
Me dia po ka zu ją i na gła śnia ją prze -
moc. Po wsta ją fil my, a na wet ksią ż-

ki, peł ne agre sji i prze mo cy. Lu dzie emo cjo -
nu ją się prze mo cą, a me dia za ra bia ją na tym.
Na wet dzie ci chcą czy tać głów nie hor ro ry. 

Mo im ce lem jest uka za nie, ja ki wpływ
na dziec ko ma prze moc i agre sja wy stę pu ją -
ca w me diach oraz póź niej sze kon se kwen cje
ta kie go sta nu rze czy. Sku pi łam się przede
wszyst kim na te le wi zji oraz grach kom pu te -
ro wych i ich wpły wie na wy cho wa nie dziec -
ka. A za tem, czy prze moc i agre sja to mit
XX wie ku, nad uży cie po jęć, czy prze ra ża ją -
ca praw da no wej cy wi li za cji, w któ rej wy cho -
wu ją się i ży ją na sze dzie ci.

Mo żli wo ści i za gro że nia
Me dia elek tro nicz ne (ra dio, te le wi zja,

kom pu ter, In ter net) sta ły się wa żnym ele -
men tem współ cze sne go ży cia. Dzie ci po świę -
ca ją im bar dzo du żo cza su. Te le wi zję oglą da -
ją śred nio po wy żej trzy dzie stu go dzin
ty go dnio wo, a do stęp ność do kom pu te rów
i In ter ne tu ro śnie la wi no wo. Gry kom pu te ro -
we, w któ rych jest mnó stwo prze mo cy i agre -
sji, roz po wszech ni ły się rów nież w Pol sce
i za pa lo nym gra czom, naj czę ściej dzie ciom,

zaj mu ją kil ka dzie siąt go dzin ty go dnio wo,
czę sto przy nie zmniej szo nym cza sie prze zna -
czo nym na te le wi zję. Me dia otwie ra ją
przed mło dy mi ogrom ne mo żli wo ści, któ re
jesz cze dla po przed nie go po ko le nia by ły nie -
do stęp ne. Przede wszyst kim uła twio ny jest
do stęp do wszel kie go ro dza ju in for ma cji.
Wia do mo ści o tym, co się dzie je w świe cie,
mo żna uzy skać na bie żą co, me dia umo żli wia -
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TEORETYCZNE PODSTAWY EDUKACJI

Prze moc i agre sja 
dzie ci
W dzisiejszym świecie wiele mówimy o agresji
i przemocy. Widzimy je niemal w każdym programie
telewizyjnym. Specjaliści, którzy prowadzili badania
na ten temat stwierdzili, że w programach telewizyjnych
co dwie minuty występuje przemoc i agresja. 

n Ewa Du nin-Wil czyń ska
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ją też do stęp do sztu ki na wy so kim po zio mie,
tzn. te atru, fil mu, mu zy ki. Ob ra zy prze sy ła ne
na od le głość po zwa la ją oglą dać miej sca, któ -
rych ina czej ni gdy nie mo gło by się zo ba czy ć1.
Jed no cze śnie z ogrom ny mi mo żli wo ścia mi
me dia nio są wie le za gro żeń, gdyż wpły wa ją
na oso bo wość od bior ców w spo sób, któ ry
czę sto na le ży uznać za nie po żą da ny. 

W stycz niu te go ro ku prze pro wa dzi łam
ano ni mo wą an kie tę wśród uczniów klas
szóstych szko ły pod sta wo wej na te mat: Jak
spę dzasz wol ny czas? Wy ni ka ło z niej, że nie -
mal ka żde dziec ko spę dza po kil ka go dzin
dzien nie przed kom pu te rem, w tym rów nież
na agre syw nych grach kom pu te ro wych.
Dzie ci mniej ba wią się z ró wie śni ka mi,
a wię cej cza su spę dza ją w świe cie wir tu al -
nym. W za stra sza ją cym tem pie ma le je czy -
tel nic two. Ma jąc przez ca łe la ta kon takt
z prze mo cą w me diach, dzie ci wy kształ ca ją
na wyk agre syw ne go za cho wa nia, któ ry
z cza sem co raz trud niej zmie nić. Re gu lar ny
kon takt z prze mo cą w me diach w dzie ciń -
stwie mo że mieć skut ki na ca łe ży cie. 

