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       W dniach 20-21 listopada 2015 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Siucydologiczna 

„Problematyka samobójstw w II dekadzie XXI wieku” pod patronatem honorowym Marszałka 

Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia, JM Rektora UM w Łodzi prof. Pawła Górskiego, JM 

Rektora UM w Lublinie prof. Andrzeja Dropa, Dyrektor WHO Collaborating Centre for Research 

(NASP) prof. Danuty Wasserman. Patronat Medialny objęła „Medycyna Praktyczna – Psychiatria”. 

Miejscem Konferencji było Centrum Dydaktyczne UM w Łodzi a organizatorem Klinika Psychiatrii 

Młodzieżowej i Katedry Psychiatrii UM w Łodzi, Zakład Rehabilitacji Psychospołecznej UM w 

Łodzi, Zakład Socjologii UM w Łodzi, Zakład Prawa Medycznego UM w Łodzi, Zakład Psychologii 

Lekarskiej UM w Łodzi, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, Uczelnia Łazarskiego, Zakład 

Psychologii Stosowanej UM w Lublinie, Sekcja Naukowa Suicydologii Polskiego Towarzystwa 

Psychiatrycznego, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. 

Dzień pierwszy 

       Przewodniczącym pierwszej sesji  był prof. Brunon Hołyst. Dokonał analizy badań dotyczących 

problematyki suicydologicznej w opinii Polaków przeprowadzonych w roku 2000 i 2011 a  

obejmujących ponad 7 tys. osób. Współcześnie w Polsce 9 osób wśród 10 traktuje zamachy 

samobójcze jako niezgodne z zasadami moralnymi, a w każdym razie składa taką deklarację. W 

badaniach uwzględniono także wpływ cech osobistych respondentów na treść ich odpowiedzi. 

Zaproszeni goście z Włoch, Szwecji i Niemiec przedstawili swoje refleksje i spostrzeżenia na temat 

problematyki samobójstw. 

      Tematem sesji drugiej było ,,Ryzyko samobójstwa w wybranych populacjach z uwzględnieniem 

przemocy, używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych”. Przewodniczącą sesji była prof. 

Marta Makara-Studzińska. Zachowania samobójcze u kobiet przedstawiła w swoim wystąpieniu prof. 

Dominika Dudek z Krakowa. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni podejmują próby samobójcze, 

przejawiają zachowania autoagresywne – dokonują samouszkodzeń, popełniają samobójstwa. Kobiety 

częściej niż mężczyźni nieskutecznie próbują odebrać sobie życie, podczas gdy mężczyźni częściej 

giną  w wyniku zamachów samobójczych. Zjawisko to jest opisywane jako paradoks płci (gender 

paradox). Przedstawiony został również  problem zaburzeń depresyjnych, które niezmiennie wiążą się 

z największym ryzykiem zachowań samobójczych. Szczególną uwagę zwrócono na zaburzenia 

nastroju i tendencje samobójcze w okresie ciąży i połogu. Zostały podane przykłady jak w niektórych 

społecznościach rola kobiety może wpływać na utratę chęci życia.  

      Rozważania na temat ,,Czy samobójstwo można zrozumieć ewolucyjnie?’’ podjął prof. Tomasz 

Sobów. Mechanizmy prowadzące do samobójstwa są trudne do pogodzenia z podstawową  

Darwinowską zasadą ewolucyjną, która zakłada, że w populacji zachowują się cechy i zachowania 

zwiększające szanse na reprodukcję i przeżycie. W przypadku samobójstw przynajmniej niektóre z 

nich mogą być rozumiane jako zachowania altruistyczne (np. kulturowo uwarunkowane samobójstwa 

osób starszych w populacjach przeżywających okresowe niedobory pożywienia, np. wśród Inuitów, 

Japończyków).  



