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Zagraj w wiosnę!  
Jeżeli nie masz pionków do gry, zrób kulki z papieru 

 

JAKA PORA 

ROKU BĘDZIE 

PO ZIMIE?  

 3 POLA DO 

PRZODU 

W JAKIM MIESIĄCU 

ZACZYNA SIĘ 

WIOSNA? 

1 POLE DO PRZODU 

 

CO BĘDZIE PO 

MARCU? 

DODATKOWY 

RZUT KOSTKĄ 

AJ! BOCIAN 

ZABŁĄDZIŁ.  

COFASZ SIĘ  

O 2 POLA 

 

PRZED WIOSNĄ 

JEST ZAWSZE… 

3 POLA DO 

PRZODU 

TRACISZ 

KOLEJKĘ 

WYMIEŃ DWA 

PTAKI, KTÓRE 

WRACAJĄ NA 

WIOSNĘ Z CIEPŁYCH 

KRAJÓW. 

1 POLE DO PRZODU 

 

ŻÓŁTE, 

WIOSENNE 

KWIATY TO… 

DODATKOWY 

RZUT KOSTKĄ  

OJ! WRACA 

ZIMA. 

2 POLA DO 

TYŁU 

W JAKIM 

MIESIĄCU KOŃCZY 

SIĘ WIOSNA? 

2 POLA DO 

PRZODU 

 

ACH! 

JESZCZE CHŁODNO, 

POTRZEBNA 

ROZGRZEWKA. 

 

5 PRZYSIADÓW  

WIOSNĄ NA 

DWORZE ROBI 

SIĘ… 

1 POLE DO 

PRZODU 

JAKA PORA 

ROKU BĘDZIE 

PO WIOŚNIE? 

3 POLA DO 

PRZODU 

TRACISZ 

KOLEJKĘ 

 

ACH! 

PADA DESZCZ. 
 

6 SKŁONÓW  

 

JAKIE UBRANIA 

NIE BĘDĄ JUŻ 

POTRZEBNE 

WIOSNĄ? 

DODATKOWY 

RZUT  KOSTKĄ 

PIĘKNY, 

WIOSENNY 

MIESIĄC PO 

KWIETNIU TO… 

IDŹ NA METĘ! 

 

EEE! ZNOWU 

MRÓZ W NOCY. 

UCIEKAJ  

3 POLA DO TYŁU 

 

S 

T 

A 

R 

T 

Autorka: Magdalena Dawidowska 

M 

E 

T 

A 

 



3 | S t r o n a  
 

Cześć,  
trzymacie w ręku trzeci numer kwartalnika Moje JA TEŻ. To jest numer wiosenny. 

Przeczytajcie dialog pomiędzy psem Dario a dziećmi – Dario wytłumaczy Wam, jak budzi 

się przyroda na wiosnę.  

W tym numerze piszemy o porządkach, które w życiu są niezwykle potrzebne i często takie 

większe porządki robimy właśnie wiosną. Przeczytaj wywiad z panią Justyną, która jest 

osobą niewidomą, a dowiesz się, jak duże znaczenie ma porządek dla osoby, która nie widzi 

świata. Trzynastoletnia Marta wysłała do nas list o przyjaźni z Robertem. Pojawiły się nowe 

działy, które będziemy powtarzać w kolejnych numerach. W dziale „Moje podróże” chcemy 

pokazać, gdzie wyjeżdżacie, co widzieliście ciekawego w Polsce, w swoim mieście, na 

swoim podwórku. Bo podróż wcale nie musi być daleka. W dziale „DJ Michał” będzie 

wszystko, co jest związane z muzyką, czyli z tym, co gra w naszym sercu i duszy. 

Pamiętajcie, że na stronie www.jatez.org.pl znajdziecie nagrania audio i wersję 

elektroniczną (w pliku pdf) naszego kwartalnika. Na tej stronie znajduje się również 

kalendarz do wydrukowania na marzec, kwiecień oraz na maj.  

Wiosna to słońce, dłuższy dzień oraz kwiaty na drzewach, krzewach i w trawie. Życzę Wam 

wszystkim, żeby wiosna zagościła również w Waszych sercach.  

 

Olga Komorowska  

i Wasz przyjaciel Dario 

 

 

 

 

 

 

Numer 1/2019 (3) został wydany przy wsparciu Uniwersytetu Gdańskiego. 

 

http://www.jatez.org.pl/
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Chcesz, żeby Twoje zdjęcie pojawiło się w Kwartalniku?  

