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ergo... Technologie informacyjne 

W

Piotr Ożarski

„Kiedy nie mogłem korzystać z Internetu, stawałem się najpierw nerwowy, a potem 
coraz bardziej i szybciej agresywny. W nocy nie mogłem spać, bo myślami i wyobraźnią 
byłem w sieci. W pracy coraz więcej czasu poświęcałem na czatowe pogawędki, pisa-
nie na forach i grupach dyskusyjnych, a coraz mniej na obowiązki zawodowe. Moją 
sieciową pasją było flirtowanie. Zacząłem niewinnie - od tak dla ciekawości, co z tego 
wyniknie, a z czasem potrzebowałem tego jak chleba czy narkotyku. W wyniku takich 
zachowań straciłem rodzinę, pracę i... samego siebie.”

Marek, lat 42 – siecioholik

Na początek trochę historii

W 1996 roku Amerykanka, psycholog dr Kimberly Young z Uniwersytetu of 
Pittsburgh w Bradford, jako jedna z pierwszych, zwróciła uwagę na nowe zagrożenie, 
jakim może być uzależnienie od komputera i Internetu. Zainteresowała się tym tema-
tem, gdy syn przyjaciół, który wiele godzin spędzał przy komputerze, zaczął się dziwnie 
zachowywać. Jej badania podważyło wówczas wielu znanych psychologów. Krytykowali 
zbyt małą grupę badanych (496 osób), sposób ich doboru (poprzez Internet) i wynik 
badań – aż 80% ankietowanych spełniało przyjęte kryteria uzależnienia. Dziś dr Young 
należy do najbardziej znanych specjalistów w zakresie leczenia uzależnienia od Internetu 
i komputera, a stworzony przez nią ośrodek badawczy cieszy się światową renomą.

W roku 1999 w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono poważne i reprezenta-
tywne badania wśród użytkowników sieci Internetowej. Opracowano specjalne kwestio-
nariusze, podobne do tych, przy pomocy których sprawdza się stopień uzależnienia od 
gier hazardowych. Okazało się wówczas, że około 10 procent ankietowanych wykazało 
objawy chorobowe. Internetem posługiwało się w końcu lat 90. około 200 milionów 
ludzi. Z badań przeprowadzonych w tamtych latach przez Amerykańskie Towarzystwo 
Psychologiczne wynikało, że około 30% osób korzystających z Internetu traktowało 
go jako sposób na ucieczkę od rzeczywistości.

Podczas 107 dorocznego spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicz-
nego w Bostonie w 1999 roku zwracano m.in. uwagę na fakt, że ponad połowa osób 
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zdiagnozowanych jako uzależnione od Internetu ma poważne 
problemy małżeńskie, zaś sam Internet prowadzi do izolacji spo-
łecznej, czego objawem jest fakt, że wiele osób spędza mniej czasu 
z ludźmi w tzw. realu niż z komputerem. 

Grono badaczy tego ciągle jeszcze nowego uzależnienia jest 
już bardzo liczne. Do najbardziej znanych badaczy i autorów pu-
blikacji na ten temat zaliczyć trzeba m.in.: Patricie Wallace, Marka 
Griffithsa, Szwajcarów Rautenberga i Eggera oraz Victora Brennera 
i Steva Thompsona, Parry Aftab, a także Olivera Seemana, Nesssia 
Laniado, Gianfilippo Pietra.

Patricia Wallace z Uniwersytetu of Maryland w swojej obszer-
nej publikacji pt. Psychologia Internetu, wydanej w 1999 r., a po-
święconej wszelkim znanym aspektom związanym z użytkowaniem 
Internetu, wyrażała nadzieję, że mówienie o problemie uzależnienia 
od Internetu jest przedwczesne: „Jednak Internet to nie kokaina, 
alkohol czy nikotyna. Dlatego ludzie, którzy zrozumieją przyczyny, 
dla których Internet może stać się złodziejem czasu, będą mogli 
nauczyć się panować nad tym problemem i wrócić do bardziej 
produktywnych zajęć.”

Czy jednak rzeczywiście każdy będzie umiał zrozumieć te 
przyczyny? Czy dziecko, nastolatek albo osoba dorosła podatna na 
nałogi zrozumie przyczyny zachwytu Internetem? Jak wielu ludzi 
nie potrafi tego zrozumieć i opanować problem?

