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SŁOWO WSTĘPNE

Dziesiąty numer kwartalnika Przegląd Nauk Stosowanych ma charakter prze-
glądowy. Jest to pierwszy numer, którego wydawcą jest Politechnika Opolska. 
Większość nowych członków Komitetu Naukowego i Redakcyjnego stanowią 
pracownicy Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Nowa Redakcja będzie starała się 
kontynuować dobre praktyki przyjęte w poprzedniej lokalizacji Przeglądu Nauk 
Stosowanych (GWSP w Gliwicach), w tym deklaruje otwarcie na szeroką proble-
matykę i autorów pochodzących z różnych ośrodków naukowych.

Wśród ośmiu artykułów zgłoszonych do publikacji znalazły się dwa dotyczące 
problematyki gospodarczej, trzy odnoszące się do wykorzystania nowych techno-
logii informatycznych w edukacji i życiu codziennym, z perspektywy związanych 
z tym szans i zagrożeń, trzy ostatnie artykuły przygotowane zostały przez przed-
stawicieli nauk prawnych.

Pierwsze zamieszczone opracowanie dotyczy roli gospodarczej długotermi-
nowych oszczędności gospodarstw domowych. Z jednej strony, są one istotne 
dla bezpiecznej przyszłości gospodarstw domowych, zwłaszcza biorąc pod uwagę 
problemy demograficzne i związane z nimi niebezpieczeństwo poważnego spadku 
dochodów w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego. Z drugiej strony, w skali 
makroekonomicznej oszczędności długoterminowe gospodarstw domowych są 
źródłem finansowania inwestycji w gospodarce narodowej. W opracowaniu zwró-
cono uwagę na czynniki determinujące skłonność do oszczędzania, skupiając się 
zwłaszcza na dochodach do dyspozycji i etapach cyklu życia. Drugi z artykułów 
o tematyce ekonomicznej dotyczy charakterystyki i porównania przedsiębiorstw 
działających na zasadach rynkowych (zmierzających, w uproszczeniu, do maksy-
malizacji zysku) i organizacji non-profit. Rozważania skupiły się na podstawowych 
różnicach w zakresie zarządzania, finansów, rachunkowości i podatków. Zwrócono 
także uwagę na podstawowe bariery w rozwoju tych dwóch grup podmiotów. 
Istotną część artykułu stanowi porównanie podmiotów gospodarczych i non-profit 
w zakresie modelowej sytuacji obliczania podatku dochodowego. Część badawcza 
artykułu oparta jest na danych liczbowych dotyczących Republiki Czeskiej.

Pierwszy z artykułów z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki podejmuje 
problem „cyfrowej szkoły”, jako synonimu nowoczesnego podejścia do procesu 
dydaktycznego z wykorzystaniem multimediów. Tezą artykułu jest stwierdzenie, 
że znaczący odsetek polskich szkół podstawowych w Polsce Wschodniej nie jest 
jeszcze przygotowany do powszechnego wdrożenia cyfrowej dydaktyki, co stwarza 
realne zagrożenia dla tworzenia równych szans edukacyjnych wszystkich dzieci. 
Wiele miejsca w rozważaniach poświęcono zdynamizowaniu działań na rzecz 
rozwoju kompetencji ucznia w kontekście wprowadzenia powszechnego procesu 
cyfryzacji dydaktyki szkolnej. Hipoteza artykułu weryfikowana była na bazie ba-
dań przeprowadzonych w latach 2012–2014, dotyczących kompetencji medialnych 



nauczycieli w kontekście procesu cyfryzacji szkół podstawowych. Kolejny artykuł 
traktuje o cyberprzestrzeni i jej wpływie na codzienność młodzieży. Anonimo-
wość oraz łatwy dostęp sprawiają, że w cyberprzestrzeni funkcjonują także osoby 
prowadzące działalność negatywną. Zmiany kulturowo-społeczne sprawiają, że 
młodzież coraz częściej korzysta z informacji w Internecie, często bez weryfikacji 
ich wiarygodności i rzetelności. Możliwość uniknięcia zagrożeń jakie niesie cyber-
przestrzeń stwarza rozsądne korzystanie z jej zasobów oraz związane z tym działa-
nia edukacyjne i profilaktyczne. Ostatnie z opracowań o charaterze pedagogicznym 
poświęcono e-learningowi jako formie kształcenia osób z niepełnosprawnościami, 
na przykładzie osób dotkniętych stwardnieniem rozsianym (SM). W artykule 
przedstawiono wyniki badań dotyczących wykorzystania kursów e-learningowych 
przez osoby chore na stwardnienie rozsiane.

