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WSPÓŁCZESNY ŚWIAT MEDIÓW A ZAGROŻENIA DUCHOWE 

Zapiski z wykładu Małgorzaty Więczkowskiej 8.11.2016 

 

1. W wychowaniu najważniejsze są bezpośredni kontakt (rozmowa z dzieckiem, zainteresowanie 
jego sprawami), własny przykład, wspólnie spędzanie czasu (posiłki, modlitwa), by uniknąć 
deficytów emocjonalnych. (Dziecko pozostawione samo sobie będzie czerpać wiedzę o świecie 
od obcych lub z mediów, a braki duchowe i emocjonalne będą im zastępować osoby spoza 
rodziny, często o odmiennym systemie wartości.) 
„Dziurę” emocjonalną i społeczną mały/młody człowiek będzie zalepiał nie tym, co chcemy. 
Rezultat: dziecko oddala się od nas, a nasz wpływ na nie się zmniejsza. 

2. W dzisiejszych czasach „oddajemy” często wychowanie mediom, zwłaszcza TV i Internetowi 
(Na przeciętną rodzinę w woj. mazowieckim  przypada 16 ekranów: TV, komputery, tablety, 
telefony komórkowe). Treści tych często nie jesteśmy w stanie w pełni weryfikować, a to, co 
pozwalają oglądać rodzice, dzieci uznają za słuszne i dobre.  

3. Co przenoszą media 
Dzieci nie powinny korzystać z mediów za wcześnie/ za dużo/ za często; 
Media nakierowane są na zarobek; 
Mają silny wpływ na kulturę; 
Globalizacja; 
Brak roli edukacyjnej (są w większości czysto ROZRYWKOWE), zaśmiecanie umysłu, ćwiczenie 
bycia konsumentem; 
Mają wpływ na komunikację społeczną; 
Dzieci są przebodźcowane; 
Media wprowadzają i promują zabawki odtwórcze (np. podobizny ulubionych bohaterów lub 
takie, które dzieciom szybko się nudzą, np. coś, co w kółko gra melodyjki i świeci, a niczego 
dziecka nie uczy, nie tworzy w jego mózgu nowych połączeń neuronowych); 
Utożsamianie się dzieci z bohaterami/produktami; 
Uzależnianie się od mediów (wynik braku relacji, uczuć w rodzinie); 
Zalepianie „dziury” po wierze (jeśli jej nie ma lub jest nieugruntowana) na przykład 
zabawkami/ treściami wampirskimi, magicznymi; 
Łatwe wchodzenie dzieci w subkultury i sekty (przez wprowadzanie w zabawie symboli i 
znaków z nimi związanych i OSWAJANIE dzieci i młodzieży z nimi). 

4. Co ma wpływ na dziecko 
DOM RODZINNY 
SZKOŁA / PRZEDSZKOLE 
GRUPY RÓWIEŚNICZE 
MEDIA 
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Odpowiednie relacje w rodzinie, nazywanie emocji, okazywanie uczuć i wpajanie wartości oraz 
wiary umacnia dziecko na dalsze etapy. 
Szkoła i placówki edukacyjne wprowadzają w życie społeczne (tu dzieci stykają się z 
rówieśnikami, od których mogą „zarażać się” treściami, jakich nie wyniosły z domu – należy 
wiele rozmawiać i tłumaczyć, rozróżniając dobro od zła, nazywając ewentualne 
niebezpieczeństwa). 
Grupy rówieśnicze mogą mieć silny wpływ na nieugruntowany charakter dziecka. Liczne 
obecnie fankluby (gwiazd, postaci z seriali, bajek telewizyjnych) czasami prowadzą do 
związanych z idolem antywartości (np. subtelnie wprowadzają w okultyzm, banalizację 
śmierci, zachowania oderwane od rzeczywistości: skakanie z wysokości, agresja bez poczucia 
konsekwencji w postaci bólu itp.). To może dalej poprowadzić do subkultur a nawet sekt. 
(Groźne jest tu OSWAJANIE z pewnymi symbolami, gestami, słowami, obrazami; BANALIZACJA 
wrogich treści: niekontrolowane przez rodziców prowadzą dziecko na duchowo niebezpieczny 
grunt.) Wchodzenie w sekty jest wyraźnym wołaniem o miłość, akceptację, zainteresowanie, 
których zabrakło w rodzinie. 
Media wprowadzają te niebezpieczne treści na zasadzie rozrywki i ZABAWY. Groźne w istocie 
rzeczy stają się miłe, np. lalka – wampir w trumnie, czaszka ułożona z kwiatków itp. W dalszym 
życiu człowiek pozostaje więc w poczuciu, że są to rzeczy przyjemne, śmieszne, zabawne. Traci 
czujność. (Np. kiedyś czaszka była znakiem trucizny, wysokiego napięcia, dziś jest zabawką.) 
 

