
Internet pomaga umierać 

 

Na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w dniach 22 – 25 kwietnia odbyły się 

Szczecińskie Dni Informatyki - InfoTrendy 2008. Uczestnicy tego przedsięwzięcia mieli 

okazję wziąć udział w trzech konferencjach dotyczących trendów w szeroko rozumianej 

informatyce (szczegóły na stronie www.infotrendy.pl). Jednym z wydarzeń była XI edycja 

konferencji Problemy Społeczeństwa Informacyjnego, organizowanej przez Zakład 

Społeczeństwa Informacyjnego Instytutu Informatyki w Zarządzaniu WNEiZ US. W tym 

roku konferencja podjęła tematykę wpływu Internetu na różne dziedziny życia oraz szanse i 

zagrożenia związane z Internetem.  

Mówiąc o „korzeniach” społeczeństwa informacyjnego nie sposób pominąć roli 

Internetu. Wielu naukowców wysuwało już hipotezę, że „bez Internetu nie byłoby 

społeczeństwa informacyjnego”. Z pewnością nie byłoby e-przedsiębiorstwa, e-handlu, 

e-biznesu, e-usług, e-dydaktyki, e-urzędu, e-informacji i wiedzy – zgromadzonej w potężnych 

internetowych bazach, e-rozrywki. Sądzę, że warto więc pochylić się nad FENOMENEM 

INTERNETU – zarówno pod kątem jego twórczej roli w rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego, jak też różnych zagadnień z tym związanych – o charakterze ekonomicznym, 

socjologicznym, psychologicznym, prawnym, organizacyjnym, aplikacyjnym itp. Czy ta sieć, 

coraz mocniej oplatająca kulę ziemską, bez której miliony ludzi nie wyobrażają już sobie 

życia, przynosi tylko dobre (mimo, że bardzo obfite) owoce? Czy początkowa fascynacja a 

potem już „codzienność internetowa” nie stanowi przeszkody we wszechstronnym rozwoju 

człowieka, który poza siecią nie dostrzega już innych możliwości, wartości pragnień i dążeń? 

Czy i jak osoby i społeczeństwa pozostające wciąż jeszcze w przestrzeni wykluczenia 

cyfrowego mają szansę na przekroczenie tej „szczeliny informacyjnej”  Wiele takich pytań 

nurtuje wciąż zwłaszcza tych, którzy odrywają choć na chwilę wzrok od monitora ... 

i dostrzegają, że spoza „komputerowej pajęczyny” widać coś jeszcze!!! – te słowa skierowała 

do uczestników przewodnicząca komitetu programowego konferencji 

prof. zw. dr hab. Agnieszka Szewczyk. 

Jeden z bloków konferencyjnych zdominowała socjologia Internetu, a w jej ramach 

m.in. poszukiwanie przyczyn uzależnień komputerowych. Dr Andrzej Augustynek w swoim 

wystąpieniu omówił trzy typy czynników wyzwalających uzależnienie: czynnik konieczny 

(kluczowy), wystarczający oraz dodatkowy (przyczyniający się). 

Pierwszy tak jak katalizator uruchomi, drugi zwiększy prawdopodobieństwo a trzeci 

może towarzyszyć wystąpieniu łańcucha objawów charakterystycznych dla uzależnienia od 

Internetu. Przykładem pierwszego może być instrumentalne uwarunkowanie Internauty do 

nadmiernego korzystania z sieci. Powtarzające się doznania przyjemności po zalogowaniu się 

do sieci wytwarzają stały związek przechodzący w nawyk a potem w uzależnienie. Pierwszy 

kontakt z Internetem lub odkrycie nowej dla osoby jego funkcji (aukcja, pornografia, gry, itd.) 

