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KKrajraj POLAKÓW ZABIJA KRYZYS

Wzrost liczby samobójstw osób 
b!d"cych w trudnej sytuacji 
finansowej komentuje Tomasz Krzy!ak

! tv.rp.pl

SPO!ECZE"STWO | Brak pracy i !rodków 
do "ycia coraz cz#!ciej motywem prób 
samobójczych. W pó$ roku by$o ich 4,2 tys.

GRA!YNA ZAWADKA

Alarmuj!co przybywa osób, 
które nie widz!c innej mo"li-
wo#ci rozwi!zania swoich 
problemów, odbieraj! sobie 
"ycie. Z danych Komendy 
G$ównej Policji, do których 
dotar$a „Rz”, wynika, "e w I 
pó$roczu 2013 r. osób, które 
próbowa$y pope$ni% samo-
bójstwo, by$o o ponad tysi!c 
wi&cej ni" w tym samym cza-
sie rok temu. 

Jest bardzo "le

Rosn!cy trend potwierdza 
prof. Maria Jarosz, socjolog z 
Instytutu Studiów Politycz-
nych PAN, autorka publikacji  
i bada' dotycz!cych samo-
bójstw. Jej zdaniem, jest ich 
jeszcze wi&cej, ni" pokazuj! 
policyjne statystyki.

– Od 2009 r. liczba samo-
bójstw ro#nie, ju" skoczy$a do 
ponad 6 tys., a tempo wzrostu 
jest podobne jak w Grecji – 
mówi „Rz” prof. Jarosz. – S!  
one wska(nikiem kondycji 
spo$ecznej, tak"e dezintegra-
cji spo$ecze'stwa. Je"eli ich 
liczba ro#nie, jest to bardzo 
mocny wska(nik, "e jest (le – 
t$umaczy.

Z danych policji wynika, "e 
w ci!gu sze#ciu miesi&cy tego 
roku na "ycie targn&$y si& 4192 
osoby, z których ponad 3 tys. 
nie prze"y$o.  Je#li sytuacja si& 
nie poprawi (a drugie pó$rocze 
zwykle jest gorsze pod tym 
wzgl&dem ni" pierwsze), w 
ca$ym roku liczba prób samo-
bójczych grubo przekroczy 8 

tys., podczas gdy w zesz$ym 
roku wynios$a 5791 (4177 za-
ko'czy$o si& #mierci!). 

)rednio w tym roku docho-
dzi$o do blisko 700 prób samo-
bójczych miesi&cznie. W ubie-
g$ym roku – do 480. 

Zabijaj# si$ panowie

Kim s! desperaci? Na ogó$ to 
m&"czy(ni, którzy – wed$ug 
danych policji – stanowi! po-
nad 80 proc. samobójców. 
Najcz&#ciej si& wieszaj!, rza-
dziej rzucaj! si& z mostu czy z 
okna, podcinaj! "y$y czy truj! 
#rodkami nasennymi. 

Jakie s! ich motywy? Eks-
perci, jak i liczby potwierdza-
j!, "e – obok nieporozumie' 
rodzinnych – powodem coraz 
cz&#ciej jest brak #rodków do 
"ycia. 

Z danych policji wynika, "e 
z tych powodów  w I pó$roczu 
2013 r. $!cznie próbowa$o si& 
zabi% ponad 300 osób (z tego 
234 z powodu z$ych warunków 
ekonomicznych, a 73 z powo-
du nag$ej utraty (ród$a utrzy-
mania). To niemal tyle co w 
ca$ym 2008 r. i proporcjonal-
nie wi&cej ni" w ubieg$ym (w 
ca$ym 2012 r. takich przypad-
ków by$o niespe$na 500).  

Nie wytrzymuj# 
eksploatacji

Jedni robi! to w ciszy, inni 
chc!, by ich dramat ujrza$ 
#wiat$o dzienne. 

Spektakularny sposób wy-
bra$ 56-letni Andrzej F. z Kielc, 
który w czerwcu podpali$ si& 

pod Kancelari! Premiera. 
Zmar$ po kilku dniach. – Pod-
pali$ si& z biedy – mówi$a w 
mediach jego "ona. F. z powodu 
choroby kr&gos$upa straci$ 
prac&, nie móg$ znale(% nowej, 
rodzina "y$a z ok. 500 z$ zasi$ku.  

D$ugi mia$y popchn!% do 
samobójstwa 57-letniego Jana 
G. z Siedlec prowadz!cego 
firm& transportow!. Og$uszy$ 
"on& i za$o"y$ jej p&tl& na szy-
j&, potem sam si& powiesi$. 
Przez kryzys, brak zlece' mia$ 
wpa#% w d$ugi. 

G$o#no by$o te" o Krzyszto-
fie M., bezrobotnym dwudzie-
stokilkulatku z Lubelszczyzny, 
który sprowokowa$ czo$owe 
zderzenie, by si& zabi%. )mier-
ci unikn!$, zgin!$ niewinny 
kierowca. 