5. Wpływ oglądania TV na człowieka 
Najczęściej korzystamy z mediów, działających przez nasz wzrok. Oglądanie telewizji staje się 
w domach rytuałem (rodzina zasiada przed ekranem, wspólnie coś oglądają, ale mało 
rozmawiają, komunikują się, słabo poznają). Ekran telewizyjny jak domowy ołtarz. 
- Oglądanie tv spowalnia rozwój motoryki małej i dużej. Stąd dużo wad wymowy (kiedyś były 
to problemy sporadyczne, dziś są nagminne), a dzieci późno zaczynają mówić. 
- Mózg rozwija się pod wpływem ruchu (przy oglądaniu ciało jest w bezruchu) 
- Dziecko poznaje przez ekran, a nie na konkretach, oddala się od rzeczywistości, nie 
doświadcza jej (przestaje na nią reagować, dotyk kojarzy mu się np. tylko z ekranem) 
- Oglądanie rozleniwia 
- Rodzi się narcyzm, czyli zaburzenia poczucia własnej wartości 
- Demencja cyfrowa: zakłócenia pamięci, koncentracji, uwagi, deficyt emocjonalny, objawy 
ogólnego otępienia. Jest to wynik zamierania pewnych części mózgu od bezruchu; spadek 
inteligencji. 
 
Polecane przez M. Więczkowską książki Manfreda Spitzera, np. „Demencja cyfrowa” oraz 
kampania internetowa www.mamatatatablet.pl 
 

6. Rozwój dziecka a media 
Dziecko to nie mały dorosły! Nie należy go tak traktować. 
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- Do 7-9 lat dziecko wszystko przyjmuje jako prawdę. Filmy zaburzają mu poczucie 
rzeczywistości, ciągu przyczynowo – skutkowego (np. ktoś w bajce detonuje bombę, ale nie 
ma zniszczenia lub martwych, co najwyżej bohater jest nieco przybrudzony: dziecko nie 
rozumie, że to fikcja) 
- Ok. 10-12 lat dziecko szuka wzorców (może niestety brać je z telewizji!) 
- 13-15 lat: wzrasta umiejętność oceny, analizy 
- 16-18 lat: pełna aktywność w odbiorze przekazów  

7. Niewskazane dla dzieci  do 7 lat 

- Obraz świata budzący lęk, odrazę (niszczenie, znęcanie się, przemoc, poniżanie) 
- Źle zachowujący się bohaterowie 
- Obrazy i dźwięki budzące silne emocje: strach, groza, agresja, obojętność na krzywdę i 
cierpienie. Wywołuje to rozchwianie emocjonalne. 

