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Protokół drugiego posiedzenia Senackiego Zespołu Bezpieczeństwa 

Dzieci i Młodzieży w Świecie Wirtualnym 

28 czerwca 2017 r. odbyło się w gmachu Parlamentu RP drugie 

posiedzenie Senackiego Zespołu Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Świecie 

Wirtualnym. Celem spotkania było przyjrzenie się światowi cyberprzestrzeni 

i zagrożeniom z niego pochodzącym, a także sposobom kontroli poruszania się 

w nim przez młodzież. 

Zaproszona przez przewodniczącego Zespołu, senatora Łukasza 

Mikołajczyka, dr Anna Andrzejewska z Akademii Pedagogiki Specjalnej 

im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie naświetliła problem infoholizmu wśród 

młodych, który prowadzi nieuchronnie do zaburzenia objawiającego się 

odcięciem od świata rzeczywistego, często całkowitą rezygnacją 

z bezpośredniego kontaktu z innymi oraz utratą zainteresowania wszelkimi 

formami aktywności społecznej, poza rozmowami online. Pani doktor 

zaznaczyła, że w obliczu takiej sytuacji kompetencje zapobiegania tej swoistej 

chorobie cywilizacyjnej nie są na wystarczającym poziomie, nie jest też 

sprecyzowane, kto ma się tym zajmować, ponieważ brakuje specjalistów 

do prowadzenia terapii. Infoholizm, jako zachowanie kompulsywne, trudno się 

diagnozuje, jest nierozpoznawalny przez rodziców. Epatowanie niewerbalne 

agresywnymi obrazami z podkładem psychodelicznej muzyki w przypadku gier 

komputerowych niszczy centralny układ nerwowy dziecka, co skutkować może 

odczuwaniem i wyrażaniem tylko emocji dychotomicznych (skrajnych), bądź 

efektem kumulatywnym, kiedy to u dziecka, nawet po 10 latach od styczności 

z przemocą cyberprzestrzenną, może „uruchomić się” jej negatywny wpływ. 

Skrajnym przejawem uzależnienia, na które pani doktor zwróciła uwagę, jest 

tzw. hikikomori, czyli japoński wirus samotności i wyobcowania, bądź bardziej 

wyrazisty ,,bunt zamkniętego pokoju". I tu właśnie należy uczulić rodziców, 

którzy początkowo starają się uszanować potrzebę prywatności swojego dziecka 

i nie ingerują, łatwo przegapiając moment, gdy przestaje ono wychodzić 

z pokoju w ogóle. 

Szukając możliwości zapobiegania takim zjawiskom, członkowie Zespołu 

i zaproszeni goście upatrują rozwiązań w działaniu systemowym, „zdrowej 

antropologii” i działaniu w obrębie rodziny. Senator Mikołajczyk opowiedział 



się za współpracą nauczycieli z rodzicami w tej materii. Aby tak się stało, 

należałoby wpisać profilaktykę akcyjną do programu szkolnego, przeznaczyć 

granty kuratoryjne na projekty uświadamiające i zapobiegawcze oraz 

dokształcanie nauczycieli, którzy znając lepiej te sprawy, mogliby skuteczniej 

wesprzeć rodziców. Poddano też pod rozwagę potrzebę włączenia pracowników 

socjalnych, którzy, po odpowiednim przygotowaniu, wzmocniliby działania 

profilaktyczne. 

Uczestnicy spotkania ocenili, że udostępniono młodzieży narzędzie, 

z którego należy nauczyć ją jeszcze właściwie korzystać i zachować nad nim 

kontrolę. 

Kończąc zebranie, przewodniczący przedstawił plany pracy Senackiego 

Zespołu Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Świecie Wirtualnym na 

najbliższy czas: 

 27 listopada 2017 r. odbędzie się seminarium mające na celu 

skonfrontowanie zjawiska hejtu i hejtingu na arenie 

międzynarodowej, z włączeniem w tę debatę młodych ludzi; 

 

 członkowie Zespołu zamierzają także, pod patronatem kuratoriów, 

ogłosić konkurs dla gimnazjalistów i licealistów pt. ,,Hejter, haker 

i e-obywatel", młodzież przedstawiałaby 1800 znakowe eseje, co 

jednocześnie stanowić będzie wyraz dbałości o język polski 

i propagowanie bezpiecznego funkcjonowania w sieci. 

(A.D.) 


