
 

„Fajną masz koszulkę… A męskich nie było?” 

„Co Ty masz na głowie? Ale czupiradło! Buhahaha!” 

„Twoje zdjęcie ze szkolnej ubikacji już jest na >kwejku<” 

 

To jedne z „najdelikatniejszych” wpisów z internetowych forów 

pojawiających się codziennie w liczbie grubo przekraczającej setki tysięcy 

i miliony wszystkich szkalujących opinii na temat kogoś lub czegoś. 

Patrząc na te cytaty, trudno mówić o „delikatności”, ale faktycznie o wiele 

więcej jest takich, których nie godzi się cytować. Wręcz nie 

należy ich cytować! Choćby po to, aby nigdy się nie powtarzały. Niestety 

powtarzają się… Niestety, to również tylko kropla w morzu ogromnej fali 

nienawiści dobrze znanej nam z Internetu. Ktoś powie obojętnie, że ta fala 

to codzienność, tylko że ta fala bardzo szybko może zamienić się 

w tsunami, a to, jak na tsunami przystało, może mieć już swoje 

katastrofalne skutki, które często trudno przewidzieć. 

„Hejt” to zjawisko dobrze znane każdemu i to od lat. Ludzie zawsze 

mówili sobie dobre i przykre rzeczy, jeszcze długo przed wynalezieniem 

Internetu, forów czy social mediów. Faktycznie, w nowej XXI-wiecznej 

rzeczywistości, nienawiści jest znacznie więcej, na dodatek, najwięcej jest 

tej anonimowej, skrytej gdzieś za zamkniętymi drzwiami pokoju osoby 

„hejtującej”. 

Jeśli nawet sami nie zostaliśmy dotknięci „hejtem”, to wiemy, że on 

istnieje. Często też jesteśmy jego świadkami, a widząc cierpienie innych, 

przechodzimy obojętnie obok problemu. Czas reakcji, w takich 

przypadkach, może być niezwykle istotny… Ten czas to często wołanie 



o pomoc skrzywdzonej osoby, której nikt nie słyszy, a na końcu takich 

historii okazuje się, że nie słychać już nic, bo jest po prostu za późno… 

Nie powinniśmy pozwalać na tsunami „hejtu”! Nie powinniśmy pozwalać 

nawet na malutką falę nienawiści! 

Hejt należy powstrzymywać u źródła, a ponad wszystko nie powinniśmy 

sami być jego autorami. Nie reagując, też nimi jesteśmy… Może zamiast 

„hejtować”, warto szczerze poradzić komuś, że coś można by zrobić 

lepiej? 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 8 w Kielcach wraz z kadrą pedagogiczną 

prowadzą szeroko zakreślone inicjatywy mające na celu edukację i pomoc 

w wychowaniu uczniów na świadomych użytkowników sieci. Wartości, 

jakie są przekazywane dzieciom i młodzieży, oparte są na etyce, kulturze 

zachowania i dobroci dla drugiego człowieka. Ciągle jest wiele pracy, 

ale ta, która została już wykonana, przynosi wymierne korzyści, gdyż 

uczniowie kieleckiej „Ósemki” wiedzą, jak poruszać się w wirtualnym 

świecie XXI wieku. Dowodem tego są prace napisane przez samych 

uczniów, poruszające temat „hejtu”, czyli nienawiści do innych. Warto 

zapoznać się z tą ciekawą lekturą i dowiedzieć się, jak szeroka jest wiedza 

młodzieży, którą chcą się dzielić z innymi. 

 

 

PONIŻSZE PRACE SĄ ORYGINALNE I NIKT NIE INGEROWAŁ 

W ICH TREŚĆ. SĄ SZCZERYMI PRZEMYŚLENIAMI UCZNIÓW 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W KIELCACH. W NIEKTÓRYCH 

PRACACH ZNAJDUJĄ SIĘ BEZOSOBOWE LUB 

„WYKROPKOWANE” ZWROTY W CELU ZACHOWANIA 

ANONIMOWOŚCI. 

