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kusi, nęci, uzależnia

W NastĘPNYM NUMeRZe
l aNIołoWIe MetRa – W  latach 80-tych dla 
większości pasażerów nowojorskie metro było pie-
kłem. Zabójstwa, gwałty, kradzieże i  pobicia były na 
porządku dziennym. I  nagle pojawili się Guardian 
Angels. Początkowo sądzono, że to kolejny gang. 
l CoŚ sIedZIało MU W  GłoWIe – Damian 
Grzelski został zamordowany 8 listopada 1996 roku 
w mieszkaniu w bloku w Fordonie, dzielnicy Bydgoszczy. 
Ciało znalazł jego ojciec, kiedy wrócił po pracy do domu. 
Damian leżał w przedpokoju w kałuży krwi, miał podcięte 
gardło. Lekarz sądowy doliczył się kilkunastu ran kłutych, 
zadanych prawdopodobnie nożem. Miał tylko 14 lat.
l Jak to Jest ZaBIć? – Szesnastoletni 
Mikołaj w rodzinnej, podhalańskiej wsi, miał ksywkę 
„Śmieszek”. Nie bez powodu. Leciutki uśmiech nie 
zniknął z  jego twarzy, nawet wtedy, gdy w  góralskim 
stroju leżał już w trumnie.
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Internautka z województwa dolnośląskiego na jed-
nym z  komunikatorów internetowych umieściła 
tajemniczy wpis, który zaniepokoił mieszkankę 

Śląska. Czujna 15-latka nawiązała rozmowę z wirtual-
ną znajomą i pomogła uratować 16-latkę, która chciała 
odebrać sobie życie. Dzięki wzorowej reakcji nastolatki 
ze Śląska, jej pedagoga szkolnego oraz współpracy 
policjantów z  Jasienicy, katowickiego wydziału do 
walki z  cyberprzestępczością oraz mundurowych ze 
Świdnicy, nie doszło do tragedii. Cała akcja trwała 
niespełna 3 godziny, pomimo że początkowo znany 
był tylko internetowy pseudonim nastolatki planującej 
popełnić samobójstwo. - Kto wie, jakby zakończyła się 
ta historia, gdyby nie wnikliwość i odpowiedzialność 
dziewczynki z Jasienicy – podkreślili śląscy policjanci.

Internet i  korzystający z  niego ludzie uratowali 
życie nastolatki. Serce rośnie, kiedy czytam takie 
informacje. Dzisiaj nikt już chyba nie wyobraża sobie 
życia bez smartfonów, komputerów, serwisów interne-
towych, mediów społecznościowych. Internet wdarł 
się w nasze życie szybciej niż jakikolwiek inny wyna-
lazek w dziejach ludzkości i tak bardzo zmienił nasze 
funkcjonowanie. Z  drugiej strony – jak często alar-
mują psycholodzy – uzależnia tak samo jak alkohol, 
narkotyki i hazard. Coraz częściej globalna wioska jest 
miejscem popełniania przestępstw, które jeszcze przed 
kilkoma laty były nieznane organom ścigania. Temu 
tematowi poświęcamy nasz raport pt. „Wszystkie grze-
chy internetu”. Przyjemnej lektury... 

krzysztof kilijanek
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Słowo stalking weszło już do powszechnego obie-
gu i przeciętnym ludziom nie trzeba wyjaśniać, na 
czym on polega. Świat nie stoi w miejscu i pędzi do 
przodu. Za sprawą rozwoju internetu pojawiają się 
nowe zagrożenia, które jeszcze kilka lat temu były 
nieznane organom ścigania. Seksting, sekstortion 
i grooming to tylko niektóre z nich. W sieci nie 
każdy jest tym, za kogo się podaje i nie zawsze 
szczerze mówi o swoich intencjach. Szczególnie 
boleśnie przekonują się o tym ci wszyscy, którzy za 
pośrednictwem internetu szukają swojej drugiej 
połówki. 

Wszystkie
grzechy internetu

Jolanta WaleWska
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Internet to cudowna rzecz… 
Pod warunkiem, że jest wyko-
rzystywany rozważnie przez 
mądrych ludzi, którzy kie-
rują się dobrymi intencjami. 

Ale ma on też swoje negatywne 
strony. Jednym z takich przejawów 
jest internetowa cyberprzemoc, 
która dotyczy szczególnie młode-
go pokolenia. Najczęstszymi ofia-
rami i  sprawcami cyberprzemocy 
są koledzy lub koleżanki z  klasy, 
lecz czasami także osoby komplet-
nie obce. Według Raportu Norton 
Online Family prawie 79 proc. 
dzieci z Polski przyznało, że miało 
złe doświadczenia w  sieci. Ponad 
połowa miała co najmniej jedno 
poważne negatywne doświadcze-
nie, jak np. otrzymanie nieprzy-
zwoitego zdjęcia od obcej osoby, 
zastraszanie lub stało się ofiarą 
cyberprzestępstwa.  