Zrób sobie z nim zdjęcie i nam wyślij. 
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List od Marty – o przyjaźni 

 

Cześć, 

jestem Marta, mam 12 lat i chciałabym Wam opowiedzieć o swoim przyjacielu – Robercie, 

który jest moim rówieśnikiem i z którym znam się już dziesięć lat. 

Z Robertem chodziliśmy razem do przedszkola, ale nasza przyjaźń 

zaczęła się tak naprawdę, gdy skończyliśmy pięć lat i od tego czasu 

jesteśmy już nierozłączni. Pamiętam, jak na tańcach zawsze 

dobierano nas w parę albo jak mieliśmy wspólne role w 

przedszkolnych przedstawieniach. Prawdopodobnie działo się tak z 

uwagi na wysoki wzrost, bo obydwoje należymy do wysokich osób, a 

może też dlatego, że świetnie rozumiałam Roberta. Mówiłam na 

niego „moja przylepka”, bo nie odstępował mnie na krok. Pamiętam też zabawne sytuacje, 

gdy rodzice przychodzili odebrać Roberta z przedszkola. Dopóki nie przyszli po mnie moi 

rodzice, to Robert nie chciał iść do domu i strasznie się buntował. Zazwyczaj jego tata 

siedział i czekał, aż ktoś po mnie przyjdzie. A tu był problem, bo moja mama pracowała w 

Gdańsku i byłam odbierana jako jedno z ostatnich dzieci. Taki był z niego uparciuch. I tak 

zresztą jest do dziś. To chyba jedyna zła cecha Roberta – jest bardzo, bardzo uparty. 

W tamtym czasie Robert, a w zasadzie „Robcio” (bo tak go 

wszyscy nazywali), miał problemy z mówieniem. My w zasadzie 

dogadywaliśmy się i wciąż dogadujemy bez słów –  wystarczy 

nam spojrzenie. Choć teraz Robert mówi już prawie bez 

problemu, bo uczęszcza na zajęcia z logopedą. 
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Po ukończeniu przedszkola każdy z nas poszedł do innej 

szkoły. Ja w Redzie, a Robert w Rumi do klasy integracyjnej. 

Mimo tego że mamy teraz inne szkoły, nowych kolegów, 

zajęcia pozaszkolne i mnóstwo nauki, to nadal się spotykamy, 

komunikujemy za pomocą Messengera i rozmawiamy przez 

telefon.  

Mamy podobne zainteresowania: lubimy sport, muzykę, grać 

na konsoli w FIFĘ 19. Jestem wielką fanką piłki nożnej, 

uwielbiam czytać wiadomości sportowe, książki o tej tematyce, oglądać mecze, grać w 

piłkę. Robert natomiast lubi to samo co ja z pominięciem czytania – za tym akurat nie 

przepada... Jego ulubiona drużyna to Chelsea, a moja FC Barcelona. Byliśmy razem na kilku 

meczach, wspólnie wyprowadzaliśmy też piłkarzy Arki Gdynia na murawę. 

Oprócz tego bardzo lubimy chodzić na pizzę, do parku trampolin albo po prostu na boisko. 

W domu zazwyczaj gramy w planszówki i słuchamy muzyki. Robert lubi, jak gram na gitarze 

utwory Eda Sheerana, a mnie sprawia wielką przyjemność, gdy on słucha. 

Czasem dostaję od Roberta magnesy albo breloczki z klubami piłkarskimi i szaliki klubowe. 

Ja też pamiętam o Robercie i z wakacji wysyłam mu kartki, przywożę upominki. Uwielbiam 

zwiedzać stadiony: w Hiszpanii zwiedziłam stadion FC Barcelony, 

a we Włoszech Juventusu Turyn. 

Robert co roku jest honorowym gościem na moich urodzinach. W 

zeszłym roku dostałam od niego przepiękny bukiet kwiatów w 

kolorze biało-czerwonym, bo lubię naszą drużynę narodową. 

Robert dobrze mnie zna, a ja jego, wiemy, co nawzajem lubimy 

oraz jak sprawić drugiemu przyjemność. 

Robcio ma zawsze fajną, modną fryzurę, ładnie się ubiera, nawet 

lepiej niż ja. Jest bardzo elegancki. Mówił mi, że chciałby 

pracować w sklepie H&M, tak jak jego ulubiona ciocia Sylwia. Ja natomiast nie lubię się 

stroić, mam zawsze związane włosy i ubieram się na sportowo poza małymi wyjątkami. W 
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najbliższym czasie mamy zamiar się spotkać i iść wspólnie do kina, bez rodziców. Mamy 

prawie trzynaście lat, Robert już za miesiąc, więc możemy być bardziej samodzielni.  

