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WSPARCIE OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRAUMY. 

W związku z trwającą w Ukrainie wojną oraz obecnością milionów osób uchodźczych 

na terenie Polski wydaje się, że w najbliższym czasie bardzo potrzebna będzie nam wiedza 

dotycząca traumy oraz zaburzeń związanych ze stresem traumatycznym (tzw. PTSD oraz 

Complex PTSD). Zapraszam zatem do zapoznania się z informacjami dotyczącymi tego, czym 

jest trauma, jak funkcjonuje osoba po doświadczeniu traumy i jak możemy wspierać takie 

osoby. Oczywiście obecna sytuacja sprawia, że naturalnie odnosimy temat do osób 

uchodźczych, jednak podpowiedzi te można wykorzystać u wszystkich osób z doświadczeniem 

traumy. Są to jedynie propozycje, sposobów pomocy mogą być setki w zależności od tego komu 

staramy się pomóc. 

 

Ważne! Opisane działania nie zastąpią psychoterapii, mogą ją jednak bardzo dobrze uzupełniać.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Agnieszka Zapart  https://agnieszkazapart.pl/obrazkoterapia 
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CO TO JEST TRAUMA? 

O traumie możemy mówić wtedy, gdy osoba doświadcza lub jest świadkiem sytuacji nagłej lub 

chronicznej, którą odbiera, jaką zagrażającą jej życiu lub zdrowiu. Człowiek w sytuacji traumy 

doświadcza utraty poczucia bezpieczeństwa oraz zasobów, które mogą mu pomóc poradzić 

sobie z tą sytuacją. To czy ktoś doświadczy traumy czy nie, jest doświadczeniem indywidualnym 

i zależy w dużej mierze od jego zasobów. Co to znaczy? Wypadek samochodowy u jednej osoby 

spowoduje traumę a u drugiej nie. Zależeć będzie to m.in. od wieku, intensywności 

doświadczeń, cech osobowości, poczucia bezpieczeństwa, więzi, wsparcia społecznego, 

uogólnionego radzenia sobie z emocjami. 

JAKIE WYRÓŻNIAMY RODZAJE TRAUMY? 

 Trauma prosta- jednorazowa np. wypadki komunikacyjne, akt terroru, katastrofy 

naturalne, gwałt, napad, nagłe straty. 

 Trauma złożona- chroniczna np. powtarzająca się przemoc, chroniczne zaniedbywanie 

emocjonalne, doświadczanie utraty zdrowia lub pełnej sprawności. 

JAK TRAUMĘ WIDZI NASZ MÓZG? 

Mózg możemy podzielić na 3 struktury: 

mózg gadzi (pień mózgu) odpowiada m.in. za podstawowe funkcjonowanie naszego 

organizmu: pracę serca, ciśnienie krwi, temperaturę, oddychanie, przyjmowanie pokarmu, 

odruchy, reakcje, sen, reagowanie na zagrożenia.  

mózg ssaczy (układ limbiczny) odpowiada m.in. za powstawanie, sterowanie i kontrolę reakcji 

emocjonalnych, uczenie się i pamięć długotrwałą. 

kora nowa (kora mózgowa) odpowiada m.in. za racjonalne i abstrakcyjne myślenie, 

planowanie, kontrolę zachowania, koordynację ruchową czy przewidywanie konsekwencji 

postępowania. 

http://www.pcprwejherowo.pl/
mailto:%20rz@pcprwejherowo.pl


 

  
 

str. 3 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
ul. Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo 

tel. 58 672 40 63 wew.23 
Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej 

www.pcprwejherowo.pl      e-mail:  rz@pcprwejherowo.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. „Latarnik. Pomoc dla pomagających w kryzysie COVID-19” WTTS. 

 

W SYTUACJI DOŚWIADCZANIA TRAUMY NASZ MÓZG SPRAWIA, ŻE: 

 następuje wyrzut adrenaliny, kortyzolu, wzrasta ciśnienie, 

 wytwarza się stan gotowości do reakcji, 

 upośledza się kontrola emocji i działanie pamięci, 

 poznawczo odbierasz tę sytuację jako zagrażającą, 

 do głosu dochodzi mózg gadzi, pomijając ssaczy i mózg ludzki. 

 

Np. wraz z przyjacielem ulegacie wypadkowi samochodowemu. Ty wysiadasz z samochodu, 

ale przyjaciel nie może się z niego wydostać. Nie patrząc na to czy to bezpieczne czy nie wybijasz 

gołą ręką szybę, wyciągasz przyjaciela z samochodu. Oddalacie się, wzywacie pomoc medyczną 

itp. Dopiero po przyjeździe karetki okazuje się, że Twoja ręka krwawi i masz w nią wbite szkło. 

