
Wskazówki do rozmowy z dziećmi i młodzieżą o śmierci Prezydenta Gdańska. 

Dla nauczycieli i rodziców. 

Wydarzenia, które miały miejsce mogą powodować dużo stresu i lęku u dzieci. Dzieci mogą 

zadawać wiele pytań.  

Uwaga! Rozmawiamy, a nie przeprowadzamy rozmowę. Jeśli nie jesteśmy w stanie 

porozmawiać skorzystajmy z pomocy psychologa. Każde zadane przez dziecko i młodego 

człowieka pytanie jest pytaniem dobrym i właściwym. Nam dorosłym może być bardzo 

trudno na nie odpowiadać. Dzieci i młodzi ludzie zadawać będą również pytania, na które nie 

znamy odpowiedzi.  

Dlaczego trzeba rozmawiać z dziećmi i młodymi ludźmi? 

I. Dzieci, niezależnie od wieku potrzebują, aby dorośli:  

a) dostrzegali ich przeżycia  

b) rozumieli je  

c) nadawali im znaczenie.  

 

II. Brak dostrzegania przeżyć, rozumienia ich, nadawania im znaczenia i 

uznawania ich ważności przez dorosłych uczy dzieci: 

a) zaprzeczania faktom,  

b) myślenia, że to, co widzą i czują jest nieważne,  

c) one same są bez znaczenia,  

d) od przerażenia, smutku i psychicznego bólu trzeba się odciąć,  

e) co w konsekwencji wywołuje obojętność na cudze cierpienie i lekceważenie 

własnych uczuć i przeżyć.  

 

O czym rozmawiać?  

I . Co się stało?  

- Nie żyje Prezydent Gdańska.  

- Zginął podczas koncertu WOŚP.  

- Zabił go człowiek, który go nienawidził.  

- To tragiczne wydarzenie.  

 

Każdy element tego faktu ma znaczenie i musi być poddany odrębnej refleksji.  

 

A. Śmierć jest stratą realną i psychiczną, o śmierci trudno jest nam rozmawiać i nie 

chcemy myśleć, że istnieje.  

 

B. WOŚP w życiu dzieci i młodzieży była zawsze i jest skojarzona z bezpieczeństwem, 

zabawą, uczuciem wspólnoty, poczuciem bycia dobrym. W to dobre, ufne 

doświadczenie wtargnęło niezrozumiałe, niepojęte zło.  

 



C. Nienawiść może zabić- dzieje się to wtedy, gdy ktoś nie czuje już miłości, przyjaźni, 

smutku, rozpaczy, strachu, winy i jest przekonany, że jedynie śmierć znienawidzonej 

osoby uwolni go od jego nienawiści. Śmierć znienawidzonej osoby nie uwalnia od 

odczuwanej nienawiści.  

 

D. Tragiczne wydarzenie wywołuje szok, przerażenie, bezsilność, bezradność.  

 

Skutki tragicznej śmierci Prezydenta Gdańska wywołują bolesne konsekwencje na dwóch 

poziomach:  

I . spostrzegania rzeczywistości zewnętrznej,  

II. oraz rzeczywistości wewnętrznej, psychicznej.  

Skutki na poziomie spostrzegania rzeczywistości zewnętrznej.  

A. Utrata podstawowej iluzji bezpieczeństwa. Nam dorosłym zależy, aby dzieci czuły, że 

wyrastają w bezpiecznym świecie i mimo naszej świadomości, że istnieje zło, nasze dzieci 

przed tą świadomością chronimy. Kontekst śmierci Prezydenta Gdańska konfrontuje dzieci z 

faktem, że istnieje zło.  

B. Niepokój, czy zostanie przywrócony podstawowy porządek świata, w którym zło jest 

ukarane w sposób, który nie czyni nas złymi. (Dzieci i młodzi ludzie słyszą, że dorośli radzą 

sobie z własnym niepokojem szukając winy w chorobie psychicznej, co stygmatyzuje osoby 

psychicznie chore i nie wyjaśnia zabójstwa z nienawiści).  

C. Strach, że ktoś zabije ich rodziców.  

Skutki psychiczne.  

Doświadczanie uczuć nienawiści jest wpisane w nasz rozwój psychiczny, a więc wszyscy jej 

doświadczamy. Nienawiść w zwyczajnym rozwoju jest łagodzona przez uczucia troski i 

miłości.  

A. Dzieci są przerażone, że czasem kogoś nienawidzą i boją się, że ich nienawiść i złość może 

zniszczyć rodziców  

B. Młodzi ludzie boją się, że nie zapanują nad siłą własnych uczuć, a ich przerażenie wzbudza 

fakt, że mają już fizyczne możliwości do dokonania niszczycielskiego aktu.  

 

Uwaga! My, dorośli bardzo przeżyliśmy tragiczną śmierć Prezydenta. Dzieci i młodzi ludzie 

mają prawo widzieć nasz ból i smutek i to, jak sobie z nim radzimy. Człowiek, który zabił jest 

naszym niepowodzeniem - nie dostrzegliśmy w porę, że dzieje się z nim coś bardzo złego, co 

może przekształcić się w zabójczy akt.  

 

 



Przykładowe pytania i odpowiedzi.  

1. Co się stało? Zginął prezydent, zabił go nieznany człowiek/pan. 

 2. Dlaczego zabił pana prezydenta? Nie wiemy tego, ale policjanci i lekarze rozmawiają z tym 

panem, aby zrozumieć, dlaczego to zrobił.  

3. Czy ten pan może jeszcze kogoś zabić? Ten pan jest teraz w miejscu, z którego nie może 

wyjść. Policjanci dbają o to, aby nikogo już nie skrzywdził.  

4. Czy ten pan był chory? Nie wiemy, czy ten pan był chory, ale wiemy, że nienawidził 

prezydenta.  

5. Czy ja też mogę tak nienawidzić? Czasem nienawidzimy kogoś lub coś, ale krótko i nam to 

przechodzi.  

6. A dlaczego temu panu nie przeszło? Zastanawiamy się, dlaczego mu nie przeszło, może 

myślał, że nikogo nie może prosić o pomoc i nikomu już nie wierzył?  

7. A dlaczego dorośli płaczą? Dorośli płaczą, bo bardzo jest im smutno i bardzo cierpią, że to 

wszystko się wydarzyło.  

Młodzi ludzie w gruncie rzeczy zadają takie same pytania, tylko poważniejszym językiem. 


