
Wypadki z Bronia Palna 

Niepokój budzi rosnaca liczba wypadków z bronia palna, w których poszkodowane sa dzieci i 
mlodziez. Media informuja o drastycznych przykladach i danych statystycznych z róznych 
rejonów swiata, w Polsce sytuacja takze sie pogarsza. Podamy ponizej dane (na rok 1995) 
dotyczace USA, aby uswiadomic, ze to zagrozenie jest realne i ma ono wyrazna tendencje 
narastajaca.  

• Codziennie ponad dziesiecioro mlodych Amerykanów w wieku do 18 lat ginie z broni 
palnej w wyniku samobójstwa, umyslnego morderstwa lub wypadku. Liczba rannych jest 
o wiele wieksza.  

• Od 1986 roku liczba ran postrzalowych u dzieci ponizej 16. roku zycia wzrosla w duzych 
miastach o ponad 300 procent.  

• Ponad polowa (60 procent) przypadków samobójstw nastolatków odbywa sie z uzyciem 
broni palnej. Co roku okolo 3000 mlodych ludzi uzywa pistoletu do popelnienia 
samobójstwa.  

• Ocenia sie, ze okolo 400 000 uczniów przynioslo w 1987 roku pistolet do szkoly. W 
Baltimore ponad polowa chlopców przyznaje sie, ze nosi przy sobie pistolet, takze w 
szkole.  

• W ponad 25 milionach amerykanskich domów trzyma sie bron palna. Polowa ich 
wlascicieli ma ja stale nabita.  

Nie jestesmy w stanie w pelni zabezpieczyc naszych dzieci przed kontaktem z bronia, jesli 
ja posiadamy. Male dzieci sa bardzo aktywne i wszedobylskie. Nastolatki sa ciekawe nowych 
doswiadczen i dzialaja pod wplywem impulsu. W zasadzie nie ma w tym nic zlego, a nawet sa to 
zachowania pozadane. Jednak, gdy zabawa i ciekawosc dotycza broni palnej, nastepstwa sa 
tragiczne.  

Najlepszym sposobem chronienia dzieci przed kontaktem z bronia palna jest jej 
nieposiadanie. Trzymanie w domu broni zawsze stwarza zagrozenie. Osoby, które z takich czy 
innych powodów posiadaja bron, musza bezwzglednie przestrzegac ponizszych regul, zeby 
zapobiec nieszczesliwemu wypadkowi.  

• Bron palna trzymana w domu powinna byc rozladowana, zabezpieczona, ukryta w 
zamknietym na klucz miejscu. Tylko rodzice powinni znac schowek i miec do niego 
dostep.  

• Bron i amunicja powinny byc przechowywane osobno - w zamknietych na klucz 
miejscach.  

• Rewolwer nalezy zablokowac przez takie ustawienie zapadki, aby magazynek nie mógl 
sie zamknac (lub nalezy zabezpieczyc spust); w pistolecie nalezy zabezpieczyc spust.  

W trakcie przegladania i czyszczenia broni nie wolno od niej odejsc nawet na sekunde; 
musi byc w zasiegu wzroku przez caly czas az do momentu zamkniecia jej w schowku na klucz.  

Rodzice, którzy sami nie posiadaja broni, powinni sie upewnic, czy w innych domach i miejscach, 
gdzie bywa ich dziecko, nie jest trzymana bron, a jesli tak, czy przestrzegane sa wszelkie 
mozliwe srodki ostroznosci. Przezornosc w tym wzgledzie jest bardzo zalecana, bo jak podaja 
statystyki, az 40 procent przypadków postrzalów u dzieci ponizej szesnastego roku zycia mialo 
miejsce w domach przyjaciól lub rodziny. Prawdopodobienstwo takiej tragedii dramatycznie 
wzrasta, jezeli dzieci pozostaja bez dozoru. 

Ryzyko gwaltownie wzrasta takze wtedy, gdy dzieci maja jednoczesnie dostep do broni i 
do alkoholu. Zostalo to potwierdzone wynikami badan dotyczacymi samobójstw mlodych ludzi. 



Wsród ofiar, które uzyly broni palnej, pieciokrotnie wiecej osób pilo alkohol bezposrednio przed 
targnieciem sie na wlasne zycie, niz wsród ofiar, które wybraly inny sposób pozbawienia sie 
zycia. Inne badania nad zabójstwami przez zastrzelenie wsród czlonków rodziny dowiodly, ze 
okolo 90 procent sprawców i ofiar bylo pod wplywem alkoholu lub narkotyków. 

Przecietne dziecko kazdego dnia oglada w telewizji wiele scen przemocy, wiekszosc z uzyciem 
broni palnej. Dzieci cechuje tendencja do nasladownictwa i dlatego staja sie bardziej agresywne 
po intensywnej dawce przemocy na ekranie. Rodzice powinni chronic dziecko przed skutkami 
ogladania przemocy w telewizji, na przyklad przez wspólne ogladanie wybranych programów i 
w ogóle ograniczanie czasu spedzanego przed telewizorem. Powinni wyrazac dezaprobate dla 
brutalnosci i przemocy i wpajac dziecku przekonanie, ze nie jest to dopuszczalny sposób 
rozwiazywania problemów. 

Dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i z zaburzeniami zachowania, zwlaszcza 
nastoletnie, sa bardziej od innych sklonne uzyc broni przeciw sobie lub przeciw komus 
innemu. Gdy dziecko staje sie nadmiernie agresywne, jest rozchwiane emocjonalnie i nie 
bardzo panuje nad swoim zachowaniem, rodzice powinni szukac pomocy u psychiatry 
dziecieco-mlodziezowego, nim bedzie za pózno. 