Podobnie są interpretowane maskowane samobójstwa (np. jako wypadki samochodowe) osób 

starszych  mające na celu poprawę sytuacji finansowej dzieci (ubezpieczenia) a nawet, raczej 

nieprawidłowo, samobójcze ataki fanatyków religijnych. Drugiego ewolucyjnie zrozumiałego 

wytłumaczenia samobójstwa dostarcza hipoteza przetargowa (pertraktacyjna). Zakłada ona, że 

samobójstwo jest ryzykownym wołaniem o pomoc osób uwikłanych w konflikty interpersonalne. W  

tej hipotezie samobójstwo  jest rodzajem  hazardu. Uważa się, że ten rodzaj prób samobójczych jest 

względnie częsty wśród młodzieży oraz osób z trudnościami w komunikacji interpersonalnej. 

Kolejnym możliwym wyjaśnieniem jest hipoteza manipulacji pasożytniczej. Wywodzi się ona z 

obserwacji dotyczących niektórych pasożytów (np. Toxoplasma gondii).W wielu badaniach 

wykazano, że wśród ofiar samobójstw jest relatywnie więcej niż populacji ogólnej osób z latentną 

infekcją T. gondii. Istnieją również dowody na związek między taką infekcją a wypadkami 

samochodowymi.  

       Swoim ciekawym wystąpieniem prof. Agnieszka Gmitrowicz przybliżyła uczestnikom 

konferencji zachowania samobójcze młodzieży a używanie substancji psychoaktywnych i 

doświadczenia przemocy. Amerykanie posiadają trzy duże systemy odrębnego monitorowania 

zachowań ryzykownych, gromadzące z wielu źródeł szczegółowe dane na temat przypadków 

samobójstw. W Irlandii od 2000 roku prowadzony jest w szpitalach typu A & E (accident and 

emergency) systematyczny rejestr zamierzonych samouszkodzeń bez roztrzygania o intencji 

samobójczej DSH (deliberate self-harm).W Polsce nie ma centralnego rejestru zamierzonych 

uszkodzeń, w tym prób samobójczych, mimo usilnych starań suicydologów, skupionych od 2002 roku 

wokół Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Jednym z czynników ryzyka samobójstwa jest  

m.in. trauma dziecięca – doświadczanie wykorzystywania seksualnego (słownego, obnażania się), 

fizycznego, emocjonalnego oraz zaniedbywania, określa się łącznie jako child maltreatment (CM), 

ponieważ często te formy współwystępują. 

       Kolejnym ważnym tematem były samobójstwa wśród seniorów. W wystąpieniu wzięła udział 

prof. Marta Makara-Studzińska. Według statystyk Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w skali 

globalnej liczba samobójstw dokonanych  jest najwyższa w grupie osób będących w wieku starszym. 

Badania Eurostatu (Europejskiego Urzędu Statystycznego) wskazują, iż Polska znajduje się wśród 

sześciu unijnych państw z najwyższym odsetkiem samobójstw wśród osób po 55 roku życia. Według 

statystyk policyjnych do najczęstszych powodów zalicza się: choroby psychiczne, depresję, choroby 

przewlekłe oraz powody ekonomiczne. Zaprzestanie wykonywania pracy zawodowej, konsekwencje 

socjoekonomiczne, ograniczenie samodzielności życiowej, odczuwana samotność, brak wsparcia ze 

strony osób bliskich oraz zmiany o charakterze osobowym mogą w efekcie popychać osobą starszą do 

popełnienia samobójstwa. 

      Tematem sesji trzeciej były: ,,Doświadczenia polskie i europejskie w prewencji samobójstw”. 

Przewodniczącą sesji była prof. Agnieszka Gmitrowicz. Według raportu World Health Organization 

(WHO) z 2014 roku, Polska należy do krajów z wysokimi wskaźnikami samobójstw. Raport WHO 

zaleca wprowadzenie narodowego programu prewencji jako strategii mającej doprowadzić do 

obniżenia wskaźników. Dobry przykład stanowi Szwecja – ze względu na możliwość badania wpływu 

narodowego programu na wskaźniki samobójstw dzięki ogólnodostępnym, bezpłatnym i na bieżąco 

aktualizowanym bazom danych, a także długoletniej pracy z narodowym programem prewencji 

samobójstw. W Szwecji wdrożono po raz pierwszy taki program w 1997 roku, a następnie 

modyfikowano go w 2008 roku oraz ostatnio w 2015 roku. W wielu krajach Unii Europejskiej 