Mam nadzieję, że też macie wokół siebie przyjaciół, bliskie osoby. Jeśli tak, to piszcie o nich 

i przedstawiajcie nam swoich przyjaciół. Na koniec postanowiłam dodać kilka naszych 

zdjęć, abyście mogli nas lepiej poznać.  

 

Pozdrawiam Was serdecznie 

Marta  

 

 

A Ty masz przyjaciela albo przyjaciółkę?  

  
Co lubi? 

 

Co ją/jego 

denerwuje?  

 

Jaki ma kolor 

włosów? 

 

Gdzie się 

spotykacie? 

 

Co lubicie razem 

robić?  

 

Macie wspólne 

zdjęcie? 
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Co przedstawia poniższy rysunek?  

 

Odpowiedz na poniższe pytania, a ułożysz własną historię.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jaka jest pora roku? 
Dlaczego bociany patrzą tak 

intensywnie w jedną stronę? 

 

Kto mieszka w tym domu? 
Dlaczego nikogo nie ma na 

podwórku? 

 

Jakie zwierzęta mogłyby 

biegać wokół domu?  

 

Czy ten dom jest duży? 

Jakie mogą być w nim 

pomieszczenia?  

 

Gdzie znajduje się dom?  

 

Autorka rysunku: Maja Ledóchowska  
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Z psich rozmów 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zulus! Zostaw piłkę! 

Zobacz. Wiosna! 

Jak to? Już? 

Huurraa!!! 

Ja nie 

gotuję.  

Też się cieszysz jak Zulus, że już jest wiosna?  A dlaczego? Opowiedz. 

Dario, 

lubisz 

gotować?  
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Hania w kuchni 

Fit Muffinki: 

1 szklanka drobno startej marchewki 
1 szklanka mąki drobnoziarnistej 
1,5 łyżeczki proszku do pieczenia 
1 łyżeczka cynamonu  
3 łyżki cukru brązowego 
¼ szklanki oleju 
3 łyżki mleka 
2 jajka 

 wszystko razem wyrobić 

 przelać ciasto do foremek na mufinki 

 i piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez 20-25 minut. 

 

  

 

    

 

 

 

  

Dario wpadł do redakcji i pomieszał zdjęcia. Ponumeruj zdjęcia Hani od 1 do 5 

według kolejności.    
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DJ Michał zaprasza – czyli co nam w duszy gra 

Cześć,  

mam na imię Michał i będę opowiadał o muzyce i koncertach. 

Bardzo lubię chodzić na koncerty. Mogę tam posłuchać fajnej muzyki, tańczyć i bawić się 

ze znajomymi. 

Bardzo lubię zespół Jary Oddział Zamknięty. Najbardziej lubię piosenki Party, Ich marzenia, 

Andzia, Obudź się, Dobre rady i Stół. Byłem na ich koncertach już pięć razy, mam zdjęcia i 

płytę z podpisami zespołu. Na koncercie byłem ze znajomymi: raz z Karoliną i drugi raz z 

Adamem. Poznałem cały zespół i bardzo miłą menadżerkę Hanię. 
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Krzyżówka dla Ciebie 

 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.         Ą T K O 

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             

16.             
 

1. Niesiemy w nim jedzenie do Kościoła. Najczęściej jest wiklinowy. 

2. Wkładasz jego figurkę do koszyka. Ma ciało pokryte puszystą wełną i rogi na 

głowie. 

3. Wykluwa się z niego kurczaczek. 

4. Zajączek wielkanocny chowa prezenty, a dzieci je… 

5. Jest malutkie, żółte i wykluwa się z jaja. 

6. Pora roku, która jest po zimie. 

7. Kwiat, który przebija się jako pierwszy przez śnieg. 

8. Rosną na drzewach. Niektórzy mówią na nie kotki. 

9. Jest biała i słona. Solimy nią świąteczne jajko. 

10. Wielkanocna zupa z białą kiełbasą. 

11. Wielkanocne ciasto, które posypujemy cukrem pudrem lub lukrujemy. 

12. Śmigus - … 

13. Mały wiosenny kwiat, który może być fioletowy, żółty lub biały. Pięknie 

przyozdabia trawniki. 

14. Ma biało-czarne pióra oraz długi, czerwony dziób i nogi. 

15. Jajko ozdobione w kolorowe wzorki. 

16. To ulubiony kolor wiosny. 

Autorki: Lena Najman, Lena Umer, 

lat 11, SP20 Gdynia 
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Opowiedz nam swoją historię 

W tym numerze opowiada Michał. 

