
„Wspieranie dziecka w czasie żałoby” 

W swojej pracy spotykam się często z trudnościami rodziców w poradzeniem sobie  

ze  wspieraniem dzieci w sytuacji śmierci bliskiej osoby. Po wstępnych rozmowach okazuje się często, 

że w takich chwilach dorosłym towarzyszą silne obawy o dzieci, o ich reakcje, dobrostan w związku  

z przekazywaniem im tragicznych informacji.  

Śmierć jest smutnym wydarzeniem. Przeraża, wiec staramy się uniknąć tego tematu,  

nie chcemy narażać dziecka na myślenie o sprawach nieodwołalnych i bolesnych. To, co związane  

ze śmiercią trudno wytłumaczyć dziecku. Łudzimy się, że jeszcze ma czas, spotka się z tym kiedy 

dorośnie, będzie bardziej gotowe na rozmowy o śmierci.  Po co je niepokoić, straszyć, budzić 

niepotrzebne lęki. To złudzenie, śmierć bowiem jest czymś naturalnym, nieodłącznym elementem 

naszego życia. Nie mamy pewności, kiedy się w nim pojawi. Temat śmierci nie jest dla dziecka 

nowością, na pewno widziało wcześniej martwe owady, zwierzęta przejechane na drodze, zabójstwa 

i śmierci na ekranie. Dzieci zauważają, to na co my nauczyliśmy już nie zwracać uwagi.  Rozmowa  

o umieraniu, tak naprawdę porządkuje wiedzę zdobytą w różnych okolicznościach. Prawdziwa, 

rzetelna wiedza jest niezbędna, zawsze radzimy sobie lepiej z tym na co jesteśmy przygotowani. Im 

więcej wiemy i rozumiemy, tym łatwiej nam zachować spokój, poczucie bezpieczeństwa. Dlatego 

ogromnie ważnym jest aby szukać informacji nawet na te najtrudniejsze tematy. Rzetelna wiedza jest 

dobrą przeciwwagą dla przepełnionych lękiem wyobrażeń i strasznych opowieści, które mogą tworzyć 

się w głowie dzieci. 

Żałoba, strata jest naturalnym doświadczeniem – naturalną reakcją organizmu, który próbuje 

zaadaptować się do zmienionej rzeczywistości. 

Wszyscy ludzie przeżywają żałobę po stracie. Towarzyszy jej cała mieszanka silnych, 

zmiennych uczuć o dużej intensywności i niekonsekwencji, które mogą niepokoić osobę ich 

doświadczającą oraz ludzi z jej otoczenia.  Wiedza o procesie żałoby ułatwia wszystkim poradzenie 

sobie z tym trudnym okresem i wyjaśnia zaskakujące często zachowania.  

Po pożegnaniu zmarłego, po pogrzebie wielu wydaje się, że wszystko powinno wrócić  

do normy. To jednak nie jest proste dla kogoś, kto stracił bliską osobę. On musi najpierw uporać się  

z wieloma bolesnymi uczuciami, temu służy żałoba. 

Okres żałoby może trwać kilka miesięcy, ale też kilka lat. Jedni ukazują swoje uczucia  

od początku, inni je ukrywają, a jeszcze inni odczuwają cokolwiek dopiero po pewnym czasie. Bywa 

też tak, że poziom radzenia sobie jest lepszy zaraz po pogrzebie niż po kilku miesiącach, dopiero 

wtedy ta informacja trafia do ich serca i zaczynają cierpieć bardziej niż po zdarzeniu. Taki sposób 

przeżywania, też jest normalny, choć mało zrozumiały dla otoczenia, które spodziewa się, że kilka 

miesięcy po stracie osoba powinna radzić sobie coraz lepiej, a jest odwrotnie.  

Podczas żałoby ludzie robią różne rzeczy, które pomagają im sobie poradzić w tym okresie. 

Niektórzy zamykają się w sobie, unikają rozmów o cierpieniu, płaczą w samotności, unikają spotkań 

ze znajomymi i przyjaciółmi. Są też tacy, którzy potrafią godzinami rozmawiać o zmarłym, 

wspominać dobre rzeczy, oglądać zdjęcia, czytać listy. Jeszcze inni uciekają z domu, bo zbyt 

przypomina im osobę, która umarła. Są i tacy, którzy poszukują pocieszenia i ulgi w jedzeniu, 

alkoholu. Mogą bać się, co będzie dalej, odczuwać ból w ciele, albo wędrujące bóle w różnych 

miejscach. Okresowo można odczuwać nieustającą senność. Ludzie w żałobie czasem mają trudności 

w panowaniu nad swoimi uczuciami. Wybuchają płaczem, utrudniają innym przeżywanie żałoby, albo 

złoszczą się, robią sobie wyrzuty, obwiniają innych. Takie zachowanie wynika często z potrzeby 

przetrwania, niezwariowania. Dlatego to co mówią i robią należy traktować jako przejaw bólu i 

okazać im wiele cierpliwości.  