Trzecia grupa artykułów odnosi się do problematyki prawnej. Pierwszy artykuł 
w tej grupie podejmuje tematykę informatycznego wsparcia kryminalistycznych 
analiz informacji. Ze względu na rozwój technologiczny, organa ścigania coraz 
częściej korzystają z nowoczesnych narzędzi informatycznych w celu dokonywania 
analizy informacji, w tym analizy kryminalnej oraz analizy śledczej. W artykule 
szczególną uwagę zwrócono na możliwości pozyskiwania materiału dowodowego 
z wykorzystaniem danych pochodzących z telefonów komórkowych, zwłaszcza 
osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Drugi w tej grupie artykuł roz-
patruje powstanie, funkcjonowanie i niebezpieczeństwa związane z pojawieniem 
się w cyberprzestrzeni tzw. waluty cyfrowej, w postaci monet kryptograficznych. 
Spowodowało ono szereg zmian w funkcjonowaniu użytkowników w sieci, w tym 
rozszerzenie pola działań cyberprzestępców. Artykuł ma na celu ukazanie wpływu 
pojawienia się monet typu bitcoin na powstanie nowych form oszustw występu-
jących w Internecie. Ostatni z opublikowanych artykułów prezentuje tematykę 
funkcjonowania karteli narkotykowych w Meksyku w XX i XXI wieku, które stały 
się ponadnarodowymi organizacjami przestępczymi. W artykule odniesiono się do 
wpływu sytuacji politycznej państwa i polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych 
na funkcjonowanie przemysłu narkotykowego oraz konieczności reorganizacji jego 
struktur, zapoczątkowanej w 2000 roku, kiedy rozpoczął się okres krwawych walk 
między organizacjami przestępczymi.

Numer czasopisma zamyka recenzja książki Marriage and family in interfaith 
dialogue, której autorem jest doc. PhDr. ThDr. Pavol Tománek (członek Komi-
tetu Naukowego Przeglądu Nauk Stosowanych). Książka ukazała się nakładem 
Wydawnictwa Tribun EU w Brnie w 2016 roku. Autorem recenzji jest Prof. ThDr. 
Pavel Procházka, PhD.

Mariusz Zieliński



Przemysław Szymański 

CYBERPRZESTRZEŃ JAKO MIEJSCE 
POSZUKIWANIA PRZEZ MŁODZIEŻ INFORMACJI 
ORAZ DOSTĘPU DO GROŹNYCH DLA ZDROWIA 

TREŚCI I SUBSTANCJI

Streszczenie: Cyberprzestrzeń i nowe technologie na stałe wpisały się w codzienność młodzie-
ży. Tworzą one rodzaj odrębnego świata, świata będącego wytworem ludzkiej wyobraźni. Brak 
ograniczeń sprawia, że zakres aspektów działalności w Internecie wzrasta i wkracza w nowe 
obszary życia. Cechy takie jak anonimowość oraz łatwy dostęp sprawiają, iż swoje miejsce 
odnajdują w nim także osoby prowadzące działalność negatywną. Zdrowie, wygląd, ciało, to 
pojęcia złożone. Zmiany kulturowo-społeczne sprawiają, że młodzież coraz więcej uwagi po-
święca swojemu wyglądowi. Ważnym stał się sposób postrzegania przez rówieśników. Szukając 
informacji, młodzi ludzie jako ich źródło wybierają Internet. Kłopoty mogą pojawić się, gdy nie 
zostanie zweryfikowana wiarygodność i rzetelność uzyskanych odpowiedzi. Jedyną możliwością 
uniknięcia zagrożeń, jakie niesie cyberprzestrzeń, jest rozsądne korzystanie z jej zasobów oraz 
działania edukacyjne i profilaktyczne.

Słowa kluczowe: cyberprzestrzeń, zachowania żywieniowe, odżywianie, młodzież, substancje 
psychoaktywne, Internet.

CYBERSPACE AS A PLACE TO SEARCH FOR INFORMATIONS AND SOURCE 
OF HEALTH-THREATENING SUBSTANCES FOR YOUNG PEOPLE

Summary: Cyberspace and new technology are now constant part of life for young people. They 
both seems to be almost like separate, virtual reality that was made of human ideas and visions. 
This world without limits extends range of our activities that are constantly approaching new 
subjects and areas in it. Things like easy acces to informations and feeling, that we are surfering 
anonymous, are also good reason to follow violent and negative activities. Our healt, apirience 
and the body are a kind of multi-dimensional subjects. Constant social and cultural changes 
affect perception of ourselfs. Its also easy to see how much are we focused on our look. We also 
care about how other people are persepting us, if its in positive or negative way. To answer some 
questions that bothers us, we are trying to find as many informations as possible and intertnet 
is currently the best place to find them. The problem is how can we verify if these informatons 
are based on some research or if they are up-to-date? The only solution to avoid danger affects 
is to educate younger generation how to use Internet in a very resonable way.

