
UWAGA RODZICE!

Media donoszą o bardzo niebezpiecznym zjawisku w Internecie: „Blue Whale Challenge” 
czyli  „niebieski  wieloryb”.  Jest  to  odmiana  „challengu“,  czyli  wyzwania,  które  gracze  mają 
wykonać, a jego skutki są tragiczne. 

„Uczestnicy gry rejestrują się na stronie internetowej, podając pełne dane osobowe, w tym 
swój numer telefonu, na który następnie otrzymują zadania do wykonania. Codziennie otrzymują 
jedno ustalone zadanie. Zadania polegają m.in. na samookaleczeniu (wycięcie żyletką określonych 
znaków na nogach czy rękach), oglądaniu w internecie filmów z treściami sadystycznymi czy też 
wykonywaniu innych podobnych zadań,  zlecanych przez tzw. opiekunów. W ostatni,  50.  dzień, 
uczestnik otrzymuje zadanie skoku z wysokiego budynku i odebrania sobie tym samym życia. „ 
Czytaj  więcej:  http://www.gk24.pl/wiadomosci/koszalin/a/niebieski-wieloryb-wrozka-ognia-
ostrzezenie-dla-szkol-w-koszalinie,11908834/ 

Więcej o samej grze: 
http://www.fpiec.pl/post/2017/03/13/smiertalnagradlanastolatkowniebkeiswieloryb

Mimo, że pierwsze przypadki zlecania wyzwań w ramach  „Blue Whale” odnotowano w Rosji, 
w ostatnich dniach media donoszą o przypadkach w Polsce okaleczania się dzieci na skutek udziału 
w grze (wyzwaniu). 

http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/72302,25,pk-niebezpieczna-dla-dzieci-gra-o-nazwie-
niebieski-wieloryb-dotarla-do-polski-(komunikat)  

http://www.rp.pl/Prawo-karne/303179912-Prokuratura-zwrocila-sie-do-MEN-ws-gry-niebieski-
wieloryb.html#ap-2 

KTO JEST NAJBARDZIEJ PODATNY NA UDZIAŁ W WYZWANIACH?

„Niebieski Wieloryb” nie jest grą komputerową, lecz „wyzwaniem”. Zadania przekazuje 
się za pośrednictwem mediów społecznościowych.  Dlatego znalezienie sprawcy,  który nakłania 
młodych ludzi do podejmowania wyzwań niebezpiecznych dla ich zdrowia i życia może być bardzo 
trudne.
Szczególnie podatne na udział w tego typu wyzwaniu mogą być:

 osoby o niskiej samoocenie i poczuciu własnej wartości. Podejmując wyzwanie, młode 
osoby, będą chciały w ten sposób zaimponować rówieśnikom, zaistnieć w grupie. Pogoń za 
akceptacją grupy rówieśniczej jest charakterystyczna dla młodzieży w wieku dojrzewania. 
Dlatego chcąc zadbać o bezpieczeństwo dziecka, chcąc uchronić je przed podejmowaniem 
niebezpiecznych wyzwań, należy przyjrzeć się jego relacji z grupą rówieśniczą. Zwróćmy 
uwagę, czy dziecko jest akceptowane w grupie. Zapytajmy dziecko, czy ma przyjaciół w 
klasie. Porozmawiajmy z wychowawcą klasy, o tym jaką pozycję ma dziecko w klasie.

 Osoby mało asertywne, nie umiejące odmawiać. Media donoszą,  że z wyzwania Blue 
Whale trudno się wycofać, ponieważ „opiekun” grozi śmiercią. Porozmawiaj z dzieckiem, 
na  temat  sposobu  radzenia  sobie  z  naciskiem  innych  osób  i  grupy  rówieśniczej.  Czy 
zdarzyło się, aby dziecko popełniło jakiś czyn, ponieważ ktoś je usilnie do tego namawiał? 
Warto zastanowić się, skąd bierze się brak umiejętności odmawiania. Porozmawiajmy ze 
specjalistą na temat sposobów budowania asertywności u młodych ludzi. 
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 Osoby, które chętnie podążają za modą.  Co jakiś czas przez Internet przechodzi pewna 
fala zainteresowania, będąca chwilową modą. Modne były już różnego rodzaju wyzwania 
(robienie  sobie  wskazanego  w  wyzwaniu  zdjęcia,  zjedzenie  czegoś,  wylanie  czegoś  na 
siebie). Nauczmy dzieci krytycznego myślenia o otaczającym go świecie. Pokażmy, że nie 
warto ulegać modom, że warto mieć swoje zdanie. 

 Nastolatki,  które  chętnie  publikują  swoje  zdjęcia,  lubią  się  chwalić 
w Internecie.Atrakcyjność wyzwania  podnosi  fakt,  że  o wyzwaniu  można pochwalić  za 
pośrednictwem mediów społecznościowych publikując zdjęcie,  które  w ułamku sekundy 
zobaczą koledzy i koleżanki a nawet całe rzesze Internautów. Przypomnijmy dziecku, że 
w Sieci  nic  nie  ginie,  a  każde  zdjęcie  tam  wrzucone  może  być  dalej  powielane 
i udostępnianie poza kontrolą autora.  Dlatego nauczmy dziecko rozwagi w publikowaniu 
zdjęć w Internecie. 

CO MOŻNA ZROBIĆ, ABY PRZECIWDZIAŁAĆ?  

Należy zwrócić, uwagę na każdą zmianę w zachowaniu dziecka. Jeśli nagle dziecko stało 
się  lękliwe  lub  nadmiernie  wybuchowe,  może  to  wskazywać,  że  dziecko  znajduje  się  pod 
wpływem silnego stresu, a tym samym, że zaangażowało się w jakieś niebezpieczne wyzwanie.  

Jeśli  będziecie  Państwo  mieć  podejrzenie,  że  ktoś  nakłonił  dziecko  do 
udziału  w  wyzwaniu  o nazwie  „  Blue  Whale”  /  „Niebieski  Wieloryb”  należy 
niezwłocznie powiadomić o tym pedagoga szkolnego lub Policję. 
Można  również  zgłaszać  to  za  pośrednictwem  strony:  https://dyzurnet.pl/niebieski-wieloryb---
niebezpieczna-gra-wrod-mlodych-interautow.html 

Pamiętajmy, że w Sieci cały czas pojawiają się nowe niebezpieczeństwa, których dorośli 
często nie są w stanie przewidzieć. Dlatego w dzisiejszych czasach, gdy dostęp do Internetu jest 
powszechny, najlepszą formą profilaktyki będzie stałe zainteresowanie rodziców, tym co dziecko 
robi  w  Sieci.  Dobra  relacja  z  dzieckiem,  wzajemne  zaufanie,  troska,  ale  też  wyraźne 
postawione  granice  pomogą  w  nauczeniu  dziecka,  jak  radzić  sobie  w  świecie  pełnym 
niebezpieczeństw. 

Aby zadbać o bezpieczeństwo dzieci podczas korzystania z Internetu, zachęcam do zapoznania się 
z treścią na stronach: 

https://dyzurnet.pl/niebieski-wieloryb---niebezpieczna-gra-wrod-mlodych-interautow.html 
http://www.dzieckowsieci.pl 
http://www.cps.edu.pl/media_o_nas-23.html 

Pedagog szkolny 
Joanna Bieńkowska – Terlecka 
Szkoła Podstawowa nr 279 w Warszawie
ul. Cyrklowa 1 
tel. 22 810-35-44  wew. 28
email: pedagog279@gmail.com 
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