 

Hejt jest groźny, ponieważ na ludzi ze słabą psychiką może on źle wpłynąć. 

Może on spowodować problemy psychiczne takie jak samookaleczanie się, 

próby samobójcze i innego tego typu okoliczności. Warto jest uważać 

co się wrzuca do Internetu, nie powinno się wrzucać niestosownych 

postów. Trzeba się liczyć z tym, że to co umieścimy w Internecie tam już 

zostanie. Mi się nie zdarzyło takie coś, ale widział…m wiele takich sytuacji 



chociażby u popularnych osób. Hejt jest bardzo popularny w XXI wieku 

i widzimy go tak naprawdę na każdym z social media. Moim zdaniem hejt 

powinien zniknąć, ponieważ tolerancja nie kończy się na LGBT itp. Ludzi 

powinno się szanować, nie powinno się ich obrażać, oczywiste jest to, 

że można wyrazić swoje zdanie na dany temat, ale nie należy od razu 

naskakiwać na taką osobę lub oceniać jej wyglądu itp. Rozwiązaniem hejtu 

byłaby szczera rozmowa między osobami. Hejtem nic się nie osiągnie, 

jedynie co to można mieć przez niego problemy. Nie powinno się wyzywać 

nikogo, niezależnie od wieku, pasji, wyglądu, zainteresowań, umiejętności 

i różnego tego typu zachowań.  

 

Hejt – nie lubię i nie chcę spotkać się z nim w Internecie!!! Jest obraźliwy 

i przykry, prowadzi ludzi do wzajemnej nienawiści. Niestety w dzisiejszych 

czasach bardzo często spotykany… Jedno co jest pewne to, to że osoby, 

hejtujące innych, mają ogromne kompleksy i szukają atencji. Są to ludzie 

zazdrośni i nieumiejący poradzić sobie z czyimś np. sukcesem, pozytywnym 

życiem czy też sławą. Hejter na pewno jest tchórzem, który w ukryciu 

często z anonimowego konta wylewa swoje żale i nienawiść. 

Uważam, że takie zachowanie nie powinno mieć miejsca, nikt nikogo 

nie powinien oceniać a tym bardziej upokarzać. Ofiara hejtu często traci 

poczucie własnej wartości, wiarę w siebie, radość z życia. Hejt jest bardzo 

niebezpieczny, może prowadzić do problemów ze zdrowiem, depresji, 

a co najgorsze nawet do śmierci. Często w telewizji czy Internecie słyszy 

się o wielu przypadkach, próby samobójczej czy też śmierci spowodowanej 

hejtem. 

Ja na szczęście nie doświadczył..m hejtu na własnej osobie i mam nadzieję, 

że coś takiego nigdy mnie nie dotknie. Jednak zderzył..m się blisko z taką 

sytuacją, która dotyczyła mojej siostry ciotecznej. Została Ona wykluczona 

z internetowej grupy klasowej przez jedną z koleżanek. Na co dzień 

w szkole doświadczyła też kilku przykrości z jej strony. Po usunięciu 



z grupy, (gdzie członkami byli wszyscy uczniowie klasy, poza moją siostrą) 

pod Jej adresem padały różne niemiłe obelgi i wyzwiska, o których 

poinformowały Ją inne koleżanki. Sprawą zajęli się rodzice mojej siostry, 

zgłaszając uwagi do wychowawcy. Sytuacja szybko się wyjaśniła i miała 

szczęśliwe zakończenie. Siostra zareagowała na to i porozmawiała 

ze swoimi rodzicami, którzy pomogli Jej w tym zdarzeniu. Plusem tu było 

zaufanie do rodziców i przekonanie że zawsze może na nich liczyć. 

Ja na szczęście też znajduję się w takiej sytuacji że zawsze mogę liczyć 

na moją rodzinę. Rodzice zawsze dodadzą mi skrzydeł i udzielą dobrej 

rady. Jest to ogromny komfort! Mam konta na portalach 

społecznościowych. Zakładając te profile, rozmawiał..m z mamą, która 

uczuliła mnie na kilka ważnych reguł. 