*** 
Wiele bajek, emitowanych w TV, znanych nam z naszego dzieciństwa (Scooby Do, Spiderman) 
ewoluowało do obrazów niosących niebezpieczne treści. Promują bezmyślny kult ciała (można 
bezkarnie śmiać się z czyjejś figury, ubrania; czasem mimochodem wypowiadane są zdania o 
zabarwieniu erotycznym), agresję, treści okultystyczne lub czary. Pozostawianie dziecka przed 
ekranem w zaufaniu do „dobrze znanej” bajki może przynieść bardzo złe skutki. 
Media opierają się na komercji. To znaczy: za bajką idzie reklama, różne gadżety i czasopisma. 
Odwołanie do potrzeby kolekcjonowania. Media wychowują konsumenta. Ich celem jest zarobek.  
Przykład jak to działa: Aplikacja Pokemon Go święci triumfy wśród obecnych +/- 30latków- są to 
ludzie, którzy w latach 90. oglądali serial „Pokemony” i kolekcjonowali gadżety z nimi związane. 
Zarazem ta zabawa (skądinąd na powietrzu) ukazuje zmanipulowanie społeczeństwa, oderwanie od 
rzeczywistości i zbiorową samotność: gracz wychodzi nie po to , by zażyć powietrza lub spotkać 
znajomych, ale szukać nieistniejących stworzeń, tkwiąc z oczami w swoim telefonie. 
Symbole (satanistyczne, okultystyczne, wiedzy tajemnej) kierują myśli w konkretne sfery. OSWAJANIE 
i BANALIZACJA. To, co dziś dziecku kojarzy się z przyjemnością i zabawą (np. zabawna czaszka, wesoły 
wampir, potwór, gesty satanistyczne), kiedyś może wciągnąć je w subkultury i sekty, gdyż usypia jego 
czujność i umniejsza wagę niebezpieczeństw. 
Uderzanie w autorytet rodziców. Media często wprost namawiają do buntu wobec rodziców, dając do 
zrozumienia, że „wiedzą lepiej”. Czasem nawet spotkać można sformułowania „Nie mów rodzicom”. 
Dwa smutne przykłady zmanipulowania dzieci, pozbawionych zainteresowania rodziców: 1. 
Dziewczynka 12letnia, córka lekarzy, założyła bez ich wiedzy konto na Facebooku, gdzie umieszczała 
swoje zdjęcia w pozach erotycznych, pokazywała nagie fragmenty ciała. Mama dowiedziała się po 
dłuższym czasie od swojej znajomej. Na profilu dziewczynki pisali do niej pedofile, erotomani itp. Po 
interwencji rodziców dziecko przyznało się. Dziewczynka kwalifikowała się do leczenia 
psychiatrycznego. 2. Chłopczyk z kompleksami (lat chyba 7) chciał poczuć się kimś ważnym i w tym 
celu postanowił zebrać kolekcję wszystkich znaczków (lub figurek) z jakiejś serii. Po cichu zabierał 
rodzicom uzbierane dolary, wymieniał je w kantorze i szedł do jednego konkretnego sklepu, by 
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wykupować kolejne egzemplarze serii. Gdy sprawa wyszła na jaw, okazało się, ze strwonił ogromną 
sumę pieniędzy. Nie do odzyskania. 
 
 

