów był Stanisław Jachowicz myślę, że słowa te 

nie straciły na aktualności są jak najbardziej trafne jeśli chodzi o 

czasy współczesne. Pragnę skupić się na tym jak bardzo w dzisiej-

szych czasach ludzie zachwyceni są kulturą masową, szeroko pojętą 

nowoczesnością. Bardzo często dziś zachwycamy się wzorcami nie 

do końca chlubnymi, zapoznajemy się, a wręcz jesteśmy zachwyceni 

kulturami z całego świata, przy czym nie znamy swoich tradycji, 

swojego najbliższego otoczenia, swego miasta czy też kraju, uważa-

my, że to, co jest nasze jest słabsze, gorsze od czegoś nowego.  

Temat tradycji zanika, a przecież tradycja to przekazywanie 

zwyczajów, wartości moralnych oraz poglądów, zarówno religij-

nych, etycznych, jak i patriotycznych. Warto się zastanowić czy takie 

odrzucenie tradycji bądź małe przywiązywanie do niej wagi jest 

dobre?, czy wywiera to pozytywny wpływ na młode pokolenia?. 

Jeśli pozwolimy zaniknąć naszym tradycjom to doprowadzi to do 

wielu problemów między innymi do utraty kontaktu, młodego poko-

lenia z osobami starszymi, co w znaczny sposób może osłabiać wię-

zy rodzinne.  

Temat, który chce przybliżyć jest ważny we współczesnym 

świecie i warto się nad tym zastanowić, a co najważniejsze podjąć 

działania, aby uchronić wszelkie nasze rodzime tradycje od zapo-

mnienia.  

 

Summary 
“The grass is always greener on the other side…” 

“The grass is always greener on the other side, we do not know 

what we have…,” the author of those words was Stanislaw 

Jachowicz. I think that those words above do not lose any actual 

meaning and they are accurate when it comes in terms of modern 

times. 
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I want to focus how strongly in our times people are fascinated 

by mass culture and broadly understood modernity. Now, very often 

we admire patterns that are not necessary creditable, we get familiar, 

we even are delighted with cultures around the world, yet at the same 

time we do not know our own traditions, our most close surround-

ings, our town, or our country. We believe that what is our, it is 

weaker or worse from something new. The topic about tradition is 

disappearing, and besides tradition is based on transmission of hab-

its, moral values and religious, ethical and patriotic views. It is worth 

to consider if rejection of tradition or slight attachment to it weight, 

is a right choice? Is that good influence for a young generation? 

If we allow to extinct our traditions this will cause a lot of prob-

lems, among other things like the loss of contact between younger 

generation with the older persons, as a result this fact may weaker 

the family’s ties. The topic that I want to come closer with is that it is 

very important in the modern world and it is worth to reflect on what 

is the significance in order to undertake actions to protect all our 

family traditions from obscurity. 
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Child maltreatment as modern threat in the family 

 

“Children are not mini-human beings with mini-human rights.  

But as long as adults continue to regard them as such,  

violence against children will persist.” 
Maud de Boer-Buquicchio,  

Deputy Secretary General of the Council of Europe 

 

Introduction 
Children are the most insecure, vulnerable parts of society and 

almost completely dependent on adults. Child abuse constitutes a 

violation of the most basic rights of children and adolescents, which 

are enshrined in the Universal Declaration of Human Rights
250

. All 

persons under the age of 18 have the right to physical and psycholog-

ical integrity, and to be protected from all forms of violence
251

. 

Without overcoming this destructive phenomenon is not possible to 

create appropriate conditions for the positive development of the 

child and her/his personality. According to recent global data, more 

than one in four children worldwide reported having experienced 

severe and frequent physical abuse, while child sexual abuse was 
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experienced by nearly one in five females and one in eleven males
252

. 

It follows that child maltreatment is a global and serious problem, 

deeply rooted in cultural, economic and social practices
253

. While 

family is recognized as a secure and natural environment for children 

well-being it can also be a dangerous place for them. Challenging 

violence against children is most difficult in the context of the family 

in all its forms
254

. The matter is that it is supposed to be as a “private 

sector”. In accordance to it is very hard to control the threatening 

situation in the family. These factors motivate me to analyze the 

problem of maltreatment with particular emphasis on the family. In 

this article I will try to examine child abuse and neglect, to elucidate 

factors contributed to it, to describe consequences of child maltreat-

ment in the family.  

 

1. Child maltreatment and its related terms 

Child maltreatment (it is meant as child abuse and neglect) refers 

to the harm experienced by children as a result of the actions, inac-

tions or inability of people with a parental responsibility for them
255

. 

Some definitions focus on the behaviors or actions of adults while 

others consider abuse to take place if there is harm or the threat of 

harm to the child
256

. The abuser perceives the harm caused as the 

principal goal of his/her actions. A syndrome is created in surviving 
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victims, known as battered-child syndrome
257

. It is a clinical condi-

tion in young children who have received serious physical abuse, is a 

frequent cause of permanent inquiry or death
258

. Violence is under-

stood to be “the intentional use of force or physical power, either by 

act or threat, against oneself, another person or a group or communi-

ty, which causes or has substantial likelihood of causing injuries, 

death, psychological harm, developmental disruptions, disturbances 

or deprivations”
259

. Family violence is the abuse of power in the rela-

tionships of the family, trust or dependency that menace the life, 

security or well-being of another person. Domestic violence is a dev-

astating social problem that affects every parts of the population. 

Studies estimate that 10 to 20 percent of children are at risk for expo-

sure to domestic violence
260

. Available data also suggests that about 

20 % of women and 5-10 % of men suffered sexual abuse as chil-

dren
261

. One of the main difficulties in developing an effective re-

sponse to child abuse lies in the lack of information and characteris-

tics of abuse, especially when it takes place in the home and in the 

family context. 

 

2. Types of child maltreatment 
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Child maltreatment includes all types of abuse and neglect of a 

child under the age of 18 by a parent, caregiver, or another person in 

a custodial role
262

. There are four common types of abuse. 

Physical abuse includes usage of physical force by the person. It 

may be burning, hitting, kicking, shaking, or other show of force 

against a child. Physical harm may be caused when a parent deliber-

ately make the symptoms of illness in a child
263

. 

Sexual abuse involves forcing or enticing a child or young per-

son to take part in sexual activities, not necessarily involving a high 

level of violence, whether or not the child is aware of what is hap-

pening. It includes touching or invitation to touch for sexual purpos-

es, fondling, rape, requests that the child expose their body for sexual 

purposes and exposing a child to other sexual activities
264

. 

Emotional abuse Emotional abuse is the sustained, repetitive, in-

appropriate, ill treatment of a child or young person through behav-

iors including threatening, belittling, teasing, humiliating, bullying, 

confusing, ignoring and inappropriate encouragement. So it is the 

persistent emotional maltreatment of a child so that to cause severe 

adverse effects on the child’s emotional development
265

.  

Neglect is the inability to satisfy child’s basic physical and/or 

psychological needs, leading to the serious deterioration of the 

child’s health or development. These needs include housing, food, 

clothing, education, and access to medical care. 

Many professionals share a concern that a pattern of child abuse 

and neglect puts children at risk of developmental problems that can 

last a the whole life. Several studies have found that between 85 and 

90 percent of children who have died of maltreatment were under 
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age five
266

. Forty-one to 45 percent were under age one. Forty-one to 

45 percent were under age one. However, these numbers likely un-

derestimate the number of child maltreatment fatalities.  

 

3. Factors contributed to child maltreatment 

Taking into account that no specific reasons have been identified 

that lead a parent to abuse or neglect a child, research has recognized 

a number of risk factors associated with maltreatment. Understand-

ing and responding to these issues is fundamental to designing effec-

tive parenting education programs that can help prevent abuse and 

neglect
267

. Risk factors associated with child maltreatment can be 

grouped in four domains
268

. Available research suggests that differ-

ent factors may play varying roles in accounting for different forms 

of child maltreatment.  

Parent or caregiver factors contributing to maltreatment relate to: 

a). Personality characteristics and psychological well-being − 

some main characteristics are identified to people who have inclina-

tion to abusive actions include low self-esteem, poor impulse control, 

depression, anxiety, and antisocial behavior; b). Parental histories 

and the Cycle of Abuse − A parent’s childhood history plays a large 

part in how he or she may behave as a parent. Individuals with poor 

parental role models or those who did not have their own needs met 

may find it very difficult to meet the needs of their children
269

. Re-

search have shown that most individuals who were maltreated in 

childhood will make their children to maltreatment. It can be done on 

a subconscious level. For the individual conduct the presence of 

emotionally supportive relationships may help lessen or even over-
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come the risk of the cycle of abuse; c). Substance abuse − Substance 

abuse can interfere with a parent’s mental functioning, judgment, 

inhibitions, and protective capacity
270

. Parents who are addicted to 

drugs and alcohol may neglect the needs of their children, spend 

money on drugs instead of household costs, or may be involved in 

criminal activities; d). Attitudes and knowledge − negative relation-

ships among parents and children, not enough knowledge about a 

child’s behavior may induce maltreated deals; e). Age − As a rule, 

mothers who were younger at the birth of their child demonstrated 

higher rates of child abuse than did older mothers. Young parents, 

those with low educational achievement, and those with a past psy-

chiatric history are all mo re likely to have children on the child pro-

tection register, with risks varying from over 2 to nearly 5 times that 

of the baseline population
271

.  

To the family factors may be included: 

a). Family structure − Children living with single parents, espe-

cially mothers, may be at higher risk of experiencing physical and 

sexual abuse and neglect than children living with two biological 

parents
272

. Lower income, the great stress associated with burden of 

family responsibilities, and fewer supports are thought to contribute 

to the risk of single parents maltreating their children; b). Marital 

conflict and domestic violence − Evidence from a range of studies 

shows that witnessing of this violence over a long period of time can 

severely affect a child’s well-being, personal development and social 

interactions
273

; c). Stress − Studies from both industrialized and de-

veloping countries show that many of the personality and behavioral 

characteristics of violent parents are related to poor social function-
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ing and diminished capacity to cope with stress
274

. Specific stressful 

situations may deepen certain characteristics of the family members 

affected, such as hostility, anxiety, or depression; d). Parent-child 

interaction − In most cases are noticed negative attitudes and behav-

iors of parents to their children. 

Child related factors may increase the child’s vulnerability to 

maltreatment:  

a). Age − Infants and young children, due to their small physical 

size, early developmental status, and need for constant care, can be 

particularly vulnerable to child maltreatment. Infants are most vul-

nerable in the time immediately after birth; they remain extremely 

vulnerable (0 to 4 years)
275

; b). Sex – it may also be a factor in child 

maltreatment. Although sexual violence is frequently directed against 

boys, girls are more likely to suffer such abuse
276

; c). Other child 

characteristics − Children with disabilities are at heightened risk of 

violence for a variety of reasons, ranging from deeply ingrained cul-

tural prejudices to the higher emotional, physical, economic, and 

social demands that a child’s disability can place on his or her fami-

ly
277

. Child factors such as aggression, attention deficiency and be-

havior problems have been associated with increased risk for all 

types of child maltreatment.  

Environmental factors are often found in combination with par-

ent, family, and child factors:  

a). Poverty and unemployment− show strong associations with 

child maltreatment, particularly neglect. It is important to mention 

that most poor people do not maltreat their children. While the risks 
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associated with poverty remain very high, controlling for parental 

background factors reduces the odds ratio considerably
278

; b). Social 

isolation and social support− Social isolation may contribute to mal-

treatment because parents have less material and emotional support, 

do not have positive parenting role models, and feel less pressure to 

conform to conventional standards of parenting behaviors
279

; c). Vio-

lent communities− Children living in dangerous neighborhoods have 

been found to be at higher risk than children from safer neighbor-

hoods for severe neglect and physical abuse, as well as child sexual 

victimization
280

. 

Protective factors - Just as certain factors increase the likelihood 

of family violence against children, other factors can reduce its like-

lihood
281

. In general, supportive, emotionally satisfying relationships 

with a network of relatives or friends can help minimize the risk of 

parents maltreating children, especially during stressful life events. 

Additionally, programs on marriage education and enhancement may 

provide a roadmap of expected challenges such as the birth of the 

first child, parenting adolescents, and common gender differences 

which may act as a protective factor by strengthening families
282

.  

The National Research Council concludes its review of the re-

search on etiological factors in this way: 

The influence of family ties and organizational affiliations (in-

cluding employment and education) are poorly understood but in-

                                                 
278

 Sidebotham Peter, Heron Jon. Child maltreatment in the “children of the 

nineties”: a cohort study of risk factors. 2006 p. 18.  
279

 Harrington, D., & Dubowitz, H. Preventing child maltreatment. In R. L. 

Hampton (Ed.), Family violence: Prevention and treatment (2nd ed., p. 122-

147). Thousand Oaks, CA: Sage. 1999.  
280

 Cicchetti, D., Lynch, M., & Manly, J. T. (1997). An ecological develop-

mental perspective on the consequences of child maltreatment. Washington, 

DC: U.S. Department of Health and Human Services, National Center on 

Child Abuse and Neglect. Boney-McCoy, S., & Finkelhor, D. 1995. 
281

 Sidebotham Peter, Heron Jon. Child maltreatment in the “children of the 

nineties”: a cohort study of risk factors. 2006 p. 72.  
282

 Stanley, S. M., Markman, H. J., & Jenkins, N. H. Marriage education 

and government policy: Helping couples who choose marriage achieve 

success . Bethesda, MD: National Institute of Mental Health. 2002.  



250 

 

creasingly recognized as powerful forces in shaping parental styles 

and family functioning. Financial stability, employment, alcohol and 

drugs, and neighborhoods can create a context that either supports a 

family during periods of stress or enhances the potential for abuse. 

Families reported for abuse often have multiple problems, and the 

abuse may simply be a part - or a consequence - of a broader contin-

uum of social dysfunctions
283

. 

 

 

4. Consequences of child maltreatment 
The effects of child maltreatment can be intensive and may pro-

ceed a long time after the abuse act. Children may have the following 

negative consequences:  

Behavioral, social, and emotional problems - The children may 

become fearful and anxious. They may believe that the whole world 

is a dangerous place
284

. Felling of aggression, anger, hostility can be 

present in children. A recent longitudinal cohort stud y in Christ-

church, New Zealand, for instance, found significant associations 

between sexual abuse during childhood and subsequent mental health 

problem s such as depression, anxiety disorders and suicidal thoughts 

and behavior
285

. Also may be a developmental delay due to a failure 

to thrive and grow, although this will usually only be evident if the 

child puts on weight in other circumstances, for example when hos-

pitalized or away from their parents’ care
286

. The psychological con-

sequences of child abuse and neglect include the immediate effects 
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of isolation, fear, and an inability to trust. When children cannot trust 

that someone will be there to meet their needs, they tend to 

developlow selfesteem, anxiety, depression, and hopelessness.  
Cognitive and attitudinal problems - Being maltreated children 

may have trouble learning, because so much of their brain is busy 

dealing with the stress of an abusive environment
287

. Certain regions 

of the brain may work not good. A neglected infant or young child, 

for example, may not be exposed to stimuli that would activate im-

portant regions of the brain and strengthen cognitive pathways
288

. 

The abused child is at greater risk of academic problems and school 

failure than other children
289

. Besides, may be present limited prob-

lem-solving skills, acceptance of violent behaviors and lower cogni-

tive functioning.  

Long-term problems - higher levels of adult depression and 

trauma symptoms, increased tolerance for and use of violence in 

adult relationships. Head trauma as a result of abuse is the most 

common cause of death in young children, with children in the first 2 

years of life being the most vulnerable
290

. Early exposure to child-

hood experiences including physical, sexual, and emotional abuse or 

neglect are strong predictors of later health problems and early mor-

tality. The most important impact of child abuse and neglect is the 

long-term influence to families. When children grow up in homes 

where their needs are not met, and if they become parents in their 

own family, they have not learned effective parental skills. They also 

may lack the skills to help and experience emotional problems.  

 

Conclusion 
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The issue of child maltreatment impacts future generations, our 

communities, and our society as a whole. It required to make preven-

tion which has to be directed at the role of civil society organiza-

tions, which are also of critical importance. Positive, non-violent 

environments must be created for and with children, in their homes, 

schools, other institutions and communities, including through public 

and parent education, advocacy campaigns and training
291

. For more 

than 30 years, investigators in different disciplines have struggled to 

explain why parents and other caregivers harm children. Current 

explanations of the causes of child abuse and neglect agree that child 

maltreatment is the result of the interaction of multiple factors run-

ning out from different levels: the individual child and parent, the 

family, the community or neighborhood, and broader society and 

culture. A greater understanding of risk factors can help profession-

als working with children and families both to identify maltreatment 

and high-risk situations and to interfere appropriately. There are four 

main types of child abuse: physical, emotional/psychological, sexual 

and neglect. These forms of abuse lead to lasting physical and emo-

tional injuries, death or other serious harm.  

 

Streszczenie 

Maltretowanie dziecka jako współczesne zagrożenie w rodzinie 

Dzieci są najbardziej wrażliwymi członkami społeczeństwa, 

prawie całkowicie zależnymi od dorosłych. Przemoc wobec dziecka 

stanowi naruszenie najbardziej podstawowych praw dzieci i nasto-

latków, które są zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowie-

ka. Wszystkie osoby do lat 18 mają prawo do integralności fizycznej 

i psychicznej oraz do ochrony przed wszelkimi formami przemocy. 

Bez rozwiązania tego destrukcyjnego zjawiska nie jest możliwe 

stworzenie odpowiednich warunków dla pozytywnego rozwoju 

dziecka i jego osobowości. Maltretowanie dziecka jest globalnym i 

poważnym problemem, głęboko zakorzenionym w praktykach kultu-

rowych, gospodarczych i społecznych. Chociaż rodzina jest uznawa-
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na za bezpieczne i naturalne środowisko dla dobrobytu dzieci, ona 

także może być niebezpiecznym miejscem dla nich. Kwestionowanie 

przemocy wobec dzieci jest najtrudniejsze w kontekście rodziny we 

wszystkich jej formach. Te czynniki motywują mnie do analizy pro-

blemu maltretowania ze szczególnym uwzględnieniem rodziny. W 

tym artykule postaram się zbadać maltretowanie i zaniedbywanie 

dziecka, wyjaśnić czynniki, które przyczyniły się do tego, opisać 

konsekwencje maltretowania dziecka w rodzinie. 

Aktualne wyjaśnienia przyczyn przemocy i zaniedbywania 

dziecka zgadzają się, że maltretowanie dziecka jest wynikiem od-

działywania wielu czynników działających obecnie z różnych po-

ziomów: indywidualnego dziecka i rodziców, rodziny, społeczności 

lokalnych i sąsiedzkich, i szerszego społeczeństwa i kultury. Lepsze 

zrozumienie czynników ryzyka może pomóc specjalistom pracują-

cym z dziećmi i rodzicami, zarówno w identyfikacji maltretowania i 

sytuacji wysokiego ryzyka, a także w podjęciu odpowiedniego spo-

sobu interwencji. 

 

Summary 

Child maltreatment as modern threat in the family 

Children are the most insecure, vulnerable parts of society and 

almost completely dependent on adults. Child abuse constitutes a 

violation of the most basic rights of children and adolescents, which 

are enshrined in the Universal Declaration of Human Rights. All 

persons under the age of 18 have the right to physical and psycholog-

ical integrity, and to be protected from all forms of violence. Without 

overcoming this destructive phenomenon is not possible to create 

appropriate conditions for the positive development of the child and 

her/his personality. Child maltreatment is a global and serious prob-

lem, deeply rooted in cultural, economic and social practices. While 

family is recognized as a secure and natural environment for children 

well-being it can also be a dangerous place for them. Challenging 

violence against children is most difficult in the context of the family 

in all its forms. These factors motivate me to analyze the problem of 

maltreatment with particular emphasis on the family. In this article I 

will try to examine child abuse and neglect, to elucidate factors con-
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tributed to it, to describe consequences of child maltreatment in the 

family.  