– Trudne warunki ekono-
miczne, bezrobocie, coraz 
mniej #rodków na "ycie i coraz 
wi&ksza eksploatacja pracow-
nika. To ludzi najbardziej do-

bija, niektórzy psychicznie nie 
wytrzymuj! – mówi „Rz” prof. 
Brunon Ho$yst, kryminolog.

Desperaci po 50.

Inny trend zauwa"alny w  
policyjnych danych: dzi# cz&-
#ciej ni" kiedy# do samobójstw 
popycha ludzi przewlek$a 
choroba. W I pó$roczu by$a 
powodem 273 prób samobój-
czych, czyli niemal tylu co w 
ca$ym 2012 r. (wtedy 288). 

Cho% specjali#ci zastrzega-
j!, "e tak naprawd& nigdy nie 
ma 100-proc. pewno#ci, czym 
si& kierowa$ samobójca. 
Zw$aszcza "e zwykle nak$ada 
si& na siebie kilka przyczyn. – 
Ustalamy je na podstawie in-
formacji od rodziny, s!siadów, 
dzi&ki listom po"egnalnym, 
jakie zostawiaj! desperaci – 
mówi Gra"yna Puchalska z 
Komendy G$ównej Policji. 

Odebra% sobie "ycie próbu-
j! najcz&#ciej ludzie po pi&%-
dziesi!tce (co pi!ty samobójca) 
oraz po trzydziestce. Najczar-
niejsze dni to sobota i ponie-
dzia$ek.

W kryzysie pogarszaj! si& te" 
kontakty mi&dzyludzkie. 

– Rywalizacja o etat powo-
duje, "e ludzie zachowuj! si& 
jak bestie. A szefowie w my#l 
zasady „dziel i rz!d(” podsyca-
j! konflikty – mówi „Rz” pra-
cownik jednego z pa'stwo-
wych urz&dów. 

– Tempo "ycia jest szybkie, 
narasta wrogo#%, cz$owiek 
cz$owiekowi staje si& wilkiem. 
Zanika "yczliwo#% i cho% ludzie 
w sytuacjach ekstremalnych si& 
jednocz!, to w "yciu codzien-
nym okazuj! sobie wrogo#% – 
potwierdza prof. Ho$yst. 

Niedawno Marek S., asesor 
w Prokuraturze Rejonowej w 
Piszu, zamkn!$ si& w pokoju i 
chcia$ podci!% sobie "y$y. W 

li#cie po"egnalnym – jak pisa-
$y media – skar"y$ si& na z$! 
atmosfer& w pracy i mobbing. 
Spraw& badaj! #ledczy z *om-
"y. – Niehumanitarne warunki 
zwi!zane z atmosfer! w pracy 
mog! wp$ywa% na decyzje sa-
mobójców – podsumowuje 
prof. Ho$yst. 

Eksperci sugeruj!, "e poli-
cyjne dane ods$aniaj! tylko 
cz&#% prawdy o samobój-
stwach. W istocie jest ich wi&cej. 

– To lekarze, a nie policjanci 
wystawiaj! akty zgonu – za-
uwa"a jeden z rozmówców 
„Rz”. Policjanci badaj! te 
przypadki, co do których s! 
w!tpliwo#ci, czy np. kto# de-
sperata nie nak$ania$ do 
#mierci albo czy tak nie uprzy-
krzy$ mu "ycia, "e ten postano-
wi$ si& zabi%. +

Kryzysowa fala samobójstw

>DLACZEGO ODBIERAJ! SOBIE "YCIE

Coraz dalej do merytorycznej debaty na temat Smole%ska 
>ANALIZA RZECZPOSPOLITEJ

W poniedzia$kowej publikacji 
„Gazety Wyborczej”, która 
przedstawi$a w$asn! wersj& 
zezna' ekspertów zespo$u 
Antoniego Macierewicza, 
zaskakuje wiele rzeczy.

Publikacja przez Naczeln! 
Prokuratur& Wojskow! 
zapisu przes$ucha' Jacka 
Ro'dy, Jana Obr&bskiego i 
Wies$awa Biniendy pozwala 
przede wszystkim stwierdzi%, 
"e „GW” do#% selektywnie 
podesz$a do tego materia$u. 
Tez& o braku kompetencji 
ekspertów Macierewicza 
ilustruje ich wypowiedziami: 
„skleja$em modele samolo-
tów”, „widzia$em wybuch w 
szopie”, „lataj!c samolotami, 
ogl!dam skrzyd$a”. S&k w 
tym, "e niektóre wypowiedzi 

w ogóle tam nie padaj!. Na 
pró"no szuka% tam stwier-
dzenia o „wybuchu w szopie”. 
Nie wiadomo równie", na 
jakiej podstawie autorka 
podaje informacj&, "e prof. 
Wies$aw Binienda poprosi$ 
prokuratorów o parametry 
skrzyd$a Tu-154M – w 
protokole tego nie ma #ladu 
po takiej pro#bie.

– Z kilkuset tomów akt 
#ledztwa smole'skiego 
jestem w stanie wyci!gn!% 
takie materia$y, które b&d! 
udowadnia$y zamach, jak i 
takie, które #wiadcz! o winie 
pilotów – komentuje w 
rozmowie z „Rz” jeden z 
adwokatów reprezentuj!cych 
rodziny ofiar.