(Finlandii, Danii, Norwegii, Anglii, Szkocji, Irlandii, Węgier i in.), w których strategie zapobiegania 

samobójstw są opracowane i skutecznie realizowane z perspektywy interdyscyplinarnej na poziomie 



bardzo wielu instytucji, w tym ochrony zdrowia i zdrowia publicznego.  W latach 90-tych próbowano 

zatrzymać wzrost liczby samobójstw w Norwegii, co zaowocowało wypracowaniem the National Plan 

for Suicide. Na świecie są centra interwencji kryzysowej, a tymczasem u nas, nawet tak bogate miasto 

jak Warszawa, nie ma wyspecjalizowanego oddziału leczenia depresji.  

        Na zakończenie sesji trzeciej omawiano dylematy prawne związane z przymusową hospitalizacją 

osób po próbach samobójczych (Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego) oraz polskie 

doświadczenia w zakresie prewencji samobójstw. Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa 

Suicydologicznego zrealizowano następujące programy zapobiegania samobójstwom: 

1. Regionalny program zapobiegania samobójstwom młodzieży w Łodzi (Suicydologia. Tom III. 

Warszawa, 2007, s. część I i II,S.18-28), w latach 2006-2008. 

2. Warszawski program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie zachowań autoagresywnych 

wśród młodzieży (Suicydologia. Tom IV. Warszawa, 2008, s.9-19), w latach 2007-2009. 

W 2011 roku na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów miała się rozpocząć praktyczna realizacja 

Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP). Z uwagi na brak  przyznania 

środków finansowych i brak woli politycznej przesunięto ten termin na 2012 rok. Program 

Zapobiegania Samobójstwom według najnowszych informacji z Ministerstwa Zdrowia jest obecnie w 

fazie opiniowania i już wiadomo, że będzie realizowany z funduszy europejskich dopiero w 2016 roku 

oraz, że będzie obejmował lata 2016-2020. 

       Sesja czwarta poświęcona była interwencji kryzysowej oraz roli nowych mediów w profilaktyce 

samobójstw. Przewodniczącym sesji był prof. Józef Kocur. Przeprowadzone badania pokazują, że 

tematyka samobójstw najczęściej pojawia się w portalach społecznościowych (Facebook), 

mikroblogach (Twitter) i forach. Kanały informacyjne mają nieco mniejsze znaczenie. Należy 

pamiętać jednak o zagrożeniach czyhających  w internecie np. dostęp do stron pro-suicydalnych, 

dostęp i opis metod samobójczych, wzmocnienie zagrożenia i ryzyka samobójstwa, wykluczenie 

społeczne i prześladowanie  np. cyber bulling, patologiczne używanie internetu (uzależnienia), 

przymierza, pakty samobójcze, ,,zarażenia samobójstwem przez sieć”, naśladowanie. W przypadku 

dokonanego samobójstwa członka rodziny, które jest niewątpliwie doświadczeniem traumatycznym, 

często skutkującym traumatyczną żałobą i innymi zaburzeniami psychicznymi u bliskich w rodzinie, 

wskazane jest szybkie podjęcie interwencji kryzysowej wobec tych osób poprzez aktywne wspieranie 

ich, a w przypadku samobójstwa dziecka czy też nastolatka – również w grupie rówieśniczej. 