Keywords: cyberspace, feeding behavior, nutrition, young people, psychoactive substances, 
Internet.
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1 . WSTĘP

Cielesność i zdrowie to zjawiska wielowymiarowe. Obejmują one zagadnienia 
fizyczne, psychiczne, a także społeczne. Dokonując analizy aspektów zdrowotnych, 
niewystarczającym jest skupienie uwagi na jednostkach chorobowych i metodach 
ich zwalczania lub łagodzenia. Wydaje się, iż obecnie najważniejszym elementem 
traktującym zdrowie jako wartość, staje się edukacja prozdrowotna, czyli kształce-
nie postaw sprzyjająch zachowaniu zdrowia i minimalizujących czynniki mogące 
negatywnie wpływać na organizm. 

Pojęcie młodzieży często definiuje się jako kategorię wiekową jednostek, która 
jest w przejściowym stadium między dzieciństwem a dorosłością.  Formowaniu 
się podlegają nie tylko cechy fizjologiczne organizmu, ale także cechy psychiczne i 
społeczne. Okres ten jest niezwykle istotny w życiu nastolatka, gdyż to właśnie w 
nim wykształcają się kluczowe cechy osobowości.

Zmiany kulturowe i ekonomiczne zachodzące w społeczeństwie, powszechny 
dostęp do mediów cyfrowych, osłabienie pozycji rodziny, wzrost znaczenia grupy 
rówieśniczej, to tylko niektóre z elementów w znacznym stopniu wpływających na 
rozwój osobowości i tożsamości młodzieży. 

Będąc w okresie dorastania, młodzież korzysta z wielu możliwości jakie daje 
jej dzisiejszy świat. Nie zawsze są to jednak dobre wybory. Badania wskazują 
bowiem, iż rośnie liczba młodych ludzi korzystających z dostępności substancji i 
produktów takich jak: leki, środki psychoaktywne (dopalacze), środki dopingujące, 
substancje anaboliczne, substancje specjalnego przeznaczenia. Dość trudne wydaje 
się dokładne wskazanie przyczyn, dla których młodzież sięga po te substancje. Są 
to często procesy złożone i niejednoznaczne. 

Literatura fachowa często zawiera próbę podziału determinantów na główne 
podgrupy. Pierwszą grupą powodów sięgania po substancje psychoaktywne stano-
wią czynniki indywidualne. Zalicza się do nich: brak poczucia własnej wartości, po-
prawa samopoczucia, ciekawość, chęć poprawienia swojego wizerunku, szukanie 
wrażeń, mała odporność psychiczna, egocentryzm [Woynarowska 2000: 209–222].

Kolejną grupą mogącą powodować sięganie po środki psychoaktywne są czyn-
niki środowiskowe związane z : 

 • domem rodzinnym i jego statusem ekonomiczno-społecznym (relacje z rodzi-
cami, uzależnienia rodziców, status finansowy, wzajemne oczekiwania, brak 
zainteresowania dziećmi ze strony rodziców),

 • rówieśnikami (chęć zaimponowania, namowa, akceptacja),
 • normami społeczno-ekonomicznymi (wzorce, światopogląd, zróżnicowanie 
kulturowe, pasje i hobby, dostępność środków),

 • szkołą (kłopoty z nauką, pozyskanie akceptacji szkolnych rówieśników) 
[Woynarowska 2000: 209–222].
Szacuje się, iż znaczącą rolę w sięganiu przez młodzież po substancje nie-

bezpieczne, odgrywa grupa rówieśnicza (presja, akceptacja, wspólne spotkania 
towarzyskie).
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2 . MEDIA I CYBERPRZESTRZEŃ

Media jako środki masowego przekazu i komunikacji społecznej charakteryzują 
się bardzo szerokim zasięgiem oddziaływania. Należą do nich: telewizja, radio, 
komputer, Internet, gry komputerowe, prasa, telefony komórkowe. We współcze-
snym świecie media warunkują funkcjonowanie i rozwój ludzkości, kształtują sto-
sunki międzyludzkie, są masowe – docierają do każdej grupy odbiorców, wpływają 
na system wartości, kreują światopogląd, modelują wzorce osobowe. 

