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Wakacje powoli dobiegały końca. Dzień stawał się coraz krótszy. 

Noce były zimniejsze niż w lipcu i sierpniu. To znak, że nadszedł 

wrzesień, a w związku z tym zaczęła się szkoła. Chomik Paragraf 

tęsknił za koleżankami, kolegami i nauczycielami. 

Łezka kręciła mu się w oku, kiedy wspominał każdy dzień wa-

kacji. Pobyt w górach był dla niego niezwykle przyjemny. W czasie 

pieszych wędrówek kilkakrotnie otarł sobie łapki, jednak szczęście 

po dotarciu na szczyt, z jakiego rozpościerał się piękny widok na 

przestrzeń, jaką ogranicza tylko wyobraźnia powodował, że łapki już 

go nie bolały. Czekał z niecierpliwością na kolejne wycieczki. Później 

nastąpił wyjazd nad morze. Na szczęście pogoda była bardzo do-

bra, w ogóle nie padało. Chomik Paragraf codziennie spędzał czas 

na plaży, opalając się i korzystając z morskich kąpieli. Przypomniał 

sobie, że gdy przebywał za długo na słońcu, doznał oparzeń skóry, 

z tego powodu zaczęła mu schodzić sierść z grzbietu, a pręga przy-

pominająca kształtem znak paragrafu stała się prawie niewidoczna.
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Po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego Chomik Paragraf 

wracał ze swoim przyjacielem, Szynszylem Leksem, do domu. Byli 

bardzo zadowoleni i skakali wysoko, uśmiechając się przy tym 

szeroko – nie z tego powodu, że nazajutrz muszą wcześnie wstać  

do szkoły, ale dlatego, że osiągnęli wielki sukces.

– Nie wiedziałem, że nasz blog będzie cieszył się tak dużym 

zainteresowaniem – rzekł Chomik Paragraf.

– W najśmielszych snach nie spodziewałem się takiego obrotu 

spraw – przyznał Leks.

– Widzisz, marzenia się spełniają, trzeba tylko do nich wytrwale 

dążyć – podsumował Paragraf i… potknął się o wielki kamień, któ-

rego nie zauważył. 
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Po powrocie do domu, w jego pokoju czekała na gryzonia ko-

leżanka ze szkoły – Wiewiórka Pimpi. Na widok Chomika nieśmiało 

uśmiechnęła się. Wtedy Paragraf zauważył, jak olśniewająco pięk-

ną Wiewiórką jest Pimpi. Bardzo mu się spodobała. Jednak ten  

przyjemny moment przerwał smutny ton jej głosu. 

– Potrzebuję pomocy, nie wiem co mam zrobić. Przeczytałam 

na blogu twoje przestrogi, żeby w czasie korzystania z internetu 

zachować dużą ostrożność, bo nie wszystko jest tym, na co wyglą-

da. A prościej mówiąc, można wpakować się w kłopoty, nawet stać 

się ofiarą przestępstwa – zaczęła Pimpi.

– Tak, to prawda, wiem coś o tym, sam boleśnie się  

o tym przekonałem, dlatego wymyśliliśmy z Leksem ten blog 

– odpowiedział Paragraf.

– No właśnie…, w tobie ostatnia nadzieja Parek 

– westchnęła Wiewiórka.
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Zaczęła opowiadać Paragrafowi, jak w czasie wakacji na obo-

zie młodzieżowym poznała nowego przyjaciela, Szczurka Bubu.  

Od samego początku przypadli sobie do gustu. Pimpi spędzała  

z Bubu każdą wolną chwilę. Chodzili razem na spacery. Cieszyli 

się wspólnie z każdego dnia. Mogli ze sobą przebywać cały czas,  

a tematom ich rozmów nie było końca. Szczurek Bubu był obecny 

na każde zawołanie Pimpi. Nosił jej plecak podczas wycieczek  

do lasu. Słuchał cierpliwie wszystkich rozterek Wiewiórki. Doradzał, 

gdy oczekiwała fachowej porady, a nawet pocieszał, kiedy miała 

gorszy dzień.
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Po powrocie z obozu, gryzonie utrzymywały 

znajomość. W pewnym momencie Szczurek Bubu 

zapragnął podzielić się z Pimpi pewną nowiną. 

Zaprosił ją na romantyczny spacer przy blasku 

księżyca. Nie było w tym nic dziwnego, gdyż 

często spacerowali w takich okolicznościach, 

dlatego Wiewiórka zgodziła się.

– Słuchaj Pimpi, muszę ci coś powiedzieć. 

Myślę, że właśnie teraz jest ten odpowiedni 

moment – zaryzykował Szczurek Bubu.

– Tak mój drogi przyjacielu, o co chodzi?  

– zapytała Wiewiórka.

– Wiesz, yyy, chciałem powiedzieć, że yyy eee, no, jakby  

to powiedzieć, podobasz mi się, chyba się w tobie  

zakochałem – wyznał Bubu.

Wiewiórka Pimpi zachichotała, podskoczyła i uciekła  

na drzewo. Z roztargnienia pomyliła dziuplę i zanim 

się zorientowała, wylądowała w salonie swoich są-

siadów. Gdy tylko trochę ochłonęła, postanowiła  

szczerze porozmawiać ze Szczurkiem Bubu. Na-

stępnego dnia umówiła się z nim na spotkanie.  

Zapewniła go, że mogą pozostać tylko przyjaciółmi, 

nic więcej nie może mu zaproponować. Tę wiado-

mość Bubu przyjął spokojnie, ale po kilku dniach jego  

zachowanie zmieniło się całkowicie. 
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Codziennie wysyłał do Wiewiórki Pimpi ogromną ilość 

wiadomości tekstowych. Ciągle do niej dzwonił, ponadto 

codziennie czekał na nią pod jej dziuplą, przez co nie mo-

gła nigdzie wyjść, czując się osaczona. Nie podobało się  

to Wiewiórce Pimpi.