         W trakcie wystąpienia mgr Lucyny Kicińskiej z Fundacji Dzieci Niczyje przedstawione zostały 

doświadczenia konsultantów Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 w pracy z dziećmi, 

które deklarują obniżony nastrój, depresję, brak poczucia sensu życia bądź też planują popełnienie 

samobójstwa. Dzieci i młodzież często wstydzą się swoich problemów, nie chcą obarczać nimi 

bliskich lub boją się odrzucenia, stygmatyzacji  czy zlekceważenia. Telefon Zaufania dla Dzieci i 

Młodzieży  to szczególne miejsce. Tu dociera dziecięca rozpacz, złość, gniew, samotność, zwątpienie 

czy strach. Każde odebrane przez konsultantów połączenie i odpowiedź na wiadomość przesłaną przez 

www.116 111.pl to szansa dla młodej osoby na poradzenie sobie z problemami. Od chwili 

uruchomienia Telefonu 116 111 w listopadzie 2008 roku z jego konsultantami skontaktowało się 

ponad 870 tysięcy dzieci. 

         

http://www.116/


          Ksiądz mgr Stanisław Pawłowski, kapelan wojskowy, ze stażem i doświadczeniem 

duszpasterskim w służbie więziennej  oraz  prof. Wojciech Gruszczyński  w trakcie prezentacji  na 

temat ,,Zachowania samobójcze w świetle religii katolickiej” przedstawili swoje stanowisko i poglądy 

na poruszony temat. Współczesne postrzeganie aktu samobójczego przez Kościół  Katolicki uległo 

pod wpływem odkryć  naukowych modyfikacji i złagodzeniu. Nadal jest ono niezmiennie uznawane 

przez etyków i teologów za zło absolutne. Prelegenci przybliżyli doktrynę Kościoła Katolickiego w 

odniesieniu do aktu samobójczego w oparciu o: Pismo Święte, dokumenty Urzędu Nauczycielskiego 

Kościoła, dokumenty papieskie, oraz współczesne publikacje naukowe. Wszystkie prezentowane i 

omówione dokumenty Kościoła Katolickiego jednoznacznie traktują samobójstwo jako ciężkie 

naruszenie piątego przykazania Dekalogu. Współczesne badania naukowe różnych dziedzin, w tym 

głównie psychologii, zmieniły (zmodyfikowały) postrzeganie aktu samobójczego przez Kościół 

Katolicki, jednak nie podważając dogmatu potępienia czynu samobójczego, ale nie zawsze podmiotu, 

czyli samobójcy. Autorzy wrócili uwagę na znaczenie i rolę tzw. ,,duchowości” w działaniach 

prewencyjno-terapeutycznych. W USA i krajach tzw. Europy Zachodniej problemy zdrowia 

psychicznego w aspekcie duchowości są uznawane za prioretytowe. 

         Na zakończenie pierwszego dnia konferencji Pani mgr Jolanta Palma z Pogotowia Kryzysowego 

przedstawiła skalę problemu jakim jest samobójstwo w Polsce i jego zapobieganie. Fundacja powstała 

w wyniku osobistego zetknięcia się założycieli z problemem prób samobójczych i chęci pomocy w 

przypadkach kryzysów życiowych różnego rodzaju. Skupia ona wszystkich ludzi, którzy chcą 

profesjonalnie lub jako wolontariusze pomóc w jej działalności. 

Dzień drugi  

        Rozpoczął się sesją piątą pod patronatem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. 

Przewodniczyli jej prof. Brunon Hołyst oraz prof. Antoni Florkowski. W sesji tej wystąpił Prof. Józef 

Kocur z Łodzi, który omówił czynniki ryzyka samobójczego w uzależnieniach behawioralnych, które 

są zjawiskiem coraz częściej spotykanym i z racji ich negatywnych osobniczo i społecznie skutków – 

zmuszającym do podejmowania działań profilaktyczno-terapeutycznych oraz psychorehabilitacyjnych. 

Zachowania i czynności, które mogą skutkować uzależnieniem behawioralnym to  np. korzystanie z 

komputera, internetu, gier rozrywkowych, telefonu komórkowego, czy takich czynności jak zakupy. 

W odróżnieniu od uzależnień  od środków psychoaktywnych, uzależnienia od zachowań i czynności 

nie są powszechnie postrzegane jako zjawiska groźne  i niebezpieczne dla zdrowia, niektóre z nich, 

np. pracoholizm, są nawet społecznie akceptowane, pomimo tego, iż wiadomo, że w skrajnych 

przypadkach pracoholizm  może prowadzić do śmierci (japońskie karoshi: jako współczesna forma 

seppuku – honorowego, rytualnego samobójstwa). 