Moje „przygody” z uzależnieniami zaczęły się podczas studiów, 
gdy starałem się pomóc  koleżance, której ojciec był znanym ar-
chitektem i alkoholikiem. W 10 lat później w 1997 r. zaproszono 
mnie do udziału w dwutygodniowym seminarium poświęconym 
profilaktyce i leczeniu różnego rodzaju uzależnień w Niemczech. 
Pojechałem tam wraz z gronem psychologów, psychoterapeutów, 
lekarzy, pedagogów i prawników.  Spotkaliśmy się z wielką go-
ścinnością zarówno uczonych z Uniwersytetu w Bielefeld, jak też 
specjalistów praktycznie zajmujących się tą tematyką od wielu lat 
na co dzień. Pokazano nam różne ośrodki i różne metody lecze-
nia od wszelkiego rodzaju uzależnień (od alkoholu i narkotyków, 
po uzależnienie od hazardu, pracy i jedzenia). Mieliśmy okazję 
poznać kilkudziesięcioletnie doświadczenia Niemców, a także 
porozmawiać z samymi uzależnionymi. Ale wtedy nie mówiono 
tam jeszcze o uzależnieniu od komputera czy Internetu. Wówczas 
ten temat był jakby obok mnie. Od kilku lat na co dzień korzy-
stałem z własnego komputera i czegoś podobnego do Internetu 
z tamtych czasów - radioamatorskiej sieci komputerowej Packet 
Radio. Miałem dzięki temu dostęp do ogólnoświatowej sieci,  

Od pewnego czasu wydaje 

się, że Julka ciągle krąży 

myślami gdzie indziej. 

Nawet nauczycielka 

skarżyła się, że ostatnio 

dziewczynka nie jest taka 

jak kiedyś. Według mnie 

to dlatego, że spędza całe 

wieczory na czatowaniu.

Kazałam jej przestać. 

Nawet nie chciała o tym 

słyszeć!

Sylwia, mama 10-letniej 

Julii

Kiedyś nawet wyłączyłem 
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wołała go od pół godziny,  

a on nawet nie 
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Postanowiłem, że z tym 

koniec!

Marek, tato 8-letniego 

Sylwka
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a w niej do kontaktów w czasie rzeczywistym z kolegami z całego 
świata. To było moje hobby, pasja – jedna z dziedzin krótko-
falarstwa mająca symptomy uzależnienia (czas, częstotliwość 
używania).

Dopiero w 1999 r., za sprawą trzech ważnych wydarzeń za-
interesowałem się zagrożeniami ze strony komputera i Internetu. 
Pierwszym była nieudana próba samobójcza 12-letniego syna 
znajomych, który wiele godzin spędzał przy komputerze. W trakcie 
badań psychologicznych okazało się, że wpływ na takie zachowanie 
miało częste korzystanie z pełnych zabijania i agresji gier. Drugim 
wydarzeniem była prezentacja multimedialna pt. Komputer zagro-
żeniem dla młodzieży, którą przedstawiła Małgorzata Rostkowska 
na szkoleniu w warszawskim Ośrodku Edukacji Informatycznej 
i Zastosowań Komputerów wiosną 1999 r. Trzecie i najważniej-
sze wydarzenie, to artykuł pt. Od komputera do psychiatry z 20 
października 1999 r. przeczytany „przypadkiem” w znalezionej 
podczas podróży pociągiem gazecie „Przegląd Handlowy”.

Jednym z rezultatów tych wydarzeń był artykuł pt. Od zachwy-
tu do uzależnienia, który napisałem wiosną 2001 r. po szkoleniu 
pn. Internet - szanse i zagrożenia w edukacji i kulturze. Napisałem 
go na prośbę profesora Wacława Strykowskiego, a ukazał się  
w kwartalniku „Edukacja Medialna” nr 4/2001. Od tego czasu 
na dobre „wciągnąłem się” w obserwowanie nowin związanych 
z tym tematem.

Nowy rodzaj uzależnienia - IAD - Internet Addiction Disorder 

Specjaliści ten nowy rodzaj uzależnienia nazwali IAD - In-
ternet Addiction Disorder. W literaturze fachowej można spotkać 
się z bardzo wieloma określeniami zaliczanymi do tego uzależnie-
nia: siecioholizm (netaholics) lub sieciozależność (netaddiction), 
cyberzależność (cyberaddiction) lub cybernałóg, internetoholizm, 
internetozależność, uzależnienie internetowe lub uzależnienie od 
Internetu (Internet addiction), uzależnienie komputerowe (compu-
ter addiction), zaburzenia spowodowane zależnością od Internetu 
(Internet Addiction Disorder - IAD), infoholizm, infozależność 
(information addiction), patologiczne używanie Internetu, zespół 
uzależnienia od Internetu.

