
„Matylda i Dziadek” – bajka od babci dla Natalki Ruman 

 

 

Była sobie raz pewna Babcia, która mieszkała w samym środku lasu. I był pewien 

Dziadek, który mieszkał na samym szczycie najwyższej góry. Prawie nigdy się nie widywali, 

bo babcia chodziła po lesie, gdzie zbierała latem jagody i poziomki, jesienią grzyby, a zimą 

chrust i gałęzie na podpałkę. Dziadek latem pasł trzy swoje owce wysoko na halach, jesienią 

robił oscypki z owczego sera, a zimą tylko raz do roku – na urodzinach swojej wnuczki 

Matyldy. Oboje wtedy przychodzili do miasteczka w swoich najlepszych strojach i porządnie 

wyczyszczonych butach.  Każde przynosiło jakiś prezent.  Dziadek zwykle rzeźbił coś z 

drewna – a to konika, a to krasnala, a to malutkie saneczki. Babcia miała w koszyku słoiki z 

najlepszą konfiturą, albo pyszne ciasteczka z jagodami, albo ubranka dla lalek uszyte z 

gałganków.  

 Matylda zawsze bardzo cieszyła się na te ich odwiedziny. Widywała wprawdzie i 

Babcię  i Dziadka dużo wcześniej, bo mama zabierała ją do lasu, albo w góry i odwiedzała raz 

jedno, raz drugie. Ale tylko w swoje urodziny widywała ich razem, a było na co popatrzeć. 

Babcia z Dziadkiem pokłócili się o coś dawno temu, tak dawno, kiedy Matyldy nie było 

jeszcze na świecie. Tak dawno, że mama była jeszcze dziewczynką. Tak dawno, że sami już 

nie pamiętali, o co. Ale od tamtej pory nie rozmawiali ze sobą i za każdym razem było to 

bardzo kłopotliwe, gdy odwiedzali swoją wnuczkę próbowali być uprzejmi, bo na urodzinach 

trzeba być uprzejmym, choćby nie wiem co. Ale jak być tu uprzejmym, gdy nic się do siebie 

nie mówi? Uśmiechali się więc trochę krzywo, albo poważnie kiwali głowami i tak mijał 

czas.  

 Pewnego roku na urodziny Matyldy dziadek nie pojawił się w domu. Wszyscy bardzo 

przestraszyli się . Najbardziej zmartwiła się Babcia, ponieważ dopiero wtedy gdy 

uświadomiła sobie, że mogłaby stracić Dziadka – poczuła, jak bardzo go kocha. Wszyscy 

wyruszyli w poszukiwaniu Dziadka, bowiem okazało się, że wpadł w szczelinę. Babcia 

przeprosiła Dziadka i każdy od tego dnia bardzo, ale to bardzo był szczęśliwy!  
 
 
 
 

„Bajka o misiu Mikusiu Małgosi” – bajka od babci dla Małgosi Urbanik 
 

 W pewnym miasteczku mieszkała sobie dziewczynka o imieniu Małgorzatka. 

Chodziła do przedszkola i miała kochających rodziców. Była wesolutka, szczęśliwa i tylko 

jedno ją zawsze martwiło i jej dokuczało. Bardzo nie lubiła i bała się ciemności. Wieczorem, 

leżąc w łóżeczku wyobrażała sobie zawsze dziwne i straszne stworzenia, które czaiły się w 

ciemności. Czasami zdawało się jej, że słyszy coś, jakieś szumy i stuki, wtedy na wszelki 

wypadek przykrywała się całą kołderką. Nieraz nawet w ciągu dnia, gdzie panował mrok lub 

cień odwracała się i zamykała oczy. Tata Małgosi wpadł na pomysł jak jej pomóc. Kupił 

latarkę którą dziewczynka trzymała pod poduszką. Dzięki temu za każdym razem, gdy leżała 

w łóżeczku w nocy i czegoś się wystraszyła mogła ją włączyć i poświecić. To był dobry 

pomysł, ale nie oznaczał, że Małgosia przestała się bać ciemności. Zdarzyło się jednak coś, co 

odmieniło to zupełnie. Pewnego wieczoru, gdy dziewczynka leżała w łóżeczko i już prawie 

zasypiała usłyszała szelest. Wyjęła latarkę spod poduszki i poświeciła. W kącie pokoju 

zobaczyła pluszowego misia – przytulankę, który trząsł się i przykrywał łapkami oczy.  