Current explanations of the causes of child abuse and neglect 

agree that child maltreatment is the result of the interaction of multi-

ple factors running out from different levels: the individual child and 

parents, the family, the community or neighborhood, and broader 

society and culture. A greater understanding of risk factors can help 

professionals working with children and families both to identify 

maltreatment and high-risk situations and to interfere appropriately.  
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Artur Lis (KUL) 

 

The Right to Good Administration – Outline 

 

The right to good administration is one of the fundamental citi-

zen’s rights. The principle of good administration is a general princi-

ple derived from the idea of a legal state, common to the tradition of 

constitutional EU Member States
292

. However, one can notice that 

this principle is not a specific, procedural and homogeneous principle 

of legal effects, but a collection of particular rights of individuals and 

duties of the EU administration. The right to good administration 

itself is not the basis for the rights of an individual, but it acts 

through its elements which, in fact, are the general rules of the EU 

law
293

. Among others, it includes the duty to review a case in reason-

                                                 
292

 E. Bojanowski, Zasada dobrej administracji (kilka refleksji), in Studia z 

prawa administracyjnego i nauki o administracji. Księga jubileuszowa 

dedykowana prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu, Przemyśl-Rzeszów 

2011, 77-82. 
293

 K. Milecka, Zasada dobrej administracji w orzecznictwie sądów unij-

nych. part 1-2. „Europejski Przegląd Sądowy” 2012, nr 2, 33-38; nr 3, 28-

32; Z. Niewiadomski, Polski model sądownictwa administracyjnego a pra-

wo do dobrej administracji, in Polski model sądownictwa administracyjne-

go, eds. J. Stelmasiak, J. Niczyporuk, S. Fundowicz, Lublin 2003, 253-256. 
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able time, the duty to justify decisions, the right to being heard and 

the right of access to case files
294

. 

In the extensive literature dealing with the right to good admin-

istration, there were answers considered to questions concerning the 

content and scope of the validity of this principle and which particu-

lar principles constitute this quite wide a definition. Is the content of 

this law to include efficient, procedurally correct settlement of an 

individual case or something more?
 295

 Will the right to good admin-

istration be consumed if a citizen is served in the way determined by 

law, or until after the citizen receives, irrespective of the procedural-

ly correct administrative performance, what he is guaranteed by the 

principles of material law and, moreover, by the clearly indicated 

body which excludes probable jurisdictional disputes? Should the 

right to good administration be considered in terms of procedural 

law, in particular, or equally in terms of material law or constitution-

al law?
296

 

Here, it is impossible to list all the important publications devot-

ed to these problems, nevertheless, particularly relevant are research 

results collected in post-conference materials, such as Prawo do 

dobrej administracji. Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępo-

wania Administracyjnego [The Right to Good Administration. Mate-

rials from the Conference of Departments of Law and Administrative 

Proceedings] (Warszawa-Dębe 23-25 IX 2002), edited by Zygmunt 

Niewiadomski and Zbigniew Cieślak (Warszawa 2003, Uniwersytet 

                                                 
294

 H. Izdebski, Zasada dobrej administracji i prawo do dobrej administra-

cji w świetle standardów Rady Europy, in Sześćdziesiąt [60] lat Rady Euro-

py. Tworzenie i stosowanie standardów prawnych, ed. H. Machińska, War-

szawa 2009, 321-334. 
295

 J. Supernat, Zasady dobrej administracji, in Prawo do dobrej admini-

stracji. Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyj-

nego, Warszawa-Dębe 23-25 IX 2002 r., eds. Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, 

Warszawa 2003, 598-615. 
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 K. Milecka, Dobra administracja - prawo, zasada, standard , in Europe-

izacja prawa administracyjnego, ed. I. Rzucidło, Lublin 2011, 47-61; D. 

Tykwińska-Rutkowska, Prawo do dobrej administracji, in Leksykon prawa 

administracyjnego. 100 podstawowych pojęć, eds. E. Bojanowski, K. Żu-

kowski, Warszawa 2009, 285-289. 
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Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pp. 687) and W poszukiwaniu 

dobrej administracji. Materiały konferencyjne [The Quest for Good 

Administration. Conference Materials] (Warszawa, 29-30.11.200), 

edited by Hubert Izdebski and Hanna Machińska (Warszawa 2007, 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 

148). Further, it is important to mention the works of Zygmunt Nie-

wiadomski
297

, Eugeniusz Bojanowski
298

, Irena Lipowicz
299

, Andrzej 

Jackiewicz
300

, and recently Dominik Tyrawa
301

. 
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r., eds. Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, Warszawa 2003, 15-17; Z. Niewia-
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Marcina Jełowickiego. Konferencja naukowa (Cedzyna, 24-26 IX 2004 r.), 

ed. J. Łukasiewicz, Rzeszów 2004, 294-301; Z. Niewiadomski, Prawo oby-

watela do dobrej administracji, in Finis legis Christus. Księga pamiątkowa 

dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji sie-

demdziesiątej rocznicy urodzin, eds. J. Wroceński, J. Krajczyński, Vol. 2, 

Warszawa 2009, 1217-1223; Z. Niewiadomski, Prawo do dobrej admini-

stracji - prawo podmiotowe czy deklaracja polityczna? in Samorządowe 

Kolegia Odwoławcze jako gwarant prawa do dobrej administracji. Mate-

riały konferencyjne (Niepołomice, 2009.01.14-17.), ed. K. Sieniawska, 

Warszawa 2009, 173-177; Z. Niewiadomski, Polski model sądownictwa 

administracyjnego a prawo do dobrej administracji, in Polski model są-

downictwa administracyjnego, eds. J. Stelmasiak, J. Niczyporuk, S. Fundo-

wicz, Lublin 2003, 253-256. 
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 E. Bojanowski, Zasada dobrej administracji - prawo do dobrej admini-

stracji: odniesienia polskie (kilka uwag), in Współczesne zagadnienia pra-

wa i procedury administracyjnej. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. 

zw. dr. hab. Jackowi M. Langowi, eds. M. Wierzbowski, J. Jagielski, A. 

Wiktorowska, E. Stefańska, Warszawa 2009, 37-40, E. Bojanowski, Zasada 

dobrej administracji (kilka refleksji), in Studia z prawa administracyjnego i 

nauki o administracji. Księga jubileuszowa dedykowana prof. zw. dr. hab. 

Janowi Szreniawskiemu, Przemyśl-Rzeszów 2011, 77-82; E. Bojanowski, 
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The concept of good administration is very wide and includes in 

itself various requirements addressed to modern public administra-

tion. These requirements have, first of all, a legal dimension which 

relates to the rule of law, as well as an economic dimension relating 

to effectiveness and efficiency. The position of the right is proven by 

its guarantee in the Charter of Fundamental Rights – a document 

whose aim is to protect fundamental human in the case of actions 

undertaken by the institutions of the European Union and by EU 

Member States under the EU treaties. It is necessary to observe that 

the Charter of Fundamental Rights of the EU collected in one text 

citizen’s rights, political, economic and social rights. The inclusion 

of the right to good administration in the Charter of Fundamental 

Rights means its recognition as a fundamental right to which every 

EU citizen is entitled. 

The acts of EU law are the documents of international and union 

law in which we find the problems of the right to good administra-

tion, and they include
302

: 
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 I. Lipowicz, Prawo obywatela do dobrej administracji, in Państwo w 

służbie obywateli. Księga jubileuszowa Jerzego Świątkiewicza, Łódź 2005, 

111-130; I. Lipowicz, Prawo do dobrej administracji: http://bip.nik.gov.pl 
300

 A. Jackiewicz, Prawo do dobrej administracji w świetle Karty Praw 

Podstawowych, „Państwo i Prawo”, 2003, nr 7, 67-77; A. Jackiewicz, Pra-

wo do dobrej administracji w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości w 

latach 2004-2007, in Ustroje, doktryny, instytucje polityczne. Księga jubile-

uszowa Profesora zw. dra hab. Mariana Grzybowskiego, ed. J. Czajowski, 

Kraków 2007, 115-126; A. Jackiewicz, Prawo do dobrej administracji a 

art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, in Człowiek a tożsamość w 

procesie integracji Europy. III Międzynarodowa Konferencja Praw Czło-

wieka (Olsztyn, 29-30 V 2003 r.), ed. B. Sitek, Olsztyn 2004, 561-567. 
301

 D. Tyrawa, Dobra administracja a jej kontrola, in Nadzór i kontrola w 

systemie wykonywania administracji publicznej, eds. M. Czuryk, M. Kar-

piuk, Warszawa 2010, 44-69; D. Tyrawa, E-administracja w kontekście 

prawa do dobrej administracji, in Wizja europejskiego społeczeństwa in-

formacyjnego i jej realizacja w prawie polskim, eds. J. Misztal-Konecka, G. 

Tylec, Lublin 2012, 201-221. 
302

 M. Granat, Prawo do dobrej administracji w Unii Europejskiej, in Ja-

kość administracji publicznej. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Marci-
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1) The Treaty on the functioning of the EU – initially the Treaty 

establishing the European Economic Community of 25 March 1957, 

known in Poland as the Treaty of Rome, modified by the Treaty on 

the European Union (Maastricht Treaty) of 7 February 1992, further 

amended during the conference in Amsterdam (Treaty of Amsterdam 

of 2 October 1997), in Nice (Treaty of Nice of 26 February 2001) 

and in Lisbon (Treaty of Lisbon of 13 December 2007); 

2) The Treaty on the European Union of 7 February 1992, re-

ferred to as Maastricht Treaty, further amended by the Treaty of Am-

sterdam of 2 October 1997, the Treaty of Nice of 26 February 2001 

and the Treaty of Lisbon of 13December 2007; 

3) The Charter of Fundamental Rights of the EU proclaimed in 

Nice on 8 December 2000; 

4) The European Code of Good Administrative Behaviour of 6 

September 2001 and other legal acts legislated by the Council of 

Europe
303

: 

A) The Convention for the Protection of Human Rights and Fun-

damental Freedoms drafted in Rome on 4 November 1950, ratified 

by the Republic of Poland in 1993
304

; 

B) Recommendations of the Committee of Ministers of the 

Council of Europe adopted since 1977
305

. 

                                                                                                        
na Jełowickiego. Konferencja naukowa (Cedzyna, 24-26 IX 2004), ed. J. 

Łukasiewicz, Rzeszów 2004, 150-156. 
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 M. Szewczyk, Prawo do dobrej administracji w świetle aktów prawa 

międzynarodowego, in Prawo do dobrej administracji. Materiały ze Zjazdu 

Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa-Dębe 23-25 

IX 2002, eds. Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, Warszawa 2003, 53-66.  
304

 K. Jasman, Prawo do dobrej administracji, in Prawa człowieka wczoraj i 

dziś. W 60. rocznicę powstania Rady Europy oraz 20-lecia przyjęcia Kon-

wencji Praw Dziecka, Toruń 2010, 39-54; M. Krzyżanowska-Mierzewska, 

Dobra administracja a orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Czło-

wieka, in W poszukiwaniu dobrej administracji. Materiały konferencyjne 

(Warszawa, 29-30.11.2007). eds. H. Izdebski, H. Machińska, Warszawa 

2007, 73-83; J. Wołąsiewicz, Dobra administracja w orzecznictwie Euro-

pejskiego Trybunału Praw Człowieka. Doświadczenia Polski, in W poszu-

kiwaniu dobrej administracji. Materiały konferencyjne (Warszawa, 29-

30.11.2007), eds. H. Izdebski, H. Machińska, Warszawa 2007, 85-99. 
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Let us characterize the fundamental regulation of the Charter in-

cluded in the Treaty draft. Article II - 41 says under the headline 

“Right to Good Administration” (Official Journal of the European 

Communities of 14 December 2007): 

1. “Every person has the right to have his or her affairs handled 

impartially, fairly and within a reasonable time by the institutions 

and bodies of the Union. 

2. This right includes: 

- the right of every person to be heard before any individual 

measure which would affect him or her adversely is taken; 

- the right of every person to have access to his or her file, while 

respecting the legitimate interests of confidentiality and of profes-

sional or business secrecy; 

- the obligation of the administration to give reasons for its decisions. 

3. Every person has the right to have the Community make good 

any damage caused by its institutions or by its servants in the per-

formance of their duties in accordance with the general principles 

common to the laws of the member States. 

4. Every person may write to the institutions of the Union in one 

of the languages of the Treaties and must have an answer in the same 

language
306

”. 

As Irena Lipowicz rightly indicates, good administration - relia-

ble, efficient and effective, acting in accordance with the applicable 

legal ground and in the forms provided by law, observing administra-

tive procedures while, at the same time, flexible and streamlined, is a 

certain, imaginable for citizens ideal of this branch of the executive 

power
307

. Whereas Zygmunt Niewiadomski assumes that adopting 

good administration as a legal concept causes a crucial qualitative 
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change in terms of Polish law
308

. In administrative law it means a 

transfer to protection by the administration and not against the ad-

ministration, as well as an effective requirement from the state not 

only to construct and apply a legal norm but also to make the admin-

istration “good”. One can pose a question whether it is possible to 

assume that the principle of good administration has already acquired 

the character of a public legal right
309

. Since both the law and the 

Code of Good Administration (exactly: the Code of Good Adminis-

trative Behaviour), intended by its makers to specify the right to 

good administration, refers mainly to procedures and complies with 

the Polish principles of administrative proceedings
310

. In the studies 

of administrative law, efficient, fast and clear proceeding rousing 

trust towards the state and its administration, assuring the possibility 

of appeal and court control, has been the aim formed years ago
311

. 

Such narrow understanding of the right to good administration would 

not be a real breakthrough, would not require redefining the existing 

view on administration
312

. However, if we accept the mixed character 

of this law, differentiating between the regulation of Article 41 of the 

Chart and the procedural “Code” as a code of good administrative 

behavior, we can talk about the breakthrough. It would mean impos-

ing the obligation of being “active and effective” on administration, 

                                                 
308
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while for a citizen, the claim that the acts of law be effectively ap-

plied onto him or her by active administration. The right to good 

administration was placed in Chapter V of the Charter of Fundamen-

tal Rights under the title “Citizens’ Rights”
 313

. From this systematics 

one can make far-reaching conclusions: it must be the civil and polit-

ical right going beyond procedural aspects. Placing it among civil 

rights is addressed to everybody
314

.  

In the Polish legal system regulations concerning the right to good 

administration can be found in the Constitution of the Republic of Po-

land of 2 April 1997
315

. Such a right can be derived clearly from a num-

ber of its provisions which are the consequence and the development of 

the prime, constitutional principle of a democratic legal state (Article 2)
 

316
. It applies to every body of public authority, so to administrative 

bodies, as well. Let us consider the following regulations:  

1) Protection of human dignity (Article 30), which is evidently vio-

lated every time public administration acts against the provisions of 

law
317

;  

2) Functioning on the basis of the law (Article 7) and, by creat-

ing a closed system of the sources of law (Article 87-94 and others), 

subjecting this activities not only to the direct application of the Con-

                                                 
313

 A. Zoll, Dobra administracja jako prawo obywatela, in Prawo do dobrej 

administracji. Paneuropejska konferencja Rady Europy (Warszawa, 4-5 XII 

2003). ed. H. Machińska, Biul.BIRE 2003 nr 4, 9-10; Dobra administracja. 
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administracji. Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Admini-

stracyjnego, Warszawa-Dębe 23-25 IX 2002, eds. Z. Niewiadomski, Z. 

Cieślak, Warszawa 2003, 166-172. 
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2004), ed. J. Łukasiewicz, Rzeszów 2004, 370-372. 
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stitution itself, which arises from Article 8, sec. 2 of the statute, but 

also to the international law;  

3) Ensuring professional, diligent, impartial and politically neutral 

discharge of public obligations (indirectly derived from Article 153);  

4) Internal normative acts shall not serve as the basis for deci-

sions taken in respect of citizens, legal persons and other subjects, 

organizationally not subordinate to the organ which issues such act. 

(Article 93, sec. 2); 

5) Actions of administrative bodies under the instance control 

before its bodies (Article 78), as well as external control exercised by 

other organs, including administrative courts (Article 184) and the 

Commissioner for Citizens’ Rights (Article 80, 208);  

6) The right to compensation for any harm done by any action 

of administration (Article 77, sec. 1); 

7) The right to demand information on the activities of public 

services (Article 61); 

8) Prohibition of acquiring, collecting and making accessible 

information about citizens other than that which is necessary in a 

democratic state ruled by law (Article 51, sec. 2); 

9) Everyone’s right of access to official documents and data 

collections concerning himself or herself, limitation of which may be 

established only by an act of law, as well as the right to demand cor-

rection or deletion of untrue or incomplete information, or information 

acquired by means contrary to statute (Article 51, sec. 3 and 4)
 318

. 

The elements of the right to good administration in administra-

tive procedure were expressed in the Code of Administrative Proce-

dure of 14 June 1960
319

 in the form of general principles of adminis-

trative procedure: the principle of the rule of law, the principle of con-

sidering the interest of citizens ex officio, the principle of increasing 

citizens’ trust to state institutions, citizens’ awareness and legal culture, 

the principle of informing parties, the principle of ensuring a party active 

participation in proceedings, the principle of convincing a party to the 

                                                 
318
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szawa 2006.  



264 

 

validity of the solution made, the principle of speed and simplicity of 

procedure, the principle of persuading a party to reach agreement, the 

principle of actions of administration in writing, the principle of two 

instances in administrative procedure, the principle of firmness of final 

decisions and the principle of court control over administrative deci-

sions, assisted also by other mechanisms
320

.  

Going further, in the subject literature there are several meanings 

of the concept of the right to good administration
321

. It is indicated 

that the term discussed can be understood as: 

1) citizen’s power, 

2) public legal right, 

3) paralegal category, 

4) extralegal category. 

The right to good administration understood as the power can be 

studied as a legal design specified locally and individualised in the 

binding system of law, described by the content of the obligation 

correlated with it
322

. In its next meaning this concept is a real or at 

least required legal institution whose distinguishing element is a 

legally effective claim against the public administrative bodies the 

realisation of which should be guaranteed by procedures and legal 

solutions of a law-abiding state
323

. The right to good administration 

as a paralegal category may mean a non-binding legal principle, a 

specific synthesis of detailed legal solutions in the area of public 
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authorities versus a citizen
324

. The right to good administration treat-

ed as an extralegal category is a multi-aspect social phenomenon 

manifested in political relations, in various social contexts, in psy-

chological relations and in ethical evaluations
325

.  

In terms of timeliness in the right to good administration and in 

the Code of Good Administration compared to Polish regulations, the 

following elements are included
326

: 

1) In the Code of Administrative Procedure the time of handling 

the problems „promptly” includes one month, and in particularly 

complicated cases – two months, while in the Code of Good Admin-

istration the time principally means two months (except the issues 

handled instantly)
327

; 

2) The unusually wide range of the Code of Good Administra-

tion causes that the requirement of timeliness extends to any contacts 

of administration with a citizen
328

; 

3) The element which significantly improves the citizen’s sense 

of safety is the obligation to acknowledge the receipt of every letter 

                                                 
324

 S. Fundowicz, Administracja bliska ludziom i bliska ludzi, in Prawo do 

dobrej administracji. Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania 

Administracyjnego, Warszawa-Dębe 23-25 IX 2002, eds. Z. Niewiadomski, 

Z. Cieślak, Warszawa 2003, 256-264. 
325

 Z. Niewiadomski, Czy prawo do dobrej administracji jest pojęciem nor-

matywnym? in Prawo do dobrej administracji. Materiały ze Zjazdu Katedr 

Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa-Dębe 23-25 IX 2002, 

ed. Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, Warszawa 2003, 15-17. 
326

 J. Świątkiewicz, Europejski Kodeks Dobrej Administracji, (wprowadze-

nie, tekst i komentarz o zastosowaniu kodeksu w warunkach polskich proce-

dur administracyjnych): http://rpo.gov.pl 
327

 J. Dziobek-Romański, Przepisy ogólne prawa administracyjnego i nor-

my Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji a skuteczność działania 

administracji terenowej, in Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji 

publicznej w Polsce. Materiały konferencyjne (Łańcut, 12-14.06.2008), eds. 

J. Parchomiuk, B. Ulijasz, E. Kruk, Warszawa 2009, 264-278. 
328

 J. Szreniawski, Europejski Kodeks Dobrej Administracji a zasady ogólne 

Kodeksu Postępowania Administracyjnego, in Profesjonalizm w admini-

stracji publicznej, eds. A. Dębicka, M. Dmochowski, B. Kudrycka, Biały-

stok 2004, 86-92. 



266 

 

within two weeks
329

. The progress in computerisation makes this 

requirement real in our country. The obligation to acknowledge the 

receipt of letters is now realised upon the request of a party, however 

it is not a routine duty of an organ
330

.  

How will the right to good administration change the perception 

of public administration in the studies of administrative law?
331

 The 

hierarchy and the information advantage of administration is becom-

ing more flexible, while its appreciation is decreasing. On the other 

hand, while saying “a citizen” or “an individual” we often mean, in 

fact, a more and more powerful business entity which is the address-

ee of a decision
332

. The demand for good administration means the 

realization of the demand for ensuring safety against not only the 

abuse of authority but also “external” safety. It is an evolution in the 

approach to administration to some extent accompanying a citizen, 

while not being a strict supervisor and examiner remaining isolated 

and, in terms of a specific clerk, anonymous
333

. 

