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Wyobraź sobie, że spotykasz 
dzisiaj Jezusa, któremu możesz za-
dać pytanie o  sens choroby i  cier-
pienia. O  jaką sytuację z ostatnich 
tygodni chciałbyś Go zapytać?

Jezus, przechodząc, ujrzał pew-
nego człowieka, niewidomego od 

urodzenia. Uczniowie Jego zadali 
Mu pytanie: „Rabbi, kto zgrzeszył, 
że się urodził niewidomy – on czy 
jego rodzice?” Jezus odpowiedział: 

„Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice 
jego, ale stało się tak, aby się na nim 
objawiły sprawy Boże. Trzeba nam 
pełnić dzieła Tego, który Mnie po-
słał, dopóki jest dzień. Nadchodzi 
noc, kiedy nikt nie będzie mógł 
działać. Jak długo jestem na świe-
cie, jestem światłością świata”. To 
powiedziawszy, splunął na ziemię, 
uczynił błoto ze śliny i  nałożył je 
na oczy niewidomego, i  rzekł do 
niego: „Idź, obmyj się w  sadzawce 
Siloam” – co się tłumaczy: Posłany. 
On więc odszedł, obmył się i  wró-
cił, widząc. A  sąsiedzi i  ci, którzy 
przedtem widywali go jako żebraka, 
mówili: „Czyż to nie jest ten, który 
siedzi i  żebrze?” Jedni twierdzili: 

„Tak, to jest ten”, a  inni przeczyli: 
„Nie, jest tylko do tamtego podob-
ny”. On zaś mówił: „To ja jestem”. 
Mówili więc do niego: „Jakżeż oczy 
ci się otworzyły?” On odpowiedział: 

„Człowiek, zwany Jezusem, uczynił 
błoto, pomazał moje oczy i  rzekł 
do mnie: „Idź do sadzawki Siloam 
i  obmyj się”. Poszedłem więc, ob-
myłem się i przejrzałem”. Rzekli do 
niego: „Gdzież On jest?” Odrzekł: 

„Nie wiem”. 

Zaprowadzili więc tego człowie-
ka, niedawno jeszcze niewidomego, 
do faryzeuszów. A tego dnia, w któ-
rym Jezus uczynił błoto i otworzył 
mu oczy, był szabat. I  znów fary-
zeusze pytali go o to, w jaki sposób 
przejrzał. Powiedział do nich: „Po-
łożył mi błoto na oczy, obmyłem się 
i  widzę”. Niektórzy więc spośród 
faryzeuszów rzekli: „Człowiek ten 
nie jest od Boga, bo nie zachowu-
je szabatu”. Inni powiedzieli: „Ale 
w  jaki sposób człowiek grzeszny 
może czynić takie znaki?” I powstał 
wśród nich rozłam. Ponownie więc 
zwrócili się do niewidomego: „A ty, 
co o  Nim mówisz, jako że ci otwo-
rzył oczy?” Odpowiedział: „To 

prorok”. Żydzi jednak nie uwierzy-
li, że był niewidomy i  że przejrzał, 
aż przywołali rodziców tego, który 
przejrzał; i  wypytywali ich, mó-
wiąc: „Czy waszym synem jest ten, 
o  którym twierdzicie, że się nie-
widomy urodził? W  jaki to sposób 
teraz widzi?” Rodzice zaś jego tak 
odpowiedzieli: „Wiemy, że to jest 
nasz syn i że się urodził niewidomy. 
Nie wiemy, jak się to stało, że teraz 
widzi; nie wiemy także, kto mu 
otworzył oczy. Zapytajcie jego sa-
mego, ma swoje lata, będzie mówił 
sam za siebie”. Tak powiedzieli jego 
rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi 
bowiem już postanowili, że gdy ktoś 
uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie 
wyłączony z  synagogi. Oto dlacze-
go powiedzieli jego rodzice: „Ma 
swoje lata, jego samego zapytajcie”. 

Znowu więc przywołali tego 
człowieka, który był niewidomy, 
i  rzekli do niego: „Oddaj chwałę 
Bogu. My wiemy, że człowiek ten 
jest grzesznikiem”. Na to odpowie-
dział: „Czy On jest grzesznikiem, 
tego nie wiem. Jedno wiem: byłem 
niewidomy, a  teraz widzę”. Rze-
kli więc do niego: „Cóż ci uczynił? 
W  jaki sposób otworzył ci oczy?” 
Odpowiedział im: „Już wam po-
wiedziałem, a  wy nie słuchaliście. 
Po co znowu chcecie słuchać? Czy 
i wy chcecie zostać Jego uczniami?” 
Wówczas go obrzucili obelgami 
i  rzekli: „To ty jesteś Jego uczniem, 
a  my jesteśmy uczniami Mojżesza. 
My wiemy, że Bóg przemówił do 
Mojżesza. Co do Niego zaś, to nie 
wiemy, skąd pochodzi”. Na to odpo-
wiedział im ów człowiek: „W  tym 
wszystkim dziwne jest to, że wy nie 
wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy 
otworzył. Wiemy, że Bóg nie wysłu-
chuje grzeszników, ale wysłuchuje 
każdego, kto jest czcicielem Boga 
i  pełni Jego wolę. Od wieków nie 
słyszano, aby ktoś otworzył oczy 
niewidomemu od urodzenia. Gdy-
by ten człowiek nie był od Boga, 
nie mógłby nic uczynić”. Rzekli 
mu w odpowiedzi: „Cały urodziłeś 
się w  grzechach, a  nas pouczasz?” 
I wyrzucili go precz. 

Jezus usłyszał, że wyrzucili go 
precz, i  spotkawszy go, rzekł do 
niego: „Czy ty wierzysz w  Syna 
Człowieczego?” On odpowiedział: 

„A któż to jest, Panie, abym w Nie-
go uwierzył?” Rzekł do niego Jezus: 

„Jest nim Ten, którego widzisz i któ-
ry mówi do ciebie”. On zaś odpo-
wiedział: „Wierzę, Panie!” i  oddał 
Mu pokłon. A  Jezus rzekł: „Przy-
szedłem na ten świat, aby prze-
prowadzić sąd, żeby ci, którzy nie 
widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, 
stali się niewidomymi”. Usłyszeli to 
niektórzy faryzeusze, którzy z Nim 
byli, i  rzekli do Niego: „Czyż i  my 
jesteśmy niewidomi?” Jezus po-
wiedział do nich: „Gdybyście byli 
niewidomi, nie mielibyście grzechu, 
ale ponieważ mówicie: „Widzimy”, 
grzech wasz trwa nadal”.

Jezus spotyka człowieka, który 
od urodzenia nie tylko nie widział 
niczego, ale nawet nie był w  sta-
nie odróżnić światła od ciemności. 
Mimo tego, żyjąc kilkadziesiąt lat, 
poradził sobie, zastępując zmysł 
wzroku innymi zmysłami. Zasta-
nów się, jaki brak odczuwasz teraz 
w swoim życiu? W jaki sposób uda-
je ci się żyć bez tego, czego ci bra-
kuje. Jaki inny sposób podarował ci 
Bóg, byś sobie poradził?

Apostołowie zadają pytanie 
o  przyczynę ludzkiego cierpienia. 
Próbują zrozumieć, dlaczego Bóg 
pozwala na to, by człowiek urodził 
się ślepy, próbują wyjaśnić sens 
cierpienia. Jezus zaprasza ich do 
zmiany punktu widzenia – by do-
strzegli w  chorobie nie tylko brak, 
ale i szansę na Boże działanie. Jakie 
wydarzenia z  twojego życia, albo 
życia innych, są dla ciebie trudne 
do zrozumienia? W  jaki sposób 
Bóg działa poprzez te pozornie bez-
nadziejne sytuacje?

