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UCZNIOWIE LISTY PISZĄ... 
KIM JEST TAJEMNICZY „I”? 

ANNA KRUSIEWICZ

ANNA KRUSIEWICZ jest nauczycielem konsultantem w zakresie języka polskie-

go, historii i wiedzy o społeczeństwie w Mazowieckim Samorządowym Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku. Koordynatorka wielu projektów. Pry-

watnie i zawodowo – pasjonatka gier planszowych, zwłaszcza takich, które można 

wykorzystać edukacyjnie.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Rey-

monta w Czermnie postanowili powiedzieć (a właś-

ciwie napisać), co o nim tak naprawdę myślą! 

Zaniechana dziś sztuka epistolografii okazała się 

bardzo przydatna podczas realizacji projektu „Brak 

sieci – piąty jeździec Apokalipsy?”. Ciekawe prze-

myślenia uczniów na temat roli, jaką w ich świecie 

odgrywa Internet zostały przedstawione w formie 

listów do rzeczonego „i”. A choć listom tym bliżej 

do współczesnych e-maili niż do barokowych czy 

romantycznych arcydzieł, to mogą stanowić cenny 

materiał do debaty na temat korzyści i zagrożeń 

płynących z dostępu do sieci. Co ciekawe, uczest-

nicy projektu musieli zdecydować, czy są zwolen-

nikami czy przeciwnikami nowoczesnych techno-

logii. Oprócz refleksji, jaką wymusiła ta forma pracy, 

warto dostrzec jeszcze możliwość doskonalenia tak 

przydatnych umiejętności, jak argumentowanie czy 

wyrażanie własnych opinii. Listy są w dużej mierze 

domeną sfery prywatnej. Warto pozwolić uczniom 

na taką formę przedstawiania własnych przemyśleń; 

pozwolić na szczerość.

Prezentujemy niektóre z listów, jakie napisali ucz-

niowie starszych klas szkoły podstawowej. Spójrzmy 

na „i” ich oczyma. Warto dodać, że pisaniu listów 

i analizowaniu plusów i minusów nowoczesności 

towarzyszyła specjalna oprawa. Uczniowie wyra-

żali „jasną” i „ciemną” stronę Internetu poprzez białe 

i czarne stroje oraz odpowiadające argumentom 

hasła (w listach zachowano oryginalną pisownię).

Drogi Internecie!

Jesteśmy bardzo niezadowoleni z Twojego 
sprawowania!

W Twoim środku kryje się wiele zła, hejtu 
oraz wulgarności. Podczas zakupów następują 
oszustwa pieniężne i towarowe. Jest też wiele 
negatywnych komentarzy i nakłaniających do 
niedobrych rzeczy filmów. Przez gry kompu-
terowe ludzie często się zapominają. Myślą, że 
każdy ma kilka żyć i robią niemądre rzeczy.

Jeśli się Ciebie wyłączy, ciekawe, kto kiedyś 
zapuka do drzwi i zapyta: ,,Co słychać?’’.

Prosimy, popraw się!

Twoi przeciwnicy z klasy 6
Czermno, 1.04.2019r.
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Drogi Internecie!

To, co dzieje się wokół, skłoniło nas do napisania 
do Ciebie tego listu. Z przykrością stwierdzamy, że 
jesteś niebezpieczny!

Można bardzo pomylić się co do ludzi, których 
poznajemy w Internecie, np.: stalkerzy, hakerzy. 
Trzeba uważać na oszustów podczas zakupów. 
Musimy pilnować swoich danych, trzeba uważać 
bo są strony-pułapki, np.: hazardowe, przez które 
można mieć poważne problemy. Na stronach z poleco-
nymi przepisami, można zatruć się nieznanymi przy-
prawami. Trzeba być ostrożnym i nie podawać zbyt 
wielu informacji o sobie, swoich zainteresowaniach, 
rodzinie, zwyczajach. Niektórzy mogą to wykorzy-
stać do tego aby zrobić nam krzywdę. Trudno więc 
o szczerą, prawdziwą przyjaźń.

Internecie, zrób coś co sprawi, że obcowanie 
z Tobą będzie bezpieczne! Pozdrawiamy!

Twoi przeciwnicy z klasy 4
 Czermno, 1.04.2019r.

Drogi Internecie!

 Dziękujemy Ci za Twoją wielką wiedzę, 
którą nam dajesz.

Odkąd z nami jesteś, nie musimy męczyć 
się chodząc na zakupy. Dzięki Tobie możemy 
oglądać filmy na YouTube całkowicie za 
darmo. Możemy kontaktować się z naszymi 
znajomymi na odległość lub poznać nowe 
osoby. Twoja wiedza jest tak rozbudowana, 
że możemy dowiedzieć się więcej na temat 
danej osoby. Przyswajamy wiadomości 
o różnych miejscach, kulturach i tradycjach, 
które tam panują. Na bieżąco dowiadu-
jemy się nowych wiadomości. Dostarczasz 
nam dużo rozrywki poprzez gry, w które 
możemy grać za darmo.

 Jesteś bardzo pomocny, dziękujemy za 
wszystko. Rozwijaj się dalej!

Twoi zwolennicy z klasy 6
Czermno, 03.04.2019
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 Witaj, Internecie!

Piszemy do Ciebie, ponieważ widzi-
my negatywne skutki Twoich działań.

Po pierwsze, wiele osób korzy-
sta ze stron, z których korzystać 
nie powinno, gdyż są zbyt młodzi. 
Po drugie: sprowadzasz na sprzęt 
wirusy. Po trzecie: uzależniasz od 
korzystania z gier, filmów, portali 

społecznościowych. Takie zachowa-
nia nie są zdrowe; mogą wywoły-
wać choroby wzroku, agresję i wiele 
innych zmian w zachowaniu fajnych, 
młodych ludzi. Po czwarte: osoby 
poznane w sieci, nie zawsze są tymi, 
za które się podają.

Internecie, zrób coś z tym!

Twoi przeciwnicy z klasy 8
Czermno 04.01.2019 r