Prof. Bartosz Łoza powiedział, cyt.: 

      ,,Pracujemy dużo, ale nieefektywnie i bez nadziei, że będzie jakaś nagroda za tę pracę. 

Zachowujemy się jak chomik w kołowrotku, albo jak Koreańczycy, przy czym oni są uczciwsi w 

nazywaniu takiego stylu pracy złym. My tego nie mówimy. Jesteśmy zapracowani w sposób 

bezrefleksyjny, pozbawieni celowości pracy. To jest gotowy przepis na samobójstwo. W Polsce rośnie 

liczba dzieci z zaburzeniami psychicznymi, jest ich tyle, ilu jest dorosłych z depresją. A to oznacza, że 

samobójczych śmierci będzie jeszcze więcej!. Jeszcze niedawno panowało przekonanie, że 

samobójstwa dotyczą głównie małych krajów – Węgier, Litwy, Łotwy i Estonii. Martwiono się, też o 

Rosję, gdzie co roku życie odbiera sobie 100 tys. osób, znika małe miasto. A teraz problem dotyczy 

również nas, kraju, który ma nadal wzrostową dynamikę samobójstw, a jednocześnie odnosi spory 

sukces ekonomiczny”. 

                                                                  ,,Samobójstwa po polsku – ciche śmierci” Nesweek,32/2015.  



Negatywne skutki uzależnień behawioralnych dostrzegane są stosunkowo późno, często są 

bagatelizowane i traktowane nieadekwatnie do ich destrukcyjnego potencjału. Pogorszenie 

funkcjonowania w środowisku wynika z zaniedbywania obszarów działań i zainteresowań, 

patologicznej koncentracji na preferowanych czynnościach, izolacji społecznej, narastających 

konfliktów i osłabienia więzi wewnątrzrodzinnych, często pogarszającej się sytuacji materialnej, co 

może sprzyjać powstawaniu myśli i zachowań samobójczych.  

        Kolejny problem, który został  poruszony przez prof. Adama Czabańskiego z Poznania to 

,,Samobójstwa altruistyczne. Charakterystyka zjawiska.” Samobójstwa te różnią się od pozostałych 

samobójstw miedzy innymi tym, że ich celem nie jest śmierć. Celem jest działanie poprzez tę 

samobójczą śmierć na rzecz społeczności, w imieniu której samobójcy występują. Tak więc śmierć nie 

jest celem, lecz środkiem. Przykładów samobójstw altruistycznych można poszukiwać w 

dokonujących się protestach politycznych (np. samospalenia, głodówki prowadzące do śmierci w 

ramach protestu politycznego), wśród konspiratorów popełniających samobójstwa w obawie przed 

wydaniem współtowarzyszy, w spontanicznych działaniach żołnierzy na polu walki (np. rzucenie się 

na granat, aby osłonić przed odłamkami kolegów), w samobójczych zamachach terrorystycznych 

dziejących się na naszych oczach. Zjawisko samobójstw altruistycznych uwzględnia również 

samobójstwa na pozór anomijne czy egoistyczne, w których motywacje altruistyczne są przez 

desperatów ukrywane (np. samobójstwa osób starszych pragnących poprzez swoją śmierć odciążyć 

członków rodziny i przyjaciół). 

       W sesji tej prof. UŁ, adwokat  Justyna Jurewicz omówiła przepisy polskiego prawa karnego w 

kontekście targnięcia się pokrzywdzonego na własne życie. Samobójstwo w prawie karnym jest 

czynem niepowodującym odpowiedzialności karnej niedoszłego samobójcy. Może powodować 

odpowiedzialność innych niż samobójca osób. To przede wszystkim: 

Namowa lub pomoc: 
art.151 kk – „kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na 

własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.   

Typ kwalifikowany znęcania się: 

art.207 par.3 kk – „jeżeli następstwem znęcania się jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne 

życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”. 