The right to good administration on the side of public administrative 

bodies raises a number of obligations correlated with the rights of individ-

uals
334

. To conclude, the individuals to whom the right to good admin-
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istration is addressed may demand resolving their affairs in accordance 

with the content of the right to good administration, whereas the public 

administrative bodies are also obliged to resolve the problems of individu-

als in accordance with the right to good administration
335

. The principle of 

good administration is a collection of specific rights of individuals and 

duties of EU administration
336

. It is a general principle of the EU law 

including, among others, the duty to examine all the circumstance of the 

case diligently and impartially, the duty to consider the case in reasonable 

time, the duty to justify the decision, the right to be heard and the right of 

access to files
337

. 

Summarising, it can be observed that good administration is an unsat-

isfied longing of citizens, as well as respective ruling parties and the pub-

lic administration itself
338

. There is probably no state whose citizens 

would be fully satisfied with their government and self-government ad-

ministration
339

, and whose politicians and public administration officials 
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would not see the need for improving administration
340

. Good administra-

tion should be an issue in political programs and reform projects of con-

secutive ruling parties
341

. The concept of good administration is wide and 

includes varied requirements oriented at modern public administration
342

. 

From the point of view of the evolution of administrative law, the concept 

described is connected with the demand for protecting a citizen treated as 

a subject of administration
343

. The right to good administration is a deter-

minant of public administration behaviour in Poland
344

. 

 

Streszczenie 

Prawo administracyjne jest najobszerniejszą gałęzią polskiego prawa. 

Organy administracji publicznej zajmują w stosunku do obywateli i in-

nych podmiotów pozycję nadrzędną - łączą cechy strony oraz arbitra. 

Prawo do dobrej administracji jest zaliczane do podstawowych praw 

obywatela. Zostało ono uregulowane w Karcie Praw Podstawowych Unii 

Europejskiej w artykule 41 (Dz.U.UE C z dnia 14 grudnia 2007 r.). Bez 

wątpienia postępowanie sprawne, szybkie, przejrzyste, budzące zaufanie 

do państwa i jego administracji, zapewniające możliwość odwołania i 

kontroli sądowej stanowi cel formułowany w polskiej nauce prawa admi-

nistracyjnego. Prawo do dobrej administracji, jako wyznacznik działania 

administracji publicznej w Polsce jest elementem ewolucji podejścia do 
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administracji towarzyszącej niejako obywatelowi, a nie będącej surowym 

nadzorcą. 

 

Summary 

The administrative law is the most extensive branch of the Polish law. 

Bodies of public authority are seizing the superior position towards citi-

zens and other operators - features are joining sides and the arbiter. The 

right to the good administration is included in the fundamental rights of 

the citizen. It stayed regulated in the Charter of Fundamental Rights of the 

European Union in article 41 (Dz.U.UE C from 14 December 2007). 

Without a doubt proceedings efficient, fast, transparent, inspiring the con-

fidence in you and his administration, assuring constitute the possibility of 

the cancellation and the judicial review purpose formulated in the Polish 

learning of the administrative law. The right to good administration, as 

determinant of public administration in Poland is part of the evolution 

attempts at administration accompanying the citizen so to speak, rather 

than being a strict superintendent.  
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Daria Maciołek (UWM) 

 

Kultura – jej wpływ na kształtowanie postaw u młodzieży 

 

W miarę dorastania każdy człowiek uczy się, identyfikuje i do-

konuje selekcji określonych wartości, postaw, poglądów na świat, 

człowieka i siebie samego. Innymi słowy jednostka staje się tym, 

kim jest w dorosłym życiu. Proces ten nie dokonuje się sam z siebie, 

a jest raczej wynikiem wpływu określonych czynników – zarówno 

pierwszoplanowych, jak i drugoplanowych. Jednym z takich czynni-

ków jest szeroko pojęta kultura. Przy czym wydaje się, że kulturę 

należy w tym wypadku pojmować nieco szerzej niż jedynie konkret-

ne dzieła – wytwory artystycznej działalności człowieka – utwory 

muzyczne, dzieła plastyczne, filmy, książki etc. Kultura jest przecież 

w zasadzie tym wszystkim, co nas otacza. A więc warunkiem naby-

wania jest odpowiednie nastawienia do otaczającego świata, pewien 

stan gotowości do chłonięcia tych wartości, które wypływają z bliż-

szego i dalszego otoczenia. Istotne jest również otoczenie, w którym 

dana jednostka przebywa, na co dzień – a więc rodzina, środowisko 

rówieśnicze, a także szkoła i inne placówki wychowawcze. Również 

same dobra kultury mogą być – i zazwyczaj są – istotne dla procesu 

nabywania wartości przez młodego człowieka. Wielokrotnie słyszy 

się, że o idolach młodzieży – najczęściej w kontekście wykonawców 

muzycznych, ale również o pisarzach, czy bohaterach książek. 
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Celem pracy jest opisanie procesu nabywania postaw poprzez 

wartości kulturalne. Zdefiniowano, czym jest kultura, określono, 

jakie czynniki i środowiska wzmacniają nabywanie postaw. 

Rozważania na temat wpływu, jaki wywiera kultura na postawy 

młodzieży należy zacząć od zdefiniowania, czym ona jest. Jeden z 

dziewiętnastowiecznych filozofów stwierdził, że nie ma niczego 

bardziej nieokreślonego niż kultura
345

 (J.G., Herder,1962, s. 4). 

Przede wszystkim należy stwierdzić, że w ujęciu potocznym kultura 

pojmowana jest jako pewien dorobek społeczeństwa. Tymczasem 

wydaje się, że kultura jest w zasadzie wszystkim, co otacza człowie-

ka. To, jak się zachowuje, co i jak je, jak spędza czas wolny, w jaki 

sposób się ubiera, jakie ceni wartości, co chce osiągnąć. „Mianem 

kultury w sensie ogólnym oznacza się wszystko, czym człowiek 

doskonali i rozwija wielorakie uzdolnienia swego ducha i ciała; stara 

się drogą poznania i pracy poddać sam świat pod swoją władzę; czy-

ni bardziej ludzkim życie społeczne tak w rodzinie, jak i w całej 

społeczności państwowej przez postęp obyczajów i instytucji; wresz-

cie w dziełach swoich w ciągu wieków wyraża, przekazuje i zacho-

wuje wielkie doświadczenia duchowe i dążenia po to, aby służyły 

one postępowi wielu, a nawet całej ludzkości”
346

 (Sobór Watykański 

II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, 2002, s. 34). 

Tylor twierdził z kolei, że „kultura lub cywilizacja jest to złożona 

całość obejmująca wiedzę, wierzenia, sztukę, prawo, moralność, 

obyczaje i wszystkie inne zdolności i nawyki zdobyte przez człowie-

ka jako członka społeczeństwa”. Antonina Kłoskowska definiuje 

kulturę w następujący sposób: „kultura jest to względnie zintegrowa-

na całość obejmująca zachowania ludzi przebiegające według 

wspólnych dla zbiorowości społecznej wzorów wykształconych i 

przyswojonych w toku interakcji oraz zawierająca wytwory takich 

zachowań”
347

 (K Kocjan, www.psychologia.net.pl.).  
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Podsumowując kultura może być pojmowana wąsko – jako pew-

ne wytwory ludzkie – książki, dzieła plastyczne, muzyczne, filmowe, 

ale również i szeroko – jako całość otoczenia człowieka.  

Kultura dostarcza więc pewnych wzorców to jak człowiek ma się 

zachowywać, jak postępować. Oznacza to, że człowiek wychowany 

w jednej kulturze może posiadać światopogląd diametralnie odmien-

ny od człowieka wychowanego innej
348

. (D. Stanley, 2008, s. 68.). 

Takie różnice można obserwować zarówno w większej, jak i mniej-

szej skali. Mówi się na przykład o zasadniczych różnicach pomiędzy 

kulturami azjatycką a europejską. 

Wychodząc z założenie, że kulturą jest to, co nas otacza, można 

wyróżnić kilka środowisk, które oddziałując na jednostkę przekazują 

jej określone wzorce kulturowe. 

Pierwszym z nich jest bez wątpienia rodzina, której środowisko 

niezwykle silnie oddziałuje do siódmego roku życia jednostki. Pro-

ces ten jest konsekwencją silnej więzi biologicznej rodziców i dziec-

ka, konieczności długiego procesu sprawowania dosłownej opieki 

nad dzieckiem. Ponadto należy zaznaczyć, że w społeczeństwie sil-

nie zakorzenione jest przekonanie, że rodzina ma prawo do daleko 

posuniętych działań wychowawczych. Rodzinę uznaje się za jedną z 

najbardziej uniwersalnych społecznych struktur. Istnieje wiele defi-

nicji podkreślających, że jest ona podstawowym środowiskiem każ-

dego człowieka. L. Dyczewski uważa na przykład, iż jest ona nie 

tylko wspólnotą osób, ale również i pewną ogólnoludzką wspólnotą, 

którą można spotkać w każdej epoce i w każdej kulturze. Rodzina 

jest najmniejszą i jednocześnie podstawową komórką społeczną bę-

dącą czymś w rodzaju pomostu pomiędzy jednostką, a społeczeń-

stwem. Rodzinę można również postrzegać w aspekcie instytucjo-

nalnym, społecznym, gospodarczym i prawnym, co wynika z faktu, 

że jej fundamentem jest małżeństwo
349

. (L. Dyczewski, 1995, s. 23). 

Zazwyczaj uważa się, że jej najważniejszymi funkcjami są funkcje: 
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prokreacyjna, opiekuńcza, ekonomiczna, rekreacyjna, emocjonalna 

oraz wychowawcza.  

W kontekście przekazywania postaw, rolę zasadniczą pełni socja-

lizacyjna funkcja rodziny, sprowadzająca się do wprowadzenia 

dziecka w świat kultury określonego społeczeństwa, przygotowania 

do pełnienia społecznych ról. Socjalizacja dziecka dokonuje się po-

przez przekazywanie konkretnych informacji o otaczającym świecie, 

zarówno przyrodniczym i społecznym, przekazywanie konkretnych 

umiejętności pod postacią np. posługiwania się wytworami kultury 

ludzkiej, wpajania norm zachowania, czy wzorów społecznych za-

chowań. Działanie w tym zakresie opiera się również na wprowa-

dzaniu dziecka w kulturę poprzez znajomość różnego rodzaju wy-

tworów sztuki, techniki czy nauki. Oddziaływanie oznacza również 

wdrażanie pewnego systemu wartości, który może motywować do 

działania, zachowania, postępowania, wyznacza indywidualne i spo-

łeczne, cele określa potrzebne środki do realizacji. Funkcja socjaliza-

cyjna jest szczególnie istotna dla społeczeństwa, ponieważ od kon-

kretnych działań rodziców zależny jest do pewnego stopnia kształt 

następnego pokolenia. Dlatego też niezwykle istotne jest, aby rodzi-

na właściwie realizowała zadania w tym zakresie.  

Rodzina jest swoistym mikroświatem, posiadającym swój własny 

kod kulturowy, własny język, cechy, które odróżniają go od innych 

występujących w społeczeństwie mikroświatów. To właśnie w niej 

jednostka nabywa konkretnych umiejętności, zdobywa umiejętność 

posługiwania się językiem, może kształtować swoje postawy i uczu-

cia wobec innych ludzi i otaczającego ją świata. „Tu dziecko uczy 

się odnoszenia do innych osób, panowania nad swoimi reakcjami, 

wyrażania uczuć. Dzięki rodzinie przyswaja sobie prawidłowe na-

wyki i normy postępowania. Silna tendencja do naśladowania osób z 

najbliższego otoczenia wymaga od rodziny nienagannych wzorów 

postępowania. Powinna panować konsekwencja i jednomyślność w 

formułowaniu nakazów i poleceń. Rodzice powinni także stopniowo 

umożliwiać dziecku zabawę z rówieśnikami. Wtedy pod koniec wie-



274 

 

ku przedszkolnego będzie ono potrafiło nawiązać pozytywne kontak-

ty z innymi dziećmi”
350

 (E. Wojda, 2001, s. 149). 

Kolejnym ze środowisk przekazującym pewne postawy i wzorce 

kulturowe jest grupa rówieśnicza, niezwykle silnie oddziałująca na 

uczestników, co często może spowodować uzasadniony niepokój 

rodziców. Grupy rówieśnicze zaspokajają pragnienie nowych do-

świadczeń, uczą różnorodnych zachowań społecznych w tym rów-

nież przodowania, czy podporządkowania się grupie. Grupy mimo, 

że nie zawsze funkcjonują w demokratyczny sposób, to jednak nale-

ży podkreślić, iż z powodzeniem mogą uczyć zasad demokracji. 

Jednocześnie oddziałują na jednostki pozytywny, w szczególności, 

gdy łączą się one z zabawą. W późniejszym okresie życia rola grupy 

rówieśniczej zmniejsza się znacznie, a jednostka powraca do wpły-

wów rodziny. Współcześnie coraz częściej można zaobserwować 

zjawisko przedłużającego się czasowo wpływu oddziaływania grupy 

rówieśniczej, co może wiązać się z coraz bardziej narastającym dy-

stansem międzypokoleniowym. 

Grupa rówieśnicza charakteryzuje się następującymi cechami: 

1. „Składa się z członków o podobnym statusie wiekowym i 

podobnej pozycji w stosunku do władzy dorosłych 

2. Członkowie grupy rówieśniczej różnią się między sobą stop-

niem prestiżu i władzy. 

3. Grupa rówieśnicza skupia się na swoich własnych zaintere-

sowaniach, podczas gdy władza osób dorosłych polega na przekazie 

norm i wartości według tradycyjnych reguł, ze świadomością tego, 

że dorastająca osoba musi nauczyć się funkcjonować w społeczeń-

stwie dorosłych. Grupa rówieśnicza pozbawiona jest takiej odpowie-

dzialności. 

4. Długotrwałe wpływy socjalizacyjne płynące ze strony grupy 

rówieśniczej pozostają w dużej mierze niezmienione. Dzieci uczestni-

czące w grupach rówieśniczych nie robią tego w celu przygotowania się 

do dorosłego życia w społeczeństwie jednak doświadczenie jakie naby-
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wają podczas kontaktu z grupami rówieśniczymi ma takie same znacze-

nie dla procesu socjalizacji”
351

 (M. Kokociński, 2011, s. 62) 

Rolę szczególną w zakresie kształtowania postaw młodzieży ma-

ją subkultury, będące pewnymi społecznościami posiadającymi wła-

sne wartości, zasady postępowania, postawy. Zdaniem M. Pęczaka 

subkulturą nazywać należy „względnie spójną grupę społeczną, wy-

rażającą swoją odrębność poprzez zanegowanie lub podważenie 

utrwalanych i powszechnie akceptowanych wzorów kultury”
352

. (M. 

Pęczak 1992, s. 4). Z kolei T. Paleczny określa subkulturę jako 

„część grupy kulturowej, która neguje bądź odrzuca pojedyncze 

normy i wartości albo usiłuje zakwestionować funkcjonalność całego 

systemu norm i wzorców kulturowych, którym podlega i jest zmu-

szona się podporządkować”
353

. (S. Zgrajewska 2006, s. 33.) Subkul-

tury określane są zazwyczaj poprzez następujące elementy
354

(P. Pio-

trowski, 2003, s. 10): 

 założenia ideologiczne, 

 obyczajowość, 

 kreowany wizerunek, 

 aktywność twórczą.  

W zakresie ideologicznych założeń subkultury znajdują się swo-

bodne działania jednostki, brak akceptacji dla tradycyjnych norm 

społecznych, odrzucenie autorytetów. Jako cechę nadrzędną wymie-

nić należy sprzeciw wobec powszechnie przyjętych wartości i wyłą-

czenie się z życia publicznego. Obyczajowość wyznacza pewne 

ogólne zasady sprowadzające się do założenia, że człowiek jest wol-

ną istotą, stojącą ponad wszelkimi normami. W praktyce przekłada 

się to na poszukiwanie nowych, alternatywnych wobec przyjętych 
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sposobów, stylów życia. Kreowany wizerunek oznacza z kolei pew-

ne ogólne kryteria identyfikowania się jednostki z określoną grupą. 

Twórcza aktywność jest ukierunkowana na deprecjonowania praw i 

przyjętych zasad. Jest działaniem zmierzającym do wyboru własnego 

stylu życia i jednocześnie oderwania się od codziennej rzeczywisto-

ści
355

 (K. Złotucha, 2012, s. 83.). 

Nie każda z subkultur cechuje się powyżej wyszczególnionymi 

cechami. Są takie, które wykazują każdą z nich – są to np. punkow-

cy, skinheadzi czy hippisi. Istnieją również subkultury skoncentro-

wane wokół określonego gatunku muzycznego, czego przykładem 

mogą być metalowcy.  

Wydaje się jednak, że jednym z fundamentów subkultur jest wła-

śnie muzyka. Jest ona swoistym kod stanowiący połączenie muzyki 

oraz zawartej w tekstach treści. Śledząc rozwój subkultur młodzie-

żowych zjawisko muzyki jako swoistego fundamentu ideologicznego 

danego ruchu pojawiło się w latach sześćdziesiątych. Wówczas w 

Stanach Zjednoczonych i krajach Europy Zachodniej pojawiła się 

subkultura hippisów – skrajnych pacyfistów, wyznawców wolnej 

miłości i całkowitej wolności. Po raz pierwszy pojawiło się również 

niezwykłe z dzisiejszego punktu widzenia poczucie braterstwa mię-

dzy muzykami a widownią. Właśnie okres od połowy lat sześćdzie-

siątych stał pod znakiem boomu na muzykę rockową, z reguły nieak-

ceptowaną przez większość starszego pokolenia,. Muzyka stała się 

więc spoiwem, które integrowało młodzież. Pod koniec lat sześć-

dziesiątych rozwinął się nurt psychodeliczny, który dobrze oddawał 

idee hipisowskie. Poza nim, większość wykonawców rockowych lub 

folkowych zbliżyła się stylistycznie do tego kierunku lub zaakcento-

wała swój związek z nowym nurtem, choćby zapuszczając włosy czy 

poprzez styl ubierania. Nawiązujących do hipisowskich ideałów 

muzyków było wielu – grupy Grateful Dead, Jefferson Airplane, czy 

też Jimi Hendrix, Bob Dylan, Janis Joplin. Do sympatyków ruchu 

należeli również członkowie zespołu The Beatles. John Lennon napi-

sał jeden z najbardziej wyrazistych manifestów ruchu. Jego kompo-

zycja „Imagine” powstała wprawdzie w roku 1971, ale ewidentnie 
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jest nawiązaniem do przesłania Beatlesów z ich psychodeliczno -

rewolucyjnych albumów: „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” 

„The White Album”, a także „Yellow Submarine”, na którym znalazł 

się również hymn hipisów „All You Need Is Love”
356

. (W. Weiss 

1993, s. 57). 

Dekada lat siedemdziesiątych to pojawienie się subkultury punk, 

Również i tutaj muzyka odegrała ważną, a w zasadzie fundamentalną 

rolę. Pojawiło się wówczas wiele zespołów grających krótkie agre-

sywne utwory w warstwie tekstowej wyrażające sprzeciw wobec 

otaczającej rzeczywistości. Ich przedstawicielami były takie zespoły 

jak Sex Pistols, The Clash, The Damned w Wielkiej Brytanii, a także 

Ramones, czy Suicide w Stanach Zjednoczonych. Punk w założeniu 

nie był ruchem ideologicznym, a raczej zjawiskiem kulturowym, z 

czasem jednak w większym stopniu powstała całe ideologiczna pod-

stawa ruchu.  

Subkultury nie zawsze mogą wywierać wpływ pozytywny, 

zwłaszcza, że młodzi ludzie nie analizują, czy przystępują do subkul-

tury „pozytywnej” czy „negatywnej” i nie potrafią określić następstw 

uczestnictwa w niej. Jako główne przyczyny przystępowania do grup 

mogących wywierać negatywny wpływ wymienić można: 

 „wszelkie nieprawidłowe i mało skuteczne oddziaływania 

opiekuńcze i socjalizacyjno-wychowawcze, które utrudniają jednost-

ce prawidłową samorealizację i zaspokajanie potrzeb w najbliższym 

otoczeniu,  

 niepowodzenia szkolne, wpływające na obniżenie samooce-

ny, utratę wiary we własne siły, obniżenie poziomu aspiracji,  

 zaburzenia więzi emocjonalnych z członkami rodziny, po-

czucie osamotnienia i odtrącenia przez osoby znaczące,  

 nieprawidłowa atmosfera rodzinna, zaburzona struktura ro-

dziny, konflikty z różnymi formami przemocy,  

 trudne warunki socjalno-bytowe lub też skupianie uwagi wy-

łącznie na potrzebach materialnych bez uwzględnienia innych po-

trzeb młodej osoby,  

                                                 
356 W. 

Weiss, Encyklopedia Rocka, Wyd. Resspublica, Warszawa 1993, s. 57. 