Wcześniej tego nie zauważyłeś. Gdy po kilku dniach jesteś w domu, okazuje się, że nie pamiętasz 

momentu ratowania kolegi lub pamiętasz tylko jego fragmenty. Ponadto zachodzisz w głowę, 

skąd miałeś siłę na wybicie szyby. 
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Tak właśnie działamy w sytuacjach traumatycznych. Może się okazać, że za kilka tygodni 

doświadczenia tego wydarzenia będą nadal w Twojej pamięci, ale nie będą Ciebie już tak mocno 

obciążać. Nazwiemy to zintegrowaniem doświadczeń, a nasz mózg wróci do normalnego 

funkcjonowania.  

 

Może się jednak okazać, że pomimo upływającego czasu, doświadczenia te nie zostaną 

zintegrowane, a Ty nadal będziesz działał tak, jakbyś był w sytuacji zagrożenia. Wówczas możesz 

doświadczyć zaburzeń związanych ze stresem traumatycznym: PTSD (czyli Zespół Stresu 

Pourazowego) oraz Complex PTSD (czyli Złożony Zespół Stresu Pourazowego).  

 Możesz mieć poczucie, że nie pamiętasz tego, co się stało albo pamiętasz tylko kilka 

momentów danego wydarzenia. Zupełnie jakbyś chciał ułożyć puzzle, ale brakuje Ci kilku 

elementów. 

 Możesz unikać miejsc, ludzi, rzeczy, które przypominają Ci doświadczeniu traumy 

np. przestaniesz jeździć samochodem.  

 Może się zdarzać, że bez Twojej woli, nagle poczujesz, że znowu przeżywasz wydarzenia 

traumatyczne. Możesz nawet odczuwać te same emocje, to samo pobudzenie w ciele 

i reagować podobnie.  

 Może się okazać, że słysząc określony dźwięk, czując określony zapach, będąc 

w określonym miejscu sztywniejesz, zupełnie jakbyś się zamroził. 

 Możesz mieć trudności ze snem, koncentracją uwagi, rozdrażnieniem, nadmiernym 

lękiem. 

 

Ważne! 

Objawy te mogą utrzymywać się przez wiele lat. 

Jeśli zauważasz u siebie takie objawy- zgłoś się do specjalisty (psychoterapeuty lub lekarza 

psychiatry). 
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JAK WSPIERAĆ OSOBY PO DOŚWIADCZENIACH TRAUMATYCZNYCH? 

Czego nie robić? 

Nie pytaj od razu o trudne doświadczenia! 

Niektórzy z nas mają przekonanie, że "jak się o czymś trudnym powie, to się robi lżej na sercu". 

W zasadzie jest to prawda, ale w przypadku traumy lepiej od tego nie zaczynać. 

 

Dlaczego? 

W sytuacji traumy człowiek doświadcza poczucia braku bezpieczeństwa i utraty zasobów. 

Zatem, żeby wrócić do tych trudnych doświadczeń, musimy odbudować najpierw poczucie 

bezpieczeństwa i dostęp do swoich zasobów, żeby człowiek poczuł, że tym razem poradzi sobie 

z tą sytuacją. Ponadto, jeśli człowiek doświadczy traumy np. w wyniku bezpośredniej napaści, 

może zacząć odczuwać lęk przed wchodzeniem w nowe relacje. Paradoksalnie jednak, 

to właśnie dobre, wspierające relacje są czynnikiem leczącym osób po traumach. Zatem 

wsparcie warto zacząć od zadbania o poczucie bezpieczeństwa, relację i odbudowanie 

zasobów.   

JAK DBAĆ O POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? 

Poczucie bezpieczeństwa jest najbardziej pierwotną i podstawową potrzebą człowieka. Bez 

niego niemal nie jesteśmy w stanie rozwijać się, uczyć się nowych rzeczy, odczuwać 

i doświadczać świata, ponieważ cała nasza uwaga byłaby skupiona na tym, żeby przetrwać. 

Jak dbać o poczucie bezpieczeństwa osób po doświadczeniach traumatycznych? 

 Najpierw to co od lat jest znane z piramidy potrzeb, zaspokojenie potrzeb fizjologicznych 

(dach nad głową, ciepło, jedzenie, opieka medyczna itp.). 