Po stracie osoby bliskiej żałobę przeżywają rodzina, przyjaciele, znajomi. Zwykle można 

zaobserwować większość z pięciu etapów, bardziej lub mniej wyrazistych. Przejście przez fazy: 

 zaprzeczania/niewiary,  

 złości,  

 targowania się, (negocjacji),  

 smutku (depresji) i  

 pogodzenia się  

różnym osobom zajmuje więcej, a innym mniej czasu. Każdy przeżywa poszczególne etapy z większą 

lub mniejszą intensywnością, po swojemu. Kiedy ktoś umiera nie ma dobrych ani złych sposobów 

reagowania na to zdarzenie. Różne uczucia są normalne: smutek, złość, zaskoczenie, zawód, 

obojętność. Nie trzeba bać się ich okazywania, każde zachowanie jest w porządku, jeśli nie krzywdzi 

innych. Bardzo ważnym jest by O UCZUCIACH MÓWIĆ I JE OKAZYWAĆ, wielu obawia się, że 

mówienie o nich sprowadzi więcej smutku, ale tak nie jest. Dzielenie się smutkiem, lękiem, mówienie 

o złości, pozwala uczuciom się wydobyć, dają wówczas przestrzeń na spokój i wyciszenie. 

Niewyrażone emocje pozostają w ciele, mogą wywoływać ból, a nawet prowadzić do chorób. Czasami 

ludzie starają się wypychać je ze świadomości, aby mniej cierpieć, a czasem okoliczności nie sprzyjają 

żałobie (problemy dnia codziennego, intensywna praca, konieczność zajęcia się innymi). Wówczas 

nawet po dłuższym czasie wspomnienie zmarłego może wywołać wybuch żalu tak silny, jakby strata 

miała miejsce wczoraj. To przeraża, ale nie powinno. Lepiej pozwolić smutkowi i żalowi się ujawnić, 

przeżyć, przepracować je i prawdziwie odzyskać spokój. Ból nie będzie trwał wiecznie, a człowiek 

zostanie uzdrowiony i poczuje się lepiej, bo przestanie zużywać energię na spychanie tych uczuć  

do podświadomości. 

Dzieci i śmierć - wydawać by się mogło, że te słowa do siebie nie pasują. Dziecko to symbol 

początku życia, śmierć oznacza jego koniec. Często unikamy rozmawiania z nimi o śmierci. Nie 

znaczy to, że nie stykają się ze śmiercią, może przecież umrzeć np. ich dziadek, rodzic, brat, kolega, 

znajomy.  Taka postawa może wynikać z przekonania, że bolesne doświadczenia, jeśli się o nich nie 

mówi, znikają? Potrzeba chronienia dzieci, jest zrozumiała, jednak na dłuższą metę okazuje się, że nie 

są nam za to wdzięczne, a nawet mogą mieć do nas żal, że zostały wykluczone i odizolowane. Dzieci 

mają takie same potrzeby, jak dorośli. Można na chwilę odsunąć temat śmierci i uczucia z nią 

związane, ale trzeba w końcu będzie do nich wrócić i pomóc je dziecku „przepracować”. Dzieci  

i młodzież też staną kiedyś w obliczu straty, a MY, DOROŚLI, POWINNIŚMY POMÓC IM 

PORADZIĆ SOBIE Z TĄ SYTUACJĄ. Zdarza się, że dzieci zadają nam pytania, na które nie 

potrafimy odpowiedzieć, jednak lekceważąc obowiązek udzielenia odpowiedzi na pytania, 

zostawiamy młodych ludzi sam na sam z tajemnicą życia i śmierci, ze strachem przed śmiercią, ze 

stratą osoby, która ich kochała i którą oni darzyli uczuciem, a to może być niebezpieczne. Dzieci 

potrafią radzić sobie w trudnych sytuacjach, ale POD WARUNKIEM, ŻE DOROŚLI POMOGĄ 

IM JE ZROZUMIEĆ.  

Aby pomóc dzieciom w ich smutku, trzeba brać pod uwagę to, na jakim etapie rozwoju są, 

wiedzieć, jak (zależnie od wieku) zareagują. Dzieci przeżywają żałobę tak samo jak dorośli, pojawia 

się u nich cała gama uczuć i reakcji, np. przechodzą długie i intensywne okresy smutku, 

niedowierzanie, złość, lęk, dezorientację, poczucie winy, czy obwinianie innych. Dorośli mają jednak 

nad nimi przewagę, są dojrzali, natomiast w przypadku dzieci strata może zaburzyć ich rozwój, 

dlatego warto z nimi rozmawiać.  

