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Samobójstwo 12-letniej Kingi – tragedia, której 

można było uniknąć 

Opracował: Mateusz Kabaciński, 27.02.2022 r.  

 

29 grudnia 2021 roku 12-letnia Kinga, uczennica VII klasy podstawowej 

w Smęgorzowie, popełniła samobójstwo. Decyzję o odebraniu sobie życia dziewczynka 

podjęła po wielokrotnych sygnałach kierowanych do osób jej najbliższych, w których 

informowała o swoim złym stanie psychicznym. Tragedia ta niezwykle poruszyła opinię 

publiczną. Pojawiły się liczne dywagacje, czy instytucje prawne aby na pewno dołożyły 

możliwie wszelkich starań mających na celu pomoc dziewczynce, która jawnie mówiła 

o swoich zamiarach samobójczych. Na zły stan psychiczny nastolatki złożyły się takie czynniki, 

jak: niezrozumienie jej sytuacji życiowej i emocjonalnej ze strony otoczenia, brak 

odpowiedniej reakcji ze strony służb porządkowych oraz sądu, a także próby wykorzystania 

seksualnego (molestowanie)1. Sprawa ta, jak się okazuje, jest bardziej skomplikowana 

i wielowątkowa, niż można by było się spodziewać2. 

Kinga mieszkała wraz 

z matką, jej konkubentem oraz 

kilkuletnim bratem w Dąbrowie 

Tarnowskiej – wsi położonej 

w województwie małopolskim. 

Pierwsze doniesienia o molestowaniu 

pojawiły się w czerwcu 2021 roku3. 

Dziewczynka zwierzyła się 

z traumatycznego przeżycia swojej 

nauczycielce. Sprawa natychmiast 

trafiła do dyrektora szkoły, który 

zawiadomił odpowiednie służby. 

 
1 W. Kazanecki, Samobójstwo 12-letniej Kingi. Prokuratura zabiera głos, „wydarzenia.interia.pl”, 30.01.2022, 

https://wydarzenia.interia.pl/malopolskie/news-samobojstwo-12-letniej-kingi-prokuratura-zabiera-

glos,nId,5801753, 12.02.2022. 
2 J. Lasota-Krawczyk, Samobójstwo 12-letniej Kingi. „Skomplikowana i wielowątkowa sprawa”, „rmf24.pl”, 

30.01.2022, https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-samobojstwo-12-letniej-kingi-skomplikowana-i-

wielowatkowa-sp,nId,5801850#crp_state=1, 05.02.2022. 
3 Nikt nie pomógł Kindze. 12-latka popełniła samobójstwo. Pochowali ją w Nowy Rok, „se.pl”, 5.01.2022, 

https://www.se.pl/tarnow/nikt-nie-pomogl-kindze-12-latka-popelnila-samobojstwo-pochowali-ja-w-nowy-rok-

aa-Grf5-EJtN-cPPt.html, 20.01.2022. 

Fot.1 12-letnia Kinga i jej grób, https://www.se.pl/tarnow/12-letnia-kinga-
odebrala-sobie-zycie-przez-pol-roku-nikt-jej-nie-pomogl-choc-wszyscy-

wiedzieli-aa-bu7E-tKuo-GyxL.html, 30.01.2022. 
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Uczennica nadchodzące wakacje, jak co roku, spędziła wraz ze swoją ciocią – kuzynką matki, 

mieszkającą w Środzie Śląskiej, której również opowiedziała o całym zdarzeniu. Tego czynu 

mieli rzekomo dopuścić się ojczym dziewczynki oraz przyjaciel rodziny, będący częstym 

gościem w ich domu. Krewna od razu zawiadomiła policję, a także złożyła wniosek do 

Środzieńskiego Sądu Rodzinnego o ustanowienie jej i męża rodziną zastępczą dla 12-latki. 