 Wpływ i sprawczość. To, że możemy wpływać na cokolwiek daje nam poczucie kontroli, 

zmniejszając lęk. Zostawiaj wybór tam, gdzie jest to możliwe, nawet w najprostszych 

sytuacjach np. wybór posiłku, ubrania, filmu, który będziemy oglądać wieczorem. 

http://www.pcprwejherowo.pl/
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 Obserwacje. Może się okazać, że osoba będzie reagowała nadmiarowo np. podniesiemy 

głos, żeby przywołać psa, a osoba słysząc to, przestraszy się, popłacze lub wpadnie 

w złość. Może się okazać, że jest to dla niej wyzwalacz (tzw.trigger), który powoduje 

pobudzenia i wejście w stan obrony. Wyzwalaczy może być całe mnóstwo, mogą być to 

widoki, zapachy, dźwięki, słowa, uczucia...niemal wszystko. Czasami bardzo dyskretne 

i trudne do zauważenia. Im więcej w nas uważności na to co wpływa na zachowanie 

drugiego człowieka, tym łatwiej będzie nam pomóc. 

 My. Gdy sami będziemy w nieustannym lęku, trudno będzie nam być wsparciem dla 

osób po traumie. Dbajmy o siebie, wentylujmy się, dajmy sobie chwilę na odpoczynek.  

 Relaksacja. Pamiętajmy o dbaniu o nasze ciała, żeby obniżać znajdujące się w nich 

napięcie i pobudzenie. Wszelkiego rodzaju treningi relaksacyjne (np. treningu 

autogenne Schultza czy Jacobsona) wizualizacje, przywoływanie bezpiecznych 

wspomnień, sport, tańce, basen, nauka prawidłowego oddychania, muzyka relaksacyjna 

będą tutaj pomocne. W Internecie roi się od darmowych narzędzi, które można 

wykorzystać w tej sytuacji. 

 Zasady, stałość. Jeżeli to tylko możliwe stwórz plan dnia, którego będziecie się wspólnie 

trzymać. Wszystko co będzie stałe i przewidywalne zwiększa poczucie bezpieczeństwa. 

 Granice. Dbaj o nieprzekraczanie granic drugiej osoby, szczególnie jeśli chodzi o sferę 

ciała. Sam również nie zapominaj o swoich granicach. 

 Pytaj. Nie zakładaj, że musisz wszystko wiedzieć w tej sytuacji, każdy jest specjalistą 

od swojego życia, a jak wiadomo, kto pyta nie błądzi. 

 Emocje. Nie zaprzeczaj emocjom drugiej osoby, staraj się je dostrzec i rozumieć. 

Możliwe, że Ty w tej sytuacji czujesz strach i smutek, ale ona nie musi odczuwać tej 

sytuacji tak jak Ty. To jest jej sposób na radzenie sobie.  

http://www.pcprwejherowo.pl/
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Fot. Agnieszka Zapart  https://agnieszkazapart.pl/obrazkoterapia 

JAK DBAĆ O RELACJĘ? 

 Zrozumienie. Dziwisz się, że pomimo tego, że starasz się z całych sił, nie doświadczasz 

wdzięczności osób, które gościsz? To, że jej nie widzisz, nie oznacza, że jej nie ma. 

Pamiętaj, że pomimo tego, że osoba ma dach nad głową i jedzenie, nadal może być 

w ogromnym stresie, widzieć wszędzie zagrożenie i nadal kierować wszystkie swoje 

zasoby na "walkę o przetrwanie". Poza tym pamiętaj, że zazwyczaj rodzina czy 

przyjaciele zostali w Ukrainie, walczą, a może nawet giną w walce. To nie zwiększa 

poczucia bezpieczeństwa. 

 Rozmowa. Część z nas jest ciekawa opowieści osób uchodźczych, pytanie czy rozmowa 

o tych doświadczeniach ma zaspokoić jedynie naszą ciekawość czy ma być pomocą dla 

nich. Może też być tak, że Ty nie masz sił czy ochoty wysłuchania tych historii- pamiętaj, 

żeby o tym powiedzieć. Jeśli taka rozmowa jednak się odbędzie i dostaniesz 

przyzwolenie na zadawanie pytań, pytaj o to, czego jesteś gotowy wysłuchać. (Uwaga 

http://www.pcprwejherowo.pl/
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na rozmowy, które odbywają się przy dzieciach, ich zdolność przetwarzania trudnych 

doświadczeń jest zdecydowanie niższa niż u dorosłych). 