Eksperci alarmują: w  sieci gra-
sują oszuści, a niewinna konwersa-
cja może mieć dramatyczny finał. 
To coraz większy problem młodego 
pokolenia, które nie widzi w  tym 
niczego zdrożnego. Niemal każ-
dego dnia młodzi ludzie wysyłają 
swoje intymne zdjęcia innym oso-
bom. Pół biedy, gdyby byli to przy-
jaciele, do których mają zaufanie. 
Ale nie! Oni dzielą się swoimi foto-
grafiami nago z  kompletnie nie-
znanymi ludźmi, których dopiero 
niedawno poznali w internecie. Nie 
zdają sobie sprawy, że takie zdjęcia 
trafiają potem na strony z  porno-
grafią albo mogą służyć do szantażu 
i wymuszeń seksualnych. Nie jest to 
bynajmniej marginalne zjawisko! 

Jak wynika z  przeprowadzonej 
przed kilkoma miesiącami przez 
NASK ankiety, co dziesiąty polski 
nastolatek przynajmniej raz w życiu 
wysłał swoje intymne zdjęcie osobie 
znanej tylko z  internetu. Rodzice 
zazwyczaj nie wiedzą, co ich dzieci 
robią w  sieci. Jeśli myślą, że mają 
nad tym kontrolę, to jest to kontro-
la pozorna, ponieważ dzieciaki są 
coraz „zdolniejsze”. Przed rokiem 
media opisały przypadek 5-letniego 
Brytyjczyka, który iPadem zrobił 
i  wysłał innemu dziecku zdjęcie 

swoich sfer intymnych. Sprawą 
zainteresowała się policja, ponie-
waż w Wielkiej Brytanii posiadanie 
i  przesyłanie nagich wizerunków 
osób poniżej 18. roku życia – nawet 
jeżeli są to własne zdjęcia – jest 
zakazane. Podobnie jest w USA czy 
Kanadzie. Dotąd najmłodszymi 
sprawcami tego typu przestępstw 
były dzieci 8- i 7-letnie. Pięciolatek 
z  hrabstwa Durham na północy 
kraju jest najmłodszym dzieckiem, 
które dopuściło się sekstingu.

Także w  Polsce trzeba bić na 
alarm, bo dzieci i  nastolatko-
wie coraz częściej są na celow-
niku pedofilów, którzy nagminnie 
wykorzystują media społecznościo-
we do zdobywania nowych ofiar. 
Sprawcy w  taki sposób nakłaniają 
dzieci do przesyłania im zdjęć por-
nograficznych lub proponują im 
seks. Liczba przestępstw seksual-
nych wobec najmłodszych, a zwią-
zanych z aktywnością w internecie, 
w Polsce systematycznie rośnie. Jak 
wynika z  „Raportu o  stanie bez-
pieczeństwa”, jeszcze w  2010 roku 
były zaledwie 34 takie sprawy, 
w  2015 roku policja prowadziła aż 
281 podobnych postępowań. To 
tylko oficjalne statystyki, a przecież 
można się domyślać, że skala zjawi-
ska jest o wiele większa.



Pierwsze doniesienia o  prze-
mocy rówieśniczej w interne-
cie pojawiły się na początku 

XXI wieku. Był to m.in. przypa-
dek japońskiego ucznia nagrane-
go w  krępującej sytuacji w  szatni 
szkolnej kamerą w telefonie komór-
kowym, sprawa zdjęcia amerykań-
skiej uczennicy, której fotografia 
przerobiona została na zdjęcie 
pornograficzne, czy historia filmu, 
w którym chłopiec z Kanady niepo-
radnie odgrywa scenę walki z filmu 
„Gwiezdne Wojny”. Wszystkie te 
przypadki zyskały rozgłos właśnie 
dlatego, że upublicznione materia-
ły zrobiły w  sieci szybką i  dużą 
„karierę”, a  ofiary poniosły bardzo 
poważne konsekwencje.