O sprawie powiadomiła także tamtejsze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Na wieść 

o złożonych doniesieniach matka Kingi zażądała natychmiastowego powrotu córki do domu. 

Kwestia wystąpienia z wnioskiem o ustanowienie ciotki Kingi jej rodziną zastępczą na okres 

trwania postępowania, czyli wydania tzw. pieczy zastępczej, nie została rozstrzygnięta. Sąd 

w Środzie Śląskiej nie podjął się prowadzenia tej sprawy, odsyłając wniosek do sądu 

w Dąbrowie Tarnowskiej. Jednakże, jak się później okazało, według Ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej osoba, która go złożyła (czyli ciotka poszkodowanej), nie 

jest uważana za spokrewnioną. Terminem tym określa się jedynie osoby z najbliższego 

otoczenia dziecka – dziadków oraz rodzeństwo4. Rezultatem tego było zmuszenie dziewczynki 

na mocy prawnej do mieszkania pod jednym dachem z osobą, którą oskarżała o molestowanie5.  

Na drodze postępowania sąd zalecił wizyty kuratora sądowego, a także sędziego 

wizytatora6. Po zakończonym okresie kontrolnym ukazało się sprawozdanie, do którego 

Tomasz Kozioł – rzecznik tarnowskiego sądu okręgowego7 – odniósł się następująco: „Jeśli 

chodzi o postępowanie przed sądem rodzinnym w Dąbrowie Tarnowskiej, to 

w przedstawionym sprawozdaniu sędzia wizytator stwierdził, że nie miały miejsca uchybienia 

przepisom regulującym postępowanie w tego rodzaju sprawach. Stwierdził też, że w tej sprawie 

nie można zarzucić sądowi niewłaściwego procedowania”8. Jak wcześniej wspomniano, 

prowadzona kontrola w sprawie Kingi obejmowała także wizyty kuratora. Również w tym 

zakresie, jak przekazuje rzecznik, nie ujawniono jakichkolwiek nieprawidłowości9. Dodatkowo 

 
4 Lasota-Krawczyk, Samobójstwo 12-letniej Kingi. „Skomplikowana i wielowątkowa sprawa”…  
5 Nikt nie pomógł Kindze. 12-latka popełniła samobójstwo. Pochowali ją w Nowy Rok… 
6 Sędziowie wizytatorzy wykonują czynności z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego powierzone 

im przez Prezesa Sądu zgodnie z art. 37 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, w tym rozpoznają 

skargi obywateli, przeprowadzają wizytacje, o których mowa w art. 37c ww. ustawy, oraz dokonują ocen 

kwalifikacji kandydatów na sędziów przewidzianych w art. 57ah ww. ustawy i ocen asesorów sądowych, 

o których mowa w art. 106xa ww. ustawy. Sędziowie wizytatorzy ds. karnych wykonawczych wykonują nadto 
przewidziane w Kodeksie karnym wykonawczym czynności sędziów penitencjarnych, 

https://szczecin.so.gov.pl/sedziowie-wizytatorzy,m,mg,288,151,309, 25.02.2022. 
7 J. Lasota-Krawczyk, Samobójstwo 12-letniej Kingi. „Skomplikowana i wielowątkowa sprawa”… 
8 S. Bagińska, Samobójstwo 12-letniej Kingi. Są wyniki kontroli, „wiadomości.wp.pl”, 12.01.2022, 

https://wiadomosci.wp.pl/samobojstwo-12-letniej-kingi-sa-wyniki-kontroli-6725652596792288a, 20.01.2022. 
9 M. Malinowska, Śmierć 12-letniej Kingi wstrząsnęła krajem. Żądają odwołania Rzecznika Praw Dziecka. „Ile 

dzieci musi jeszcze w Polsce umrzeć?”, „kobieta.pl”, 11.01.2022, https://www.kobieta.pl/artykul/sprawa-12-

letniej-kingi-spod-dabrowy-tarnowskiej-ktora-popelnila-samobojstwo-220111012602#12-

