
 

  



 

Prześladowanie i odrzucenie przyczyną samobójstwa 
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Grób dziewczynki, https://www.se.pl/torun/galeria/12-letnia-ania-zginela-pod-kolami-pociagu-zostala-

pochowana-obok-szkoly/gg-GZTm-wNWE-oTCc/gp-hyK3-T1ip-dfEB, 15.11.2021. 

10 października 2021 roku we wsi położonej w powiecie toruńskim doszło do 

tragicznego wypadku z udziałem małoletniej dziewczynki. Dwunastolatka rzuciła się pod 

rozpędzony pociąg1. Głównym powodem takiej decyzji miała być odmienność seksualna 

ofiary2. Ważnym dowodem w sprawie okazał się pozostawiony przez dziewczynkę list3. 

Do zdarzenia doszło w październikowe popołudnie, około godziny 12.30, 

w miejscowości Mała Nieszawka pod Toruniem. Z dochodzeń policji wynika, że nastolatka 

 
1 Mała Nieszawka: 12-latka rzuciła się pod pociąg. Zostawiła list pożegnalny, „wszystko-o-wszystkim.life”, 

12.10.2021, https://wszystko-o-wszystkim.life/polska/mala-nieszawka-12-latka-rzucila-sie-pod-pociag-

zostawila-list-pozegnalny.html, 18.10.2021. 
2 Ibidem. 
3 12-latka rzuciła się pod pociąg koło Torunia. W tle miłość do koleżanki, „se.pl”, 11.10.2021, 

https://www.se.pl/torun/12-latka-rzucila-sie-pod-pociag-kolo-torunia-w-tle-milosc-do-kolezanki-aa-5UVi-HXiq-

m54L.html, 18.10.2021. 



 

zaplanowała swoje działanie. Ważnym punktem odniesienia stał się list pożegnalny 

pozostawiony przez samobójczynię. Na jego podstawie ustalono, że ofiara miała inną orientację 

seksualną niż jej rówieśnicy. Z tego właśnie powodu była przez nich nękana – nagrywana 

i wyśmiewana – co najprawdopodobniej przyczyniło się do złego stanu emocjonalnego ofiary4. 

W dniu śmierci nastolatka pokłóciła się ze swoją przyjaciółką, do której miała czuć coś więcej 

niż przyjaźń5. To właśnie do niej zaadresowała list. – Podobno ona zauroczyła się tą swoją 

koleżanką. Miała się w niej zakochać. Ja jestem sama matką i jakby mój syn zakochał się 

w chłopaku, to przecież ja bym to zaakceptowała. Ona miała tego dnia się z nią pokłócić – 

mówi matka jednej ze znajomych ofiary6.  

Około godziny 13 po wywiązaniu się kłótni koleżanka samobójczyni wszczęła alarm 

i zaczęła szukać jej wśród znajomych. Niestety pomoc nie nadeszła wystarczająco szybko, 

a dziewczynka dokonała aktu samobójczego, rzucając się pod pociąg. List pożegnalny 

znaleziono w plecaku, który miała ze sobą. Dwunastolatka została pochowana na cmentarzu 

parafialnym znajdującym się niedaleko szkoły. Jej grób położony jest najbliżej placówki7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

k.danielewicz@securityinpractice.eu 

 

 
4 Ibidem. 
5 A. Wierzbicka, 12-latka rzuciła się pod pociąg. Czy znęcali się nad nią rówieśnicy?, „bejmy.pl”, 11.10.2021, 

https://bejmy.pl/12-latka-rzucila-sie-pod-pociag-czy-znecali-sie-nad-nia-rowiesnicy/, 12.11.2021. 
6 Tragiczna śmierć 12-latki na przejeździe kolejowym koło Torunia. Dziewczynka spoczęła koło szkoły, „se.pl”, 

15.10.2021, https://www.se.pl/torun/tragiczna-smierc-12-latki-na-przejezdzie-kolejowym-kolo-torunia-

dziewczynka-spoczela-kolo-szkoly-aa-o92X-rGnc-KX7M.html, 19.10.2021. 
7 Ibidem. 
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