Faryzeusze, do których uzdro-
wiony człowiek został posłany, nie 
chcieli przyjąć prawdy o  dobru, 
jakie Jezus uczynił, mimo tego 
że na co dzień próbowali być blisko 
Boga, idąc za przykładem Mojżesza. 
Słuchając raz jeszcze słów Ewange-
lii, zastanów się, jakie Boże działa-
nie albo decyzja są dla ciebie trudne 
do przyjęcia albo do zrozumienia. 

Opowiedz Jezusowi, co najważ-
niejszego otrzymałeś podczas dzi-
siejszej modlitwy.

Chwała Ojcu…

OGŁOSZENIA PARAFIALNEDzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg. św. Jana (J 9,1-41)



1. Dziś czwarta niedziela Wielkiego Postu, na-
zywana niedzielą „Laetare”, czyli wielkopost-
ną niedzielą radości. Jej nazwa wywodzi się od 
pierwszych słów antyfony na wejście w  języku 
łacińskim: „Laetare, Jerusalem…”, czyli: „Ra-
duj się, Jerozolimo…”. To znak, że zbliżamy się 
w wielkopostnym przygotowaniu do świętowania 
misterium paschalnego Jezusa Chrystusa.

2. W  sobotę, 25 marca, uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego – dokładnie dziewięć miesięcy przed 
Bożym Narodzeniem. Wspierajmy modlitwą 
tych, którzy walczą w obronie życia od poczęcia 
do naturalnej śmierci. To piękna inicjatywa to-
warzyszenia modlitwą przez dziewięć miesięcy 
dziecku, którego imię zna tylko Pan Bóg. Za-
chęcamy, by także z  okazji uroczystości Zwia-
stowania Pańskiego podjąć takie zobowiązanie 
modlitewne. Zapraszamy na Eucharystię o godz. 
7.00 i 18.00. Na Mszy św. wieczornej będzie moż-
na podjąć się dzieła Duchowej Adopcji Dziecka 
Poczętego. Deklaracje do Duchowej Adopcji są 
wyłożone przed Ołtarzem Ojczyzny, skąd można 
je zabrać.

3. W  następną niedzielę (26 marca) rozpoczniemy 
parafialne rekolekcje wielkopostne. Zachęcamy 
do odbycia spowiedzi podczas rekolekcji, po któ-
rej odbieramy od spowiednika pamiątkę sakra-
mentu pokuty. Przypominamy, że pamiątka od-
bytej spowiedzi wielkanocnej jest koniecznym 
dokumentem, który należy okazać przy zała-
twianiu spraw w kancelarii parafialnej, takich jak 
zaświadczenie o dopuszczeniu do godności ojca/
matki chrzestnej, świadka bierzmowania czy do 
sakramentu małżeństwa.

4. Jednym ze znaków naszej ofiarnej gotowości 
wielkopostnej niech będzie udział w akcji „Oddaj 
krew z Chrystusem”, którą będziemy przeżywać 
w przyszłą niedzielę. Zapraszamy krwiodawców 
do Centrum Katolickiego w  niedzielę, od godz. 
8.30 do 13.00. Prosimy o zabranie ze sobą dowodu 
osobistego.

5. Zapraszamy rodziców i  dzieci przygotowują-
cych się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej 
na spotkania, które odbędą się w następującej ko-
lejności:
• grupa I (komunia św. z 7. maja) – 26. marca
• grupa II (komunia św. z 14. maja) – 2. kwietnia
• grupa III (komunia św. z 21. maja) – 16. kwiet-

nia

6. Spotkania będą się odbywały w kościele po Mszy 
św. o godz. 12.00 i Gorzkich Żalach.

7. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne. Dro-
gę Krzyżową odprawiamy w piątki o godz. 17.00, 
a Gorzkie Żale - w niedziele, po Mszy św. o godz. 
12.00.

8. 31 marca nasza parafia organizuje Ekstremalną 
Drogę Krzyżową. Szczegóły na parafialnym pro-
filu facebook oraz na stronie internetowej parafii.

9. Bóg zapłać wszystkim osobom, które modlitwą 
i ofiarą wspierają potrzeby naszej parafii. Za ty-
dzień przypada niedziela ofiarności na potrzeby 
naszej świątyni.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

CODZIENNA „KROMKA SŁOWA”

W  każdą niedzielę o  godz. 9.00, transmitowa-
na jest Msza św. z  naszego kościoła. Osoby za-
interesowane mogą w  ten sposób uczestniczyć 
w  Eucharystii, za pośrednictwem naszej strony 
internetowej www.krzyz.lomza.pl Bardzo gorąco 
dziękujemy Panom Aleksandrowi Pladze, Stani-
sławowi Żebrowskiemu oraz Adamowi Żebrow-
skiemu, którzy od wielu miesięcy bezinteresownie 
realizują ten przekaz TV.



V - NIE ZABIJAJ. TAKŻE SŁOWEM.

Mowa nienawiści na dobre roz-
gościła się w życiu wielu z nas. Wy-
mościła sobie wygodne miejsce i za-
wsze jest gotowa do działania, mając 
stale u swego boku pogardę i  lekce-
ważenie. Jakże często spuszczamy ją 
ze smyczy i  wołamy „bierz!”, wska-
zując na konkretną osobę. Może je-

dynie czasem robimy to nieświadomie. Bardzo różnią się 
dzisiejsze czasy od lat minionych, gdy w większości zwra-
caliśmy uwagę na to, aby nie czynić nikomu żadnej nie-
zawinionej przykrości, aby nie naruszyć czyjejś godności 
swoim postępowaniem. Wydaje się, że jeszcze nie tak 
dawno potrafiliśmy rozmawiać na różne tematy posługu-
jąc się argumentami i nawet jeśli ostatecznie każdy z roz-
mówców pozostawał przy własnym zdaniu - nie wzbu-
dzało to niczyjej niechęci. Nikt po powrocie do domu nie 
siadał przed komputerową klawiaturą, aby wylać w  in-
ternetowej przestrzeni (niby) anonimowy kubeł pomyj 
na tych, którzy ośmielili się myśleć inaczej. Oczywiście, 
15 czy 20 lat temu nie żyliśmy w świecie bajkowym, zda-
rzało się także wiele niegodziwości. Różnica jest taka, 
że wówczas wielu z  nas umiało powiedzieć drugiemu: 
„Stop. Tak się nie godzi. Koniec i  kropka!”. Umieliśmy 
napomnieć drugiego człowieka czy też niejednokrotnie 
potrafiliśmy go przeprosić za złe słowo. Dzisiaj młode 
pokolenia o takim postępowaniu mogą jedynie poczytać 
w historycznych książkach. Słowo „przepraszam” jest dla 
wielu z nas równie trudne do wypowiedzenia niczym na-
zwa islandzkiego wulkanu Eyjafjallajökull, który w 2010 
roku na wiele dni sparaliżował ruch lotniczy na świecie. 
Pamiętam, że gdy przed rokiem zakończył się sądowy 
proces wytoczony przez naszego proboszcza przeciwko 
osobie, która publicznie zarzucała mu ohydne, niewy-
obrażalne wręcz postępowanie w  sferze obyczajowej – 
sprawę od początku do końca zmyśloną, która narodziła 
się w czyimś chorym umyśle – kilka tygodni potem zapy-
tałem ks. Andrzeja czy zdarzyło się, że ktoś, kto te plotki 
upowszechniał zdobył się na odwagę, aby powiedzieć sło-
wo „przepraszam”? Były dwie takie osoby – usłyszałem 
w  odpowiedzi... Jedynie dwie osoby spośród dziesiątek 
(setek?) tych, które bezmyślnie „grzały” tę niecną sprawę 
przez wiele tygodni, znalazło w sobie na tyle odwagi, aby 
powiedzieć: „przepraszam, zbłądziłe/am”. 

