
1

SZALEŃSTWASZALEŃSTWA

ParagrafaChomika

K O N R A D  K O Z I O Ł

Z  C Y K L U



2

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego

Patronat Honorowy:
Marta Malec-Lech

Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

Teksty: Konrad Kozioł
Ilustracje: Agnieszka Indelak
Redakcja: Katarzyna Macoń

Opracowanie: 
Stowarzyszenie Podaruj Dzieciom Promyk Słońca

www.pdps.pl



3

SZALEŃSTWASZALEŃSTWA

ParagrafaChomika

Z  C Y K L U

K O N R A D  K O Z I O Ł





5

W krainie Trociny Wschodnie wstał nowy dzień. Słońce pięknie 

się uśmiechało, otwierało oczy i promieniało żółtą, jaskrawą barwą. 

Chomik Paragraf już od rana nie spał. Był bardzo podekscytowa-

ny, bo zaczynały się wakacje. W wyobraźni widział swoje górskie 

wędrówki z rodzicami, zaczynające się wcześnie rano a kończące 

tuż przed zachodem słońca. Czuł bryzę delikatnie muskającą jego 

futerko w czasie pobytu nad morzem, kiedy beztrosko będzie mógł 

wygrzewać się na plaży. 

– Mamo, mamo, kiedy w końcu jedziemy na wakacje? – pytał 

niecierpliwie.

– Jeszcze dwa tygodnie, bądź cierpliwy – odpowiadała mama 

Paragrafa.

– Dwa tygodnie, dwa tygodnie, przecież to cała wieczność, a ja 

chcę już, tu i teraz – skrzywił się Chomik Paragraf.

– Synku, w życiu nie ma tak, że już i teraz. Zazwyczaj wszyst-

ko wymaga czasu. Dlatego też do szkoły chodzi się wiele lat, aby 

nauczyć się otaczającego nas świata. Myślisz, że dałoby się go 

poznać w ciągu dwóch tygodni? –  zapytała mama.

– Nie, już rozumiem, w takim 

razie muszę znaleźć sobie jakieś 

zajęcie! – krzyknął w drzwiach, 

wychodząc.
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Chomik biegł do swojego najlepszego przyjaciela, Szynszyla 

Leksa. W tym czasie podziwiał piękno swoich Trocin Wschodnich.  

Z każdą chwilą jakby coraz bardziej doceniał to, że jego dom znaj-

duje się w tak urokliwym miejscu. Mijał piękne błękitne jezioro,  

w którym można było  przeglądać się jak w lustrze. Z brzegu zaś, gdy 

spojrzał w głębię wody, widział dno i wielkie ryby pływające dookoła, 

poruszające się w rytm ciepłego wiatru kołyszącego okoliczne drze-

wa wyznaczające wszystkie kierunki świata. Po chwili Paruś wsko-

czył na szeroką polanę porośniętą wysoką, soczyście zieloną trawą.  

Ta jakby kłaniała się Paragrafowi za to, że raczył ją odwiedzić.  

W końcu dotarł do domu swojego przyjaciela. 
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– Cześć! – krzyknął zdyszany Paragraf.

–  Cześć! – odpowiedział Szynszyl Leks.

– Jak to dobrze, że zaczęły się wakacje. 

Mamy tylko jeden mały problemik – dodał 

ponuro Paragraf.

– Co masz na myśli? – zainteresował się Leks.

 – Jak wykorzystać ten czas w owocny 

sposób – odpowiedział Paragraf.  – Przecież nie zmarnujemy go na 

graniu w gry komputerowe albo na komentowaniu zdjęć naszych 

koleżanek i kolegów z klasy na Chomebooku.

– Masz rację, co zatem proponujesz? – zapytał Leks.

– Utwórzmy nasz blog – wypalił Paragraf.

– Blog? A co to takiego? – zdziwił się Leks.

– To takie miejsce w internecie, gdzie każdy z nas będzie mógł 

wstawiać swoje teksty w formie postów – wyjaśnił koledze Paragraf.