W ostatnim dziesięcioleciu olbrzymi wpływ na ludzkość wywarł mający już pół 
wieku wynalazek Internetu. Jego popularyzacja zmieniła dzisiejszy świat. Internet 
stał się medium, które całkowicie odmieniło kulturę i podejście do życia milionów 
ludzi. Jego powstanie wywołało rewolucję równie ważną i znamienną w skutkach, 
jak niegdyś wynalazek druku. Internet jest nośnikiem zmiany cywilizacyjnej. Jak 
żadna inna technologia komunikacyjna, wywiera ogromny wpływ na życie spo-
łeczne jednostki oraz całych grup [Nowak i in. 2006: 5–19]. Internet to cały świat, 
ze wszystkimi ciemnymi elementami, które znamy z realnego świata. To prawda, 
że ciężko przecenić jego zalety, także w kontaktach międzyludzkich: nieśmiali 
zyskują pewność siebie, samotni i niepełnosprawni prowadzą życie towarzyskie. 
Należy jednak zdawać sobie sprawę z zagrożeń, jakie czyhają zwłaszcza na młodych 
ludzi w sieci. 

Niestety, wielu użytkowników Internetu nie ma świadomości, jak bardzo trzeba 
być ostrożnym w korzystaniu z tego dobrodziejstwa techniki. W Internecie czyhają 
na nas nie tylko takie niebezpieczeństwa jak wirusy i hakerzy, ale przede wszystkim 
zagrożenia głębsze, socjologiczne i psychologiczne [Czekalska i in. 2011: 139–141].

Cyberprzestrzeń stanowi doskonały kanał wymiany wszelkich informacji.  
W kilka sekund jesteśmy w stanie odnaleźć setki stron związanych z wyszukiwaną 
przez nas frazą. Wystarczy wpisać hasło do internetowej wyszukiwarki [Juszczyk 
2011: 1]. W odpowiedzi wyświetli się nieskończenie wiele źródeł i materiałów. Nikt 
jednak nie jest w stanie dokonać weryfikacji prawdziwości i rzetelności wyświe-
tlanych wyników. 

Możliwość komunikacji za pomocą Internetu pozwala na wymianę myśli, do-
świadczeń. Służą do tego komunikatory, zamknięte (prywatne) lub publiczne fora 
internetowe, grupy dyskusyjne. Cyberprzestrzeń zajmuje coraz więcej „miejsca” w 
życiu młodzieży. Poza funkcjonowaniem w świecie wirtualnym, cyberprzestrzeń ze 
względu na swoją anonimowość jest znakomitym źródłem informacji tych właści-
wych i tych nieprawdziwych. Osoby w wieku młodzieńczym szczególnie narażone 
są na pozyskanie błędnych treści, gdyż niejako przyjmują ukazane dane za pewnik. 
Nie weryfikują ich. Przestrzeń ta umożliwia dowolne postępowanie, kreowanie za-
chowań i wizerunku. Możliwe staje się dokonanie zmiany płci, wieku, rasy, wyglądu 
itp. cech. Cyberprzestrzeń to wyobrażony świat stworzony przez umysł ludzi. Jest to 
przestrzeń, w której nie obowiązują żadne prawa fizyki co powoduje, iż nie można 
określić jej faktycznego miejsca, nie można jej zlokalizować. Wraz z pogłębieniem 
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aktywności użytkownicy (zarówno dzieci, jak i dorośli) zaczynają odgrywać swoje 
role, które wcześniej były im obce [Andrzejewska 2014: 20]. 

Komunikacja w internecie wiąże się z czynnikami ułatwiającymi pozyskanie 
informacji, ale także stanowiącymi realne zagrożenie. Opiera się ona o trzy zna-
czące zasady:

 • asynchronizacji,
 • acielesności,
 • anonimowości [Juszczyk 2011: 2].

Internet w wymiarze informacyjnym dostarcza olbrzymich ilości poszuki-
wanych wiadomości, które mogą być przetwarzane, wykorzystywane do dalszej 
komunikacji i nauki. Umożliwia on jednocześnie komunikację:

 • porozumiewawczą (one-to-one), 
 • rozsiewczą (one-to-many),
 • powszechną (many-to-many) [Cardoso 2006: 142–145].

Szerokie spektrum płaszczyzn, pozwalających na kontakt i wymianę informacji 
to zaleta, ale przy nieodpowiednim stosowaniu także zagrożenie dla wiarygod-
ności uzyskiwanych informacji. Dyskurs w Internecie odbywa się m.in. poprzez: 
komunikatory wykorzystujące obraz, komunikatory treści, czaty, fora internetowe, 
portale społecznościowe, portale informacyjne, branżowe strony internetowe. 
Mnogość sposobów zamieszczania, wyszukiwania, wymiany danych, realnie może 
wiązać się z ich nie zawsze wysoką wiarygodnością. 

Analizując zasoby i sposób funkcjonowania cyberprzestrzeni, z całą pewnością 
można stwierdzić, iż kształtuje ona nowe oblicza kultury, zachowań i znajduje 
miejsce w edukacji. Cyberprzestrzeni przypisać można funkcje: 

 • informacyjną – dostarczanie różnorodnych informacji,
 • ludyczną – dostarczanie rozrywki,
 • stymulującą,
 • wzorcotwórczą – wskazywanie i propagowanie określonych wzorców, sposobów 
zachowań, ideałów,

 • interpersonalną [Bednarek 2012: 1]. 

