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Statystyki są nieubłagane. Każdego roku w Polsce mniej więcej podobna liczba 

dzieci i młodzieży (w 2008 roku 302, w 2009 roku 293) w wieku 10-19 lat skutecznie 

popełnia samobójstwa. Jednocześnie wielu badaczy zjawiska podkreśla, że liczby 

zamachów na życie w młodym wieku są zaniżone ze względu na złą ich kwalifikację 

(jako wypadek lub zgon niezamierzony). Oczywiście znacznie więcej jest prób 

samobójczych popełnianych przez młodzież szkolną – Komenda Główna Policji szacuje 

ich liczbę na 4-5 tysięcy rocznie! 

 

W wielu przypadkach dorośli znajdujący się w bezpośredniej bliskości ucznia 

mogą zapobiec takim zdarzeniom, ponieważ zanim do nich dojdzie muszą nastąpić 

następujące etapy:  

1. Młody człowiek postrzega odebranie sobie życia jako cel działania;  

2. Pojawiają się myśli samobójcze, wizualizacje, marzenia;  

3. Tendencje - młody człowiek poszukuje w dostępnych zasobach (najczęściej w 

internecie) informacji o sposobach popełnienia samobójstwa; często gromadzi 

różne przedmioty i środki mogące mu do tego służyć; 

4. Decyzja samobójcza – pogodzenie się z podjętym postanowieniem, wybór 

sposobu popełnienia samobójstwa; 

5. Zamach samobójczy. 

 

W związku z tym dorośli mogą podjąć interwencję na bardzo wczesnym etapie, 

diagnozując czynniki ryzyka i starając się im przeciwdziałać w trakcie wystąpienia 

kryzysu bezpośrednio przed zdarzeniem i w trakcie ujawniania się tendencji oraz 

w trakcie zdarzenia lub bezpośrednio po nim. 
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Szkoła jest miejscem, w którym młodzi ludzie spędzają istotną część czasu. 

To w niej mają możliwość trenowania umiejętności, które zdobywają w procesie 

edukacji umiejętności społecznych. To w szkole realizują większość swoich dążeń 

i sprawdzają swoje możliwości. Wreszcie w szkole, wśród rówieśników, dynamika 

procesów interpersonalnych jest największa. Drugim bardzo ważnym ze względu 

na rozwój psychologiczny młodzieży miejscem jest środowisko wychowawcze. 

Im więcej w nim nieprawidłowości i złych wzorców, tym większe prawdopodobieństwo 

zaburzonego rozwoju młodego człowieka, jak również wystąpienia kryzysów w okresie 

dojrzewania. Dlatego bardzo ważna jest współpraca szkoły z opiekunami dziecka 

w zakresie rozwoju, określania potrzeb i aspiracji oraz sposobów ich realizacji przez i dla 

dziecka. 
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Czynniki ryzyka 

 

 Spośród wszystkich czynników mających znaczenie przy podejmowaniu decyzji 

o odebraniu sobie życia, w relacjach niedoszłych samobójców pojawia się najczęściej 

sześć motywów: 

 

1. Sytuacja rodzinna – rozwód rodziców, przemoc fizyczna i psychiczna (nie tylko 

wobec dziecka), nadużywanie środków zmieniających świadomość (również 

alkoholu) przez rodziców, brak akceptacji dziecka przez rodziców, przesadnie 

surowy model wychowawczy, itp. 

2. Problemy szkolne – zarówno te związane bezpośrednio z nauką, jak również 

z relacjami dziecka z rówieśnikami. 

3. Zawód miłosny. 

4. Tragedie osobiste dziecka i jego otoczenia – choroba psychiczna (również 

w rodzinie)  zaburzenia osobowości, choroba przewlekła, śmierć bliskiej osoby, 

złe warunki socjalno-bytowe. 

5. Kryzysy związane z procesem dojrzewania. 

6. Uzależnienie od substancji zmieniających świadomość. 

 

 

Dorosły, który uczestniczy w życiu dziecka (nauczyciel, wychowawca, opiekun, 

członek rodziny, specjalista), ma możliwość zaobserwowania trudności w wyżej 

wymienionych obszarach. Od niego tylko zależy, czy podejmie działania zmierzające 

do przywrócenia równowagi młodego człowieka. 

 

 Uczeń przed dokonaniem samobójstwa wysyła wiele sygnałów mogących 

świadczyć o podjętym zamiarze. Erwin Ringel
1
 wyróżnił trzy typy sygnałów 

ostrzegawczych – zestawienie wraz z konkretnymi przykładami przedstawiam w tabeli 

poniżej. 

