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Popkultura i branża pornograficzna 

Atak na dzieci 

Współczesne media przejmują w kwestii moralności 
i zasad władzę nad sercami i umysłami dzieci. Dotyczy to 
szczególnie tych norm, które są związane z seksualnością. 

Nowe środki przekazu 

Kultura masowa degradująca moralność atakuje dzieci na 
coraz wcześniejszym etapie ich życia. Ten atak dokonuje 
się przez telewizyjne kanały komercyjne, które 10 lat temu 
jeszcze nie istniały a także przez internet. 
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Popkultura i branża pornograficzna 

Seks i erotyka – dominującym tematem w środkach przekazu

• prasa młodzieżowa, np. rubryka „Mój pierwszy raz”,

• telewizyjne programy reality show,

• możliwość ściągania filmów na komórkę. 

Wizerunek dziewczyny i kobiety w popkulturze 

• mają być hiperseksualne,

• skąpo ubrane i zawsze zadbane,

• w wyzywających pozach z przesłaniem: „weź mnie, 
jestem gotowa na seks”,

• wzorce i idole nastolatek: „muszę zachowywać się 
wyzywająco, tak jak one”, 

• seksting – nagrywanie filmików i robienie zdjęć 
telefonem komórkowym.
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Popkultura i branża pornograficzna 

Komercja erotyki i pornografii

• ułatwia decyzję młodych na przypadkowy seks,

• przygotowuje dziewczęta i chłopców jako stałych 
odbiorców materiałów pornograficznych. 

Internet sprawił, że pornografia jest: 

• dostępna (można korzystać przez 24 h/dobę),

• niedroga, 

• anonimowa, 

• powszechna (aż 36% sieci – to pornografia); w USA 
40 mln osób regularnie korzysta z pornografii on line.

(oprac. na podstawie: Josh McDowell, W zasięgu jednego kliknięcia!, Vocatio, 

Warszawa 2015)
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Popkultura i branża pornograficzna 

Pornografia i biznes 

Internetowy przemysł pornograficzny zarabia ponad 3 tys. 
USD co sekundę.

Wpływy z biznesu pornograficznego w 2009 roku: 

• w USA ponad 13 miliardów USD,

• na świecie 97 miliardów USD;  
były wyższe niż dochody firm Microsoft, Google, 
Amazon, eBay, Yahoo razem wziętych!

(oprac. na podstawie: Josh McDowell, W zasięgu jednego kliknięcia!, Vocatio, 

Warszawa 2015)
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Zagrożenie pornografią 

Dzieci użytkownikami mediów

• 70% dzieci to widzowie filmów on-line,

• 82% dzieci w wieku 10-12 lat minimum 1 godz. dziennie 
surfuje po internecie. 

Dawniej rodzice mogli powiedzieć: 

• „Takich to a takich programów TV w naszym domu 
nie oglądamy”.

• „Takich książek i czasopism nie czytamy”.

Rodzice mieli określone środki zaradcze, które mogli 
zastosować, by ochronić dzieci przed niszczącymi 
wpływami mediów. 
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Zagrożenie pornografią 

Dziś:

• Badania w USA (2009 rok) potwierdziły fakt, że:

 � 93% chłopców

 � 62% dziewcząt

zetknęło się z pornografią przed 18 rokiem życia. 

• Większość dzieci w wieku 8-16 lat oglądało porno 
w Internecie podczas odrabiania pracy domowej. 

(oprac. na podstawie: Josh McDowell, W zasięgu jednego kliknięcia!,  
Vocatio, Warszawa 2015)
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Zagrożenie pornografią 

Pornografia zaburza rozwój dziecka

Dzieci ( 9 - 12  lat ) i młodzież (13 -16 lat)  oglądające 
pornografię doświadczają  niepokoju i  rozdrażnienia 
oraz negatywnych stanów emocjonalnych.

Mogą one utrzymywać się przez kilka miesięcy lub dłużej

 (z badań dr Lucyny Kirwil)
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Zagrożenie pornografią 

Trwałe zmiany w mózgu

Regularny kontakt młodego człowieka z pornografią, 
podobnie jak w przypadku narkotyków, prowadzi 
do fizycznych i chemicznych  zmian w mózgu.

Zmiany anatomiczne: mniejsza ilość substancji szarej 
w korze mózgowej i móżdżku oraz mniejsze prążkowie, 
co skutkuje obniżoną wydolnością w zakresie pamięci 
operacyjnej i trudności w uczeniu się.

(dr seksuologii Leszek Putyński, Zagrożenia rozwoju psychoseksualnego 
związane z dostępem do treści pornograficznych, MEN–ORE, Warszawa 2015)
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Zagrożenie pornografią 

Szkodliwy wpływ pornografii na dzieci i młodzież 

• traumatyczne reakcje emocjonalne (osamotnienie 
i depresja), 

• wcześniejsza inicjacja seksualna, 

• ryzyko seksualnych uzależnień.
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Co możemy zrobić?

Inicjatywa należy do rodziców 

• Silna, oparta na miłości więź dziecka 
z rodzicami  
– czynnikiem chroniącym.

• Istotne są szacunek, troska i miłość między 
rodzicami, ich hierarchia wartości i osobisty 
przykład.

(prof. dr hab. Krzysztof Wojcieszek, Nasze dzieci w „dżungli życia”.  
Jak pomóc im przetrwać?, Rubikon, Kraków 2016)
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Co możemy zrobić?

W środowisku domowym

Rodzice są najważniejszymi przekazicielami 
treści nt. miłości i seksualności, dlatego 
powinni:

• podejmować rozmowy ze swoimi dziećmi 
na „te”  tematy,

• uwzględniać wiek i możliwości percepcyjne 
dziecka,

• przekazywać w sposób ciepły i z miłością.