Na początek zapytajcie wasze dziecko, czy rozumie, co się stało, a potem odpowiedzcie  

na jego pytania prostym i zrozumiałym językiem. Przekażcie mu PRAWDĘ delikatnie, z miłością,  

i zapewnijcie WSPARCIE. To, jak rozmawiacie z dzieckiem, powinno być dostosowane do jego 

wieku i możliwości poznawczych. Należy powiedzieć prawdę i nigdy nie wycofywać się z tego, co 

zostało już powiedziane.  



Warto pamiętać, że dzieci rozumieją rzeczy dosłownie, dlatego należy być ostrożnym  

i uważnym podczas rozmowy z nimi. Mówiąc zamiast „umarł” -  „zasnął” możemy spowodować, że 

dziecko pomyśli, że zatem zaraz się obudzi, jeśli tak się nie stanie, może zacząć bać się zasypiać, bo 

też się nie obudzi. Podobnie określenie „odszedł” może sugerować, że wróci, lub powodować złość  

u dziecka, bo odchodzimy z własnej woli. 

Aby dorosły mógł wspierać dziecko, najpierw potrzebuje znaleźć wsparcie dla siebie. Często 

przeżywając żałobę, jest w kryzysie, sam potrzebuje tego wsparcia, dlatego jeśli czuje taką potrzebę 

powinien skorzystać ze wsparcia innych, może np. umówić się z psychologiem.  

Dorośli często boją się, że zaszkodzą rozmawiając z dzieckiem, nie wiedzą czego się 

spodziewać, nie podejmują działania. Ważne jest wejście w kontakt z dzieckiem, obserwowanie jego 

reakcji, podążanie za nim, ono da znać co mu odpowiada, co nie (dzieci potrafią zawiesić kontakt, 

zmienić temat, gdy im on nie służy). Jeśli dziecko ma BLISKOŚĆ WAŻNEGO DOROSŁEGO czuje 

się bezpiecznie i potrafi regulować swoje potrzeby. W sytuacji straty dziecko potrzebuje przede 

wszystkim, żeby nie zostało samo, być w rodzinie, być razem z bliskimi, być w relacji z minimum 

jedną bliska osobą. 

 TO NIE STRATA TRAUMATYZUJE, TYLKO SAMOTNOŚĆ,  

dlatego dziecko w żałobie potrzebuje być: 

 RAZEM W EMOCJACH, wspólnego przeżywania emocji, w atmosferze bezpieczeństwa  

i akceptacji, wspólnie z kimś kto potrafi przyjąć, zaakceptować uczucia dziecka (również 

złość, obwinianie), rozmawiania o nich, wspólnego płaczu, ale też towarzyszenia w zabawie, 

gdyż dzieci często więcej okazują poprzez zabawę, podczas wspólnego oglądania filmów, 

bajek, czytania, rysowania, trudniej może im to przychodzić w rozmowie; nie należy z góry 

zakładać, co czuje dziecko, chłopcy często maskują żałobę złością, gniewem; ważniejsze jest 

nie to, co mówimy, ale że słuchamy. 

 RAZEM W RYTUAŁACH i aktywnościach, ważne jest przygotowanie dziecka do udziału  

w pogrzebie, jako formie pożegnania, sprawdzenie i uszanowanie jego gotowości do brania  

w nim udziału, ważne, żeby wiedziało jak uroczystość będzie przebiegać, co się będzie po 

kolei działo; na pytania należy odpowiadać wprost, to wiedza, którą młoda osoba przyjmie, 

makabryczne szczegóły nie są potrzebne, ale prosta prawda tak. Podczas pogrzebu powinien 

być ktoś bliski, kto się zajmie dzieckiem, będzie podążał za jego potrzebami. Jeśli nie chce 

ono wziąć udziały w ceremonii warto dotrzeć do konkretnych przyczyn, bo często niechęć 

wynika z obaw, które możemy rozwiać, nie należy jednak zmuszać. 

 RAZEM W CODZIENNOŚCI, domowa rutyna daje poczucie bezpieczeństwa i stałości, 

powinna uwzględniać realne możliwości i potrzeby dziecka, rytuały są ważne, pomagają 

wrócić  

do normalności, stałe punkty dnia dają poczucie stabilności, nie należy jednak zapominać, że 

sytuacja jest obciążająca i dziecko nie będzie funkcjonować na miarę swoich poprzednich 

możliwości np. w szkole, wymagania nie mogą być zbyt wysokie. 

