TRANSKRYPCJA – Odcinek XV część I

Bezpieczeństwo dzieci w internecie
[00:00:06]
Prowadzący: Cześć. Witam wszystkich słuchaczy w kolejnej części naszego podcastu. W dzisiejszym
odcinku w delikatny sposób odejdziemy od dotychczasowych tematów związanych głównie z
tematyką cybersec w odniesieniu do hakerów, a skupimy się na równie ważnym temacie. Szczególnie,
jeżeli weźmiemy pod uwagę rozwój technologii oraz to, jak łatwo jest dostępna już dla coraz
młodszych ludzi. Weźmiemy pod lupę korzystanie z internetu przez najmłodszych. Wraz z moim
gościem poruszymy aspekty związane z szansami, jak również zagrożeniami czyhającymi na dzieci i
młodzież w sieci. Internet w rękach dziecka, cyber zabawa czy cyber niebezpieczeństwo? Moim
gościem jest Pani Anna Rywczyńska, Kierownik Działu Edukacji Cyfrowej w NASK oraz Koordynatorka
Polskiego Centrum Programu Safer Internet, badaczka technologii cyfrowej w kontekście zjawisk
kulturowych i praktyk społecznych oraz ekspertka i popularyzatorka w dziedzinie bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży w internecie, współtwórczyni Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo
dzieci i młodzieży w internecie”, autorka publikacji oraz narzędzi edukacyjnych, w 2018 uwzględniona
na liście 100 osób, które przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce. Pani Anno, jest
mi niezmiernie miło móc Panią gościć i porozmawiać na tak ważny temat.
Anna Rywczyńska: Mi również. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Prowadzący: Pani Anno, na samym początku chciałbym zapytać o projekt Safer Internet, którego jest
Pani koordynatorem z ramienia NASK. Jakie główne założenia kierowały jego powstaniem? Jakie były
jego początki? I jaka misja przyświeca w chwili obecnej?
Anna Rywczyńska: Początki sięgają wejścia Polski do Unii Europejskiej, to był taki wspaniały moment,
kiedy się okazało, że możemy dołączyć do takich dużych inicjatyw związanych z bezpieczeństwem w
sieci. NASK, jak Pan na pewno wie, od lat, właściwie od początku swojego istnienia był zaangażowany
w bezpieczeństwo technologiczne, choćby poprzez istnienie zespołu CERT Polska. I nagle się okazało,
że zaczyna być coraz istotniejszy ten aspekt społeczny, czyli w momencie, kiedy internet wszedł już
do każdego powoli domu, zapukał do drzwi, zaczął trafiać w ręce dzieci tak, jak Pan powiedział na
otwarciu naszego spotkania. Okazało się, że tym aspektem trzeba się zająć i, że powstają bardzo
ciekawe unijne inicjatywy, które zrzeszają właśnie różnego rodzaju instytucje, organizacje, żeby
wspólnie sobie z tym radzić, dlatego że internet jak wiemy, granic nie ma. I bardzo silnie możemy się
o tym przekonać w momencie choćby zmagania się ze szkodliwymi czy z niebezpiecznymi treściami,
które potrafią być na serwerach w różnych miejscach świata, mimo że na przykład są dostępne w
języku polskim. Więc dołączyliśmy do tego programu, udało nam się dostać grant [niepewne],
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weszliśmy do sieci in safe [niepewne], czyli do sieci zrzeszającej właśnie tego rodzaju programy,
tworzymy Polskie Centrum Programu Safer Internet. To, co jest bardzo ważne, to po pierwsze to, że
jest to działanie bardzo kompleksowe, czyli z jednej strony jest edukacja, popularyzacja, kampanie
społeczno informacyjne. Z drugiej strony, bardzo konkretne działania interwencyjne i pomocowe,
czyli w ramach projektu działają telefony zaufania, które prowadzi nasz partner w projekcie Fundacja
Dajemy Dzieciom Siłę. Zresztą z nimi również robimy te działania edukacyjne. Natomiast w NASK
działa też zespół Dyżurnet, który zajmuje się reagowaniem na nielegalne treści w internecie, na te
szkodliwe treści w dostępie dzieci. I jeśli chodzi o ten międzynarodowy charakter, po pierwsze mamy
możliwość jakby czerpać ze swoich doświadczeń, patrzeć, jakie są trendy, dzielić się materiałami już
zrobionymi, wyprodukowanymi. Więc to jest też bardzo ważne, że w tej sieci mówimy sobie, jeśli
jeszcze czegoś nie ma w Polsce, to, to zaraz przyjdzie, bo na przykład pojawiło się już nie wiem, w
Holandii, w Niemczech, w Belgii, czy w innych miejscach Europy albo i świata, dlatego że ta
współpraca też się bardzo rozszerza. Wydaje nam się też, że robiąc inicjatywy, choćby jak „Dzień
bezpiecznego internetu”, to jest takie duże, ogólnoświatowe święto, wydarzenie, że też jakby
zyskujemy większy oddźwięk, bo jeżeli cały świat w pewnym momencie, choćby Unia Europejska
mówi to samo, no to być może, że z tymi treściami naszymi dotrzemy szerzej, a tak jak mówiliśmy o
Dyżurnecie, tutaj już granic nie ma w ogóle. Zadaniem Dyżurnetu jest to, żeby zobaczyć, czy
nielegalna treść znajduje się na polskich serwerach, przede wszystkim, czy ze zgłoszeń od
internautów faktycznie okazuje się, że jest to treść nielegalna. Sprawdzają, na jakich serwerach jest,
kontaktują się z bliźniaczymi projektami na świecie, które mogą wtedy taki link podesłać, jeżeli
znajduje się na ich serwerach i oni już potem prowadzą tę działalność interwencyjną z Policją. Także
celem projektu jest, po pierwsze edukować, a po drugie naprawdę, realnie chronić i pomagać.
Prowadzący: Czyli z jednej strony profilaktyka, ale z drugiej strony również możliwości współdziałania
z innymi organami, aby pewne treści wyeliminować tak naprawdę z internetu.
Anna Rywczyńska: Tak, jak najbardziej. Też niebezpieczne treści wymagające interwencji, czyli
niebezpieczne sytuacje zdarzają się oczywiście i w telefonach zaufania, dlatego że tam pojawiają się
informacje o sytuacjach cyberprzemocowych, bardzo często poważnych, które wymagają interwencji
i proceduralnej w szkole.
