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Japoński komiks inspiracją samobójczej śmierci dwóch 13-latek 

Opracował: Mateusz Kabaciński, 03.10.2021 r. 

 

 

Fotografia 1. Drzewo, na którym powiesiły się ofiary, 2.09.2021, https://www.se.pl/warszawa/zuzia-niosla-donice-na-swoja-

smierc-kulisy-tragedii-z-dobczyna-aa-u2gY-FAnz-HXCE.html#google_vignette, 13.09.2021. 

W dniach 30-31 sierpnia 2021 roku w Dobczynie – wsi położonej w województwie 

mazowieckim koło Wołomina – wydarzyła się tragedia. Dwie 13-latki odebrały sobie życie 

poprzez powieszenie w pobliskim lesie Dobczyńskim, nieopodal domu jednej z nich1. Policja 

stanowczo zaprzeczyła potencjalnemu udziałowi osób trzecich2. Dotychczas ustalono, że ofiary 

nie były ze sobą spokrewnione, ale się znały. Jedna z tragicznie zmarłych nastolatek to Zuzia, 

mieszkanka Dobczyna. Druga z nich – Kinga – pochodziła z warszawskiego Targówka. 

Rówieśnicy Zuzi nie znali Kingi, nie wiedzieli też, że dziewczynki miały ze sobą kontakt3.  

                                                           
1 Zuzia niosła donicę na swoją śmierć. Kamery wszystko nagrały! Kulisy tragicznej śmierci 13-latek w 

Dobczynie, „se.pl”, 2.09.2021, https://www.se.pl/warszawa/zuzia-niosla-donice-na-swoja-smierc-kulisy-tragedii-

z-dobczyna-aa-u2gY-FAnz-HXCE.html, 13.09.2021. 
2 Nie żyją dwie poszukiwane 13-latki. Ciała dziewczynek znaleziono w lesie, „polskieradio24.pl”, 31.08.2021, 

https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2798244,Nie-zyja-dwie-poszukiwane-13latki-Ciala-dziewczynek-

znaleziono-w-lesie, 13.09.2021. 
3 Ciała dwóch 13-latek znalezione na gałęzi samotnej wierzby. Szykowały się na własną śmierć, „fakt.pl”, 

31.08.2021, https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/warszawa/dobczyn-pod-warszawa-ciala-dwoch-13-latek-

znalezione-w-lesie/m50481n, 13.09.2021. 
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Na ich wiszące ciała natknął się 31 sierpnia przypadkowy spacerowicz. Według jego 

relacji dziewczynki wyglądały bardzo dziwnie – przypominały manekiny. Świadek 

opowiedział, że gdy do nich podszedł, nastolatki już nie żyły, a ich ciała były sine. Obydwie 

miały na sobie czarne ubrania: jedna z nich płaszcz i elegancie spodnie, druga sukienkę. Ich 

zwłoki wisiały na tej samej gałęzi wierzby4. Znacząco przykuwające uwagę były donice leżące 

pod drzewem. Mężczyzna twierdzi, że to na nich stanęły dziewczynki. Z tymi samymi donicami 

widziano je około godziny 18, kiedy szły z dworca w Dobczynie, co potwierdza zapis z kamer 

monitoringu5. 

Zgłoszenie o zaginięciu dziewczynek wpłynęło na policję w poniedziałek 30 sierpnia 

przed północą6. Dziewczynki nie wróciły wieczorem do domu, nie można było nawiązać z nimi 

telefonicznego kontaktu, więc zaniepokojeni bliscy wszczęli alarm. Matka Zuzi przekazała, że 

jej córka znajdowała się na Dworcu Wileńskim w Warszawie i miała wrócić stamtąd do 

Dobczyna7. Działania poszukiwawcze objęły rejon całej miejscowości8. Informacje o ciałach 

policja otrzymała około godziny 9 rano9. 

Według ustaleń dziewczyny mogły poznać się w ośrodku, do którego wspólnie 

uczęszczały. „Prawdopodobnie była chora na anoreksję i depresję i była w jakimś ośrodku. Ona 

jechała do Warszawy, do tej dziewczyny. O dziewiętnastej mówiła mamie, że jest jeszcze w 

Warszawie, a była już w Kłębowie na stacji. Na czarno były ubrane, doniczki miały. Zginęły 

prawdopodobnie kilometr od domu jakoś. Ona miała anoreksję i dlatego tak schudła bardzo, a 

jak mama mi powiedziała, że anoreksja to jest choroba głowy, więc jeśli jeszcze miała depresję, 

to tym bardziej” – mówi jeden z mieszkańców Dobczyna10.  

                                                           
4 K. Maks, Ciała zaginionych 13-latek wisiały na drzewie. „Miały charakterystyczny makijaż i ubiór", 

„wiadomosci.radiozet.pl”, 01.09.2021, https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Dobczyn-k.-Wolomina.-Ciala-13-

latek-znalezione-w-lesie.-Nowe-fakty, 13.09.2021. 
5 „Miały mocne makijaże i były ubrane na czarno. Trzymały w rękach donice, z którymi ruszyły w kierunku łąki 

porośniętej pojedynczymi drzewami”. Tragiczna śmierć dwóch 13-latek. Tak mogła wyglądać ich ostatnia 

droga, „fakt.pl”, 2.09.2021, https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/warszawa/dobczyn-tragiczna-smierc-13-