Bohdan T. Woronowicz - doktor nauk medycznych - w arty-
kule zamieszczonym na stronie www.akmed.waw.pl/siec napisał: 
„Ten rodzaj uzależnienia stanie się prawdopodobnie jedną z plag 
XXI wieku i najprawdopodobniej jest tylko kwestią czasu oficjalne 

Cały wieczór czatowałam  

z Joasią. Zmarnowałem 

przez nią mnóstwo czasu 

– ta smarkula ma dopiero 

10 lat.

Maksymilian, lat 11 
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sklasyfikowanie uzależnienia od Internetu (siecioholizmu) jako 
jednostki chorobowej”. 

Austriacki specjalista Hurbert Poppe, specjalizujący się w tera-
pii odchodzenia od uzależnień narkotykowych, już w 1997 r. pisał: 
„Liczba osób uzależnionych od Internetu przekracza w niektórych 
państwach uprzemysłowionych liczbę uzależnionych od narko-
tyków pochodzących z maku i jest konieczne podjęcie kroków 
przeciwko tej nowej chorobie.”

Ucieczka od rzeczywistości

„Nie wiem, czy uzależnienie od Internetu jest zagrożeniem 
na skalę społeczną, ale na pewno dotyka niektórych osób. Sam 
2-3 lata temu codziennie spędzałem kilkanaście godzin w sieci, 
zazwyczaj „dyskutując” na różnorodnych listach dyskusyjnych. 
Pogadać każdy lubi - można powiedzieć. Jednak w moim przy-
padku dochodziło do sytuacji, że nawet gdy nie siedziałem w sieci, 
myślałem, czy jakiś list, post na forum już przyszedł. Często stara-
łem się urwać od codziennych zajęć choćby na kilkanaście minut, 
aby zagłębić się w internet. Wstawałem godzinę przed wyjściem 
do pracy, aby zajrzeć tu i ówdzie. I tak w kółko. Objawy niemal 
jak u nałogowca. Nie wiem, czy definicja nałogu w rozumieniu 
medycznym zgadza się z takimi objawami, jednak w potocznym 
z pewnością. I co najgorsza, ma to wpływ na człowieka. A z in-
ternetem jak z alkoholem. Jeden wypije lampkę wina do obiadu, 
drugi skrzynkę piwa wieczorem.”

Krzysztof, lat 27

Tego rodzaju i podobnych wypowiedzi można dużo znaleźć 
w Internecie i literaturze zajmującej się wpływem komputera 
i Internetu na ludzi. Czasem wystarczy poruszyć temat na jakimś 
forum dyskusyjnym lub w rozmowie osobistej ze znajomymi, by 
przekonać się, że problem jest prawie powszechny i bardzo często 
nieuświadomiony. Rodzice zauważają, że syn lub córka coraz więcej 
czasu spędzają przy komputerze, wiele godzin „siedzą” w Internecie, 
zaniedbując swoje codzienne zajęcia, obowiązki, dotychczasowe 
kontakty, a jednocześnie nie wiedzą czy i jak temu zaradzić. Jest to 
dla nich nowe zjawisko, którego sami zwykle nie znają i nie rozu-
mieją. Dopiero porada u specjalisty, poznanie objawów i przyczyn 
nowych zachowań dziecka zaczyna uświadamiać problem.

Według Jana Chodkiewicza – psychologa, adiunkta w Instytu-
cie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego od wielu lat zajmującego 

Podoba mi się czatowanie, 

ponieważ jest lepsze od 

rozmów z prawdziwym 

przyjaciółkami.

Marylka, lat 9

Zawsze opowiadam, 

że mam 26 lat i jestem 

modelką, inaczej nikt ze 

mną nie flirtuje.

Ania, lat 12

Tak, często korzystam 

z internetowego czatu. 

Zawsze podaję się za kogoś 

zupełnie innego niż jestem, 

robię to z premedytacją 

i sprawia mi to dużo 

zadowolenia.

Anna, lat 28
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się problematyką uzależnień –  są trzy rodzaje aktywności potencjalnie mogące prowadzić 
do uzależnienia. „Pierwsza to korzystanie z gier, druga – korzystanie z czatów i trzecia 
to przeglądanie stron erotycznych. Osoby, które uzależniają się od czatów, to osoby nie-
śmiałe, zagubione, zakompleksione. Lepiej czują się w świecie wirtualnym ze względu na 
poczucie anonimowości. Ci, którzy uzależniają się od gier, zazwyczaj już wcześniej grywali 
na automatach i często przebywali w salonach gier. Ludzie przeglądający strony erotyczne 
mają również kompleksy i zaburzenia seksualne. Trudno zatem mówić o jednej grupie. 
Wszystko zależy od formy aktywności.”