      

       Po zakończonej sesji odbyły się warsztaty m.in. dotyczące współpracy z rodzinami w prewencji 

samobójstw, profilaktyki samobójstw w grupie osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych (narkotyków), przemocy rówieśniczej i poszukiwania sposobów przeciwdziałania, 

wpływu osób trzecich na decyzje popełnienia samobójstwa na podstawie wybranych przypadków 

opiniowania sądowo–psychologicznego, zakresu granic ingerencji Policji w obszar zachowań 

suicydologicznych oraz roli motywacji w życiu współczesnej młodzieży Pokolenia Y i Z – dobre 

praktyki Motivation Punch  (Fundacja Innopolis w Łodzi). Jednym ze sposobów na zahamowanie 

procesu samobójczego może być nawiązanie relacji współpracy z pacjentem i jego rodziną. 

Nieefektywne strategie radzenia sobie i rozwiązywania problemów przez członków rodziny prowadzą 

do kumulacji frustracji, a także zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych. Interwencje zakładają  

po pierwsze wzmocnienie i poprawę funkcjonowania więzi i relacji społecznych poprzez poprawę 

komunikacji w rodzinie. Po drugie zakładają poprawę w zakresie stosowania się pacjenta do zaleceń 

lekarskich, czyli komunikacji z zespołem leczącym, po trzecie poprawę w zakresie odporności 

psychicznej i strategii radzenia sobie z kryzysem.  



Podsumowanie 

        Samobójstwa stanowią istotny problem we współczesnym świecie. W literaturze przedmiotu są 

one rozpatrywane w aspekcie socjologicznym, psychologicznym, zdrowotnym, ekonomicznym oraz 

kryminologicznym. Są skomplikowanym fenomenem, procesem złożonym na który wpływa wiele 

czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Wiek samobójców jest zróżnicowany, a 

najbardziej narażonymi grupami są dzieci oraz osoby starsze. Województwo łódzkie charakteryzuje 

się najwyższym w kraju odsetkiem ludności biernej zawodowo (39,4 proc przy średniej krajowej 35 

proc.), co wynika głównie ze struktury demograficznej regionu (duża liczba starszych ludzi).Wzrasta 

bierność zawodowa spowodowana pobieraniem świadczeń emerytalnych (w latach 2004-2011: o 7,8 

punktów procentowych), oraz obowiązkami domowymi związanymi z opieką nad osobami starszymi 

(w latach 2004-2011: o 2,4 punktów procentowych).   

W większości samobójstw występują 3 problemy: 

 Dotychczasowe życie danej osoby – zawodowe lub rodzinne uległo załamaniu 

 Występują zaburzenie psychiczne (50-70% na depresję)  

 Nieumiejętność poszukiwania pomocy (ambicje, choroby psychiczne). 

Wieloletnie badania i obserwacje osób zagrożonych samobójstwem wskazują na pewne powtarzające 

się u tych osób występowanie charakterystycznych objawów oraz zachowań i to niezależnie od 

rozpoznawanego zaburzenia psychicznego. Są to : 

 Podejmowane w przeszłości próby samobójcze  

 Impulsywność i agresja 

 Przewlekłe stany depresyjne i subdepresyjne (beznadziejność i poczucie winy) 

 Objawy psychotyczne (urojenia prześladowcze lub depresyjne, omamy imperatywne). 

                                                              STATYSTYKI 

                                             Zachowania samobójcze na świecie 

 

 Co 40 sek. dochodzi do samobójstwa 

 Co 3 sek. podejmowana jest próba samobójcza 

 Samobójstwo jest trzecią przyczyną zgonu w grupie wiekowej 15-44 lata 

 W 2001 roku doszło do ok.1 mln. samobójstw  

 W 2020 roku może nastąpić wzrost samobójstw do 1,5 mln 

 Na jedno samobójstwo u kobiet przypadają 3 samobójstwa mężczyzn. 