7. W czym tkwi niebezpieczeństwo niektórych przedmiotów, wizerunków, czasopism? 
Istnieje wiele pozornie niewinnych gadżetów/zabawek/filmów/czasopism/gier dostępnych 
dzieciom. 
Czasopisma 
Wiele z nich to przedłużenie dzieciom kontaktu z ulubionymi bohaterami. W wielu 
przypadkach można tam znaleźć agresję, brzydotę, ośmieszanie spraw poważnych (np. 
śmierci, cierpienia). Są też takie, które zajmują się przekazywaniem wiedzy magicznej, np. 
„Witch”, gdzie mamy opisy niektórych działań okultystycznych, naukę stawiania horoskopów, 
tworzenia symboli i przedmiotów magicznych. Dziecko bez silnego oparcia w rodzicach, bez 
systemu wartości i wiary zacznie wchodzić w tę wiedzę, przyjmując ją za prawdziwą, wierząc, 
że w świecie można coś zdziałać za pomocą magii i tajemnych rytuałów. 
Zabawki 
W niektórych zabawkach może niepokoić ich pochodzenie lub znaczenie. Cała seria lalek – 
wampirów (są to w założeniu córki np. wilkołaka, potwora Frankensteina, wampira itp.), 
potwory (postacie z różnych znanych filmów) to zabijanie u dzieci naturalnego poczucia 
wstrętu i nieufności do takich tworów (mała dziewczynka przytula do snu wampira w 
sukience).  
Gadżety 
Sympatyczny kotek Hello Kitty u niektórych budzi niechęć już samym pochodzeniem, ale 
ważne jest przede wszystkim, jak zostaje on „podany”. Niestety jego postać została 
wykorzystana przez różnego rodzaju Lolity (przebierające się za Hello Kitty, noszące kokardę i 
np. erotyczną bieliznę), gwiazdy takie jak Lady Gaga. Jego podobizna widoczna jest również na 
przedmiotach o wyraźnym kontekście erotycznym (np. wibratory dla… dzieci!, prezerwatywy 
zapakowane jak lizaki). W ten sposób dziecko niepostrzeżenie krok po kroku może stać się 
ofiarą „przemysłu erotycznego”. 
Poza tym ciągłe namawianie dzieci do zbierania i kolekcjonowania kolejnych przedmiotów z 
jednoczesnym wmawianiem, że dzięki temu staną się kimś lepszym, obniża ich poczucie 
wartości i uzależnia je od stanu posiadania. 
Gry 
Gra powstaje zazwyczaj jako forma przedłużenia i uczestnictwa w ulubionym filmie. Dziecko, 
grając, staje się częścią akcji, bohaterem, postępującym najczęściej albo po prostu źle, albo 
bez odniesienia do rzeczywistości (np. zabity może jeszcze raz żyć). 
Filmy 
W wielu filmach ukazywana jest przemoc, brak szacunku dla starszych lub w ogóle dla ludzi, 
niekonsekwencja w stosunku do rzeczywistości. Jako przykład podany został film „Minionki”, 
gdzie główne postacie służą złu. Im gorszy pan, tym chętniej do niego lgną. Znaleźć można w 
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tym obrazie także symbole odnoszące się do masonerii (tu po raz kolejny rzecz ma się w 
oswajaniu niebezpiecznych znaków). Propagowanie niszczenia. 
 

8. Co robić? Jak pomagać dziecku? 
Bardzo ważne i często podkreślane przez p. Więczkowską jest zainteresowanie rodziców (nie tworzyć 
luk emocjonalnych).  
ABY CHRONIĆ DZIECKO: 
- Ustalić zasady, ile czasu na gry, telewizję. 
- Nie umieszczać ekranu w pokoju dziecka (wtedy tracimy wszelką kontrolę nad tym co, kiedy i ile 
ogląda) 
- Interesować się co robiło /w co grało; stawiać pytania typu: Co ci to dało? Do czego to wykorzystasz? 
- Ograniczać czas oglądania/ grania (by dziecko nie wyrobiło sobie nawyku) 
- Zasady z czego korzysta dziecko 
- Dawać przykład (nie siedzieć samemu dużo przed ekranem, wychodzić na spacer, czytać książkę itp.) 
- W razie potrzeby korzystać z pomocy psychologa lub psychiatry 
 
Bardzo ciekawy i obrazowy sposób, w jaki możemy nauczyć dziecko wykorzystywania własnego czasu: 
bierzemy miarkę krawiecką (może być chyba też taka z IKEI) i umawiamy się z dzieckiem, że ma na ten 
tydzień 150 minut oglądania TV. Dziecko wybiera, jaki program danego dnia obejrzy. Ile minut trwał 
obejrzany program, tyle centymetrów odcinamy z miarki. Dziecko WIDZI jak jego czas się skraca i ma 
poczucie SPRAWSTWA, że samo decyduje o czasie korzystania z mediów. 
 
Nauczyć dziecko, ze komputer to nie rozrywka (nie tylko) ale przede wszystkim NARZĘDZIE: robić 
razem filmiki, prezentacje (np. ze zdjęć przyrodniczych na wybrany wspólnie temat). 
 

Modlitwa za dziecko i z dzieckiem. Różaniec, modlitwa do Św. Michała 
Archanioła. Życie Kościołem.  

 

 