[00:05:02]
Anna Rywczyńska: Ale też interwencji często policyjnej, interwencji związanej nie wiem, czy z
obecnością psychologa na przykład w danej szkole. I oczywiście z działania Dyżurnetu, no to już w
ogóle mamy do czynienia z treściami nielegalnymi. Więc tamta współpraca z Policją, z organami
ścigania jest na stałe bardzo, bardzo potrzebna.

Wszelkie prawa zastrzeżone | © 2021 Ingram Micro Sp. z o. o.

Prowadzący: Takie pierwsze pytanie, które przychodzi mi do głowy jeszcze. Kiedy statystycznie,
przynajmniej statystycznie, polskie dziecko rozpoczyna swoją przygodę w cyfrowym świecie? I od
razu zapytam jeszcze odnośnie tego cyfrowego świata, co uważamy za cyfrowy świat? Czy tylko i
wyłącznie komputery, smartfony, czy również inne urządzenia?
Anna Rywczyńska: To jest dobre pytanie, bo ja zauważyłam, że tak nawet w literaturze tematu, to
coraz bardziej odchodzi się od takiego powiedzenia „wirtualny świat”. Kiedyś to było takie
rozdzielenie, że właśnie był ten świat offline i świat online. Dzisiaj, zwłaszcza w kontekście dzieci
bardzo trudno mówić o takim rozdzieleniu, czyli tak naprawdę ten cyfrowy świat jest przedłużeniem
tego świata realnego nazwijmy to, w którym jest dziecko, zwłaszcza dziecko, które jest już troszeczkę
starsze. Myślę, że u dziecka małego możemy te światy jeszcze rozdzielić. No i tutaj każdy kontakt z
urządzeniem podłączonym do internetu będzie kontaktem z cyfrowym światem, czy to będzie choćby
zabawka interaktywna podłączona do sieci Wifi, czy to będzie smartfon oczywiście, czy to będzie
komputer, czy to będzie film na telewizorze, ale jednak z jakiegoś producenta cyfrowego, tak. Więc
tutaj mamy ten kontakt. Natomiast u dzieci starszych mówienie o wirtualnym świecie vs świat
niewirtualny jest już bardzo, bardzo trudne. A jeśli Pan się pyta o ten czas początku, to on coraz
bardziej przyspiesza się, dlatego że jeszcze parę lat temu, to było mniej więcej 9 lat, był to tak zwany
„efekt Komunii Świętej”, kiedy w Polsce…
Prowadzący: Czyli efekt [niepewne] prezentów, które pojawiały się.
Anna Rywczyńska: Tak. I wtedy pojawiał się najczęściej w rękach dziecka smartfon na przykład, czy
tablet. Natomiast dzisiaj to jest 7 lat statystycznie i bardziej się to wiąże właśnie z pójściem dziecka
do szkoły, też z taką kwestią zadbania ze strony rodzica, chęć zadbania o bezpieczeństwo, żeby
dziecko miało z nim kontakt tak, żeby mogło zadzwonić. No, ale też oczywiście jest presja
rówieśnicza, bo to jest wszystko zapędzające się koło, bo jak już ma część dzieci w klasie, to już chce
mieć kolejna część dzieci w klasie, więc nawet często nie jest to jakaś taka przemyślana naprawdę
mocno decyzja przez rodziców, a bardziej jest to wynik też sytuacji wokół dziecka i taka chęć, żeby
było gdzieś tam tak, na tym samym poziomie wdrożenia czy tematów, jak rówieśnicy.
Prowadzący: Żeby po prostu nie odstawało od rówieśników.
Anna Rywczyńska: Często tak, to są bardzo trudne decyzje, bo nikt nie twierdzi, że 7 letnie dziecko
jest odpowiednim posiadaczem smartfona, zwłaszcza z pełnymi opcjami dostępu do sieci.
Prowadzący: Podczas Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w
internecie” przedstawiła Pani temat „Rodzicielstwo w dobie cyfrowej rewolucji”. I o rewolucji
oczywiście doskonale wiemy, ale jak powinno wyglądać odpowiedzialne rodzicielstwo i edukacja w
zakresie korzystania z technologii?
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Anna Rywczyńska: Dobrze, że Pan wspomniał o konferencji, bo zaraz będzie następna, 15, we
wrześniu, także już możemy na nią zaprosić i zapraszam do wchodzenia na stronę saferinternet.pl.
Tak, przede wszystkim, jako rodzic, mamy do odrobienia lekcje. To nie jest tak, że chcąc dziecku dać
smartfon czy tablet, czy komputer, idziemy do sklepu, kupujemy i wręczamy. Chcemy iść na ten skrót,
ale nie za bardzo powinniśmy, dlatego że musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób to
urządzenie ma być po pierwsze, dopasowane pod kątem bezpieczeństwa treści tak, czyli żeby
odpowiednio to urządzenie zabezpieczyć. I tutaj często pojawia się to, jako argument, że może lepiej
właśnie, żeby dziecko miało swoje własne urządzenie w przeciwieństwie do używania urządzeń
rodziców, bo dorośli rzadziej zabezpieczają swoje urządzenia, czyli jakby nie chce im się po prostu
włączać tych wszystkich kontroli rodzicielskich na swoich telefonach. A jak dają dziecku, to tutaj
myślę, że łatwiej dotrzemy z takim przekazem, żeby jednak rzeczywiście zabezpieczyć to urządzenie
pod kątem treści odpowiednio do wieku. Więc to jest taka pierwsza rzecz. Po drugie, musimy siebie i
dziecko przygotować na różnego rodzaju zwyczaje, które wokół tego urządzenia będziemy chcieli
budować, dlatego że mówi się o tym, że profilaktyka jest najlepsza, jeśli chodzi o zabezpieczenie
dziecka przed zagrożeniami związanymi z technologią cyfrową. Jak zresztą we wszystkim, profilaktyka
jest najlepsza. Czyli lepiej ustalić zasady wcześniej, porozmawiać, powiedzieć – dobrze, rozumiem, że
chcesz telefon, rozumiem, że twoi przyjaciele go mają, ale teraz ustalmy, w jaki sposób będziesz z
tego telefonu korzystać, bo to, że to będzie twoje, nie oznacza, że będzie w twoim pełnym
zarządzaniu tylko, że ja, jako rodzic zostawiam sobie prawo do tego, żeby decydować, jak ty z tego
będziesz korzystać. Bardzo dobrą metodą jest podpisywanie nawet takiej rodzinnej umowy. I tu też
pamiętajmy, że my, jako dorośli też się musimy do czegoś zobowiązać.