278 

 

 zjawiska patologiczne w rodzinie, przekazywanie negatyw-

nych wzorów zachowań, które powodują, że jednostka poszukuje 

otoczenia ułatwiającego ich demonstrowanie;  

 brak kontroli nad działaniami jednostki w różnych sytu-

acjach życiowych, zwłaszcza w wydarzeniach kryzysowych,  

 nieodpowiednie sposoby spędzania wolnego czasu spowo-

dowane utrudnionym dostępem do środków wypoczynku lub wadli-

we wzory spędzania wolnego czasu prezentowane przez otoczenie 

jednostki,  

 utrudnione kontakty społeczne z rówieśnikami, niemożność osią-

gnięcia pożądanej pozycji w grupie kolegów, odtrącenie i naznaczenie,  

 utrudniony dostęp do dóbr kultury i do działalności w orga-

nizacjach młodzieżowych;  

 propagowanie przez media negatywnych, wręcz destrukcyj-

nych form zachowań,  

 bliskie kontakty z osobami należącymi do subkultur, subiek-

tywna atrakcyjność, a nawet fascynacja tymi osobami”
 357

 (S. Zgra-

jewska., 2006, s. 35-36). 

Następne środowisko mając wpływ na postawy młodzieży to 

otoczenie sąsiedzkie. Dawniej jego oddziaływanie było niezwykle 

silne, co stanowiło konsekwencję sprawowania swoistej kontroli 

społecznej, przez co mogło oddziaływać bardzo konformizująco. W 

otoczeniu sąsiedzkim każdy spełniał czynną rolę - mógł napominać, 

krytykować, czuwać nad odpowiednim zachowanie. Jednocześnie 

sam był poddawany krytyce, upominany i kontrolowany. Tak wypra-

cowany mechanizm cechował sie dużą skutecznością, a obecne w 

określonej społeczności normy i wzorce były nie tylko tyle wpajane, 

ale również z całą mocą egzekwowane. Taki proces z jednej strony – 

dla zbiorowości był pożyteczny, zaś dla pojedynczych jej członków 

już niekoniecznie. Współcześnie rola otoczenia sąsiedzkiego uległa 

znacznemu zmniejszeniu, na co wpływ rozpad wspólnot sąsiedzkich, 

a także wzrost anonimowości. 

Wpływ na kształtowanie postaw z pewnością wywierały różno-

rodne instytucje wychowawcze w postaci szkół, internatów. Miały 

służyć wychowaniu, kształceniu w zgodzie z wymogami społeczeń-
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stwa, a także korygować ewentualne błędy popełnione przez inne 

środowiska wychowawcze. Cechą takich instytucji wychowawczych 

jest do pewnego stopnia odseparowanie od innych grup, czy środo-

wisk. Współcześnie taka separacja jest jednak coraz mniejsza, zaś 

wzrasta rola wzajemnego łączenia się oddziaływań wychowawczych. 

Jednocześnie pojawiają się również opinie, że oddziaływanie tego 

typu instytucji ma raczej charakter destrukcyjny niż konstruktywny. 

Współczesna szkoła coraz częściej poddawana jest krytyce za niedo-

statek działań wychowawczych, podkreślana natomiast jest jej edu-

kacyjna rola. 

Ostatnim czynnikiem wywierającym wpływ na postawy mło-

dzieży jest wąsko pojmowana kultura uznawana, za czynnik tzw. 

oddziaływania pośredniego. W zasadzie zdecydowana większość 

wytworów kultury może w znacznym stopniu przyczynić się do na-

bywania kultury przez jej odbiorców. Literatura, filmy, muzyka, 

sztuki plastyczne, religia przysłowia, o ile funkcjonuje w społecznym 

obiegu i o ile znajduje swoich nabywców może z powodzeniem 

kształtować wzory zachowań, wartości, poglądy na otaczający świat. 

Współcześnie podnosi się raczej negatywny wpływ tzw. kultury 

masowej traktującej swoje wytwory jako produkty rynkowe, co w 

konsekwencji oznacza, że prawa rynku mają również rządzić kulturą, 

Wychodząc z tego założenia nie jest istotna wartość książki, czy jest 

dobra czy zła, ale jak się sprzedaje. Kultura popularna w znacznej 

mierze utożsamiana jest z amerykanizacją. Jest to wynikiem dwóch 

przesłanek. Po pierwsze, z racji swojej ekonomicznej potęgi Stany 

Zjednoczone mają większe niż pozostałe kraje możliwości szerszego 

wykorzystania najnowocześniejszych środków przekazu, co oznacza 

tym samym propagowanie własnej kultury popularnej. Po drugie, 

ogromna liczba odbiorców w tym wielkim kraju sprzyja wynajdywaniu 

form przekazów odpowiadających zapotrzebowaniom i gustom maso-

wego odbiorcy. Ich formuły są następnie wykorzystywane w innych 

krajach, wypełnianie rodzimymi treściami i dostosowane do miejsco-

wych warunków.. W przypadku telewizji są to przykładowo programy 

typu „Talk-show”, seriale komediowe zwane „sitkomami” itd. 

Dobrym przykładem mogą być również programy typu reality 

show, których protoplastą był „Wielki Brat” wymyślony na przeło-

mie XX i XXI wieku. Polega on na przekazywaniu obrazu zachowań 
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kilkorga ludzi odosobnionych w specjalnym pomieszczeniu i bez 

przerwy obserwowanych przez kamerę. Widzowie orzekają kto jest 

najmniej sympatyczny i powinien być wyłączony z grupy. Ten, kto 

dotrwa do końca, wygrywa duże pieniądze. Program pojawił się 

następnie w innych krajach, w tym Polsce. Obserwatorzy tego zjawi-

ska zauważyli, że w każdym z nich ludzie zachowywali się nieco 

inaczej, a co ciekawsze, ich zachowania były zgodne z narodowymi 

stereotypami. Programy tego typu zyskały sobie w krótkim czasie 

wielu zwolenników i dziś ochrzczone mianem „reality show” roz-

chodzą się jak „ciepłe bułeczki”, stanowiąc dużą atrakcję dla ludzi 

„zamkniętych” w swoich domach i spragnionych ujrzenia kontro-

wersyjnych sytuacji i zachowań.  

Na amerykanizację kultury wskazuje między innymi F. Fukuy-

ama pisząc: „dla wielu globalizacja równa się amerykanizacji (…). 

W teorii można sobie wyobrazić globalizację bez amerykanizacji, 

jednak w praktyce związek między jednym a drugim jest bardzo 

blisko”
358

 (W, Anioł 2002, s. 182).  

Ekspansja kultury popularnej, w zdecydowanym stopniu zame-

rykanizowanej, często jest postrzegana jako zagrożenie dla kultury 

rodzimej poszczególnych krajów, a co za tym idzie – także narodo-

wej tożsamości. To zagrożenie jest odczuwalne szczególnie w kra-

jach uboższych, mniej zaawansowanych cywilizacyjnie, których nie 

stać na własną ofertę programową, mogącą stanowić konkurencję dla 

przekazów napływających z zewnątrz. Zdecydowanie łatwiej jest 

kupić obcy, amerykański czy też południowoamerykański serial, niż 

zdecydować się na produkcję własnego. Nie stać ich również na 

promowanie rodzimej kultury i uczynienie jej elementów składnika-

mi globalnej mieszanki. 

William I. Thomas i F. Znaniecki, którzy wprowadzili pojęcie 

postawy do nauk społecznych, uznali, że postawa jest swoistym, 

indywidualnym odpowiednikiem wartości, która posiada społeczny 

charakter. Obecnie pojęcie postawy jest niejednoznaczne, obejmują-

ce wiele różnego rodzaju aspektów: motywów, predyspozycji, na-

stawień, celów działania itp.  
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Przyjmuje się, że postawa składa się z trzech zasadniczych elementów: 

 postawy wobec konkretnego obiektu, rzeczy, człowieka za-

wierająca pewien aspekt afektywno – oceniający. Stanowi ona swo-

istą emocję - pozytywna lub negatywną, występującą razem z okre-

śloną - dodatnią lub ujemną oceną tego obiektu. 

 przekonanie, wiedzę o określonych cechach takiego obiektu. 

 postawa uznawana jest za pewną dyspozycją do zachowania 

się wobec obiektu 

Współczesne badania postaw młodzieży i ich związków z kulturą 

podkreślają występowanie czterech głównych typów
359

: (A. Olszak, 

2009, s. 416 – 417). 

1. Autentyczny katolik – dla młodzieży zakwalifikowanej do 

tego typu kwestią najistotniejszą jest postępowanie w zgodzie ze 

swoim sumieniem. Nie ceni ona osiągnięć, a znalezienie się w sytu-

acji rywalizacji może być dla nich źródłem stresu. 

2. Typ chłodno – rywalizacyjny – młodzież uznająca, że rywaliza-

cja jest czymś naturalnym i zdrowym. Preferuje ona swobodne życie, 

odrzuca jednocześnie wartości wiążące się z posiadaniem rodziny. 

3. Typ emocjonalnego indywidualisty – dla młodzieży tego ty-

pu liczą się przede wszystkim silne emocje, istotną wartością jest 

możliwość realizacji samego siebie w różnych aspektach – w rodzi-

nie, szkole, pracy. Istotne jest również przekonanie, że to jednostka 

odpowiada za kierunek własnego życia. 

4. Typ homeostatyczno – wspólnotowy – dla tego typu istotną 

wartością jest spokój wewnętrzny, brak głębszego zaangażowania. 

Młodzież ceni sobie przede wszystkim związki z innymi ludźmi. 

Jednocześnie, wielu badaczy - między innymi H. Świda-Zięba – 

podkreśla, że współczesna młodzież cechuje się ogromnym zróżni-

cowaniem postaw i jednocześnie brak wspólnej myśli pokoleniowej. 

Jednym wspólnym elementem jest przekonanie, że jednostka sama 

powinna radzić sobie z otaczającą rzeczywistością
360

 (M. Gałkowska-
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Jakubik, 2007, s. 70). Zdaniem J. Mariańskiego kolejną z cech po-

staw współczesnej młodzieży jest niezgodność pomiędzy deklara-

cjami a rzeczywistością. Oznacza to w praktyce, że młodzi ludzie 

deklarujący się jako np. katolicy nie postępują w zgodzie z wyzna-

waną wiarą. Podkreśla on, że postawy moralne są zabarwione rela-

tywizmem i subiektywizmem. Podobnego zdania jest również J. 

Styk, choć koncentruje się on bardziej na zagubieniu się współcze-

snej młodzieży w świecie występowania różnych, niekiedy sprzecz-

nych wartości i postaw
361

 (Tamże, s. 70.). 

Według T. Pilcha „odzyskanie przez tradycyjne wychowanie, 

wychowawcę i autorytet osobowy prymatu w procesach wychowaw-

czych jest jednym z najbardziej doniosłych zadań współczesności. 

Zostawienie w rękach skomercjalizowanej i częściowo spatologizo-

wanej kultury masowej wychowania społecznego i kreowania ma-

sowej wyobraźni grozi powstaniem społeczeństwa na wzór osławio-

nych programów realisty show - „Big Brother”, „Baru” lub podob-

nych kuriozalnych, eksperymentalnych społeczności”
362

 (T. Pilch, 

Lublin 2008, s. 174.).  

Szeroko pojęta kultura wywiera zasadniczy wpływ na kształto-

wanie się postaw i wartości młodego człowieka. Zasadniczą rolę w 

tym zakresie odgrywa rodzina, uznawana powszechnie i w sposób 

nie budzący wątpliwości za główne środowisko wychowawczym 

każdego człowieka. Równie wartościowym czynnikiem wpływają-

cym na kształtowanie się postaw jest grupa rówieśnicza, czasem 

subkultura, a także szkoła. Istotny wpływ ma również kultura poj-

mowana w sposób wąski – artystyczne wytwory człowieka – książki, 

obrazy, filmy. 

 

Streszczenie 

Współczesny świat podlega ciągłym, dynamicznym przemianom. 

Globalizacja, postęp naukowo – techniczny, przemiany społeczne, 

wszechobecność mass mediów wraz z pojawieniem się ich nowych 

form to tylko niektóre z kierunków przemian. Sposób konstruowania 

                                                 
361

 Tamże, s. 70. 
362

 T. Pilch, Kryzys wartości – kryzys wartościowania, [w:] K. Popielski 

(red), Wartości dla życia, Wyd. UMCS, Lublin 2008, s. 174. 
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się tożsamości i postaw młodego człowieka jest więc współcześnie 

zdeterminowany wieloma czynnikami, wśród których wydaje się iż 

nadrzędne miejsce zajmują czynniki kulturotwórcze. Warto zastano-

wić się nad ich rolą oraz przyjrzeć się procesowi kształtowania się 

postaw w obliczu dominacji wpływu kultury popularnej na niemal 

wszystkie obszary życia człowieka. 

 

Abstract 

The modern world is in a constant, dynamic change. Globaliza-

tion, advances in science and technology, social changes, the ubiqui-

ty of mass media are just some of the directions of those changes. 

The construction of identity and attitudes of the young man is deter-

mined today by many factors, among which the most important seem 

to be the culture-factors. One should reflect on their role and look at 

the process of the formation of attitudes in the face of the dominance 

of popular culture impact on almost all areas of human life. 
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Magdalena Jankowska (UWM) 

 

Świat forum Ruchu Pro – Ana 
 

Wprowadzenie 

Pomysł, na którego podstawie powstał Internet, przypisuje się 

naukowcowi z Massachusetts Institute of Technology, który w notat-

ce służbowej omówił „sieć galaktyczną” połączonych ze sobą kom-

puterów dzięki, której każdy użytkownik mógłby się połączyć z każ-

dym. Myśl ta była niezwykle interesująca dla firmy RAND Corpora-

tion
1
, gdyż zespół doradców zmagał się wówczas z problemem ko-

munikacji w armii Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej po 

ewentualnym ataku atomowym. Pamiętajmy, że początek lat sześć-

dziesiątych był okresem nasilenia zimnej wojny ze Związkiem Ra-

dzieckim oraz początkiem kryzysu kubańskiego. W związku z po-

wyższym wojna jądrowa stanowiła realne zagrożenie.  

W 1964 roku RAND Corporation przedstawiło pomysł sieci 

komputerowej, która nie miałaby władz centralnych i nie przestawa-

łaby funkcjonować, nawet gdyby znaczna jej część uległa zniszcze-

niu. Zasada leżąca u podstaw tego systemu była prosta – każdy kom-

puter w sieci byłby równy wszystkim innym komputerom i każdy 

decydowałby o najlepszym dla siebie sposobie wysyłania routingu i 

odbierania wiadomości, czyli jeśli pewna część komputerów ulegnie 

zniszczeniu, to pozostałe mogłyby ustalić najlepszą drogę przesyła-

nia wiadomości przez system z pominięciem nieczynnego sprzętu. W 

celu zachowania funkcjonalności systemu należało generowane 

komputerowo wiadomości dzielić na mniejsze pakiety informacyjne 

i przesyłanie ich w różnych wiadomościach (listach). W taki sposób 

osobne pakiety miały być przesyłane z jednego komputera do dru-

giego. Natomiast trasa jaką podróżowały nie była istotna, o ile docie-

rałyby do celu przeznaczenia. W 1969 roku działająca w Pentagonie 

Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych (ARPA – Advan-

ced Reasearch Project Agency) stworzyła pierwszą sieć do wymiany 

pakietów. Łączyła ona cztery superkomputery, a nazwano ją „AR-

                                                 
1
 R. D. Wimmer, J. R. Dominick, Mass media. Metody badań, Kraków 

2008, s. 583. 
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PANET”
2
, od nazwy agencji, w której została stworzona. Główną 

funkcją sieci miało być programowanie na odległość i dokonywanie 

obliczeń. Sieć ulegała powolnemu rozwojowi, gdyż do 1975 roku 

połączono ponad 35 komputerów. Naukowcy ARPANET wykorzy-

stywali głównie do przesyłania sobie pocztą elektroniczną
3
 wiado-

mości i listów, czyli poza głównym przeznaczeniem sieci. W poło-

wie lat siedemdziesiątych stworzono zaawansowane programy do 

przesyłania pakietów. Format standardowy
4
 ułatwił przyłączanie do 

ARPANET –u wielu różnych rodzajów komputerów. W rezultacie w 

1983 roku przyłączono do Internetu ponad 580 komputerów głów-

nych
5
.W dniu 1 stycznia 1983 roku armia Stanów Zjednoczonych 

Ameryki Północnej odłączyła się od Internetu tworząc własną sieć o 

nazwie MILNET. Jednocześnie data ta jest uznawana za datę oficjal-

nego rozpoczęcia działania Internetu, natomiast termin „Internet” po 

raz pierwszy został użyty w 1974 roku przez Vintona Cerfa i Boba 

Kahna
6
.  

W 1989 roku przetransferowano do Internetu APARTNET. Co-

raz więcej przedsiębiorstw i organizacji społecznych posiadało po-

tężne komputery i przyłączenie do Internetu stało się proste. Do roz-

woju globalnej sieci przyczyniły się również dwa wynalazki. Pierw-

szy stworzył Tim Berners – Lee – hipertekst. Jest to system języko-

                                                 
2
 Tamże, 

3
 Elektronic mail w skrócie e-mail. 

4
 Format standardowy zwany TCP/IP (Transmission Control Protocol/ In-

ternet Protocol). 
5
 Inaczej hosty. 

6
 W latach 1976-1982 Cerf odegrał kluczową rolę w opracowaniu protokołu 

modelu TCP/IP. Jako wiceprezes MCI Digital Information Services od 1982 

do 1986 kierował rozwojem MCI Mail — pierwszego komercyjnego serwi-

su poczty elektronicznej podłączonego do Internetu. Jest autorem kilku 

Request for Comments. W 1992 roku założył stowarzyszenie Internet So-

ciety. W grudniu 1997, razem z Bobem Kahnem, został uhonorowany za 

swoje osiągnięcia przez prezydenta Billa Clintona amerykańskim odzna-

czeniem National Medal of Technology. W 1995 roku został laureatem Yuri 

Rubinsky Memorial Award. W 2004 został wspólnie z Kahnem uhonoro-

wany Nagrodą Turinga. Ma też kilka tytułów doctor honoris causa. 

http://www.ibiblio.org/pioneers/cerf.html. 
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wy łączący w dokumentach elektronicznych tekst z grafiką. Wyni-

kiem była sieć wzajemnie połączonych stron Word Wilde Web 

(WWW). Kolejnym krokiem rozwoju było wynalezienie przegląda-

rek internetowych
7
.  

Polska sieć Internetowa powstała w ramach programu budowy 

Akademickiej Sieci Komputerowej
8
. W 1986 roku powstał węzeł 

Fildnet, a rok później węzły regionalne w Warszawie, Wrocławiu i 

Krakowie. W 1990 roku Polska uzyskała zgodę, na podłączenie się 

do sieci Internet przez węzeł w Kopenhadze
9
.  

 

1. Każdy tworzy wspólnotę globalną  

Użytkownikiem Internetu może zostać każdy posiadacz kompu-

tera osobistego z odpowiednim oprogramowaniem oraz modemem 

umożliwiającym połączenie z siecią. Służy ona do przesyłania - od-

bierania wszelkich informacji, także obrazów, filmów, dźwięków, za 

jej pomocą można dokonywać operacji finansowych, robić zakupy 

czy zamawiać usługi. W obrębie uczestników Internetu tworzą się 

wyspecjalizowane grupy specjalistów różnych dziedzin nauki i tech-

niki, hobbystów, jak również ludzi o zbliżonym światopoglądzie, 

celach życiowych jak również hierarchii wartości
10

. Pisarz science 

fiction, William Gibson użył w swojej powieści po raz pierwszy 

terminu „cyberprzestrzeń”. Termin ten służył określeniu przestrzeni 

komunikacyjnej Internetu, w której nie liczy się tylko zdobycie in-

formacji, lecz uczestnictwo w globalnej sieci, gdyż Internet stał się 

zjawiskiem kulturowym
11

. Cyberprzestrzeń
12

 w dzisiejszym rozu-

                                                 
7
 Przeglądarki internetowe – programy przeszukujące Internet w celu odna-

lezienia konkretnych informacji. Opisują je i konfigurują w sposób, który 

może zostać zaprezentowany na monitorze. Wells H. G., World Brain. 