- Nigdy nie akceptuję zaproszeń od nieznanych mi osób!!! 

- Nigdy nikogo nie obrażam w sieci i staram się nie uczestniczyć 

w dyskusjach na różnego typu forach!!! 

- Lubię zabrać głos, ale w rozmowie na żywo, w „cztery oczy”!!! 

- Zawsze mam swoje zdanie!!! 

- Lekceważenie niestosownych komentarzy jest czasem dobrym 

rozwiązaniem!!!! 

- Zawsze można zgłosić hejt administratorom danej grupy!!! 

- Zawsze będę bronić słabszych!!! 

- Hejt – nie lubię i mam ogromną nadzieję że kierując się powyższymi 

regułami nie spotkam się z nim w Internecie!!! 

 

Na samym początku należy zadać sobie pytanie czym tak właściwie jest 

hejt w Internecie. Jest to jedna z form mowy nienawiści. Osoby hejtowane 

są wyśmiewane za swoje poglądy, pochodzenie, itd. Niestety, 



w dzisiejszych czasach hejt częściej odbywa się za pośrednictwem 

Internetu oraz jego odbiorcami są zazwyczaj nastolatkowie, ponieważ 

to właśnie oni najczęściej używają portali społecznościowych. Ja osobiście 

nie przypominam sobie, abym doświadczy… hejtu w Internecie, 

ale czasami spotykało to moich znajomych. Jedni z nich przejmowali 

się tym mniej, drudzy bardziej. Na szczęście nie były to bardzo obraźliwe 

treści, więc te sprawy szybko zostały zapomniane, lecz niekiedy zdarza się 

tak, że ofiara internetowej przemocy nie radzi z tym sobie. Może 

to prowadzić do zaniżenia poczucia własnej wartości osoby hejtowanej, 

zaburzeń psychicznych, a w niektórych przypadkach nawet do myśli 

samobójczych lub do samobójstwa. Nie zapominajmy też, że z hejtem 

można walczyć. Przede wszystkim nie należy wchodzić z hejterem 

w dyskusję. Najlepiej nie zwracać na niego uwagi. Jeśli sprawa zacznie 

stawać się poważniejsza i zaczynamy się bać o swoje bezpieczeństwo, 

można pójść na policję. Gdy hejter zostanie zatrzymany grozi mu kara 

grzywny lub pozbawienie wolności.  

 

„Człowieka można zabić słowem”. Hejt i nienawiść, pojawiające się 

we wpisach internetowych, na komunikatorach czy forach 

społecznościowych są dowodem na to, że słowo potrafi krzywdzić.  

Wiele osób schowanych za pozorną anonimowością, wpisuje wulgarne 

i negatywne komentarze, jakich nigdy nie użyliby w realnym świecie. Takie 

postępowanie może spowodować u osób atakowanych silny stres, poczucie 

skrzywdzenia, obniżenie własnej wartości. W skrajnych sytuacjach 

zdarzają się przypadki depresji i samobójstw wśród ludzi hejtowanych. 

Ja osobiście nie zgadzam się takim postępowaniem. Uważam, że mamy 

prawo do naszej odmienności i jej poszanowania. Każdy z nas jest inny, 

co jest piękne i fascynujące. Różnimy się przykładowo wyglądem, 

pochodzeniem, czy poglądami. Kiedy zauważamy różnice, często 

odwołujemy się do porównań. Wówczas okazuje się, że jesteśmy lepsi albo 



niestety gorsi od innych. Niektórych skłania to do zazdrości, rywalizacji, 

a nawet wrogości.  

