
Dobrze, że jesteś z nami! 
Twoja decyzja, żeby chronić życie swoje i swoich bliskich jest słuszna 

 

Przeżywszy wojnę lub uciekając przed nią możesz doświadczać skutków zdarzenia traumatycznego: 

 

Możesz odczuwać: 

• lęk, który może trwać ciągle lub pojawiać się nagle, np. o określonej porze  

• ciągły wewnętrzny niepokój,  

• obniżenie nastroju,  

• drażliwość, wybuchy gniewu,  

• trudność w przeżywaniu przyjemnych emocji np. radości,  

• bezsilność w różnym nasileniu, 

• przygnębienie, smutek, rozpacz , 

• poczucie winy, żalu 
 
 

PAMIĘTAJ…. 

To jest naturalne, w tej NIE normalnej sytuacji, w której się znalazłeś.  

Twoje ciało również reaguje: 

• Możesz czuć, że Twoje ciało jest w ciągłym napięciu „gotowe odpowiedzieć na atak” albo 

możesz mieć trudność z czuciem swojego ciała jakby było „zamrożone”, niedostępne.  

• Możesz mieć: uczucie przyśpieszonego bicia serca, płytkiego oddechu, trudności w 

nabieraniu powietrza, uczucie kłucia  w klatce piersiowej, nudności, omdlenia, biegunkę, 

drętwienia, bóle całego ciała, brak apetytu lub wzmożony apetyt, kłopoty ze snem, koszmary 

senne 

• Możesz czuć się tak jakbyś zaraz miał „zwariować”, czuć się nierealnie jakbyś tracił kontrolę 

nad sobą i swoim ciałem 

• Możesz nie chcieć kontaktu z innymi,  

• Mogą pojawić się niekontrolowane wybuchy agresji i gniewu 

• Możesz nie pamiętać, lub pamiętać fragmentarycznie 

• Odczuwać potrzebę płaczu 

 

Pamiętaj!!!! 

To wszystko są naturalne reakcje na nienaturalne wydarzenia 

Ponadto mogą pojawiać się: 

• trudności w koncentracji uwagi, odrętwienie, otępienie,  

• chaos w myślach, uczuciach i zachowaniu, myśli katastroficzne,  

• poczucie niesprawiedliwości,  



• myśli dotyczące chęci skrzywdzenia innych,  

• niechciane (natrętne) myśli na temat wojny, przyszłości, 

• bardzo realistyczne wizje przeszłych doświadczeń i możesz mieć wrażenie jakby to działo się 
obecnie  

• myśli o tym, że świat to niebezpieczne miejsce 

 
Są to reakcje, przeżycia, stany  dla większości przemijające  a u części osób 
przemijają przy wsparciu specjalistów 

Co możesz zrobić? 

• Daj sobie czas 

• Jeśli potrzebujesz płacz  

• Wyśpij się 

• Jeśli masz potrzebę angażuj się w działania 

• Staraj się skupiać na tym co „tu i teraz” 

• Jeżeli potrzebujesz o tym mówić, rozmawiaj na ten temat z osobami, z którymi 
dobrze się czujesz 

• Szukaj kontaktu z osobami, które przybyły do Polski wraz z Tobą i są w podobnej 
sytuacji  

• Szukaj wiadomości z wiarygodnych źródeł dotyczących Twojego kraju 

 

Pamiętaj!!!! 

• Nie na wszystko możesz mieć wpływ.  

• Myśl o tym co pozostaje w zasięgu twoich możliwości, nawet drobne rzeczy dostępne dla 

ciebie mają ogromne znaczenie. 

• Jeżeli niepokoiłoby Cię długie trwanie tych stanów szukaj pomocy u specjalistów  

 

Punkty informacyjne: 

• Punkt Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych, tel.: 530 220 954, 32 22 44 390 

(wew.116) 

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie, tel. 784 931 964 

• Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej w 

Mikołowie NZOS PsycheMed, tel. 508 228 749 

• Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „Zmiana” w 

Mikołowie, tel.: 32 22 64 176, 788 002 580 

 

 

 

 