Powiedz mi ile masz lat? 

W czerwcu będę miał osiemnaście lat. 

Czy pamiętasz, co robiłeś, jak byłeś mały? 

Chodziłem do przedszkola. 

Co było fajnego w przedszkolu? 

Lubiłem panią Wiesię i panią Małgosię i 

wychodzenie na plac zabaw. 

A teraz gdzie chodzisz? 

Chodzę do szkoły. 

Czego uczysz się w szkole? 

Uczę się pisać, czytać, rysować, gotować i robię ćwiczenia na komputerze. 

A co lubisz w szkole? 

Jeść obiady. Lubię przyjaciółkę Karolinę, przyjaciela Patryka i jeszcze Agatę, Łucję, Olę, 

Bartka i Marcina. Lubię dyskoteki i piosenki disko polo. I lubię nauczycieli. 

Co robisz po szkole? 

Chodzę z tatą na treningi judo. 

Co Ci się podoba w judo? 

Ćwiczenia, jak założyć trzymanie i zrobić rzut. Lubię jeździć na zawody. Spanie w hotelu i 

jedzenie jest fajne. W wakacje jeździmy na obóz. 

A lubisz jeździć na obóz judo? 

Tak. Na obozie judo jest fajnie. Lubię spanie w domkach z kolegami – z Patrykiem, 

Hubertem i Adamem, treningi judo, śpiewanie piosenek i jedzenie lodów. 

Jakie masz inne zajęcia oprócz judo? 

Uczę się grać na harfie i na marimbie. 

Co to jest marimba? 

Duże drewniane sztabki. W styczniu miałem występ i zagrałem na marimbie kolędę Anioł 
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pasterzom mówił. 

Co lubisz robić w wolnym czasie? 

Lubię chodzić na koncerty. 

Jakie lubisz koncerty, jakie zespoły? 

Oddział Zamknięty, Golden Life, Maryla 

Rodowicz, Krzysztof Krawczyk, Cleo, Sarsa, 

Lemon, Mrozu, Zakopower i Arka Noego. 

A z kim chodzisz na koncerty? 

Z koleżankami i kolegami. Z Karoliną, Agatą, Łucją, Patrykiem, Adamem i rodzicami. 

Czy chcesz jeszcze coś o sobie powiedzieć? 

Lubię dostawać pocztówki. Mam dużo pocztówek od rodziny i znajomych. 

Na koniec jeszcze jedno pytanie. Czy podoba Ci się kwartalnik 

Ja też i co jest w nim fajnego? 

Tak. Zdjęcia kolegów z półkolonii, o policji, jesieni, uśmiechu, 

Agacie i pierniczkach. 

 

 

A Ty? Opowiesz nam swoją historię? Jeśli tak, napisz do nas. 
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Wasza twórczość – Wasze talenty  

 

 

 

  

Oznaki wiosny    

 

Żółte płatki podbiału 

wyjrzały spod śniegu, 

powitały krokusy 

i kwiat przebiśniegu. 

 

Myszki z norki wyjrzały, 

przecierają oczy. 

Miś przeciąga się w gawrze, 

żegnaj śnie uroczy. 

 

Pani wiosna już idzie, 

bazie srebrne trzyma 

i gałązki całe w pączkach. 

Odeszła już zima. 

 

Anna Lech 

 

Pan Kacper robi pyszny letni napój. 

Michał ma poczucie humoru. 

Agata lubi dobierać do siebie ubrania. 

Staś lubi pomagać w kuchni – tu dekoruje pierniczki. 
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Wiosna  

Krzyś i Kasia wyruszyli na pierwszy w tym roku wiosenny spacer razem z 

psem Dario.  

– Ojej, pojawiły się pierwsze kwiatki! – krzyknęły dzieci. 

– Te kwiaty są prawdziwym symbolem nadejścia wiosny. Te białe zwisające dzwoneczki to 

przebiśniegi. A widzicie te puszyste kulki na drzewie? To są tak zwane bazie kotki. To znak, 

że przyszła wiosna. Bazie to kwiaty wierzby – wyjaśnił Dario. 

– Jak to jest możliwe, że drzewa wiedzą, kiedy obudzić się ze snu zimowego? – zapytała 

Kasia. 

– Posiadamy coś w rodzaju intuicji – przemówiła nagle Wierzba. – Po prostu wiemy, kiedy 

należy się przebudzić i zacząć kwitnąć. 

– Fascynujące! Widzę, że pojawiają się u Ciebie na gałęziach pąki! Wyrosną z nich kwiatki? 

– zaciekawił się Dario. 

