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1. Stypendia rozdane !!!!!  

Dwunastu najlepszych uczniów naszej szkoły  otrzymało prestiżowe stypendium Starosty 

Krakowskiego w roku szkolnym 2013/2014. Jak co roku stypendia przyznawane są 

najlepszym uczniom , którzy mogą pochwalić się wysoką średnią i wybitnymi osiągnięciami. 

Tym razem stypendia otrzymali: 

  

KLAUDIA SZEWCZYK  KL. II A 

KAROL GRUCA  KL. II A 

JUSTYNA BRAŃKA  KL. II B 

KLAUDIA GRABIŃSKA  KL. II B 

KATARZYNA KOZIOŁ  KL. II C 

BARTOSZ GAŁUSZKA  KL. II C 

ALEKSANDRA MROWIEC  KL. II C 

MATEUSZ TORBA  KL. III A 

SYLWIA KŁYŚ  KL. III B 

DOROTA CORA  KL. III C 

MICHALINA GROBLICKA  KL. III C 

DOMINIKA PALONEK  KL. III C 

  

Stypendia najlepszym wręczył 30 września br, starosta Józef Krzyworzeka. Do gratulacji 

dołączyła się vice - starosta Urszula Stochel. 

Cała społeczność szkolna również gratuluje stypendystom wyróżnienia i życzy dalszych 

sukcesów. 

 

 

2. Wybory do Szkolnej Rady Uczniowskiej 

 

Jak co roku odbyły się wybory do SRU. W tym roku 

kandydatami na stanowisko przewodniczącego SRU 

byli: Michał Mirocha, Justyna Brańka, Dominika 

Gubała i Magdalena Chorąży. W wyborach uczniowie 

naszego Liceum zdecydowali dać szansę Michałowi. 

Gratulujemy i życzymy sukcesów w realizacji 

założonych celów. Oczywiście w skład SRU wchodzą 

również pozostali kandydaci. Mamy Nadzieję , że współpraca przyniesie wiele ciekawych 

przedsięwzięć.  

Informujemy jednocześnie, że Szkolna Rada Uczniowska ma swój profil na Facebooku 

zapraszamy do „lajkowania”.  

 



3. Ślubowanie Klas pierwszych. 

 

Tradycyjnie już w Dzień Komisji Edukacji Narodowej odbyło się uroczyste ślubowanie klas 

pierwszych. Przedstawiciele poszczególnych klas złożyli przysięga. Cieszymy się, ze jesteście 

z nami i mamy nadzieję, że czas spędzony w naszej szkole, będzie wspaniałą okazją nie tylko 

do nauki, ale również do rozwijania własnych pasji. Okres szkoły średniej jest też czasem 

zawiązywania wielu przyjaźni. Życzymy wam, aby ten czas był dla was najciekawszym 

okresem waszego młodego życia. 

 

 

4. Młodzież  skawińska poznaje zabytki  Warszawy z Kingą Hałacińską  
 

W dniach 15 – 16 października odbyła się wycieczka historyczna uczniów Liceum  na 

zaproszenie wnuczki płk Andrzeja Hałacińskiego do Warszawy. . W wycieczce wzięła 

udział delegacja uczniów naszej szkoły z klasy 

humanistycznej – 3D: Anna Bębenek, 

Katarzyna Gąsiorowska, Joanna Jędrzejczak, 

Szymon Klimas, Katarzyna Koza, Aleksandra 

Mróz,  Joanna Przebinda, Natalia Rojek, 

Klaudia Westenholz. 