Taką rzeczywistość – co oczywiste - bacznie obser-
wują najmłodsi. Znaczna część nastolatków właściwie nie 
zna już innej formy dyskusji czy wymiany poglądów, jak 
tylko okazywanie pogardy współrozmówcy, ośmieszaniu 
lub lekceważeniu go. Jednocześnie najczęściej młodzi lu-
dzie nie spotykają się ze strony dorosłych z wyznaczony-
mi granicami tego co wolno i tego, co niedopuszczalne. 

Wydawać by się mogło, że w tym stanie rzeczy pró-
ba choćby najmniejszego eliminowania z  naszego życia 
mowy nienawiści z góry skazana jest na porażkę...

Jeszcze niedawno sam myślałem podobnie. A jednak 
coś się zmieniło... Gdy przed kilkoma tygodniami pozna-
łem nowego kolegę, który jest historykiem, dyskutując 

z nim o jakimś bieżącym wydarzeniu stwierdziłem: „Ta 
sprawa jest już przegrana. Nie ma szans na zmianę”. W od-
powiedzi usłyszałem: „Nigdy w  ten sposób nie powinieneś 
myśleć o jakimkolwiek problemie; że sprawa jest z góry prze-
grana. Wyobraź sobie, że w taki sposób pomyśleliby właśnie 
ci, którzy zerwali się do powstania listopadowego, a po trzech 
następnych dekadach – do styczniowego. Przecież to byli 
młodzi Polacy, którzy urodzili się pod zaborami, nie znali 
wolnej Polski, bo nie było jej niemal od 60., a w przypad-
ku powstańców styczniowych – od 90. lat. Mieli najświęt-
sze prawo powiedzieć ‘Ta sprawa jest bez szans. Jest z góry 
przegrana.’ A jednak oddali życie za Polskę. Tylko dzięki ich 
zrywom nie upadł niepodległościowy duch Polaków. Także 
dzięki nim dzisiejsza Polska istnieje i jest niepodległa”.

Dlatego nie traćmy wspólnie wiary w  to, że uda nam 
się ograniczyć mowę nienawiści w życiu codziennym. Na-
pominajmy tych, którzy ją stosują. Wyłączajmy programy 
telewizyjne/radiowe/internetowe wtedy, gdy ją słyszymy, 
nawet jeśli te audycje są bardzo ciekawe. Nie lękajmy się 
zwracać uwagi młodym ludziom na niewłaściwe postępo-
wanie, a młodzi – niech nie obawiają się piętnować doro-
słych, którzy językiem krzywdzą innych. Wprowadźmy 
na nowo do naszego słownika wyrazy: „proszę”, „dziękuję”, 
„przepraszam”. Odejdźmy od funkcjonującego w  prze-
strzeni publicznej od trzech dekad sformułowania „Róbta, 
co chceta”. Przestańmy tolerować wulgaryzmy – funda-
ment, na którym wyrosła i  umocniła się mowa nienawi-
ści. Wszystkie te niby drobne przekleństwa; niby nic nie 
znaczące „zaj...cie”, „sp...rzaj”, etc. są niczym innym jak 
preludium do późniejszego stosowania mowy nienawi-
ści. Wg. miesięcznika Perspektywy wulgaryzmy stanowią 
ok. 30 procent słownictwa licealistów, a  kolokwializmy 
- dodatkowe 50 procent. Zaledwie co piąte słowo, któ-
rym posługuje się współczesna młodzież, nadaje się do 
użycia na maturze. I  zapewne nie lepiej jest wśród wielu 
dorosłych.  Wprowadźmy w  swoje codzienne życie słowa 
Społecznej Krucjaty Miłości ogłoszonej 56 lat temu przez 
prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Ten pro-
gram zamieszczamy w tym roku liturgicznym na winiecie 
„Nadziei”, w  każdym miesiącu publikując kolejny punkt. 
Jakże trafne są słowa, które publikujemy teraz, w marcu: 
„Mów zawsze...”. 

Albo nie – niech każdy z  Czytelników odnajdzie je 
na winiecie tego numeru gazetki.

Bardzo dziękuję mojemu nowemu koledze, Toma-
szowi za zainspirowanie mnie do tego, aby podjąć na ła-
mach „Nadziei” temat hejtu. Dziękuję ks. Grzegorzowi 
Pędzichowi, do którego zwróciłem się z propozycją przy-
gotowania kazania na temat mowy nienawiści, które 
głosi podczas dzisiejszych (19 marca) Mszy św. Gorąco 
dziękuję współautorom tego wydania za przygotowanie 
tekstów. Nie jest rzeczą prostą ująć trudne sprawy tak, 
aby nikogo nie urazić. Nie łatwo jest znaleźć czas, aby 
taki tekst przygotować. Bardzo jestem ciekaw opinii Czy-
telników, co sądzą na temat hejtu w  życiu codziennym 
(redakcja.nadzieja@gmail.com). 

Zbigniew Zalewski

HEJT, TO ZNACZY NIENAWIDZIĆ



Nie mam najmniejszych wątpli-Nie mam najmniejszych wątpli-
wości, że uprawianie/stosowanie hej-wości, że uprawianie/stosowanie hej-
tu jest swoistą dżumą współczesnych tu jest swoistą dżumą współczesnych 
czasów. Nie ma chyba osoby, której czasów. Nie ma chyba osoby, której 
hejt nie dotknąłby w mniejszym lub hejt nie dotknąłby w mniejszym lub 
większym stopniu. Niejednokrotnie większym stopniu. Niejednokrotnie 
jesteśmy atakowani bez najmniejsze-jesteśmy atakowani bez najmniejsze-

go powodu, albo z powodów bardzo błahych. Jakże często go powodu, albo z powodów bardzo błahych. Jakże często 
formułowane są zarzuty kompletnie zmyślone, historie formułowane są zarzuty kompletnie zmyślone, historie 
nie mające nigdy miejsca. I zaczyna się wówczas nagonka nie mające nigdy miejsca. I zaczyna się wówczas nagonka 
- w internecie i metodą tzw. „szeptanki”. - w internecie i metodą tzw. „szeptanki”. A każdy, kto prze-A każdy, kto prze-
kazuje dalej takie informacje zarzeka się, że „ to w  100% kazuje dalej takie informacje zarzeka się, że „ to w  100% 
prawda; że to wiadomość od zaufanej osoby; że...”prawda; że to wiadomość od zaufanej osoby; że...”. . 

Jestem najlepszym przykładem takiego działania – Jestem najlepszym przykładem takiego działania – 
obrzucony w 2020 roku haniebnym oszczerstwem, oczy-obrzucony w 2020 roku haniebnym oszczerstwem, oczy-
wiście przez anonimowe, ale wiście przez anonimowe, ale „w  100% zaufane osoby” „w  100% zaufane osoby” 
doświadczyłem internetowego hejtu na własnym przy-doświadczyłem internetowego hejtu na własnym przy-
kładzie. Wiem doskonale, jak trudne jest to doświadcze-kładzie. Wiem doskonale, jak trudne jest to doświadcze-
nie. W tamtym czasie zastanawiałem się bardzo nad tym nie. W tamtym czasie zastanawiałem się bardzo nad tym 
bardzo często: skoro mnie księdzu, osobie wierzącej i ma-bardzo często: skoro mnie księdzu, osobie wierzącej i ma-
jącej oparcie w Bogu; temu, który od początku otrzymał jącej oparcie w Bogu; temu, który od początku otrzymał 
tak liczne głosy wsparcia od rzeszy ludzi, jest mimo to tak liczne głosy wsparcia od rzeszy ludzi, jest mimo to 
tak ciężko znosić te oszczerstwa, to jak radzą sobie osoby tak ciężko znosić te oszczerstwa, to jak radzą sobie osoby 
bez takiej pomocy? Jak radzą sobie osoby, które są dale-bez takiej pomocy? Jak radzą sobie osoby, które są dale-
ko od Pana Boga i nie znajdują wytchnienia w modlitwie? ko od Pana Boga i nie znajdują wytchnienia w modlitwie? 
A przede wszystkim – jak sobie radzą z hejtem ludzie mło-A przede wszystkim – jak sobie radzą z hejtem ludzie mło-
dzi, nastolatkowie, których odporność na nienawiść jest dzi, nastolatkowie, których odporność na nienawiść jest 
tak krucha? tak krucha? 