 

                                            Samobójstwa  Polsce 

 

 W latach 2000-2014 z powodu samobójstw Polska straciła 70 029 mieszkańców, w tym      

(486 dzieci do 14 roku życia, 3726 młodych ludzi w wieku 15-19 lat) 

 W  2011 roku było niespełna 4 tys. samobójstw 

 W  2014 roku odnotowano już niemal 6,2 tys. 

 Każdego tygodnia w Polsce ubywa 118 osób, które z różnych powodów nie miały siły żyć 

 Wg. badań, aż 80-90 proc. z tych osób można by uratować przez wdrożenie różnych 

działań pomocowych  

 Wiele prób samobójczych nie było nigdzie zgłaszanych lub były traktowane jako 

wypadki komunikacyjne lub inne.  



                 Łódź – wg statystyk Komendy Wojewódzkiej Policji 

 

 W Łodzi samobójstwo popełnia jedna osoba dziennie 

 W 2014 roku w woj. łódzkim odnotowano 892 samobójstwa, z tego 310  w Łodzi 

 W 2015 roku w woj. łódzkim odnotowano już 728 samobójstw, z tego 286 w Łodzi 

 Najczęstszą przyczyną samobójstw jest powieszenie, skok z wysokości i rzucenie się pod 

nadjeżdżający pociąg 

 Najczęstszym powodem samobójstwa w naszym województwie są problemy finansowe, 

zawód miłosny, a także nieuleczalna choroba. 

 Czasami zaburzenia psychiczne, ciężka depresja, poczucie osamotnienia, oraz 

odrzucenie przez rodzinę i otoczenie. 

       

            Na zakończenie Konferencji została przedstawiona projekcja niezwykle ciekawego,  

jednocześnie wstrząsającego, 30 minutowego filmu dokumentalnego p.t. ,,Między światami” w 

reżyserii Katarzyny Dąbkowskiej-Kułacz z Łodzi, która od lat interesuje się Arktyką. W swoim filmie 

opowiada o dramatycznym problemie samobójstw  wśród  Inuitów (Eskimosów – w  tłum. ,, jedzący 

surowe mięso”) z Północy Kanady, gdzie od niedawna wskaźnik samobójstw jest jednym z 

najwyższych na świecie. Problem ten dotyczy zarówno Alaski, Kanady jak i Grenlandii – wszędzie 

tam samobójstwa rozpoczęły się wraz z osiedleniem ludności w założonych przez rządy tych państw 

miastach, począwszy od lat 60-tych XX wieku. W większości są to ludzie młodzi, głównie 

nastolatkowie. Łącznie, od 1999 roku, odebrało sobie życie 479 osób  z populacji, która liczy raptem 

28 000 ludzi. Żeby oddać skalę problemu, warto dodać, że wskaźnik samobójstw młodych mężczyzn 

w rejonie Nunavut jest 40 razy większy, niż w pozostałej części Kanady. Najmłodszym samobójcą w 

tej wiosce był 11-letni chłopiec. Był wesołym, typowym dzieckiem – powiesił się. Chociaż wszyscy z 

tego regionu posiadają broń do polowania, podobno najczęstszy sposób samobójstw to powieszenie 

się, a właściwie uduszenie się w pozycji klęczącej, na drążku w szafie na ubrania lub klamce do drzwi, 

na sznurówkach od butów... Jak to możliwe, że ludzie od zawsze przyzwyczajeni do ciężkich 

warunków życia, teraz znikają wraz z topniejącymi lodami  nieujarzmionej Arktyki? Może dlatego, że 

w Arktyce nie rosną drzewa… Reżyserka prawie miesiąc mieszkała u polskiego misjonarza Daniela, 

który przyjechał do wioski 10 lat temu. Oprócz typowej posługi kapłańskiej prowadzi świetlice dla 

dzieci, które m.in. uczy ich własnego języka, ponieważ często nie potrafią pisać w ojczystym języku 

inuktitut. W pełni wyposażone domy, świetnie zaopatrzony sklep samoobsługowy, internet, telewizja, 

szkoła z komputerami i pracowniami, nowoczesny ośrodek zdrowia, kilka wypłat w miesiącu, które w 

różny sposób pomagają wielodzietnym rodzinom (a wszystkie są tutaj takie) albo są formą wszelakich 

rekompensat pieniężnych  i zasiłków m.in. za krzywdy, których doświadczyli od ,,białego człowieka”. 