– Akurat z tych pąków, które widzisz, wyrosną liście. Są trzy rodzaje pąków: liściaste, 

kwiatowe i mieszane. Z liściastych pąków wyrastają liście, z kwiatowych pojedyncze kwiaty, 

natomiast mieszane to takie pąki, z których wyrasta kwiat lub owoc z liśćmi przy łodydze 

lub ogonku. Przykładem drzewa z pąkami mieszanymi może być jabłoń, z której wyrastają 

jabłka z listkami przy ogonku – odrzekła Wierzba. 

Dzieci i Dario pożegnali się z Wierzbą, po czym udali się w dalszą wędrówkę.  

– Dario, czy wiesz, co dzieje się ze zwierzętami? – zapytały dzieci. 

– Jednymi z pierwszych, które budzą się do życia po zimie, są owady, a konkretnie motyle 

– odparł Dario, wesoło merdając ogonem, – Gdy tylko temperatura zacznie przekraczać 10 

stopni Celsjusza wychodzą ze swoich kryjówek, by najeść się nektaru z pierwszych kwiatów. 

Gdy robi się chłodniej, szukają schronienia, aby przeczekać pogorszenie pogody.  

– A inne zwierzęta jak sobie radzą? – zapytał Krzyś. 
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– Jeże na przykład nie są fanami przedwczesnego budzenia się. Kosztuje je to wiele energii, 

a gdy nie mają wokół siebie łatwo dostępnego pokarmu, muszą go szukać i spacerować 

często dość daleko. 

– A są jakieś inne oznaki nadchodzącej wiosny? – zapytała zaciekawiona Kasia. 

– Aby przygotować się na wiosnę, żubry zmieniają swoje futro. Ocierają się o pnie drzew, 

zostawiając na nich kłęby futra. Po tym można poznać, że wiosna się zbliża. Wiosna to czas, 

kiedy wszystko budzi się do życia, a na świat przychodzi dużo małych zwierzaków. Od marca 

przez całą wiosnę rodzą się między innymi: borsuki, jeże, koty, jelenie albo sarny – 

zaszczekał i zamerdał ogonem Dario. – Sarny na okres zimowy potrafią tak 

jakby wstrzymać rozwój swojej ciąży, żeby nie urodzić maluchów zimą. 

Niesamowite, prawda?  

– A co z ptakami? – zapytały dzieci. 

– Na przykład bociany zazwyczaj zlatują do Polski w okolicach marca. Przylatują nawet z 

Afryki, gdzie wyczekiwały końca zimy w Polsce. A słyszeliście kiedyś powiedzenie, że „jedna 

jaskółka wiosny nie czyni”? No, bywa tak, że małe grupy jaskółek postanawiają przylecieć 

do Polski nieco szybciej, kiedy zima jeszcze trwa. Zdarza się po prostu, że ptasi śmiałkowie, 

przedstawiciele jaskółczego rodu, przylecą trochę wcześniej. Dopiero większa liczba tych 

ptaków jest wyznacznikiem wiosny. Stąd to powiedzenie – zaszczekał radośnie Dario. 

– Czas już wracać do domu, chodźcie – powiedziała Kasia, zmierzając wraz z Krzysiem i 

psem Dario w stronę domu. 
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Narysuj wiosnę. Może to być słońce, kwiaty, motyle. Co tylko chcesz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Czy wiesz, co jedzą bociany?  

Kotleta 

schabowego! 

Czy Dario ma rację? Dlaczego Dario 

tak myśli?  
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Podróże małe i duże – Gruzja 

Cześć,  

to ja, Tymek. Mam siedemnaście lat. Bardzo lubię podróżować i zwiedzać nowe miejsca.  

Podczas ostatnich wakacji wybrałem się z rodzicami i siostrą do Gruzji. Kraj ten leży na 

pograniczu Europy i Azji, nad Morzem Czarnym.  

 

 

 

 

 

Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy od nadmorskiej miejscowości Batumi. Miasto kiedyś 

słynęło z pól, na których uprawiało się herbatę. Teraz jest miejscem rozrywki, kąpieli 

słonecznych i morskich. Turyści bawią się tu i odpoczywają. 

Jest tu kolorowo, głośno, można zjeść świeżą rybkę, a wieczorem posłuchać muzyki i 

popatrzeć na występy.  

Gruzja to małe państwo, ale bardzo ciekawe. Pojechaliśmy w głąb kraju, aby się o tym 

przekonać. Przyroda jest 

bogata i bardzo zachwyca.  