Dzięki namowom wielu ludzi zdecydowałem się wów-Dzięki namowom wielu ludzi zdecydowałem się wów-
czas na obronę mojego dobrego imienia przed sądem. Tam czas na obronę mojego dobrego imienia przed sądem. Tam 
spotkałem (wezwane przez sąd jako świadkowie) te spotkałem (wezwane przez sąd jako świadkowie) te „stu-„stu-
procentowo zaufane osoby posiadające zdjęcia”procentowo zaufane osoby posiadające zdjęcia”. Mogłem . Mogłem 
spojrzeć im prosto w oczy, popatrzeć na te dziesiątki od-spojrzeć im prosto w oczy, popatrzeć na te dziesiątki od-
cieni czerwieni, które zalewały im twarze. A potem posłu-cieni czerwieni, które zalewały im twarze. A potem posłu-
chać jak – czasem przełykając łzy – tłumaczą się, że chać jak – czasem przełykając łzy – tłumaczą się, że „nie „nie 
wiedziały, nie sądziły, nie przypuszczały...”wiedziały, nie sądziły, nie przypuszczały...”. Ze smutkiem . Ze smutkiem 
konstatowałem, że niektóre z tych osób spotykałem wcze-konstatowałem, że niektóre z tych osób spotykałem wcze-
śniej w kościele. śniej w kościele. 

A  przecież w  świetle nauki płynącej z  Ewangelii, A  przecież w  świetle nauki płynącej z  Ewangelii, 
w  oczach Bożych hejt, plotka jest niczym innym niż za-w  oczach Bożych hejt, plotka jest niczym innym niż za-
bójstwem drugiego człowieka. Nie fizyczne (jeszcze nie), bójstwem drugiego człowieka. Nie fizyczne (jeszcze nie), 
ale słowem i myślą. Kto demonizuje drugiego, winien jest ale słowem i myślą. Kto demonizuje drugiego, winien jest 
kary potępienia. Ile zbrodni w historii zaczynało się od po-kary potępienia. Ile zbrodni w historii zaczynało się od po-
gardy, pomniejszania i demonizowania drugiego człowie-gardy, pomniejszania i demonizowania drugiego człowie-
ka? A przecież to tylko słowa... powiedzielibyśmy.ka? A przecież to tylko słowa... powiedzielibyśmy.

Z  hejtem, plotkami mam do czynienia niemal co-Z  hejtem, plotkami mam do czynienia niemal co-
dziennie. Czasem dotyczy spraw błahych, czasem istot-dziennie. Czasem dotyczy spraw błahych, czasem istot-
nych. Przykładem choćby jedna z  niedawnych rozmów nych. Przykładem choćby jedna z  niedawnych rozmów 
z  naszym parafianinem, który przyszedł ustalić sprawy z  naszym parafianinem, który przyszedł ustalić sprawy 
związany z pogrzebem swojego rodzica. W pewnej chwili związany z pogrzebem swojego rodzica. W pewnej chwili 
usłyszałem: usłyszałem: „Szkoda, że Msza pogrzebowa nie może odbyć „Szkoda, że Msza pogrzebowa nie może odbyć 
się w kościele”się w kościele”. Zapytałem: dlaczego nie może? No, bo to . Zapytałem: dlaczego nie może? No, bo to 
tylko dla wybrańców. I zapłacić trzeba więcej – usłyszałem tylko dla wybrańców. I zapłacić trzeba więcej – usłyszałem 
w odpowiedzi. w odpowiedzi. – Skąd takie przypuszczenia– Skąd takie przypuszczenia – dopytuję.  – dopytuję. – – 
Ludzie gadają...Ludzie gadają... -  - Proszę więc powiedzieć tym ‘ludziom’ Proszę więc powiedzieć tym ‘ludziom’ 

– mówię – mówię - że to właśnie kościół jest najlepszym miejscem - że to właśnie kościół jest najlepszym miejscem 
na odprawienie Mszy św. pogrzebowej, że nie kosztuje to nic na odprawienie Mszy św. pogrzebowej, że nie kosztuje to nic 
więcej, ani tym bardziej nie jest dla ‘wybrańców’. Jeśli ktoś więcej, ani tym bardziej nie jest dla ‘wybrańców’. Jeśli ktoś 
decyduje się na Mszę w kaplicy przycmentarnej to ma ja-decyduje się na Mszę w kaplicy przycmentarnej to ma ja-
kieś powody: bo bliskość cmentarza, łatwiej dojść starszym kieś powody: bo bliskość cmentarza, łatwiej dojść starszym 
osobom, etc... osobom, etc... 

Bo tak ludzie gadają... Bo tak ludzie gadają... 

Czy naprawdę jesteśmy tak często bezrefleksyjni, Czy naprawdę jesteśmy tak często bezrefleksyjni, 
że w  ogóle nie zastanawiamy się nad tym, co słyszymy? że w  ogóle nie zastanawiamy się nad tym, co słyszymy? 
Czy podając dalej to, co „ludzie gadają” zdajemy sobie Czy podając dalej to, co „ludzie gadają” zdajemy sobie 
sprawę z  ogromu krzywd, które wyrządzamy słowem? sprawę z  ogromu krzywd, które wyrządzamy słowem? 
Wydaje mi się, że chyba nie do końca, bowiem rzadko sły-Wydaje mi się, że chyba nie do końca, bowiem rzadko sły-
szę w konfesjonale, podczas wyznawania grzechów słowa szę w konfesjonale, podczas wyznawania grzechów słowa 
„posługiwałem się hejtem”„posługiwałem się hejtem”..