latek-zuzia-z-kolezanka-odebraly-sobie-zycie/zjw6896, 13.09.2021. 
6 K. Maks, Ciała zaginionych 13-latek… 
7 Tamże. 
8 B. Kwiatkowska, Wołomin. Nie żyją dwie 13-latki. W lesie znaleziono ciała, „wawalove.wp.pl”, 31.08.2021, 

https://wawalove.wp.pl/mazowieckie-tragiczny-final-nocnych-poszukiwan-dwoch-dziewczynek-znaleziono-

ciala-6678175459167040a?nil=&src01=f1e45&src02=isgf, 13.09.2021. 
9 AB, KF, Ciała dwóch 13-latek w lesie pod Wołominem, „tvp.info”, 31.08.2021, 

https://www.tvp.info/55624918/ciala-dwoch-13-latek-znaleziono-w-lesie-pod-wolominem-zginely-

najprawdopodobniej-przez-powieszenie, 13.09.2021. 
10 J. Kasia, Śmierć 13-latek na Mazowszu. Nowe fakty, „interwencja.polsatnews.pl”, 3.09.2021, 

https://interwencja.polsatnews.pl/reportaz/2021-09-03/smierc-13-latek-na-mazowszu-nowe-fakty/, 13.09.2021. 
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Istnieje duże prawdopodobieństwo, że to problemy psychiczne skłoniły nastolatki do 

popełnienia samobójstwa, jednakże jest coś jeszcze. Dziewczynki były zafascynowane mangą 

Bungou Stray Dogs – Bezpańscy literaci, a dokładniej głównym bohaterem komiksu, Osamu 

Dazaiem. Na Zuzi profilu w mediach społecznościowych widnieją m.in. rysunki z mangi, na 

których przewija się ten sam chłopak. Obsesją bohatera jest samounicestwienie, a w jego typie 

znajduje się „każda kobieta, która chce popełnić z nim podwójne samobójstwo”. Warto też 

dodać, że Zuzia znacząco różniła się od rówieśniczek – identyfikowała się jako alternatywka, 

czyli osoba, która nie utożsamia z popularnymi trendami. Tak też była ubrana w dniu swojej 

śmierci11.  

Dzieła autorstwa Osamu Dazaia naznaczone są dramatycznymi osobistymi 

doświadczeniami. Pisarz w trakcie tworzenia swoich utworów chętnie korzystał z elementów 

własnej biografii. Dazai uważany jest za jednego z czołowych przedstawicieli gatunku 

określanego mianem shishōsetsu lub watakushi-shōsetsu, czyli „powieści o sobie”12. W samej 

Japonii postać Osamu Dazaia, jego życie i twórczość są, pomimo upływu czasu, wciąż obecne 

w społecznej świadomości. Postacie z jego prozy, ich dylematy i rozterki stanowią ważny punkt 

odniesienia dla części społeczeństwa, w tym wchodzących w dorosłość kolejnych pokoleń 

młodzieży. O niesłabnącej popularności jego literackiego dorobku, zwłaszcza powieści 

Zmierzch i Zatracenie, świadczą liczne wznowienia oraz liczba sprzedanych egzemplarzy 

książki13. 

Komiks Bungou Stray Dogs jest popularny wśród młodzieży, także w Polsce. Trafia do 

ludzi zainteresowanych treściami przygodowymi z domieszką fantastyki14. Zarówno anime, jak 

i manga potrafią być bardzo mroczne w skrajny sposób, poruszając przy tym kontrowersyjne 

zagadnienia. Jego głównymi odbiorcami są nastolatkowie, często przechodzący fazę 

zainteresowania tematami mistycznymi. Taki etap w terminologii naukowej określany jest 

mianem „syndromu gimnazjalisty”. Młodego człowieka fascynują wówczas zjawiska 

                                                           
11 13-latki wyglądały jak manekiny. „Śmierć jak z komiksu”, która wydarzyła się naprawdę, „fakt.pl”, 

08.09.2021, https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/warszawa/dobczyn-samobojstwo-13-latek-zginely-jak-

bohater-ich-ulubionego-komiksu/dg3c8jx, 13.09.2021. 
12 S. Biedrzańska, Kolejne spekulacje na temat samobójstwa 13-latek. Zginęły jak bohater komiksu?, 

„popularne.pl”, 08.09.2021, https://www.popularne.pl/spekulacje-na-temat-samobojstwa-13-latek/, 19.09.2021. 
13 The Editors of Encyclopedia Britannica, Dazai Osamu, „Britannica.com”, 28.09.2006, 

https://www.britannica.com/biography/Dazai-Osamu/additional-info#history, 20.09.2021. 
14 SZOKUJĄCE INFORMACJE W SPRAWIE POWIESZONYCH 13-LATEK! ZGINĘŁY JAK BOHATER ICH 

ULUBIONEGO KOMIKSU!, „warszawawpigulce.pl”, 07.09.2021, https://warszawawpigulce.pl/szokujace-

informacje-w-sprawie-powieszonych-13-latek-zginely-jak-bohater-ich-ulubionego-komiksu/, 19.09.2021. 
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nadprzyrodzone, przekonany jest, że sam posiada supermoce. Okres ten zazwyczaj mija wraz 

z dorastaniem15. 

  

                                                           
15 Manga i anime, czyli „klasztorniaccy” wielbiciele japońskiej popkultury – część 1, „1lowagrowiec.eu”, 

09.02.2018, http://1lowagrowiec.eu/ogolniak/?p=973, 20.09.2021. 