letnia+Kinga+pope%C5%82ni%C5%82a+samob%C3%B3jstwo, 15.02.2022. 
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czynności podejmowane przez kuratorów miały być wykonywane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, z należytą starannością. Co więcej, kurator nadzorujący rodzinę miał posiadać 

doświadczenie w tego rodzaju sprawach, adekwatne wykształcenie i wieloletnią praktykę 

w tym zawodzie. „Nie ma żadnych podstaw do zakwestionowania prawidłowości i rzetelności 

podjętych działań” – powiedział Kozioł w wywiadzie dla TVP 3 Kraków10.  

Co więc z oskarżeniami kierowanymi 

w stronę rodziców dziewczynki? Czy nad Kingą 

znęcano się? Otóż w wyniku śledztwa 

wyjaśniono, że w rodzinie zdarzały się awantury 

i kłótnie. Jednakże w dużej mierze były one 

spowodowane tym, że dziewczynka bardzo 

burzliwie przechodziła swój okres dojrzewania 

i sprawiała niemałe problemy wychowawcze. 

Wywoływała kłótnie, gdy kazano jej sprzątać 

swój pokój lub gdy krytykowano ją za to, że zbyt 

wyzywająco się ubiera i robi mocny makijaż. O tym, że nie była ofiarą przemocy, może 

świadczyć także ocena psychologa. Stwierdził on, że nastolatka nie nosi cech osoby zalęknionej 

i zestresowanej, potrafi o siebie zadbać, ma także skłonności do manipulowania otoczeniem. 

Biegła podkreśliła, że dziewczynka nie akceptowała żadnych reguł i była ponad wiek 

dorosła. W dokumentach policyjnych widnieje także notatka z zajścia, do jakiego doszło 

w lipcu ubiegłego roku, zaraz po powrocie dziewczynki od krewnej ze Środy Śląskiej. 

Nastolatka wezwała do domu mundurowych, bo – jak twierdziła – zastała nieposprzątany 

pokój. Ponadto zarzuciła swoim opiekunom, że w czasie jej nieobecności złośliwie go 

zaśmiecili11.  

Jednym z najbardziej nagłośnionych przez media wątków był fakt rzekomego 

molestowania Kingi przez jej ojczyma. W wyniku śledztwa prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej element molestowania dziecka przez partnera matki nie 

został w żaden sposób potwierdzony. W czasie zeznawania przed sądem dziewczynka była 

przesłuchiwana w tzw. przyjaznym pokoju przesłuchań, z udziałem biegłego psychologa i pod 

nieobecność matki. Miało to głównie na celu zapobiec wywieraniu wpływu na treść zeznań 

 
10 Kontrola w sądzie w Dąbrowie Tarnowskiej po samobójstwie 12-latki, „krakow.tvp.pl”, 12.01.2022, 

https://krakow.tvp.pl/57916853/kontrola-w-sadzie-w-dabrowie-tarnowskiej-po-samobojstwie-12latki, 

20.02.2022. 
11 Z. Sitarz, Smęgorzów. Dlaczego 12-latka powiesiła się?, „temi.pl”, 19.01.2022, 

https://www.temi.pl/region/powiat-dabrowski/smegorzow-dlaczego-12-latka-powiesila-sie/2/, 10.02.2022. 
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nastolatki i pozwolić jej uniknąć skrępowania w czasie rozmowy. Dodatkowo Kinga miała 

kategorycznie zaprzeczyć przed sądem, jakoby była molestowana przez partnera matki12.  