Meuthuen & Co. Limited, York 1938, s. 49. 
8
 A. Zwoliński, Leksykon współczesnych zagrożeń duchowych, Kraków 

2009, s. 184. 
9
 Ibidem, s. 184. 

10
 Tamże, s. 185. 

11
 W. Gibson, Neuromancer, Warszawa 1999, s. 43 

12
 K. Kaliszewska, Zagubieni w sieci, czyli o nadmiernym używaniu zaso-

bów i możliwości Internetu [w:] L. Cierpiałkowska, Oblicza współczesnych 

uzależnień, Poznań 2006, s. 105-119. 



288 

 

mieniu to przestrzeń otwartego komunikowania się za pośrednic-

twem połączonych komputerów i pamięci informatycznych pracują-

cych na całym świecie. W dyskursie humanistycznym stała się ona 

zatem synonimem Internetu
13

. Spora grupa użytkowników globalnej 

sieci korzysta z jej zasobów i możliwości, użytkowo i funkcjonalnie. 

Ta grupa osób korzysta z Internetu w sposób umiarkowany, spora-

dycznie używając sieci do celów innych niż praca, pomimo spędza-

nia w niej wielu godzin dziennie
14

. 

 

2. Wspólnota – poczucie jedności  

Przed opisem funkcjonowania rozumienia świata forum ruchu 

Pro – Ana powinnam dokonać opisu charakterystyki ruchu – nie 

zrobię tego z premedytacją. Literatura wskazuje, iż nazwę Pro – Ana 

należy rozumieć jako „pro – za”, „Ana – anoreksja” czyli popieranie 

stanu chorobowego jakim jest anoreksja z takim nastawieniem roz-

poczynałam badania. W chwili obecnej nie jestem przekonana czy 

literatura prawidłowo interpretuje to zjawisko. Bardziej skłaniałabym 

się do stwierdzenia, że ruch Pro-Ana w swoich założeniach skupia 

osoby obierające w swoim życiu dwie wartości chudość (często 

skrajną- wręcz anorektyczką) oraz perfekcję na każdym polu rozwo-

ju intelektualnego, wizualnego i społecznego. 

Grupa dyskusyjna ruchu Pro – Ana stanowi miniaturę społeczeń-

stwa. Większość użytkowników kontynuuje znajomość już dłuższy 

czas, a niektórzy od lat. Piszą ze sobą i znają swoje problemy nawza-

jem nierzadko lepiej, niż najbliżsi. Dzieje się tak z dwóch powodów. 

Pierwszym jest fakt, że kiedy nie widzi się danej osoby, łatwiej jest 

jej opowiedzieć o swoich problemach, łatwiej się zwierzyć i wyżalić. 

Sprzyja to zacieśnieniu stosunków nawet między osobami, które 

nigdy się nie spotkały w świecie realnym. Drugi powód angażowania 

się w życie innych użytkowników jest bardziej prozaiczny, gdyż 

potrzeba poczucia wsparcia oraz zrozumienia jest jedną z podstawo-

wych potrzeb każdego człowieka. Forum jest miejscem, które skupia 

osoby z podobnym tokiem myślenia obsesyjnie myślących o perfek-

                                                 
13

 http://www.techsty.art.pl/hipertekst/cyberprzestrzen.htm, Zwoliński A., 

Leksykon …, s. 185. 
14

 L. H. Haber (red.), Mikrospołeczność informacyjna, Kraków 2001, s. 63-90. 
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cji i wyglądzie zewnętrznym staje się dla użytkowników azylem, aby 

nie powiedzieć domem. W swoich codziennych raportach każdy 

opisuje swoje sukcesy, problemy i wątpliwości, a inni użytkownicy 

mogą uczyć się na ich błędach doradzać, wspierać, pocieszać. Bar-

dzo ważną cechą, którą można zaobserwować, jest wzrost śmiałości i 

zaangażowania poszczególnych uczestników dyskusji
15

. Cytat wy-

powiedzi jednej z użytkowniczek: „wreszcie, po 9 miesiącach, od-

biorę dowód osobisty”
16

.  

W swoich tematach osoby dzielą się swoimi osiągnięciami diete-

tycznymi i wagowymi, ale również powierzają społeczności swoje 

kłopoty. Wszystko, co dzieje się na forum pozostaje w jego grani-

cach. Zwierzanie się osobie obcej jest łatwiejsze, gdyż istnieje 

mniejsze prawdopodobieństwo wykorzystania zdobytych informacji. 

Dodatkowo sieć daje jej użytkownikom wyjątkowo duży stopień 

anonimowości. Osoby, które podczas pierwszych kroków w tej spe-

cyficznej grupie dyskusyjnej nie odpowiadają profilowi pożądanemu 

przez większość społeczności mają zablokowany dostęp do forum, 

czyli przestają być jego częścią.  

Członkowie społeczności Pro – Ana charakteryzują się wysokim 

stopniem altruizmu. Są chętni do wspierania „internetowych przyja-

ciółek”. Kolejną kwestią jest niezwykła otwartość na problemy in-

nych oraz w grupie eksperckiej brak zahamowań dotyczących ochro-

ny swojej prywatności. Początkowo podczas zapoznawania się zdra-

dzają podstawowe informacje dotyczące tylko diety, ewentualnie 

miejsca zamieszkania. Natomiast po pewnym okresie zaangażowania 

w życie społeczności wypowiedzi stają się coraz bardziej osobiste. 

Zaspokajają potrzebę wygadania się i są zapisem każdej chwili życia 

autora. Znajdują się w nich również zwierzenia, które trudno opo-

wiedzieć nawet najbliższym.  

Należy zwrócić szczególną uwagę na dostępność tego konkret-

nego forum dla osób w okresie wczesnej adolescencji. Do końca 

2012 dostęp do forum uzyskiwały osoby od 13 roku życia, więc w 

okresie pierwszych burzliwych zmian fizjologicznych. Po zmianach 

                                                 
15

 Ł. Jachowicz, Społeczeństwo w dobie Internetu, Warszawa 2003, s. 1, 

http://honey.7thguard.net/essays/antropologia.php.  
16

 http://www.motylki.ffa.pl/dziennik-vt732,15.htm. 
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zapisu regulaminu użytkownikiem forum może zostać jedynie osoba 

pełnoletnia. Pełnoletność nie świadczy jednak o dojrzałości jednostki. 

 

3. Adolescencja – wybory drogi życiowej  

W ciągu swojego życia człowiek przechodzi wiele etapów 

kształtujących zarówno ciało jak również umysł i osobowość. Jed-

nym z nich jest dojrzewanie czyli okres między 8 a 23 rokiem ży-

cia
17

, gdyż jest to czas rozwoju drugorzędowych cech płciowych, 

narządów układu rozrodczego i kształtowania świadomości społecz-

nej, psychologicznej i emocjonalnej. Najważniejszym zadaniem 

okresu dorastania
18

 jest uformowanie dojrzałej tożsamości, która 

będzie pełnić istotną funkcję w przebiegu dorosłego życia. Główny-

mi zadaniami adolescencji według Marii Orwid i Kazimierza Pietru-

szewskiego
19

 jest zakończenie procesu indywidualizacji, który został 

rozpoczęty w pierwszym roku życia oraz określenie własnej, szeroko 

pojmowanej tożsamości, co odbywa się poprzez ustalenie tożsamości 

psychologicznej, psychoseksualnej, interakcyjnej, społecznej, ustalenie 

własnego systemu wartości i określenie własnych celów życiowych
20

.  

Początki nerwicowych zaburzeń odżywiania przypadają zwykle 

na stadium wczesnej adolescencji, co pozostaje w zgodzie z koncep-

cją, iż działania destrukcyjne dotykają najczęściej osób dorastają-

cych
21

. Na koniec XX wieku, jedna na pięćset nastolatek z krajów 

rozwiniętych była anorektyczką
22

. W okresie dojrzewania pojawia 

się wiele zmian, które często zaskakują młodego człowieka (gwał-

                                                 
17

 L. A. Oleszczuk, Zmiany fizjologii narządów rozrodczych jako efekt 

zaburzeń odżywiania, [w:] G. Plezi, J. Jastrzębska (red.), Zaburzenia Od-

żywiania się. Wybór Zagadnień, Warszawa 2007, s. 80.  
18

 B. Izydorczyk, W pułapce zaburzeń odżywiania. Zrozumieć anoreksję i 

bulimię, Sosnowiec 2008, s. 16-20. 
19

 M. Orwid, K. Pietruszewski, Psychiatria dzieci i młodzieży, Kraków 

1996, s. 88.  
20

 Ibidem, s. 88.  
21

 A. Kazdin, Zdrowie psychiczne młodzieży w okresie dorastania. Progra-

my profilaktyczne i lecznicze, Nowiny Psychologiczne, 1996 nr 2, s. 39-73.  
22

 J. A. Grber, J. Brooks–Gunn, R. L. Painkoff, M. P. Warren, Prediction of 

eating problems: An 8 – year study of adolescent girls, Developmental Psy-
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towny wzrost, zmiany rysów twarzy, przyrost masy ciała oraz odkła-

danie tkanki tłuszczowej w okolicach bioder, ud i piersi – szczegól-

nie niepokojące dla dziewcząt, miesiączki, wahań nastroju czy nie-

pokoju)
23

. Uznanie adolescencji jako sensytywnej dla ekspresji ano-

reksji uzasadnić możemy co najmniej kilkoma powodami jak podaje 

Beata Ziółkowska
24

. Uwaga dziewcząt w tym okresie skupia się wo-

kół własnego ciała, jego wymiarów i zainteresowania jakim są obda-

rzone przez rówieśników. Ujawnia się u nich również wzmożona 

potrzeba porównań zwłaszcza na swoją niekorzyść. W taki sposób 

sytuują siebie na przegranej pozycji. Ponadto dziewczęta są szcze-

gólnie podatne na wpływy kultury masowej, mody oraz grupy rówie-

śniczej, a wobec przekazów z nich płynących są nie wystarczająco 

krytyczne. Dlatego też fakt ten wzbudza motywację do zmiany swo-

jego wizerunku wszelkimi możliwymi sposobami. Dodatkowo w 

hierarchii wartości młodzieży wygląd zewnętrzny jest jednym z pod-

stawowych wyznaczników samooceny, tym bardziej więc wymaga to 

koncentracji i stałej kontroli
25

.  

Niestety jadłowstręt psychiczny należy do specyficznej grupy 

chorób, mających podłoże w psychice człowieka, lecz konsekwencje 

dotyczą nie tylko sfery psychicznej, ale także fizycznej i społecz-

nej
26

. Nauka zrozumienia i zwalczania zaburzeń odżywiania jest 

trudna. Warto zaznaczyć również dwoistość informacji przekazywa-

nych przez różne media. Z jednej strony informują opinię publiczną 

o drastycznych skutkach zaburzeń odżywiania szczególnie anorek-

sji
27

, z drugiej natomiast prezentują wizerunki szczupłych, aby nie 

stwierdzić wychudzonych modelek. Reklamy także promują odchu-

dzanie się osoba prezentująca środki wspomagające ten proces jest 

                                                 
23

 B. Ziółkowska, Okres dorastania. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? 

[w:] A. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna 

psychologia rozwojowa, Gdańsk 2005, s. 397. 
24

 Ibidem, s. 410. 
25

 Ibidem, s. 410. 
26

 L. Piasecka, Rozumienie i leczenie anoreksji psychicznej z perspektywy 

rodzinnej [w:] G. Plezi, J. Jastrzębska (red.), Zaburzenia Odżywiania się. 

Wybór Zagadnień, Warszawa 2007, s. 93. 
27

 I. Sacker, M. A. Zimmer, Wolę umrzeć, niż przytyć. Jak zrozumieć i 

pokonać anoreksję i bulimię, Poznań 2008, s. 241. 
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aktorką o normalnym wskaźniku BMI (Body Mass Indeks). Można 

zapytać: gdzie więc logika?  

 
Podsumowanie 

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie wirtualnego 

świata forum dyskusyjnego, zamkniętego dla osób niepożądanych. 

Przedstawienie specyfiki grupy kobiet wspierających się w dąże-

niach do ideału, często niezrozumiałego dla „niewtajemniczonych”. 

Co spowodowało rozkwit i wielość forów dyskusyjnych czy blogów 

prezentujących ten restrykcyjny styl życia? – to pytanie zadałam 

sobie w momencie, gdy dorastająca córka chciała zgłębić tajniki 

anoreksji. Jeszcze 100 lat temu na początku XX wieku w cywilizacji 

zachodniej otyłość była uważana za oznakę dostatku i zdrowia. 

Przykładem są modelki prezentowane w tamtym okresie na płótnach 

wybitnych malarzy
28

 tj. Renoira, Pissarr, Degas, Rubens. Natomiast 

w kolejnym stuleciu istnieje kult szczupłej i wysportowanej sylwetki.  

Społeczeństwo powinno wspierać młodzież w poszukiwaniu 

własnej tożsamości dbając o szeroką i atrakcyjną ofertę dla młodzie-

ży bez etykietowania. Społeczna zgoda na eksplorację, kreatywność, 

samodzielność młodzieży jest niezwykle cenna i konieczna podczas 

poszukiwania własnej tożsamości, odpowiedzi na pytania, kim je-

stem, dokąd zmierzam. Taka postawa zmusza do wzięcia odpowie-

dzialności za własne wybory, sprzyja również budowaniu struktury 

celów uwzględniających dobro własne oraz ogółu na przestrzeni 

teraźniejszości i przyszłości
29

. 

 

Streszczenie  

Internet jest bardzo szerokim i szybko dostępnym źródłem in-

formacji, ale także umożliwia odreagowanie w zamkniętym świecie 

wirtualnym od realności świata rzeczywistego. Problem ten dotyczy 

z roku na rok coraz młodszych osób. Zauważalny stał się problem 

bezpośredniej komunikacji młodzieży. Mimo bezproblemowej ko-

munikacji za pośrednictwem komunikatorów, portali społecznościo-

                                                 
28

 M. Jablow, Anoreksja, bulimia, otyłość. Przewodnik dla rodziców, 

Gdańsk 2000, s. 13. 
29

 Ibidem, s. 422. 
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wych oraz różnego rodzaju forów. Problematykę powyższą przed-

stawię na podstawie jednego z forów internetowych zrzeszających 

osoby należące do Ruchu Pro – Ana. Świat tego forum jest zamknię-

ty dla osób postronnych czyli osoby nie zarejestrowane nie mają 

możliwości przeglądać zamieszczonych tam treści.  

 
Summary  

World forum Organization Pro - Ana 

The Internet is very wide and quickly accessible source of in-

formation, allows focused in a closed virtual world from the reality 

of the real world. This Problem from year to year more and younger 

people. The problem became noticeable direct communication. De-

spite the trouble-free communication via instant messaging, social 

networks and various forums. The above issues will present on the 

basis of one of the online forums bringing together persons belong-

ing to the movement of Pro-Ana. The world of this forum is closed 

for others the people not registered do not have the ability to browse 

the included content there.  
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Katarzyna Bielska (UMCS) 

 

Demokracja w sieci, perspektywy i prognozy 

 

Wstęp 

Dwudziesty pierwszy oraz druga połowa dwudziestego wieku 

(głównie w USA) przyniosła społecznościom różnych kontynentów 

możliwość niezwykle szybkiej komunikacji, zdobywania wiedzy, 

nawiązywania kontaktów, ale także i wzajemnej kontroli. Możliwość 

taką przyniósł Internet, którego specyfika i rozwój stawia nam coraz 

to nowe wyzwania. Jak każde zjawisko technologiczne niesie ze sobą 

szereg zjawisk pozytywnych i negatywnych, a co za tym idzie, roz-

wija ale i ogranicza nasze umiejętności. Kontestując za tym Internet, 

którego zalet mimo wszystko nie jesteśmy w stanie zanegować, nie 

można zapominać o pogłębiającej się społecznej atrofii. Jest to epi-

demia najbardziej zauważalna dziś w szkołach podczas zajęć zarów-

no z przedmiotów humanistycznych, jak i ścisłych, a nawet podczas 

wychowania fizycznego.  

Zjawisko atrofii omówione zostanie szerzej w kolejnym pod-

rozdziale. Tymczasem wracając do cyberprzestrzeni, której wybuch 

nastąpił na przełomie dwudziestego i dwudziestego pierwszego wie-

ku, chciałabym we wstępie zaznaczyć najważniejsze kwestie poru-

szane w niniejszym artykule. Wychodząc zatem od internetowych 

szans dla demokratycznych lub też demokratyzujących się społe-

czeństw, omówione zostaną tak niezbędne kwestie jak społeczeństwo 

obywatelskie, społeczeństwo informacyjne, możliwości i specyfika 

współczesnych technologii informacyjnych, szanse i zagrożenia cy-

berdemokracji, zjawisko nowych mediów.  

Dla szerszej genezy zorganizowanej komunikacji zarysowane 

zostaną też granice działań zbiorowych, decyzji nowoczesnego spo-

łeczeństwa, twórczości przy pomocy nowych mediów, nie pominięta 

zostanie tu także kultura współczesnego języka. Dlaczego zatem 

podjęta została próba zbliżenia pojęcia nonkonformizmu i kontestacji 

z cyberdemokracją? Francis Fukuyama oparł niemal cała swoją wie-

dzę i teorie na jednym dającym nadzieję twierdzeniu, że koniec hi-

storii człowieka nie może nastąpić jeśli nie nastąpi koniec nauki. 

Idąc dalej tą myślą można zaryzykować twierdzenie, że koniec nauki 
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to koniec sceptycyzmu i podejrzliwości, koniec tego, co nadaje się 

do zanegowania, sparafrazowania i poddania wnikliwej obserwacji. 

Internet jest dziś przedmiotem nie tylko publicystycznych, politycz-

nych, naukowych i całkiem zwyczajnych codziennych dysput. W 

swojej mocarskości nieuchronnie może aspirować do zaistnienia jako 

przedmiot i obszar badawczy. A może już się tak stało skoro na jego 

temat można pisać artykuły, rozprawy doktorskie i wydawać obszer-

ne publikacje. Z Internetem wiąże się cyberprzestrzeń, a zatem jakaś 

iluzoryczna, nienamacalna przestrzeń, w której istniejemy i której 

choć nie możemy dotknąć, jesteśmy pewni.  

W cyberprzestrzeni rozwijamy nowoczesne komunikacje, pro-

wadzimy dyskursy zaangażowane i złośliwe, gromadzimy się, dzie-

limy, oceniamy, zadajemy pytania i odpowiadamy. „Ludzie w spo-

łecznościach wirtualnych używają słów na ekranach, aby mieniać 

dowcipy i spierać się, angażować się w intelektualną dyskusję, pro-

wadzić handel, wymieniać się wiedzą, udzielać sobie nawzajem 

emocjonalnego wsparcia, robić plany, burze mózgów, plotkować, 

sprzeczać się, zakochiwać się, znajdować przyjaciół i tracić ich, grać, 

flirtować, tworzyć trochę wielkiej sztuki i dużo pustej gadaniny”
30

. 

W cyberprzestrzeni tworzymy stowarzyszenia, grupy zainteresowań, 

walczymy i przeciwstawiamy się. Dlaczego zatem idąc dalej nie 

można by nie zbliżyć tego zjawiska do cyberdemokracji? Według M. 

Jankowskiego „cyberdemokracja jest formą ustroju politycznego, 

wyprowadzoną z demokracji, w której dzięki nowym, opartym na 

zaawansowanej technice formom komunikowania zwiększony jest 

stopień i częstotliwość partycypacji politycznej społeczeństwa, które 

ma możliwość zabierania głosu i podejmowania decyzji w bieżących 

sprawach, poprzez głosowanie bezpośrednie, wybór przedstawicieli, 

wybór członków grup eksperckich; przedstawiciele i eksperci na 

każdym etapie prac podlegają kontroli społeczeństwa, które ma osta-

teczny wpływ na podjęcie decyzji; cyberdemokracja charakteryzuje 

się także zwiększeniem ilości niezależnych organizacji i instytucji 

działających w określonej sferze, mających prawo współdecydowa-

nia w sprawach tych sfer dotyczących omawianych na szczeblu pań-

                                                 
30

 Socjologia codzienności, (red.) M. Boguni – Borowska, P. Sztompka, 
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stwowym; proces decyzyjny w cyberdemokracji opiera się na zorga-

nizowanym systemie czystej informacji, znajdującym wyraz w po-

staci niezależnych instytucji działających w zgodnie ze skonsultowa-

nymi ze społeczeństwem regułami”
31

. Jest zatem pole do rozmyślań 

nad tym czy w cyberprzestrzeni utworzyły się takie sieci zależności 

aby być wykładnikiem ustroju demokratycznego państwa. Pytania na 

ten temat więc postawione zostaną w kolejnych podrozdziałach. 

