
Szkodliwość SQUID GAME 

"Squid Game" jest obecnie najpopularniejszym serialem w historii Netflixa (dostępny także na 

kanale YouTube). Bije rekordy oglądalności zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.  

Pokazane są w nim losy grupy osób, które z powodu trudnej sytuacji życiowej biorą udział w 

krwawych wersjach zabaw i gier dla dzieci, aby wygrać potrzebne im pieniądze. Przegrywający 

są sadystycznie zabijani. W serialu widzimy strzały prosto w głowę, bryzgającą krew, 

śmiertelne upadki z wysokości, pobieranie organów od umierających. W brutalnych scenach 

widać strach i rozpacz bohaterów oraz okrucieństwo oprawców. Losy uczestników gier śledzi 

grupa perwersyjnych milionerów, którzy zakładają się o to, kto z poszczególnych potyczek 

wyjdzie cało. Brutalne morderstwa i drastycznie okaleczone ciała to standard, do tego wulgarny 

język, sceny seksu i molestowania. Przez 9 epizodów oglądamy jak zdesperowani ludzie walczą 

dosłownie po trupach o główną wygraną. Czasami nie dają rady psychicznie i aby uciec z tego 

koszmaru popełniają samobójstwo. Im sympatyczniejszy bohater tym bardziej brutalna i 

spektakularna jego śmierć. Prawdziwe przesłanie filmu jest ukryte pod litrami krwi 

wylewającymi się z ekranu..... ale czy dziecko będzie potrafiło je dostrzec i prawidłowo 

zinterpretować? Odpowiedź pozostawiam Wam drodzy rodzice.... 

Niepokojące trendy wśród dzieci 

Pomimo, że film przeznaczony jest dla osób powyżej 16-tego roku życia, coraz chętniej 

oglądają go dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Co więcej małoletni widzowie naśladują 

bohaterów serialu, „organizują pokazywane w serialu gry, dzielą się na graczy i strażników, 

udają zadawanie śmierci i umieranie, zdarza się, że stosują realną przemoc wobec przegranych 

– strzał zastępują uderzeniem w głowę, a nawet pobiciem. Tak jak bohaterowie filmu dostają 

od tajemniczych osób wizytówki z numerem telefonu oznaczone symbolami kółka, kwadratu i 

trójkąta, tak uczniowie podrzucają sobie podobne wizytówki do szkolnych szafek" – 

relacjonuje Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. 

Narażone są też dzieci, które nie oglądały filmu, ale słyszą o nim od rówieśników.   

Moje luźne rozmowy z uczniami podczas zajęć w klasach dotyczących radzenia sobie ze 

stresem i przykrymi emocjami, ujawniły wysoki poziom lęku uczniów, którzy mieli kontakt z 

serialem.  

Czy da się skutecznie „ochronić” dziecko przed tym serialem?  

Niestety raczej nie. 

Nawet jeśli Twoje dziecko zupełnie nie będzie szukać informacji o SQUID GAME to pewnie 

wypomni o nim jego ulubiony Youtubowy/TikTokowy idol (Ekipa, , reZigiusz, Wojan itp.). Za 

przykład dam tylko znany kanał dla dzieci VITO i BELLA (średnia wieku poniżej 13 lat). 

Odtworzone zostały tam zadania z serialu w realu i grach Minecraft oraz Roblox, Każdy z ich 

filmów o Squid Game ma od 100 do 300 tys wyświetleń. 

Niebezpieczeństwo czyha także w sieci 

W mediach społecznościowych pojawiają się challenge, które zachęcają dzieci do 

ryzykownych i krzywdzących zachowań - siebie i innych. Film staje się również inspiracją do 



rozgrywek online (np. na platformie Roblox popularnej wśród dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym, a nawet młodszych). 

W sieci można kupić też przebrania – zarówno ofiar, jak i strażników. W ofercie sklepów 

internetowych pojawiają się dziecięce gadżety związane z filmem – kubki, poduszki, bluzy, 

koszulki, a nawet klocki z postaciami z gry i z możliwością zbudowania znanej z filmu areny 

do rozgrywek. Ostatnim hitem jest (o zgrozo!) kalendarz adwentowy (KALENDARZ ADWENTOWY 

ZABAWKI Squid Game KOMPLET 11276351993 - Allegro.pl). 

To właśnie stylistyka serialu jest najbardziej myląca, np. przez przebrania strażników, maski, 

kolorowa arena, nawiązania do gier dziecięcych, jak „Raz, dwa, trzy, babajaga, patrzy” itp. Do 

tego dochodzi promocja serialu na Tik Toku, z którego korzystają głównie dzieci poniżej 13 

roku życia. 

Jak rozmawiać z dzieckiem o przemocy? 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę proponuje, aby rozmawiać z dziećmi, które oglądają lub już 

widziały serial: zapytać je o ich odbiór, emocje. Powiedzieć, że negatywne, przemocowe 

zachowania aktorów nie pokazują realnych sytuacji i nie można ich pod żadnym pozorem 

naśladować, wesprzeć dzieci, u których kontakt z serialem wywołał niezrozumienie i niepokój. 

Ważne, by zadbać o przyjazną atmosferę takiej rozmowy, nie oceniać, nie mieć do dziecka 

pretensji i żalu. Fundacja apeluje też, aby nie kupować dzieciom gadżetów związanych z 

serialem i reagować na niebezpieczne zachowania nawiązujące do fabuły. 

Gdzie szukać pomocy? 

 Rodzice i nauczyciele mogą dzwonić pod numer 800 100 100 - telefon w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci, czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 12 - 15. 

 Dzieci, które potrzebują porozmawiać o tym, co dla nich ważne i trudne mogą 

zadzwonić na numer 116111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Telefon jest 

czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 

Jak rozmawiać z dzieckiem o SQUID GAME? 

Polecam wywiad z dr Maciejem Dębskim, prezesem Fundacji Dbam o Mój Zasięg. 

https://parenting.pl/jak-rozmawiac-z-dzieckiem-na-temat... 

 

źródło: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, dziecko.gazeta.pl 

 

 

 

 

https://allegro.pl/oferta/kalendarz-adwentowy-zabawki-squid-game-komplet-11276351993
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https://fdds.pl/o-fundacji/co-nowego-w-fundacji/squid-game-serial-nie-dla-dzieci.html 

 

 

 

 

 

 

 

 



Źródło: Squid Game all Episodes Hindi Dubbed - Facefof.com 

 

Źródło: Squid Game - afera z prawdziwym numerem telefonu. Jest odpowiedź Netflixa i oburza - 
naEKRANIE.pl 

 

https://facefof.com/squid-game-all-episodes-hindi-dubbed/
https://naekranie.pl/aktualnosci/squid-game-afera-z-numerem-telefonu-netflix-1633004228
https://naekranie.pl/aktualnosci/squid-game-afera-z-numerem-telefonu-netflix-1633004228