W cyberprzestrzeni hejterzy, czując się złudnie anonimowi, dają sobie 

upust złym emocjom, atakując innych, niejednokrotnie lepszych od nich 

samych. Często zapominają o tym, że organy ścigania takie jak policja, 

czy prokuratura, na podstawie numer IP i pseudonimu są w stanie ustalić 

ich personalia. Ponadto za hejt grożą konsekwencje prawne. Przykładowo 

za dokonanie w Internecie zniesławienia, zniewagi czy nawoływanie 

do nienawiści i dyskryminacji można otrzymać karę grzywny lub usłyszeć 

wyrok ograniczenia lub pozbawienia wolności. Kodeks karny szczegółowo 

określa rodzaj kar. O ich wymiarze decyduje sąd w zależności od wagi 

i zakresu przestępstwa. Ponadto kodeks cywilny daje możliwość, osobie 

poszkodowanej przez hejtera, złożenia pozwu do sądu o naruszenie 

jej dóbr osobistych. 

Mnie osobiście nie spotkał hejt w Internecie, choć nie raz widział..m 

go w sieci, czytając mocno negatywne wręcz niszczące komentarze. 

Przykładowo niektóre wpisy pod filmikami na Tik Toku czy Instagramie 

są mocno kontrowersyjne, a często bardzo obraźliwe. Do tej pory 

pamiętam ostre komentarze pod wakacyjnym filmikiem z wakacji jednej 

z internautek, gdzie ludzie niesłusznie obrażali ją za jej wygląd. 

Moim zdaniem takie wpisy są bardzo krzywdzące. Uważam, że dokonując 

komentarzy powinniśmy się kierować zasadą: nie czyń drugiemu tego, 

co tobie niemiłe. Ja zawsze tak robię. Mam świadomość tego, że po drugiej 

stronie też jest człowiek, który ma swoje uczucia. Czasem niewinnie 

wywołana burza słowna może sprawić krzywdę innemu użytkownikowi. 

Tym bardziej, że w sieci niektórzy nie mają hamulców w wyrażaniu swoich 

myśli. Jeden wpis potrafi stać się zapalnikiem, który wznieca pożar 

nienawiści. Dlatego zdecydowanie mówię: Stop hejtowi! 

 



Według mnie Hejt jest bardzo szkodliwy dla ludzi szczególnie tych 

młodszych. Oczywiście większość ludzi po prostu tego nie odczytuje 

natomiast niektórzy pomimo wszelkich starań i zaleceń swoich rodziców, 

kolegów i koleżanek i tak postrzegają hejt za coś ważnego. 

Według mnie najlepszym lekarstwem na hejt jest nieprzejmowanie się nim 

w żadnym stopniu ponieważ gdy ulegniemy hejtowi wtedy hejter zobaczy 

że nie jest nam to obojętne. Wtedy hejter zauważy to i zacznie wyzywać nas 

jeszcze bardziej. Przez co niektórzy ludzie przez taką błahostkę popełniają 

samobójstwo. Tak samo oczywiście bez próby popełnienia samobójstwa 

miał..m ja. Dzień zaczął się zwyczajnie jak każdy inny. Wstał..m ogarn…m 

się i posz…m zjeść śniadanie. Gdy jadł..m śniadanie zobaczył…m 

20 nowych wiadomości na instagramie. Gdy w nie w……m okazało się, 

że to jakieś nowe konto założone 20 minut temu które zaczęło mnie 

wyzywać. Na początku miał..m to gdzieś i dokończył..m śniadanie. 

Gdy włączył…m komputer nagle dostał…m kolejny spam z wyzwiskami. 

Po przeczytaniu tych wiadomości zrobił…m najgorsza rzecz jaką mogł…m 

zrobić. Zacz..ł…m  z nim pisać. Spytał…m się go dlaczego zaczął mnie 

wyzywać. Oczywiście nie odpowiedział mi na moje pytanie tylko nadal 

mnie wyzywał więc postanowił…m go zablokować co było kolejnym złym 

pomysłem. Po jakieś godzinie pięć nowych kont zaczęło mnie wyzywać. 

