
Szanowni Państwo!! 

 

Od ponad dwóch tygodni mierzymy się wszyscy z trudną i kompletnie nową dla nas sytuacją. 

Dotyczy to także naszych dzieci, które nie chodzą do szkoły i muszą przebywać w domach. 

To słuszna decyzja podjęta dla wspólnego bezpieczeństwa. 

 

Teraz przed nami – dorosłymi - naprawdę odpowiedzialne zadanie. Musimy zadbać nie tylko 

o zdrowotne bezpieczeństwo dzieci, ale również wspierać je i pomagać im w nauce. 

Jednocześnie nie możemy jednak zapominać o bezpieczeństwie dzieci w internecie, który 

teraz pozostaje często jedynym kontaktem ze szkołą, rodziną czy rówieśnikami. 

 

Z jednej strony internet jest dla naszych dzieci fantastycznym narzędziem, z drugiej 

przełożenie całej niemal aktywności dziecka do sieci powoduje wyjątkowe narażenie go na 

zetknięcie się z cyberprzemocą, patotreściami czy pornografią. 

 

Zachęcamy przede wszystkim do zapoznania się z kompendium wiedzy na temat narzędzi 

ochrony rodzicielskiej. W artykule poniżej znajdą Państwo linki do wszystkich części 

videoporadnika, w którym poprowadzimy Państwa krok po kroku przez najpopularniejsze 

zabezpieczenia dla smarfonów oraz komputerów: 

 

https://opornografii.pl/article/narzedzia-ochrony-rodzicielskiej-czesc-1-poradnika 

 

Dlaczego to jest tak ważne? Prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami. 

 

Szkodliwość pornografii 

 

Jeden z głównych portali pornograficznych z satysfakcją informuje o zdecydowanym 

zwiększeniu się ostatnio ruchu na swoich stronach. Nie ma najmniejszych wątpliwości, iż 

część użytkowników portali pornograficznych to także dzieci. Badania pokazują wyraźnie, że 

ich kontakt z treściami pornograficznymi niejednokrotnie jest regularny. Następuje też on 

coraz wcześniej, często nieintencjonalnie, a strony pornograficzne wciąż nie są w żaden 

sposób przed dostępem do nich dzieci zabezpieczone. 

 

Być może warto wykorzystać obecny czas, aby zapoznać się z informacjami na ten temat, 

porozmawiać z dzieckiem, wyciągnąć wnioski z badań pokazujących, co nasze dzieci robią w 

sieci, a co my – dorośli - myślimy, że one robią. Okazuje się, że to dwa różne światy. 

 

Pragniemy w tym Państwu pomóc. Wybraliśmy kilka tekstów, opublikowanych na naszym 

specjalistycznym portalu oPornografii.pl. 

 

Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest współczesna pornografia. Poniżej wywiad z ekspertem 

dr. hab. Piotrem Rzymskim z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu: 

 

https://opornografii.pl/article/wspolczesna-pornografia-to-taka-studnia-bez-dna 

 

Zastanówmy się, czy wiemy, jak pornografia może wpływać na dziecko. Więcej o tym w tym 

tekście: 

https://opornografii.pl/article/co-dzieje-sie-w-psychice-dziecka-ktore-oglada-pornografie 

 

...a także w naszej animacji: 
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https://opornografii.pl/article/dziecko-i-oddzialywanie-pornografii-zobacz-animacje 

 

Wreszcie to, co dla wielu wydaje się trudne, ale zapewniamy, że jest jak najbardziej możliwe. 

Kwestia rozmowy z dzieckiem. Dołączyliśmy też przykładowe dialogi w wersji audio: 

 

https://opornografii.pl/article/jak-rozmawiac-z-dzieckiem-o-pornografii 

 

A jak wyglądają te wspomniane „dwa różne światy” dzieci i rodziców? 

 

https://opornografii.pl/article/zagrozenia-w-sieci-rodzice-maja-zludne-poczucie-kontroli 

 

Szanowni Państwo, to zaledwie kilka tekstów z bardzo wielu, które znajdują się na portalu 

oPornografii.pl prowadzonym przez Stowarzyszenie Twoja Sprawa. Tam na bieżąco 

zamieszczamy nowe artykuły, wyniki badań i porady ekspertów. Cały czas prowadzimy też 

wiele działań zmierzających do ograniczenia dostępu dzieci do pornografii. Mamy nadzieję, 

że więcej nowych informacji uda się nam przekazać Państwu już wkrótce! 

 

Życzymy zdrowia i wytrwałości w tym trudnym czasie, 

 

 

Katarzyna Nowicka 

Redaktor naczelna portalu oPornografii.pl oraz zespół Stowarzyszenia Twoja Sprawa 

https://www.twojasprawa.org.pl/  
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