Plan wycieczki był napięty, ale również 

szalenie interesujący! Po przywitaniu się z 

Panią Kingą,  byliśmy już w drodze do 

Sulejówka, gdzie czekała na nas ciekawa 

opowieść o Józefie Piłsudskim, a także zwiedzanie poświęconego mu muzeum. Później 

nastąpił powrót do Warszawy, naładowanie akumulatorów w stołecznej restauracji serwującej 

szybkie dania, a w finale spacer z przewodnikiem po Powązkach. Z należytą powagą, ale też 

czasem i koniecznym uśmiechem słuchaliśmy arcyciekawych opowiadań przewodnika. Po 

tym wciągającym zajęciu udaliśmy się do domu pani 

Kingi, gdzie spożyliśmy posiłek i wysłuchaliśmy 

opowieści o przodkach pani Kingi. Absolutnie każdy z 

nas był niezmiernie zadowolony z możliwości 

wysłuchania tej wyśmienitej gawędy. Ale to nie był 

jeszcze koniec przygód w tym dniu. Późnym 

wieczorem rozpoczęliśmy projekt nazwany roboczo 



„Warsaw by night”. Miał on na celu zwiedzenie warszawskiej starówki przy świetle gwiazd! 

Gdy wróciliśmy do mieszkania pani Kingi, byliśmy na tyle zmęczeni, że po kąpieli każdy z 

nas zasnął kamieniem. 

 Pierwszym naszym przystankiem, w drugi dzień pobytu, było Muzeum Powstania 

Warszawskiego. Zwiedzanie tego miejsca wywołało u nas 

masę pozytywnych emocji! Bardzo zaangażowało nas 

zbieranie kartek z opisami przebiegu poszczególnych dni i 

etapów powstania. Kolejnym przystankiem było Centrum 

Nauki Kopernik. Idealnie połączyliśmy tam naukę z zabawą, 

jednocześnie nabierając pozytywnej energii na dalszą część 

dnia. Bardzo cieszyła nas możliwość kontaktu 

bezpośredniego z „eksponatami”;) Po wizycie w tym 

wspaniałym miejscu udaliśmy się do mieszkania pani Kingi, 

aby odebrać nasze rzeczy i z nimi udaliśmy się na Dworzec 

Centralny, skąd wyruszyliśmy w podróż powrotną do stolicy 

Małopolski. Po trwającej trzy godziny eskapadzie 

zawitaliśmy na Dworcu w Krakowie. Następnie po 

niedługim czasie dotarliśmy do Skawiny, gdzie w świetnych 

nastrojach rozeszliśmy i rozjechaliśmy się do naszych 

domów. 

                Z cała pewnością możemy uznać, że wycieczka ta była wspaniałym wydarzeniem 

tak edukacyjnym, jak i rozrywkowym! Cieszymy się, że mogliśmy reprezentować naszą 

szkołę! Dziękujemy też za zaproszenie pani Kindze Hałacińskiej!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Skawiński Przegląd Pieśni Patriotycznych 

 

 

8.11.2013 r. przy współpracy Muzeum 

Regionalnego, Centrum Kultury i Sportu oraz Liceum 

Ogólnokształcącego w godzinach na hali sportowej przy 

Liceum Ogólnokształcącym odbył się  Skawiński 

przegląd Pieśni Patriotycznej. W przeglądzie oprócz 

uczniów z Liceum  wzięli udział uczniowie z 

Przedszkola Samorządowego nr 3  z piosenką „Pierwsza 

kadrowa”  , Szkoły Podstawowej nr 2 - „Przybili ułani”; 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  w piosence- 

„Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos” reprezentowały 

Mai Łuc i Emilii Kasprowicz, „Kołysanka leśna”, „Serce w 

plecaku”; Gimnazjum im. Jana Pawła II w Radziszowie - 

„Mury”, „Mur”; Gimnazjum nr 2 - „Serce w plecaku”, „Rapsod 

o pułkowniku Lisie-Kuli”; Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych - „Piechota", „Biały 

Krzyż”; Liceum Ogólnokształcące - miks pieśni patriotycznych, „Mury”, „Przybyli ułani pod 

okienko”. 

Wszyscy zgromadzeni wspólnie zaśpiewali Marsz Pierwszej Brygady”, „O mój rozmarynie”, 

„Białe róże”, „Boże coś Polskę” i wywołana przez publiczność „Rota”. 