Na przestrzeni września–listopada ubiegłego roku dziewczynka była aż trzykrotnie 

hospitalizowana w oddziałach psychiatrycznych – dwa razy w szpitalu im. św. Łukasza 

w Tarnowie i raz w Krakowie13. Jej najdłuższy pobyt trwał 

11 dni14. Powodem wizyt miały być często nawiedzające 

ją myśli samobójcze. Dziewczynka została objęta opieką 

poradni psychologiczno-pedagogicznej w Dąbrowie oraz 

specjalistycznego ośrodka zajmującego się psychiatrią 

dziecięcą. Nadzór nad dzieckiem miał także sądowy 

kurator i asystent rodziny, wysłany przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny z Dąbrowy15. 

Wówczas na podstawie rozmów prowadzonych z Kingą 

dowiedziano się, że dziewczynka ma odmienną orientację 

seksualną. Co więcej, jest zakochana w dużo starszej od 

siebie kobiecie. Nie została ujawniona tożsamość owej 

osoby, lecz ze szczegółowych analiz przeprowadzonych 

przez biegłego psychologa wywnioskowano, że 12-latka podchodziła do tej kwestii niezwykle 

poważnie, wręcz obsesyjnie. Z tą też sprawą wiązała swoje myśli samobójcze16. Starsza kobieta 

miała bowiem zdawać sobie sprawę, że jest obiektem zauroczenia nastolatki, jednakże nie 

chciała wchodzić z nią w tego typu relację. Można więc określić ten wątek miłosny jako 

kluczowy powód dla złego stanu psychicznego późniejszej samobójczyni. 

Pogarszające się samopoczucie 12-letniej Kingi wiązało się także z faktem jej 

napastowania seksualnego. Doniesienia związane z molestowaniem dziewczynki ze strony jej 

ojczyma okazały się fałszywe, lecz fakt, że została zaatakowana, potwierdzono w wyniku 

postępowania śledczego. Sprawcą ataku był Przemysław R. – przyjaciel rodziny, wspomniany 

na początku częsty gość w domu rodzinnym Kingi. W połowie stycznia 2022 roku prokuratura 

w Dąbrowie Tarnowskiej postawiła mu zarzut dotyczący doprowadzenia małoletniej poniżej 

 
12 Ibidem. 
13 Smęgorzów po samobójczej śmierci Kingi: „Ona powinna żyć, a nie leżeć w zimnym grobie”, „se.pl”, 

7.01.2022, https://www.se.pl/tarnow/smegorzow-po-samobojczej-smierci-kingi-ona-powinna-zyc-a-nie-lezec-w-

zimnym-grobie-aa-sLiK-UMDX-5Lcm.html, 20.01.2022. 
14 Samobójstwo 12-letniej Kingi. Dlaczego system zawiódł?, „uwaga.tvn.pl”, 7.02.2022, 

https://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/12-letnia-kinga-popelnila-samobojstwo-dlaczego-doszlo-do-

tragedii,347961.html, 23.02.2022. 
15 M. Malinowska, Śmierć 12-letniej Kingi wstrząsnęła krajem. Żądają odwołania Rzecznika Praw Dziecka... 
16 J. Lasota-Krawczyk, Samobójstwo 12-letniej Kingi. „Skomplikowana i wielowątkowa sprawa”... 
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15. roku życia do poddania się innej czynności seksualnej. Do owego zdarzenia doszło 

w czerwcu 2021 roku. Według śledczych mężczyzna miał dotykać dziewczynkę, a także siłą 

przytrzymywać ją, by ta nie mogła się uwolnić17. Po tym wydarzeniu Kinga zwierzyła się 

z traumatycznego przeżycia najpierw nauczycielce, a później ciotce. Przesłuchany 

w charakterze podejrzanego Przemysław R. nie przyznał się do zarzuconego mu czynu. Złożył 

bardzo obszerne wyjaśnienia, w których zeznał, że celem spotkania się z 12-latką było 

odebranie od niej listu, aby przekazać go wskazanej przez nią kobiecie – tej, w której 

dziewczynka była zakochana.  