Dlaczego jednak zjawisko cyberdemokracji mogłoby być podję-

te nonkonformistycznym dyskursem? Według P. Sztompki nonkon-

formizm to „publiczne manifestowanie, niepodporządkowanie się 

władzy wynikające z odrzucenia legitymujących ją praw czy tradycji 

albo z zakwestionowaniem charyzmy władcy”
32

.  

Nawiązując zatem do proponowanej definicji cyberdemokracji 

jesteśmy w stanie kwestionować i analizować nonkonformistyczne 

ujęcie na równej płaszczyźnie z cyberprzestrzennym ustrojem i regu-

łami współżycia społecznego. Wewnątrz grup dyskusyjnych są mo-

deratorzy, więc oni stają się wykładnikiem władzy. Platformy infor-

macyjne są zredagowane i podane w takie sposób, aby nie koligować 

z układem sił politycznych, dominującą religią czy innymi etnocen-

trycznymi społecznościami w kraju. Właściciele więc i redaktorzy 

tych platform są organami władzy. Nie ma więc żadnych przesłanek 

by nie rozpatrywać cyberdemokracji w perspektywie nonkonformi-

stycznej.  

Z drugiej strony każdy obywatel ma możliwość nabyć umiejęt-

ności tworzenia witryn internetowych i proklamowania takich treści, 

jakie się ma ochotę jeśli tylko nie są niezgodne z konstytucją, po-

prawnością polityczną i jeśli nie godzą w uczucia i godność innych 

ludzi. Mając swoją wielką cyberprzestrzeń jesteśmy w stanie zaini-

cjować i współtworzyć demokrację w sieci. Ale czy umiemy z niej 

korzystać w sposób tradycyjny na tyle skutecznie i kreatywnie, by 

posługiwać się jej prawami w przestrzeni internetowej? Odpowiada-

jąc na wszystkie te nurtujące zagadnienia rozpocznę od ukazania 

                                                 
31

 Cyberdemokracja, http://pl.wikipedia.org/wiki/Cyberdemokracja 
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32
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specyfiki działań zbiorowych, zorganizowanych, psychologii grupy 

oraz wymiaru języka w naszej kulturze.  

 

1. Aktywność w cyberprzestrzeni 

Ludzkość od początku swojego istnienia wykształcała kolejne 

formy komunikacji werbalnej i pozawerbalnej. Na poszczególnych 

rejonach świata powstawały odrębne języki, kody kulturowe, dialek-

ty. Ta szeroka semantyka przeniosła się dziś do przestrzeni interne-

towej, która poddała ją unifikacji i globalizacji. Dominującą rolę ma 

bez wątpienia język angielski, choć wcale nie zajmuje czołowego 

miejsca w rankingu języków i liczbie posługujących się nimi ludzi na 

całym świecie. Swoje odrębne kody komunikacyjne mają też współ-

twórcy i administratorzy sieci – informatycy. „Język danej kultury 

jest wypadkową całego procesu rozpoznawania pierwotnych obra-

zów nieświadomości – archetypów i symboli zawartych w kulturze – 

oraz świadomości i tożsamości społecznej, a także indywidualnej, 

kształtowanej przez tradycję lokalną, rodzinną, własną aktywność 

jednostki”
33

.  

Platformy gier i materiałów rozrywkowych także wytworzyły 

uniwersalne treści rozumiane przez obywateli świata – są to memy 

czy też kody i hasła, którymi posługują się gracze w sieci. Uczestni-

cząc w rozgrywkach piłki nożnej popularnej gry komputerowej „Fi-

fa” możemy zagrać z Kubańczykami, Amerykanami, Chińczykami 

bądź przedstawicielami każdej innej narodowości. I nie będziemy 

mieli problemu komunikacyjnego, jeśli tylko wszyscy będą posiadali 

podstawową znajomość języka angielskiego i kodów językowych w 

obrębie zasad gry w piłkę nożną. „Z psychologicznego punktu wi-

dzenia każda jednostka uczy się języka swej kultury i jednocześnie 

go kształtuje. W systemie języka danej kultury obecnie są dwa kom-

plementarne wymiary – horyzontalny (powierzchowny, konwencjo-

nalny) oraz wertykalny (głębinowy, zindywidualizowany, transkultu-

rowy). Język horyzontalny ze względu na potrzebę ścisłości opiera 

się na znakach słownych i pozawerbalnych gestach, wertykalny na 

                                                 
33
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wieloznacznych symbolach wskazujących znaczenia archetypowe, 

transkulturowe, uniwersalne”
34

.  

Niezależnie od semantyki na danej platformie komunikacyjnej 

będziemy jednak podlegali moderatorom i administratorom danej 

witryny z grami. Niemniej łącząc się w grupy możemy sprzeciwić 

się zbyt wysokiej opłaty abonamentowej lub ewentualnej selekcji 

graczy. Możemy, ale nie musimy. Nawet tutaj w kontekście tak pro-

stej wykładni cyberdemokracji możemy odnieść porażkę, jaką odno-

simy dnia codziennego w trakcie uczestnictwa w tradycyjnej formie 

demokratycznego ustroju państwa. Niewątpliwie jednak mamy zdol-

ność i chęć tworzenia grup i działania pod jej egidą. Gdyby człowiek 

nie posiadał tego wrodzonego impulsu, żadna religia na świecie nie 

miałaby racji swojego bytu. Nie dając (etnocentrycznej często) grupy 

wsparcia nie byłaby na tyle atrakcyjna by w niej uczestniczyć. 

„Ogólnie, więź stanowiona pojawia się tam, gdzie w zbiorowościach 

ludzkich występują narzucone im podziały społeczne: podziały na-

rzucone siła lub prawem, lub połączeniem siły i prawa (...)  

We wszystkich tych przypadkach więź, która tworzy się między 

ludźmi wskutek jakiejś formy stanowienia społecznego, nie wynika 

bezpośrednio z tego stanowienia. Kiedy wynikiem stanowienia jest 

powstawanie klasy lub grupy uprzywilejowanej, powstawanie takiej 

więzi może odpowiadać intencjom tych, którzy siłą lub prawem 

stwarzają sytuacje uprzywilejowania. W każdym razie więź scala i 

umacnia wyróżnioną w ten sposób grupę. Ale właśnie to scalenie i 

umocnienie nie odpowiada zamierzeniom i życzeniom stanowiącym 

wówczas, gdy więź społeczna wykształca się między upośledzonymi 

przez prawo lub podległymi przemocy. Niemniej więzi takie powsta-

ją i nieraz okazują się silniejsze nawet niż więzi naturalne. Jest tylko 

cechą więzi stanowionej, iż niknie ona lub przynajmniej słabnie, 

kiedy ustają warunki i sytuacje, w jakich się wytworzyła”
35

.  

Analizując zatem cały proces tworzenia się więzi społecznych 

na płaszczyźnie życia rzeczywistego, codziennego łatwo jest prze-

nieść pewne jego desygnaty i archetypy do cyberprzestrzeni, a wynik 

tych analiz wcale nie będzie ambiwalentny, a raczej bardziej zbliżo-

                                                 
34

 Ibidem. 
35

 Socjologia, lektury, (red.) M. Kucia, P. Sztompka, Kraków 2007, s. 134-135. 
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ny do antycznego dualizmu światów, w których uczestniczymy, lub 

które uczestniczą obok nas. Mówiąc o więziach społecznych i kohe-

rentnie umieszczając je w przestrzeni internetowej nie sposób tu nie 

kontestować tego zjawiska. Nie mamy przecież pewności jak silne i 

czy tak samo silne są więzi tworzone w sposób naturalny, poprzez 

rzeczywisty codzienny kontakt z drugim człowiekiem i znajomości 

zawierane w świecie wirtualnym. Wykazując się tu zrozumiałą po-

dejrzliwością w stosunku do swoich odbiorców i grup komunikacyj-

nym w sieci nie jesteśmy w stanie odnieść się do niej racjonalnie 

ponieważ zmysły, którym ufamy nie odbierają znanych nam dotąd 

sygnałów na temat drugiego człowieka. Nie możemy go zobaczyć i 

usłyszeć naprawdę. Ale możemy zainstalować program i osprzęt, 

który nam to, co najmniej przybliży. Oszukujemy więc w pewien 

sposób swoje zmysły. A może nawet przestawiamy je na odbiór w 

nieco zakrzywiony sposób. Odsuwamy naturalny mechanizm nawią-

zywania i zacieśniania relacji z grupą na rzecz kuszącej iluzji pełne-

go wsparcia w sieci.  

„Zjawiska więzi społecznej można ujmować z różnych punktów 

widzenia. Jednym z ważniejszych stanowisk w rozpatrywaniu więzi 

jest jej ujęcie genetyczne: ściślej mówiąc, ujęcie podstaw, na jakich 

więź dana jest ludziom. Nie oznacza to powrotu do dawnej kontro-

wersji między koncepcją społeczności istniejącej z natury i koncepcji 

społeczności powstałej w drodze konwencji. Ale w pewnej mierze 

ujęcie nowoczesne godzi oba dawne poglądy, przyjmuje bowiem, że 

więź społeczna może mieć różne źródła: może odpowiadać natural-

nym warunkom i może także wynikać z jakiegoś rodzaju stanowie-

nia”
36

. To socjologiczne ujęcie jest wstępnym kontestowaniem moż-

liwości i siły cyberdemokracji w sytuacjach, gdy nie jesteśmy jesz-

cze tak daleko zaangażowanym wirtualnie społeczeństwem by móc 

tworzyć w cyberprzestrzeni wykładniki i analogie społecznej co-

dzienności. Cały czas zatem tkwiąc w tych przyrodniczych rozważa-

niach coraz trudniej jest wyobrazić sobie i zilustrować mechanizmy 

demokracji jakie swoim ciężkim kołem toczą się w Polsce od ponad 

dwudziestu lat.  

 

                                                 
36

 Ibidem, s. 134. 
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2. Prognoza dla cyberdemokracji 

Przestrzeń internetowa bardzo często dziś daje nam wentyl i uj-

ście polityczne czy społeczne, jakiego nie mamy, lub nie umiemy 

czy boimy się użyć. Dla przykładu opisze krótko nurtującą od lat 

ciekawostkę polityczną łączącą Polską Rzeczpospolitą Ludową i 

Trzecią Rzeczpospolitą. Wielu twierdzi, że w PRL, choć władza 

sprawowała surowy element kontroli, grupy pracownicze poszcze-

gólnych zawodów, głównie przemysłu cięższego nie bały się zrze-

szać i agitować za lepszym bytem i bardzo często postulaty te w 

dużej mierze ulegały spełnieniu. W Trzeciej Rzeczpospolitej, kiedy 

to demokracja dała możliwość wolnego wyrażania myśli i zrzeszania 

się i kiedy to prawa pracownicze są notorycznie łamane, a zarobki 

większości Polaków nie pozwalają na nic więcej jak na wegetację, 

mało kto ma odwagę i chęć zrzeszać się i protestować przeciw ta-

kiemu stanowi rzeczy. Dlaczego tak się dzieje? Czy jest to wynik 

marazmu przeszłości czy może porażka demokracji? Pracownicy 

boją się agitować głośno za lepszymi warunkami pracy tym samym 

zgadzając się na wyzysk i współczesną formę niewolnictwa w sa-

mym centrum Europy. Czy jest to porażka demokracji? Być może 

jest to ujście szansy dla podziemnej cyberdemokracji, lub też jak to 

często określają media mainstreamowe – cyberterroryzmu. Zjawisko 

to nabrało szerokiego wydźwięku przy okazji kontrowersyjnej usta-

wy ACTA. Sytuacja ta pokazała w wielu krajach, że sieć jest w sta-

nie połączyć rzesze ludzi w istotnej sprawie. W tym wypadku poka-

zała też, że sieć może sprzyjać władzy, ale może jej też zagrażać. 

Mamy tu zatem odpowiedź na pytanie o szanse dla cyberdemokracji 

w perspektywie porażki demokracji tradycyjnej.  

W sieci nie musimy się też bać, że zostaniemy zwolnieni za na-

rzekanie na pracodawcę lub dominującą w danej chwili partię poli-

tyczną. Anonimowość zrzeszania się daje nam siłę i pozbawia obaw 

o konsekwencje ekonomiczne czy społeczne. Świat nagle pełen jest 

możliwości partycypacji i współtworzenia grup. „Z jednej strony 

zyskujemy możliwość wyobrażania sobie nowych, wolnych, hory-

zontalnych form podmiotowości zbiorowej, a co za tym idzie – zy-

skujemy wolność tworzenia takich podmiotów i wchodzenia w ich 

skład, ponieważ znajdują się one teraz w repertuarze naszych dzia-

łań. Z drugiej strony możemy dokonać obiektywizacji społeczeństwa 
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jako systemu procesów niezależnych od norm, pod pewnymi wzglę-

dami analogicznych do tych, które przebiegają w naturze”
37

. Cyber-

przestrzeń przyjmuje nas do siebie bez weryfikacji osobowej, pozwa-

la poczuć się uczestnikiem i twórcą nowego ustroju. Niemniej ustro-

ju, w którym bez wątpienia wcześniej czy później wytworzą się 

przywódcy, wobec których możemy się buntować lub poddani, do 

których możemy należeć. Nie ponosimy tu jednak strat ekonomicz-

nych i społecznych porównywalnych do strat w życiu codziennym. 

„Nasze nowoczesne imaginarium obejmuje zatem nie tylko kategorie 

umożliwiające wspólne działania, lecz również kategorie procesu i 

klasyfikacji, które dokonują się albo wywierają wpływ bez udziału 

podmiotów. Każdy z nas może zostać przyporządkowany poszcze-

gólnym rubrykom spisu powszechnego pod względem pochodzenia 

etnicznego, języka, wysokości zarobków lub uprawnień w systemie 

opieki społecznej, niezależnie od tego, czy mamy świadomość, do 

jakiej kategorii przynależymy i jakie są tego konsekwencje”
38

. Cy-

berdemokratyczna rzeczywistość nie musi więc stać się politycznym 

eldorado, może natomiast okazać się pułapką i imaginacją samo-

rządności współczesnych społeczeństw.  

„Od razu widzimy – w istotnym sensie – że nowoczesne społe-

czeństwa bezpośredniego dostępu są bardziej jednorodne niż społe-

czeństwa przednowoczesne. Choć niewątpliwie jest to prawda, to nie 

oznacza to, że w praktyce istnieje w nich mniejsze zróżnicowanie 

kultur i stylów życia między poszczególnymi warstwami niż kilka 

wieków temu. Prawdą jest także, iż społeczne imaginaria różnych 

klas bardziej się do siebie zbliżyły. Ludzie żyjący w hierarchicznych, 

zapośredniczonych społeczeństwach, będący na przykład członkami 

lokalnej wspólnoty, wioski czy parafii, mieli jedynie mgliste pojęcie 

o reszcie społeczeństwa, w którym żyli”
39

. Niewątpliwie jednak cy-

berdemokratyczna przestrzeń jest lub mogłaby okazać się szansą dla 

wszelkiego rodzaju mniejszości etnicznych, religijnych, seksualnych 

w kontekście respektowania praw i godności człowieka w etnocen-

trycznych środowiskach społeczno – politycznych i religijnych.  

                                                 
37

 Ch. Taylor, Nowoczesne imaginaria społeczne, Kraków, 2010, s. 222. 
38

 Ibidem, s. 223. 
39

 Ibidem, s. 218. 
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3. Społeczeństwo obywatelskie, społeczeństwo informacyjne 

Interaktywność i wszechobecność mediów w życiu codziennym 

sprawiła, że w dyskursie publicznym, medialnym pojawiły się nowe 

sformułowania, takie jak dziennikarstwo obywatelskie, społeczeń-

stwo informacyjne czy społeczeństwo obywatelskie. We wszystkich 

przypadkach pojęcia te używane są notorycznie i bardzo często nie-

logicznie w kontekście holistycznego podejścia do obywateli krajów 

Europy lub też całego globu. Jest to tak samo sprzeczne i nie do koń-

ca przemyślane jak koncepcja nazywania poszczególnych krajów 

rozwiniętymi lub rozwijającymi się. Społeczeństwo informacyjne 

może być definiowane w wieloraki sposób, w żaden sposób desy-

gnowanie go jako informacyjnym tego nie ogranicza. „Społeczeń-

stwo informacyjne jest w sposób szczególnie efektywny kształtowa-

ny obecnie, a więc w czasie rozkwitu mediów interaktywnych. Nie 

tylko jednak, a nawet nie przede wszystkim, zbieżność czasowa de-

cyduje o tym, że społeczeństwo informacyjne jest ugruntowane w 

technologiach interaktywnych.  

Decydującym czynnikiem jest, bowiem właśnie ten ich interak-

tywny charakter oraz ugruntowana w nim charakterystyka dostępu 

do informacji
40”

. Interaktywność jest kluczową zmianą w komuni-

kowaniu i mediach, spowodowało to nie tylko możliwość aktywnego 

uczestnictwa w mediach, ale też posiadanie wpływu ja ich jakość i 

przekaz. „Społeczeństwem informacyjnym możemy nazwać zarówno 

grupy mające szeroki dostęp do informacji jak i mogące je współ-

tworzyć i tworzyć wysyłając w eter. Złożoność i różnorodność po-

trzeb komunikacyjnych społeczeństwa informacyjnego sprawia tak-

że, że oba typy komunikowania zapośredniczonego: quasi – bezpo-

średnie i pośrednie, odgrywają w tych procesach równie istotną ro-

lę
41”

. Koncepcja społeczeństwa obywatelskiego łączy się z koncepcja 

społeczeństwa informacyjnego. Pojawiają się tu wspólne interesy 

ekonomiczne państw propagujących tę ideę oraz wspólne cechy obu 

typów społeczeństw. Pokusiłabym się tu nawet o retoryczne pytanie 

                                                 
40

 R. W. Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka 

multimediów, Kraków 2002, s. 21. 
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czy przypadkiem w rzeczywistości nie oznaczają one tych samych 

priorytetów. „Koncepcja społeczeństwa obywatelskiego rozwijały się 

równolegle w Stanach Zjednoczonych, Japonii i w Europie, dlatego 

też często dzieli się je na wersje amerykańską, japońską i europejską.  

Generalnie opierają się one na wspólnym założeniu mówiącym 

o nowym etapie w rozwoju ludzkości. Są one także związane z pro-

gramami rządów wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 

W koncepcji amerykańskiej i europejskiej pojawiają się podobne 

prognozy. Dużą rolę przypisuje się w nich siłom rynkowym. W kon-

cepcji europejskiej i wschodnioazjatyckiej silniej podkreśla się 

udział polityki w konceptualizacji społeczeństwa informacyjnego. 

Koncentrowanie się dyskusji nad społeczeństwem informacyjnym i 

tworzenie planu jego rozwoju w trzech najsilniejszych gospodarczo 

ośrodkach na świecie wskazuje na ich dalszą dominacje zarówno w 

rozwoju gospodarczym, jak i w rozwoju technologicznym. Idea spo-

łeczeństwa informacyjnego zawiera więc w sobie zagrożenie utrzy-

mania nierówności między północą a południem, a co za tym idzie, 

informacyjnej i komunikacyjnej dominacji północy
42”

.  

We wszystkich przypadkach na wierzch wypływają względy 

ekonomiczne, których motorem jest społeczeństwo świadome lub 

nieświadome. Zależność i poziom tej jaźni odpowiada zamierzeniom 

i konstrukcji politycznej danego państwa. Przykładem jest dajmy na 

to Korea Północna, której mechanizmy koncentrują się wokół total-

nej kontroli i ubezwłasnowolnienia obywateli lub też Stany Zjedno-

czone, które jako kraj prekursorski w dziedzinie aktywizacji obywa-

telskiej czerpie korzyści z wolnego obiegu informacji. W każdym 

przypadku zależy to od małej grupy nacisku i możliwości społeczeń-

stwa. „W latach osiemdziesiątych koncepcja społeczeństwa informa-

cyjnego rozwinęła się w USA, gdzie uzyskała największy rozgłos 

dzięki administracji Clintona.  