najczęściej bywa koniecznym czynnikiem uruchamiającym proces powstawania uzależnienia 

od Internetu. Do czynników wystarczających mogą należeć: depresja, zła adaptacja społeczna, 

lęk przed kontaktem z innymi ludźmi, niska samoocena. W sieci osoba taka czuje się 

bezpieczna i akceptowana. Coraz więcej czasu spędza w Internecie, co pogłębia jej problemy 

w świecie rzeczywistym. W ten sposób tworzy się samonapędzający się mechanizm błędnego 

koła. Wreszcie czynnikami przyczyniającymi się mogą stać się nieumiejętność radzenia sobie 

ze stresem czy uwarunkowana introwertywnymi cechami osobowości nieśmiałość 

interpersonalna, inne nałogi. Przykładowo hazardzista odkrywa, że dzięki Internetowi może 

realizować swój nałóg nie wychodząc z domu – przekonywał dr A. Augustynek  

Z badań przeprowadzonych w latach 1999 – 2006 wynika, że w środowisku osób 

aktywnych zawodowo i posiadających wyższe wykształcenie osób uzależnionych od 

komputera jest około 1%, natomiast pośród bezrobotnych i nieuczących się odsetek ten rośnie 

http://www.infotrendy.pl/


od około 7%. Do grup najwyższego zagrożenia zaliczyć można bezrobotną i nieuczącą się 

młodzież, gospodynie domowe oraz rencistów i emerytów (ta grupa w latach 2003 – 2006 

zanotowała największy przyrost liczby uzależnionych).  

 

Duże zainteresowanie wzbudziło też wystąpienie dr Doroty Chmielewskiej-Łuczak na 

temat pozytywnych i negatywnych aspektów społeczności internetowych na przykładzie 

analizy blogów „Pro-Ana”. Okazuje się, że głównym miejscem publicznego funkcjonowania 

ideologii Pro-Ana („za anoreksją”), w której dążenie do chudości jest postrzegane jako droga 

do ideału, jest właśnie Internet. „Pomożemy ci…umrzeć” to myśl przewodnia tysięcy stron 

www na świecie propagujących anoreksję jako styl życia i drogę do szczęścia.  

Dziewczyny za wszelką cenę pragnące schudnąć znalazły w Internecie swój bezpieczny 

azyl. Tu, bez strachu, że o ich skłonnościach dowiedzą się ich bliscy, mogą wymieniać się 

dietami, radzić, wspomagać się nawzajem w walce z kilogramami. Anoreksja zbiera swoje 

okrutne żniwo w Sieci. Dzięki blogom o odchudzaniu anorektyczki czują, że nie są same, 

dostają wyraźne znaki, że to co robią nie tylko nie jest złe, ale jest wspaniałą ideologią, 

doktryną, dla której warto żyć. Blogi anorektyczek biją rekordy popularności. Dziewczyny 

piszą, ile zjadły w danym dniu, ile czasu poświęciły na wyczerpujące treningi, proszą o rady, 

jak walczyć z głodem i jak stracić szybciej nadmiary tłuszczu. Umieszczają linki do zdjęć 

chudych modelek stanowiących dla nich inspirację, a raczej według używanego przez nie 

słowa „Thinspirację”. Umieszczają ogromne, wyczerpujące spisy różnorodnych diet, zapisy 

kalorii większości dostępnych produktów żywieniowych. A fakt znajdowania w Sieci 

wspólnoty gloryfikującej anoreksję i wspierającej się nawzajem jest niestety czynnikiem 

pogłębiającym chorobę – dowodziła dr Chmielwska-Łuczak. 

 

O innych równie ciekawych zagadnieniach, również tych znacznie bardziej 

pozytywnych, dotyczących wpływu Sieci na rozwój społeczeństwa informacyjnego 

przeczytać można w pokonferencyjnej monografii „Fenomen Internetu” 

pod red. A. Szewczyk i E. Krok.  

 

Urozmaiceniem wieczorów konferencyjnych było IT na Podzamczu - spotkania i debaty 

prowadzone w kilku lokalach Szczecińskiej Starówki. Dyskusje moderowane przez uznanych 

praktyków biznesu IT skupiały się wokół zagadnień multimediów, serwisów 

społecznościowych, sprzedaży internetowej i technologii przyszłości 

Miłym akcentem było wręczenie nagród laureatom konkursów powiązanych z tematem 

konferencji, przygotowanych przez organizatorów w dwóch kategoriach: dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych oraz dla studentów. 

 

Zapraszamy ponownie za rok! 


