
LITERATURA WOJENNA



LISTY DO GESTAPO

Warszawa, wiosna 1938 roku. Osiemnastoletnia Zuzanna wierzy, że jej życie będzie 

usłane różami. Pewnego wieczoru zachwyca ją wygrywana na skrzypcach melodia, 

a kilka dni później poznaje zdolnego muzyka i traci dla niego głowę. Rodzi się pierwsza 

miłość, pojawiają marzenia i plany, a potem przychodzi wojna.

Zuzanna zaczyna pracę na Poczcie Głównej i włącza się w podziemną walkę 

z okupantem. Zostaje przydzielona do komórki P zajmującej się przechwytywaniem 

anonimowych donosów pisanych przez Polaków do Szanownego Pana Gestapo. Jeden 

z listów rozdziera jej serce. Okazuje się, że działalność konspiracyjna to niebezpieczna 

gra, w której stawką jest nie tylko życie, ale i miłość. 

Listy do Gestapo to poruszająca do głębi spowiedź kobiety, która stanęła przed 

dramatycznymi wyborami. Opowieść o życiu brutalnie zmienionym przez wojnę. 

O ranach, które nigdy się nie goją, winach, które domagają się odkupienia, i 

przebaczeniu, które być może nie nadejdzie.

https://www.taniaksiazka.pl/listy-do-gestapo-maria-paszynska-p1715420.html?q=listy+do+gestapo&sgtype=prodonecol

https://www.taniaksiazka.pl/listy-do-gestapo-maria-paszynska-p1715420.html?q=listy+do+gestapo&sgtype=prodonecol


WOJENNA MIŁOŚĆ

Nadciąga II wojna światowa. Tuż przed jej wybuchem Lidia i Władek postanawiają wziąć ślub. 
Drużbą pana młodego zostaje jego najlepszy przyjaciel, Konrad. Jednak to nie wojna 
najbardziej komplikuje życie młodej pary, ale uczucie, które niespodziewanie zrodzi się 
pomiędzy Lidią i Konradem. Skomplikowany miłosny trójkąt, dramat niemieckiej okupacji 
i lęk o własne życie to codzienność bohaterów, którzy muszą niemal każdego dnia 
dokonywać trudnych wyborów. 
Czy zwycięży namiętność czy męska przyjaźń? Jak daleko sięgają granice lojalności 
i czy mówienie prawdy jest zawsze najlepszym wyjściem z trudnej sytuacji? 
Na te pytania muszą odpowiedzieć sobie bohaterowie tej powieści, którzy balansują na 
granicy dobra i zła. 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4994735/wojenna-milosc

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4994735/wojenna-milosc


JESZCZE SIĘ KIEDYŚ SPOTKAMY

Ile razy zadawali sobie pytania jak potoczyłoby się ich życie, gdyby nie wojna? 

Adela, Franciszek, Janek, Rachela, Joachim i Sabina mieli wielkie plany i marzenia. 

Przeżywali pierwsze miłości i prawdziwe przyjaźnie. Nie było ważne, że ktoś ma 

nazwisko żydowskie, niemieckie czy polskie. Po prostu byli przyjaciółmi. Wojna 

zmieniła wszystko. Wiele lat później, wnuczka Adeli, Justyna, przeżywa kryzys 

małżeński. Dopiero wówczas poznaje historię swojej babki i jej przyjaciół. Historię, 

która zmienia ją na zawsze. 

Wzruszająca opowieść o różnych obliczach miłości wykradzionych wojnie, życiowych 

wyborach i rodzinnych tajemnicach, które wpływają na nas bardziej niż myślimy.

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4882318/jeszcze-sie-kiedys-spotkamy

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4882318/jeszcze-sie-kiedys-spotkamy


CÓRKA GENERAŁA

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami poruszająca opowieść o trudnej miłości

w cieniu walki o przetrwanie.