 W pierwszej chwili Małgosia aż krzyknęła ze strachu. Miś się wystraszył i zaczął 

popiskiwać. Widząc to dziewczynka zamilkła i nie chcąc dalej go straszyć spytała: 

- Uspokój się proszę, czy to światło ci bardzo przeszkadza? 



Misiu kiwnął główką potwierdzając. 

- Dobrze, dobrze. Już to wyłączam. Ja jestem Małgosia, a ty, jak masz na imię? 

- Jestem Mikuś, miś z bajkowej krainy. W naszej krainie jest ciemno bo najmądrzejszy z 

misiów przestrzegł nas przed światłem. Mówił, że od niego mogą boleć, a nawet rozchorować 

się oczy. Ostrzegł, że wszędzie gdzie jest jasno, czają się groźne stwory. Małgosia była 

zdziwiona  tym tłumaczeniem -  to przecież w ciemnościach niewiele widać. Po chwili 

dziewczynka poczuła, że jej oczy przyzwyczajają się do mroku i już coraz wyraźniej widziała 

kształty w pokoju. Widząc przestraszonego misia powiedziała:  

- To nie prawda, że tam gdzie jasno są stwory. Ja tu jestem i nie masz się czego bać. Jak 

chcesz możemy być przyjaciółmi. 

Od tamtej pory Małgosia przestała się bać ciemności i oddała latarkę, bo zawsze zasypiała ze 

swoim przyjacielem misiem.  
 
 

„Niespodzianka dla Tomusia” – bajka od babci dlaTomaszka Urbanika 
 

 Pewnego dnia na podwórko  przyszedł nieduży łaciaty piesek. Miał nieszczęśliwą 

minę. Był sam i pewnie głodny. Nieśmiało rozejrzał się dookoła, ale nie widział nikogo 

znajomego. Pieska spotkało niemiłe przyjęcie. Kaczki patrzyły na niego z niechęcią. Nie 

spodobał się im mały, przestraszony piesek. Kury również były niesłychanie nieuprzejme, a 

gęsi syczały na niego. Nie lubiły psów. To nie przyjaciel, lecz wróg wkroczył na ich 

podwórko. Kot Puszek przepędzał pieska z miejsca na miejsce. W jego oczach malowała się 

niechęć. „Nie hałasować, nie śmiecić, nie biegać”! - tak powiedział kot Puszek. Tylko świnki 

i krowy nie miały nic przeciwko małemu pieskowi. Niespodziewanie ktoś wziął pieska w 

dłonie. To był Tomuś, dziś miał imieniny. Spodziewał się niespodzianki, nie przypuszczał, że 

niespodzianka przyjdzie do niego na czterech łapkach.  Był to prezent od dziadka, bo 

wiedział, jak Tomuś lubi zwierzęta. Tomuś był bardzo zadowolony, nazwał go Reksiu. Tata 

zrobił mu niewielką budę. Z czasem i podwórkowe zwierzęta polubiły Reksia, który stał się 

dla nich członkiem rodziny.  
 
 

„Bajka o walecznym Piotrze” – bajka od babci dla Piotrusia Urbanika 
 

 Dawno temu żył sobie młodzieniec o imieniu Piotr. Był synem króla Krzysztofa i 

królowej Marysi. Naród już od narodzin uwielbiał go. Zawsze tata powtarzał: 

- Trzeba być dobrym władcą dla ludu. Piotr zapamiętał te słowa i starał się być najlepszym 

dla swojego ludu. Lud uważał go za najlepszego, najsilniejszego chłopca na całym świecie.  