[00:10:00]
Anna Rywczyńska: Do tego, że my będziemy całkowicie jakby pozbawieni autorytetu, jeżeli powiemy
dziecku – odkładaj telefon na 2 godziny przed snem, a dziecko będzie nas zawsze wieczorem widziało
przed ekranami komórek. Jeżeli będziemy mówili – nie korzystamy z telefonu podczas posiłków
wspólnych, a sami będziemy siedzieć na telefonie. Czyli tak naprawdę to będzie, będzie to
postrzegane tylko jakieś takie zasady tego złego świata dorosłych, które chcą nam przeszkodzić,
dzieciom, w życiu i cieszeniu się z tego urządzenia. Czyli tak naprawdę od razu porozmawiać sobie, w
jaki sposób byśmy chcieli, żeby dziecko korzystało, żeby zrozumiało, z czego wynikają te ograniczenia,
że to nie są jakieś takie nasze pomysły tylko, że my chcemy dbać o jego zdrowie fizyczne, o ten balans
tych aktywności, o to, żeby dobrze spało. Czyli mówić też tym językiem takim prostym, dostępnym
dla dziecka, nie – nie, bo nie. Tylko, dlatego że się o ciebie troszczę, dlatego że nie chcę żebyś się na
przykład uzależnił, a może to mieć jakieś tam jednak silne działanie uzależniające, jak widzimy to
zresztą teraz, co się dzieje, kiedy dzieci bardzo mocno w ten cyfrowy świat były wtłoczone. Więc
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lekcja do odrobienia, rozmowa, relacja i ta relacja, która sprawi, że dziecko nam będzie po prostu
ufać i w jakiś sposób będziemy potrafili się wokół tego urządzenia dogadać.
Prowadzący: Pani Anno, to pozostając dalej przy statystykach, jak dużo czasu dzieci potrafią spędzać
w sieci?
Anna Rywczyńska: Dzisiaj jesteśmy w takiej trudnej sytuacji, żeby o tym mówić, dlatego że faktycznie
pandemia dzieci trochę do tych ekranów przykuła. I z badań „Nastolatki 3.0”, to jest kolejna jakby
edycja, kolejne wydanie takiego dużego programu badawczego NASK „Nastolatki 3.0”. On będzie
niedługo właśnie opublikowany, wynika, że nawet do 12 godzin. Czyli jest bardzo duże grono dzieci,
które jest bardzo dużo było godzin dla lekcji zdalnych po prostu, w szkole, a potem bardzo dużo czasu
było online jeszcze po godzinach, tak. To jest średnio dzieci są 6 godzin na dobę przed ekranami. A
natomiast do tych 12 godzin również dochodzi tam prawie 20%. Więc to są naprawdę gigantyczne tak
naprawdę ilości. I teraz w tym przypadku akurat mówimy o takim faktycznym używaniu sprzętu,
dlatego że taki statystyczny nastolatek powie, że on jest online cały czas. W momencie, kiedy ma
telefon przy sobie, ma włączone wszystkie powiadomienia, no to jest w internecie. Więc bardziej nas
interesuje ten czas, kiedy rzeczywiście korzysta z sieci. Tutaj mówiąc o tych 6, 8 godzinach, to jest ten
czas korzystania, czyli w zasadzie dzieci są tyle przed ekranami, co my dorośli. A więc jest to zjawisko,
które zobaczymy, w jaki sposób będzie się zmieniać, dlatego że przed pandemią ta średnia była około
4 godzin. Więc teraz jesteśmy na poziomie nawet przewyższającym 2,3 godziny więcej. I też u małych
dzieci. Więc tutaj są, jest to pytanie trochę, co się będzie działo za może pół roku, za rok, kiedy może
ten czas pandemii się skończy, zajęcia pozaszkolne wrócą i ten czas się troszeczkę unormuje.
Prowadzący: A co, przynajmniej biorąc pod uwagę chwilę obecną może być traktowane, jako już
nadużywanie internetu?
Anna Rywczyńska: Nadużywanie internetu, czy problematyczne używanie internetu, bo tak to się
nazywa, jest bardzo trudne często do zobaczenia przez rodzica. Dlatego że tutaj mamy, niesamowicie
ważny jest element jakości, czyli co dziecko tam robi. Bo zupełnie czym innym jest takie
bezrefleksyjne scrollowanie sieci, zabijanie czasu, a czym innym jest robienie czegoś za
pośrednictwem sieci. Czyli na przykład nie wiem, obrobienie jakiegoś filmu, obrobienie zdjęć, jakaś
praca kreatywna, praca twórcza, prowadzenie bloga, nagrywanie filmów. Tu mamy szereg, szereg
rzeczy, o których nie powiemy, że człowiek jest uzależniony tak, jak i my dorośli. To, że czasami do
pracy musimy siedzieć tam po 15 godzin, to nie znaczy, że jesteśmy uzależnieni, tylko mamy coś do
zrobienia.
Prowadzący: Siła wyższa, tak zwana.
Anna Rywczyńska: Siła wyższa. I bardzo byśmy nie chcieli. Więc po pierwsze, to spojrzenie na jakość
tego, co dziecko robi. A po drugie, pojawiają się różnego rodzaju symptomy, które nam pokazują, czy
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ten internet to już jest to coś, od czego ciężko dziecko oderwać, czy jak mówimy dziecku, żeby
przestało korzystać pojawia się rozdrażnienie, czy dziecko nie dosypia, nie dojada, czy zrywa kontakty
z rówieśnikami, z którymi miało kontakt na rzecz jakichś tam czynności przed ekranem. Czy kłamie,
oszukuje nas, bo chce zataić to, że trochę też jak z osobą dorosłą uzależnioną, która bardzo długo
będzie zaprzeczać i będzie mówić – nie, nie, nie, nie, ja na przykład nie piję za dużo czy nie wiem,
różne są sytuacje związane z uzależnieniami. Bardzo często to jest ukrywane nawet przed samym
sobą. Czyli możemy w pewnym sensie trochę zobaczyć, czy nie pojawia się ten element straty, czy
dziecko nie zaczyna tracić czegoś z innych aspektów życia na rzecz korzystania z internetu. I to nas
powinno już zaniepokoić, powinna się nam ta lampka czerwona zapalić.
Prowadzący: Pani Anno, a jakie są główne grzechy rodzicielskie, mając na uwadze, no nasz dzisiejszy
temat?