Objawy 

W literaturze do podstawowych objawów uzależnienia od komputera i Internetu 
zalicza się następujące zachowania:

• silna potrzeba dyskutowania z innymi, wirtualnego "bycia" wśród innych inter-
nautów,

• problemy ze skupieniem uwagi,
• utrata kontaktu z rzeczywistością,
• niekontrolowane wybuchy irytacji, agresji,
• kompulsja, czyli brak kontroli w nadużywaniu korzystania z Internetu,
• zespół abstynencyjny – złe samopoczucie w okresach pozbawionych kontaktu  

z Internetem,
• kłopoty z utrzymaniem równowagi,
• omamy i halucynacje,
• kłopoty z łaknieniem,
• nadmierna potliwość,
• drżenie rąk.
Znaczenie ma tu niekontrolowane zwiększanie czasu przebywania w sieci, czyli liczba 

godzin, które uzależniony spędza na internetowych „pogaduszkach”, wymianie korespon-
dencji, flirtowaniu... Za graniczną różni badacze podają od  5 do 10 godzin dziennie. 
Mówi się także o tym, że dopiero z perspektywy roku czasu występowania powyższych 
zachowań można osobę zakwalifikować do uzależnionych.

Konrad Pluciński - autor artykułu Osobowościowe uwarunkowania uzależnienia od 
Internetu - pisze następująco: „Zdarza się, że w sytuacjach niezwiązanych z komputerem 
uzależnieni wykonują nieświadome ruchy palcami, imitujące naciskanie klawiszy, stop-
niowo zaczynają również przejawiać symptomy tolerancji na Internet - potrzebują coraz 
więcej czasu spędzonego w sieci dla osiągnięcia satysfakcji.

Jakkolwiek w przypadku uzależnienia od Internetu nie występuje toksyczne zatrucie 
mózgu, Internetowy zespół abstynencyjny może przybierać formę delirium tremens.

Analogię do alkoholowego systemu iluzji i zaprzeczeń odnaleźć można w sposobie, 
za pomocą którego chorzy racjonalizują swoje schorzenie. Jako powód długiego przeby-
wania w sieci uzależnieni często podają intelektualny rozwój, jaki zawdzięczają łatwemu 
i natychmiastowemu dostępowi do wszelkich informacji. Siecioholik potrafi doskonale 
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wytłumaczyć, czemu spędza tyle czasu on-line. On nie jest uza-
leżniony. On się rozwija intelektualnie. W końcu w sieci jest tyle 
ciekawych informacji. On „szlifuje” język – ma tylu „przyjaciół” 
na całym świecie. Poznaje fascynujących i ciekawych ludzi. Tak, 
takie racjonalizacje doskonale są znane każdemu nałogowcowi. 
Bez różnicy, czy pije za dużo alkoholu, czy zbyt długo siedzi na 
Czacie.”

Przyczyny - czyli dlaczego ludzie uzależniają się od Internetu?

Współcześnie IAD zaczyna się już postrzegać jako pewnego 
rodzaju fenomen. Wspomniana wyżej Małgorzata Rostkowska 
pisze o tym tak: „Uzależniony Internauta zaczyna spędzać w sieci 
coraz więcej czasu, ograniczając do minimum jakiekolwiek inne 
formy aktywności. Popada w swoiste ciągi - sprawdzenie skrzynki 
internetowej kończy się wielogodzinną wędrówką po sieci, której 
uzależniony nie jest potem w stanie odtworzyć (swoisty rodzaj 
fugi). I co ciekawe, siecioholicy spędzają na takim symulowanym 
kontakcie z bliźnim poprzez Chat więcej czasu niż ludzie obcujący 
ze sobą w tradycyjny sposób. Świadczy to tylko o tym, jak bardzo 
strach przed kontaktami interpersonalnymi miesza się u nich  
z ogromnym głodem drugiego człowieka.

W bazach danych buszują głównie ci, których uzależnienie 
od sieci jest tylko odmianą innego nałogu, jakim jest uzależnienie 
od informacji.”