Miejmy nadzieję, że Przegląd Pieśni Patriotycznych na stałe wpiszę się w tradycje naszego 

Liceum, ponieważ była to niezwykła lekcja patriotyzmu, powiewały biało-czerwone flagi, 

widać było autentyczną radość i dumę  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ALKOHOL ZABIERA WOLNOŚĆ  

  

- Oprócz działalności Punktu Konsultacyjnego dla Rodzin w Kryzysie – ciągnął swą 

wypowiedź Krzysztof Kawecki, odpowiedzialny w ośrodku za profilaktykę 

antyuzależnieniową – zadaniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych jest m.in. stwarzanie możliwości zwiększenia dostępności leczenia 

odwykowego poprzez finansowanie dodatkowych zajęć terapeutycznych w programach 

ponadpodstawowych dla osób uzależnionych i ich rodzin, udział w konferencjach oraz 

objęcie szkoleniami z zakresu profilaktyki i problemów alkoholowych oraz przemocy 

domowej – policji, poradni, nauczycieli, pedagogów, wychowawców czy organizacji 

pozarządowych. Ponadto należy tu wspomnieć o wspieraniu działalności grup 

samopomocowych działających na terenie gminy, dofinansowaniu dorocznego Balu 

Abstynenta i udziały w zlotach trzeźwościowych, a wreszcie… - i tu pan Krzysztof przerwał, 

ujrzawszy wstającego z miejsca, z zamiarem wyjścia z sali, podopiecznego Pawła Maziarki.  

- Paweł, coś się stało? – zapytał.  

- Opowiada pan farmazony – zaczepnie odparł Paweł. – Takie programy są kompletnie nic nie 

warte i pewnie sam Pan o tym wie! Niech się Pan mną nie przejmuje. Wychodzę.  

- Jeśli jednak mogę Cię prosić o pozostanie w sali, będę zobowiązany. Muszę z Tobą pogadać 

– tu wychowawca wymownie ściszył głos, zbliżył się do  

Pawła i dodał: - Mam do Ciebie sprawę. Zaczekaj chwilę, stary. To dla mnie ważne.  

***  

- Fajnie, że zostałeś, bo wiesz… - zaczął pan Krzysztof, ale Paweł mu przerwał.  

- Nie wiem co Pan chce ode mnie, ale… niech Pan nie liczy, że się Panu uda – ja ten cały 

wasz program mam gdzieś i tyle  

– Paweł obrócił się na pięcie z zamiarem odejścia, ale pan Krzysztof złapał go za ramię…  

- Chłopie, uwierz, że Cię zainteresuje to, o czym chcę Ci powiedzieć. Więc może wrzuć na 

luz i posłuchaj starszego kolegi  

– pan Krzysztof nie dawał za wygraną. – Dopiero dwa miesiące się tu z Wami w tym 

„poprawczaku” męczę – wymownie puścił oko do młodego gniewnego 

 – ale nie chciałbym po prostu zrobić tylko tyle, ile do mnie należy. Chcę z Wami coś 

osiągnąć. A Ty… Ty możesz mi w tym pomóc! Wiem, że nieźle grasz w piłkę nożną. A za 

miesiąc rusza liga osiedlowa…  

***  

- Jak nastawienie przed treningiem? - zapytał pan Krzysztof Pawła.  



- Wie Pan co? – Maziarka na chwilę zawiesił głos – cholera, chyba nikomu tego nie 

mówiłem, ale jest Pan kimś… Nie to co ci pozostali. Tylko: „to źle, tamto nie tak”. Pan w nas 

widzi ludzi! Dawno się tak nie czułem. Tak, wiem, zmarnowałem sobie życie…  

- Paweł, masz 16 lat! W tym wieku oceniasz, że zmarnowałeś życie? – przerwał mu Kawecki 

 – Przecież to nonsens! Nie tacy jak Ty wychodzili z problemów.  

- Przecież Pan nie zna mojego życiorysu… Co Pan w ogóle może wiedzieć?  