Pewnego razu w mieście pojawił się smok, był groźny jak pięćdziesiąt takich smoków. Piotr 

chciał uratować mieszkańców przed pożarem smoka. Przygotowywał się długo do tej 

wyprawy, gdy był już gotowy wyruszył na smoka. Wskoczył do jamy i po długiej i 

wyczerpującej bitwie zabił smoka.  Lud na wieść o tym, że Piotr zabił smoka uradował się i 

na pamiątkę tego wydarzenia zrobiono takie monety, by każdy pamiętał o walecznym Piotrze. 

Gdy zmarł, postawiono wielki ołtarz na cześć Piotra.  
 

 
„Jak ożyły książki” bajka babci Jadwigi Raczek dla Jasia Raczka 

 Słuchajcie uważnie, bo to opowiastka, która wydarzyła się naprawdę, nie w 

zamierzchłych czasach, ale całkiem niedawno i każdego z was może spotkać cos podobnego. 

Dotyczy ona kilkuletniego chłopca, któremu było na imię Jaś. Jedyne, co go tak naprawdę 

interesowało, to gry wideo. Każdego dnia, gdy tylko wstał, to biegł do telewizora i podłączał 



konsolę, do której wkładało się specjalne kasety. Było to jeszcze w czasach, kiedy z 

komputera korzystało bardzo niewiele osób, głównie w pracy, prawie nikt go nie miał w 

domu. Jaś niczego tak nie lubił,  jak grania w gry przy pomocy dżojstika i wpatrywania się w 

swoich ulubionych bohaterów z ekranu. Martwili się jego rodzice, martwili dziadkowie, bo 

Jasia nie można było od tej zabawy w żaden sposób oderwać. Kiedy ktokolwiek próbował 

włączyć grę, chłopiec bardzo się denerwował.  Ze smutkiem patrzyła na Jasia także jego 

siostra – Ania, która bardzo chciała bawić się z bratem, temu jednak gry wideo sprawiały 

największą przyjemność.  

Ania bardzo lubiła czytać i cały dziecięcy pokój pełen był książek, których Jaś nigdy nie 

ruszał, bo od początku wydawały mu się nudne i nie widział sensu nawet ich otwierać.  

 Pewnego dnia Jaś, jak zwykle siedział przed telewizorem zupełnie pochłonięty 

wirtualnym światem gry. Nagle znad konsoli uniósł się dym, a ekran stał się zupełnie czarny. 

Chłopiec wściekł się, zaczął krzyczeć, jak szalony i ze złości cisnął w przestrzeń tym, co miał 

najbliżej pod ręką – jedną z książek Ani. Książka mocno uderzyła o ścianę i spadła na ziemię 

otwarta na oścież. Jaś podbiegł do niej, nadal bardzo wzburzony, chciał ją nawet podeptać, 

lecz nagle zainteresowały go żywe kolory i zabawne postaci, które znajdowały się na 

widocznych stronach.  Położył się na ziemi, wspierając na łokciach i zaczął przeglądać 

pozostałe karty.   

 Wyobraźnia Jasia zaczęła pracować na najwyższych obrotach, bohaterowie książki 

stawali się coraz bardziej prawdziwi, poruszali się, uśmiechali, biegali, tańczyli. Po chwili 

chłopiec tak wciągnął się w oglądanie obrazków, że postaci książki zaczęły z niej... 

wychodzić! Najpierw powoli wykradały się z ram stron, coraz bardziej wychylały głowy, aż 

zaczęły biegać po całym pokoju! Jaś siedział na ziemi zachwycony, szczęśliwy, że tyle 

kolorowych ludzików interesuje się tylko nim.  

 Kiedy do pokoju chłopca weszła mama nie mogła wyjść ze zdumienia że jej mały 

synek nie tylko nie siedzi przed telewizorem, ale że trzyma w rękach książkę. Tak był nią 

zajęty, że nawet nie zauważył, że ktoś wszedł do środka. Mama cicho wyszła, obserwując 

Jasia zza lekko uchylonych drzwi. Była bardzo dumna i szczęśliwa.  

 Od tego momentu Jaś chętnie sięgał po książeczki, a nową tradycją stało się czytanie, 

kiedy wszyscy domownicy zbierali się w dziecięcym pokoju i wspólnie słuchali 

fantastycznych historii.  

 

 

 