Tak, tak - a jednak istnieje też i coś takiego. Popatrzmy dla 
przykładu na zachowania osób, które będąc w pracy, co godzinę 
„tylko zerkają” na portale internetowe, by sprawdzić czy przypad-
kiem nie pojawiła się tam nowa, niekoniecznie ważna wiadomość 
(sensacyjna, godna plotki, domysłów itp.). Skąd bierze się ogromna 
oglądalność najbardziej popularnych portali takich jak: Onet, Wir-
tulana Polska, Interia, Gazeta Wyborcza... a także stron www prasy 
lokalnej? To nie tylko kwestia sensacyjnych treści, atrakcyjnych 
tytułów, sztabu specjalistów od reklamy i marketingu dbających 
o wygląd i zawartość tych źródeł informacji. To wysoki stopień 
manipulacji naszym postrzeganiem, podświadomością. To także 
coraz mniejsza wytrzymałość na ich wpływ na system odpornościo-
wy odbiorcy, który przy nadmiarze informacji, bombardowaniu 
ciągle nowymi newsami gubi się. Warto zapytać, jak się czuje 
psychicznie osoba, która często korzysta z wyżej wymienionych 
źródeł informacji?

Kiedy wróciłam  

z tygodniowego 

wyjazdu szkoleniowego 

poświęconego 

wykorzystaniu Internetu  

w pracy nauczyciela, byłam 

zafascynowana kontaktami 

przez czat i fora. Prawie 

każdą wolną chwilę 

poświęcałam na tego typu 

spotkania w wirtualnym 

świecie. Spotkałam tam 

ludzi, którzy obdarzyli 

mnie sympatią, życzliwością 

i zrozumieniem, a tego 

brak mi na co dzień w 

normalnym życiu.

Małgorzata, lat 51

Od kiedy w mojej pracy 

pojawił się Internet, coraz 

częściej zdarzało mi się nie 

wracać na noc do domu. 

Gdy wszyscy wychodzili 

z biura, ja wchodziłam 

na czaty. Spotykałam 

tam takie same osoby jak 

ja. Bez rozmowy z nimi 

nie wyobrażałam sobie 

wieczoru. Najgorsze, że 

dyskusje przeciągały się do 

białego świtu i następnego 

dnia nie miałam siły 

pracować. W konsekwencji 

dołączyłam do grona 

bezrobotnych.

Iwon, lat 31
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Współczesne programy komputerowe pozwalają wpisać się na 
listę użytkowników, którym dostarczana jest nowa informacja na 
bieżąco z portali. Zjawisko jest podobne jak w przypadku osób, 
które oglądają nałogowo przez prawie cały dzień wiadomości, 
dzienniki telewizyjne itp. Od pewnego czasu także i tu mamy 
udogodnienia - na niektórych kanałach telewizyjnych wygodą 
stał się pasek informacyjny u dołu ekranu. Praktyczne rozwiąza-
nie, które wiele osób zachęca do obejrzenia pełnych wiadomości.  
A jaki to ma wpływ na naszą psychikę, zdrowie fizyczne?

Zjawisko temu towarzyszące, znane od momentu upo-
wszechnienia się telewizji, nazywa się - szokiem informacyjnym. 
Obserwujemy je, gdy napływ informacji jest zbyt szybki i mózg 
siłą rzeczy traci zdolność racjonalnej selekcji wiadomości na sen-
sowne i nic nie warte.

Przed laty Umberto Eco (skądinąd entuzjasta Internetu) 
twierdził, że 95% komunikatów produkowanych przez ludzkość to 
komunikaty fałszywe. Jeżeli więc atakujący nas strumień informacji 
jest szybszy niż maksymalny strumień, który jesteśmy w stanie 
przyswoić i ocenić, to nie ma ucieczki - do mózgu wpadać nam 
będzie informacja przypadkowa, niemożliwa do uporządkowania 
i w ogromnej mierze fałszywa. 

Pojawia się w literaturze fachowej także pojęcie osobnika 
płytkiego intelektualnie, wynikające z następującej przesłanki: 
ubóstwo informacji przy największej nawet wiedzy tworzy źle 
przystosowanego do życia odludka, zaś nadmiar poinformowania 
bez odpowiedniej dozy wiedzy definiuje osobnika płytkiego in-
telektualnie, niezdolnego do formułowania niezależnych osądów  
i podatnego na manipulacje. 

Kto się uzależnia najczęściej?

Wymieniany wcześniej Konrad Pluciński pisze na ten temat: 
„Neurotyczność odzwierciedla continuum między przystosowa-
niem emocjonalnym a niezrównoważeniem emocjonalnym. Jest 
oznaką podatności na doświadczanie emocji negatywnych takich 
jak gniew, strach, poczucie winy, zmieszanie oraz wrażliwość na 
stres psychologiczny. Osoby neurotyczne przejawiają skłonności 
do irracjonalnych pomysłów, mają małą zdolność do kontroli 
własnych popędów oraz są mało skuteczne w zmaganiach się 
ze stresem. Wynika to z faktu, że negatywne emocje rzutują na 
adaptację jednostki do środowiska. Osoby z małą neurotycznością 
charakteryzują się stabilnością emocjonalną, spokojem i adekwat-

Dopóki nie miałem 

Internetu, czułem się wśród 

kolegów kimś gorszym. 