Każdy w Wolnym Mieście Gdańsku czuje, że wojna wisi w powietrzu. Jednak myśli 

Andrzeja Tapera zaprząta coś zupełnie innego - jest z wzajemnością zakochany w Elise, 

córce emerytowanego niemieckiego generała, zafascynowanego Hitlerem i jego 

ideologią. Generał von Hummel, który nie akceptuje relacji córki z Polakiem, zrobi 

wszystko, by chronić swoją rodzinę, nawet jeśli miałby stanąć na drodze wielkiemu 

uczuciu…

Jak potoczą się losy Elise? Czy Andrzej zdradzi miłość swojego życia? Jak wojenna 

zawierucha wpłynie na los zakochanych i czy przyjaciele będą w stanie wypełnić 

pustkę w sercu Andrzeja?

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4998425/corka-generala

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4998425/corka-generala


WOJNA I MIŁOŚĆ

Łódź 1938 rok. Świat rodzących się fortun i okrutnej biedy. W życiu Franciszka 

Brilke, człowieka wielu kultur i narodowości, pojawia się tajemnicza kobieta, Ewa. 

Za jej sprawą odmienia się życie wielu pozornie niezwiązanych ze sobą osób. 

Wkrótce świat opanowuje wojenne szaleństwo, które każe na nowo zdefiniować 

istotę człowieczeństwa. Europa nieuchronnie zmierza ku tragedii drugiej wojny 

światowej. Czy zakazana miłość ma szansę przetrwać w obliczu hekatomby śmierci? 

Czy jest warta więcej niż życie?

Blisko osiem dekad po wojnie pewna staruszka dostaje plik wiadomości. Kryje się 

w nich prawda nie tylko o jej ojcu, ale przede wszystkim o niej. Czy odważy się 

poznać odpowiedź na najważniejsze pytanie - kim jest? Czy u schyłku życia 

zaakceptuje, że nic nie było takie, jakim jej się wydawało?

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4962221/milosc-i-wojna

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4962221/milosc-i-wojna


DZIEWCZYNA Z PARYŻA

Paryż, rok 1939. Miasto Świateł ogarnia mrok. Dla Sandrine Paquet wojna zmieniła 

wszystko. Jej mąż zaginął na froncie, a szczęśliwe, pełne blasku życie stało się jedynie 

mglistym wspomnieniem. Tymczasem z polecenia nazistów Sandrine kataloguje dzieła 

sztuki kradzione żydowskim rodzinom, w tajemnicy przekazując informacje na ich 

temat francuskiemu ruchowi oporu. Pewnego dnia otrzymuje skrzynkę zawierającą 

suknię Chanel z zagadkową wiadomością…

Lila de Laurent, krawcowa dotychczas pracująca w domu mody Chanel, z dnia na dzień 

traci pracę – firma zamyka się w chwili, gdy do Paryża wkraczają Niemcy. Szykowne 

bale, praca u słynnej projektantki, uczucie do René Touliarda zastępują wojenna 

rzeczywistość, codzienna walka o przetrwanie i świadomość, że dawny ukochany 

kolaboruje z wrogiem. Wkrótce pod pretekstem szycia kreacji dla żon 

i kochanek niemieckich żołnierzy, krawcowa zbiera informacje, które mogą zaważyć na 

losach Francji.

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4993444/dziewczyna-z-paryza

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4993444/dziewczyna-z-paryza


NARZECZONA NAZISTY

Jest koniec sierpnia 1938 roku. Polka Hania Wolińska, na co dzień studentka 
germanistyki, jest damą do towarzystwa zamożnej niemieckiej hrabiny. Poznaje wnuka 
swojej pracodawczyni, hrabiego Johanna von Richter. W młodych rodzi się wzajemna 
fascynacja. W rodzinnej posiadłości von Richterów w Monachium, Polka naocznie 
styka się z hitlerowskim fanatyzmem, który ogarnia całe Niemcy. Na tle rosnącego 
w siłę nazizmu i niechybnej wojny w Europie, Hania i Johann zakochują się w sobie. 
Dziewczyna wkracza na niemieckie salony jako narzeczona hrabiego 
i poznaje najwyższych rangą przywódców III Rzeszy. Równocześnie zostaje 
zwerbowana przez polskie władze do przekazywania tajnych planów Hitlera 
dotyczących Polski i Europy…
Z czasem oboje zostają zmuszeni stoczyć moralną walkę o miłość, stojąc po obu 
stronach barykady.