– Sprawa jest poważna, myślę że powinniśmy powiadomić  

o tym twojego wychowawcę – poradził jej Paragraf.

– Dobrze, jutro w szkole po godzinie wychowawczej o wszyst-

kim opowiem – zadecydowała Pimpi.

Sowa Wszędobylska, bo tak nazywała się wychowawczyni Wie-

wiórki Pimpi, poważnie zajęła się jej sprawą. Wezwała do szkoły 

Szczurka Bubu razem z rodzicami. Wydawało się, że rozmowa  

ze Szczurkiem w ich obecności pomogła, ale – nie do końca.
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– Parusiu, dzwoni telefon, odbierzesz? – zapytała mama Paragrafa.

– Tak, jasne. Słucham – podniósł słuchawkę Chomik.

– Mam straszny kłopot – przez łzy mówiła Wiewiórka Pimpi  

– Na profilu Chomebook ktoś stworzył moje fałszywe konto  

i zamieścił moje zdjęcie. Dodatkowo jest tam napisane, że chętnie 

umawiam się na randki. Teraz zaczęły do mnie pisać wszystkie 

okoliczne wiewiórki. Przez to straciłam wielką szansę, bo mia-

łam być twarzą kampanii sprzedażowej orzeszków ziemnych,  

a przez te informacje na mój temat nie zakwalifikowałam się  

do udziału – wyjaśniła.

Sprawa stała się naprawdę niebezpieczna, ponieważ został 

zamieszczony również numer telefonu Pimpi, adres e-mail i numer 

komunikatora chomi-chomi.

– Dość tego! To jest stalking! – zaprotestował Paragraf – Czy 

wiesz, kto mógł coś takiego zrobić? – spytał.

– Nie mam pojęcia. Ale mam pewne podejrzenia. Pamiętasz, 

jak kiedyś rozmawialiśmy o Bubu? Myślę, że to on dalej jest we 

mnie zakochany i teraz chce się zemścić, za to, że nie odwzajem-

niłam jego uczuć – rozważała Pimpi.

– Dobrze moja droga Wiewióreczko  

Pimpi, wymyślę coś, tylko wcześniej  

muszę o tym porozmawiać z Leksem 

– obiecał Paragraf. 
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Natychmiast Paragraf i Leks postanowili przeprowadzić śledztwo, 

które miało doprowadzić do tego, że Szczurek Bubu przyzna się do 

wszystkiego. Zaprosili go do klatki Paragrafa pobawić się na jego 

wielkiej karuzeli, z jakiej mogli korzystać tylko nieliczni. Szczurek 

Bubu chętnie przyjął ich zaproszenie. W zasadzie nawet pochlebiało 

mu, że dwóch popularnych jego kolegów szkolnych chce z nim się 

przyjaźnić. Mama Paragrafa przygotowała dla chłopców pyszną 

zieloną lemoniadę. Później zaserwowała deser lodowy o smaku 

waniliowym z polewą karmelową. Przyjemnościom nie było końca. 

Zabawa przebiegała w świetnej atmosferze. 

– Bubu, ty jesteś geniusz z tym profilem Wiewiórki Pimpi, żar-

towniś z ciebie. Pierwsza klasa! – wypalił nagle Paragraf.

– Jakim profilem, o co chodzi? Ja nic nie wiem – odparł Bubu.

– Nie bądź taki skromny… – dodał Leks.

Po chwili Bubu jednak poddał się. Podczas zabawy było tak miło, 

że postanowił powiedzieć prawdę.

– Tak to ja. Jednak teraz żałuję tego, mam wyrzuty sumienia 

– przyznał.

Nagle spod kamienia wyskoczył komendant Żółw Kodeksiński, 

który od samego początku przysłuchiwał się rozmowie chłopców. 

Wiedzieli o tym tylko Paragraf, Leks oraz mama Paragrafa.
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– Synu, wszystko słyszałem. Co masz na swoje usprawiedliwie-

nie? – zapytał Kodeksiński.

– Przepraszam, ja nie chciałem. Myślałem, że nikt się nie dowie 

– szlochał przeraźliwie Bubu.
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Następnego dnia Bubu z rodzicami stawił się w komisariacie. 

Kodeksiński oświadczył, że to co zrobił ich syn jest przestępstwem, 

dlatego sprawa musi trafić do sądu. Bubu był bardzo przejęty w dniu 

rozprawy, okropnie się denerwował. Dostał jednak od sądu ostatnią 

szansę, więc zakończyło się jedynie na udzieleniu mu upomnienia. 

Sąd przestrzegł go, że jeżeli dalej będzie się zachowywał w podobny 

sposób, konsekwencje mogą być poważniejsze i może nawet trafić 

do zakładu poprawczego. Była to wielka lekcja dla Szczurka Bubu,  

a przy tym przestroga dla innych użytkowników internetu, że prze-

moc stosowana w świecie wirtualnym może być przestępstwem  

w świecie rzeczywistym. 
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 Podstawa prawna dla rodziców 

— wyciąg z Kodeksu karnego.

Art. 190a [Uporczywe nękanie] 

§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej  

najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie 

zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywat-

ność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną 

osobę, wykorzystuje jej wizerunek, inne jej dane osobowe lub inne 

dane, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana, w celu 

wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. 

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest  

targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega 

karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje  

na wniosek pokrzywdzonego. 
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Podstawa prawna dla rodziców 

— wyciąg z Kodeksu wykroczeń. 

Art. 107 [Złośliwe niepokojenie] 

Kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją  

w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograni-

czenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.
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