3 . ZAŻYWANE ŚRODKI

Ze względu na mnogość rodzajową, niezwykle trudno jest dokonać jednolitego 
podziału i klasyfikacji zażywanych substancji. W zależności od stosowanego kry-
terium, dokonuje się różnych podziałów w zależności od np.:

 • składu chemicznego,
 • sposobu aplikowania, 
 • wywoływanych reakcji,
 • sugerowanej funkcji (odżywka, suplement),
 • oczekiwanego rezultatu.
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Niemożliwym jest ustalenie ilości i różnorodności dostępnych do nabycia 
drogą bezpośrednią lub za pośrednictwem Internetu substancji odurzających lub 
powodujących inne, specyficzne objawy. O ile sprzedaż bezpośrednia środków psy-
choaktywnych daje namiastkę możliwości podjęcia próby zidentyfikowania rodza-
ju substancji, nabycie środków psychoaktywnych drogą zakupu dokonanego przy 
udziale Internetu nie daje najmniejszych szans na badanie omawianych środków. 
Powodem  tego jest między innymi ciągle rozwijająca się sieć sprzedaży, a także 
udział państw azjatyckich w produkcji i dystrybucji niebezpiecznych substancji. 

Zgodnie z podziałem stosowanym w farmakologii, substancje psychoaktywne 
można podzielić na:

 • depresanty, 
 • stymulanty (substancje psychopobudzające), 
 • pochodne amfetaminy (fenyloetyloaminy), 
 • opioidy,
 • kannabinoidy,
 • halucynogeny [Raport GIS 2014: 27–28].

Z monitoringu prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną wynika, 
iż w 2013 i 2014 roku „dopalacze”, czyli środki zastępcze w stosunku do substancji, 
o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii w znacznym tempie 
podbiły polski rynek. Do głównych wykrytych substancji należały grupy: 

 • syntetycznych kannabinoidów – działanie halucynogenne, uspokajające oraz 
depresyjne,

 • kantynonów – działanie stymulujące np. mefedron,
 • fenyloetyloamin – działanie stymulujące np. pochodne amfetaminy,
 • tryptamin – działanie halucynogenne i zwiększające odbiór bodźców – dźwię-
ków, kolorów,

 • piperazyn – kołatanie serca, drgawki,
 • piperydyn – przedłużona euforia, silne pobudzenie, halucynacje, paranoje,
 • inne – działanie psychoaktywne [Raport GIS 2014: 13].

Tabela 1. Substancje psychoaktywne zidentyfikowane w produktach dopalaczy  
w 2014 roku – substancje wykryte

Grupa substancji psychoaktywnych Liczba zidentyfikowana
Pochodne Katynonu 16 substancji
Syntetyczne Kannabinoidy 9 substancji
Pochodne Fenyloetyloaminy 3 substancje
Pochodne Tryptaminy 3 substancje
Pochodne Piperazyny 1 substancja
Pochodne Piperydyny 1 substancja
Inne substancje 4 substancje
Źródło: opracowanie własne [Raport GIS 2014: 16].

Według danych Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narko-
manii EMCDDA z marca 2015 roku:

 • w 2014 roku zgłoszono 101 nowych substancji psychoaktywnych,
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 • ponad 450 nowych substancji psychoaktywnych jest już monitorowanych przez 
EMCDDA,

 • w 2013 roku dokonano konfiskaty substancji:
 • nowych substancji psychoaktywnych – 3,1 ton,
 • syntetycznych katynonów – 1,1 tony,
 • syntetycznych kannabinoinów – 1,1 tony [Raport GIS 2014: 23].

Spożywanie substancji psychoaktywnych wiąże się z różnego rodzaju konse-
kwencjami. Rozróżnić należy także wpływ na organizm pojedynczego przyjęcia 
substancji i wielokrotnego jej przyjmowania. Czynniki mające wpływ na stan or-
ganizmu zależne są od rodzaju i budowy chemicznej przyjętej substancji, sposobu 
jej podania (doustne, dożylne, domięśniowe itp.). Duże znaczenie przypisuje się 
także czynnikom osobowym, takim jak wiek, masa ciała, stan zdrowia, okoliczności 
przyjęcia. Reakcja organizmu zależy także od tego, czy zażyto wyłącznie substancję 
psychoaktywną, czy też połączono ją z konsumpcją alkoholu, zażyciem leków czy 
innych substancji.

