
I  miejsce w kategorii „ List do dorosłych” 

 Napisz list do dorosłych, którym zaapelujesz, w imieniu swoim i rówieśników, o przestrzeganie zasad 

pokoju w stosunkach międzynarodowych. 

 

Sylwia Zembal 

 

Dąbrowa Górnicza, 21.04.2022 r. 

 

Drodzy Dorośli ! 

 Wojna i pokój to dwie przeciwności w  stosunkach między państwami. Pokój oznacza 

zawarcie przyjaźni pomiędzy krajami. Pozwala on żyć w bezpiecznej ojczyźnie, bez zagrożenia 

najazdem ze strony agresora. Jest on bardzo pożyteczny. Wojna zaś zmienia całkowicie życie 

milionom ludzi. Przez nią nie możemy odwiedzać naszych bliskich. Czasami musimy nawet 

uciekać do innego państwa lub miejscowości. Dla patriotów jest to bardzo bolesne, cierpią, gdy 

ich ojczyzna traci wolność. Wielu sławnych pisarzy, którzy żyli w czasach wojny, musiało 

wyemigrować z ukochanej ojczyzny. Przeżywali ten sam ból, co teraz Ukraińcy. Oni jednak 

umieli to zapisać na papierze, tak jak ja napiszę Wam, dlaczego powinniśmy przestrzegać zasad 

pokoju w stosunkach międzynarodowych. 

 Jeszcze niedawno, 10 kwietnia była XII rocznica katastrofy smoleńskiej. Mimo że                                  

w Dąbrowie Górniczej nie planowano wycia syren, jednak o godzinie 8:41 obudził mnie dźwięk 

alarmu, dochodzący z centrum miasta. Trwał on dwie minuty. Byłam zaskoczona  

i jednocześnie zszokowana. Bardzo mnie przestraszył ten dźwięk. Niech wyobrażą sobie 

Państwo, co muszą przeżywać obywatele  Ukrainy. Tam alarmy wyją non-stop. Dzieciaki 

przeżywają teraz wielką traumę, ponieważ zostawiły swój dom, swoją rodzinę. Najgorzej mają 

starsze osoby, które przeżyły drugą wojnę światową. Seniorzy, którzy sami pamiętają 

rzeczywistość wojenną, są narażeni na pogorszenie stanu zdrowia, zwłaszcza psychicznego. 

Przez wojnę wielu ludzi umiera, nie tylko żołnierze. Zwykli cywile są czasami zabierani  

do niewoli. Niestety, jednym ze skutków zawieruchy wojennej jest niszczenie starych budowli. 

Są uszkadzane liczne zabytki, jak i domy mieszkalne lub bloki. Odbudowa ich będzie trwałą 

bardzo długo. Zabytkowe budowle mają  duże znaczenie dla ludzi, tworzą historię państwa. 

Gdy zostają zniszczone, zanika pamięć o przeszłości.  

` Utrata członka rodziny jest bardzo smutna. Niedawno, bo w Wielką Sobotę, mojej 

kuzynce nagle zmarła babcia. Święta przeżyli w smutku i żałobie. Jednak podczas wojny 

codziennie w wielu rodzinach giną ich członkowie. Niekiedy dzieciom umierają rodzice lub 

ojcowie, którzy pojechali na wojnę. Matki opłakują śmierć swoich synów, którzy walczyli                         

w obronie ojczyzny. Większość zgonów spowodowana jest użyciem broni,  

a także atakami rakietowymi. 

 Miliony ludzi cierpią głód. Ceny żywności idą w górę. Tracąc osobisty dobytek,  domy, 

źródła utrzymania i pracę, ludność znajduje się w rozpaczliwej sytuacji. Rodziny zamiast 

pracować i cieszyć się życiem, żyją w nieustannym strachu i martwią się o siebie i swoich 

najbliższych. Większość matek wraz z dziećmi emigruje do sąsiedniego państwa, aby uzyskać 



bezpieczny azyl. Dlatego apeluję do Was, żebyście zrobili wszystko, co w Waszej mocy,  

by przerwać działania wojenne i zapewnić ludzkości pokój na świecie. 

