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Słyszałem nieraz pieśni o bitwach i wyobrażałem sobie, słuchając ich, że klęska może być pełna 

chwały. Ale teraz widzę, że to rzecz straszna, by nie rzec: rozpaczliwa. 

J.R.R. Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem 

 

 

 

Jak opowiedzieć dziecku o wojnie?  

 
 

Miało być o czymś zupełnie innym. Może o Dniu Kobiet, może o budzącej się do 

życia wiośnie…? Ale wydarzenia, które od 24 lutego mają miejsce za naszą wschodnią 

granicą, skutecznie odwracają od wszystkiego (nie tylko moją) uwagę. Z przerażeniem 

słuchamy kolejnych doniesień o wojnie. O tym, co nie powinno się nigdy wydarzyć, ani 

tam, ani w żadnym innym miejscu na świecie. Te informacje docierają także do dzieci, 

które coraz częściej pytają, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi? Czym jest 

wojna? Dlaczego ma miejsce, skoro przynosi tyle zła? 

 To niezwykle trudny temat, co nie oznacza, że należy go unikać, nie odpowiadając na 

związane z nim pytania, stawiane przez najmłodszych. Z pomocą w mierzeniu się                    

z wyzwaniem opowiedzenia dzieciom o wojnie mogą przyjść oczywiście książki.                       

I rzeczywiście, coraz więcej rodziców pyta w bibliotece o takie pozycje, które pozwolą 

przybliżyć takie zagadnienia, jak konflikty zbrojne, ale i związane z nimi procesy, tj. 

migracje, przesiedlenia, prześladowania na tle rasowym lub religijnym. Co wybrać?  

 Na początek cofnijmy się o kilkadziesiąt lat. W książce Pawła Beręsewicza Czy wojna 

jest dla dziewczyn? poznajemy historię II wojny światowej oczyma małej dziewczynki: 

zdziwionej, zaskoczonej, zalęknionej. Wybuch wojny sprawia, że zaczyna ona szukać 

odpowiedzi na pytania o sens i celowość takich wydarzeń, o brutalność, o naloty i spadające 

wokoło bomby. Pyta o to, z czym wiążą się otaczające ją, straszne wydarzenia. A zatem          

o wszystko to, czego absolutnie nie powinna doświadczyć w swojej dziecięcej rzeczywistości. 

Rozłąka z rodziną, wybuch Powstania Warszawskiego, wstąpienie do harcerstwa… Być może 

do tej pory myślała, że wojna nie jest dla dziewczyn, a jednak przyszło jej się z nią zmierzyć. 

Musi nauczyć się panować nad emocjami i radzić sobie samemu w nowej, niechcianej 

rzeczywistości.  



 Joanna Papuzińska (czytelnicy znają zapewne napisaną przez nią wcześniej Asiunię)    

w książce Mój Tato szczęściarz przenosi młodego czytelnika do czasów Powstania 

Warszawskiego. Główną narratorką jest mała dziewczynka - Asiunia. Wspomina opowieści 

swojego taty, który brał udział w Powstaniu, ale nie jako aktywnie walczący żołnierz.  

Podczas wspólnych spacerów po Warszawie opowiadał swoim dzieciom, jak był wówczas 

żołnierzem pokojowym: opiekował się ludnością cywilną, pracował jako sanitariusz. Pomagał 

ludziom szukać schronów i dróg ucieczki, organizował jedzenie. Dziewczynka jest świadoma 

tego, że nieraz cudem uniknął śmierci. To książka o wielkiej tragedii, ale i niebywałym 

szczęściu. I o tym, jak dostrzegać to, co ważne.  

Z kolei Dzieci, których nie ma i Bezsenność Jutki to książki opowiadające o trudnej   

i często pomijanej historii łódzkiego getta. W pierwszej z nich, przeznaczonej dla starszych 

dzieci, Renata Piątkowska opowiada o Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in 

Litzmannstadt – mieszczącym się w Łodzi przy ul. Przemysłowej gettcie. Pierwszym na 

terenie okupowanej Polski, drugim co do wielkości (po warszawskim). W książce czytamy     

o obozowej codzienności: o tym, jak wyglądały mieszkania, jak pracowano, jak traktowano 

osoby chore, a jak takie, które buntowały się przeciwko okrucieństwu. Autorka pisze 

przystępnym, bardzo obrazowym językiem. Stosuje krótkie zdania, które bardzo dobrze 

oddają emocje, jakie zapewne towarzyszyły osadzonym w obozie dzieciom. Dzięki tej 

prostocie i bezpośredniości przekazu, w możliwie skondensowany, a zarazem czytelny sposób 

opisuje ogrom okrucieństwa, jaki miał miejsce na terenie getta.  