Kolejnym zaskoczeniem 
jest wypowied( kpt. Marcina 

Maksjana, który przekaza$ 
„Gazecie Wyborczej”, "e 
jeden ze #wiadków opiera 
swoje wnioski na fotografii z 
miejsca katastrofy. Wszak na 
takich samych materia$ach 
pracuj! biegli powo$ani przez 
prokuratur&. Wrak jest wci!" 
w dyspozycji Rosjan i nie 
wszyscy eksperci powo$ani 
przez #ledczych maj! do 
niego dost&p. Na fotografiach 
opiera$o si& te" wielu 
cz$onków komisji Millera, m.
in. Maciej Lasek, którego nie 
by$o na miejscu katastrofy. W 
polskim raporcie pos$u"ono 
si& nawet zdj&ciami rosyjskie-
go fotoamatora Siergieja 
Amielina do zobrazowania 
trajektorii lotu samolotu w 
ostatnich sekundach.

G$ówna teza tekstu w „GW” 
opiera si& w du"ej mierze na 
sformu$owaniach zaczerpni&-
tych z jednego z przes$ucha'. 
Ich autor jest przedstawiony 
jako modelarz, który wiedz& o 
lotnictwie czerpie z podró"y 

samolotem. Z przes$uchania 
mo"na si& jednak dowiedzie%, 
"e jest specjalist! w zakresie 
wytrzyma$o#ci materia$ów, 
m.in. konstrukcji lotniczych.

Publikacja „GW” to 
powa"ny cios w autorytet 
wspó$pracowników Maciere-
wicza. Wbrew jednak 
twierdzeniom, "e to oni 
podsuwaj! tez& o zamachu, 
z protoko$ów nie wynika, by 
mieli oni ca$o#ciow! wizj& 
katastrofy, analogicznej do 
tej prezentowanej przez 
rz!dowych ekspertów. W 
swych zeznaniach raczej 
skupiaj! si& na kwestionowa-
niu poszczególnych ustale' 
komisji Millera. Kwestionuj!, 
odwo$uj!c si& do w$asnych 
bada' i do#wiadczenia 
naukowego. – Nie wyst&puj& 
w tej sprawie jako ekspert od 
wypadków lotniczych, ale od 
balistyki wewn&trznej, czyli 
termodynamiki wybuchów. 
Ponadto znam si& na 
mechanice, któr! zajmuj& si& 

zawodowo od 40 lat – mówi$ 
wczoraj prof. Jacek Ro'da.

Kolejnym zaskoczeniem 
jest równie" fakt, "e po 
publikacji „GW” prokurato-
rzy zdecydowali si& na niemal 
niespotykany ruch – ujawnili 
pe$n! tre#% zezna'. Prof. 
Jacek Ro'da wczoraj w 
Sejmie uzna$ to za „prób& 
zastraszenia polskiego 
#rodowiska naukowego”. 

Zaskakuje równie" jeden 
bardzo ciekawy w!tek, 
o którym „Gazeta” nie 
napisa$a. Prof. Binienda 
zezna$ podczas przes$ucha-
nia, "e przed wizyt! w 
prokuraturze spotka$a si& z 
nim przedstawicielka 
ambasady USA. Mia$a go 
prosi%, by nie ujawnia$ 
polskim #ledczym danych 
osobowych ameryka'skich 
ekspertów, którzy pomagali 
mu w badaniach.

Czy kto# na przecieku 
zezna' naukowców wspó$-
pracuj!cych z Antonim 

Macierewiczem zyska$? Bez 
w!tpienia jest ona na r&k& 
Maciejowi Laskowi i jego 
zespo$owi, powo$anemu do 
promowania w#ród opinii 
publicznej raportu Millera i 
zwalczania „teorii spisko-
wych”. W efekcie jednak 
oddala si& wizja debaty, w 
której musieliby broni% 
ustale' komisji Millera. 
Z tak! inicjatyw! wyst!pi$ w 
sierpniu szef Polskiej 
Akademii Nauk prof. Micha$ 
Kleiber. – Dyskusja w takim 
gronie nie ma sensu – sko-
mentowa$ przecieki z 
przes$ucha' Lasek.

Zamiast tego b&dziemy 
mie% kolejny odcinek 
dyskusji mocno nacechowa-
nej politycznie. Wczoraj w 
Sejmie spotka$ si& zespó$ 
parlamentarny, dzi# w 
Kancelarii Premiera 
dziennikarzy przyjmie strona 
rz!dowa. Nie zbli"a nas to do 
rozstrzygni&cia spornych 
kwestii. +

PAWE% MAJEWSKI
Awantura wokó" ujawnienia zezna# ekspertów 
wspó"pracuj$cych z Antonim Macierewiczem 
daje rz$dowej komisji dobry pretekst 
do zaniechania konfrontacji z ich zarzutami. 

masz pytanie, wy!lij e-mail do autorki@
g.zawadka@rp.pl