–  Świetnie, więc musimy działać bardzo energicznie – podsu-

mował Leks.

Od słowa do słowa, dwójka przyjaciół zaczęła najpierw zastana-

wiać się, czego ma dotyczyć ich blog. Rozmawiali o swoim pomyśle 

ze znajomymi ze szkoły, a także z rodzicami. Nawet Komendant 

Żółw Kodeksiński, gdy dowiedział się o planowanym blogu, dorzu-

cił kilka uwag od siebie. Ostatecznie chłopcy uznali, że tematem 

interesującym wielu czytelników będą ich własne doświadczenia. 

Chomik Paragraf doskonale pamiętał, jak przez swoją nieodpowie-

dzialność padł ofiarą brzydkiego i fatalnego zachowania chytrego 
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Lisa, który włamał się do popularnej platformy telewizji internetowej 

Chomix. Przecież przez to mama Paragrafa mogła stracić wszyst-

kie swoje oszczędności. Strach pomyśleć co by było, gdyby nie 

nadeszła w porę nieoceniona pomoc Komendanta Kodeksińskie-

go. Dlatego nowy blog miał przedstawiać zagrożenia występujące  

w internecie, żeby ostrzec rówieśników Paragrafa i Leksa, rozwinąć 

ich czujność. Koledzy postanowili przejrzeć inne blogi, aby znaleźć  

podpowiedź pomysłu. 

Niespodziewanie trafili na podejrzany blog, prowadzony przez 

osobę ukrywającą się pod nickiem Pomponiusz. 

 – Patrz, patrz! Co to jest? Niewiarygodne, jak tak można!? 

–  krzyknął Paragraf.

 – Co się stało? –  zdziwił się Leks.

 – Pamiętasz Świnkę Morską Pigi? –  zaczął Paragraf.

– Tak, pamiętam, jak przez twój głupi żart mieliśmy później 

same problemy – uśmiechnął się ironicznie Leks.

– Zobacz, ten Pomponiusz umieścił tutaj jej zdjęcie i wyraża 

się o niej bardzo brzydko – Paragraf wskazał na ekran komputera.

– Rzeczywiście, rzeczywiście. Biedna Pigi, czym ona sobie na to 

zasłużyła? Musimy jej pomóc, dzięki temu może znów nas 

polubi, po tym wybryku jakim 

sprawiliśmy jej przykrość – 

zasugerował Leks.
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Po długiej rozmowie, także dziesiątkach pojawiających się 

pomysłów co zrobić w tej niewygodnej i pilnej sytuacji, przyjaciele  

postanowili najpierw zwrócić się do Pomponiusza, żeby usunął ze 

swojego bloga obraźliwe treści. Napisali do niego e-mail:

 

Drogi Pomponiuszu, przeglądając Twój blog  

w internecie natrafiliśmy na treści, jakie mogą ko-

muś wyrządzić przykrość. Są tam teksty i zdjęcie  

naszej szkolnej koleżanki Świnki Morskiej Pigi, które ją  

ośmieszają. Twoje zachowanie może doprowadzić  

do tego, że Pigi będzie bardzo smutna i na pewno  

będzie płakać. Musisz wiedzieć drogi Pomponiuszu, 

że to, co zrobiłeś, nazywa się trollowaniem i może 

być uznane za przestępstwo. Jeżeli nie usuniesz tego  

obraźliwego wpisu, zawiadomimy Policję. 

Łączymy pozdrowienia, 

Paragraf i Leks
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Niestety, reakcja Pomponiusza była niesłychana. Nie dość, 

że nie usunął niestosowanych komentarzy o Pigi, to jeszcze za-

czął wysyłać do Paragrafa i Leksa groźby przez komunikator  

chomi-chomi. Chłopcom wcale nie było do śmiechu, za to napraw-

dę zaczęli się bać. Pomponiusz straszył ich, że jeżeli komukolwiek  

powiedzą o tym straszeniu, przyjdzie po nich i wywiezie daleko,  

do ciemnego zapomnianego lasu, z którego nikt nie wraca. Słońce 

nigdy tam nie zagląda, dlatego panuje w nim wieczna ciemność.