Pan Krzysztof nic nie odpowiedział, uznał, że milczenie sprawi, że Paweł sam zacznie 

mówić… I rzeczywiście Paweł kontynuował swą wypowiedź:  

- Miałem 5 lat jak umarł mi ojciec. Nie znałem go właściwie. Są tacy, co mówią, że dobrze, 

że nie znałem. Wie Pan co się stało? Był pijany i roztrzaskał się na drodze. Matka też nie 

stroni od alkoholu, nawet po śmierci ojca. Tak, jestem dzieckiem ulicy. Taki mój los i się od 

tego nie uwolnię! Nie uwolnię się, rozumie Pan? – głos Pawła podniósł się.  

- Dlaczego tu jesteś? – spytał wychowawca.  

- Przypadek. Wojny kibiców. Rzadko w nich uczestniczyłem. Ale od roku częściej. I za 

trzecim czy czwartym razem goniliśmy jednego „wroga”. Nas ze dwudziestu, on sam. Gdy 

już go mieliśmy, szef naszej bandy mówi do mnie: „Młody, twoja kolej”. Ja stoję, a on: „jest 

twój, rozpruj go”. Miałem nóż, ale każdy miał. Nie wiedziałem co robić. Wiedziałem tylko, 

że jak go nie dźgnę – sam będę miał przerąbane. Wtedy usłyszałem policyjne syreny. I wie 

pan co? Wszyscy zwiali, a ja go dźgnąłem. W udo, prawie nic mu się nie stało. Ale zostałem 

jako jedyny, w dodatku - pijany. I wzięli mnie. Matka nawet specjalnie nie płakała za mną. W 

końcu jedna gęba mniej do wyżywienia. Pewnie tak się jej wydawało, ale ja od paru lat sam 

się utrzymywałem. Kradłem. Tak, panie Krzysiu, jestem w niewoli. I nie chodzi mi o 

poprawczak. Ja piję, palę, kradnę… No, tu może jest mniej okazji. Tak czy inaczej – już 

nigdy nie będę żył inaczej – Paweł odwrócił wzrok.  

- Spotykamy się jutro o 18 na treningu – Kawecki uznał, że nie ma sensu ciągnąć rozmowy i 

powiedział pierwsze co mu do głowy przyszło…  

***  

- Cześć, Paweł! Za dwa tygodnie zaczynamy ligę – powitał kapitana drużyny pan Krzysztof, 

podając mu rękę.  

– Jak nastawienie?  

- Normalnie. Mam nadzieję, że się bardzo nie skompromitujemy – uśmiechnął się Paweł.  

- Początek będzie trudny, nie wątpię, ale wytrzymajmy parę miesięcy – odparł pan Krzysztof. 

- Zobaczycie, że postęp będzie widoczny. Wasz zapał jest dla mnie budujący! A i dyrektor się 



zapalił do tego, by drużynę wspierać. Mówi, że jak awansujemy do półfinałów, to da kilka dni 

wolnego, żebyśmy jakiś obóz przygotowawczy zrobili!  

- No co Pan? Łysol to powiedział!? Niemożliwe! – Maziarka zaśmiał się głośno.  

- Paweł… - zaczął cicho wychowawca. – Zacznij wierzyć w siebie. Życie miałeś niełatwe. 

Przez to jesteś tu. Jak sam mówisz: zniewolony. Ale tak naprawdę dla Ciebie to szansa.  

***  

- Szefie, miałeś rację! Ale dżez! My naprawdę to wygraliśmy! – Paweł promieniał ze 

szczęścia po wygranym ostatnim meczu grupowym, dający awans do finałów ligi osiedlowej.  

- To co, po piwku? - prowokacyjnie zapytał Kawecki.  

- Nie wiem jak Pan to robi, bo tyle razy, ile na Pana byłem wściekły – nie byłem na nikogo. 

Ani na ojca, ani na matkę, choć mam powody, by ich winić za swój los. Powiem coś Panu… 

Na żadnej lekcji  

w szkole, na żadnych zajęciach, tu, w „poprawczaku”, ba, na wszystkich tych lekcjach razem 

wziętych, łącznie z lekcjami życia – na żadnym nie nauczyłem się tyle co od Pana. Tak, 

piłem. Bo co innego miałem robić. Tak, rozrabiałem, bo ci, z którymi piłem – rozrabiali. 