Cyberoprawcy – z  pozoru ano-
nimowi – sądzą, że w cyberświecie 
wszystko im wolno i  że pozostaną 
bezkarni. Czują, że mogą więcej niż 
w  realnym świecie. Niemal zawsze 
uczą się w tej samej klasie czy szkole, 
a ofiarę mijają codziennie na kory-
tarzu. Matki i  ojcowie nie dopusz-
czają do siebie myśli, że ich syn lub 
córka mogą być cyberoprawcami. 
W  przeciwieństwie do przemocy 
fizycznej, cyberprzemoc nie zosta-
wia śladów na ciele i  nie widać 
jej gołym okiem. Prześladowanie, 
zastraszanie, nękanie, wyśmiewa-
nie innych osób z wykorzystaniem 
internetu może jednak mieć tra-
giczne konsekwencje: tak dla nasto-
latków, jak i  dla dorosłych. Niech 
tylko te dwa przykłady będą prze-
strogą dla innych...

Adam jest młodym Hiszpanem, 
pracuje jako menager w firmie han-
dlowej. Nie wyróżnia się niczym 
szczególnym na tle rówieśników. 
W  wolnych chwilach lubi usiąść 
przy komputerze. Któregoś dnia, za 
pośrednictwem Skype’a  odezwała 
się do niego piękna nieznajoma… 
Napisała, że ma na imię Amelia, 
ma 26 lat i  jest samotna. Spokojna 
i  uśmiechnięta kasjerka z  super-
marketu deklarowała, że uwielbia 
muzykę i  szuka kogoś, kto będzie 
jej towarzyszył w  „przygodach”. – 
Porozmawiaj ze mną, abym mogła 
cię zobaczyć. Mój adres na Skypie 
to… Adam dał się nabrać. Obraz 
był wysokiej jakości. Po drugiej 
stronie ekranu siedziała piękna 
dziewczyna w  skromnej bieliźnie. 
Skromnej, ale już na pierwszy rzut 
oka na pewno drogiej. Zaczął kon-
wersację, podał jej adres swojej 
strony na Facebooku, bo chciała 
wiedzieć, z  kim naprawdę ma do 
czynienia. – Jestem w  pokoju, pra-
wie całkiem naga. Chcesz się prze-
konać? – zapytała nagle po kilku 
minutach rozmowy. Nie zaprote-
stował. Zaczęła go namawiać, by 
pokazał swoją twarz, potem by 
zdjął bieliznę i zaprezentował swoją 
męskość. Obiecywała rewanż i  coś 
więcej. Adam był w  siódmym nie-
bie. Słyszał o  cyberseksie, ale nie 

RapoRt „Detektywa”
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spodziewał się, że może to być aż 
tak ekscytujące. Był sam w  domu, 
narzeczona wyjechała w  delega-
cję. Zaczął uprawiać seks przed 
ekranem komputera. Gra wstęp-
na, potem ciąg dalszy. Dziesięć 
minut później usłyszał słowa, które 
podziałały jak kubeł lodowatej 
wody na podnieconego mężczyznę. 
– Postanowiłem zrujnować twoje 
życie! To będzie okropne! Katastrofa! 
Piekło na ziemi!

Nagle na ekranie kompute-
ra pojawił się jakiś mężczyzna. 
Zagroził, że opublikuje film z  jego 
seksualnych igraszek w  interne-
cie, a  link do nagrania dostaną 
wszyscy jego znajomi z Facebooka. 
– Jestem diabłem, nigdy nie uda ci 
się przede mną uciec. Jeśli spróbu-
jesz, będziesz żałował tego do końca 
życia – oświadczył nieznajomy. 
– Chyba że zapłacisz nam pieniądze, 
wtedy damy ci spokój. 1000 euro i po 
sprawie.

– Nie, proszę! Nie róbcie tego! 
Nie mam pieniędzy! Mogę zapła-
cić połowę tego! – niemal płakał 
do kamery. Zaczęły się negocja-
cje, w  końcu stanęło na 660 euro. 
Szantażysta podał numer konta 
do banku w Abidżanie, finansowej 
stolicy Wybrzeża Kości Słoniowej. 
Adam zapłacił, ale następnego dnia 
zgłosił sprawę na policję. 

– W skali całego kraju otrzymu-
jemy średnio 3 – 4 zgłoszenia dzien-
nie – informował przed rokiem 
szef Zespołu ds. Przestępstw 
Technologicznych w  Komendzie 
Głównej hiszpańskiej policji. 
– Ofiarami są zawsze mężczyź-
ni, zwykle w  wieku od 20 do 45 

lat, chociaż coraz częściej zdarzają 
się osoby poniżej 18. roku życia. 
Domyślam się, że z  pewnością ist-
nieją inne przypadki, o  których nie 
wiemy, ponieważ ludzie są zbyt 
zawstydzeni, aby je zgłosić i decydu-
ją się zapłacić. Namawiamy ludzi, 
żeby nie dawali się oszustom, ponie-
waż nikt nie może zagwarantować, 
że szantaż nie będzie kontynuowany. 
Trzeba przekonywać przestępców, że 
nie mamy pieniędzy i  nie możemy 
płacić. Będą nalegać, prawdopodob-
nie kilka razy, ale zwykle po prostu 
idą szukać innego klienta. 