Wie le ba dań za gra nicz nych i pol skich
uka zu je ne ga tyw ne skut ki dłu go trwa łe go
oglą da nia te le wi zji przez dzie ci. Szcze gól nie
pod kre śla ny jest ne ga tyw ny wpływ ob ra zów
okru cień stwa. Zwra ca się też uwa gę
na niższą kre atyw ność, sta ny lę ko we, nad -
mier ne po bu dze nie wy ra ża ją ce się nad ru -
chli wo ścią i trud no ścia mi w sku pie niu uwa -
gi, na si le nie po staw kon sump cyj nych
i ero ty za cję wy obraź ni pod wpły wem te le wi -
zji i gier kom pu te ro wych. Szcze gól nie bul -

wer su ją ce jest po ka zy wa nie prze mo cy
w kre sków kach dla naj młod szych. 

Co się dzie je, gdy ma lec go dzi na mi oglą da
baj ki, w któ rych sym pa tycz ne zwie rza ki re gu -
lar nie obi ja ją so bie na wza jem pu cha te pyszcz -
ki, wy sa dza ją w po wie trze, zgnia ta ją na pla -
cek, tną na pla ster ki, po czym, jak by ni gdy nic,
po ja wia ją się ca łe i zdro we go to we do dal szej
wal ki? Co się dzie je w umy śle mal ca, któ ry
go dzi na mi gra na kom pu te rze w gry ma ją ce
na ce lu „roz wa le nie” prze ciw ni ka w jak naj -
krót szym cza sie z wy my ślo nej bro ni?2.

Wzrost za bójstw
Pod wpły wem czę ste go oglą da nia ob ra -

zów prze mo cy w te le wi zji i sto so wa nia jej
w grach wi dzo wie nie tyl ko na bie ra ją prze -
ko na nia o jej nor mal no ści, ale ta kże re agu ją
na nią obo jęt nie i obo jęt nie ją wo bec sy tu acji
prze mo cy ta kże w ży ciu co dzien nym, nie
ma jąc po czu cia wi ny przy wła snych agre syw -
nych za cho wa niach. Dzie ci nie tyl ko obo jęt -
nie ją na za cho wa nia agre syw ne, ale ta kże
na śla du ją je. Iden ty fi ku ją się z mo de la mi
oglą da ny mi na ekra nie. Oglą da jąc prze moc
na ekra nie, otrzy mu ją wzo ry za cho wa nia,
któ re przy czę stym po wta rza niu na bie ra ją
cech spo łecz ne go przy zwo le nia. Oczy wi ście,
sto pień i czę stość na śla do wa nia tych wzo -
rów za le żą od sy tu acji dziec ka, je go uprzed -
nich do świad czeń, prze ży wa nych fru stra cji
i wzo rów za cho wa nia w naj bli ższym śro do -
wi sku. Wszyst kie te czyn ni ki mo dy fi ku ją
ten den cje do na śla do wa nia wzo rów agre sji
i prze mo cy po da wa nych w te le wi zji 3. 

W Ka na dzie i USA po 1945 ro ku, kie dy
po ja wi ła się te le wi zja, do ro ku 1970 stwier -
dzo no wzrost za bójstw o 100%. Zde cy do wa -
na więk szość ro dzi ców i wy cho waw ców 
są dzi, że za wzrost ban dy ty zmu na przed -
mie ściach i w szko łach od po wie dzial ność
po no si te le wi zja. 

Prze cięt na ame ry kań ska ro dzi na spę dza
przed te le wi zo rem sie dem go dzin dzien nie.