Natomiast Bezsenność Jutki autorstwa Doroty Combrzyńskiej-Nogali adresowana jest 

do nieco młodszych czytelników. Bohaterką książki jest Jutka, kilkuletnia dziewczynka, która 

wraz z ciocią i dziadkiem mieszka w Litzmannstadt Ghetto. Jutka jest jeszcze dzieckiem, ale 

dzięki swej odwadze stara się oswajać otaczającą ją, straszną rzeczywistość: bawi się              

z innymi dziećmi, wsłuchuje się w opowieści dziadka i przyjaźni z dziewczynką, która 

zamieszkuje po drugiej stronie ogrodzenia, poza granicami getta. 

O rzeczywistości w getcie opowiada także książka Mama zawsze wraca Agaty 

Tuszyńskiej ze wspaniałymi ilustracjami Iwony Chmielewskiej. To historia dziewczynki, 

która w wieku 2 lat trafiła do getta. Aby mogła przeżyć, mama ukrywała ją w piwnicy. To 

tam spędziła kilka miesięcy, odizolowana od świata zewnętrznego. Pozostawiona tylko          

z ulubioną lalką i szeregiem wspomnień. To opowieść o życiu w niewoli - z perspektywy 

dziecka - opowiedziana przez osobę ocalałą z Zagłady. Ale i o więzi tak silnej, że nie zerwie 

jej nawet śmierć. Uzupełniona ilustracjami, które w niezwykle subtelny sposób oddają 

okrucieństwo tamtych wydarzeń. 

Przenieśmy się teraz poza granice naszego kraju. Syberyjskie przygody Chmurki 

Doroty Combrzyńskiej-Nogali to książka o małej dziewczynce, która próbuje zrozumieć, 

dlaczego nie może mieszkać w Polsce i co to znaczy, że jest wysiedleńcem. Dziewczynka 

opowiada, jak radzi sobie z syberyjską codziennością: o znajomych, o swoim ulubionym 

kocie, o zabawach na śniegu… Książka stanowi doskonałe wprowadzenie do dyskusji            

o masowych deportacjach Polaków na Syberię, jakie rozpoczęły się w 1940 roku. O nowej 

rzeczywistości, o trudnym dzieciństwie i o tęsknocie za ojczyzną. 



Sięgnijmy także po książki, które opowiadają o konfliktach zbrojnych i ich 

konsekwencjach w innych miejscach na świecie, aby pokazać dzieciom, że nie tylko Polacy 

zmagali się z problemami, jakie z tego wynikają.    

Która to Malala? to niezwykła opowieść o dwunastoletniej dziewczynce, która 

zdecydowała się zaryzykować swoje życie w obronie sprawiedliwości. Malala pochodzi          

z Pakistanu, gdzie na skutek działań talibów wprowadzono restrykcyjne prawo, nakazujące 

kobietom zakrywanie twarzy chustą. Opisana przez Renatę Piątkowską historia Malali 

udowadnia, że warto walczyć do końca i pomagać słabszym, nawet jeśli wiąże się to                

z koniecznością przeciwstawienia się o wiele silniejszemu wrogowi. Nasza bohaterka 

sprzeciwiła się opresyjnemu systemowi, by podjąć walkę o prawa kobiet, inspirując tym 

samym kobiety na całym świecie. 

Ta sama autorka w książce Hebanowe serce opisuje historię małego chłopca o imieniu 

Omenka, który musiał uciekać wraz z rodziną z ogarniętej konfliktem Libii, przez Morze 

Śródziemne do Europy. Podczas niebezpiecznej i niezwykle uciążliwej podróży nie opuszcza 

ich strach, ból, upał, brak jedzenia, ale i nadzieja na lepsze życie na innym kontynencie. To 

jednak nie wszystko, co towarzyszy Omence w drodze do wolności. Jest jeszcze coś, talizman 

– tytułowe hebanowe serce - który daje naszemu bohaterowi siłę i wiarę w to, że ich podróż 

skończy się dobrze…  

Z kolei Tandżin, bohater książki Rafała Witka Chłopiec z Lampedusy, uciekał            

z ogarniętej wojną Erytrei zupełnie sam. Oczywiste jest również, że ludzie opuszczający 

niebezpieczne tereny, zazwyczaj nie zabierają ze sobą zbyt wiele poza plecakiem lub 

reklamówką z najpotrzebniejszymi rzeczami. Karim z książki Lilianny Bardijewskiej Kot 

Karima i obrazki zabrał ze sobą ukochanego kotka o imieniu Biss. Chłopiec ucieka z Syrii,    

a zwierzątko o którym mowa w historii jest wszystkim, co posiada.  