Bez zastanowienia wszystkie zablokował…m. Nie minęło 5 minut, 

gdy znowu zaczęło do mnie pisać nowe konto tym razem nie były 

to wiadomości w stylu obraźliwym tylko w stylu zastraszenia. Na początku 

napisał mi żeby wejść w link. Oczywiście napisał…m mu że za żadne 

skarby nie wejdę w ten link. Na co on odpowiedział mi że i tak ma dostęp 

do moich zdjęć, kontaktów, adresu zamieszkania itp. Napisał…m mu skąd 

ma takie informacje. Na co on mi na to że ma moje pliki DDC które 

tak naprawdę nie istnieją a ja mu uwierzył…m. Odpisał…m co może z tym 

zrobić. Odpisał że tak naprawdę może wszystko od pozyskania moich haseł 

do zawirusowania mojego komputera. Wtedy bardzo się przej…ł..m 

i powiedział…m o całej sytuacji tacie który powiedział że takie pliki 

jak DDC nie istnieją i żebym się niczym nie przejmowa…. Dlatego 

ostrzegam najlepszym lekarstwem na hejt jest nieodczytywanie go. 



 

W dzisiejszych czasach Internet stał się idealnym miejscem do hejtowania. 

Sprzyja temu iluzja anonimowości użytkowników. Surfując po Internecie, 

korzystając z portali społecznościowych, czy forów internetowych jesteśmy 

narażeni na hejt. Niektórzy internauci poprzez agresywne, a nawet 

wulgarne komentarze, ikonki czy rysunki, chcą skrzywdzić lub ośmieszyć 

innych. Należy jednak pamiętać, że nie każda krytyka, to hejt. Musimy 

umieć odróżnić hejt od konstruktywnej krytyki. 

Mnie osobiście nie spotkał hejt w sieci i mam nadzieję, że nigdy nie spotka. 

Sam… też nie zamieszczam negatywnych i złośliwych komentarzy. Zawsze 

zaczym cokolwiek napiszę zastanawiam się, czy moim wpisem nie wyrządzę 

komuś przykrości. Czy dane słowa miał…m odwagę powiedzieć komuś 

prosto w oczy? Moim zdaniem jest to bardzo ważne, bo Internet daje nam 

pewne, złudne poczucie anonimowości. Stąd w sieci niektórym jest o wiele 

łatwiej obrażać innych, ponieważ nie mogą zobaczyć ich reakcji. 

W tym momencie przypomina mi się historia mojej kuzynki, która pewnego 

dnia zamieściła na na YouTubie bardzo fajny filmik z Zumbą. 

Ja oczywiście wyraził…m uznanie dla jej talentu i polubił…m go. Niestety 

wśród wielu pochlebnych wpisów pojawiły się też negatywne takie jak: 

„tragedia, brak poczucia rytmu, totalny obciach, co za wieśniacki strój, żal 

mi cię”. Moja kuzynka poczuła się gorsza i odrzucona. Straciła pewność 

siebie i wiarę we własne umiejętności. Złość w niej buzowała. Trudno było 

mi ją pocieszyć. Nie chciała słuchać o tym, że jest wspaniała i że ci, co to 

napisali na pewno zazdroszczą jej poczucia rytmu, świetnej choreografii 

i stylowego ubrania. Płakała. Mnie też było bardzo przykro, że spotkała 

ją taka niesprawiedliwość. Czuł…m, że powin….m coś zrobić. Stąd pod 

tymi negatywnymi wpisami dodał…m komentarz: „Mówię stop hejtowi! 

Ludzie nie róbcie innym tego, co byłoby dla Was niemiłe!”. Po chwili 

niektóre negatywne komentarze zniknęły. W ich miejscu pojawiły się kciuki 

skierowane do góry. Moja kuzynka rozmawiała z rodzicami na temat 



zaistniałej sytuacji. Finalnie podjęła decyzję o usunięciu filmiku z sieci. 

Szkoda, bo ma talent i mogłaby być inspiracją dla młodych ludzi, którzy 

lubią tańczyć. 