[00:15:00]
Prowadzący: Takie, które najczęściej się pojawiają. Wspominała również Pani o pewnych ustaleniach,
o pewnych limitach na przykład prawda, związanych z zakupem nowego urządzenia, które będzie
miało dostęp do internetu. Ale bardzo często jest tak, że najpierw to kupujemy urządzenie, a dopiero
później widzimy, że chyba trzeba ustawiać jednak jakieś limity, bo tego jest za dużo w życiu naszych
pociech [niepewne].
Anna Rywczyńska: Myślę, że rodzice, my w ogóle jesteśmy biedni, ciągle jakieś grzechy popełniamy w
tym rodzicielstwie. Tutaj myślę, że dotykamy takich podstawowych grzechów rodzicielstwa, czyli
takiej zbyt małej uważności, zbyt małej chęci poświęcenia czasu i poświęcenia czasu, żeby dziecko z
tego internetu trochę wyrywać. Żeby nie cieszyć się z tego, że siedzi tam przed ekranem i jest
potencjalnie bezpieczne, i zajęte, tylko jednak mieć ten imperativ [niepewne], żeby go z tego
internetu wyciągać, raz na jakiś czas pokazywać inne ciekawe rzeczy. To, że z drugiej strony nie do
końca chcemy poznać ten świat dziecka i przez to nam wiele spraw umyka. Umyka nam to, jakie
treści dzieci tam oglądają, a mogą być bardzo nieciekawe i bardzo byśmy tego nie chcieli, żeby nasze
dziecko miało z tym kontakt. Umyka nam to, z kim się kontaktują. I tutaj mogą się pojawić kolejne
problemy związane choćby z jakąś sytuacją nie wiem, uwodzenia, cyberprzemocy, no z poważnymi
sytuacjami, jakby związanymi z kontaktem dziecka z kimś w internecie, kogo my tak naprawdę nie
musimy znać. Bardzo dużym grzechem rodzicielstwa jest też to, że nie chcąc jakby poznawać świata
internetu, ale też zasad wokół niego pozwalamy na przykład na za szybkie wchodzenie do portali
społecznościowych, dzieci sobie z tym nie radzą. Pozwalamy na zakładanie kanałów w internecie i
różnych hobbystycznych, nie hobbystycznych, czy wchodzeniu w kanały na przykład związane choćby
z grami, to są bardzo takie częste dla dzieciaków małych.
Prowadzący: Bardzo popularne chyba ostatnio.
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Anna Rywczyńska: Bardzo popularne. I też nie pilnujemy tego, pozwalamy zakładać te konta, a
wiadomo, że dziecko dopiero od 13 roku życia konta w takich serwisach mogło mieć. A więc, jakby
wynika to trochę właśnie z tego, że nie do końca chcemy poznać i ten świat, i zasady wokół niego. I
nie do końca widzimy siebie, jako przewodnika, a najczęściej widzimy siebie, jako osobę, która ma coś
ograniczyć, a nie inspirować. I to jest takie ciekawe oderwanie od innych sytuacji życiowych, bo tak
poza siecią to rodzic częściej siebie widzi, jako tą osobę, która ma pokazać muzeum, która ma zabrać
na wycieczkę, pokazać ciekawy las, tak. Czyli tutaj jakby widzimy siebie w roli takiego przewodnika,
osobę, która wskaże dobrą szkołę. Więc w sieci my też musimy być nie tylko ochroniarzem takim
typowym czy osobą, która pilnuje tylko 2 godziny, a co tam robisz, to już nieważne, tylko my tam też
musimy inspirować. My też musimy tam pokazać fajne, ciekawe gry, też pokazać muzea. No
zwłaszcza teraz, po pandemii czy w trakcie niestety pandemii przeniosło się tam tyle wartościowych
treści, jest tyle wspaniałych przedstawień, koncertów, galerii dostępnych, które nigdy nie były tak
łatwo dostępne. Więc my też powinniśmy być tam trochę przewodnikiem i pokazać tę fantastyczną
stronę internetu, która daje naprawdę dostęp, no do niesamowitych rzeczy, do których wcześniej
dostępu nie mieliśmy, do ekspertów, do wydarzeń, do wystaw, do wszystkiego. Ale też myślę, że też
taką, takim naszym grzechem jest to, że sami idziemy na skróty w opowiadaniu o internecie. Czyli na
przykład dziecko jest małe i pyta się – mamo, tato, co robicie w sieci? A co robicie? A mama mówi – A
jestem w internecie. A to też tak nie powinno być, czy łatwo mówić nie powinno. Natomiast byłoby
zupełnie inaczej, jeśli chodzi o to budowanie zasad i takich dobrych praktyk, gdybyśmy odpowiedzieli
– płacę rachunki przez internet, piszę do przyjaciółki, sprawdzam pogodę na jutro. Czyli, żebyśmy my
też skupili się na tych elementach użyteczności, a nie budowali wizję bycia w internecie, jako po
prostu bycia w internecie. Co robisz? Jestem w internecie. Czyli co, no pewnie sobie coś tam scrolluję,
przewijam, oglądam, tak. Czyli, żebyśmy troszeczkę jakby pokazywali dziecku, że jest to narzędzie,
które nam ma do czegoś służyć, a nie my mamy zniknąć gdzieś tam w jego rękach.
Prowadzący: Czyli nie tylko i wyłącznie rozrywka, ale również funkcjonalność. Po prostu,
funkcjonalność.
Anna Rywczyńska: Tak, a jak rozrywka to też bardzo różna. Poszukajmy troszeczkę głębiej tak, nie
oglądajmy tych pierwszych filmików, które nam internet będzie podrzucał, tylko może coś wrzućmy w
wyszukiwarkę.
Prowadzący: Top 10, po prostu. Top 10, przeglądnijmy wszystkie najciekawsze, które w tym
momencie są najczęściej klikane.
Anna Rywczyńska: Tak.
Prowadzący: Obecnie trwają wakacje. Czy dzieci mogą jeszcze spędzać czas bez dostępu do sieci?
Pytanie takie może specyficzne, tak to nazwę. Ale zauważyłem, że od jakiegoś czasu ośrodki, które
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świadczą usługi na przykład hotelarskie tak, już nawet niezbyt często wspominają o tym, że jest Wifi,
bo to jest coś oczywistego tak, no. Czy dzieci jeszcze potrafią w tym momencie spędzać czas bez
dostępu do sieci?