Oni, przychodząc do szkoły, 

zaczynali rozmowy od 

pełnych emocji opowieści o 

przygodach w sieci,  

a ja mogłem tylko słuchać i 

im zazdrościć. Szczególnie 

fascynowali się spotkaniami 

na czatach polegającymi 

na podrywaniu dziewczyn. 

Na 18 urodziny dostałem 

w prezencie od rodziców 

neostradę i już nie czuję się 

gorszym. Wreszcie przyjęli 

mnie jako swego.

Adam, lat 18

W ubiegłym roku pewien 

28-letni mężczyzna stracił 

przytomność  

i umarł po 50 godzinach 

grania bez przerwy  

w internetowej kawiarence. 

Lekarze stwierdzili śmierć z 

wyczerpania  

i odwodnienia. Z badań 

wynika, że pięć procent 

graczy jest poważnie 

uzależnionych, a kolejne 

15-20 procent wykazuje 

oznaki niezdrowej obsesji.

Portal Onet maj 2004
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nymi reakcjami na sytuacje stresowe. Na neurotyczność składa 
się sześć wyodrębnionych składników: lęk, agresywna wrogość, 
depresyjność, impulsywność, nadwrażliwość i nadmierny samo-
krytycyzm. Badania wykazały, w oparciu o teorię Big Five, że 
osoby uzależnione od korzystania z Internetu charakteryzują się 
wyższym poziomem neurotyczności.”

Piotr Legutko w artykule Seks przez modem („Nowe Państwo” 
– 29.05.2002) napisał: „Upowszechnienie Internetu w Polsce 
postępuje błyskawicznie. Zwłaszcza w miastach. Opublikowane 
w marcu 2002 r. przez Uniwersytet Łódzki badania pokazują, że 
tylko 6 procent młodzieży w ogóle nie ma dostępu do komputera, 
a ponad 50 procent chłopców i 20 procent dziewcząt korzysta  
z niego codziennie. Młodzież nie ma już technologicznej,  
a w gruncie rzeczy mentalnej bariery, stanowiącej dla ich rodziców 
swoistą ochronę przed urokiem cyberprzestrzeni. Uczniowie - jak 
wynika z badań - najchętniej „czatują”, czyli rozmawiają przez 
Internet, ze znajomymi, ale aż 30 procent chłopców przyznaje, że 
głównie ogląda strony erotyczne.

Nie jesteśmy w tej słabości odosobnieni. Okazuje się, że nie 
kasety wideo czy „świerszczyki”, lecz właśnie Interenet stał się  
w XXI wieku najatrakcyjniejszym przekaźnikiem treści erotycznych 
na świecie. Przede wszystkim dlatego, że gwarantuje całkowitą 
anonimowość i pełną intymność. Ktoś, kto wstydzi się odwiedzić 
sex-shop, kupić „Hustlera”, czy nawet pożyczyć nieskomplikowany 
fabularnie film, nie ma już żadnych oporów, by w zaciszu własnego 
pokoju oglądać najbardziej wyuzdane strony www.

Internetowa pornografia jest najtrudniejsza, jeśli nie niemoż-
liwa, do zwalczania. A przy tym zdecydowanie najgroźniejsza. Sieć 
daje młodym ludziom dostęp do praktycznie nieograniczonej 
ilości materiałów, na których odbiór nie są przygotowani. A – jak 
dowodzą amerykańskie badania (Martial and Sexuality Centre  
w Kalifornii) – właśnie pornografia może być jednym z czynników 
najmocniej uzależniających od Internetu. Dotyczy to stosunkowo 
niewielkiej części użytkowników, ale może być dla nich wyjątkowo 
niebezpieczne.”

Co robić?

Warto zdawać sobie sprawę z tego, o czym napisano powyżej 
i mówić o niebezpieczeństwie uzależnienia nieświadomym takich 
zagrożeń uczniom, a przede wszystkim rodzicom. Ci ostatni nie 
tylko nie zdają sobie często z tych zagrożeń sprawy, ale nierzadko po 

Okazuje się, że nie 
kasety wideo czy 
„świerszczyki”, lecz 
właśnie Interenet 
stał się w XXI wieku 
najatrakcyjniejszym 
przekaźnikiem treści 
erotycznych na 
świecie.

