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Opis zbioru 

Wojna w Ukrainie trwa już rok. 24 lutego na pięć minut przed godziną 

piątą czasu wschodnioeuropejskiego Wladimir Putin ogłosił, 

że rozpoczyna „specjalną operację wojskową”. Pięć minut później 

rosyjskie wojska wkroczyły na teren Ukrainy. Tysiące ludzi uciekło 

wtedy z kraju, szukając schronienia w Polsce.  

Otworzyliśmy wówczas w muzeum strefę zabawy i odpoczynku dla 

rodzin z dziećmi, które przyjechały do Gdyni. Jako wolontariusze 

pomagaliśmy w tworzeniu jednej z placówek tymczasowego 

zakwaterowania dla uchodźców, zlokalizowanej w szkole 

podstawowej w Gdyni Cisowej.   

Kilka miesięcy temu dostaliśmy przesyłkę z rysunkami dzieci 

z Ukrainy, które od marca do maja zeszłego roku przebywały 

w jednym z takich „ośrodków” w Gdyni. Mamy wielką nadzieję, 

że autorzy tych prac mają się dobrze, i że wojna w ich kraju wkrótce 

się skończy. 

Prezentujemy dwie prace spośród kilkunastu, jakie dostaliśmy. Leżą 

obok siebie, pionowo. Rysunek po lewej stronie to portret 

dziewczynki, rysunek po prawej – wiadomość w trzech językach. 



Audiodeskrypcja – Portret dziewczynki 

Autor: nieznany 

Rok powstania: 2022 

Technika: rysunek kolorowy 

Wymiary: kartka formatu A4 (szerokość 21 centymetrów, wysokość 

29,7 centymetra) 

Rysunek kredkami na kartce A4.  

Na górze po lewej stronie okrągła bomba z podpalonym lontem. 

Obok dwa czarne samoloty zrzucające bomby.  

Poniżej portret dziewczynki zajmujący większą część kartki. Postać 

jest widoczna od szyi w górę.  

Okrągła twarz w kolorach flagi Ukrainy. Od nosa w górę niebieska, 

poniżej żółta. Na czole zmarszczone brwi. Poniżej duże oczy, niemal 

na całą szerokość twarzy. Wypływają z nich łzy. Poniżej małe, 

zmarszczone usta. Na policzku krew. Na brodzie zszyta rana. 

Wypływa z niej krew. 

Na głowie dziewczynki tradycyjny ukraiński wianek z niebieskich 

kwiatów, czerwonych maków i liści. Spomiędzy kwiatów wystaje kłos 

pszenicy, jeden z symboli Ukrainy. Po obu bokach opadają tasiemki w 

kolorach ukraińskiej flagi, sięgają niemal dolnej krawędzi strony. 

Pomiędzy nimi, pod portretem dziewczynki, serce podzielone na 

cztery części. Lewa strona w kolorze niebiesko-żółtym, prawa biało-



czerwonym. Pod spodem napis „kochamy Polskę”. Po obu stronach 

napisu kałuża krwi i krople spływające na nią. 

Audiodeskrypcja – Wiadomość 

Autor: nieznany 

Rok powstania: 2022 

Technika: rysunek kolorowy 

Wymiary: kartka formatu A4 (szerokość 21 centymetrów, wysokość 

29,7 centymetra) 

Rysunek kredkami na kartce A4.  

Na górze strony odręczny napis: Kocham Gdynia.  

Pod nim flaga Ukrainy – prostokąt podzielony na dwa poziome pasy – 

na górze niebieski, na dole żółty.  

Pod flagą tekst w języku angielskim (I love Gdynia) i ukraińskim (Я 

кохаю Гдиню).  

Na dole flaga Polski – prostokąt podzielony na dwa poziome pasy – 

na górze biały, na dole czerwony.  

Pomiędzy napisami i flagami rysunkowe serduszka z obwódkami w 

kolorze czarnym i czerwonym, puste w środku.  
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