Media elektroniczne stały się ważnym
elementem współczesnego życia. Dzieci
poświęcają im bardzo dużo czasu.
Telewizję oglądają średnio powyżej
trzydziestu godzin tygodniowo.

1 M. Braun -Gał kow ska, Me dia a od bior ca, „Wy cho waw ca” 2001 nr 11, s. 7.
2 E. Ol szew ska, Dziec ko przed te le wi zo rem, „Wy cho waw ca” 2001 nr 6, s. 11.
3 M. Braun -Gał kow ska, Me dia a od bior ca, „Wy cho waw ca” 2001 nr 11, s. 8.
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Dziec ko mniej czy ta, mniej ba wi się z ró wie -
śni ka mi, mniej roz ma wia z ro dzi ca mi i ro -
dzeń stwem, a wię cej cza su spę dza przed
„ma łym ekra nem”. Oglą da nie wy zwa la je go
bier ność wo bec świa ta i pa syw ną po sta wę
bior cy, pod da nie się, nie kie dy bez wol ne,
nadaw cy. Współ cze sna te le wi zja jest eks -
pan syw na i bru tal na. Fran cu ski „Po int”
prze pro wa dził an kie tę, na pod sta wie któ rej
ob li czo no, że w cią gu jed ne go ty go dnia we
wszyst kich pro gra mach te le wi zja emi tu -
je 670 scen za bójstw, 15 gwał tów, 470 scen
strze la ni ny, 27 ob ra zów tor tu r4.

Nie wła ści wy au to ry tet
Dzie ci pod czas oglą da nia te le wi zji przej -

mu ją wzo ry za cho wa nia. Je że li wy bio rą nie -
wła ści wy au to ry tet, to je go wpływ mo że być
nie zwy kle szko dli wy. Ide ał, któ ry po wstał
pod wpły wem te le wi zji, sta je się czę sto wzo -
rem oso bo wym, wzo rem do na śla do wa nia. 

Z ob ser wa cji wy ni ka, że naj czę ściej „na ło -
go wy mi” te le wi dza mi są dzie ci po zba wio ne
mi ło ści ro dzin nej, osa mot nio ne, prze ży wa ją -
ce sy tu acje kon flik to we. Przed kła da ją one
oglą da nie te le wi zji nad in ne re kre acyj ne za -
ję cia: za ba wę z ró wie śni ka mi, hob by, spa cer,
sport. Ku mu lu ją cy się efekt wie lu pro gra -
mów te le wi zyj nych mo że być groź ny. Sta le
po wta rza ją ce się za ba wy na śla du ją ce aspo -
łecz ne, agre syw ne za cho wa nie, na śla do wa nie

spo so bu mó wie nia, po ru sza nia się czy in nych
ma nier, ne ga tyw nych wzo rów oso bo wych po -
tę gu ją kon flik ty z oto cze niem i trud no ści
z na wią zy wa niem przy jaź ni. Te le wi zja ni -
czym „szkło po więk sza ją ce” umo żli wia wy -
biór czy i zde for mo wa ny ogląd świa ta, kie ro -
wa ny nie wi dzial ną i ano ni mo wą rę ką 5. 

Z ba dań OBOP wy ni ka, że po nad 20%
dzie ci w so bo ty i nie dzie le oglą da te le wi zję
dłu żej niż 6 go dzin dzien nie.

Tre ści o cha rak te rze agre syw nym sta no -
wią oko ło 10% za war to ści pro gra mów.
W stycz niu 1995 ro ku prze ba da no 68 pro -
gra mów dzie cię cych (w tym pro gra my edu -
ka cyj ne):
n 57% za wie ra ło sce ny na sy co ne emo cja mi

prze mo cy, zło śli wo ści itp.
n w 35% pro gra mów po ja wi ła się zło śli -

wość i szy der stwo, 
n w 28% pod stęp i kłam stwo, w 28% prze -

moc i znęca nie się;
n w cią gu jed nej ana li zo wa nej w stycz niu

w 1995 ro ku go dzi ny (od 19.00 do 20.00
godz.) scen de struk cji by ło 34. 14 znaj do -
wa ło się w „Wie czo ryn kach”, a 20
w „Wia do mo ściach”6.

