Jersey – nowy rok szkolny...
Londyn, 8 września 2011

Już pojutrze, 10 września 2011, w Polskiej Szkole Sobotniej w St. Helier rozpocznie się
nowy rok szkolny. Tym razem będzie to inauguracja zupełnie inna, niż wszystkie. Uczennicą
tej szkoły była jedna z Ofiar niedawnej tragedii, jaka wydarzyła się na Jersey. Sześcioletnie
dziecko pozbawione życia wraz z braciszkiem, mamą, dziadkiem, „ciocią” i jej córeczką, nie
pojawi się na tej uroczystości... Pytanie: „Gdzie ona jest?”, już padające z ust małych dzieci,
które tam będą, to nie wszystko, co na szczęście nie pozostawiamy tam bez odpowiedzi.
„Jak to wytłumaczyć?” – to tak samo ważna kwestia poruszana przez rodziców. I odpowiedź
na te trudne dylematy starała się będzie udzielić bezpośrednio na Jersey psycholog pracująca
w Londynie – Katarzyna Buczek, wykładająca także na Polskim Uniwersytecie Na Obczyźnie.
W odpowiedzi na apel dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej w St. Helier – Dominiki Nalichowskiej,
Polski Uniwersytet Na Obczyźnie oraz Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie delegują
psychologa – Katarzynę Buczek, do przeprowadzenia z Polakami na Jersey dedykowanych spotkań
z zakresu poradnictwa i wsparcia psychologicznego w ramach rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
- „Dramat, jaki tam się rozegrał, nie ma wyłącznie rodzinnego wymiaru. Nie jest też tak, że dotyczy
on tylko wąskiego grona ludzi w mniejszym czy większym stopniu znających Ofiary. W pewnym
sensie sprawa odbija się echem na całą wspólnotę polską zamieszkującą na tej względnie niedużej
wyspie brytyjskiej.” - mówi Katarzyna Buczek i dodaje: „Staje się to szczególnie widoczne w
momencie rozpoczęcia nowego roku szkolnego, kiedy dorośli muszą udzielić odpowiedzi na pytanie
kilkulatków – co tak naprawdę przydarzyło się ich szkolnej koleżance? Nikt z nas w życiu
codziennym nie jest przygotowany do udzielania najmłodszym odpowiedzi na tak trudne pytania.”
O tym, jak to robić i jak radzić sobie z psychologicznymi konsekwencjami tej obciążającej sytuacji
Pani Buczek będzie rozmawiać już w piątek wieczorem z nauczycielami, w sobotę zaś z rodzicami.
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