 

                                                           
1
 Erwin Ringel, Samobójstwo, wołanie o pomoc, PTZ, Warszawa 1992 
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TYP SYGNAŁÓW 

OSTRZEGAWCZYCH 

SYGNAŁ 

OTRZEGAWCZY 

PRZYKŁAD 

 

 

 

 

werbalne 

otwarte werbalne 

sygnały ostrzegawcze 

„chcę umrzeć”, „już dłużej nie 

mogę”, „wolałbym nie żyć”, 

„wolałbym się nigdy nie urodzić”, 

„po co w ogóle jestem na tym 

świecie” 

aluzje „już niedługo nie będziesz się 

musiał o mnie martwić”, 

„niedługo nie będę sprawiał ci 

kłopotów, „wszystko jest bez 

sensu, wątpię, że to przeżyję” 

żarty dowcipkowanie o śmierci, 

pogrzebach, samobójstwach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zachowania 

porządkowanie 

swoich spraw 

rozdawanie swoich ulubionych 

rzeczy, generalne porządki w 

pokoju, biurku, wyrzucanie 

niepotrzebnych rzeczy 

zmiana nawyków 

związanych ze snem i 

jedzeniem 

bezsenność, trudności z 

wybudzaniem się, nagłe tycie lub 

chudnięcie, stosowanie 

ekstremalnych diet 

zachowania 

agresywne, 

buntownicze 

sięganie po alkohol i narkotyki, 

uczestniczenie w bójkach, 

negatywne reagowanie na 

pochwały i nagrody, niedbałość o 

wygląd zewnętrzny, gorsze wyniki 

w nauce 

zachowania 

ucieczkowe 

ucieczki z domu, częste 

odmawianie uczestniczenia w 

życiu rodzinnym, unikanie 

rówieśników, ograniczenie 

normalnej aktywności, utrata 

zainteresowań 

zmiany w psychice  zmiany w osobowości, nastrój 

zniechęcenia i nudy, trudności z 

koncentracją, „złowieszczy” 

spokój, chwiejność nastroju 

psychosomatyczne powtarzające się skargi dotyczące 

dolegliwości fizycznych 

 

 

 

 

sytuacyjne 

 

 

 

osamotnienie lub 

samotność 

osoba towarzysko wyizolowana, 

nie mająca przyjaciół lub mająca 

problemy z podtrzymywaniem 

przyjaźni, która przeżyła lub 

przeżywa dużą stratę, np. śmierć 

kogoś bliskiego, rozwód 

rodziców, rozstanie, zawód 

miłosny 
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sytuacyjne 

płeć chłopcy 5-ciokrotnie częściej 

popełniają samobójstwa od 

dziewcząt 

zdrowotne osoba nadużywająca środków 

zmieniających świadomość, ze 

zdiagnozowanymi zaburzeniami 

psychicznymi, po nieudanej próbie 

samobójczej 

przemoc osoba, która była lub jest 

maltretowana fizycznie, 

werbalnie, seksualnie 

rodzinne najstarsze dziecko w rodzinie, ktoś 

bliski odebrał sobie życie 

osobowościowe osobowość perfekcjonisty 
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Reakcja na myśli, deklarację lub próbę samobójczą ucznia 

 

W przypadku zagrożenia dziecka samobójstwem pomagać oznacza reagować. 

Pierwszym działaniem, jakie może podjąć osoba dorosła wobec młodego człowieka 

znajdującego się w kryzysie jest rozmowa. Rozmówca powinien spełniać szereg 

warunków: 

 prowokować i zachęcać do „wygadania się”; 

 prowadzić rozmowę w atmosferze pełnej akceptacji osoby zagrożonej 

samobójstwem; 

 otwarcie podejmować temat, zadawać pytania; 

 umożliwić ocenę zagrożenia – myśli, plany, fantazje; 

 w czasie rozmowy dziecko musi czuć, że to dorosły kontroluje sytuację; 

 wydobywać „mocne strony” i zasoby wewnętrzne osoby; 

 odwoływać się do wcześniej przeżytych trudnych sytuacji, z którymi osoba 

skutecznie sobie poradziła; 

 wskazywać na system wsparcia dziecka jako zaplecze, które może ono 

wykorzystać do przezwyciężenia kryzysu; 

 dorosły nie może obiecywać dziecku zachowania tajemnicy – taka obietnica może 

tylko zaszkodzić obu stronom; 

 pokazywać tymczasowość sytuacji, otwierać perspektywy, możliwości. 

 

W następnym etapie należy zapewnić dziecku opiekę i zatroszczyć się 

o odpowiednią opiekę specjalistyczną – skierować do specjalisty, konkretnej osoby 

uprzedzonej o sytuacji. Jeśli dorosły nie dysponuje takim zapleczem pomocowym, 

powinien bezzwłocznie wezwać pomoc lekarską (pogotowie). 
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Profilaktyka 

Co może zrobić szkoła, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia prób 

samobójczych wśród swoich uczniów? Może się postarać, aby wyposażyć ich 

w umiejętności umożliwiające radzenie sobie z czynnikami suicydologicznymi. 