Ale… ja już nie chcę – Paweł, chcąc ukryć łzę płynącą po policzku, zawiesił wzrok na 

niebie…  

- Stary, ja też Ci coś powiem… Mnie jeszcze nigdy nic nie dało tyle radości, co praca z Tobą. 

Ty jesteś nie tylko sportowym talentem, Ty masz też talent do życia! I talent do 

zaprzyjaźniania się z ludźmi. Mów mi po imieniu, po prostu Krzysiek – Kawecki też nie 

potrafił ukryć wzruszenia. – A, no a teraz idź do chłopaków, nacieszcie się razem!  

***  

- Szanowni Państwo! Wiem, że bawicie się dobrze, ale chciałbym żebyście mnie posłuchali 

na kilka minut… To dla mnie szalenie ważne – Paweł zwrócił się do gości na jego i Moniki 

przyjęciu weselnym. – Jest tu na sali ktoś, komu chciałbym szczególnie podziękować. Ale 

żeby to zrobić, musiałbym opowiedzieć kawałek historii swojego życia. Historii, której 

większość z Was nie zna… - zaczął Paweł.  

- Podsumowując, chcę powiedzieć, że - proszę mi uwierzyć - gdyby nie ten człowiek, ani 

mnie, ani Was – nie byłoby dzisiaj w tym miejscu – mówił Paweł 10  

minut później. - Mnie być może w ogóle by nie było. Gdy miałem 14 lat, alkohol był moim 

jedynym przyjacielem. Gdy miałem 16 lat, byłem na krawędzi życia. Nieudana – szczęśliwie 

– próba samobójcza. I początek znajomości z Krzyśkiem. To dzięki niemu teraz znacie mnie 

jako piłkarza ekstraklasy i reprezentanta Polski. To z nim założyłem fundację FootAlco 

wspomagającą młodych ludzi pogrążonych w nałogu alkoholowym, przede wszystkim za 



sprawą sportu. To dzięki Krzyśkowi poznałem Monikę. I dzięki niemu dla Was jestem kimś. 

Ale najpierw musiałem być kimś dla niego. Krzysiek, dziękuję bardzo… Szanowni goście, 

bawcie się świetnie. Dziękuję, że wysłuchaliście mojego rozliczenia z życiem. Uznałem, że to 

najodpowiedniejszy moment…  

  

 

 

 

7. Uzależnienie od Internetu 

 

Jak można uzależnić się od rzeczy najzupełniej normalnych, czy też nawet jak 

najbardziej potrzebnych i wartościowych? Gdzie przebiega granica pomiędzy pracą a 

pracoholizmem, pomiędzy przydatnością komputera a jego toksycznością?. Te pytania 

pojawiają się coraz częściej. Analizując coraz obfitszą literaturę problemu, można dojść do 

wniosku, że uzależnienia powoli stają się istotą naszej cywilizacji. Psychologia – pisze P. 

Kryska –  która rosła w siłę, opisując i lecząc tak częste u początków naszego wieku nerwice, 

coraz więcej miejsca poświęca uzależnieniom i osobowościom ludzi uzależnionych. 

Nałóg – według tejże literatury – to mocno utrwalona skłonność do wykonywania 

mniej lub bardziej przyjemnych czynności, które są często szkodliwe dla zdrowia, a także 

potępiane przez otoczenie, np.: alkoholizm, nikotynizm, narkomania. Jego źródło tkwi w 

przyjemnościach dostarczanych przez określone przedmioty, w potrzebie ucieczki w inny 

świat przed cierpieniem fizycznym czy zagrożeniem. Walka z nałogiem jest bardzo trudna. Po 

wnikliwej diagnozie konieczne jest postępowanie terapeutyczne, np.: zmiana środowiska, 

stosowanie leków, psychoterapia.  

Czy nadmierny kontakt z  Internetem można również zaliczyć do nałogów takich jak 

palenie tytoniu, alkoholizm czy narkomania? W rozważaniach o uzależnieniu od IRC(IRC to 

usługa umożliwiająca łączenie się - za pomocą odpowiedniego programu - z kanałami 

tematycznymi, w których można rozmawiać z wieloma przebywającymi tam osobami 

jednocześnie), a szerzej – o uzależnienia od Internetu – można często spotkać się z analogiami 

do alkoholizmu, uzależnieniu od telewizji czy od gier komputerowych, a nawet – od telefonu. 