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4973499/narzeczona-nazisty?

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4973499/narzeczona-nazisty


TEGO CI NIE POWIEDZIAŁAM

Jest rok 1942. Okolice syberyjskiego obozu to miejsce, gdzie młoda kobieta podejmuje 

jedną z najważniejszych decyzji swojego życia: składa przysięgę ślubną. Doskonale zdaje 

sobie sprawę z powagi sytuacji, niemniej nie jest świadoma tego, jak bardzo wpłynie 

to na jej przyszłe życie za kilkadziesiąt lat. Wiele lat po tym, jak największe piekło na 

Ziemi wreszcie się zakończyło, Hanna jest już u schyłku swojego życia. Kiedy nagle 

trafia do szpitala, jej wnuczka Alice przypadkiem odnajduje w domu ukochanej babci 

rzeczy, o których nigdy wcześniej nie miała pojęcia. Wiedząc, że być może niewiele 

czasu jej zostało, Hanna prosi wnuczkę o przysługę, która z pewnością odmieni życie 

całej rodziny. 

Kontynuacja powieści Kelly Rimemer Sierota z  Warszawy.

https://www.taniaksiazka.pl/tego-ci-nie-powiedzialam-kelly-rimmer-p-1340380.html

https://www.taniaksiazka.pl/tego-ci-nie-powiedzialam-kelly-rimmer-p-1340380.html


SŁOWIK

Dwie siostry, Isabelle i Vianne, dzieli wszystko: wiek, okoliczności, w jakich przyszło 

im dorastać, i doświadczenia. Kiedy w 1940 roku do Francji wkracza armia 

niemiecka, każda z nich rozpoczyna własną niebezpieczną drogę do przetrwania, 

miłości i wolności.

Zbuntowana Isabelle dołącza do ruchu oporu, nie zważając na śmiertelne 

niebezpieczeństwo, jakie ściąga na całą rodzinę. Opuszczona przez zmobilizowanego 

męża Vianne musi przyjąć do swego domu wroga. Cena za uratowanie własnego życia 

i dzieci z czasem staje się dramatycznie wysoka…

Inspirowana życiorysem bohaterki ruchu oporu Andrée de Jongh opowieść 

o sile, odwadze i determinacji kobiet zachwyciła miliony czytelniczek na całym 

świecie.

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/3788800/slowik?

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/3788800/slowik


MOTYL I SKRZYPCE

Była utalentowaną skrzypaczką. Żyła w Wiedniu – mieście, gdzie muzyka królowała 

od zawsze i zdawało się, że tak będzie na wieki. Lecz i po Wiedeń, i to za 

przyzwoleniem ogromnej większości Austriaków, sięgnęło w 1938 roku zbrodnicze 

ramię III Rzeszy. Choć jej własny ojciec, oficer w generalskim mundurze, był 

zwolennikiem reżimu, Adele von Bron nie porzuciła swoich ideałów. Za wszelką cenę 

starała się ratować ostatnich wiedeńskich Żydów i właśnie dlatego z rozkazu własnego 

ojca trafiła do obozu Auschwitz-Birkenau. Świat skrzypaczki runął, a przerażająca 

rzeczywistość obozu zagłady stała się jej codziennością. 

Motyl i skrzypce to pierwsza część cyklu Ukryte arcydzieło autorstwa Kristy Cambron. 

Kolejny tom Wróbel w getcie.

https://www.taniaksiazka.pl/motyl-i-skrzypce-kristy-cambron-p-1326376.html

https://www.taniaksiazka.pl/motyl-i-skrzypce-kristy-cambron-p-1326376.html


ANIOŁ Z AUSCHITZ

Nic nie mogło rozdzielić Christophera i Rebekki: ani jej wyrodni rodzice, ani nawet 

narzeczony, z którym wróciła do domu po ucieczce do Anglii. Lecz gdy do sielankowej 

wyspy Jersey dociera II wojna światowa, nazistowscy najeźdźcy, realizując Ostateczne 

Rozwiązanie Kwestii Żydowskiej swojego Führera, wywożą Rebeccę na kontynent.

