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Zagrożenia w sieci 
– Kaśka! Na dźwięk swojego imienia niebieskooka dziewczyna podniosła 

głowę znad podręcznika do matematyki i rozejrzała się wokoło. 

Nagle zobaczyła kolegę z klasy. 

– Cześć, Bartek. Nie musisz tak krzyczeć… 

Zawsze dobrze ubrany i zadbany chłopak pokiwał tylko głową i lekko 

się uśmiechnął. 

– Ciągle siedzisz w tych książkach i niczego nie słyszysz. Zaraz zacznie 

się angol. Masz może zadanie? 

Kaśka popatrzyła na kolegę z wyrzutem. 

– No co ty? Nie podzielisz się ze mną wiedzą? Nie bądź taka… – chłopak 

był wyraźnie niezadowolony. 

– Dobra, ale to jest na pewno ostatni raz – podała mu zeszyt. 

Bartek jedynie pokiwał głową i zabrał się do przepisywania ćwiczeń. 

Brak zadania oraz nieprzygotowanie do zajęć były u kolegi od jakiegoś 

czasu normą. To cud, że z lekcji wychodził z trójami. 

*** 

Następnego dni jak zwykle Bartek nie odrobił zadania, tym razem z 

polaka. Chodzenie do gimnazjum i odrabianie jakichś beznadziejnych 

prac domowych wydawało mu się bez sensu. 

„Na co to komu potrzebne? I tak nie uczą nas żadnych pożytecznych 

rzeczy” – wmawiał sobie. 

Uważał, że nauczyciele się go czepiają, że niesprawiedliwie otrzymuje 

złe oceny ze sprawdzianów albo kartkówek bądź za nieprzygotowanie 

się do lekcji. Na szczęście na wagary na razie Bartek nie odważył 

się jeszcze na razie chodzić… 

Kaśka siedziała pod oknem i czytała książkę. W pewnym momencie, podniósłszy głowę, 

zobaczyła uśmiechniętego kolegę. Zmrużyła 
oczy i pomyślała: 

„Ciekawe, czego tym razem zapomniał zrobić…”. 

– Kaśka! Jak się cieszę, że cię widzę. Dałabyś odpisać zadanko z polaja? 

Zupełnie mi wczoraj umknęło, że musimy coś przygotować. 

– Wiesz, może gdybyś zapisał w zeszycie, co trzeba… – zaczęła mówić, 

ale reszta zdania nie przeszła jej przez gardło. 

Zobaczyła jedynie rozłoszczony 

grymas na twarzy swojego 

rozmówcy. 

– Po prostu mi je daj! – 

huknął chłopak. 

Kaśka wystraszyła 

się nie na żarty, 

lecz 

po chwili pomyślała, że nie po to siedzi nad książkami, uczy się porządnie 

i poświęca czas na rozwój, by jakiś agresywny leser na tym 

korzystał. 

Wstała z ławki i popatrzyła koledze prosto w oczy. 

– Nie – powiedziała stanowczo. – Mogę ci pomóc w odrobieniu jakiegoś 

zadania, ale nie dam ci już więcej odpisywać z moich zeszytów. 

Masz przecież dużo czasu na naukę w domu. 

Bartek zacisnął pięści, aż kłykcie mu pobielały. 

– Nic ci do tego. Nie chcesz, to nie, łaski bez, kujonico! – prawie wykrzyczał 

i poszedł do klasy. 



Kaśce zrobiło się przykro, ale wiedziała, że nie mogła postąpić inaczej… 

*** 

Pierwszą czynnością, jaką Bartek wykonywał codziennie po powrocie 

do domu, było włączanie najnowszego modelu komputera ze świetną 

kartą graficzną i dźwiękową. Nowoczesne urządzenie miało mu na 

początku służyć do tworzenia grafiki komputerowej i programowania, 

szybko jednak stało się jedynie narzędziem do grania oraz okazją do 

przesiadywania długich godzin w internecie. 

Nieraz Bartek spał po dwie-trzy godziny na dobę, ponieważ wraz z 

kumplami podbijał kolejne światy w sieciowych rozgrywkach. Nie martwił 

się nauką. Większość zadań odpisywał, a z kartkówek wystarczyła 

mu trója. 

Rodzice nieraz zwracali mu uwagę, przekonywali, by w końcu wziął 

się do konkretnej roboty, ale syn nie reagował na ich prośby. Rozmowa 

kończyła się przeważnie kłótnią o zmarnowanej przyszłości. Poza komputerem 

dla Bartka nie liczyło się nic. Kiedyś jeszcze interesował się 

sportem, ale piłka nożna szybko odeszła w niepamięć. 

Pewnego razu Bartek przejrzał już portale społecznościowe, posłuchał 

muzyki i miał zamiar zalogować się do swojej ulubionej gry, gdy 

usłyszał trzask otwieranego zamka… 

– Bartosz! Zapraszam cię do kuchni na rozmowę! – powiedziała 

zdenerwowana mama. 

Na stole przed nią leżała kartka z drobno zapisanym tekstem. 

– To pismo od twojego wychowawcy. Kolejne! Czemu się nie uczysz? 

Chcesz zostać na jeszcze jeden rok w tej samej klasie? A potem co? Liceum 

to nie przelewki, nie mówiąc już o studiach! Jak ty sobie wyobrażasz 

przyszłość?! – kobieta coraz bardziej podnosiła głos. 

– Nie wyobrażam sobie… – wypalił chłopak. – Mogę nie robić nic. Na 

co i po co? Wszystko i tak jest bez sensu. 

20 21 
– Jak możesz tak mówić?! Kiedyś miałeś tyle zainteresowań, a teraz 

tylko komputer i komputer. Co w nim jest takiego ciekawego? 

– Mam przyjaciół, znajomych, setki znajomych. I gry. I internet. 

Wszystko, czego mi potrzeba, tam się znajduje… – odparł syn. 

– Tak? A wiesz, jak ci przyjaciele naprawdę się nazywają? Jakie 

mają zainteresowania? Oprócz grania oczywiście. Ile mają lat? Czym 

się zajmują na co dzień? Spójrz na siebie, jak wyglądasz – jesteś blady 

jak ściana, masz podkrążone oczy, zaczerwienione, garbisz się. Do 

tego stałe problemy w szkole… – mama nie wytrzymała i rozpłakała 

się z tej bezsilności. 

Bartkowi zrobiło się naprawdę przykro. Wreszcie dotarło do niego, 

że marnuje mnóstwo czasu, że siedzi bez sensu na portalach, choć nic 

naprawdę ciekawego się tam nie dzieje. Przyznał, że brakuje mu spokoju, 

coraz rzadziej potrafi się skupić na dłużej niż dziesięć minut, chodzi 

zaspany i zmęczony. 

– Mamo, proszę, nie płacz już. Ja chyba potrzebuję pomocy… – wycedził 

przez usta Bartek. 

Oboje z mamą postanowili coś zmienić w jego życiu. 
Dominika Banaś 
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