Podobieństwa te istnieją, choć widoczne są też różnice. 

Człowiek uzależniony myśli o IRC nawet wtedy, gdy nie jest w sieci. Odczuwa 

irytację, a nawet wręcz agresję, gdy musi opuścić swój ulubiony kanał na IRC. Wchodzi na 

IRC by uciec od swych problemów życiowych. Przed intensywnym korzystaniem z IRC nie 



powstrzymują go nawet wysokie koszty – wysokość rachunków za telefon czy opłat w 

kawiarence internetowej. 

Odczuwa potrzebę spędzania w Internecie dużej ilości czasu i często traci kontrolę nad 

tym, ile owego czasu spędza. Ukrywa przed rodziną i znajomymi to, ile rzeczywiście czasu 

spędza w Internecie. Używanie IRC wpływa negatywnie na jego życie uczuciowe, życie 

towarzyskie, naukę czy karierę zawodową. 

Badający uzależnienia wskazują, że łatwiej jest uzależnić się od czegoś, co daje iluzję 

lepszego świata, co jest odskocznią od codziennych problemów. Warunek ten dobrze 

spełniają narkotyki i alkohol, ale również coś, co szerzej nazywa się wirtualną 

rzeczywistością. Przedsionkiem do owej wirtualnej rzeczywistości jest IRC. 

Niebezpieczne w uzależnieniu od IRC jest to, że ulegają mu ludzie młodzi, uczniowie 

i studenci, którzy z reguły nie mają jeszcze wykształconych mechanizmów obronnych wobec 

mediów i pewnego dystansu do nowinek technicznych. Spędzają oni wiele czasu przed 

komputerem, zajmują ich gry komputerowe, często także rozgrywki w sieci. IRC – bez 

przerwy zatłoczony wirtualny świat pełen ludzi, dla których nie istnieje dystans płci, wieku i 

pozycji społecznej – jest dla nich bardzo atrakcyjny. Uzależnienie dotyczy także samych 

rodziców. Bywa, że wyprawiają dzieci do szkoły a później wiele godzin spędzają przed 

monitorem komputera i to nie zawsze zawodowo. Ten inny świat pozwala im, nie myśleć o 

problemach rodzinnych, obowiązkach domowych czy kłopotach w pracy.  

Uzależnienie od Internetu staje się coraz poważniejszym problemem społecznym. 

Ludzie uzależnieni spędzają dużą część swojego czasu z Internetem, co powoduje, że zaczyna 

go im brakować na inne ważne sprawy – pracę, naukę, odpoczynek, życie rodzinne czy 

kontakty towarzyskie.  

Czy o osobach, które „całymi dniami”, przesiadują przed monitorem komputera 

„chatując” ze znajomymi, ściągając pliki czy przeglądając pocztę lub listy dyskusyjne, można 

mówić, że są internetoholikami? To zależy czy czas, który spędzają w sieci nie przeszkadza 

im w prowadzeniu normalnego życia, wypełniania swoich obowiązków domowych, 

zawodowych czy szkolnych.  

Jedną z przyczyn uzależnienia tkwi w anonimowości. Każdy może podawać się za 

kogo chce i trudno to innym współużytkownikom zweryfikować, a to pozwala na 

dowartościowanie siebie, występowanie w roli o jakiej marzy się w życiu codziennym. 

Również dostępność informacji połączona z wygodą jaką oferuje Internet może spowodować 

uzależnienie. Obecnie nie trzeba nawet wychodzić z domu, żeby np. regulować rachunki, a 

wiele informacji byłoby w ogóle niedostępnych dla przeciętnego człowieka gdyby nie sieć. 