Wy da rze nia wstrzą sa ją ce 
Dą żąc do zwięk sze nia oglą dal no ści, te le -

wi zja sta ra się po ka zy wać wy da rze nia
wstrzą sa ją ce, nie zwy kłe i agre syw ne. Ame -
ry kań ski psy cho log John Con dry uwa ża, że
treść pro gra mów te le wi zyj nych za wie ra skraj -
ną prze moc, nie po rów ny wal ną z ży ciem co -
dzien nym, któ re te le wi zja rze ko mo ob ra zu je.
Naj wię cej gwał tow nych scen, je go zda niem,
za wie ra ją fil my ani mo wa ne 7. 

Aby do kład niej zo bra zo wać prze moc
w me diach, chcia ła bym się po słu żyć ba da -
nia mi D. Ko wal czyk. Ba da nia zo sta ły prze -
pro wa dzo ne mię dzy paź dzier ni kiem 1993
ro ku a lu tym 1994 ro ku wśród 82 uczniów

Wpływ na psychikę dziecka gier o dużej
zawartości agresji i przemocy staje się
obecnie ważnym problemem społecznym.
Doznawanie przemocy, jak też obserwacja
zachowań agresywnych wpływają
negatywnie na rozwój nieukształtowanej
jeszcze osobowości dziecka. 

4 A. Zwo liń ski, Me dia – na dzie je i oba wy, „Wy cho waw ca” 2001 nr11, s. 9.
5 S. Si ko ra, Te le wi zja, „Wy cho waw ca” 1995 nr 5, s. 32.
6 W. Sta szew ski, Ma ka brycz ne kre sków ki, „Ga ze ta Wy bor cza” 1995 nr 287, s. 5.
7 J. Con dry, Zło dziej ka cza su, nie wier na słu żeb ni ca, (w:) Te le wi zja – za gro że nie dla de mo kra cji, War sza wa 1996,
SIC, s. 32.
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klas I–IV szkół
pod sta wo wych we
Wro cła wiu. Ob ser -

wo wa no agre syw ne
za cho wa nia dzie ci
w szko le i spraw -

dza no, ja kie go
ro dza ju pro gra -
my i fil my oglą -
da ją. Ba da nie

dru giej gru py po-
le ga ło na wy bo rze

dzie ci pre fe ru ją cych
„bru tal ną” te le wi zję

za wie ra ją cą du że daw-
ki prze mo cy i ob ser wa -

cji ich za cho wań. Mo żna
by ło stwier dzić, że cią głe
ko rzy sta nie z te le wi zji emi -

tu ją cej agre syw ne fil my sen -
sa cyj ne czy hor ro ry wią za ło
się z wy stę po wa niem agre sji
u ba da nych.

Ana li za da nych po zwa la
za uwa żyć, że dzie ci spę dza ją
du żo cza su przed te le wi zo -

rem. Po nad 28% mło dych od bior ców prze -
zna cza od 4 do 7 go dzin dzien nie, a 32% ba -
da nych oglą da pro gra my TV lub fil my
wi deo oko ło 3 go dzin dzien nie. Wśród ba -
da nych zna la zła się gru pa 13% dzie ci, któ re
ko rzy sta ją z te le wi zji przez 8–10 go dzin
dzien nie. Nie po ko ją ce jest to, że po nad
50% ba da nych oglą da pro gra my nada wa ne
po go dzi nie 20.00 oraz ki no noc ne prze zna -
czo ne wy łącz nie dla wi dzów do ro słych. 