Warto wracać do słów św. Jana Pawła II – tak bezpar-Warto wracać do słów św. Jana Pawła II – tak bezpar-
donowo zaatakowanego właśnie hejtem w ostatnich dniach donowo zaatakowanego właśnie hejtem w ostatnich dniach 
– które wypowiedział w czerwcu 1991 roku w naszym mie-– które wypowiedział w czerwcu 1991 roku w naszym mie-
ście: ście: „Drodzy bracia i  siostry! Od stuleci trwa Boży siew „Drodzy bracia i  siostry! Od stuleci trwa Boży siew 
na naszej ziemi, przez pokolenia prawda ludzkiej i chrześci-na naszej ziemi, przez pokolenia prawda ludzkiej i chrześci-
jańskiej moralności pada na glebę dusz. Jaka jest ta gleba? jańskiej moralności pada na glebę dusz. Jaka jest ta gleba? 
Co stało się z  ziarnem Ewangelii na przestrzeni ostatnich Co stało się z  ziarnem Ewangelii na przestrzeni ostatnich 
pokoleń? Czy ziarno przykazań trafia na glebę urodzajną? pokoleń? Czy ziarno przykazań trafia na glebę urodzajną? 
Czy też jest to może gleba oporna, która nie przyjmuje słowa Czy też jest to może gleba oporna, która nie przyjmuje słowa 
prawdy? Nie przyjmuje wymagań moralności, jakie stawia prawdy? Nie przyjmuje wymagań moralności, jakie stawia 
człowiekowi Bóg, a zarazem ludzkie sumienie, które - jeśli człowiekowi Bóg, a zarazem ludzkie sumienie, które - jeśli 
jest zdrowe - staje się samo Bożym głosem przemawiającym jest zdrowe - staje się samo Bożym głosem przemawiającym 
wewnątrz człowieka? Czy podstawowe zasady moralności wewnątrz człowieka? Czy podstawowe zasady moralności 
nie zostały "wyrwane" z  naszej gleby przez Złego, który nie zostały "wyrwane" z  naszej gleby przez Złego, który 
pod różnymi ukrywa się postaciami? Czy nie zostały "wy-pod różnymi ukrywa się postaciami? Czy nie zostały "wy-
dziobane" przez rozkrzyczane drapieżne ptactwo wielora-dziobane" przez rozkrzyczane drapieżne ptactwo wielora-
kiej propagandy, publikacji, widowisk, programów, które kiej propagandy, publikacji, widowisk, programów, które 
igrają z naszą ludzką słabością?”igrają z naszą ludzką słabością?”

Więc nie zabijaj. Także słowem.Więc nie zabijaj. Także słowem.

V - NIE ZABIJAJ. TAKŻE SŁOWEM.HEJT, TO ZNACZY NIENAWIDZIĆ



SZKOŁA UCZY. DOM WYCHOWUJE.

Jedną z  najważniejszych reguł, 
niezbędnych do właściwego rozwoju 
człowieka są więzi. Rodzina, szkoła, 
praca. Umiejętność wchodzenia w re-
lacja społeczne to wielki dar, wpisany 
w  nasze psychiczne DNA. Społeczne 
więzi dają nam poczucie bezpieczeń-

stwa. Sprawiają, że czujemy się ważni, potrzebni, a nawet 
kochani. Rozwój Internetu i mediów elektronicznych, jak 
większość epokowych wynalazków może służyć dobru, ale 
może też przysparzać kłopotów. Bez wątpienia stanowi dla 
nas wszystkich wyzwanie. Jednym z podstawowych proble-
mów z jakim przyszło nam się zmagać jest „hejt.” Schowa-
ni za ułudą internetowej anonimowości łatwo szafujemy 
opiniami, którym daleko do faktów. Dzięki powszechności 
mediów elektronicznych, robimy to publicznie. Bez zaha-
mowań, refleksji, konsekwencji. Ale czy na pewno? „Hejt” – 
po polsku: „nienawiść” – robi wszystko, żeby zrywać więzi 
społeczne. Uderza w to, co dla nas najlepsze, co w nas moc-
ne. Uderza w adresata, ale osłabia także „hejtującego”. To 
miecz obosieczny. 

Analiza przyczyn śmierci brytyjskich żołnierzy pod-
czas II Wojny Światowej pozwoliła wysnuć między inny-
mi następujący wniosek: 75% zgonów nastąpiło w wyniku 
uderzenia moździerzem, granatem, bombą lotniczą, po-
ciskiem. Im większa odległość, tym większa siła rażenia. 
Poza tym – lepiej nie patrzeć komuś w  oczy kiedy się do 
niego strzela. 

Dzisiaj każdy broń wysokiego rażenia ma cały czas ze 
sobą i co więcej - może ją absolutnie bezkarnie zabrać ze 
sobą na każde lotnisko świata. Mowa oczywiście o „słowie, 
wyrazie”. Słowa mogą zarówno leczyć jak i kaleczyć. To wła-
śnie słowo i informacje w nim zawarte mogą być największą 
bronią. Cyberprzemoc, potocznie zwana hejtem występuje 
w naszej rzeczywistości od około 15 lat. To inaczej obraża-
nie, ośmieszanie czy poniżanie innych. Najbardziej nara-
żeni są na nią aktywni użytkownicy wszelkiego rodzaju 
mediów społecznościowych, odwiedzający i  komentujący 
różne strony internetowe. Świat Internetu to w większości 
świat anonimowości i  bezkarności (choć prawo podąża 
za tym zjawiskiem), który nasila takie zachowania. Nieza-
leżnie od wykształcenia, statusu społecznego czy posiada-
nego majątku potrafimy być okrutni dla innego człowieka. 

W  zjawisku hejtu ofiarami są ZAWSZE dwie osoby: 
odbiorca hejtu i  hejter. Badania pokazują, iż doświadcza-
nie nienawiści wpływa na układ nerwowy, układ odpor-
nościowy i układ hormonalny. Skrajne emocje wyzwalają 
uwalnianie hormonów stresu w  mózgu i  zwiększają ilość 
stanów zapalnych w  organizmie. Ofiara odczuwa objawy 
psychologiczne, podobne do zespołu stresu pourazowego, 
takie jak; ból fizyczny i  psychiczny, lęk, koszmary senne 
i natrętne rujnujące myśli o zastraszaniu i oczernianiu. Boi 

się osoby, której nie zna, nigdy się z nią spotkał. Wynika to 
z tego, że my z natury jesteśmy dobrymi ludźmi i nie chce-
my nikomu zrobić krzywdy. Dlatego tak boli, kiedy ktoś nas 
odrzuca. Hejt mówi wprost – wyrzucam cię, nie chce cię, 
nie akceptuję. 

Hejter natomiast, to ktoś kto jest bardzo mentalnie 
i psychicznie skrzywdzony, niezadowolony z  siebie same-
go, może nam zwyczajnie zazdrościć i robi wszystko żeby 
uczynić nam krzywdę. On czerpie radość z tego, że niszczy 
komuś życie, nie zdając sobie sprawy z tego, że niszczy ży-
cie nie tylko jednej osoby. Hejter chce zabrać nam godność 
i szacunek do samego siebie. Mimo jego pozornej siły jest 
człowiekiem podwójnie przegranym – on „spalił już swoją 
wioskę” i uzależnia się od hejtu. W początkowym okresie 
odczuwa radość i przyjemność, że komuś coś zabrał. Mózg 
jednak chce więcej dopaminy, więc hejter znowu hejtuje 
i w efekcie się od hejtu uzależnia. Ponadto hejt tłumi ak-
tywność w przyśrodkowej korze przedczołowej - obszarze 
mózgu związanym z poznaniem społecznym i empatią. Ta 
dezaktywacja przyczynia się do poczucia dehumanizacji 
(odczłowieczania).

Emma - sztuczna inteligencja odwzorowała mózg na-
stolatka oraz to, co się z  nim dzieje podczas odczuwania 
hejtu. Mózgi nastolatków są zbudowane inaczej niż mózgi 
dorosłych. Dzieci odczuwają wszystko mocniej i głębiej. Są 
mniej odporne na nienawiść, chcą być nade wszystko ko-
chane i akceptowane. Bardzo źle znoszą izolację, odrzuce-
nie. Im mniej wytłumaczalne jest to zjawisko tym gorzej 
dla dziecka. Poczucie niezrozumienia, ból fizyczny i  psy-
chiczny sprawiają, że dzieci podejmują czasem dramatycz-
ne w skutkach kroki …

Najlepszym lekarstwem na hejt jest życzliwy komentarz 
typu „dziękuję” i wycofanie się, nie podejmowanie dysku-
sji, nie angażowanie swoich emocji i  uczuć. Miej prawdę 
o sobie w swoim świecie, bo twoja prawda jest ważniejsza, 
sprawdzalna. Najlepiej w ogóle nie czytaj, usuwaj się z  tej 
przestrzeni, w której ktoś ciebie atakuje. Róbmy wszystko, 
żeby hejtu do siebie nie dopuścić. Jednak, mimo, że zaleca 
się przechodzić obok raniących treści obojętnie, to jedno-
cześnie zachęca do zgłaszania ich na odpowiednich stro-
nach organom ścigania (min. www.zglosnienawisc.otwar-
ta.org czy też www.mowanienawisci.info lub www.hejtstop.
pl.. Nigdy nie bądź obojętny, bo hejt wzbudza tylko pira-
midę nienawiści. Jeśli to Ci pomoże, pamiętaj, że hejter to 
biedny mentalnie człowiek. On już „spalił swoją wioskę”. 

