
Wychowanie do Życia w Rodzinie  

 

 

Dzisiejszy  temat :  

Wobec choroby, cierpienia i śmierci. 

Na tej lekcji dowiecie się :   

o doświadczeniach choroby i różnych reakcjach najbliższych osób na cierpienie i ból, po 

przeżyciach związanych ze śmiercią w rodzinie , etapach żałoby i pamięci  o zmarłych 

 

Temat trudny i nie wakacyjny na koniec roku szkolnego ale niestety nie można  go pominąć , 

bo bardzo ważny. Każdego dnia media przekazują informacje o wypadkach i katastrofach, w 

których giną ludzie. Zwłaszcza teraz  w dobie pandemii  koronawirusa  jak często mamy 

informacje o ilości zgonów czy w Polsce , czy w innych krajach. ? Pamiętajmy za tymi 

liczbami kryją się ludzkie dramaty i smutki i cierpienia. 

 

Nie ma rodziny , która nie doświadczyłaby 

choroby lub śmierci kogoś bliskiego. Sytuacje 

takie mogą wywołać w życiu rodziny poważny 

kryzys. Dotychczasowy rytm codzienności ulega 

zaburzeniu i zmianom. W każdej rodzinie kłopoty 

związane ze zdrowiem są trudnym 

doświadczeniem, czasem niezwykle ciężkim do 

uniesienia. Diagnoza o nieuleczalnej chorobie jest 

wstrząsem. Budzi różne reakcje chorego i rodziny. 

Wymaga przystosowania się do nowej sytuacji. 

Bywa, że staje się przyczyną nieporozumień i 

konfliktów. Bywa , że czasami łączy rodzinę i 

wzmacnia więzi, ułatwiając pokonywanie 

przeszkód związanych z chorobą .Pojawia się 

świadomość , że chociaż życie przez jakiś czas nie będzie wyglądało tak samo , trzeba przez 

to przejść i odnaleźć się w nowej rzeczywistości .Osoba cierpiąca również musi zmierzyć się 

z informacją  o swojej chorobie. Z początku jest to szok , zaprzeczenie, później gniew, bunt, 

targowanie się o życie. Chory popada w przygnębienie , depresję lub apatię . ale są tez osoby, 

które do swojego stanu podchodzą ze zrozumieniem i akceptacją , przyjmując chorobę  jako 

coś naturalnego. Choroba w rodzinie to egzamin z miłości. 



Kiedy bliski odchodzi….. 

W XXI wieku nie lubimy myśleć o śmierci. Choroba , 

śmierć, cierpienie , starość  to tematyka  nieobecna w 

przestrzeni publicznej, w której  wszyscy mają być 

piękni i zdrowi. Jesteśmy nastawieni na przyjemności, 

więc uciekamy od cierpienia i negatywnych aspektów  

życia.  Śmierć odbywa się z dala od nas : w szpitalu, w 

domu seniora, w hospicjum. Śmierć ukochanego 

człowieka  jest zawsze bolesnym doświadczeniem, 

pełnym żalu, cierpienia, poczucia krzywdy, łez, czasem rozpaczy i buntu. Bez względu na to 

kogo się straciło, niezależnie od okoliczności i czasu- strata uderza w samo serce. 

Zwyczajowa żałoba po śmierci bliskiej osoby trwa około roku. 

 

Etapy  żałoby: 

1. Wstrząs , szok, otępienie. Występuje bezpośrednio po stracie. Dominują wówczas 

uczucia żalu, rozpaczy, gniewu, i lęku 

2. Zaprzeczenie sytuacji, niedowierzanie, dezorganizacja. Może towarzyszyć mu uczucie 

pustki. 

3. Właściwa  żałoba, którą charakteryzuje smutek i osamotnienie. Często pojawia się 

także drażliwość, poczucie bezradności, bezsilności i płacz. Ten etap może trwać od 

kilku miesięcy do nawet kilku lat ( np. w przypadku utraty dziecka) 

4. Ukojenie. Napady smutku i żalu są rzadsza i słabsze. Dostosowujemy się do nowej 

sytuacji, odnawiamy kontakty z bliskimi, z przyjaciółmi i nawiązujemy nowe 

znajomości. Nie żyjemy tylko przeszłością i pamięcią o zmarłym. Zaczynamy widzieć 

teraźniejszość i przyszłość. Pojawiają się serdeczne wspomnienia. 

5. Akceptacja straty, powrót do codzienności. Pojawiają się nowe cele , nadzieja, radość 

życia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Żałoba jest normalną i naturalną odpowiedzią naszej psychiki na stratę bliskiej osoby. Warto 

pamiętać , że to proces – trzeba dać sobie czas na jego przeżycie. To doświadczenie trudne i 

bolesne, jednak trzeba przez nie przejść , aby znowu odnaleźć pełnię życia.  Pamięć o 

zmarłych jest  pewnym elementem kultury.  W Polsce pamięć o zmarłych jest szczególnie 

kultywowana. Mnóstwo płonących zniczy, tłumy ludzi odwiedzających cmentarze to 

specyfika naszego kraju.  

 

„ PÓKI NAS KTOŚ PAMIĘTA, WCIĄŻ ŻYJEMY” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