Są tam piękne, bardzo 

wysokie góry. Nazywają się 

Kaukaz. 
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Podczas naszej wycieczki zobaczyliśmy dużo starych, naprawdę starych kościołów, zamków 

i innych zabytków. 

 

 

 

 

 

Przy okazji zwiedzania nawiązywałem nowe znajomości.  

 

 

 

 

 

Gruzińska kuchnia jest bardzo smaczna.  

  

Długo będę wspominał Gruzję.   
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Porządek? Po co to komu?  

 Czy wiesz, że ułożone ubrania zajmują mniej miejsca niż pozwijane? To znaczy, że 

gdy je złożysz, zaoszczędzisz miejsce w szafie i będziesz mieć więcej przestrzeni na 

kolejne ubrania albo zabawki.  

 Czy wiesz, że z poukładanych rzeczy łatwiej wybrać tę, której właśnie się potrzebuje? 

To da Ci więcej czasu na zabawę i przyjemności.  

 Czy wiesz, że często przez bałagan wokół trudno się skupić? Ogarniając swój pokój, 

możesz nawet zyskać lepsze oceny!  

 Czy wiesz, że nie musisz się martwić przyjmowaniem niezapowiedzianych gości, 

kiedy umiesz utrzymać porządek?  

 Czy wiesz, że utrzymując porządek, możesz uszczęśliwić swoich rodziców? Czy wiesz, 

że sprzątając, stajesz się samodzielny i pokazujesz, że jesteś dojrzały i 

odpowiedzialny?  

 Czy wiesz, że robiąc to regularnie, zajmie Ci to jedynie kilka minut? Postaraj się 

policzyć, ile przez te kilka minut sprzątania możesz zyskać (przeczytaj raz jeszcze i 

wypisz z tekstu).  

  

Tak ma na półce poukładane 

rzeczy pan Kacper.  

A jak jest u Ciebie? 

Masz większy czy mniejszy 

porządek w swojej szafie?  
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WIELKANOC  

To najważniejsze święto w kalendarzu chrześcijańskim. Obchodzone jest na pamiątkę 

Zmartwychwstania Pana Jezusa, który trzy dni po okrutnej śmierci na krzyżu, powstał z 

martwych w nocy z soboty na niedzielę.  

Wielki Tydzień rozpoczyna Niedziela Palmowa 

upamiętniająca uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Na 

ten dzień przygotowujemy palemki, przypominające nam 

te, którymi Żydzi witali Jezusa.  

Palemki są różnie ozdabiane, w zależności od regionu. 

 

Święcenie pokarmów – w Wielką Sobotę przynosimy do 

kościoła koszyczek pełen pokarmów: chleb, sól, wędlina, 

słodycze, owoce i oczywiście 

pisanki. 

Pisanki – jajko uważane jest za symbol odradzającego się 

życia, dlatego też tak ważną rolę odgrywa w czasie świat 

wielkanocnych. Pisanki, maluje się farbami, woskiem, 

ozdabia tasiemkami, naklejkami.  

Zrób sam pisankę 

Przygotuj: styropianowe jajko, ozdobną kolorową pasmanterię, cekiny oraz 

szpileczki. Według własnego pomysłu przyczepiaj kolejne elementy 

pasmanterii szpileczkami i ozdabiaj cekinami. 

 

  
Pisanki, które widzisz na zdjęciach, zrobił Staś 

Banaszkiewicz ze swoją siostrą Pauliną. 



23 | S t r o n a  
 

Osoba niewidoma – jak sobie radzi w życiu 

Odwiedziliśmy panią Justynę – kierowniczkę biura do spraw Osób Niepełnosprawnych na 

Uniwersytecie Gdańskim. Pani Justyna opowiedziała nam, jak sobie radzi w życiu osoba 

niewidoma i jakie wsparcie student, który nie widzi lub słabo widzi, może uzyskać na 

Uniwersytecie Gdańskim.  

Nie widzi Pani świata od urodzenia?  

Urodziłam się jako osoba słabo widząca. Widziałam 

świat tak, jakby ktoś założył mi na głowę białą firankę. 

Świat był mleczny, bez konkretnych kształtów i 

zarysów. Ale byłam w stanie rozpoznawać kolory, 

widziałam promienie słońca, niebo, kolor piasku, 

zieleń drzew. Teraz tego nie widzę.  

Jak to jest, gdy się nie widzi świata?  

Bez wzroku funkcjonuje się trudniej, bo dodatkowo trzeba uruchomić inne zmysły, 

wzmocnić koncentrację. Zbyt mała uwaga może spowodować, że zderzę się z latarnią, nie 

zauważę krawężnika. Moja koncentracja musi być bardzo wyczulona. Idąc z laską, muszę 

uważać na biegnące dziecko, na osobę starszą, na rowerzystów, na zwierzęta.  