Korzystając z Internetu musimy pamiętać, że wśród nas są osoby o mocnej 

psychice i silnym poczuciu własnej wartości, które potrafią zignorować 

hejt i nie czują potrzeby walki z kimś, kogo nie widać. Trafiają się też 

osoby słabsze, u których hejt może spowodować m.in. poczucie 

skrzywdzenia, obniżenie własnej wartości, poczucie bezradności, 

co w sytuacjach skrajnych może prowadzić do depresji a nawet do 

samobójstwa.  

Dokonując wpisów w Internecie musimy być świadomi, że nie jesteśmy 

anonimowi. Policja, czy prokuratura, na podstawie naszego numer IP 

i pseudonimu, pod jakim podpisujemy się np. na forum internetowym jest 

w stanie ustalić nasze dane osobowe. 

Ponadto hejt jest karalny. Na gruncie kodeksu karnego, hejt może być 

ścigany za zniesławienie i zniewagę, czy za nawoływanie do nienawiści 

i dyskryminacji w Internecie. Grożą za to solidne kary. Za łamanie 

przepisów można otrzymać karę grzywny lub usłyszeć wyrok ograniczenia 

lub pozbawienia wolności. O rodzaju kary i jej sile decyduje sąd 

w graniach przewidzianych ustawą kodeks karny. Ofiara hejtu może 

również z własnej inicjatywy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego 

wnieść pozew o naruszenie jej dóbr osobistych przez hejtera. 

Nie bądźmy obojętni na hejt i mowę nienawiści! Kiedy widzimy, że ktoś 

wyrządza komuś krzywdę - reagujmy, zgłaszajmy, działajmy! Pamiętajmy, 

że im szybciej odpowiemy na hejt, tym mniej krzywdy zrobi innym. 

A co najważniejsze bądźmy ostrożni w wyrażaniu swoich myśli, by nie 

ranić innych. 

 

 



Hejt coraz częściej jest spotykany wśród ludzi, aczkolwiek myślę, 

że najczęściej jest on kierowany do młodych twórców tzw. influenserów, 

którzy nagrywają różne filmy. Często w komentarzach znajdują się różne 

hejty np. pod filmem czy zdjęciem, które wywołało kontrowersję. Ale także 

kiedy komuś się coś nie spodoba, natomiast sądzę, że nie jest to dobra 

forma wyrażania swojej opinii, gdyż słowa potrafią bardzo zranić, a nawet 

mogą prowadzić do zaburzeń psychicznych czy myśli samobójczych, 

ponieważ na każdego inaczej to wpłynie. Niektórzy nie będą się 

przejmować zdaniem innych, a inny będą się tym przejmować. Zdarzają się 

również sytuacje kiedy osoby w dosyć młodym wieku zakładają sobie takie 

konta w mediach społecznościowych i piszą niemiłe komentarze, nie 

wiedząc, że drugą osobę może to zranić. Osobiście nie spotkał…m się 

z hejtem w moją stronę, gdyż nie udzielam się bardzo w internecie. Niestety 

widział…m jak spływa fala hejtu na inne osoby, które coś zrobiły co nie 

spodobało się innym. Myślę, że to nie są osoby od oceniania, ani mówienia 

co ktoś ma robić, a gdy mamy jakieś raniące uwagi do kogoś lepiej 

je zostawić dla siebie. Dużo osób nie przejmuje się już hejtami na swoich 

profilach, ponieważ szczerze mówiąc hejt nigdy nie zniknie z internetu 

i zawsze gdzieś będzie. Dlatego nie warto czytać tych niemiłych 

komentarzy bo te osoby zawsze będą miały Ci coś do zarzucenia. Więc nie 

trzeba się tym przejmować, ponieważ dla innych zawsze będziesz ,,za” 

tzn. za gruby/a, za chudy/a, za bogaty/a czy za biedny/a. A tacy ludzie gdy 

dorosną zobaczą jaką krzywdę wyrządzili innym. Więc ważne jest, żeby 

zapamiętać te słowa: każdy jest piękny na swój sposób, idealny nie jesteś 

wtedy kiedy każdy Ci to powie czy masz wysportowaną figurę tylko wtedy 

kiedy sam siebie zaakceptujesz i pokochasz takim jakim jesteś. 