Dziecko w żałobie potrzebuje też: 

 PRAWDY – prawdziwej historii na temat tego co się stało, nawet trudnej, co będzie się 

działo, tworzenie tabu utrudnia wyrażanie emocji, dziecko samo zaczyna się domyślać, 

często tworząc niezdrowe interpretacje, 

 OTWARTEJ ROZMOWY, 

 PROSTYCH KOMUNIKATÓW, 

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA, 

 NIE TWORZENIE TAJEMNIC, 

 INFORMACJI, ŻE TO NIE JEGO WINA, 

 ZAPEWNIENIA, ŻE NIE ZOSTANIE SAMO, 



 OPOWIEŚCI NA TEMAT ŚMIERCI I ŻYCIA PO ŚMIERCI (wiarygodnych, 

zgodnych z przekonaniami rodziców, ale też takich, z jakimi może spotkać się w kulturze, 

mediach, od innych osób w społeczeństwie). 

Każde dziecko, które wie już, co znaczy kochać, jest wystarczająco dojrzałe, by przeżyć 

żałobę, ale nie potrafi jeszcze opisywać i wyrażać jej tak jak dorośli. Aby móc zapewnić dziecku 

właściwe wsparcie, powinniście sami zrozumieć własne emocje związane ze śmiercią bliskiej osoby.  

Warto poszukać pomocy specjalisty, gdy: 

 Pojawiają się myśli samobójcze, samookaleczenie.  

 Występuje zagrożenie stanu somatycznego (nie spanie, nie jedzenie – do miesiąca są to 

normalne reakcje). 

 Pojawiają się nasilone bóle o podłoży psychosomatycznym. 

 Występuje długotrwałe, kilkumiesięczne zamrożenie uczuć, także w formie długotrwałego 

spędzania czasu przed komputerem. 

 Występuje negowanie i długotrwałe zaprzeczanie faktowi śmierci. 

 Występuje długotrwała izolacja od rówieśników, bliskich (brak dynamiki w tym zakresie). 

 Pojawia się duże nasilenie agresji – zagrażającej osobom z otoczenia. 

 Przebieg żałoby nie zmienia się przez dłuższy czas. 

 Występuje niemożność wyrobienia się z podstawowymi obowiązkami przez dłuższy czas. 

 Brak jest wspierającego środowiska, (rodzic zbyt pogrążony w żałobie, nie ma bliskich 

dających wsparcie).  

We wspieraniu dziecka w żałobie pomocne mogą okazać się następujące pozycje: 

 Elżbieta Zubrzycka „Trudne pytania dla dorosłych. Jak rozmawiać o stracie, tęsknocie  

i dziecięcych lękach. Optymistycznie i pogodnie.” 

 Elżbieta Zubrzycka „Motylek dla dzieci. Pogodne i optymistyczne opowiadania o stracie, 

tęsknocie i dziecięcych lękach.” 

 https://tumbopomaga.pl/dla-rodzicow-i-opiekunow/zaloba-poradnik-dla-rodzicow-i-

opiekunow  

 http://naglesami.org.pl/poradnik_nagle_sami.pdf dla dzieci: 

 Pernilla Stalfelt „Mała książka o śmierci”  

 Catarina Kruusval „Jabłonka Eli” 

 Maike Lauther – Pohl „Skąd właściwie wiemy jak jest Bóg?” 

 Amanda Eriksson „Czarne życie” 

 Buscaglia Leo F. „Jesień liścia Jasia” 

 Asa Lind „Chusta babci” 

 Aneta Zychma „Tadzik i rak. Bajka pomagająca radzić sobie ze stratą”  

 „Gdy ktoś odchodzi” 

Filmy: 

 Odlot, 

 Sekrety Morza, 

 Król Lew, 

 Coco, 

 A monster calls. 

 

 

 

 

https://tumbopomaga.pl/dla-rodzicow-i-opiekunow/zaloba-poradnik-dla-rodzicow-i-opiekunow
https://tumbopomaga.pl/dla-rodzicow-i-opiekunow/zaloba-poradnik-dla-rodzicow-i-opiekunow
http://naglesami.org.pl/poradnik_nagle_sami.pdf


Telefon wsparcia w żałobie 800 108 108  www.naglesami.pl 

 

Magdalena Pękalak-Pawłowicz 

 
Opracowano w oparciu o: 

 Elżbieta Zubrzycka „Trudne pytania dla dorosłych. Jak rozmawiać o stracie, tęsknocie i dziecięcych lękach. Optymistycznie i pogodnie.” 

 Webinar „Jak wspierać dziecko w żałobie?” Adam Lis, Fundacja Nagle Sami. 

 http://naglesami.org.pl/poradnik_nagle_sami.pdf  

http://www.naglesami.pl/
http://naglesami.org.pl/poradnik_nagle_sami.pdf

