
 

Drodzy Państwo, 

Bardzo dziękujemy za udział w naszym szkoleniu, miłą atmosferę i zaangażowanie. Dziękujemy  

za wszystkie opinie wyrażone na czacie. 

Poniżej przesyłamy linki do materiałów, które przesyłaliśmy na czacie podczas szkolenia i które mamy 

nadzieję będą dla Państwa ciekawą i pomocną lekturą. 

Link do wywiadu z dr. hab. Piotrem Rzymskim z Zakładu Medycyny Środowiskowej na Uniwersytecie 

Medycznym w Poznaniu „Współczesna pornografia to taka studnia bez dna”: 

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

Link do tekstu „Nowi użytkownicy pornografii od razu natrafiają na przemoc”: 

https://opornografii.pl/article/nowi-uzytkownicy-pornografii-od-razu-natrafiaja-na-przemoc 

Link do tekstu zawierającego wnioski z badań przeprowadzonych na nasze zlecenie, które pokazują,  

że brutalność treści pornograficznych wzrosła od lat 90.: 

https://opornografii.pl/article/nowe-polskie-badania-potwierdzaja-brutalizacje-pornografii 

Link do wywiadu z Wiolettą Konopa-Stelmach i Bogdanem Stelmachem „Programowani  

na samotność”. Pornografia kontra budowanie więzi i relacji: 

https://opornografii.pl/article/programowani-na-samotnosc-pornografia-kontra-budowanie-wiezi-i-

relacji 

Link do naszej animacji „Dziecko i oddziaływanie pornografii": 

https://opornografii.pl/article/dziecko-i-oddzialywanie-pornografii-zobacz-animacje 

Link do artykułu „Uzależnienie od pornografii oczami terapeuty par. Skutki dla związku”: 

https://opornografii.pl/article/uzaleznienie-od-pornografii-oczami-terapeuty-par-skutki-dla-zwiazku 

Link do rozmowy z Anną Kwaśnik z zespołu Dyżurnet.pl „Dzieci i młodzież coraz częściej produkują 

materiały, które są treściami pornograficznymi”: 

https://opornografii.pl/article/dzieci-i-mlodziez-coraz-czesciej-produkuja-materialy-ktore-sa-

tresciami-pornograficznymi 

Link naszego artykułu, dotyczącego raportu „Podsumowanie literatury i badań naukowych 

wskazujących na negatywne konsekwencje korzystania z pornografii w kontekście ochrony dzieci  

i młodzieży”: 

https://opornografii.pl/article/o-pornografii-przez-pryzmat-badan-naukowych-nowa-edycja-raportu 

 

Przesyłamy również linki do artykułów, w których znajdą Państwo informacje o narzędziach ochrony 

rodzicielskiej, w podziale na poszczególne obszary ochrony: 
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Routery - wbudowane narzędzia lub Opendns.org: 

https://opornografii.pl/article/technologie-pomagaja-chronic-dzieci 

Aplikacje na laptopy i komputery stacjonarne: 

https://opornografii.pl/article/narzedzia-ochrony-rodzicielskiej-czesc-4-poradnika 

Aplikacje na telefony komórkowe: 

https://opornografii.pl/article/narzedzia-ochrony-rodzicielskiej-czesc-3-poradnika 

Operatorzy telefonii komórkowej: 

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

Systemy operacyjne telefonów komórkowych i komputerów: 

https://opornografii.pl/article/narzedzia-ochrony-rodzicielskiej-czesc-2-poradnika 

https://opornografii.pl/article/narzedzia-ochrony-rodzicielskiej-czesc-5-poradnika 

Linki do wszystkich części przykładowych rozmów rodziców z dziećmi (w wersji audio) znajdujących się 

na naszym portalu: 

https://opornografii.pl/article/tak-to-moze-wygladac-przykladowe-rozmowy-z-dziecmi-czesc-1 

https://opornografii.pl/article/tak-to-moze-wygladac-przykladowe-rozmowy-z-dziecmi-czesc-2 

https://opornografii.pl/article/tak-to-moze-wygladac-przykladowe-rozmowy-z-dziecmi-czesc-3 

https://opornografii.pl/article/tak-to-moze-wygladac-przykladowe-rozmowy-z-dziecmi-czesc-4 

 

Na koniec przesyłamy link do naszej akcji „Rozkręceni” Rodzinne Losowanie: 

https://twojasprawa.org.pl/article/rodzina-sie-rozkreca-czyli-wylogowujemy-sie-i-wspolnie-

spedzamy-czas 

 

To oczywiście tylko wybrane artykuły z portalu www.opornografii.pl. Na portalu oraz naszej stronie 

www.twojasprawa.org.pl jest ich dużo więcej – m.in. wywiady z ekspertami, wyniki wielu badań, ważne 

raporty. Zapraszamy! 

 

Przesyłamy również ankietę dotyczącą naszego szkolenia, z prośbą o jej wypełnienie: 

https://forms.gle/tt5L6nGBeTBDP3FQ8. 

Państwa zdanie jest dla nas bardzo istotne, a wypełnione ankiety pozwalają doskonalić 

nam nasze szkolenia. 
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Zachęcamy także do kontaktu z nami. Wszystkie adresy znajdują się w zakładce „kontakt” na stronie 

Stowarzyszenia: https://twojasprawa.org.pl/kontakt. 

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. 

 

Z pozdrowieniami, 

Katarzyna Nowicka i Patrycja Rynkiewicz 
Stowarzyszenie Twoja Sprawa 

https://twojasprawa.org.pl/kontakt