Byłem w domu sam – opowia-
dał reporterowi brytyjskiej 
telewizji BBC Samir, młody 

chłopak z  Mediolanu – gdy jakaś 
dziewczyna wysłała mi zaproszenie 
na Facebooku. Nie widział w  tym 
nic zdrożnego. Każdy dostaje takie 
prośby od ludzi, których nie pamię-
ta albo nie zna. Wieczorem zaczęli 
rozmawiać przez Skype'a. Znajoma 
powiedziała, że ma 23 lata, jej 
rodzice nie żyją, mieszka z  sio-
strą w  Libanie. Zainteresowania? 
Uwielbia seks. 

To wyznanie zaintrygowało 
młodego mężczyznę. Kilka minut 
później nieznajoma poprosiła go 
o  włączenie internetowej kamery. 
Włączyła też swoją i  Samir zoba-
czył, że jest piękna. – Jak widzisz 
taką dziewczynę, to tracisz głowę 
– tłumaczył potem reporterowi. 
Kamera była włączona, ale roz-
mawiali wyłącznie przez czat, bez 
głosu. Dziewczyna poprosiła go, 

żeby pokazał penisa. Zrobił to. 
Zobaczył, że ona kładzie się na 
łóżku i  się masturbuje. – Nigdy 
czegoś takiego nie widziałem. Też się 
zacząłem masturbować. Poprosiła, 
żebym skierował kamerę na twarz, 
bo ją to kręci, więc pokazywałem 
na zmianę twarz i  penisa. Po paru 
minutach udała orgazm. Zaraz po 
tym rozmowa zakończyła się – opo-
wiadał. Pół godziny później Samir 
dostał wiadomość: „Jestem męż-
czyzną i  nagrałem, jak się mastur-
bujesz”. Na dowód anonimowy 
nadawca przesłał pięciominutowe 
wideo. „Mam listę twoich kontak-
tów na Facebooku: mamę, siostrę, 
krewnych. Albo w  ciągu tygodnia 
prześlesz mi 5 tys. euro, albo wyślę 
im nagranie”. Nie zapłacił i nagranie 
jego ekscesów trafiło na YouTube'a. 
Wyszukiwał je, raportował linki 
administratorowi, serwis je bloko-
wał... w rezultacie filmu najprawdo-
podobniej nikt nie obejrzał.

BBC przeprowadziło w tej spra-
wie dziennikarskie śledztwo. Tropy 
wiodły do marokańskiego miasta 
Oued Zem. Tamtejsi oszuści łowią 
ofiary na Facebooku i  uruchamia-
ją program, który udaje atrakcyj-
ną dziewczynę. Zdjęcia czatującej 
i  masturbującej się internautki są 
ściągnięte ze strony pornograficz-
nej i montowane w taki sposób, by 
odbiorca po drugiej stronie miał 
wrażenie, że rozmawia na żywo. 
– Prosimy go, żeby zdjął ubranie 
i  robił nieprzyzwoite ruchy – opo-
wiadał „Omar”, jeden z  oszustów 
z Oued Zem. – Najważniejsze, żeby 
pokazał genitalia i  twarz. Potem 
wysyłamy mu nagranie i zaczynamy 
groźby. 20 minut czatowania, 20 
minut nagrywania, 20 minut groże-
nia i  negocjowania. Wszyscy płacą. 
Omar twierdzi, że zarabia 500 dola-
rów dziennie. To samo robią setki 
innych chłopaków z jego miasta.

Wszystkie grzeszki 
internetu

Cyberprzestrzeń wykorzy-
stywana jest do popeł-
niania zupełnie nowych 
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Już w sprzedaży
test WyRokjak

Małgorzata liPCZyńsKA

Magda zrezygnowana usiadła 

na twardym łóżku. spojrzała 

w zakratowane okno 

i znieruchomiała na długie 

minuty. Nie musiała niczego 

udawać. w celi była sama. 

Kiedy aresztantki dowiedziały 

się, za co trafiła do więzienia, 

wpadły w panikę i żądały 

przeniesienia. Myśli kobiety 

krążyły wokół jednego 

pytania: czym zawiniła, że 

spotkał ją taki los?
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do czego zdolna jest kobieta, 
zarażona przez byłego partnera

 wirusem HIV? 
Czytaj w najnowszym 

„detektywie – Wydanie specjalne”