Pod czas roz mów w kla sie kil ku uczniów
przy zna ło się do oglą da nia fil mów ero tycz -
nych, a na wet por no gra ficz nych i to za rów -
no na ka se tach wi deo, jak i w te le wi zji sa te -
li tar nej pod czas nie obec no ści ro dzi ców
w do mu. Szcze gó ło wa ana li za wy ni ków ba -
dań po zwo li ła stwier dzić, że dzie ci, któ re
czę sto oglą da ją te le wi zję od naj młod szych
lat ży cia, w tym pro gra my o tre ściach agre -
syw nych, prze ja wia ją nie po kój ru cho wy,
a ta kże agre sję w kon tak tach z ró wie śni ka mi
i czę sto osią ga ją gor sze wy ni ki w na uce.

Pre zen to wa ne tu roz wa ża nia po twier dza -
ją zło żo ność od dzia ły wa nia te le wi zji na
dzie ci. Nie mo żna kon cen tro wać się tyl ko
na ne ga tyw nych skut kach i nie do strze gać
war to ści, któ re te le wi zja (zwłasz cza edu ka -
cyj na) czy in te re su ją cy film wi deo mo że ofe -
ro wać mło de mu wi dzo wi. Pro blem tkwi
w tym, czy dziec ko bę dzie od bie ra ło tre ści
war to ścio we, czy ro dzi ce i wy cho waw cy po -
zwo lą mu ogra ni czyć się do fil mów o ba nal -
nej fa bu le i krwa wej ak cji. 

Ma ją co raz wię cej fa nów
Gry kom pu te ro we po ja wi ły się w Sta nach

Zjed no czo nych na po cząt ku lat sie dem dzie -
sią tych, w po sta ci pro stych gier zręcz no ścio -
wych. Z bie giem lat przy bra ły for mę fa bu -

lar ną. Głów nym za da niem gra cza sta ła się
iden ty fi ka cja z da ną po sta cią i wspól ne
prze ży wa nie przy gód. Obec nie gry te no szą
na zwę ro le-play ing ga mes, co do słow nie
ozna cza gry z od gry wa niem po sta ci. Pro jek -
to daw cy gier ad re su ją je przede wszyst kim
do chłop ców w wie ku od 7 do 14 lat. Jed nak
uży wa nie gier jest co raz po wszech niej sze.
Po sze rza ją się krę gi ich od bior ców. Pro du -
cen ci gier kom pu te ro wych prze ści ga ją się
w „ory gi nal nych” po my słach, aby tyl ko do -
star czyć klien tom jak naj sil niej szych wra żeń.
Naj czę ściej wy ko rzy sty wa ny mi te ma ta mi
jest prze moc, hor ror, sa dyzm. 

Wpływ na psy chi kę dziec ka gier o du żej
za war to ści agre sji i prze mo cy sta je się obec -
nie wa żnym pro ble mem spo łecz nym. Do -
zna wa nie prze mo cy, jak też ob ser wa cja za -
cho wań agre syw nych wpły wa ją ne ga tyw nie
na roz wój nie u kształ to wa nej jesz cze oso bo -
wo ści dziec ka. Je że li od wcze sne go okre su
swo je go roz wo ju dziec ko ob ser wu je zja wi ska
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Przemoc przejawiana w grach nie jest
karana, przeciwnie – nagradzana
punktami, poczuciem sukcesu. Często
jest usprawiedliwiana tym, że walka
toczy się w słusznej sprawie.
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prze mo cy, to mo że się ukształ to wać w nim
kon cep cja świa ta rzą dzo ne go prze mo cą. 