Anna Rywczyńska: Ja myślę, że potrafią jak mają, co robić. No internet jest takim zabijaczem czasu.
[00:20:00]
Anna Rywczyńska: Oczywiście najgorzej jest, jak on już jest, na tyle ma ten element uzależniający już
w sobie i dziecko na tyle już przywykło, że nic innego nie potrafi robić, już nie potrafi sobie po prostu
niczego wymyśleć. I rzeczywiście te pierwsze reakcje dzieci, na przykład jak jadą na obozy, gdzie nie
ma dostępu do internetu załóżmy, bo teraz też jest dużo takich obozów powstaje, gdzie mówią, że
telefon jest zabierany, że właśnie chcą walczyć o tę uważność dziecka na tu i teraz, żeby się bawiło,
oderwało od sieci. No to mają tam taki moment nawet odstawienia, bardzo trudny i ciężki. Wtedy już
widzimy, że coś z dzieckiem jest nie do końca dobrze. Natomiast, jeżeli dzieci nie są jeszcze aż tak
pochłonięte, jeżeli nie mamy tego problemu już nadużywania u dzieci, to w momencie, kiedy
zaproponujemy coś fajnego, atrakcyjnego, jeszcze z innymi dzieciakami, to bardzo szybko odrywają
się od internetu. Też z drugiej strony, są te bardzo ciekawe badania europejskie, skrót jest KiDiCoTi
online, można tak sobie wyszukać. Ale generalnie chodzi o bezpieczeństwo sytuacji związanej z
bezpieczeństwem w sieci podczas pandemii covid. I tam wręcz dzieci wskazują na to, że są już
zmęczone internetem, że są przeładowane, że mają dosyć ekranów. Więc też możemy trafić na taki
podatny grunt u dziecka po tym czasie edukacji zdalnej, że one naprawdę mają tego ekranu dosyć i,
że bardzo chętnie będą robić coś innego. I tu znów ten świat dorosłych musi stanąć na wysokości
zadania i coś im zapewnić, coś wymyślić.
Prowadzący: Tak analogicznie, jak rozmawialiśmy przed samym nagraniem tak, odnośnie
komunikatorów, których też już mamy czasami serdecznie dosyć, biorąc pod uwagę pracę zdalną.
Więc może być podobna sytuacja. Wspomina Pani o różnych przypadkach, gdzie nawet rzeczywiście
występują jakieś syndromy takiego odstawienia, jak to Pani wspomniała, czyli tak naprawdę oprócz
elementów, takich jak niedosypianie, zbyt mała ilość snu, możemy mówić tutaj o znacznie szerszych
aspektach takiego uzależnienia.
Anna Rywczyńska: No tak, tak, jak najbardziej. Znaczy, jeśli chodzi o jednostkę chorobową, to mówi
się o uzależnieniu od gier. Więc to już jest coś, co jest leczone. Natomiast uzależnienie od internetu
myślę, że bardzo niedługo będzie już jednostką chorobową i wymaga po prostu leczenia i terapii.
Zresztą powstaje teraz dosyć dużo różnego rodzaju poradni, czy też ma powstać, bo wiemy, że takie
ruchy, są coraz, na całym świecie coraz powszechniejsze, pomagające dzieciom i całym rodzinom.
Dlatego, że tych uzależnień, jest po prostu coraz więcej, tego nadużywania internetu jest coraz
więcej. Już coraz mniejsze dzieci mają z tym problem. Niestety rodzice często dają internet bardzo
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malutkim dzieciom, czyli na przykład dzieciom, które nie ukończyły jeszcze nawet roku, nawet pół
roku. Czyli traktowany jest internet, jako taka elektroniczna niańka. I bardzo łatwo niestety się
dziecko od tych bodźców uzależnia. Ale i mamy naprawdę małe dzieci, które wymagają już potem
terapii takiej psychologicznej czy wręcz psychiatrycznej. A starsze dzieci, no to już jest bardzo, bardzo
duży problem. Ja powiem Panu, że pierwszy raz chyba mieliśmy taką sytuację, że na samą jakby
recepcję naszego instytutu dzwonili rodzice, z pytaniem, czy ktoś może im tutaj pomóc właśnie w
oderwaniu dziecka od internetu, czy mamy jakiś tam kontakt na specjalistów, czyli byli już na tyle
zdenerwowani, na tyle zagubieni, że nawet nie szukali gdzieś tam głębiej, do kogo się odezwać, tylko
dzwonili po prostu na pierwszy telefon kontaktowy i trafiali potem do nas. Więc na pewno jest to
bardzo poważny problem, na pewno wiemy też, że tych psychologów, psychiatrów dziecięcych jest
mało, a też to jest materia niesamowicie trudna. Dlatego że tak jak z innymi uzależnieniami to po
prostu trzeba się oderwać od tego, co nas uzależnia tak, od tego czynnika, a tutaj się nie możemy
oderwać. Czyli mamy dziecko uzależnione, które musi i tak korzystać z internetu, a już w dobie lekcji
zdalnych, no to w ogóle, ale w ogóle do szkoły przecież, do pracy, to nie można tego odciąć grubą
kreską. Czyli tak naprawdę znów ta terapia później jest niesamowicie ciężka i znów bazuje na tym,
żeby pracować właśnie na praktykach wokół i na zwyczajach. Czyli żeby jakby walczyć z sytuacjami,
które nie wymagają internetu, żeby on się tam pojawiał. Żeby walczyć z takimi sytuacjami, że ja na
przykład teraz bym z Panem rozmawiała i jednocześnie przeglądałabym swoją komórkę. To na
przykład dotyczy osób, które są już uzależnione tak, że one w różnych sytuacjach, w różnych
kontekstach nie są w stanie przestać z takiego internetu korzystać. I też wtedy naprawdę musi nam
się taka czerwona lampka zapalać, jak widzimy, że my już po prostu z naszym dzieckiem nie możemy
nawiązać żadnego kontaktu.
Prowadzący: Chciałbym również poruszyć temat kontroli treści oglądanych właśnie przez dzieci. Czy
historia przeglądarki to nie jest znacznie za mało tak, bo to jest takie podstawowe, przecież mamy
historię, natomiast no, kto kogo przechytrzy w tym wypadku, tak? Młodzi ludzie bardzo często znają
różne sztuczki na omijanie pewnych elementów tak, zabezpieczeń czy powiedzmy scenariusz –
rodzice wyłączają Wifi o którejś godzinie, tak. No, ale zostaje nam przecież jeszcze po prostu nasz
operator, który również jest w stanie dostarczyć do tej komóreczki odpowiednią ilość pakietów tak,
no proste programy filtrujące, proste sztuczki zapoznane na różnych forach internetowych.