Małgorzata Rytel

Autorka jest psychologiem oraz psychologiem sądowym, zajmu-
jąca się pomocą psychologiczną dla dzieci i młodzieży przeżywa-
jącej kryzysy rozwojowe. Pracuje także z rodzicami wspierając ich 
w procesie wychowawczym.

 HEJT NISZCZY TEŻ HEJTERA!



Od kilku dekad pracuję w  szko-
le i  bacznie przyglądam się tym, 
którzy ją tworzą: uczniom, ich ro-
dzicom i  nauczycielom. Wiadomo, 
iż od relacji nauczyciel – rodzic 
zależy postawa ucznia wobec obo-
wiązków szkolnych, wobec nauczy-

cieli i wszystkiego, co przekazują. Oczywiste jest, że obu 
stronom zależy na tym samym: na dobru dziecka. Rzecz 
w tym, iż to dobro każda ze stron pojmuje inaczej. Doty-
czy to zwłaszcza sytuacji trudnych, w których uczniowie 
zachowują się w sposób nie akceptowalny społecznie.

Nauczyciel widzi, co się dzieje z uczniem w szkole, po-
trafi to nazwać i ocenić. Rodzic często z taką oceną się nie 
zgadza, chociaż nie uczestniczy w lekcjach, nie jest obec-
ny na przerwach i nie wie, jak funkcjonuje jego dziecko. 
Z  doświadczenia wiem, jak często próby ustalenia fak-
tów i  rozwiązania konfliktów w tym momencie natrafia-
ją na blokady: każdy dostrzega tylko swoje racje. Rodzic 
wierzy swojemu „idealnemu” dziecku, a nauczyciel ma do 
zakomunikowania nie zawsze to, co się rodzicowi podoba. 
I  mimo, że wszystkim chodzi o  dobro dziecka, to widać 
trudności w  podejmowaniu wspólnych działań, brak też 
racjonalnej komunikacji. 

A przecież - zwłaszcza w szkole podstawowej - warto 
starać się, aby relacje między rodzicami i  nauczycielami 
miały charakter rzeczowy i  opierały się na wzajemnym 
szacunku. Nauka na tym etapie trwa najdłużej i obejmuje 
kluczowe momenty rozwojowe: fizyczne, psychospołeczne 
i szkolne. Dziecko z przedszkolaka staje się uczniem i czer-
pie ze wszystkiego, w co wyposażają je rodzice i  szkoła. 
Żeby właściwie ukształtować młodego człowieka, wyko-
rzystać każdą chwilę jego rozwoju, rodzice i  nauczyciele 
potrzebują siebie nawzajem. Tylko wspólne działania, we 
wzajemnym porozumieniu umożliwią mu harmonijny 

rozwój. Rodzice często trwają w  błędnym przekonaniu, 
iż to szkoła jest odpowiedzialna za postawy uczniów i ich 
podejście do obowiązków szkolnych. Tymczasem coraz 
częściej można zaobserwować nieprzygotowanie uczniów 
do lekcji, przeszkadzanie w  zajęciach, ignorowanie na-
uczycieli, brak jakiegokolwiek zażenowania związanego 
z  niewłaściwym zachowaniem czy niedostrzeganie ko-
nieczności zmiany postępowania przez ucznia. 

Zbyt dużo na szkolnych korytarzach jest uczniów za-
chowujących się niewłaściwie, a giną uczniowie zwyczajnie 
grzeczni, uprzejmi – prezentujący zachowania, które jesz-
cze do niedawna były całkowitą normą. Gdzieś po drodze 
zapodziały się te magiczne słowa, które widniały na tabli-
cach młodszych klas: „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”. 
A  przecież upominanie dzieci, przypominanie o  grzecz-
ności powinno towarzyszyć uczniowi nie tylko w szkole, 
ale przede wszystkim w  domu. To w  domu rodzice uczą 
wzajemnego szacunku i przypominają o szacunku wobec 
dorosłych i  o  wypełnianiu obowiązków szkolnych; wy-
znaczają stosowne do wieku granice: pokazują, co dziec-
ku wolno, a co jest niedopuszczalne. Kształtują w dziecku 
umiejętność wybaczania, uczą wrażliwości. To rodzice 
poświęcają czas na „bycie” z własnym dzieckiem i na roz-
mowę. 

Może warto więcej odwoływać się do chrześcijańskich 
wartości, w których wyrośliśmy. To Jan Paweł II zwracał 
się do młodzieży: „Wymagajcie od siebie nawet, gdyby inni 
od was nie wymagali”. Może należałoby wykorzystać jak 
najlepiej - wspólnym wysiłkiem rodziców i  szkoły - czas 
dzieciństwa dzieci, żeby kiedyś potrafiły dostrzec i obro-
nić to, co dobre i piękne. 

Alicja Żelazna

Autorka jest nauczycielem w szkole podstawowej z kilkudziesię-
cioletnim stażem.

SZKOŁA UCZY. DOM WYCHOWUJE. HEJT NISZCZY TEŻ HEJTERA!



Wydaje się, że dzisiejszy świat 
nie może istnieć bez Internetu. To-
warzyszy nam on niemal codzien-
nie, dając jednocześnie ogromne 
możliwości, a z drugiej strony niosąc 
również negatywne skutki. Internet 
pozwala nam bowiem na wyra-

żenie opinii w zasadzie na każdy dostępny temat. Rozwój 
nowoczesnych technologii i  idąca za tym cyfryzacja spo-
łeczeństwa wpłynęły na powstanie negatywnego zjawiska 
społecznego, jakim jest hejt internetowy. Dzieci w  wieku 
szkolnym i  nastoletnim są najbardziej narażone na jego 
działanie. Każdy młody człowiek, w okresie dorastania chce 
czuć się zaakceptowany, lubiany i  jest niezwykle podatny 
na opinię społeczną. Jednak mowa nienawiści może do-
tknąć każdego z nas. 

Czym tak naprawdę jest hejt? Do dzisiaj nie zostało 
to niestety ściśle określone. Hejt to spolszczone angielskie 
słowo „hate”, które oznacza  nienawiść.  Według słownika 
języka polskiego,  hejt jest to nieprzychylne, deprecjonują-
ce, dyskredytujące, nienawistne treści na czyjś temat za-
mieszczane w Internecie1. Ogólnie zatem wskazać możemy, 
że hejt jest pojęciem bardzo szerokim odnoszącym się do 
wypowiedzi krytycznych, ośmieszających i  obelżywych, 
najczęściej za pomocą narzędzi internetowych. W prawdzi-
wym życiu, bez zasłaniania się smartfonem czy ekranem 
komputera trudniej jest wyrazić swoją opinię, nieprzychyl-
ny pogląd czy krytykę. Dlatego też hejterzy2 publikujący 
treści najczęściej anonimowo, czują się pewniejsi i bezpiecz-
niejsi w Internecie. Nie oznacza to jednak, że są bezkarni. 
Obecnie, ze względu na stały rozwój cyfryzacji coraz czę-
ściej hejt i ogólnie pojęta mowa nienawiści wypełniają zna-
miona przestępstw i są przedmiotem postępowań karnych 
i cywilnych.