Niemożliwe jest, żeby na całej Ziemi  ucichły wojny. Musimy się starać, aby 

przynajmniej ulżyć uchodźcom z Ukrainy i zapewnić im ciepły dom, pożywienie czy gorącą 

herbatę. Ważne są też zbiórki koców, ubrań, środków czystości i innych materiałów. Część 

Ukraińców zostaje, by walczyć. Pomóżmy im i wyślijmy chociaż złotówkę,  albo kupmy im 

potrzebne rzeczy takie jak: powerbanki, karty SIM do telefonów, kamizelki kuloodporne itp.  

Apeluję do Państwa, bo pokój jest możliwy do osiągnięcia jedynie przez poszanowanie 

i ochronę godności człowieka na poziomie krajowym i międzynarodowym. Musimy podjąć 

działania, które ograniczają możliwość prowadzenia wojny i tym samym sprzyjają zgodzie.  

Jak możemy zapobiec konfliktom? Często wojny są rozwiązywane przy pomocy negocjacji. 

Pomaga ona zrozumieć agresorowi, że robi krzywdę wielu ludziom. Czasami trzeba dojść do 

kompromisu. Nie zawsze dostaniemy wszystko to, co chcemy, tylko będziemy musieli ustąpić 

drugiemu człowiekowi, albo wprowadzić niezbędne zmiany w społeczeństwie. Niekiedy trzeba 

uświadomić wrogowi, co robią jego żołnierze w napadniętym państwie. Czasami dochodzi do 

gwałtu na niewinnych ludziach lub niepotrzebnego rozlewu krwi.  

Drodzy Państwo, istnieje zasada powstrzymania się od groźby użycia siły, istnieją pakty 

o nieagresji. Niestety, niektóre kraje ich nie przestrzegają. Musimy głośno mówić  o sytuacji 

na Ukrainie. Będzie ona dowodem na łamanie powyższych praw. Dorośli, jeśli chcecie 

przestrzegać zasad pokoju w stosunkach międzynarodowych, apeluję, byście dokonali 

wszelkich starań, aby chronić w każdy możliwy sposób Ukrainę oraz inne państwa, które są 

zagrożone agresją ze strony najeźdźcy. Musimy uświadamiać ludziom, że Rosja w tym 

momencie łamie wszelkie zasady dotyczące zasad pokojowego współistnienia państw. 

Próbujmy przerwać tę wojnę i wszystkie inne na świecie, aż do pożądanego skutku i zawarcia 

zgody między zwaśnionymi stronami. 

 Pozdrawiam i życzę Państwu zdrowia, szczęścia i pokoju, którego brakuje                                   

w dzisiejszych dniach wojny. 

 

Z wyrazami szacunku 

Sylwia Zembal  
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Kornelia Wojtuń 

 

Chojny, dn. 26.04.2022r.  

 

Drodzy Dorośli! 

 

Postanowiłam napisać do Państwa ten list, ponieważ chciałam zaapelować w imieniu 

swoim i rówieśników, prosząc o przestrzeganie zasad pokoju w stosunkach 

międzynarodowych. Mam nadzieję, że moja prośba zostanie wysłuchana.  

Pokój to nie tylko rezygnacja z broni palnej, ale to przede wszystkim zapewnienie 

poczucia bezpieczeństwa każdemu obywatelowi na świecie, dlatego powinniśmy wszyscy 

zmieniać świat na lepszy, a szczególnie Wy dorośli.   

Moim zdaniem, również bez pokonania ubóstwa nie będzie pokoju. Na świecie żyje 

mnóstwo ludzi w skrajnym ubóstwie. Bieda to nie tylko brak domu, ale przede wszystkim życie 

w bardzo dramatycznych warunkach, to zepchnięcie społeczeństwa na margines życia. Każde 

państwo,  moim zdaniem, powinno pomagać ubogiej ludności wyjść z ubóstwa, zaspokajając 

ich najbardziej podstawowe potrzeby.  