We wrześniu 1993r. W USA został przedstawiony program o 

„Narodowej Infrastrukturze Informacyjnej”. Ogłoszenie tegoż planu 

było wyraźnie sprowokowane obawą przed utrata przywództwa w 

świecie na rzecz Japonii. Plan wskazuje na siły rynkowe, które będą 

głównym regulatorem rozwoju społeczeństwa informacyjnego, i w 
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tym sensie mieści się w nurcie komercjalizmu w podejściu do rozwo-

ju komunikowania masowego
43

. Gra zatem toczy się głównie o wiel-

kie korzyści ekonomiczne i geopolityczne. Odpowiedzią europejską 

na „Narodową Infrastrukturę Informacyjną” był raport M. Bange-

manna z mają 1994r., w którym świadomie użyto sformułowania 

„społeczeństwo informacyjne” zamiast infrastruktura informacyjna. 

W terminologii Unii Europejskiej społeczeństwo oznacza wszystkie 

zastosowania komunikacji cyfrowej i ich skutki. Media audiowizual-

ne zostały przy tym uznane za istotny składnik społeczeństwa infor-

macyjnego”
44

. Ciężko jest w tym miejscu analizować względy cy-

berdemokracji, kiedy nawet prawo stanowione dla szans lub brak 

szans jej zaistnienia jest rozporządzeniem odgórnym i zależy od 

polityki ustroju państwa. „W dzisiejszą politykę zagraniczną zaanga-

żowane są ogromne pieniądze przemysłu zbrojeniowego. Ten kom-

pleks ma interes w tym, żeby stworzyć polityczną narrację, w której 

przyszłość jawi się jako wielkie starcie i konflikt podobny do kon-

fliktu epoki zimnej wojny. Gdy przyjmuje się taką wizję, wówczas 

nowe wojenne technologie, sprzęt wojenny produkowany przez ten 

przemysł, zarabiające fortuny – samoloty, rakiety, różne nowości – 

nadal będą się liczyły”
45

. Warstwa ekonomiczna państwa bez wąt-

pienia łączy się z militaryzmem i szerokimi formami legislacji.  

Niepokojący jest natomiast fakt, że wszelkie działania państw 

demokratycznych, które nie zawsze i nie do końca są pokojowe i 

sprawiedliwe w jakiś sposób dzieją się za pozwoleniem lub bierno-

ścią obywateli. Gro Polaków nie zgadzało się na udział Polski w 

konflikcie Amerykańsko – Irackim, niemniej rząd Trzeciej Rzeczpo-

spolitej nie respektował zdania tak wielkiej grupy. Rodzi się tu zatem 

wątpliwość czy demokracja jest ustrojem sprawiedliwym w momen-

cie, gdy jakaś część obywateli (obojętnie czy to 49% czy 9%) jest 

notorycznie pomijana i lekceważona, mimo że przecież również pła-

ci podatki, zdobywa wykształcenie, płaci składki ubezpieczeniowe i 

spełnia każde inne formy czynnego uczestnictwa w życiu społecz-
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nym. Działania zbiorowe grup mniejszości są widoczne lub nie, nie-

zależnie od stopnia ich społecznej przydatności i w wielu przypad-

kach niezależnie też od pola działania. „Wyróżniamy trzy rodzaje 

aktywności zbiorowej: działania masowe, zachowania zbiorowe i 

działania zbiorowe, ze szczególnie ważnym przejawem tych ostat-

nich, jakim są ruchy społeczne. Podstawowa różnica między tymi 

trzema formami aktywności zbiorowej to stopień rzeczywistej 

wspólnoty działania. Są tu trzy możliwości. Po pierwsze ludzie dzia-

łają tylko podobnie, choć niezależnie od siebie, bez osobistego kon-

taktu, osobno. Po drugie, znajdują się w bezpośredniej bliskości i 

doświadczają tych samych sytuacji, ale jeszcze działają obok siebie, 

paralelnie raczej niż wspólnie. Po trzecie, ludzie rzeczywiście działa-

ją razem, w powiązany i skoordynowany sposób, dla realizacji 

wspólnych celów”
46

. Społeczeństwa zdemokratyzowane i demokra-

tyzujące się mają możliwość aktywizacji i zrzeszania się w grupy 

walczące nie o dominację, ale najczęściej o prawo do głosu i respek-

towanie idei, o które walczą. W zależności od kultury partycypacja ta 

różni się jakością i wynikiem działań zbiorowych.  

Pytaniem natomiast jest czy cyberdemokracja mogłaby zaistnieć 

skutecznie w krajach, w których ustrój demokratyczny nie jest reali-

zowany we właściwy sposób. Obywatele nie są świadomi swoich 

praw i nie respektują ich odpowiednią droga legislacyjną. Inna moż-

liwość błędnego działania ustroju demokratycznego leży po stronie 

władzy, źle skodyfikowanego prawa i zawiłej drogi legislacyjnej, 

czego bezpośrednim wynikiem jest nieprawidłowo działające są-

downictwo. Stąd nasuwające się wciąż pytanie czy w krajach niedo-

skonałej demokracji może w ogóle zaistnieć zjawisko cyberdemo-

kracji? 

 

Podsumowanie i zakończenie 

Niemal do początku rozwoju społeczeństwa mobilnego, infor-

macyjnego, interaktywnego w cyberprzestrzeni rodzi się świadoma 

lub nieświadoma dyskusja wokół cyberdemokracji. Dlaczego świa-

doma i nieświadoma? Świadoma gdy zakładane są fora internetowe, 

panele dyskusyjne, blogi i platformy informacyjne dotyczące stricte 
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problematyki cyberdemokracyjnej. Nieświadome, gdy internauci 

organizują zasady kooperacji w sieci bazując na zasadach realnego 

ustroju politycznego. Wybierają, lub zostaje im przydzielony mode-

rator, witryny informacyjne działają analogicznie do mediów trady-

cyjnych (tym bardziej, że telewizja daje już możliwość komentowa-

nia na żywo za pomocą internetu lub telefonów komórkowych).  

Organizacja życia w sieci często polega na przydzielaniu i wy-

konywaniu zadań, hierarchizacji użytkowników. Mamy możliwość 

uczestniczenia w cyberprzestrzeni, ale rzadko mamy wpływ na jej 

realne funkcjonowanie od strony top management. Mamy natomiast 

możliwość tworzenia własnych podzespołów i komórek, gdzie to my 

będziemy decydować o hierarchii i formach użytkowania naszej 

platformy. To zatem odróżnia realnie organizację komunikacji i pra-

cy w cyberprzestrzeni od organizacji realnego ustroju państwa. Prze-

glądając niemniej dyskusje na ten temat na blogach i forach interne-

towych można natknąć się na nie tyle entuzjazm, co sceptycyzm w 

kierunku szeroko zakrojonej cyberaktywności społeczeństwa. Ko-

mentatorom i blogerom nasuwają się wątpliwości związane z pokusą 

kontroli i wykorzystaniem technologii w celach własnych korzyści. 

Na jednej z witryn poświęconych cyberdemokracji możemy przeczy-

tać: „prawdziwa uczta podglądacza ma miejsce w biurach. Tam ka-

mery to za mało - pracodawcy czytają korespondencję pracowników 

- firmową i prywatną, podglądają rozmowy z komunikatorów itp. 

Niemal standardem jest instalowanie oprogramowania umożliwiają-

cego podglądanie zawartości aktualnie wyświetlanej na komputerze 

pracownika. Programy szpiegujące ujmują aktywność pracowników 

w postaci danych statystycznych. Dzięki temu pracodawca dokładnie 

wie jakie „biurowe rozrywki" preferuje pracownik, ile czasu im po-

święca i czy pracownik ma w ciągu dnia choć chwilę czasu na wy-

konywanie swych obowiązków.  

Ale prawdziwe super narzędzia do szpiegowania pracowników 

mają dopiero powstać - będą one nie tylko szpiegowały pracownika, 

ale także szczegółowo analizowały jego korespondencję, a wnioski z 

tej analizy płynące będą regularnie dostarczane pracodawcom (...) 

Przełomem w tej materii było wprowadzenie na rynek telefonu ko-

mórkowego. Obecnie na usługach pracodawcy jest dodatkowo sys-

tem GPS, który pozwala na śledzenie i zapisywanie danych o aktyw-
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ności osoby w której samochodzie lub komórce zainstalowany jest 

nadajnik”
47

.  

Debaty odnośnie systemów kontroli za pomocą urządzeń mo-

bilnych i Internetu toczą się nieustannie i w zasadzie wydaje się, że 

rozwiązanie na tego typu problemy nie istnieje. W demokracji o 

wyniku decyduje większość. Większością mogą być tu monopoliści 

na różnych rynkach, pracodawcy korporacyjni, którzy jako więk-

szość na danym obszarze mają największy nacisk na władzę w po-

staci parlamentu. Mogą też decydować zatem o losach i wprowadze-

niu odpowiednich ustaw i poprzez realny lobbing decydować o życiu 

pracowników i innych obywateli regulując wysokość pensji czy też 

ceny leków. W jaki sposób zatem my możemy stworzyć linie oporu i 

własne reguły w cyberprzestrzeni? „Nikt z nas nie posiada pełnej 

wiedzy i kompetencji do podejmowania wszystkich ważnych decyzji 

państwowych. System czystej informacji ma umożliwiać podejmo-

wanie decyzji, w oparciu o zorganizowany, prosty, czytelny i czysty 

przekaz, dostępny w każdej chwili, z dowolnego miejsca, w wybra-

nym zakresie (informacje podstawowe, poszerzone, poszerzone o 

źródła np. nagranie konferencji prasowej, aby możliwe było samo-

dzielne ocenienie danej sytuacji). Dzięki temu społeczeństwo miało-

by możliwość przejęcia kompetencji parlamentu. Nie zawsze byłby 

to wpływ bezpośredni, w wybranych sytuacjach obywatele nie po-

dejmowaliby decyzji, a np. jedynie wybierali ekspertów, którzy to 

byliby decydentami podlegającymi stałemu nadzorowi obywateli. 

Cyberdemokracja wymaga także demokratycznej zasady częściowe-

go lub całkowitego wyłączenia spod kontroli pewnych organów (są-

dy, NBP itd.)”
48

.  

Czytając o możliwościach przejęcia kontroli nad parlamentem 

możemy przypomnieć sobie sceny z filmu „V jak Vandetta”, ale czy 

możemy sobie wyobrazić, że dzieje się tak naprawdę? W jaki sposób 

możemy mieć kontrolę nad działaniami parlamentu skoro nawet 

głosując na wybranych kandydatów nie mamy takiej kontroli? Dzieje 

się tak ponieważ zaledwie około połowa zdolnych do głosowania 
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 Pracodawca – władca absolutny?, http://cyberdemokracja.blox.pl/html 

(29.02.2013r.). 
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obywateli jest aktywna, co daje nam już źle funkcjonującą demokra-

cję, gdzie to mniejszość w zasadzie decyduje o większości. Dodat-

kowo politycy bardzo często zmieniają etykietę frakcji, dla której 

pracują.  

My jako wyborcy nie wiemy zatem czy istnieją jakieś realnie 

ideologicznie funkcjonujące ugrupowania i czy politycy działają w 

imieniu wyborców czy własnej prywaty. Skoro nie ma zaufania spo-

łecznego do ustroju i parlamentu, to czy demokracja działa popraw-

nie? Elementem dużego sceptycyzmu jest też zagadnienie czy polity-

cy chcieliby oddać choć troszeczkę władzy czy poddać się kontroli 

zwykłych obywateli, którzy nie należą do grup lobbingowych. Na 

tym etapie polskiego przykładu należy jeszcze wiele zrobić w kie-

runku aktywizacji obywatelskiej, pogłębienia świadomości prawa, 

legislacji, także w cyberprzestrzeni, która sprzyja wszelkim formom 

działań zbiorowych. Sprawnie idące zmiany mogą być punktem wyjścia 

do procesu cyberdemokratyzowania się polskiego społeczeństwa.  
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Ilona Drapała (APS) 

 

Kultura szybkostrzelna/kultura ‘natłoku’ – jałowym gruntem 

dla rozwoju człowieka 
 

Na styku światłowodów, pamięci masowych, mikroprocesorów i 

różnorodnych urządzeń peryferyjnych wyrósł z czasem wirtualny 

świat. Drzwi do owego świata nadal otwiera ludzka wyobraźnia. O 

ile jednak w świecie mediów masowych wystarczał bierny odbiór 

komunikatów, o tyle w cyberprzestrzeni internauta wędruje sam, 

zyskując poczucie sprawstwa, czerpiąc informacje z baz danych i 

rozmawiając z innymi członkami internetowej społeczności. Niestety 

zbyt często owa wędrówka przypomina błądzenie, a twórcza aktyw-

ność w owym świecie zastępowana jest odbiorem informacji i kultu-

rowych śmieci bądź tanią rozrywką. Bywa, że docierające treści są 

wynikiem ujawnianych w poszukiwaniach potrzeb  i skłonności, bywa 

jednak i tak, że informacje trafiają zgodnie z mniej czy bardziej ka-

muflowanym zmysłem nadawcy, nierzadko kalecząc umysł i serce 

nieświadomego dziecka bądź pozornie tylko odpornego na medialną 

manipulację człowieka dorosłego
49

.  

 
Wprowadzenie 

Pojęcie kultury szybkostrzelnej (rapid-fire culture) wprowadził 

Richard DeGrandpre, celem scharakteryzowania zjawiska bombar-

dowania zmysłów, które to zjawisko ma miejsce w nowoczesnych 

społeczeństwach. Mówi się o manii szybkości, o kulturze przyspie-

szania, w której pośpiechowi w świecie zewnętrznym towarzyszy 

najczęściej wewnętrzna pustka
50

. Zdaniem Richarda DeGrandpre’a 

nieustanna pogoń za zmysłowymi podnietami oraz obserwowany u 

dzieci ciągły niepokój są skutkiem rozwijającej się kultury niedbało-

ści; coraz więcej czasu przeznacza się na silnie pobudzającą (choć 
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pasywną i lekką) rozrywkę. Wynikiem tego jest odchodzenie od 

nawyku poszukiwania spokoju i odprężenia. A zatrzymanie się w 

głębokiej ciszy, spoglądanie w głąb siebie, refleksja – stają się udzia-

łem nielicznych. Brak regularnego rytmu życia, brak wyraźnej struk-

tury w przebiegu dnia, brak cierpliwości i samorefleksji przy coraz 

większej impulsywności i wzrastającym poczuciu niepokoju prowa-

dzą do problemów ze zdrowiem psychicznym, społecznym i fizycz-

nym
51

. Wszelkie przejawy kultury szybkostrzelnej: bezustanne umi-

lanie klientom pobytu w restauracjach i domach handlowych muzy-

ką, nachalne reklamy, szczelnie wypełniony terminarz zajęć, napływ 

ikonograficznie krzykliwych i nierzadko brutalnych czasopism dla 

dzieci i młodzieży, dudniące dyskoteki, chroniczny hałas w miej-

scach pracy powodują również fizyczne osłabienie organizmu, spa-

dek kondycji emocjonalnej i duchowej
52

. 

Zjawisko kultury szybkostrzelnej rodzi nie tylko pytania o jej 

konsekwencje, ale przede wszystkim pobudza do refleksji nad kie-

runkiem dążeń współczesnego człowieka: 

Czy nieograniczony dostęp do informacji nie idzie w parze z 

ograniczeniem pragnień?  

Czy w natłoku wiedzy o świecie nie gubimy wiedzy o nas samych?  

Czy rosnący konsumpcjonizm nie idzie w parze z głodem we-

wnętrznego rozwoju?  

Czy próba zapanowania nad naturą nie prowadzi do życia wbrew 

naturze? 

Pojawienie się takich pytań wskazuje, że współczesny człowiek 

musi pokonywać przede wszystkim rosnący dystans jaki dzieli go od 

samego siebie. Człowiek musi stawać w obronie własnego JA, gdyż 

nierzadko to, co miało mu służyć, co miało być dla niego nieopisa-

nym dobrem staje się, niestety, nieoczekiwanym złem. Tempo życia, 

nadmiar informacji, mity łatwego życia, pseudokariery niektórych 

celebrytów, pozorna łatwość osiągania sukcesu nie rodzą potrzeby 

trudnego, bo często okupionego niemałym wysiłkiem owocnego 

samorozwoju. Człowiek, zmuszony do odbierania bodźców kultury 

szybkostrzelnej utrwala hasła: więcej, szybciej, mocniej, nie zdając 

                                                 
51

 Tamże, s. 47.  
52

 Tamże, s. 64, 68. 



313 

 

sobie sprawy, że w ten sposób oddala się jedynie od prawdy na temat 

dochodzenia do wartościowego celu. Kultura szybkostrzelna dostar-

cza bowiem wątpliwych bodźców, które owszem pobudzają, ale nie 

do rozwoju. Niełatwo zatem budować samego siebie na gruncie de-

terminowanym przez ową kulturę. Grunt przez nią tworzony, choć 

ciekawy i pociągający (kusi wielobarwnością, szybkością, łatwością, 

widmem natychmiastowej przyjemności) jest gruntem jałowym. Z 

pewnością nie jest to grunt na którym wyhodujemy coś wartościo-

wego, grunt ten nie wyda dobrych, obfitych plonów. Konieczna jest 

zatem odporność na płynące z zewnątrz rozpraszające bodźce, a tak-

że umiejętność kroczenia pod prąd dzisiejszej modzie na szybki, 

łatwy sukces. 

Z pojęciem kultury szybkostrzelnej / kultury ‘natłoku’ powiązać 

możemy inne pojęcie, pojęcie ‘kultury instant’, której symbolem jest 

słynna triada „fast food, fast sex, fast car” (fast food to kuchenka 

mikrofalowa, kawa rozpuszczalna, gorący kubek, McDonald’s i co-

ca-cola; fast sex to natychmiastowa satysfakcja seksualna bez zobo-

wiązań i emocjonalnego zaangażowania; fast car to symbol kurcze-

nia się czasu i przestrzeni). Kultura typu instant cechuje się także 

‘natychmiastowością’ komunikacji: telefon komórkowy, fax,e-mail. 

Inny przykład kultury instant to chirurgia plastyczna jako natychmia-

stowa forma uzyskania pięknego ciała, młodości i piękna
53

. Niepo-

strzeżenie stajemy się niewolnikami owej natychmiastowości, a co 

za tym idzie powierzchowności, bowiem kultura instant sprzyja 

sceptycyzmowi wobec idei jakiegokolwiek zaangażowania – „głęb-

szego uczestnictwa”. W kulturze instant to, co jest symptomem po-

wierzchowności bywa (niestety) warunkiem kulturowego sukcesu. 

Jeśli istnieje nieuchronna konieczność nieustannej adaptacji do in-

wazyjnej i chaotycznej – propagowanej w dużej mierze przez media – 

zmiany, konieczność „przeskakiwania” z jednej do drugiej formy 

przejawiania się kultury typu instant, do życia w kulturze pełnej 

sprzeczności, kulturze, która nie daje jasnych odpowiedzi, w której 

może zdarzyć się wszystko, to może brak zaangażowania (lub bar-
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dziej radykalnie: brak rdzenia tożsamości) stanowi warunek kultu-

rowego przetrwania
54

. 

Opisane krótko kulturowe tło na jakim rozgrywa się nasze życie 

jest tłem dalece niesprzyjającym świadomemu, wartościowo ukie-

runkowanemu samorozwojowi. Owy świadomy samorozwój, a za-

tem: wytrwałe dochodzenie do celu, osiąganie sukcesu, dążenie do 

doskonałości to przecież wypadkowa wielu czynników. Co ważne, 

żaden z tych czynników nie jest obietnicą łatwego zwycięstwa, zwy-

cięstwa bez walki. Dobrze ujął to P. Valéry: Dążyć do doskonałości, 

przeznaczyć dziełu nieograniczony czas pracy, stawiać sobie, jak 

Goethe, cel niezniszczalny, są to wszystko zamierzenia, które usuwa 

układ nowoczesnego życia
55

.  