Piotr ożarski Zniewoleni przez Internet
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ich poznaniu bronią swoje dzieci, odrzucając fakty, które świadczą 
o możliwości uzależnienia.

Małgorzata Rostkowska zadaje ważne pytania:„Czy mło-
dy człowiek będzie potrafił nie utonąć w potopie informacji, 
skorzystać z nich i obronić się przed „komputerowo- sieciową” 
manipulacją? Jak rozwinąć jego intelekt, aby wybierał świadomie 
i odnosił korzyści z ogromu informacji, z którymi będzie miał do 
czynienia? Bardzo ważna wydaje się pozycja nauczyciela, mistrza, 
przewodnika po tej informacyjnej „wacie”, wskazującego jak od-
dzielić ziarna od plew.”

Janusz Buczarski w artykule Uzależnienie od Internetu udziela 
ważnych rad. „Aby uchronić nasze dzieci przed nałogiem należy:

• konsekwentnie stosować zasadę: najpierw obowiązki 
potem komputer, 

• bezwzględnie ograniczać czas spędzany przy komputerze 
do 1-2 godzin dziennie (zależnie od wieku),

• robić częste przerwy, odrywać dziecko od komputera 
przynajmniej co pół godziny,

• częściej zapraszać koleżanki i kolegów dziecka,
• poświęcać dziecku jak najwięcej czasu i życzliwego zain-

teresowania.”
Podobnie jak telewizor tak też komputer powinien znajdować 

się w domu w ogólnie dostępnym miejscu! Unikajmy sytuacji,  
w których użytkownik komputera, obojętnie czy jest to dziecko, 
młody czy dorosły człowiek – zamyka się z nim w pokoju. Roz-
mawiajmy ze sobą o tym, co i jak robimy, korzystając z komputera  
i Internetu. A widząc zagrożenia, dziwne zachowania nie stosujmy 
ograniczeń, zakazów bez spokojnego wyjaśnienia konkretnych 
powodów.

Podsumowanie

Zdecydowanie jestem za wykorzystaniem komputera i In-
ternetu w edukacji. Widzę bardzo wiele zalet w zastosowaniu 
tego narzędzia nauki, pracy, wypoczynku, środka komunikacji  
i informacji. Zdaję sobie sprawę, że tak szybkiego rozwoju nowych 
technologii, w tym szczególnie technologii informacyjnej, nie da 
się zahamować. 

Myślę, że Internet jest już dziś najbardziej oddziaływającym 
na nas medium, które wyparło z pierwszego miejsca telewizję. 
Zachęcam jednak do zachowania zdrowego rozsądku, rozwagi, 
umiaru, mądrego posługiwania się nim na co dzień. 
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Ten artykuł sygnalizuje tylko małą część zagadnień związa-
nych z bardzo dziś szeroko opisywanym zjawiskiem uzależnienia 
od komputera i Internetu. Jest ono na świecie i w Polsce coraz 
częstszym tematem sympozjów i konferencji naukowych.

Jak człowiek człowiekiem, tak od wieków potrzebuje kontak-
tu z drugą osobą. Internet stwarza mu bogate, stale udoskonalane  
i atrakcyjne możliwości różnych form kontaktu. Przykładem jest zdo-
bywający wielką popularność komunikator internetowy Skype (po-
zwala na rozmowy, czat, przesyłanie obrazów, dokumentów itp.). 

Miejmy jednak świadomość, że sam zachwyt niezwykłymi 
możliwościami Internetu może być zgubny, może prowadzić do 
tragicznego w skutkach zniewolenia, w którym trudno odnaleźć 
dobro i mówić o prawdziwej przyjaźni, miłości, sensie życia.

Coś na deser z niedawnych doniesień

System edukacyjny Korei Południowej uznano za najlepszy 
na świecie obok fińskiego. Coraz bardziej niepokojący jest jednak 
poziom uzależnienia od Internetu w tym kraju. Coraz więcej nasto-
latków nie wychodzi ze swoich pokojów, a niektórzy młodzi dorośli 
grają online w gry fantasy tak długo, aż padną z wycieńczenia.

„Nie przystosował się łatwo w liceum – mówi Czu Dong Dżiu, 
której 17-letni syn Dżae Jun codziennie na 12-14 godzin zagłębia się 
w świat internetowych witryn piłkarskich. – Dlatego rzucił szkołę. 
Teraz cały czas spędza przed komputerem i robi przerwy tylko na 
posiłki. Od ośmiu miesięcy nie wyszedł z domu”.