W roz wa ża niach na te mat szko dli wego
wpływu gier kom pu te ro wych na mło de go
czło wie ka na le ża ło by zwró cić uwa gę przede
wszyst kim na: 
n nie ko rzyst ny wpływ fa bu ły nie któ rych

gier na psy chi kę gra cza – któ ry od ry wa się
od świa ta re al ne go, prze no sząc w świat
fik cji, a gra ni ce mię dzy świa tem re al nym
a fik cją za cie ra ją się (jest to szcze gól nie
nie bez piecz ne dla dzie ci młod szych),

n nie współ mier ność licz by go dzin spę dzo -
nych przy kom pu te rze i cza su prze zna -
czo ne go na na ukę, 

n szko dli wość dłu go trwa łe go wpa try wa nia
się w ekran.

Prze moc sta ła się opła cal na dla prze my -
słu kom pu te ro we go, po dob nie jak dla prze -
my słu te le wi zyj ne go. Gry z „ak cją” i „przy -
go da mi”, emo cjo nu ją ce, krwa we i okrut ne,
ma ją co raz wię cej fa nów.

W słusz nej spra wie
Na uwa gę za słu gu ją ba da nia Ire ny Pa -

lecz ny nad skut ka mi od dzia ły wa nia gier
kom pu te ro wych na psy chi kę dzie ci. Ce lem
tych ba dań by ło stwier dze nie, czy dzie ci ko -
rzy sta ją ce z „agre syw nych gier kom pu te ro -
wych” ró żnią się pod wzglę dem agre syw no -
ści i wra żli wo ści mo ral nej od dzie ci, któ re
ta kich gier nie uży wa ją. Ba da nia mi ob ję to
chłop ców (po nie waż czę ściej niż dziew czyn -
ki zaj mu ją się gra mi) w wie ku 12–15 lat.
Zba da no dwie gru py: pierw sza, „kom pu te -
ro wa”, skła da ła się z chłop ców zaj mu ją cych
się gra mi kom pu te ro wy mi o agre syw nej tre -

ści co naj mniej 10 go dzin w ty go dniu, dru ga,
„nie kom pu te ro wa”, obej mo wa ła chłop ców
nie gra ją cych w gry kom pu te ro we i nie ma -
ją cych w do mu kom pu te ra. Wy ni ki ba dań
wy ka za ły, że chłop cy „kom pu te ro wi” oka za -
li się bar dziej agre syw ni, cha rak te ry zo wa li
się też więk szym na pię ciem emo cjo nal nym
i mniej szym uwra żli wie niem na do bro i zło. 

Prze moc prze ja wia na w grach nie jest ka -
ra na, prze ciw nie – na gra dza na punk ta mi,
po czu ciem suk ce su. Czę sto jest uspra wie dli -
wia na tym, że wal ka to czy się w słusz nej
spra wie. Mo żna więc po wie dzieć, że dzie ci
po świę ca ją ce du żo cza su na „agre syw ne gry
kom pu te ro we” ce chu ją się więk szą agre syw -
no ścią, na to miast ich wra żli wość mo ral na
jest ni ższa 8. Ła twy do stęp do kom pu te ra, In -
ter ne tu, a za ra zem do gier, tak lu bia nych
przez dzie ci i mło dzież, stwa rza no we za gro -
że nia dla roz wo ju ich oso bo wo ści. Iden ty fi -
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Z obserwacji wynika, że najczęściej
„nałogowymi” telewidzami są dzieci
pozbawione miłości rodzinnej,
osamotnione, przeżywające sytuacje
konfliktowe.
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ka cja gra cza z bo ha te rem, sil ne emo cjo nal -
ne za an ga żo wa nie w fa bu łę i ak cję gry po -
wo du je, że za ba wa prze ra dza się w ak ty
agre sji ma ją ce na ce lu wy rzą dze nie szko dy. 

Prze moc w grach ma cha rak ter prze mo cy
re ali zo wa nej emo cjo nal nie, z eks pre sją si ły
fi zycz nej przez np. na ci śnię cie przy ci sku
kom pu te ra ozna cza ją ce go ogień, po wo du ją -
ce go strzał. Jest to sy mu lo wa ne do ko ny wa -
nie czy nów agre syw nych. 