 

 

Są to: 

 prawidłowa, adekwatna do rzeczywistości samoocena, umożliwiająca 

wyznaczanie sobie celów możliwych będących w zasięgu ucznia; 

 umiejętności społeczne pozwalające na asertywne osiąganie celów i realizowanie 

dążeń ucznia; 

 postawa otwartości na nową wiedzę, umiejętności i ludzi; 

 pozytywny wizerunek siebie wyrażający się w wierze we własne możliwości;  

 umiejętność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów interpersonalnych; 

 umiejętność rozwiązywania swoich problemów, bądź znajdowania zaplecza do 

ich rozwiązania; 

 umiejętność tworzenia relacji interpersonalnych opartych na wzajemnym 

zaufaniu; 

 umiejętność znajdowania zaplecza i proszenia o pomoc w sytuacjach 

kryzysowych. 
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Bardzo istotnym elementem profilaktyki dążeń samobójczych jest praca ze 

środowiskiem obalająca stereotypy dotyczące zjawiska. Oto najczęściej spotykane: 

 

„Samobójcy chcą umrzeć za wszelka cenę” – nieprawda: prawie połowa prób 

samobójczych jest motywowana nieumiejętnością innego zwrócenia uwagi na swoje 

problemy. 

„Samobójcy nie chcą umrzeć. Pragną jedynie manipulować swoim otoczeniem” – 

nieprawda. Oczywiście, dla części osób podejmujących próbę samobójczą jest to 

działanie nastawione na zwrócenie uwagi czy osiągnięcie określonego celu, jednak ponad 

połowa naprawdę nie widzi sensu dalszego życia. 

 

„Poprawa nastroju po kryzysie samobójczym oznacza koniec zagrożenia” – 

nieprawda. Wręcz przeciwnie – może oznaczać pogodzenie się z decyzją o 

samobójstwie. 

 

„Samobójstwu nie można zapobiec” – można. Należy uważnie obserwować 

osobę, która przejawia takie myśli i dążenia, oraz odpowiednio reagować w momencie 

kryzysu. 

 

„Osoba o skłonnościach samobójczych będzie mieć je juz zawsze” – część osób 

próbuje „do skutku”, a część dokonuje zamachów na swoje życie jednorazowo – 

w momencie kryzysu. 

 

„Próby samobójcze rzadko bywają ponawiane” – odpowiedź znajduje się 

w poprzednim akapicie. 

 

„Wszyscy samobójcy są umysłowo chorzy” – nieprawda. Ale rzeczywiście 

u większości młodzieży dokonującej prób samobójczych psychiatrzy diagnozują choroby 

(głównie depresję) i zaburzenia psychiczne. 

 

„Samobójstwa popełniają ludzie określonego typu” – nieprawda. Nie ma 

określonego typu osób bardziej podatnych na próby samobójcze, ale istnieją czynniki 

zwiększające prawdopodobieństwo dokonania zamachu na swoje życie. 
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Kluczem do przeciwdziałania próbom samobójczym wśród młodzieży jest trójkąt: 

rodzina – kadra szkoły – rówieśnicy. Jeśli młody człowiek będzie miał zaufanie do 

opiekunów, przyjdzie do nich z prośbą o pomoc w momencie kryzysu. Jeśli nie zostanie 

zlekceważony – nauczy się korzystać efektywnie z tego źródła wsparcia. Jeśli uczniowie 

mają zaufanie do kadry pedagogicznej (lub jej części), będą do niej zgłaszali niepokojące 

sygnały zauważone u kolegów. Grupa rówieśnicza ma zwykle możliwość najszybszej 

reakcji na kryzys dziecka. Jeśli wyposażymy ją w odpowiednie umiejętności, możemy 

spodziewać się efektów w postaci właściwych reakcji na sytuacje niedostrzeżone przez 

nas - dorosłych. 

 

 

Oddaję w Państwa ręce konspekt zajęć, które można przeprowadzić w ramach 

godzin wychowawczych. Ćwiczenia układają się w konsekwentną całość: 

1. praca z postawami uczniów dotyczącymi przeżywania emocji i pomagania innym; 

2. poznanie trudnych emocji i związanych z nimi sytuacji kryzysowych; 

3. opracowanie strategii pomocy osobie w kryzysie; 

4. szukanie lokalnych zasobów pomocowych. 

 

 

 

Bartłomiej Widawski 

wychowawca-socjoterapeuta 

w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 

„KĄT” w Warszawie 