Owe nowoczesne życie przedstawia bowiem człowiekowi za-

chęcającą i przyjemną (niestety nieprawdziwą) wizję sukcesu: szyb-

ko, łatwo i bez wysiłku. A przecież nietrudno dostrzec, że: Nie tylko 

osiągnięcie doskonałości, ale samo dążenie do niej wymaga prze-

zwyciężenia natury ludzkiej
56

. Gdy zatem decydujemy się podjąć 

walkę o siebie musimy wzbudzić w sobie pragnienie doskonałości, 

które jest realną siłą udoskonalającą człowieka (…). A warunkiem 

owej doskonałości jest też stałość dążenia i wysiłku
57

. Widać zatem 

wyraźnie, że osiąganie doskonałości nie jest jednorazowym skokiem 

z punktu wyjścia na sam szczyt, lecz długą wędrówką wymagającą 

poświęcenia, zaangażowania, cierpliwości, wytrwałości, niezłomno-

ści, odwagi, pokonywania własnych słabości i przełamywania wła-

snych ograniczeń. Owa wędrówka jest niejako ciągłą transcenden-

cją, jest przekraczaniem samego siebie
58

. Jest odrzuceniem wątpli-

wych bodźców kultury szybkostrzelnej/kultury natłoku oraz odcię-

ciem się od sproszkowanej ‘kultury instant’.  

O przekraczaniu samego siebie trudno mówić, trudno mówić i 

myśleć o sobie, gdy nieustanie jesteśmy zalewani tym, co powinno 
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stanowić jedynie nasze tło, tło naszych działań. Owe tło, jaskrawe i 

nierzadko agresywnie wydzierające nam naszą uwagę, otwiera nas 

na widzenie horyzontalne, a zamyka na widzenie głębi nas samych. 

Wiemy i obserwujemy coraz więcej, jesteśmy blisko dziejących się 

na drugim końcu świata wydarzeń, komentujemy wszystko i wszyst-

kich, tworzymy społeczeństwo nagłówków, postów, tweetów, gdzie 

informacja ma być krótka i zwięzła; pikantna notka wygrywa zatem 

z rzeczowym tekstem, obraz wygrywa ze słowem.  

Żyjemy, funkcjonujemy w gąszczu zbędnych informacji, których 

nierzadko nie potrafimy selekcjonować, chłoniemy zbędne treści, z 

których zamiast pożytku mamy „myślowy śmietnik”. Ciekawe i inte-

resujące życie innych staje się naszym życiem, substytutem naszej 

nudnej, wartej niewiele, marnej egzystencji. Podświadomie dajemy 

sobie wmówić, że taka właśnie jest nasza egzystencja – nudna i mar-

na; przecież widzimy, jak ciekawe i bujne życie prowadzą inni. 

Schodzimy zatem z drogi, stajemy na poboczu i przyglądamy się 

owym „innym”, pozwalając tym samym, by świat był o nas uboższy.  

R. Gottlieb komentuje to zjawisko w następujący sposób: 

Nie jesteśmy postaciami z TV lub ekranów filmowych. Interesu-

jącymi, pięknymi, uwodzicielskimi. Nie mamy tak dobrych przyjaciół. 

My (mężczyźni) nie jesteśmy tak atletyczni i przystojni. My (kobiety) 

wiemy, że nie jesteśmy tymi pięknymi, znakomicie ubranymi, perfek-

cyjnie dopracowanymi osobami, które spotykają przystojnych męż-

czyzn w drogich restauracjach. Stąd, jeśli życie nasze jest tak puste, 

możemy pożyczyć ekscytację od naszych ulubionych bohaterów z 

ekranu. Telewizyjna kultura popularna promuje rzeczywistość, która 

wykupuje nam naszą nudną, wytartą, zmęczoną egzystencję
59

. 

Kultura szybkostrzelna / kultura ‘natłoku’ pobudza do refleksji 

nad kierunkiem naszych dążeń, jak również nad skalą zagrożenia 

jakie przynoszą jej „dzieci”: pośpiech, powierzchowność, płytkość, 

natychmiastowość. W tym miejscu warto zatem powtórzyć dwa z 

zadanych wcześniej pytań: 

Czy w natłoku wiedzy o świecie nie gubimy wiedzy o nas samych?  

Czy nieograniczony dostęp do informacji nie idzie w parze z 

ograniczeniem pragnień?  
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Artykuł nie będzie próbą odpowiedzi na powyższe pytania. Bę-

dzie (żywię taką nadzieję) zachętą do refleksji oraz zachętą do jak 

najczęstszego stawiania sobie samemu owych pytań.  
 

1. Informacyjny zalew wiedzy o świecie a brak wiedzy o sobie 

Współczesne media to najbardziej rozwinięte narzędzia intelek-

tualne, tworzące także nowe środowisko dla funkcjonowania czło-

wieka. Jest to środowisko niemal ‘bezczasowe’, pozwalające na 

przekraczanie wymiaru czasu, nadto ma charakter ‘bezmiejscowy’, 

gdyż dla podmiotu obcującego z mediami cyfrowymi miejsce przeby-

wania staje się bez znaczenia. (…) Dwa powyższe wymiary tego me-

dialnego środowiska – czas i miejsce – zostały zredukowane. Zaś 

zgoła nowego znaczenia nabiera wyobraźnia pozwalająca na podróż 

w czasie i przestrzeni, ale i na grę z własną tożsamością. Nigdy do-

tąd wyobraźnia nie miała takiego zaplecza sprawczego, jakim jest 

obecnie środowisko cyfrowe. Zrealizowane możliwości mediów pro-

wadzą do zamazywania granic między rzeczywistością a ułudą, a w 

konsekwencji do zamazywania granic między ‘Ja’ realnym a ‘Ja’ 

replikowanym, kreowanym
60

. 

Pytanie: Czy w natłoku wiedzy o świecie nie gubimy wiedzy o nas 

samych? odnosi się do informacyjnego zalewu wiedzy o świecie, 

który idzie w parze z postępującym zubożeniem wiedzy o sobie, a 

nawet z jej coraz częstszym brakiem. Ostatnia dekada przyniosła 

niesamowity przełom – Internet zniósł niejako granice, zmienił ro-

zumienie pojęcia „odległość”, przybliżył to, co dalekie, pozwolił 

poznać to, co nieznane, niezwykle usprawnił przesyłanie informacji, 

umożliwił natychmiastowy kontakt jednego końca świata z drugim, 

ułatwił dostęp do informacji, przyspieszył ich wyszukiwanie, a po-

nadto otworzył przed użytkownikami niezliczone formy szeroko 

rozumianej rozrywki i przyjemności. Oczywiście nie tylko Internet 

zalewa nas różnego rodzaju treściami; o naszą uwagę wciąż walczą 

telewizja, radio, prasa. Wymienione środki masowego przekazu wal-

czą o odbiorców, a walka ta coraz mniej ma w sobie subtelności. 

Odbiorcy otrzymują bowiem gównie negatywne treści i komunikaty: 

tragedie, klęski żywiołowe, wypadki – oto najczęściej pojawiające 
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się w nich wątki. Takie treści budzą największe zainteresowanie, 

zatem rozpowszechnianie ich przez mass media stale wzrasta.  

Kultura popularna (…) ‘działa’ w poprzek granic i kontynentów 

oraz rozprasza różnice: narodowe, państwowe, etniczne i językowe
61

. 

Jeśli jednak dokładnie przyjrzeć się mass mediom, to okazuje 

się, że przekazują one nie tylko budzące strach i zaniepokojenie ko-

munikaty. Jako wszechobecni, bo wszędzie docierający wspaniali 

‘dawcy informacji’ mass media przekazują nam treści najróżniejsze-

go rodzaju. Od wspomnianych klęsk żywiołowych przez koncert 

Justina Bieber’a w łódzkiej Altlas Arenie po abdykację Benedykta 

XVI. Jesteśmy nieustannie zalewani ogromem ważnych, mniej-

ważnych, ale i zupełnie bzdurnych informacji. Owy informacyjny 

zalew powodować może odwrócenie naszej uwagi od nas samych i 

przeniesienie jej na to, co tak naprawdę nie jest najważniejsze. To 

swego rodzaju „lizanie ściany” (drugi plan ściąga uwagę całej pu-

bliczności) – ważniejszy dla nas staje się drugi plan, a więc to co nas 

otacza, podczas, gdy my sami stajemy się dla siebie mniej ważni. 

Sytuacja taka napawa pewnym zaniepokojeniem, gdyż grozi powol-

nym zatracaniem własnego JA. Poprzez ciągłe podawanie nam no-

wych treści, gdzie zmielone fakty i opinie utrudniają budowanie 

własnego światopoglądu, poprzez wątpliwą wolność słowa oraz po-

przez nagłaśnianie spraw kontrowersyjnych lub błahych stajemy się 

niejako niewolnikami mass mediów. Pragniemy coraz to nowszej, 

świeższej porcji informacji, a gdy już ją otrzymamy, czekamy na 

następną odchodząc stopniowo od nawyku refleksji nad przekazaną 

nam treścią.  
W praktyce jednak trudniejsze (i zwykle ważniejsze) tematy prze-

grywają z atrakcyjną w formie rozrywką, coraz mniej emitowanych 

jest programów publicystycznych, a relacje z ważnych wydarzeń 

zostały zredukowane do sloganów, pokazywania skandalicznych 

zachowań, czy cytowania niepozbawionych agresji wypowiedzi
62

.  

Atmosfera informacyjnego wyścigu do odbiorcy pełna sensacji, 

krzykliwości, a czasem nawet wulgarności nie sprzyja poszukiwa-
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niom wiedzy o sobie, nie sprzyja refleksyjności podczas tych poszu-

kiwań. Umiejętnością, która w takiej atmosferze nie pozwoli nam 

zatracić siebie jest stale pogłębiana samoświadomość oraz gotowość 

do zerwania z opisanym wcześniej „lizaniem ściany”. Otaczający nas 

świat jest ważny, ale o prawdziwej jego wartości dowiemy się, gdy 

poznamy swoją wartość. Bo tylko poznawszy siebie, lepiej poznaje-

my świat.  

Szczególnie dzisiaj, kiedy nowoczesna technologia cyfrowa za-

pewnia media o doskonałych parametrach, człowiek bez żadnego 

wysiłku, ba! nawet woli, otrzymuje nieprzerwanie kolejne porcje 

informacji o współczesnym świecie; doskonały obraz, najwyższej 

jakości dźwięk, animacje i klipy, poruszające najczulsze struny ludz-

kich emocji i pragnień, narzucają gotowe interpretacje i wzorce nie 

zostawiając najczęściej czasu na indywidualną refleksję i własną 

reakcję
63

.  
 

2. Obserwatorzy czy współtwórcy wydarzeń? 

Kolejne pytanie, kolejna zachęta do refleksji: Czy nieograniczo-

ny dostęp do informacji nie idzie w parze z ograniczeniem pragnień? 

Człowiek potrafi nałogowo oszukiwać samego siebie, aby 

usprawiedliwić swoje błędy i aby nie stawiać sobie wymagań na 

przyszłość. Jakość myślenia o sobie zależy bardziej od jakości życia 

niż od ilorazu inteligencji. Najgroźniejszym złudzeniem, jakiemu 

może ulec człowiek jest przekonanie, że istnieje łatwe szczęście
64

. 

Niemal nieograniczony dostęp do informacji pozwala nam śle-

dzić wydarzenia z całego świata. Nieobce nam doniesienia z polityki, 

ciekawostki ze świata nauki, plotki dotyczące celebrytów. Dookoła 

wiele się dzieje, a my czujemy presję obowiązku „bycia na bieżąco”. 

Świat się kręci, biegnie niejako własnym torem, a my nierzadko sto-

imy nieporuszeni na swoim. Zajęci obserwowaniem i komentowa-

niem. Obserwowanie biegu wydarzeń, orientowanie się w sprawach, 

które rozgrywają się na naszych oczach choć nie jest niczym nega-
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tywnym niepostrzeżenie może uczynić z nas biernych obserwatorów, 

którym nie w głowie współtworzenie rzeczywistości.  

Nieograniczony dostęp do informacji powodować może zagu-

bienie w owym gąszczu poplątanych różnej wagi treści, wielości 

zdań i opinii. Z każdej strony docierają do nas złote rady niby – mę-

drców i ekspertów od wszystkiego. Ten natłok informacji i treści 

sprawia iż dowiadujemy się o wszystkim i wszystkich, ale wiedza ta 

jest powierzchowna, a czasem nawet daleka od prawdy. Otrzymuje-

my informację z już ustaloną opinią o niej co usypia naszą czujność 

powodując mglistość naszego osobistego światopoglądu. Nadmiar 

treści połączony z brakiem umiejętności ich selekcji to niejako za-

pełnianie domowej biblioteki obcojęzyczną literaturą z której niewie-

le skorzystamy, gdyż nie wyposażyliśmy owej biblioteki w potrzeb-

ne słowniki. Cóż nam po nieograniczonym dostępie do informacji, 

skoro nie potrafimy go dobrze wykorzystać? Im więcej podawanych 

w sposób zachęcający informacji, im więcej barwnych i ciekawych 

treści, im prostszy i niewymagający przekaz tym więcej biernych 

obserwatorów.  

Ciekawość świata nierzadko prowadziła do poszerzania wiedzy 

na jego temat, była motorem odkryć. Obserwacja bowiem sama w 

sobie nie jest niczym złym; niewskazane jest jednak tylko bierne 

obserwowanie za cenę całkowitej rezygnacji z podjęcia własnej ak-

tywności. Drugi raz Ameryki nie odkryjemy, na nas świat ani się nie 

zaczyna, ani się nie kończy, ale to nie oznacza, że mamy zupełnie 

wycofywać się z tego ważnego zadania jakim jest współtworzenia 

rzeczywistości, w której żyjemy.  

Obecnie wiele mówi się o ekologii. Niestety coraz mniej mówi 

się o tej prawdziwej ekologii, którą jest ochrona człowieka. Niemal nikt 

nie protestuje przeciwko zaśmiecaniu człowieka
65

; toksyczne bodźce, 

naiwne ideologie sprzedawane na pęczki, wątpliwe opinie oraz kłamli-

we ‘fakty’ przyciągają uwagę, zapadają w pamięć i związują niewi-

dzialnym sznurem nasze ręce, które stają się przez to coraz mniej zdolne 

do działania. Bo cóż zdziałają ręce, którymi umysł, zaśmiecony i obcią-

żony zbędnymi informacjami oraz pozbawionymi wiarygodności recep-

tami na życie, nie jest w stanie właściwie pokierować? 
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3. Podobno lepszy niedosyt niż przesyt… 

Większość socjologów kultury twierdzi, że to właśnie mass media 

upowszechniły styl życia oparty na konsumpcji.(…) W kulturze kon-

sumpcji szybkość cyklu „nowość – przestarzałość” jest z dekady na 

dekadę – coraz większa. Człowiek wpada w spiralę, z której nie ma 

wyjścia. Media wytwarzają w nim stan ciągłego „konsumpcyjnego 

niepokoju”, konstruują także tożsamość typu „supermarket”. Prze-

konuje się bowiem konsumenta, iż może przekształcić siebie samego 

w dowolny sposób – wybierając z kulturowych ofert, wybierając z 

ekranu telewizora. Rzeczywistość jawi się jako jeden wielki Macro-

Cash – wszystko jest „natychmiast” i wszystko można wrzucić do 

koszyka…swojej tożsamości
66

. 

Czy rosnący konsumpcjonizm nie idzie w parze z głodem we-

wnętrznego rozwoju?  

Dostępność wszelkich dóbr znacznie wzrosła w ostatnich latach. 

Problemem nie jest już brak towaru, lecz niewystarczająca ilość pie-

niędzy. Wciąż jesteśmy zachęcani do nabywania przeróżnych pro-

duktów, do zamiany starego na nowe, niemodnego na modne; kusze-

ni jesteśmy wizją cudownego ulepszenia naszego życia, gdzie zdo-

bycze techniki niemal wszystko za nas zrobią, a nam pozostanie 

rozkoszować się wolnym czasem i przyjemną (choć niepozbawioną 

ukrytych kosztów) rozrywką. Wielość różnego rodzaju towarów i 

usług, sprytnie wymyślone hasła reklamowe, obietnica kupienia wraz 

z daną rzeczą szczęścia, wątpliwe zapewnienie, że aby być, trzeba 

mieć – wszystko to powoduje, że niejako wchodzimy na duchowo – 

egzystencjalną pustynię, a owo obiecywane szczęście okazuje się 

być fatamorganą. Bowiem nadmierny konsumpcjonizm powoduje 

swego rodzaju ogołocenie z tego, co ponad nim. Wszystko jest dla 

ludzi, ale nic nie powinno zubażać naszego wnętrza. Korzystanie, w 

miarę możliwości, z dostępnych dóbr nie jest niczym złym; z kolei 

przedkładanie ich nad siebie samego nie jest niczym dobrym. Bardzo 

często popadamy w pułapkę konsumpcjonizmu, który podświadomie 

podpowiada nam, że wszystko można nabyć za pieniądze, że 

wszystko jest na sprzedaż. 
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Nie da się jednak kupić lepszej wersji samego siebie. Nie da się 

za pieniądze wymienić starego JA na nowe JA. Warto o tym pomy-

śleć i uświadomić sobie, że na żadnej internetowej aukcji, w żadnym, 

nawet najbardziej ekskluzywnym sklepie, na żadnym bazarze czy 

pchlim targu, choćbyśmy długo i wytrwale szukali – nie kupi-

my…czasu. W życiu nie ma rozwiązań magicznych – nie dostaniemy 

w prezencie ósmego dnia tygodnia, doba nie wydłuży się do 34 go-

dzin, świat nie zatrzyma się, byśmy mogli coś nadrobić. Głód we-

wnętrznego rozwoju w końcu da o sobie znać, a tajemnica jego uci-

szenia bądź zaspokojenia nie spadnie z Nieba. Warto zatem już teraz 

zawalczyć o siebie – najpierw być, potem – mieć; wtedy tylko unik-

niemy gorzkiego rozczarowania, że choć spróbowaliśmy wszystkie-

go, wszystkiego doświadczyliśmy i wszystko mamy to… nie mamy 

siebie. A nasze wnętrze zamiast być pięknym ogrodem jest jedynie 

wyschniętą łączką. 
 

4. W zgodzie z naturą, czy wbrew naturze? 
Czy próba zapanowania nad naturą nie prowadzi do życia 

wbrew naturze? Z uwagi na mało humanistyczny charakter ostatnie-

go ze stawianych pytań zrezygnuję z jego dookreślania pozostawia-

jąc je osobistej refleksji czytelnika.  
 

Podsumowanie 

Być może artykuł brzmi mało optymistycznie: pomija to, co war-

tościowe i cenne, a wyolbrzymia to, co może stać się niemałym za-

grożeniem. Szerzący się obecnie kult mediów sprawia, że zewsząd 

docierają do nas laudacje na ich temat, co, po części jest uzasadnione i 

zgodne z prawdą. Niestety, wciąż za mało mówi się o ukrytych zagro-

żeniach, które czyhają za zasłoną pieśni pochwalnej kultury masowej. 

Kultura szybkostrzelna / kultura ‘natłoku’, kultura typu instant, ‘na-

tychmiastowość’, powierzchowność – te wybrane pojęcia, choć trafnie 

opisują naszą rzeczywistość nie mogą być naszym celem.  

 

Streszczenie 

Pojęcie kultury szybkostrzelnej (rapid-fire culture) wprowadził 

Richard DeGrandpre, celem scharakteryzowania zjawiska bombar-

dowania zmysłów, które to zjawisko ma miejsce w nowoczesnych 
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społeczeństwach. Zjawisko kultury szybkostrzelnej rodzi nie tylko 

pytania o jej konsekwencje, ale przede wszystkim pobudza do reflek-

sji nad kierunkiem dążeń współczesnego człowieka: 

Czy nieograniczony dostęp do informacji nie idzie w parze z 

ograniczeniem pragnień?  

Czy w natłoku wiedzy o świecie nie gubimy wiedzy o nas samych?  

Czy rosnący konsumpcjonizm nie idzie w parze z głodem we-

wnętrznego rozwoju?  

Czy próba zapanowania nad naturą nie prowadzi do życia wbrew 

naturze? 

Summary 

Rapid – fire culture as a barren ground for human development 

The concept of rapid -fire culture Richard DeGrandpre intro-

duced in order to characterize the phenomenon of bombardment of 

the senses, a phenomenon that takes place in modern societies. The 

phenomenon of rapid – fire culture raises not only questions about its 

consequences, but also encourages us to reflect on the direction of 

the aspirations of modern man: 

Do our unlimited access to information does not go hand in hand 

with limited desires? 

Does the sheer volume of knowledge about the world we lose the 

knowledge of ourselves? 

Whether the growing consumerism is not going hand in hand 

with the internal hunger development? Whether an attempt to man-

age the nature does not lead us to life against nature?? 
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