Bez zwalczania głodu również nie będzie pokoju na świecie, ponieważ duża część ludzi 

cierpi z powodu braku jedzenia. Moim zdaniem powinny być częściej organizowane zbiórki 

żywności dla ludzi najbardziej potrzebujących, którymi zajmuje się przede wszystkim 

organizacja Caritas. Duża część ludzi potrzebuje pomocy, by nie cierpieć z głodu.   Myślenie o 

problemie głodu na świecie możemy zacząć w naszych małych wspólnotach, w których 

żyjemy i zadbać o to, by nie marnować jedzenia. Dorośli powinni starać się nie kupować tak 

dużo jedzenia, którego nie zdoła się zjeść lub jego nadmiar oddawać osobom, które go nie 

mają.   

Bez dostępu do czystej wody też nie będzie pokoju na świecie. Bardzo duża cześć ludzi,  

zamieszkująca pewną część Afryki, nie ma dostępu do czystej wody. Bez wody nie ma życia, 

dlatego szczególnie w krajach najbiedniejszych, gdzie nie ma dostępu do bieżącej wody, 

powinny być kopane studnie głębinowe. Dorośli  powinni oszczędzać wodę, która jest tak 

ważna dla życia człowieka i uczyć tego dzieci.   

Konflikty zbrojne również zagrażają pokojowi na świecie. Szerzenie nienawiści do 

drugiego człowieka stanowi zagrożenie dla procesu pokojowego. Wojna nigdy nie była dobra, 

ona zawsze niesie za sobą zniszczenie i śmierć niewinnych ludzi oraz nieodwracalne szkody. 



Ludzie często muszą uciekać ze swoich domów, a nawet ze swojego kraju. Najgorszym 

sposobem, na rozwiązywanie jakichkolwiek problemów pojawiających się w państwie, jest 

rozstrzyganie ich poprzez konflikty zbrojne. Moim zdaniem, w każdym państwie dorośli 

powinni dążyć do tego, aby każdy konflikt lub nawet drobny spór był rozwiązywany                          

w sposób pokojowy, np. poprzez rozmowę i dojście do kompromisu.   

Jeśli nie rozwiążemy problemu migracji i uchodźctwa, także nie będzie pokoju na 

świecie. Bardzo dużo ludzi migruje lub zostaje zmuszonych do opuszczenia swoich domów. 

Dzieje się tak dlatego, ponieważ np. na terenie jakiegoś państwa wybuchła wojna i ludzie muszą 

uciekać lub w danym kraju brak jest pracy. Moim zdaniem, dorośli nie powinni doprowadzać 

do wybuchu wojen i zapewnić wszystkim  dostęp do godziwej pracy  i wynagrodzenia. Ludzie 

pozostawaliby wtedy na swoim terytorium i nie musieliby migrować do innych rejonów 

świata.   

Bez ochrony praw człowieka również nie będzie pokoju. Powinniśmy zadbać, by każdy 

człowiek miał prawo do godnego życia w bezpiecznym świecie. Moim zdaniem, każdy dorosły 

powinien dążyć do tego, by były przestrzegane wszystkie prawa człowieka bez względu na 

narodowość, wyznanie, poglądy polityczne. Każdy człowiek powinien czuć się bezpiecznie w 

miejscu, w którym żyje.     

Bez pokonania bezrobocia także nie będzie pokoju na świecie. Znaczna część ludzi nie 

posiada pracy. Bezrobocie, a co za tym idzie brak pieniędzy na życie, powoduje, że może 

dochodzić do różnych konfliktów, a tym samym zakłócenia pokoju. Moim zdaniem, ludzie 

powinni mieć równy dostęp do pracy, aby każdy, kto chce ją podjąć, miał taką możliwość.    

Zmiany klimatyczne także zagrażają pokojowi na świecie. Rosnące temperatury 

powietrza prowadzą często do niedoboru zasobów naturalnych, dlatego w różnych rejonach 

świata zmiany klimatu są zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Moim zdaniem, dorośli powinni 

uczyć dzieci i sami zadbać o to, by jak najlepiej chronić nasze środowisko przed zmianami 

klimatycznymi i korzystać, np. z odnawialnych źródeł energii.   