[00:25:09]
Prowadzący: I jak w taki sposób można podejść do tematu takiej powiedzmy, rozsądnej kontroli
dziecka, tych treści, które może obejrzeć w internecie? Bo to też nie jest takie proste.
Anna Rywczyńska: Tak, to są te wojny domowe drobne, wyścigi między rodzicami i dziećmi. To jest
bardzo też ciekawe, bo jak robiliśmy badania i pytaliśmy się, zresztą to potwierdzają różne badania
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związane właśnie z kwestią prywatności. Na przykład, jak pytamy się dzieci – jak dbają o swoją
prywatność? To większość wskaże na czyszczenie przeglądarki, czyli tak naprawdę dbają o
prywatność w kontekście swoich domowników i swoich rodziców.
Prowadzący: Oczywiście.
Anna Rywczyńska: A dużo mniej im przeszkadza, że ktoś obcy dostanie w swoje ręce ich dane tak, oni
w ogóle tego kompletnie nie doceniają, jakie tam są ryzyka, żadne ryzyka. No ryzyko jest takie, że
mama czy tata zobaczą, co oni tam oglądali, kiedy i jeśli na przykład siedzieli dłużej, nie. Więc tak,
więc rzeczywiście dzieci w ten sposób się trochę zabezpieczają. Natomiast zasady są dobre, dlatego
że wtedy mamy się do czego odnieść tak, czyli możemy powiedzieć – słuchaj, ale umawialiśmy się na
coś, nie. Czyli mamy w ogóle jakiś punkt wyjścia do rozmowy, że umawialiśmy się, że jakaś tam
sytuacja będzie wyglądała tak czy inaczej. Natomiast z dawnych nie wiem, naszych czasów to też
mieliśmy załóżmy iść spać o dziesiątej, a czytaliśmy sobie książki tak, pod kołdrami, z latarką, niszcząc
sobie wzrok, nie słuchając się rodziców, że zniszczymy sobie w ten sposób ten wzrok. Czyli my to
robiliśmy i każde dziecko to będzie robić. Więc tak naprawdę…
Prowadzący: Albo cichutkie schodzenie do telewizora, żeby nikogo nie obudzić jeszcze, prawda.
Anna Rywczyńska: Na przykład, tak. Czyli nic nam tak nie pomoże jak relacja zbudowana z dzieckiem,
że nawet, jeżeli posiedzi za długo w internecie. Nawet, jeżeli zobaczy jakąś treść, której nie powinno, i
się na przykład tym zaniepokoi, przestraszy. Nawet, jeżeli nawiąże kontakt z kimś przez internet,
mówiliśmy, żeby na tę stronę na przykład nie wchodziła, ale nawiąże z kimś kontakt, ma z tym
problem. One po prostu do nas z tym przyjdą. Ta relacja, ten kontakt to jest coś, co jest profilaktyką
wobec wielu, wielu, wielu zagrożeń, które na dziecko czyhają nie tylko w internecie, dlatego że te
zagrożenia w sieci są jakby takim trochę takim, tak jak mówiliśmy, przedłużeniem tego, co jest poza
internetem. Natomiast tak naprawdę, dlatego mówiąc o tych programach kontroli rodzicielskiej
raczej używajmy nazwę, że to jest ochrona dziecka tak, a nie kontrola. Dlatego że jako rodzic, no to
nie chcemy dziecka kontrolować, tylko chcemy to dziecko chronić. Też w taki sposób z dzieckiem
rozmawiajmy. Nie, że – ja cię będę kontrolował, gdzie ty wchodzisz i co oglądasz, tylko – kochanie, ja
cię chcę chronić przed bardzo różnymi rzeczami, mogą się z tym wiązać takie i takie konsekwencje,
więc, jak coś ci się stanie, to mów. Dzieci na przykład rzadko do rodziców przychodzą z problemami
związanymi właśnie z internetem i wskazywane są główne dwie przyczyny. Pierwsza przyczyna jest
taka, że nie wierzą, że rodzic pomoże, czyli pierwsza rzecz jest taka, że nie wierzą w nasze
kompetencje. Pomyślą sobie, że my z sytuacją na przykład cyberprzemocową też sobie nie
poradzimy, w ogóle nie będziemy wiedzieli, o co chodzi, to jest dla nas obce. Czyli po pierwsze muszą
jakby mieć zaufanie, że my też wiemy, co tam się dzieje i będziemy w stanie pomóc, bo świat
dorosłych pomoże, jest w stanie naprawdę lepiej pomóc i szybciej zainterweniować. Więc, to raz. A
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dwa, boją się restrykcji z naszej strony. Czyli boją się, że jak coś się stanie złego, jak przeholują, jak nie
wiem, zarwą trzy noce i przyjdą do nas, i powiedzą – wiesz, co mamo, grałem w tę grę i jestem po
prostu wykończony, nie chcę iść do szkoły, bo muszę odespać. Czyli zobaczmy, jak wspaniała byłaby
sytuacja, gdyby była taka rozmowa i wtedy rodzic mówi – wiesz co, okej, wyśpij się po prostu dzisiaj,
ja ci dam usprawiedliwienie do szkoły, rozumiem, że chciałeś przejść tę grę, tylko już nie rób tego
więcej tak, bo możesz po prostu mieć problem z zaliczeniem przedmiotu i tak dalej, to jest dla ciebie
niezdrowe. Ale, że przyszedł i powiedział. Natomiast oni boją się, że naszą reakcją będzie – koniec,
oddaj telefon, nie ma. A dla nich to jest, w tym momencie dla nastolatków to w ogóle jakbyśmy
zamknęli ich w domu na klucz, w pokoju, nie. Czyli to jest jakby oderwanie od rówieśników, od życia,
od czasu wolnego, od rozrywki. Więc oni po prostu się tego boją i dlatego nie przychodzą. Czyli tak
naprawdę dla małych dzieci, to te wszystkie programy ochrony działają, liczniki czasu działają, bo
najwyżej po prostu przestanie, by móc klikać, podniesie wzrok i zobaczy, co się dzieje w mieszkaniu
tak, po tych nie wiem, godzinie czy pół godzinie, zależy od wieku. A dla starszych już nie.
Prowadzący: Już widzę wytłumaczenie rodzica – oj, chyba się zepsuło coś, nie wiem, tak. [Niepewne].
