
LIST DO RODZICÓW 

 

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2018/2019 informujemy o nowym rodzaju 

cyberzagrożenia, jakie pojawiło się w sieci Internet – gry „Momo Challenge” (odmiana gry„Niebieski 

Wieloryb”). 

„Momo Challenge” jest to forma cyberprzemocy w postaci gry, która rozprzestrzenia się  

za pośrednictwem mediów społecznościowych i komunikatorów w telefonach komórkowych  

(np. Watsapp czy Messenger, Facebook czy YouTube). Gra polega na internetowym wyzwaniu,  

które zaczyna byd popularne wśród młodych użytkowników Internetu, przez co stanowi zagrożenie 

szczególnie dla dzieci i młodzieży o trudnościach  w kontaktach rówieśniczych oraz o osobowości 

łatwo ulegającej wpływom lub chcących zaimponowad innym. Gra zachęca do zapisania postaci 

„Momo” do swoich kontaktów. Wówczas rozpoczyna się nękanie poprzez wysyłanie do nowego 

znajomego – czyli dziecka – wiadomości, zdjęd, filmów o charakterze psychodelicznym, zawierającym 

nieodpowiednie treści dla dzieci, groźby i polecenia. Próby wycofania się z kłopotliwej znajomości 

powodują napływanie wiadomości o charakterze szantażu i zastraszania na temat wyrządzenia 

krzywdy członkom rodzin. W ten sposób zmuszają młodego użytkownika do wykonywania kolejnych 

zadao. Uczestnicy gry mogą byd nakłaniani do samookaleczeo czy nawet samobójstw.  

Główną postacią w grze jest laleczka o nazwie „Momo”. To ona jest przypisana jako użytkownik 

i ona kradnie dane osobowe i wykorzystuje informacje o nas upubliczniając te, które chcielibyśmy 

zachowad w tajemnicy. Dodanie gry do kontaktów, daje aplikacji zezwolenie na zainfekowanie 

naszego urządzenia wirusem wydobywającym nasze prywatne dane. Postad z gry może nawet 

dzwonid na telefon komórkowy wykorzystując transfery międzynarodowe i spowodowad koszty. 

Prosimy o zwrócenie większej uwagi na aktywnośd Paostwa dzieci w sieci Internet nie tylko  

przy wykorzystaniu komputerów, ale także tabletów, czy telefonów komórkowych i przestrzegamy 

przed dodaniem do kontaktów użytkownika „Momo”. 

W związku, iż opisana gra internetowa może spowodowad podejmowanie przez młode osoby 

działania zagrażające zdrowiu, a nawet ukierunkowane mogą byd na odebraniu sobie życia istotnym 

jest aby Paostwo zwrócili na to swoją uwagę. Aby nie wzbudzad w dziecku niepotrzebnej ciekawości 

grą MOMO prosimy o dyskretną obserwację Paostwa dziecka a w uzasadnionych przypadkach o 

rozmowę z dzieckiem o zagrożeniach jakich niesie za sobą udział w  tej grze. W razie potrzeby 

służymy wsparciem i pomocą.  
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