Kanada jest państwem opiekuńczym i tak naprawdę  jest wiele programów, które mają pomagać 

Inuitom, ale nie wszyscy z tej pomocy, szczególnie psychologicznej, chcą korzystać. Młodzi ludzie 

sięgają po narkotyki, alkohol, padają ofiarą wszelkich uzależnień, w tym także od internetu. Najstarsi 

Inuici, pamiętający czasy wielkiego głodu, mrozów, czasy, gdy każdy dzień był walką o życie – nigdy 

nie popełnili samobójstwa. Może dlatego, że żyli oni blisko Natury, byli jej integralną częścią  i mają 

w sobie specyficzną tęsknotę za tymi czasami, które bezpowrotnie minęły. Czy wraz z jego 

przemijaniem, pamięcią o nim, tracimy kontakt nie tylko z Naturą, duchowością, ale i ze samym sobą?  

       

 



          Dokładnie nie wiadomo, ile jest nieudanych prób samobójczych, wielu z nich ma za sobą 

przynajmniej trzy: próby otruć, powieszenia, zastrzelenia. Czasem uratowani w ostatniej chwili, a 

może po prostu czekający do ostatniej chwili na uratowanie. Podobno nie zapominają tego szeptu 

własnych komórek nerwowych, że śmierć to jest dobry pomysł, że w razie czego jest zawsze 

ostateczne wyjście. Niestety wielu osobom, które targnęły się na swoje życie, prędzej, czy później, to 

się uda. A każdą kolejną samobójczą próbę robią znacznie skutecznej. Pytanie tylko: kiedy i w jaki 

sposób to zrobią?…  

      Z tym pytaniem i z własnymi przemyśleniami  pozostawiam Czytelników, zachęcając równocześnie, 

jako entuzjasta, do  uczestniczenia w tak ważnych konferencjach odbywających się w Łodzi.  

                                                               ,,Samobójstwom można zapobiegać. Róbmy coś”                                             

                                                                                                                                   B. Tanney    

 

Dzieci i młodzież 166 111 (czynne w godzinach: 12-20) 

Fora internetowe: przyjaciele, psychiatria, ABC-zdrowie  

Dorośli 116 123 (czynne w godzinach: 14-22, pon-niedz, oprócz świąt) 

Wsparcie dla osób w żałobie:  800 108 108 (czynne w godzinach: 14-22) 

CAŁODOBOWE pogotowie duchowe, wsparcie kapłanów 

Ośrodki Interwencji Kryzysowej (OIK) darmowa pomoc psychologiczna 

CAŁODOBOWY telefon zaufania 815 346 060  

 

 

Sprawozdanie na podstawie materiałów szkoleniowych Ogólnopolskiej Konferencji Suicydologicznej z 

udziałem zaproszonych gości zagranicznych  ,,Problematyka samobójstw w II dekadzie XXI wieku”, 

25 lat Wydawnictwa Medycyna Praktyczna, Psychiatria, wydanie specjalne 1/2015.  

Film: www.vimeo.com/kdabkowska/miedzyswiatami 

Hasło: festiwal 

 

                                                                                                                  mgr Elżbieta Janiszewska 

 

www.emocje.pro 

http://www.116111.pl/
http://przyjaciele.org/forum.php
http://www.psychiatria.pl/forum/kolko-wsparcia-psychicznego/588/watki/1.html
http://portal.abczdrowie.pl/pytania-do-specjalistow
http://www.psychologia.edu.pl/kryzysy-osobiste/telefon-kryzysowy-112163.html
http://naglesami.org.pl/kontakt.html
http://www.pogotowieduchowe.pl/
http://www.interwencjakryzysowa.pl/osrodki-interwencji-kryzysowej
http://www.vimeo.com/kdabkowska/miedzyswiatami