Z ustaleń prokuratury wynika, że poszkodowana zawarła z Przemysławem R. „umowę”: 

w zamian za dostarczenie listu zgodziła się na spotkanie, w trakcie którego miała pozwolić na 

wykonanie przez podejrzanego względem niej pewnych czynności seksualnych. W czasie 

przesłuchania Kinga zeznała, że do spotkania doszło i w jego trakcie miał miejsce incydent, 

kiedy to oskarżony miał dotykać jej miejsc intymnych. Dziewczynka chciała szybko zakończyć 

spotkanie i chociaż napastnik usiłował zmusić ją do pozostania, udało jej się uciec. Mężczyzna 

w styczniu 2022 roku usłyszał zarzut. 

Grozi mu kara pozbawienia wolności 

na okres trzech lat. Został też objęty 

dozorem policyjnym oraz otrzymał 

zakaz kontaktowania się z rodziną 

poszkodowanej18.  

Niestety pomimo wymierzenia 

sprawiedliwości oprawcy spełnił się 

najgorszy scenariusz. Wciąż 

pogarszające się zdrowie psychiczne nastolatki doprowadziło ją do targnięcia się na swoje 

życie. W ostatnich dniach dziewczynka była sama ze swoimi problemami. Niektórzy 

rówieśnicy Kingi się od niej odwrócili. Z relacji jej koleżanek i kolegów wynika, że 12-latka 

była bardzo przygnębiona przez ciągłe rozprawy związane z molestowaniem, a także 

narastający problem nieszczęśliwej miłości i odmienności seksualnej, przez którą była 

„wytykana” wśród rówieśników. 29 grudnia 2021 roku wracający do domu rodzice natknęli 

się, ku ich zdziwieniu, na zamknięte drzwi. Okazało się, że Kinga zamknęła się w domu od 

 
17 12-letnia Kinga wyszeptała cioci, że jest molestowana przez osobę, przed którą trudno się schować. Żaden 

dorosły jej nie pomógł. Dziewczynka nie żyje, „fakt.pl”, 6.01.2022, 

https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/krakow/smegorzow-12-latka-ktora-oskarzala-ojczyma-o-molestowanie-

popelnila-samobojstwo/0nsq4e6, 25.01.2022. 
18 J. Lasota-Krawczyk, Samobójstwo 12-letniej Kingi. „Skomplikowana i wielowątkowa sprawa”… 
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środka i popełniła samobójstwo, wieszając się we własnym pokoju. Jej pogrzeb odbył się 

w Nowy Rok19.  

W związku z tragedią, do jakiej doszło, Sąd Okręgowy w Dąbrowie Tarnowskiej zlecił 

przeprowadzenie kontroli w szkole podstawowej, do której uczęszczała dziewczynka, w celu 

skontrolowania przeprowadzonych czynności względem nastolatki. W jej toku zapewniono, że 

odkąd pojawiły się sygnały, iż dziewczynka może potrzebować wsparcia, objęta została 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Jak wyjaśnił dyrektor placówki, szkolna pedagog była 

równocześnie wychowawczynią klasy Kingi, więc opiekunowie nastolatki na bieżąco 

otrzymywali informacje o jej stanie psychicznym oraz zachowaniu na zajęciach. „Jesteśmy 

niedużą szkołą, do której chodzi niewiele ponad setka dzieci. To, co stało się z Kingą, to dla 

nas wszystkich wielka tragedia” – przyznał Bogusław Marek, dyrektor szkoły20. 

 
19 Kinga mówiła, że była molestowana. Zrozpaczona 12-latka odebrała sobie życie. Szokujące szczegóły, „se.pl”, 

7.01.2022, https://www.se.pl/tarnow/kinga-mowila-ze-byla-molestowana-zrozpaczona-12-latka-odebrala-sobie-

zycie-szokujace-szczegoly-aa-6sgp-W9Du-ViHG.html, 15.01.2022. 
20 W. Kazanecki, Samobójstwo 12-letniej Kingi. Prokuratura zabiera głos… 