 Pomoc. Możesz mieć przekonanie, że "to tacy biedni ludzi i trzeba wszystko dla nich 

zrobić". Zatrzymaj się na chwilę przy swoim przekonaniu. Przypatrz się, co jest Twoim 

przekonaniem, a co jest faktem. Każdy ma swoje zasoby, z których może korzystać. 

Zazwyczaj nikt z nas nie lubi, gdy ludzie wylewają na niego morze pomocy i wsparcia, bo 

wzmacnia to poczucie bezradności. Podzielcie się zadaniami, zaczynając 

od najprostszego "kto robi śniadanie" po załatwienie formalności, szukania pracy, 

mieszkania itp. To pozwoli wzmocnić kompetencje i poczucie niezależności osób, które 

gościsz u siebie. 

 Pytaj o potrzeby, nie zakładaj, że wiesz. Pamiętaj, że każdy ma prawo podejmować 

własne decyzje, nawet takie, które wydadzą Ci się nierozsądne. Podpowiadaj, wspieraj, 

udzielaj informacji, ale nie oczekuj, że ktoś będzie robił tak, jak Ty byś chciał. 

 Strach. Boisz się, że zrobisz coś źle? Pamiętaj, to sytuacja, w której wszyscy się uczymy. 

Nikt nie ma gotowej recepty na wszystko. Bądź wyrozumiały również dla siebie. 

 Oczekiwania. Spodziewasz się, że osoby, które są pod Twoim dachem powinny ciągle 

płakać, a one wydają się być silne, a wręcz niewzruszone tym co się dzieje? Pamiętaj, 

że to dla nas jest nowa sytuacja, wiele z tych osób już nie raz uciekało, broniło się czy 

odbudowywało swój dom ze zniszczeń. Poza tym nadal są w sytuacji poważnego kryzysu 

i może być im trudno okazać całą paletę emocji.  

 Dbaj o siebie!!! 

 

JAK WYDOBYWAĆ I WZMACNIAĆ ZASOBY? 

Warto podkreślać, wzmacniać, pokazywać i wydobywać wszystkie zasoby, które ma dana 

osoba. Dopiero, gdy od nowa zbudujemy swoje zasoby, będziemy mieli siłę poradzić sobie 

z trudnymi doświadczeniami. W jakich obszarach ich szukać: 

 rodzina, przyjaciele, bliskie osoby, 

http://www.pcprwejherowo.pl/
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 wiedza, wykształcenie, możliwości rozwoju, 

 wszelkie nasze umiejętności, nawet te, które wydają nam się bezużyteczne, 

 system wartości, 

 przekonania na temat siebie, ludzi i świata, którymi się kierujemy w życiu, 

 dotychczasowe doświadczenia, trudności i sposoby radzenia sobie z nimi, 

 sukcesy, dokonania, osiągnięte cele, 

 zainteresowania, hobby, 

 sytuacja zdrowotna, sprawność fizyczna i intelektualna, 

 cechy charakteru, 

 funkcjonowanie emocjonalne. 

 

Jak możesz to zrobić? 

 Zachęć osobę do zrobienia czegoś, co ma szansę zakończyć się sukcesem. 

 Czasami łatwiej opowiedzieć o kimś niż o sobie, szczególnie dziecku. Gdy dziecko 

opowiada o jakieś sytuacji zapytaj, jakich swoich umiejętności użyło w tej sytuacji. 

To samo może się dotyczyć bohaterów książek czy gier np. jak myślisz, jakie cechy ma 

Robert Lewandowski, że osiągnął taki sukces. Co Cię z nim łączy? Itd. 

 Możesz odwołać się do wcześniejszych doświadczeń danej osoby, spróbuj dowiedzieć 

się, jak radziła sobie wcześniej, skąd wzięła siłę na działanie? 

 Pytaj, pytaj, pytaj. Zaciekaw się drugą osobą. 

 Wzmacniaj, świętuj każdy sukces (zaczynając od najmniejszych), bądź bardzo czujny na 

każdą rzecz, którą osoba zrobi, szczególnie nową. 

 Pokazuj sobą, odnoś się do siebie, do swoich umiejętności, ucz sposobu mówienia 

o sobie. 

 Motywuj do podnoszenia kompetencji, zdobywania nowej wiedzy. 

 Nie chwal jedynie końcowego efektu działania, zobacz wysiłek, czas, energię, którą 

druga osoba włożyła w wykonanie danego zadania. 

http://www.pcprwejherowo.pl/
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Fot. Agnieszka Zapart  https://agnieszkazapart.pl/obrazkoterapia 
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