Najczęściej spotykanymi fizjologicznymi konsekwencjami sporadycznego za-
życia omawianych substancji są: wzmożona pobudliwość, brak koordynacji rucho-
wej, zawroty i bóle głowy, zaburzenia czynności serca i układu oddechowego, nud-
ności, wymioty, senność, okresowa amnezja, halucynacje, słowotok. W przypadku 
częstszego przyjmowania środków psychoaktywnych w fizjologii ciała człowieka 
może także dojść do: zaburzeń narządowych (praca wątroby, nerek, serca), zmian 
w mózgu, obniżenia poziomu intelektualnego, halucynacji, psychoz, śpiączki, za-
burzeń immunologicznych, uzależnienia fizycznego, śmierci. Nadmienić należy 
także, iż ze względu na stale dokonywane modyfikacje chemiczne środków, nigdy 
nie jest znany realny wpływ konkretnej substancji na organizm. W praktyce może 
to powodować oprócz ww. dolegliwości śmierć nawet w przypadku jednokrotnego 
zażycia nieznanej substancji chemicznej. Równie istotne konsekwencje zażywa-
nia dopalaczy zachodzą w sferze psychiki człowieka. Przyjmowanie omawianych 
środków niesie za sobą wystąpienie takich szkód jak: zaburzenia depresyjne, zanik 
energii, wahania nastroju, halucynacje, otępienie, uzależnienie psychiczne. 

Kolejną grupą zagrożeń są stany psychiczne, w których znajduje się osoba po 
spożyciu dopalaczy. Niejednokrotnie, osoby będące pod wpływem środków che-
micznych, odczuwają pewność siebie, stany podwyższonej gotowości reagowania, 
przypływu energii i myśli. Prowadzić to może w konsekwencji do wystąpienia do-
datkowych szkód dla danej osoby, ale także dla otoczenia. Do przykładów takiego 
działania należy prowadzenie samochodu pod wpływem środków odurzających 
,stwarzające realne zagrożenie śmiertelne, wykorzystywanie seksualne, ataki, na-
pady, ryzykowne zachowania.

W przedstawionej na początku próbie określenia sposobów klasyfikacji zaży-
wanych środków, wskazano możliwość podziału m.in. ze względu na oczekiwany 
rezultat – po spożyciu. Warto zwrócić uwagę, iż do tej kategorii znakomicie dają się 
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przypisać substancje stosowane w dość często marginalizowanym zjawisku, jakim 
są zaburzenia odżywiania występujące wśród młodzieży. 

4 . ZACHOWANIA ŻYWIENIOWE A INTERNET

W najczęściej opisywanych w literaturze zaburzeniach odżywiania się dominują 
anoreksja i bulimia. Coraz częściej zauważa się występowanie problemu nadwagi i 
otyłości młodych ludzi. Omawiane jednostki stają się widoczne w cyberprzestrzeni. 
Zachowania żywieniowe można rozpatrywać w aspekcie normatywnego i infor-
macyjnego wpływu społecznego [Buczak 2014: 17–28].