Nieco starsze dzieci może zaciekawić Wojna skowronków, książka, którą napisał 

Hilary McKay. Opowiada historię nastolatków, którym przyszło dorastać w czasach I wojny 

światowej. Wybory, związane z edukacją, więzi rodzinne i przyjaźnie, beztroskie wakacje…, 

na to wszystko cień rzucają działania wojenne, które sprawiają, że wiele planów legnie           

w gruzach, wiele relacji ulegnie osłabieniu. Jak odnajdą się w tym główni bohaterowie 

opowieści: Clarry, Peter i Rupert? 

I wreszcie książka chyba najbardziej aktualna, choć napisana jeszcze przed 

rozpoczęciem obecnego, rosyjsko-ukraińskiego konfliktu, Teraz tu jest nasz dom. Barbara 

Gawryluk przedstawia w niej Romusia, chłopca z Ukrainy. Romuś z rodziną mieszka             

w Doniecku, gdzie pewnego dnia zastaje go wojna. Czytając tę opowieść, patrzymy oczami 

dziecka na narastający konflikt w miejscu, gdzie do tej pory było bezpiecznie. Romuś widzi 

pożary, słyszy bombardowania… i musi uciekać. Dociera wreszcie do ośrodka dla 

uchodźców, gdzie znajduje się w zupełnie innym, nieznanym mu środowisku. Nie może 

zrozumieć, czym jest wojna i dlaczego w ogóle musiał uciekać. Boi się, że już nigdy nie 

wróci do swojej ojczyzny: Ukrainy. A w Polsce musi się odnaleźć w nowej rzeczywistości,    

w nowym domu, w nowej szkole.  



To historia o trudnych wyborach, o aklimatyzacji, potrzebie zrozumienia i otwartości, 

o empatii. O świadomości tego, że każdy z nas jest inny, ale każdy chce być wolny                   

i bezpieczny. O wszystkich tych wartościach, które są nam tak bardzo potrzebne, zwłaszcza 

teraz.  

Powyższe książki (poza Mama zawsze wraca i Wojna skowronków), to jedynie kilka    

z serii Wojny dorosłych – historie dzieci, wydanych przez Wydawnictwo Literatura. 

Wszystkie niezwykle ważne i ponadczasowe, polecane przez psychologów i pedagogów. 

Opowiadają o burzliwej historii naszego państwa, o historii Europy, ale i o konfliktach           

w innych częściach świata. A także o zróżnicowaniu kulturowym i o wielokulturowości. Co 

istotne, zazwyczaj narratorem tych opowieści są dzieci: to z ich perspektywy poznajemy 

wiążące się z wojną traumy, ich oczyma obserwujemy tragiczne wydarzenia, ich emocje 

opisują nam świat. 

Niestety ostatnie wydarzenia pokazują, że wojna to nie tylko historia. To coś, co dzieje 

się również obecnie, tuż obok nas. Aby spróbować zrozumieć mechanizmy, jakie ją 

powodują, warto sięgnąć po książki, które starają się wyjaśnić genezę konfliktów jako takich. 

Tu nieoceniona jest zapewne książka pod jakże przewrotnym tytułem: Bajka                

o Wojnie. Zazwyczaj bajka kojarzy się nam z utworem lekkim, żartobliwym, przyjemnym. 

Ale bajka, to także utwór z morałem. Utwór, którego bohaterami mogą być nie tylko ludzie, 

ale także zjawiska, które uosabiają ludzkie cechy. Tak jest i w tym przypadku. W książce 

Joanny Rudniańskiej przenosimy się do Japonii, do czasów zrzucenia bomby na Hiroszimę. 

Poznajemy metaforyczną bohaterkę o imieniu Wojna. Wojna lubiła parady i okrzyki, lubiła 

patrzeć na wszystkich z góry. Była szczęśliwa. Choć z czasem jej życie stawało się coraz 

bardziej okrutne. Była głodna, otaczały ją pożary i zburzone domy. Musiała walczyć              

o jedzenie. Pewnego dnia wydarzyło się coś, co bardzo skrzywdziło Wojnę. Co takiego się 

stało, że zmieniła imię i nazywała się Pokój? To książka-metafora o tym, jak okrutna jest 

wojna, jak łatwo można ją wywołać, ale i o nadziei na to, że da się ją powstrzymać.  