 – Musimy być odważni, nie możemy dać się zastraszyć! – krzyk-

nął ze złości Paragraf.

– Jasne, co ma być, to będzie, razem damy sobie radę. Po-

wiedzmy o tym rodzicom – stanowczo skwitował Leks.
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Chomik i Szynszyl pobiegli tak szybko do mamy Paragrafa, że 

przewrócili wielką, różową doniczkę zdobiącą wejście do klatki Cho-

mika. Całe szczęście, że był to kaktus, który ostatkiem sił oparł się 

na igłach i utrzymał równowagę. Chłopcy opowiedzieli o wszystkim 

mamie Paragrafa, przekrzykując się na zmianę.

–  Hmm, musimy zadzwonić do Komendanta Kodeksińskiego, 

sytuacja wydaje się groźna –   podsumowała mama Parusia.

Komendant Kodeksiński zadecydował, że natychmiast przyjedzie 

do klatki Paragrafa. 

– Panie Komendancie tutaj, tutaj, proszę zobaczyć! – Paragraf 

wskazał na komputer. – O! tu, widzi pan te groźby?  Nie chce-

my trafić do ciemnego, zapomnianego lasu – niemal płacząc,  

mówił Chomik. 

– Spokojnie, musimy natychmiast przystąpić do działania 

– oznajmił Komendant – Jadę teraz do komisariatu i ustalę kim 

jest Pomponiusz. Nie martwcie się, wielu osobom wydaje się, że  

w internecie są anonimowi, a nic bardziej mylnego. Tak naprawdę,  

w bardzo prosty i szybki sposób Policja może sprawdzić  

i ustalić, kto jest kim w internecie. Zapamiętajcie to sobie – pouczył 

chłopców Komendant.

Kodeksiński nie mylił się, szybko znaleziono sprawcę. Okazało  

się, że bloga prowadził troll internetowy, a był nim Wąż ukrywający 

się pod nickiem Pomponiusz. Jakież było wielkie zdziwienie Pompo-

niusza, gdy do drzwi jego domu zapukał Komendant Kodeksiński. 

Tym bardziej, że złapał sprawcę na gorącym uczynku w chwili, kiedy  
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niczego nieświadomy umieszczał na blogu kolejne ośmieszające  

teksty o Śwince Morskiej Pigi. Jak się później okazało, Wąż Pom-

poniusz był kolegą z klasy Pigi. Tłumaczył się, że ona kiedyś  

zwróciła mu uwagę, żeby nie syczał na lekcji i za to chciał się jej  

teraz odegrać. Niestety, trollowanie nie było dobrym pomysłem,  

dlatego Wąż Pomponiusz poniósł bardzo surowe konsekwencje.  

Ta sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Tylko dlatego, że było to 

pierwsze tak nieodpowiedzialne zachowanie Węża Pomponiusza, 

sąd jedynie zobowiązał gada do przeproszenia Świnki Morskiej Pigi. 

Ostrzegł go, że jeżeli sytuacja się powtórzy, może trafić do młodzie-

żowego ośrodka wychowawczego, a tam wcale nie jest tak miło,  

jak we własnym domu. 
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Podstawa prawna dla rodziców 

— wyciąg z Kodeksu karnego. 

Art. 212. [Zniesławienie] 

§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę 

prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej 

o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii 

publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego 

stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo 

karze ograniczenia wolności. 

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za po-

mocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 

sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskie-

go Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany  

przez pokrzywdzonego. 

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się  

z oskarżenia prywatnego. 
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Art. 216. [Zniewaga] 

§ 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej 

nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby 

tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. 

§ 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego 

komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 

albo pozbawienia wolności do roku. 

§ 3. Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się po-

krzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem 

nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną, sąd może odstąpić 

od wymierzenia kary. 

§ 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd może 

orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego 

Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego. 

§ 5. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego. 
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Art. 190 [Groźba karalna] 

§ 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej 

szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagro-

żonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, 

karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.
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