Mo gą za bi jać i oszu ki wać
Ist nie ją ró żne ro dza je gier. Do naj bar dziej

agre syw nych na le żą gry o cha rak te rze mie sza -
nym, np. gry stra te gicz no -sy mu la cyj ne. Z wie lu
gier wła śnie gry stra te gicz ne po le ga ją ce na usta -
le niu wła snej tak ty ki (wy ma ga ją ce bru tal no ści
i po ko na nia prze ciw ni ka) dla roz wią za nia za da -
nia i osią gnię cia ce lu; gry sy mu la cyj ne, na śla du -
ją ce dzia ła nie urzą dzeń tech nicz nych (np. ra -
kiet, la se rów, ka ra bi nów); gry z szyb ką ak cją
z ga tun ku „bij -za bij” wszyst ko, co się ru sza, oraz
gry RPG – czy li gry fa bu lar ne, w których gra cze
wcie la ją się w po sta cie wy ję te z po wie ści fan ta -
sy, na le żą do gier szcze gól nie agre syw nych, tzn.
wy zwa la ją cych względ nie sta łe ten den cje do za -
cho wań zmie rza ją cych do uczy nie nia ko muś
krzyw dy. Gry te po le ga ją głów nie na wal ce 
z ró żny mi isto ta mi (ludź mi, zwie rzę ta mi, stwo -
rze nia mi fan ta stycz ny mi), w któ rych uży wa się
roz ma itych na rzę dzi zbrod ni.

Do dat ko wą atrak cję sta no wi dźwięk: krzy -
ki, ję ki, od gło sy wy bu chów oraz sam ob raz
gra ficz ny i mo żli wość do kład ne go obej rze nia
ofia ry (ob raz za bi te go prze ciw ni ka, krwa we
śla dy wal ki). To wszyst ko spra wia, że mło dy
gracz oprócz ob ser wa cji za cho wań agre syw -
nych i ak tów prze mo cy ma rów nież mo żli -
wość tre nin gu, czy li wie lo krot ne go po wtó rze -
nia za cho wań sa mo dziel nie wy ko ny wa nych
i mi mo że jest to agre sja sy mu lo wa na (nie zaś
do ko ny wa na w rze czy wi sto ści) gracz oswa ja
się z nią i na bie ra w niej wpra wy. Dzie ci
na ekra nie kom pu te ra mo gą ro bić pra wie

wszyst ko bez kar nie, bez żad nych ha mul ców
we wnętrz nych. Mo gą „na ni by” za bi jać, pod -
stęp nie wy kra dać i spryt nie oszu ki wa ć9.

Po co ko mu rze czy wi stość
Zda niem psy cho lo gów u mło de go czło -

wie ka na stę pu je kil ku stop nio wy pro ces od -
czło wie cze nia: 

I etap – to po wol ne od czu la nie na prze -
moc, bru tal ność, cier pie nie bliź nie go. Ro dzi
się obo jęt ność, brak wra żli wo ści. Dziec ko
prze sta je re ago wać na zło ist nie ją ce obok,
np. z obo jęt no ścią pa trzy na ka to wa nie
i drę cze nie zwie rząt czy ko le gów.

II etap – to kształ to wa nie prze ko na nia,
że świat skła da się z sa mych ciem nych stron,
bru tal nych ty pów i nie uczci wych łaj da ków.
Je dy ną me to dą prze trwa nia w ta kim świe cie
jest obo jęt ność na dru gie go czło wie ka i je go
cier pie nie al bo gniew i agre sja.

