
Bezpieczny Internet 
 W Internecie kryje się wiele zagrożeń. Zależy nam na tym, żebyś 
dowiedział się, jakie niebezpieczeństwa mogą czyhać na Ciebie w Sieci, i jak 
możesz ich uniknąć.  Jeśli zapamiętasz kilka podstawowych zasad i będziesz 
ich przestrzegać, możesz czuć się bezpiecznie. Przeczytaj uważnie wskazówki               
i przez chwilę się nad nimi zastanów – na pewno zrozumiesz, dlaczego pewnych 
rzeczy nie powinieneś robić, a inne  wręcz musisz.  

INFORMACJE - nie udzielaj  

NIEZNAJOMI - nie ufaj  

TY - odpowiadaj za siebie  

ETYKIETA - przestrzegaj  

RODZICE - ufaj  

NIEUCZCIWOŚĆ - wystrzegaj się  

EDUKACJA - ucz się i ucz rodziców                                                        

TABELA - używaj  

 Internet nie jest sam w sobie niebezpieczny ani zły, ale źli ludzie mogą go 
wykorzystywać w niewłaściwy sposób. Właśnie tacy ludzie zagrażają Ci w Sieci. 
Wszystko, co robisz w Internecie, ma związek z innymi ludźmi. Czasami dostajesz       
e-maila od osoby, której nie znasz. Taki list może zawierać coś 
niebezpiecznego, na przykład wirusa. Nawet jeśli nie ma w nim niczego, co mogłoby 
uszkodzić Twój komputer, może zawierać informacje, których wcale nie chciałeś 
otrzymać. Takie wiadomości nazywamy spamem. Czasami są w nich zwykłe 
reklamy, ale zdarza się, że zawierają treści niezgodne z prawem, na przykład nakłaniające do nienawiści czy 
przemocy. Najbezpieczniej jest nie otwierać żadnych listów od nieznajomych, a jeszcze lepiej sprawdzać pocztę 
na serwerze i stamtąd usuwać niechciane wiadomości, żeby do naszego komputera nie mogło się dostać nic, 
co może nam zagrażać. Żeby otrzymywać jak najmniej spamu, warto traktować własny adres e-mail jako 
informację osobistą  i podawać go tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne.  

 Przeglądasz rozmaite strony internetowe. Większość z nich jest pożyteczna, 
część po prostu przyjemna, a jeszcze inne zapewniają Ci rozrywkę. Niektórzy ludzie 
wykorzystują jednak Internet do pokazywania i propagowania złych rzeczy. 
Pornografia, przemoc czy nienawiść to treści, z którymi ludzie nie powinni mieć           
do czynienia, ponieważ pokazują fałszywy, negatywny obraz świata. Na czatach,          
w IRCu, poprzez komunikatory lub w jeszcze inny sposób rozmawiasz często                
z nieznajomymi. Niektórych z nich znasz już od pewnego czasu w Internecie, ale 
nigdy nie możesz być pewien, kto tak naprawdę znajduje się po drugiej stronie. Nie sposób sprawdzić, ile lat ma 
Twój rozmówca, skąd pochodzi i jakie ma wobec Ciebie zamiary. Niektórzy ludzie używają Internetu, żeby 
wykorzystywać innych, a dzieci wydają im się szczególnie łatwymi ofiarami. Nie ufaj więc nikomu, kogo nie 
znasz osobiście. Nie podawaj nikomu w Sieci żadnych danych dotyczących Twojego prawdziwego życia. 
Internetowy znajomy nie musi przecież wiedzieć, gdzie mieszkasz, ile pieniędzy mają Twoi rodzice, ani jaki 
macie telewizor. Jeśli o to zapyta, uznaj to za sygnał alarmowy i odtąd zwracaj szczególną uwagę na to, co on 
do Ciebie pisze, i co mu odpowiadasz. Jeśli chcesz spotkać się z internetowym znajomym w rzeczywistym 
świecie, koniecznie powiedz o tym rodzicom i poproś ich, żeby poszli z Tobą na to spotkanie. To wcale nie 
będzie wyglądało głupio, niezależnie od tego, ile masz lat, a osoba z którą się umówiłeś – jeśli nie ma wobec 
Ciebie złych zamiarów – na pewno to zrozumie.                                     

 Zdarza się, że nieznajomi nękają Cię w Internecie różnymi, często obraźliwymi, 
zaczepkami, wysyłanymi na przykład przez komunikatory. Nie warto się nimi 
przejmować, to tylko głupie dowcipy, a ich autorzy nie wiedzą nawet, kto je 
przeczyta. Nie należy na nie odpowiadać, bo to może tylko zachęcić dowcipnisia do 
dalszych działań. Jeżeli coś takiego przytrafi Ci się podczas używania komunikatora, 
wybierz opcję ignorowania tej osoby, a jej dane prześlij administratorowi programu. 
W podobny sposób możesz radzić sobie w innych tego rodzaju sytuacjach w Sieci – 
administratorzy stron, forów czy grup dyskusyjnych mogą karać użytkowników Internetu za nieprzyjemne 
zaczepki. Poza tym, jeśli kiedykolwiek czyjeś działanie w Sieci zdenerwuje Cię, urazi albo po prostu sprawi, że 
poczujesz się źle, porozmawiaj o tym z rodzicami – być może uda im się trafniej odczytać zamiary 
internetowego „napastnika” i będą wiedzieli, jak należy postąpić w danej sytuacji. 

 