Jednym z kanałów poszukiwania informacji dotyczącej sylwetki, wyglądu, a 
także sposobów ich modelowania jest Internet. Bez najmniejszego kłopotu można 
odnaleźć w sieci setki stron dotyczących odżywiania się. Są to strony prowadzo-
ne przez instytucje publiczne oraz przez osoby prywatne. Funkcja takich stron 
może być postrzegana dwojako. Analizując treści internetowe, można zauważyć, 
że przekaz informacji oraz sposób ich podania różnią się od siebie. Wiele stron 
podając wytyczne w zakresie prawidłowego odżywiania się może stanowić ukryty 
poradnik jak zachować się, aby osiągnąć efekt odwrotny. Wystarczy wpisać w 
wyszukiwarkę zwroty dotyczące metod np. odchudzania się i po chwili w odpo-
wiedzi zwrotnej otrzymujemy wykaz stron o oczekiwanej tematyce. Dokonując ich 
selekcji i uzupełniając zapytanie o jakiś szczegół można trafić wprost na przydatne 
dla użytkownika informacje. Tym sposobem uzyskuje się dostęp do diet, zaleceń 
żywieniowych, tabelarycznych wykazów kaloryczności produktów spożywczych. 
Jest to zasadne. Jednak gdy dokonuje się bliższej analizy uzyskanych wyników, 
okazuje się, iż pośród stron o charakterze typowo informacyjnym dostępne są 
także fora internetowe i blogi. Często są one anonimowe bądź prowadzone pod 
przybranym nickiem czyli fikcyjną nazwą. Właśnie anonimowość pozwala w cy-
berprzestrzeni na prowadzenie działań o charakterze przeciwnym niż zdrowotny. 
Podczas dokonywania analizy treści wymienianych między użytkownikami, kil-
kukrotnie zachodziła konieczność uzyskania indywidualnego dostępu do danego 
zasobu. Oznacza to w praktyce, że przypadkowy użytkownik chcący zapoznać się 
z treścią prezentowanych informacji musi zostać „włączony” do społeczności danej 
grupy dyskusyjnej – wymaga to akceptacji osoby zarządzającej danym forum. Tym 
bowiem charakteryzują się prywatne (zamknięte dla ogółu) serwisy. Dostępność 
publikowanych materiałów wyłącznie dla danej grupy użytkowników daje poczucie 
bezpieczeństwa oraz stwarza zaufanie. Na stronach tych użytkownicy, tworząc coś 
w rodzaju rodziny, grupy przyjaciół, grupy wsparcia, wymieniają się między sobą 
swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. Pośród tego typu stron bez kłopotu 
trafić można na podawane wprost sposoby i metody redukcji masy ciała. Nie są to 
jednak metody prozdrowotne. Często również wybrane blogi, a także wpisy opa-
trzone są zdjęciami. Zdjęciami mającymi motywować do podjęcia wysiłku, którego 
celem będzie redukcja masy ciała. Kłopot pojawia się, gdy poprzez uczestnictwo 
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w życiu internetowym, kierowanym przez nieznajomych, zatraca się obiektywizm 
i zaczyna dążyć do osiągnięcia celu za wszelką cenę. Między innymi takie jest za-
danie „grup wsparcia” lub „samopomocy” [Talarczyk i in. 2002: 68–69]. Należący 
do danej społeczności użytkownicy wzajemnie motywują się do nadmiernego od-
chudzania, stosują także wewnętrzne dekalogi zawierające hasła przewodnie typu 
„Będziesz gruba, jeśli zjesz to dzisiaj. Przełóż to na inny dzień”, „Grubi nigdzie nie 
pasują”, „Ludzie zapamiętają Cię jako piękną i chudą”, „Wierzę w perfekcję i chcę ją 
osiągnąć”, „Bycie chudą jest ważniejsze od bycia zdrową”, „Ćwicz, ćwicz, ćwicz, aż 
do upadłego”. Strony te obfitują jednocześnie w porady jak stosować głodówki, jak 
pozbywać się jedzenia, jak kamuflować odchudzanie przed najbliższym otoczeniem 
[Chude szczęście, Pro-ana].

Poradniki internetowe zarówno publiczne, jak i prywatne, można sklasyfikować 
na pro- i antyzdrowotne. Te drugie często stanowią poradnik i jednocześnie swego 
rodzaju pamiętnik osoby bardziej zaawansowanej w dążeniu do osiągnięcia obra-
nego celu [Wronka i in. 2011: 111]. Po podjęciu nawet prawidłowych, zalecanych 
przez specjalistów sposobów redukcji masy ciała, często przychodzi okres spowol-
nienia uzyskiwanych rezultatów lub niezadowolenia z dotychczasowych wyników. 
W takich sytuacjach także z „pseudopomocą” przychodzą zasoby cyberprzestrzeni 
i grup dyskusyjnych. Wystarczy kilka kliknięć i zainteresowana osoba dowiaduje 
się jakie są możliwości. A te często wiążą się z nabyciem i zażywaniem dostępnych 
za pośrednictwem Internetu substancji. „Idealnymi” zdaniem niektórych blogerek 
w tym zakresie są: 

 • środki chemiczne podnoszące temperaturę ciała a tym samym przyspieszające 
spalanie tkanek tłuszczowych,

 • środki wspomagające odchudzanie – zawierające uderzeniowe dawki kofeiny 
oraz sibutraminy, czyli pochodnej amfetaminy,

 •  kapsułki zawierające larwy tasiemca, który rozwinie się w organizmie i będzie 
pochłaniał składniki odżywcze, tym samym prowadząc do spadku masy ciała,

 • środki przeczyszczające.  
Rzadko analizując treść dedykowanych zasobów internetowych można w po-

stach promujących powyższe rozwiązania natrafić na informacje o faktycznych 
skutkach zażywania omawianych preparatów. Te zaś są bardzo niebezpieczne. 
Tabletki podwyższające ciepłotę ciała uszkadzają narządy wewnętrzne i mogą pro-
wadzić do śmierci. Preparaty zawierające nadmierne ilości kofeiny i sibutraminy 
negatywnie oddziaływają na układ krążenia, układ neurologiczny i oddechowy. 
Ich stosowanie wiąże się z nieuniknionym pobytem na szpitalnym oddziale tok-
sykologii. Połknięte larwy tasiemca rozwijają się w przewodzie pokarmowym, ale 
jednocześnie działają na niekorzyść narządów wewnętrznych, mózgu, wywołują 
niedrożność jelit [Poradnik zdrowie, Supermarket, Zdrowie gazeta]. Nadużywanie 
środków przeczyszczających powoduje zmiany w zakresie fizjologii i anatomii jelit. 
Dodatkowo w efekcie przyjmowania środków „wspomagających” utratę masy ciała 
organizm narażony jest na anemię, zawroty głowy, awitaminozy. Dramat osób się-
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gających po omawiane środki wspomagające wiąże się z błędnymi informacjami 
zawartymi w Internecie i ich niekontrolowaną dostępnością. Ze środkami na od-
chudzanie jest podobnie jak z dopalaczami i innymi substancjami psychoaktywny-
mi. Podlegają one ciągłej modyfikacji i wzbogacaniu o kolejne chemiczne składniki. 