Gry na sy co ne ob ra za mi de struk cji i prze -
mo cy sta no wią po wa żne za gro że nie spo łecz -
ne. Set ki dzie ci i mło dych lu dzi go dzi na mi
„ba wią się” w za bi ja nie prze ciw ni ków, słu -
cha ją ję ków ofiar i hu ków wy bu chów, przy -
zwy cza ja ją się do my śle nia w ka te go riach
wal ki. Czę sto gry kom pu te ro we tak ich po -
chła nia ją, że od ry wa ją się od rze czy wi sto ści.
Sa mi o so bie mó wią: „W mo im świe cie je -
stem bo giem. Po co ko mu rze czy wi stość?”10

Du ża daw ka ob ra zów na sy co nych prze -
mo cą na po cząt ku wy wo łu je u dziec ka od -
ruch obron ny, strach, lęk, po wo li jed nak do -
zna nia emo cjo nal ne za bu rza ją się i w koń cu
dojść mo że do znie czu le nia na prze moc
– tzw. zja wi sko de sen sy bi li za cji, czy li od czu -
la nia, uniew ra żli wie nia. Z ba dań wy ni ka, że
nad mier ne umi ło wa nie kom pu te ra (a więc
m.in. gier kom pu te ro wych) gro zi na stę pu ją -
cy mi kon se kwen cja mi: 
n za bu rze nia mi za cho wa nia,
n złym sa mo po czu ciem,
n za bu rze nia mi fi zjo lo gicz ny mi,
n stwa rza du że za gro że nie dla psy chi ki.

9 E. Ol szew ska, Dziec ko przed te le wi zo rem, „Wy cho waw ca” 2001 nr 6, s. 12.
10 J. Fi gu ra, W mo im świe cie je stem bo giem, „Ga ze ta Stu denc ka” 2005 nr 9, s. 9.
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Psy cho lo dzy i neu ro lo dzy twier dzą, że po -
ja wi ła się no wa jed nost ka cho ro bo wa o na -
zwie syn drom wi de ogry, cha rak te ry zu ją ca się
za cho wa nia mi przy mu so wy mi. Dziec ko nie
po tra fi odejść od kom pu te ra, oszo ło mio ne
ak cją na ekra nie, do te go do łą cza ją in ne ob -
ja wy: dra żli wość, kło po ty z za śnię ciem, nie -
chęć do kon tak tów to wa rzy skich, pro ble my
w szko le, ode rwa nie od rze czy wi sto ści.
W kon se kwen cji jed ne dzie ci mo gą stać się
ner wo we, in ne zaś, nie zda jąc so bie spra wy
ze swo ich dzia łań, na wet zo stać za bój ca mi.

Nie zbęd ny jak po wie trze
Zda niem dok tor Lu do mi ry Szaw dyn

z War szaw skie go Cen trum Le cze nia Od wy -
ko we go „kom pu te ro ma nia” to już cho ro ba.
Do ty ka lu dzi w ró żnym wie ku. Zna ne są
przy pad ki czte ro lat ków uza le żnio nych od
gier kom pu te ro wych. Star si an ga żu ją się

w ro mans z In ter ne tem. Ich ży cie to czy się
na ubo czu re al ne go świa ta. Tra cą kon takt
z ludź mi. Kom pu ter sta je się tak nie zbęd ny
jak je dze nie czy po wie trze. Oka zu je się, że
aby wyjść z na ło gu trze ba pod dać się te ra pii
od wy ko wej, któ rej pod sta wą jest wy eli mi no -
wa nie kom pu te ra z ży cia 11.

Agre sja i prze moc sta ły się po wszech nym
i nie mal „obo wią zu ją cym” spo so bem by cia
i ży cia. Do ty ka ją wszyst kich grup wie ko -
wych. Do strze ga my je na co dzień w me -
diach, nie mal w ka żdym pro gra mie, w grach
kom pu te ro wych, nie omi ja ją ro dzi ny, szko ły
i przed szko la, a więc miejsc uwa ża nych
za naj wa żniej sze śro do wi ska spo łecz no -wy -
cho waw cze.

mgr EWA DU NIN -WILC ZYŃ SKA
bi blio te ka w Szko le Pod sta wo wej nr 3 
w Zie lon ce

11 T. Kluk, No wy na łóg, „Ga ze ta Stu denc ka” 2005 nr 9, s. 9.
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