Hejt zazwyczaj klasyfikowany jest jako naruszenie dóbr 
osobistych (na gruncie prawa cywilnego), przestępstwo po-
mówienia, znieważania czy też publicznego propagowania 
faszyzmu, nawoływania do nienawiści (na gruncie prawa 
karnego). Jak zatem możemy się bronić, kiedy padniemy 
ofiarą hejtu? 

Ochrona prawnokarna 
Wspomniane już wcześniej prawo karne daje nam moż-

liwość ścigania i  ukarania sprawcy przestępstwa. Według 
kodeksu karnego ścigane są np. zniesławienie i znieważenie 
innej osoby lub grupy osoby z powodu jej przynależności 

1  Słownik Języka Polskiego PWN [online] https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Hejt;19025.html (dostęp 11.03.23)
2 Hejter – (z ang. hater „nienawistnik, przeciwnik, krytykant” – określenie osoby, która publikuje w Internecie, nierzadko pod 

pseudonimem agresywne, obraźliwe lub skrajnie krytyczne komentarze (zwyczajowo określane jako „hejt”) pozbawione 
rzeczowej argumentacji i wygłaszane pod adresem konkretnej osoby lub grupy osób

narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo jej bezwy-
znaniowości oraz znieważenie narodu lub Rzeczpospolitej. 
Zarówno przestępstwo zniesławienia i znieważenia są prze-
stępstwami ściganymi z oskarżenia prywatnego. W prakty-
ce oznacza to, że sami powinniśmy wnieść akt oskarżenia 
do Sądu przeciwko hejterowi (jest to tzw. prywatny akt 
oskarżenia). W  swojej treści powinien zawierać wskaza-
nie osoby oskarżonego (hejtera), zarzucany mu czyn oraz 
dowody popierające oskarżenie. W zależności od przyjętej 
kwalifikacji czynu, w  stosunku do sprawcy, po przepro-
wadzeniu postępowania sądowego może zostać orzeczona 
kara grzywny, ograniczenia lub nawet pozbawienia wol-
ności. Ponadto sprawca na podstawie wyroku Sądu może 
być także zobligowany do przeproszenia pokrzywdzonego 
czy też zapłaty na jego rzecz odpowiedniej sumy pienięż-
nej. Warto też dodać, że w określonych przypadkach wyrok 
może zostać podany do publicznej wiadomości, co ma speł-
nić funkcję wychowawczą i niejako zwyczajnie odstraszać 
i zniechęcać innych potencjalnych sprawców. 

Obok postępowania prywatnoskargowego, hejt może 
zostać zakwalifikowany jako groźba karalna (art. 190 kodek-
su karnego) lub też uporczywe nękanie (art. 190a). Ściganie 
tych przestępstw odbywa się na wniosek osoby pokrzyw-
dzonej i  inicjuje je złożenie zawiadomienia o  możliwości 
popełnienia przestępstwa. Następnie organy ścigania (poli-
cja, prokuratura) po przeprowadzeniu postępowania przy-
gotowawczego i  ustaleniu sprawcy zdecydują o  przesłaniu 
aktu oskarżenia do sądu. 

W  tym miejscu zauważyć należy, że również oso-
by niepełnoletnie nie pozostają bezkarne. Co prawda nie 
mogą ponosić odpowiedzialności na podstawie przepisów 
karnych (z wyjątkiem ciężkich przestępstw), jednakże jest 
to możliwe na podstawie ustawy o  postępowaniu w  spra-
wach nieletnich. W zależności od wieku nieletniego hejtera, 
zróżnicowana jest jego odpowiedzialność. W  przypadku 
sprawcy między 13 a  17 rokiem życia sąd rodzinny może 
zakwalifikować takie zachowanie jako przejaw demorali-
zacji i zastosować środki przewidziane w ustawie o postę-
powaniu w sprawach nieletnich (np. upomnienie, oddanie 
pod nadzór odpowiedzialnym rodzicom, opiekunom lub 
specjalnemu kuratorowi, umieszczenie w zakładzie wycho-
wawczym). Natomiast wobec nieletniego między 17 a 18 ro-
kiem życia sąd stosuje głównie środki karne przewidziane 
przez kodeks karny (jak np. zobowiązanie nieletniego do 
naprawienia wyrządzonej szkody czy przeproszenia po-
krzywdzonego). 

DOŚWIADCZYŁEM/AM HEJTU… I CO DALEJ?



Ochrona cywilnoprawna
Możliwość zwalczania zjawiska hejtu internetowego 

jest również możliwa na podstawie innych gałęzi prawa. 
Na gruncie art. 23 kodeksu cywilnego można przyjąć, iż hejt 
internetowy stanowi naruszenie dóbr osobistych w postaci 
prawa do poszanowania dobrego mienia oraz wizerunku, 
a także, w przypadku jego eskalacji, również prywatności. 
W związku z tym pokrzywdzony może żądać zaprzestania 
działania sprawcy (zaprzestania hejtowania poprzez np. 
zakaz publikacji obraźliwych komentarzy), do usunięcia 
skutków swojego działania np. poprzez usuniecie obraźli-
wych treści, przeproszenia pokrzywdzonego w  określonej 
przez Sąd formie. W  przypadku stwierdzenia naruszenia 
dóbr osobistych Sądy orzekają obowiązek zadośćuczynie-
nia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej 
na wskazany cel społeczny. Ponadto dochodzi kwestia od-
powiedzialności odszkodowawczej. 

Małoletni pokrzywdzeni
Najczęstszymi ofiarami hejtu są dzieci i  młodzież. 

Niewinne żarty i  wygłupy z  czasem mogą przerodzić się 
w nienawiść, groźby, wyszydzanie. Najmłodszym trudniej 
jest sobie poradzić z atakiem. Budujące się dopiero poczu-
cie wartości zostaje naruszone. Niekiedy dziecko nie chce 
mówić o tym co go spotkało, czasem rodzice w pędzie co-
dziennych obowiązków nie zauważają, że z  ich pociechą 
dzieje się coś złego. Dlatego warto przytoczyć tutaj instytu-
cję, którą oferują nam obecnie obowiązujące przepisy prawa 
cywilnego. Zgodnie z treścią art. 572 kodeksu postępowa-
nia cywilnego każdy, komu znane jest zdarzenie uzasad-
niające wszczęcie postępowania z urzędu, obowiązany jest 
zawiadomić o nim sąd opiekuńczy. Upraszczając - przepis 
ten pozwala na wgląd w sytuację rodziną małoletniego. Pi-
smo to może zostać złożone tak naprawdę przez każdego, 
kto ma podejrzenie, że dobro małoletniego jest naruszane 
przez jego najbliższe otoczenie (np. rodziców, dziadków, 
prawnych opiekunów itd.). Uprawnionymi do złożenia 
omawianego wniosku są nie tylko osoby fizyczne, lecz także 
wszelkiego rodzaju instytucje – np. szkoły, przedszkola lub 
inne, które mają styczność z danym dzieckiem. Pismo nie 
podlega żadnej opłacie sądowej i powinno zostać skierowa-
ne do wydziału rodzinnego sądu rejonowego właściwego ze 
względu na miejsce zamieszkania małoletniego. Warto pa-
miętać, że taki sam wniosek może zostać skierowany wobec 
nieletniego hejtera, który dopuszcza się hejtu względem in-
nych. Wówczas zbadanie sprawy przez sąd rodzinny może 
doprowadzić do wykrycia niestosownych zachowań i uka-
rania sprawcy na gruncie przywołanych powyżej przepisów. 