Z dostępnej literatury wynika iż:
 • 49% Polaków nie wie gdzie należy szukać informacji w zakresie prawidłowego 
odżywiania się,

 • 90,1% Polaków korzysta z Internetu (różna częstotliwość) w poszukiwaniu in-
formacji w zakresie zdrowego odżywiania,

 • 67% respondentów do szukania informacji dotyczących zdrowego odżywiania 
się użyje przeglądarki internetowej,

 • tylko 23% Polaków zapyta o zdanie lekarza [Niedźwiecka 2012: 57–64].
Dokonując analizy treści wybranych zasobów internetowych dotyczących spo-

sobów na szybką utratę masy ciała oraz porównując stan wiedzy wynikający z 
przeglądu literatury dotyczącej nadwagi i otyłości należy uświadomić sobie jak 
daleko idące zagrożenie może nieść za sobą nieumiejętne wykorzystywanie zaso-
bów cyberprzestrzeni. 

Analogiczna sytuacja występuje w wielu innych grupach docelowych, np. w 
przypadku osób (głównie mężczyzn) dążących do budowania sylwetki sportowej 
lub muskularnej. Uzyskiwane w wyniku ćwiczeń na siłowni rezultaty charakteryzu-
ją się stosunkowo wolnym wzrostem. Osoby dbające o zdrowy i prawidłowy rozwój 
akceptują taki stan rzeczy. Inaczej wygląda sytuacja, gdy brak jest zadowolenia z 
uzyskiwanych efektów wysiłku fizycznego. Przyspieszenie rozwoju muskulatury i 
„poprawy” wyglądu sylwetki to częsty element wymiany doświadczeń i informa-
cji na tematycznych forach internetowych. Wykorzystywane jest to przez osoby 
prowadzące często nielegalną sprzedaż leków hormonalnych, odżywek, substancji 
wspomagających. 

5. PODSUMOWANIE

Rozwój technologii internetowych i cyberprzestrzeni jest dobrodziejstwem 
sprzyjającym rozwojowi społeczeństwa, edukacji, kontaktom. Sprzyja on prze-
mianie kulturowej, zaspokajaniu potrzeb. Równolegle stanowi źródło informacji 
nieprawdziwych, substancji groźnych dla zdrowia, sterydów, dedykowanych pro-
duktów wspomagających osiągnięcie określonego celu, środków psychoaktywnych. 
Nie trzeba ich nawet specjalnie szukać. Same trafią do odbiorcy w postaci spamu 
czy wiadomości. Dodatkowo przeglądarki internetowe zapamiętują wpisywane 
i wyszukiwane frazy, dzięki czemu dostosowują reklamy i informacje poboczne 
do profilu konkretnego użytkownika. Jedynym sposobem uniknięcia zagrożeń 
jakie niesie cyberprzestrzeń jest rozsądne korzystanie z jej zasobów oraz działania 
edukacyjne i profilaktyczne. Tylko w ten sposób można uchronić się przed utratą 
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zdrowia psychicznego i fizycznego. Wyłącznie świadomość możliwych zagrożeń 
jest ratunkiem do zachowania równowagi społecznej i informacyjnej. 

Należy chronić dzieci i młodzież przed zagrożeniami cyberprzestrzeni. Wy-
łącznie działania prewencyjne mogą przynieść świadomość i spokój. Nie będzie 
to zadanie łatwe. Zbadanie i monitoring zawartości cyberprzestrzeni oraz pod-
noszenie poziomu wiedzy, a także świadomości młodych ludzi np. poprzez pre-
zentację skutków niewłaściwych zachowań podejmowanych na skutek informacji 
pochodzących z niezweryfikowanych, anonimowych źródeł, może przyczynić się 
do zmniejszenia ilości nieprawidłowych zachowań. Propozycją działań mających 
na celu podniesienie poziomu poczucia konieczności weryfikacji uzyskiwanych 
za pośrednictwem Internetu informacji mogą być warsztaty i prace polegające na 
równoległym porównywaniu zakresu i rzetelności dostępnych danych. Współ-
czesna pedagogika stoi przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest przygotowanie 
nauczycieli i rodziców do roli edukatorów. 
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