A najważniejsze jest nie ulegać wpływom innym którym coś się w Tobie 

nie podoba, albo chcą coś w Tobie zmienić aby im się to podobało. 

 

 



Hejt ( z jęz.ang hater nienawistnik, krytykant) w internecie, jest w ostatnim 

czasie powszechnym zjawiskiem. 

Osoby, które udzielają się w internecie, w szczególności w mediach 

społecznościowych, często są narażone na działanie hejtu, nieważne 

czy są to dzieci, młodzież czy też osoby dorosłe. Hejt to rodzaj zazdrości, 

nienawiści lub też w obraźliwy sposób wyrażenie swojego zdania, który 

może nieść za sobą ogromne konsekwencje. Ja osobiście w mediach 

społecznościowych nie jestem zbyt aktywn…, nigdy pod niczyim adresem, 

ani postem nie stosował…m hejtu, ani sam.. nie był…m z tego powodu 

poszkodowan…. Gdyby taka sytuacja zaistniała, na pewno 

poinformował…ym o tym rodziców. Hejt jest bardzo groźny i nikt z nas nie 

chce się z nim spotkać, ponieważ może doprowadzić on np. do poczucia 

obniżenia czyjejś wartości, załamania psychicznego, a nawet śmierci. 

Nie znam żadnej osoby osobiście która doświadczyła przemocy 

w internecie, ale słyszał…m kilka sytuacji w internecie, jedną z nich, która 

zapadła mi w pamięć jest, młody chłopak który przez swoją nieostrożność 

spowodował niegroźny na szczęście wypadek samochodowy, pod jego 

adresem wylała się taka fala hejtu, że nie wytrzymał tego psychicznie 

i popełnił samobójstwo. Dlatego zdaję sobie sprawę, jak straszne mogą 

być konsekwencje hejtu. 

Osoby stosujące hejt są mocne siedząc tylko po drugiej stronie komputera, 

ciekawe czy twarzą w twarz miałyby śmiałość tak się wypowiadać, łatwo 

rzuca się przykre słowa i oskarżenia, nie znając często do tego dokładnie 

danej sytuacji. Uważam, że powinno być to karane, aby takie sytuacje 

nie miały miejsca i czasami lub nawet często złych skutków. 

 

Warto edukować dzieci od najmłodszych lat w kwestii właściwego 

wykorzystywania Internetu. Jak powyżej udało się zauważyć, po pewnym 

czasie sama młodzież może świecić przykładem i odpowiadać na pytanie: 

Jak poruszać się prawidłowo w wirtualnej rzeczywistości? Warto też wziąć 



sobie do serca złotą regułę etyczną czy też zasadę wzajemności, głoszoną 

przez największych mędrców tego świata. 

Tales z Miletu na pytanie, jak należy kierować własnym postępowaniem, 

odpowiadał: „Nie czyńmy tego, co ganimy u innych”. 

Pittakos z Mityleny radził: „Nie czyńmy tego, co nas gniewa u innych”. 

Zasadę tę można również odnaleźć w dialogach Konfucjusza, pracach 

Arystotelesa, Platona, Seneki oraz Izokratesa, Filona z Aleksandrii 

i Hillela. 

I choć ci wszyscy wyżej wymienieni nie mieli swoich kont na Facebooku, 

Twitterze czy Instagramie, nie znali ani Internetu, ani cyberprzemocy, 

nie ulega wątpliwości, że powinniśmy wziąć sobie do serca ich słowa 

i traktować innych tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. 

NIE CZYŃ INNYM TEGO, CZEGO NIE CHCESZ, BY CZYNILI 

TOBIE… 

NIE CZYŃ DRUGIEMU, CO TOBIE NIEMIŁE… 

Cyberprzemoc jest niemiła i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. 

Warto też zapamiętać, że każda PRZEMOC zaczyna się od SŁOWA. 