Problemy związane z identyfikacją tożsamości hejtera
Przeważnie największym problemem internetowego 

hejtu jest brak możliwości samodzielnego ustalenia przez 
pokrzywdzonego osoby sprawcy. Komentarze publikowa-

ne są pod pseudonimem lub zupełnie anonimowo. Wia-
domości kierowane są z  fałszywego konta, a  połączenia 
wykonywane z zastrzeżonego numeru. Sprawcy jednak nie 
są anonimowi. Organy ścigania mają coraz więcej możli-
wości i  instrumentów pozwalających na ustalenie danych 
konkretnych osób. Przede wszystkim, istnieje możliwość 
ustalenia osoby sprawcy na gruncie prawa medialnego – 
zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną usługodawca świadczący usługi drogą elek-
troniczną jest zobowiązany nieodpłatnie udostępnić dane 
organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych 
przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępo-
wań. Ponadto, dzięki wprowadzonemu obowiązkowi reje-
stracji kart SIM istnieje także możliwość zwrócenia się do 
odpowiednich operatorów komórkowych w celu ustalenia 
danych sprawcy. 

Reasumując, hejt jest przestępstwem, choć nie znajdzie-
my żadnego przepisu, który mówi o tym wprost. Nikt nie 
jest anonimowy i bezkarny. Hejterzy również muszą liczyć 
się z konsekwencjami publikowanych przez nich treści. Jeśli 
doświadczyłeś hejtu – nie bój się poprosić o pomoc. Spoty-
kając się z mową nienawiści oko w oko nie warto jej w żaden 
sposób nie zauważać, pobłażać ani akceptować jej domina-
cji w przestrzeni publicznej.

Martyna Zalewska

Autorka jest asystentem sędziego III Wydziału Karnego Sądu Rejo-
nowego Warszawa Praga-Południe
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20 marca - poniedziałek
7.00 + Roman Bałdyga - greg.
7.00 + Kazimierz Pieńkowski - greg.
7.00 + Józefa Płońska, Mieczysław, Jan i Urszula.
7.00 + Aleksandra i Jan Pieloch – w 28. rocznicę 

śmierci.
7.00 + Genowefa Soczewka i jej rodzice; Jerzy 

Jankiewicz i jego rodzina; Zygmunt Gastołek 
i jego rodzina.

18.00 + Krystyna Puchalska - greg. (ks. Michał poza 
parafią).

18.00 + Alicja Długokęcka - greg.
18.00 + Józef i Maria Kokoszko oraz zmarli z rodziny 

Kokoszków.
18.00 + Józef Jabłoński, Mieczysław Szleszyński, Irena 

Jabłońska.
18.00  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla rodziny Borowskich.

21 marca - wtorek
7.00 + Roman Bałdyga - greg.
7.00 + Kazimierz Pieńkowski - greg.
7.00 + Andrzej (w 7. rocznicę śmierci) i Beata 

Kuczyńscy.
7.00 + Józef Orzechowski oraz Józef Dardziński.
7.00  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, 

dar zdrowia i potrzebne łaski dla Małgorzaty.
7.00  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, 

wolność od nałogów i potrzebne łaski dla  
Jakuba.

18.00 + Krystyna Puchalska - greg. (ks. Michał poza 
parafią).

18.00 + Alicja Długołęcka - greg.
18.00 + Marianna Ramotowska – w 10. rocznicę śmierci.
18.00 + Czesław – w 8. rocznicę śmierci oraz Czesława 

i Jadwiga Krajewscy.
18.00  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Heleny.

22 marca - środa
7.00 + Alicja Długołęcka - greg.
7.00 + Roman Bałdyga - greg.
7.00 + Honorata, Henryk, Marianna, Marian, Tomasz 

i Lucjan Grabowscy oraz Aleksander i Leokadia  
Szymańscy - intencja od Joanny i Aleksandra.

7.00 + Marcin Jabłoński.
7.00 + Genowefa Borkowska.
18.00 + Krystyna Puchalska - greg. (ks. Michał poza 

parafią).
18.00 + Kazimierz Pieńkowski - greg.
18.00 + Mariola Bogdańska.
18.00 + Anna Jakuszkin - intencja od uczestników 

pogrzebu w 30. dzień po pogrzebie.
18.00  Intencja dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 
i potrzebne łaski dla Krzysztofa z okazji 
38. rocznicy urodzin.

18.00  Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

23 marca - czwartek
7.00 + Alicja Długołęcka - greg.
7.00 + Roman Bałdyga - greg.
7.00 + Andrzej, Helena i Edmund Ustaszewscy.
7.00 + Irena, Tadeusz i Zdzisław Hermanowscy.
7.00  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, 

dar zdrowia i potrzebne łaski dla Oli i  Wiktorii 
z okazji 14. rocznicy urodzin oraz dla ich rodziny.

18.00 + Krystyna Puchalska - greg. (ks. Michał poza 
parafią).

18.00 + Kazimierz Pieńkowski - greg.
18.00 + Michał i Stanisław Dąbrowscy.
18.00 + Teresa Burbula (w 2. rocznicę śmierci) 

i Mirosław.
18.00  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Wiesława i jego rodziny.

24 marca - piątek
7.00 + Alicja Długołęcka - greg.
7.00 + Kazimierz Pieńkowski - greg.
7.00 + Beata Trochimowicz.
7.00  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Marii Pardo z okazji  
urodzin i imienin.

7.00  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 
i potrzebne łaski dla Marii Klimek.

18.00 + Krystyna Puchalska - greg. (ks. Michał poza 
parafią).

18.00 + Roman Bałdyga - greg.
18.00 + Leszek Kukliński – w 22. rocznicę śmierci.
18.00 + Zofia i Władysław Wilińscy.
18.00 + Ludwik Nitkiewicz – w 2. rocznicę śmierci.

25 marca – sobota
7.00 + Alicja Długołęcka - greg.
7.00 + Kazimierz Pieńkowski - greg.
7.00 + Antoni i Stanisława Grodzcy.
7.00 + Teresa (w 41. rocznicę śmierci), Kazimierz, 

Alicja i Aniela Sadowscy.
7.00 + Franciszek Pianka.
18.00 + Krystyna Puchalska - greg. (ks. Michał poza 

parafią).
18.00 + Roman Bałdyga - greg.
18.00 + Jerzy Żelechowski.
18.00 + Marianna i Wacław Kołakowscy.
18.00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

Bożej i potrzebne łaski dla Dominiki z okazji 
29.rocznicy urodzin.

18.00  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 
i potrzebne łaski dla Małgorzaty.

26 marca - niedziela
7.30 + Alicja Długołęcka - greg.
7.30 + Zygmunt (w 24. rocznicę śmierci), Czesława 

i Roman Truszkowscy.
9.00 + Kazimierz Pieńkowski - greg.
9.00 + Jan (w 7. miesiąc po śmierci), Helena, Józef, 

Andrzej Bochenko.
10.30 + Bolesława Szulc – w 29. rocznicę śmierci.
10.30  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Heleny z okazji 1. rocznicy 
urodzin.

12.00 + Krystyna Puchalska - greg. (ks. Michał poza 
parafią).

12.00  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 
i potrzebne łaski dla Doroty Mierzejewskiej i jej 
mamy.

12.00  Za Parafian.
16.00 + Edmund i Janusz Mierzejewscy.
16.00  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Liwii z okazji 11. rocznicy 
urodzin oraz dla jej rodziców.

17.30 + Roman Bałdyga - greg.
17.30 + Za dusze w czyśćcu cierpiące.
19.00 + Stanisław, Michalina, Włodzimierz, Barbara 

i Dariusz Jastrzębscy.
19.00 + Adam Gąsiewski – w miesiąc po śmierci.
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