Gdy naziści deportują Christophera i jego rodzinę do ojczystego kraju – Niemiec, 

w desperackiej próbie ratowania ukochanej zgłasza się na ochotnika do szeregów SS. 

Rozpoczyna służbę w Auschwitz, gdzie sprawuje nadzór nad pieniędzmi skradzionymi 

ofiarom, które zginęły w komorach gazowych. Poszukując Rebekki, musi nie tylko 

ukrywać podwójną tożsamość, ale i walczyć o własną duszę. W koszmarnym świecie 

Auschwitz Christopher pilnuje przepływu rzeki splamionych krwią pieniędzy, dzięki 

czemu staje przed nieoczekiwaną szansą. Czy starczy mu sił i odwagi, by zaakceptować 

nowy los, który na zawsze może zmienić nie tylko jego życie, ale i wielu innych ludzi?

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4890085/aniol-z-auschwitz

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4890085/aniol-z-auschwitz


ŚWIATŁO W MROKU

Przejmująca powieść oparta na prawdziwej historii sióstr Podgórskich – Heleny 

i Stefanii, które podczas II wojny światowej ocaliły trzynaścioro Żydów, ukrywając ich na 

poddaszu własnego domu.

Jedno pukanie do drzwi mogło dla wszystkich oznaczać śmierć…

Przemyśl, 1943 rok. Nastoletnia Stefania Podgórska, nazywana od dziecka Fusią, pracuje 

w sklepie rodziny Diamantów. Jest zaręczona z jednym z ich synów, co młodzi muszą jednak 

utrzymywać w tajemnicy – ona jest katoliczką, on Żydem.

Wszystko się zmienia, kiedy do Przemyśla wkracza armia niemiecka. Diamantowie zostają 

zesłani do getta, a matka i brat Fusi na roboty przymusowe do Niemiec. Stefania zostaje 

sama w okupowanym mieście, mając pod opieką kilkuletnią siostrę Helenkę. Nagle rozlega 

się pukanie do drzwi. To Max Diamant, który wyskoczył 

z pociągu jadącego do obozu śmierci. Siostry podejmują odważną decyzję o ukryciu Maxa, 

a potem dwunastu kolejnych Żydów.

Odtąd znów czekają na pukanie do drzwi, które może oznaczać koniec dla wszystkich.

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4909064/swiatlo-ukryte-w-mroku

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4909064/swiatlo-ukryte-w-mroku


LIST Z POWSTANIA

W ostatnich dniach walk powstańczych w pięknej willi na warszawskim Żoliborzu zostają 

zamordowani Maria i Juliusz Bońkowscy, którzy oczekują na wieści od swojej dzielnej córki 

Hanki, biorącej udział w powstaniu. Osierocają nie tylko Hankę, ale także młodszą córkę, 

Julię. To właśnie ona poniesie brzemię tamtych wydarzeń. Po wojnie, gdy na jaw wychodzi 

śmierć rodziców, a starsza siostra uznawana jest za zaginioną, Julia trafia do sierocińca. 

Nie przyjmuje jednak do wiadomości pogłosek o śmierci Hanki, na którą wciąż czeka. 

Poszukiwanie śladów zaginionej siostry, tropienie najmniejszej chociaż informacji 

o powstańczej łączniczce, staje się życiową misją Julii i jej córki – Marianny. Można nawet 

odnieść wrażenie, że kobiety balansują na granicy szaleństwa i opętania. Prawda, której 

z takim uporem szukają, staje się dla nich i dla ich bliskich śmiertelnie niebezpieczna. 

Przeszłość skrywa bowiem mroczne tajemnice.

Choć tak naprawdę główna akcja fabularna dzieje się na przestrzeni lat powojennych, 

to życie tych dwóch kobiet naznaczone jest wydarzeniami z sześćdziesięciu trzech dni 

Powstania Warszawskiego.

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4850575/list-z-powstania

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4850575/list-z-powstania