Równie metaforycznie jest w książce Wojna André Letria i José Jorge Letria. Tam 

tytułowa bohaterka jest wcieleniem zła: nie ma uczuć, nie jest zdolna do empatii, zawsze 

pojawia się tam, gdzie jej nie chcą. Sieje strach, przynosi smutek i zniszczenie. A opowieść    

o niej jest na tyle uniwersalna, że powinna być obowiązkową lekturą, bez względu na wiek. 

O bezsensie wojny opowiada także książka Wróg, napisana przez Serge Bloch             

i Davide Cali. To opowieść o dwóch żołnierzach – wrogach – którzy siedzą sami w swoich 

okopach, choć tak naprawdę bardzo chcieliby już wyjść, ponieważ wcale nie chcą prowadzić 

walki… Mają już dość głodu, hałasu, tęsknoty, ale absurdalne mechanizmy, jakimi kieruje się 

wojna, nie pozwalają im na opuszczenie miejsc, w których się znajdują. Jak zakończy się ich 

opowieść?  

Historia konfliktów zbrojnych to tragiczne wydarzenia, które odciskają piętno na życiu 

wielu ludzi, którzy byli ich uczestnikami. To niejednokrotnie smutne fakty, o których trudno 

mówić i pisać. Ale trzeba o nich pamiętać. I o tym między innymi jest książka Dyktator 

autorstwa Ximo Abadía. Mimo że bogato ilustrowana i z minimalistyczną ilością tekstu, 

porusza bardzo trudny wątek: dyktaturę. W oparciu o tę lekturę można wyjaśnić dziecku, co 



takiego wydarza się w miejscu, w którym władzę przejmuje dyktator i jakie są tego 

konsekwencje. To książka, która w nieco inny sposób opowiada o procesach historycznych, 

które często doprowadzały do smutnych wydarzeń, ale i o nadziei na to, że nic nie musi trwać 

wiecznie. Na jej ostatniej stronie widnieje bowiem dające nadzieję słowo WOLNOŚĆ. 

O niszczycielskiej sile bezwzględnej władzy opowiada także książka Przejścia nie 

ma! Autorzy, Bernardo P. Carvalho i Isabel Minhós Martins, przedstawiają w niej generała, 

który za wszelką cenę chciał zostać bohaterem, chciał zapisać się w historii jako ktoś ważny, 

ktoś o kim będą pamiętały kolejne pokolenia. To także opowieść o rewolucji i zmianach, jakie 

mogą się dokonać, jeśli tylko chcemy stawić opór tyranii władzy. Dzięki doskonale 

wykonanym ilustracjom pozostawia pole do niezliczonej ilości interpretacji podczas wspólnej 

lektury z dziećmi w różnym wieku. 

Na koniec jedna z najnowszych propozycji Wydawnictwa Dwie Siostry, książka 

Migranci Issy Watanabe. Książka bez słów, za to z oszałamiającą szatą graficzną, mnóstwem 

ciekawych bohaterów, metafor i dramatycznych historii. Opowiada o przymusowej, bo 

spowodowanej wojną, ucieczce w nieznane. A ruszają w nią m.in. żyrafa, nosorożec, tukan, 

zając… Choć każdy z nich jest inny, wszyscy pragną tego samego: wolności, spokoju, 

bezpieczeństwa. Każdego przepełnia strach, tęsknota, lęk o najbliższych. Książka idealna do 

tego, aby wprowadzić dzieci w tak aktualną dziś tematykę uchodźstwa.  

Na rynku wydawniczym pojawia się obecnie coraz więcej ciekawych publikacji, 

poruszających tematykę wojenną. Ja zaproponowałam jedynie kilka z nich, które uznałam za 

warte uwagi, choć oczywiście ostateczna decyzja o wyborze odpowiedniej książki należy do 

dorosłego. Pamiętajmy również, że są one przeznaczone do WSPÓLNEGO oglądania, 

czytania i interpretowania. Wiele kwestii wymaga tam wyjaśnienia lub dopowiedzenia,          

a w tym przypadku rola rodzica lub opiekuna jest niezbędna. 

Ponadto niewątpliwą zaletą przedstawionych tu książek jest ich forma: duży nacisk 

położono w nich na dopracowanie szaty graficznej, często zminimalizowano liczbę słów, 

dominują metafory. Dzięki temu dorosły może sam zdecydować, jaki ton nadać dyskusji lub 

jak pokierować analizą przedstawionej tam problematyki. Dlatego daną książkę można różnie 

interpretować – zależnie od tego, na jakim etapie rozwoju jest dziecko, dostosowując się do 

jego wieku i stopnia wrażliwości. 
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