Uzależniony internauta preferuje wirtualny kontakt z osobami, których nie zna niż osobisty 

kontakt z osobami najbliższymi, a dłuższy okres bez Internetu wywołuje u niego zespół 

objawów psychopatologicznych, najczęściej objawiający się pogorszeniem nastroju, 

odczuwaniem nieokreślonego niepokoju, drażliwością, a nawet kłopotami ze snem i 

zaburzeniami seksualnymi. Po prostu świat znajdujący się poza ekranem monitora staje się 

pusty, nie ma do zaoferowania nic ciekawego w porównaniu z nieprzebranymi atrakcjami 

znajdującymi się w Internecie.  

Niektórzy badacze twierdzą, że najczęściej problem uzależnienia od sieci dotyka 

osoby, które wcześniej cierpiały z powodu innych zaburzeń psychicznych, mają niską 

samoocenę, nieprawidłowo ukierunkowują swoje popędy lub też są lub były już uzależnione 

od różnych substancji, a nawet osoby o ponad przeciętnym ilorazie inteligencji. Problem 

uzależnienia od Internetu nabiera znaczenia przede wszystkim w krajach o wysoce 

rozwiniętym systemie telekomunikacji. W Polsce natomiast z racji wysokich kosztów 

korzystania z Internetu uzależnienie nie stanowi jeszcze problemu społecznego. Coraz 

groźniejsze może być jednak rozpowszechnianie się stałych łączy, co może wywołać 

prawdziwą epidemię uzależnień. 

Dla sprawdzenia poziomu uzależnienia od Internetu proponuje się odpowiedzieć na 

szereg pytań typu: Czy spędzasz więcej czasu żeglując po Internecie, niż myślisz, że 

powinieneś? Czy zdarza Ci się traktować Internet jako ucieczkę przed kłopotami lub złymi 

nastrojami? Czy ktokolwiek z Twojej rodziny lub przyjaciół uważa, że zbyt dużo czasu 

spędzasz przy komputerze? Czy sprawia Ci trudność nie korzystanie z Sieci przez kilka dni? 

Czy żeglowanie w Sieci odbija się niekorzystnie na Twojej pracy lub nauce? Czy są jakieś 

szczególne miejsca w Sieci lub strony, którym jest Ci wyjątkowo trudno się oprzeć? Czy 

masz problem z kontrolowaniem swoich zakupów w Internecie? Czy wolisz rozmawiać „on – 

line”, niż twarzą w twarz? Czy czerpiesz dużo przyjemności i satysfakcji z korzystania z 

Internetu? Odpowiedź – cztery razy tak – wskazuje na potrzebę zachowania ostrożności i 

umiaru w odwiedzaniu ulubionych miejsc w Internecie. Pięć lub sześć odpowiedzi 

twierdzących – wskazuje ostatnią szansę na szybkie rozwiązanie problemu i uniknięcie 

głębokiego uzależnienia. Siedem lub więcej twierdzących odpowiedzi stanowi, zachętę do 

zastanowienia się nad sobą. Z racji wysokiego poziomu uzależnienia. Osoba taka winna 

poszukać fachowej pomocy terapeutycznej albo rozwiązać swoje problemy, przed którymi 

ucieka w świat Sieci. 



Warto też zapoznać się z „Dekalogiem internauty” przygotowanym z okazji Dnia 

Środków Społecznego Przekazu. Jest to jednocześnie próba zwrócenia — w skrótowy sposób 

– uwagi na problemy, jakie wiążą się z użytkowaniem Internetu. 

Dekalog internauty:  

1. Nie traktuj komputera jak bożka.  

2. Miej świadomość, po co przed nim zasiadasz.  

3. Pamiętaj, że za drzwiami Internetu nie wszystko jest dobre.  

4. Czuwaj nad tym, co robi twoje dziecko; poszerzaj swoją wiedzę.  

5. Nie zabijaj czasu i talentów przed komputerem.  

6. Nie lekceważ zagrożeń płynących z sieci.  

7. Nie - piractwu i hackerom.  

8. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania w kontaktach internetowych. 

9. Nie zaniedbuj czynienia dobra za pośrednictwem sieci.  

10. Ani nie zastępuj przyjaciół komputerem.  
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