Świat oglądam wielozmysłowo. Gdy coś czuję dotykiem albo wyczuję węchem, to 

przekształcam to w mózgu na obraz. Słuch jest moim najważniejszym zmysłem. Nie mam 

specjalnie lepszego słuchu niż jakakolwiek inna osoba z mojego otoczenia. To jest mit, że 

niewidomi mają lepszy słuch. Ale z pewnością słyszę więcej dźwięków. Nawet teraz 

prowadząc tę rozmowę, odbieram lewym uchem, co się dzieje za oknem, a prawym uchem 

ewentualne kroki na korytarzu. 

Jakie znaczenie ma porządek dla osoby niewidzącej?  

Moja mama dowiedziała się o tym, że trzeba pilnować porządku, mając dziecko niewidome 

i zaczęła wdrażać takie zasady od samego początku w naszym domu. Jestem nauczona 

tego, żeby odkładać każdą rzecz na swoje miejsce. Dzięki temu nic nie muszę szukać. 
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Porządek musi być zachowany wszędzie, nie tylko w domu, ale też w pracy. Jeżeli osobie 

widzącej zapodzieje się jakaś rzecz w szufladzie, na przykład czerwona apaszka, to 

wzrokowo szybko znajdzie ten kolor czerwony, u mnie musi to być odłożone w 

odpowiednie miejsce. Mój partner kiedyś składał meble, musiał wyjść z domu i zostawił na 

środku pokoju rozłożone belki. Dostałam telefon z komunikatem, że „no, słuchaj na 

podłodze w sypialni to trzeba uważać, bo jest tam dużo porozkładanych rzeczy”. Gdybym 

się o tym nie dowiedziała, przewróciłabym się, bo nie widzę, a mam zakodowane, że w tym 

miejscu na podłodze nic nie leży. 

A jak wspomina Pani studia? 

Studiowanie jest o tyle fajne, że spotyka się ludzi otwartych na różną inność. Brak wzroku 

czy problemy z poruszaniem się nie przeszkadzają w byciu fajnym kolegą czy koleżanką. Nie 

czułam się wykluczona, mam bardzo pozytywne wrażenia. Obserwuję teraz studentów, 

młodszych ode mnie o dekadę. Uruchomiliśmy usługę asystenta i gdy przychodzą do mnie 

ci młodzi ludzie ze swoimi asystentami, to widzę jak ta integracja fantastycznie oddziałuje. 

Duże znaczenie ma sama atmosfera uniwersytetu. Niezaprzeczalny wpływ na 

funkcjonowanie studentów w społeczeństwie akademickim mają także pracownicy 

uniwersytetu – od osób zatrudnionych w dziekanatach, poprzez kadrę naukową.  

Na uniwersytecie prowadzicie szkolenie z jego topografii. W jaki sposób osoba 

niewidoma porusza się w nieznanym dla niej miejscu z punktu A do punktu B? 

Ja koncentruję się na otoczeniu. Biała laska i aplikacja, na przykład Google’a, to dla mnie za 

dużo, zbyt duże rozproszenie. W nieznanym miejscu mój komfort poruszania się jest 

bardzo trudny. Często muszę poprosić o pomoc przypadkową osobę. Pytam również 

znajomych, w którą stronę mam pójść, gdy wysiądę z autobusu.  

Pełen wywiad z panią Justyną dostępny jest na stronie www.jatez.org.pl. 

http://www.jatez.org.pl/
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Biuro do spraw Osób Niepełnosprawnych na 

Uniwersytecie Gdańskim 
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Numer 1/2019 (3) wydany został przy wsparciu Uniwersytetu 

Gdańskiego.   

 

A teraz sprawdź siebie: 

 

 Gdzie leży Gruzja?  

 Co można zobaczyć ciekawego w Gruzji? 

 Czy bociany jedzą kotlety schabowe? 

 Jakie oznaki wiosny widziałeś w tym roku?  

 Co lubią wspólnie robić Marta i Robert? 

 Z czego Hania zrobiła ciasto? 

 Przypomnij sobie, w jakim kolorze Hania ma fartuch, w którym gotuje. 

 Podaj trzy powody, dla których warto utrzymywać porządek.  

 Jeżeli Dario wpadłby do kuchni w Twoim domu, porozsypywał suchy ryż z torebki 

na podłodze i wylał sok pomarańczowy na podłogę, to co byś zrobił? 

 Co wkładamy do koszyczka wielkanocnego?  