Anna Rywczyńska: Na przykład. Albo Twój czas się skończył, bo oczka muszą odpocząć, tak. Ale to dla
małych dzieci. Natomiast dla tych starszych wiadomo, że oni to, tak jak Pan powiedział, no czy z
Youtube, czy z zewsząd znajdą instruktaże, w jaki sposób jakiekolwiek kontrole nasze obejść, więc w
pewnym momencie to już musi być tylko relacja, rozmowa i właśnie taka chęć wejścia trochę do tego
świata nastolatka, w którym kiedyś byliśmy i powinniśmy troszeczkę chociaż pamiętać, jak to jest.
[00:30:06]
Anna Rywczyńska: I chęć potem pomocy tak, czyli też sprawienie, żeby dziecko wierzyło, że my
możemy mu zwyczajnie pomóc w różnych momentach.
Prowadzący: Chciałbym również zapytać o OSE, przynajmniej tak z wierzchu prawda, bo temat jest
niezwykle rozległy, więc chciałem tylko poruszyć, jeżeli już jesteśmy przy kwestiach związanych z
treściami dostępnymi dla dzieci, szczególnie w jednostkach edukacji. Czym jest i jaki ma wpływ na
dostęp do nieodpowiedniej treści dla dzieci i młodzieży w murach szkolnych?
Anna Rywczyńska: Znaczy samo OSE, czyli Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, no to jest gigantyczny, taki
rewolucyjny można powiedzieć projekt infrastrukturalny, czyli ma na celu podłączenie wszystkich
szkół do szybkiego i właśnie tak, jak Pan powiedział bezpiecznego internetu. To jest projekt
zapoczątkowany przez Ministerstwo Cyfryzacji, NASK jest operatorem tego projektu, czyli robimy
podłączenia do szkół. Ale też właśnie mamy tutaj dużą rolę, jeśli chodzi o te kwestie bezpieczeństwa.
I oczywiście ta sieć, która będzie szkołom oferowana będzie siecią bezpieczną i dyrektor będzie mógł
decydować, w jaki sposób będzie z tych usług bezpieczeństwa korzystał.
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Prowadzący: Dobrze. To teraz chciałbym jeszcze przejść do kolejnych elementów, które już delikatnie
przynajmniej ruszyliśmy, tak. Wpływ narzędzi streamingowych na zachowanie i kulturę korzystania z
sieci. Bo nie tylko my, jako dorośli korzystamy z tego typu platform tak no, bo przyznaję, że chyba
każdy z nas korzysta tak, dla zapewnienia sobie rozrywki w taki czy w inny sposób. U dzieci również i
wydaje mi się, że chyba nawet szerzej, bo tutaj liczba narzędzi wykorzystująca przez młodzież jest
chyba jeszcze szersza, jest cała masa tak, Twitch, Facebook i tak dalej, jest tego mnóstwo. Masa
filmów wrzucanych tak naprawdę, co sekundę. Jak dziecko może z tego wyciągnąć materiały, które
będą dla niego odpowiednie? Bo tak, jak zauważyliśmy już wcześniej, no część z tych materiałów tak
naprawdę to nie powinna się w ogóle w tych serwisach znaleźć.
Anna Rywczyńska: Tak. Krytyczne podejście do źródła, wyszukiwanie informacji, to jest wydaje się
taki temat, który w ogóle powinien znaleźć się w programie nauczania i to już od najmłodszych lat, od
takiej początkowej podstawówki. No, bo dzisiaj umiejętność efektywnego korzystania z zasobów
internetowych, to jest coś, co gwarantuje pozyskiwanie wiedzy, dlatego że zobaczmy, że jedni
powiedzą, że dzięki internetowi mamy dostęp do ogromnej wiedzy świata, a inni powiedzą, że stała
się rzecz wręcz przeciwna, czyli zamiast sięgać do sprawdzonych, opublikowanych, zrecenzowanych
pozycji, dostępnych na przykład w bibliotekach czy w księgarniach, to nagle zaczynamy wyszukiwać i
lądujemy pomiędzy czyimiś wyobrażeniami, publicystyką, pomysłami, aż wreszcie w tym wszystkim
możemy znaleźć treść, która jest faktycznie wiarygodna. Czyli nauczenie dziecka tego, w jaki sposób
rozpoznać treść wiarygodną, jak nawet często my dorośli mamy z tym momentami problem, jest
niesamowicie ważne. Dlatego że tu mamy i zagrożenia związane z manipulacją, czyli że ktoś celowo
wprowadza nas w błąd, mając jakby różne motywacje gdzieś tam z tyłu głowy. Są te rzeczy po prostu
niesprawdzone, dlatego że jak wiemy publikować może każdy. Jeżeli na tematy, teraz jesteśmy myślę
po takim naprawdę wielkim…
Prowadzący: Mało tego, z dowolnego miejsca może publikować teraz, no.
Anna Rywczyńska: Po pierwsze, z dowolnego miejsca. A po drugie, jesteśmy po takim długim, długim
czasie właśnie jakby zetknięcia ze zjawiskiem publikowania na tematy, o których się nie znamy przez
różnych ludzi, patrz te szczepionki, pandemia, kiedy każdy nagle zaczął się znać w ogóle na wirusologii
i naprawdę strasznie ciężko było znaleźć coś, co było faktycznie sensowne i sprawdzone, i
wiarygodne. Więc oczywiście musimy pewnie też z dziećmi usiąść, popatrzeć, na jakie elementy
strony warto zwrócić uwagę. Zobaczyć na przykład, jakie grafiki czy zdjęcia towarzyszą, jakim
artykułom, bo bardzo często zobaczymy, że te zdjęcia są w ogóle z kompletnie innego miejsca świata
na inny temat, już wtedy wiadomo, że nie do końca jest to sprawdzona i pewna informacja. Zobaczyć,
z jakiego to jest roku, bo często ludzie powielają też przecież materiały sprzed wielu, wielu lat, które
już dawno się zdezaktualizowały. Więc jest ileś tam elementów związanych właśnie z tym
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wyszukiwaniem treści, które musimy przejść i też warto zaglądać na takie strony, które na przykład
promują bezpieczne linki edukacyjne dla dzieci. Więc też wejść sobie w wyszukiwarkę, popatrzeć
właśnie na jakieś takie sprawdzone strony edukacyjne, niekoniecznie też tylko polskie, też
zagraniczne, żeby też trochę dziecko nauczyć też szperania właśnie w takim globalnym internecie i
wyszukiwania rzeczy. No i trochę walczyć z tą dezinformacją, która jest nazywana, no jedną z takich
największych plag w ogóle naszych czasów. Dlatego że ona po pierwsze, może manipulować naszymi
myślami, ale też przeszkadzać w procesach edukacyjnych. Czyli tak naprawdę oferować wiedzę, która
jest po prostu zła i nieprawdziwa.