Osiemdziesiąt procent mieszkańców Korei Południowej ma 
dostęp do szerokopasmowego internetu – to najwyższy wskaź-
nik na świecie. W Wielkiej Brytanii wynosi on zaledwie około 
trzydziestu procent. To po części skutek intensywnej edukacji, 
skoncentrowanej na naukach ścisłych. Zdaniem dr. Kim Hyuna 
Su, prezesa Towarzystwa Psychiatrów Leczących Uzależnienie od 
Internetu „edukacyjny obłęd” naruszył w uczniach pewność siebie 
i zmusił ich do ucieczki w inne dziedziny. Dzieci, które często 
biorą jeszcze korepetycje i niewiele czasu spędzają poza domem, 
szukają pociechy w komputerze.

Najczęstszą obsesją są gry online – ich uczestnicy stają się 
wymyślonymi postaciami w środowisku rojącym się od wrogów 
i przeszkód.

Richard Spencer, „Daily Telegraph”, kwiecień 2006 r.

„(...) Rzucił szkołę. 
Teraz cały czas 
spędza przed 
komputerem  
i robi przerwy 
tylko na posiłki. Od 
ośmiu miesięcy nie 
wyszedł z domu”.

Piotr ożarski Zniewoleni przez Internet
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Kilka tygodni temu matka przy-
prowadziła do nas syna, ucznia drugiej 
klasy szkoły podstawowej, z objawami 
psychozy urojeniowej. Okazało się, że 
nabawił się jej podczas długich godzin 
spędzanych w Internecie.

Elżbieta Spólnicka, psychiatra z Ośrodka 
Leczenia Uzależnień w Lublinie

Ponad 40 proc. Amerykanów 
jest już uzależnionych od elektronicz-
nej korespondencji służbowej. 

Badania Gartner Group

Na naszym czacie internauta spę-
dza średnio 22 minuty, najwytrwalsi 
- nawet kilkanaście godzin na dobę.

Jarosław Pawlak, dyrektor działu badań  
w portalu Wirtualna Polska.

Rozmowy przez komórkę, SMS-y 
i poczta elektroniczna są obecne  
w życiu biznesmena przez 24 go-
dziny na dobę, przez siedem dni  
w tygodniu.

Internet był całym moim życiem. 
Nawet męża poznałam w sieci. Nieste-
ty, w realnym świecie nie potrafiliśmy  
z sobą rozmawiać. Rozwiedliśmy się 
po roku - zwierza się na swojej stronie 
internetowej Justyna. 

Cytowane w artykule wypowiedzi różnych Internautów 
pochodzą z materiałów znalezionych  

w sieci, książki Nesssia Laniado, Gianfilippo Pietra Gry 
komputerowe, Internet i telewizja oraz prywatnych rozmów 

autora.

Piotr Ożarski  
jest nauczycielem konsultantem  
w Podkarpackim Centrum 
Edukacji Nauczycieli  
w Rzeszowie 

P

Jacek Kulasa

Pakowanie prezentacji 
na CD
Po przygotowaniu prezentacji w programie Po-
werPoint wspomagającej naszą lekcję, chcieliby-
śmy ją rozpowszechnić wśród naszych uczniów 
lub innych nauczycieli w postaci dysku CD-ROM. 
Niestety, nie wszyscy posiadają program Power-
Point. W tym artykule dowiemy się, w jaki sposób  
w programie PowerPoint 2003 możemy nagrać naszą 
prezentację bezpośrednio na dysk CD, a prezentacja 
taka będzie się uruchamiała również wtedy, gdy na 
komputerze nie ma zainstalowanej aplikacji Power-
Point.

Bezpośrednie nagrywanie na dysk CD-ROM jest 
możliwe, tylko jeśli posiadamy system Windows XP 
lub nowszy. Jeśli nie mamy systemu Windows XP, który 
pozwala na bezpośrednie nagrywanie na dysk CD, to 
możemy również wygenerować listę plików do nagrania 
na dysk CD, a później nagrać te pliki na dysk CD-ROM 
za pomocą odpowiedniego programu. 

Aby nagrać prezentację w wersji przystosowanej do 
rozpowszechnienia:

1. Do nagrywarki wkładamy pusty nośnik danych  
w postaci dysku CD-ROM lub innego.
2. Otwieramy prezentację za pomocą programu Power-
Point.
3. Wybieramy polecenie menu Plik/Spakuj na dysk 
CD.
4. Pokaże się okno Pakowanie na dysk CD. W polu Na-
zwij dysk CD wpisujemy tekst, jakim chcemy nazwać dysk 
z prezentacją.Naciskamy przycisk Opcje. Pokaże się okno  