(dr Marek Babik, „Tato! Gdzie ja mam te plemniki?  
Dzieci pytają – rodzice odpowiadają”, Rubikon, Kraków 2014)
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Co możemy zrobić?

Blokady na strony internetowe

• Działają głównie na komputerach stacjonarnych 
i laptopach. 

• Perwersyjne treści przewijają się przez całą 
cyberprzestrzeń i trudno ją zablokować. 

• Film pornograficzny może być swobodnie pobrany 
przez dziecko (jedynie brytyjskie dzieci są chronione; 
zob. załącznik 4A).
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Co możemy zrobić?

Bezpieczny Starter – nowe zabezpieczenie w Polsce

• Specjalną blokadę na treści pornograficzne oferuje 
Orange SMART na kartę. 

• Dzięki niej dziecko nie natrafi na treści 
niebezpieczne. 

• Blokada działa tylko na terenie Polski, na numerze 
przypisanym do startera, dla transmisji danych 
za pośrednictwem sieci Orange (nie działa przy 
połączeniu z WiFi). 
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Co możemy zrobić?

Edukacja na lekcjach wychowania  
do życia w rodzinie

Od V klasy do matury na lekcjach WDŻ  
uczeń zdobędzie inormacje nt.:

• przyjaźni, miłości i rodziny, 

• seksualności człowieka, 

• dokonywania odpowiedzialnych 
wyborów, 

• argumentacji  
– dlaczego NIE dla pornografii.
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Co możemy zrobić?

Wiedza w podręcznikach WDŻ 

W podręczniku „Wędrując ku dorosłości” 
dla V-VI klasy szkoły podstawowej 
uczniowie dowiedzą się, że intymna strona 
życia człowieka wymaga szacunku i każdy 
ma prawo do intymności. Pogwałceniem 
tego prawa może być podpatrywanie 
człowieka w bardzo osobistych sytuacjach 
– w realu, na zdjęciach czy filmach.

(Teresa Król, red., Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie  
dla uczniów klas V–VI szkoły podstawowej, Rubikon, Kraków 2014)



ISBN 978-83-89947-89-5
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Co możemy zrobić?

Wiedza w podręcznikach WDŻ 

Autorzy podręcznika do gimnazjum 
informują o destrukcyjnym wpływie 
pornografii na osobowość młodego 
człowieka, który pod jej wpływem kształtuje 
absolutnie błędny obraz zachowań 
seksualnych. Utrwalenie nieprawidłowego 
obrazu ludzkiej seksualności może 
w przyszłości utrudnić, a nawet 
uniemożliwić tworzenie prawidłowej więzi 
i szczęśliwego związku w życiu dorosłym.

(Teresa Król, red., Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie  
dla uczniów klas I–III gimnazjum, Rubikon, Kraków 2014)
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Co możemy zrobić?

Wiedza w podręcznikach WDŻ 

Licealiści i uczniowie szkół zawodowych 
dowiedzą się o poważnych zagrożeniach, 
jakie niesie pornografia, która wiąże się 
często z prostytucją i wykorzystywaniem 
seksualnym kobiet i dzieci. Dołączone 
ćwiczenia mobilizują uczniów do dyskusji 
nt. uzależnienia od pornografii i sposobów 
wyjścia z nałogu.

(Teresa Król, red., Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie  
dla uczniów klas I–III szkoły ponadgimnazjalnej, Rubikon, Kraków 2015)



• przez rozmowę rodziców z dziećmi o seksualności
• przez wychowanie do życia w rodzinie  w szkole
• przez zaangażowanie w Stowarzyszenie Twoja Sprawa

Razem chronimy 
i wychowujemy 
nasze dzieci 

www.rzecznikrodzicow.pl
Jeśli chcesz mieć wpływ na to, czego uczy się  
Twoje dziecko, możesz skorzystać 
ze wzorów oświadczeń do złożenia  
w szkole/przedszkolu/świetlicy. 
http://www.rzecznikrodzicow.pl/oswiadczenia- 
w-sprawie-zajec-edukacji-seksualnej-rownosciowych-itp 

Zaprotestuj przeciwko KONWENCJI 
Nie bądź obojętny  

na demoralizację dzieci!

Inicjatywa Stop Seksualizacji Naszych Dzieci
www.stop-seksualizacji.pl

Pomóż nam pokonać to szaleństwo!

DLA RODZINY – KOALICJA OBYWATELSKA
www.dlarodziny.net 

http://dlarodziny.net/projekt04/res/ 
rece_precz_od_naszych_dzieci.pdf 

www.konwencjinie.pl
dr Szymon Grzelak

http://konwencjinie.pl/profilaktyka- 
problemow-dzieci-i-mlodziezy/
Konwencja jest szkodliwa dla dzieci 
i młodzieży.

www.citizengo.org/pl
http://www.citizengo.org/
pl/7658-nie-dla-ideologicznej-
-konwencji-rady-europy

NIE dla ideologicznej  
Konwencji Rady Europy!

www.ordoiuris.pl
Przeczytaj raport  

Ordo Iuris  
o negatywnych  

|skutkach konwencji.

www.twojasprawa.org.pl
Chrońmy dzieci przed pornobiznesem.

www.mamaitata.org.pl
CAŁA POLSKA CHRONI DZIECI!
Podpisz list przeciwko ograniczaniu  
praw rodziców do wychowywania dzieci.

www.stoppedofilii.pl
Oni idą po Twoje dzieci.  

Powstrzymaj ich! Podpisz się  
pod inicjatywą ustawodawczą  

STOP PEDOFILII

www.szkolawolnaoddeprawacji.pl
Wejdź na stronę, podpisz i wyślij  

petycję do Prezydenta RP!

polecamy strony:
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