 Dlaczego niedziela tydzień przed Wielkanocą, nazywa się Palmowa? 

 W jaki sposób radzi sobie osoba niewidoma?  

 Do czego służy biała laska osobie niewidomej?  

 Jak nazywa się język, którym są pisane teksty dla osoby niewidomej?  

 W którym dniu nadchodzi kalendarzowa wiosna?  

 Jak nazywa się kwiat, który przebija się pierwszy przez śnieg?  

 Narysuj/napisz znak zapytania. Kiedy się go stawia?  
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Chcesz się przyłączyć do naszego zespołu?  

 

Zapraszamy!  
Do następnego numeru możesz przygotować informację na któryś z poniższych tematów i wysłać do nas 

na adres olga.komorowska@jatez.org.pl: 

 Co trzeba zabrać na wyjazd na wakacje?  

 Dlaczego tak bardzo lubimy lato?  

 Co znaczy, że jestem samodzielny? 

 Gdzie lubisz wyjeżdżać?  

 Moje podwórko, moje miasto. 

 Opowiedz nam swoją historię. 

 Opowiedz o swoim wyjeździe.  

 

 

 

ZESPÓŁ kwartalnika Moje JA TEŻ nr 1/2019 (3): 

Olga Komorowska: redaktor naczelna, autorka 

komiksów ze zwierzętami, pytań i zadań oraz 

wywiadu z panią Justyną – kierownikiem Biura ds. 

Osób Niepełnosprawnych na Uniwersytecie 

Gdańskim 

Dorota Banaszkiewicz: pomoc merytoryczna 

i artystyczna, autorka tekstu o zwyczajach 

wielkanocnych i projektu okładki 

Staś Banaszkiewicz: zdjęcia do artykułu 

Wielkanoc 

Michał i Basia Błażejczyk: reportaż DJ Michał 

zaprasza oraz historia Michała 

Hanka i Wiola Grabowskie: reportaż z kuchni 

Magdalena Dawidowska: gra w wiosnę 

Tymek i Luiza Kełpińscy: reportaż z Gruzji 

Kacper Kowalski: tekst o porządkach, zdjęcie 

swojej szafy  

Iwona Krzysztoń: zdjęcie na okładkę oraz na 

stronę 14 

Maja Ledóchowska: rysunek z bocianami 

i domkiem 

Lena Najman i Lena Umer: krzyżówka 

Anna Skowrońska, Patryk Zelek: tekst o wiośnie 

Weronika Starzyk: korekta językowa 

Nagrania audio: Olga Komorowska, Anna 

Skowrońska, Patryk Zelek, Dorota Banaszkiewicz, 

Staś Banaszkiewicz 

 

 

Numer 1/2019 (3) został wydany 

przy wsparciu Uniwersytetu 

Gdańskiego.

Jeśli masz do nas jakieś pytania, pisz śmiało. 

 

mailto:olga.komorowska@jatez.org.pl
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Pobierz 

Kwartalnik można pobrać w wersji elektronicznej (plik pdf) oraz w wersji audio ze strony www.jatez.org.pl. 

Chcesz zamówić kwartalnik? 

Napisz: olga.komorowska@jatez.org.pl 

 

WYDAWCA: 

Fundacja Wspierania Rozwoju JA TEŻ 

ul. Sobótki 22/2 

80-247 Gdańsk 

Fundacja Wspierania Rozwoju JA TEŻ 

 
Misją Fundacji jest wszechstronne działanie działania na rzecz rozwoju, edukacji i integracji 

społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami rozwoju i funkcjonowania, a w 

szczególności osób z zespołem Downa. 

Wesprzyj nas! 

Każda Twoja złotówka przeznaczona jest dla naszych podopiecznych. Dzięki Tobie możemy wspierać ich w 

nauce samodzielności oraz podejmować działania mające na celu łamanie stereotypów związanych z 

niepełnosprawnością. 

Fundacja Wspierania Rozwoju JA TEŻ jest organizacją pożytku publicznego. Nie generuje zysków, a cały jej 

przychód przeznaczany jest wyłącznie na realizację celów statutowych.  

Możesz przekazać swój 1% wpisując na PIT numer KRS Fundacji:  

KRS 0000441123 

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ NA  KONTO: 

ALIOR BANK PL06 2490 0005 0000 4600 6123 8067  

POTRZEBUJEMY CIEBIE, BY STWORZYĆ IM ŻYCIE.  

ZA KAŻDĄ FORMĘ WSPARCIA DZIĘKUJEMY! 

 

 

mailto:olga.komorowska@jatez.org.pl