[00:35:00]
Prowadzący: Wiedza, wiedzą. A co na przykład, jeżeli chodzi o zjawisko ludzi, którzy są nazywani
potocznie patostreamerami tak, którzy w tym momencie już często urastają, rosną do rangi
naprawdę bohaterów tak, gdzie wydają później swoje nie wiem, koszulki, kubki, kanały i tak dalej,
oglądane przez często miliony osób?
Anna Rywczyńska: Tak, to jest, to jest zjawisko też, z którym wydaje mi się, że już na poziomie takim
rządowym, administracyjnym, na poziomie organizacji pozarządowych. Wiadomo, że trzeba z tym
zjawiskiem walczyć, bardzo ciężko się z nim walczy w momencie, kiedy mass media, kiedy świat
rozrywki robi też z tych osób gwiazdy tak, czyli zaprasza je na przykład do takich mainstreamowych,
jak to się mówi, czy takich często oglądanych programów telewizyjnych i dzieci mogą tutaj troszeczkę
być zaskoczone, że z jednej strony ten świat dorosłych im mówi – nie słuchaj tego, to jest dla ciebie
nieodpowiednie, niebezpieczne. A z drugiej strony nagle widzi ich na okładkach głównych stron nie
wiem, popularnych portali informacyjnych. Czyli mamy tutaj taki silny rozdźwięk, rzeczywiście jest to
zjawisko, które też wymaga do wytłumaczenia dzieciom, o co w tym chodzi, że często są to biznesy,
że często to, co tam się dzieje jest wyreżyserowane, że też zależy im na tym, żeby na przykład
wyciągać od oglądających pieniądze, że nie jest to jakieś spontaniczne nie wiem, spontaniczna
impreza. Tylko, że jest to po prostu sposób zarabiania pieniędzy w bardzo niefajny sposób. I też, jako
rodzice też odróbmy tę lekcję i posłuchajmy, niestety zróbmy to sobie, to jest bardzo nieprzyjemne,
ale posłuchajmy trochę, bo czasami my nie doceniamy szkodliwości tego zjawiska. Jak posłuchamy
sobie jedną czy dwie piosenki, to zobaczymy, czy obejrzymy filmiki, to zobaczymy, że model w ogóle
życia, kto tam jest promowany, relacji międzyludzkich, związków międzyludzkich, to jest w taki
sposób pokazywany, że naprawdę nie chcielibyśmy, żeby nasze dziecko w ogóle zapoznawało się z
czymś takim, promocja brutalności. Są to naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczne treści. Zwłaszcza,
że podane w taki atrakcyjny sposób i często w piosenkach wpadających w ucho i nagle się okazuje, że
cała szkoła nuci sobie coś, co jak się wsłuchamy, to naprawdę usadzi nas w fotel.
Prowadzący: Często może nawet nie wiedząc, o czym tak naprawdę autor śpiewa do końca.
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Anna Rywczyńska: Oby.
Prowadzący: Miejmy nadzieję.
Anna Rywczyńska: Oby. Gorzej, jak już wiedzą, o czym śpiewa.
Prowadzący: Ale, czy to nie jest tak no, bo wie Pani, internet jest jeden tak, zarówno dla dorosłych,
jak i dla dzieci, mówiąc wprost. Czy to nie jest tak, że my może rzeczywiście troszeczkę lepiej jesteśmy
w stanie filtrować pewne elementy, które gdzieś spostrzeżemy i czasami gdzieś tam puszczamy obok
tak, nawet nie zwracając na nie uwagi, a dziecko jest tym elementem, tą osobą, którą po prostu
łatwiej namówić na oglądanie pewnych treści?
Anna Rywczyńska: Znaczy ono się jeszcze kształtuje tak, ono jeszcze buduje w ogóle swoją
osobowość, kształtuje swój charakter, swoje podejście do życia, swoje postrzeganie świata. Dlatego
to jest takie ważne i takie niebezpieczne, bo to jest jeszcze taki materiał do ulepienia. I w momencie,
kiedy takie treści wpadną na dziecko, które jest zaopiekowane, które rośnie w bezpiecznym
środowisku domowym, które nie ma dodatkowych jakby problemów takich losowych, życiowych,
codziennych to, to nie jest tak ryzykowne, bo najwyżej się z tego pośmieje tak, bo zaśpiewa ją trzy
razy…
Prowadzący: I się znudzi.
Anna Rywczyńska: A potem minie rok, dwa i stwierdzi – Jezus Maria, co ja w ogóle śpiewałem, co to
było za, co to był za koszmar. Czyli mamy tutaj dziecko gdzieś tam, które jest w bezpiecznym
środowisku, ale i tak gdzieś tam może to naruszyć jego podejście do różnych sytuacji życiowych,
kontakt w ogóle ze szkodliwymi treściami. Bo on może po pierwsze, przestraszyć. Po drugie, może
przyzwyczaić do pewnego rodzaju sytuacji, scen, do których my nie chcielibyśmy żeby nasze dziecko
było przyzwyczajane. Na przykład, no ogromna ilość też pornografii w łatwej dostępności dziecka też
jest bardzo niebezpieczna dla niego i na kształtowanie jego potem życia w świecie dorosłym. Ma on
zupełnie zaburzone choćby postrzeganie relacji intymnych, więc to może mieć bardzo negatywne
skutki później. I przede wszystkim też miejmy na uwadze dzieci, które nie mają tego bezpiecznego
środowiska domowego, które naprawdę chłoną to jak gąbka, które nie mają filtra. Bo też zupełnie co
innego jest jak osoba dorosła obejrzy jakiś nie wiem, filmik, który po prostu go zaskoczy i stwierdzi, że
to jakieś koszmarne, ale pośmieje się z tego, jest już jakąś osobą wykształconą, stworzoną, ma już
swój filtr, ma już swoje poglądy. A co innego, jak trafi na dziecko, zwłaszcza na takie dziecko właśnie
pozbawione tego bezpiecznego świata dorosłych i może bardzo negatywnie wpłynąć na jego rozwój.
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