Zapewnienie pokoju na świecie jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa wszystkich ludzi, 

dlatego to Wy dorośli powinniście o to zadbać.      

 

  

Z poważaniem   

Kornelia Wojtuń,  
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Michał Kolasa 

 

Dąbrowa Górnicza, kwiecień 2022 r.  

 

Drodzy dorośli, 

piszemy do Was my, dzieci. Dzieci Wasze, Waszych znajomych, wnuki czy po prostu 

dzieci, które witają się z Wami na klatce schodowej.  

Piszemy, bo coraz bardziej przeraża nas świat, w którym żyjemy, i który będzie 

naszym domem w przyszłości.   

Nie mamy większego wpływu na to, co się dzieje wokół nas. Globalne  ocieplenie, 

pandemia, a jakby tego było mało, nienawiść człowieka do człowieka. Nienawiść niosąca 

śmierć. Patrzymy na przerażonych ludzi, którzy,  uciekając przed wojną, koczują na dworcach. 

Widzimy w telewizji, co człowiek może zrobić drugiemu człowiekowi, tylko dla swoich 

chorych ambicji. Oglądamy tragedię i płacz. Płacz naszych rówieśników. 

Usłyszcie nasze wołanie: my chcemy żyć! Żyć w zgodzie z sobą i drugim 

człowiekiem. My nie dzielimy ludzi na białych, czarnych czy tęczowych. Nie odsuwamy się, 

bo ktoś ma krzywe plecy lub rude włosy. Jesteśmy istotami ludzkimi. Chcemy być traktowani 

jak ludzie i innych chcemy traktować z szacunkiem należnym istotom myślącym.  

Nie odbierajcie nam tego! Wasi rodzice dali Wam szansę. Szansę na dzieciństwo, 

szansę na błękitne niebo, ciepły wiosenny deszcz, możliwość zabawy na trzepaku. My też 

chcemy się rozwijać, otoczeni miłością bliskich. Pragniemy móc się zakochać, przeżywać 

rozterki i uniesienia. Chcemy płakać nad podrapanym kolanem i marzymy o uśmiechu 

drugiego, nawet obcego, człowieka. Potrzebujemy biegać po łące z kochanym psiakiem, nawet 

jeżeli po drodze przytrafi się krowi placek.   

Nie odbierajcie nam możliwości popełniania błędów i ich naprawiania! Droga do tego, 

to nie droga przez mękę. Wystarczy wyciągnąć rękę. Do drugiego człowieka.  

To nie zwierzęta, nie przyroda, są dzisiaj największym zagrożeniem dla człowieka… 

a drugi człowiek. Choćby z lekcji religii wiemy, że zbrodnia towarzyszy człowiekowi  

od zawsze. Kain zabił Abla. Swojego rodzonego brata. Lekcje historii mówią miedzy innymi  

o dwóch światowych wojnach w XX wieku. Stąpając po ziemi hitlerowskiego obozu zagłady 

w Oświęcimiu – Brzezince, na własne oczy widzimy, do czego jest zdolna ludzka nienawiść. 

To przestroga. Nigdy więcej!  

To Wy, Dorośli, macie losy świata w swoich rękach! 



Nie pozwólcie mu zginąć, a nam razem z nim! 

Nie chcemy umierać!  

Nie, dla wojny! 

Zróbcie wszystko, by człowiek nie zabijał drugiego człowieka. Tylko dlatego,  

że nie podoba mu się wyraz jego twarzy, kultura czy język, którym się posługuje.  

Wzywamy Was, Dorośli! Ratujcie nas i siebie! 

Każdy kiedyś umrze, ale o tym powinni decydować Bóg i natura. Nikt nie zasługuje  

na śmierć z ręki drugiego człowieka. Szczególnie, gdy niczym, nikomu nie zawinił.  

Dołóżcie wszelkich starań, bardzo o to prosimy, żebyśmy mogli być przyszłością tej 

planety. Dajcie nam szansę, abyśmy ten nasz jedyny, wspólny dom, mogli uczynić choćby 

odrobinę lepszym.  

 

 

Wasze kochające dzieci 

 

 

 

 

 


