
 

Wsparcie dzieci w obliczu wojny na Ukrainie 
 

W lutym cały Świat obiegła wstrząsająca informacja - tuż za naszą granicą, 

na Ukrainie rozpoczęła się wojna. Wojska rosyjskie rozpoczęły atak na naszych 

wschodnich sąsiadów.  Sytuacja ta budzi niepokój i zakłóca poczucie 

bezpieczeństwa wszystkich - zarówno dorosłych, jak i dzieci. Temat wojny jest 

trudny, warto więc zastanowić się, jak poruszać go z dziećmi i na co zwrócić uwagę 

w obecnym czasie.  

 

1. Rozmawiaj  

 

Rozmowa z rodzicem (lub inną bliską osobą dorosłą) to szansa na to, by przekazać 

dziecku właściwe informacje na temat wojny i obniżyć jego niepokój.  Unikanie 

tematu bądź jego minimalizowanie nie sprawią, że dziecko przestanie się nim 

przejmować. Ma ono prawo do tego, by również orientować się w otaczającej 

rzeczywistości. Gdy zadaje pytania, podążaj za jego ciekawością, udzielaj 

potwierdzonych i adekwatnych do wieku życia informacji. Zachęcaj do tego, by 

pytało i dzieliło się z Tobą swoimi wyobrażeniami, lękami, niepokojami. Dostrzegaj 

emocje dziecka i potwierdź je, zapewnij że są zrozumiałe.  Gdy spotka się 

z życzliwą, otwartą reakcją będzie wiedziało, że może na Ciebie liczyć.  

 

2. Opieraj się na faktach  

 

Bądź czujny na to,  jakie dziecko ma wyobrażenia na temat wojny, losów Polski, 

swojej rodziny i siebie samego. Często lęk i niepokój podsuwają nam do głowy 

“czarne scenariusze”, które dodatkowo wzmagają nieprzyjemne emocje.  Uznaj 

emocje dziecka, lecz koryguj te informacje, które nie są prawdziwe - zwłaszcza te 

wyolbrzymione. Jednocześnie bądź uważny na swoje słowa, które wypowiadasz 

przy dziecku. Dbaj by były one autentyczne i realistyczne. Unikaj zarówno 

katastrofizowania i skupiania się na negatywach (np. “za niedługo wojna dojdzie do 

nas”), jak również okazywania fałszywego optymizmu (np. “wszystko będzie 

dobrze, nic złego się nie dzieje”).  Koncentruj się na tym, co aktualnie wiadomo. 

Jeśli na ten moment nie wiemy jak będzie, lub nie mamy stosownych informacji aby 

udzielić odpowiedzi dziecku - powiedz mu o tym. Wszyscy w pewnych 

okolicznościach mierzymy się z niepewnością. 



 

 

3. Dbaj o higienę informacyjną  

 

Dzieci oglądają telewizję, korzystają z rozmaitych stron internetowych i mediów 

społecznościowych, gdzie dostępnych jest wiele wiadomości na temat konfliktu 

zbrojnego. Nie blokuj mu dostępu do informacji, ale kontroluj je. Zadbaj o to, by 

dziecko miało kontakt tylko z takimi treściami, które są dla niego odpowiednie. 

Oceń - w zależności od wieku pociechy - z jakich źródeł informacji powinno 

korzystać. Jeśli natrafiło na coś, czego nie rozumie lub co wzbudziło silne emocje, 

zachęć je by przyszło wówczas z tym do Ciebie. W przypadku starszych dzieci warto 

rozmawiać z nimi także na temat oceny wiarygodności informacji. 

  Zwróć uwagę także na to, jak dużo wokół dziecka jest tematu wojny (m.in. 

jak często w domu rozmawia się na ten temat bądź słucha związanych z tym 

wiadomości). W przypadku nadmiaru informacji korzystne będzie ograniczenie ich 

i zadbanie o “oderwanie się”, skierowanie uwagi na inne obszary.  Warto wskazywać 

i podkreślać też pozytywne informacje związane  z wojną (np. dotyczące 

solidarności). 

 

4. Rozwijaj empatię  

 

W naszym otoczeniu pojawia się coraz więcej mieszkańców Ukrainy. Szukają 

w naszym kraju schronienia, nowego mieszkania, nowej szkoły. Zagraniczni 

rówieśnicy w społeczności szkolnej i klasowej mogą stanowić dla Twojego dziecka 

nowość. Rozmawiaj z nim o sytuacji uchodźców, uwrażliwiaj na ich emocje. 

Ukraińcy przebywający w Polsce są dotknięci traumą, ogromnym stresem 

i niepokojem. Modeluj i omawiaj, jak okazywać im szacunek i wsparcie, nawet 

pomimo trudności językowych. Uśmiech i miłe gesty to uniwersalny język, który 

rozumieją wszyscy na świecie.  
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