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Przed nami wyjątkowe święto 

BOŻE NARODZENIE 

 

Życzymy Wam drodzy młodzi czytelnicy 

zdrowych i pogodnych świąt. Radości i 

miłości w sercu. 

Światła, który oświetla Wam drogę 

i wielu łask od nowo narodzonego 

Jezusa 

Bądźcie silni, dobrzy i szczęśliwi.  

Podarujcie swoim bliskim wiele 

ciepłych chwil, swój czas i swoją 

pomoc. 

 

 

 

 

 

 

 

Waszym rodzicom życzymy , żeby byli  

ostoją i  siłą w każdym momencie. Żeby  

dobry Bóg dał  im wiele sił i całe morze 

radości 

 

Zarząd Fundacji JA TEŻ 
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Zamiast wstępu 

Cześć,  

Trzymacie w ręku drugi numer kwartalnika Moje JA TEŻ. Ten numer jest pełen 

uśmiechu! Uśmiech jest czymś niezwykle potrzebnym. Na pewno jest Ci przyjemnie, 

gdy ktoś się do Ciebie uśmiechnie. Twój uśmiech działa tak samo na innych.  

Rozpoczęliśmy dział: Opowiedz nam swoją historię. W tym numerze poznacie historię 

Agaty. Jeżeli chcesz, żeby Twoja historia pojawiła się w kolejnym wydaniu kwartalnika, 

prześlij do nas swoje zdjęcie i napisz w kilku zdaniach coś o sobie.  

Nagraliśmy również wersję audio kwartalnika. Nagranie znajdziesz w zakładce Do 

pobrania na stronie www.jatez.org.pl. W tej zakładce znajdziesz również kalendarz na 

cztery miesiące – wydrukuj go i zaznaczaj w nim ważne dla siebie daty. Na tej stronie 

jest tabelka z poradami, jak przygotować się do chłodnych dni. Wydrukuj ją i powieś w 

widocznym miejscu. 

A na to wszystko – czas przygotować się do najpiękniejszych świąt w roku – Boże 

Narodzenie tuż, tuż. Czas pakować prezenty i piec pierniczki. 

Życzę przyjemnej lektury. Bawcie się dobrze i do zobaczenia w marcu 2019 roku.  

 

Olga Komorowska  

i Wasz przyjaciel Dario  

http://www.jatez.org.pl/
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O przytulaniu 
Autorka tekstu: Joanna Ledóchowska 

 

Gdy jest Ci smutno, coś Cię boli, to 

miałbyś ochotę, żeby ktoś Ciebie 

przytulił? 

Ja też.  

Ale uwaga!  

Żeby się do kogoś przytulić, to musisz DOBRZE znać tę osobę. Nie możesz się przytulić 

do kogoś, kogo poznałeś przed chwilą.  

A nawet, gdy kogoś dobrze znasz, na przykład panią nauczycielkę, to też nie zawsze 

wypada się przytulać. Czasami, żeby poczuć się kochanym i akceptowanym wystarczy 

położyć rękę na ramieniu, uśmiechnąć się do tej drugie osoby, powiedzieć coś miłego. 

Na pewno warto powiedzieć, że jest Ci smutno. Wtedy ta druga osoba porozmawia z 

Tobą, uśmiechnie się i może przytuli.  

Zobacz, jak kot Lolek zapytał, gdy chciał 

się przytulić do kota Bolka.  

 

 

 

 

 

Czy mogę się 

przytulić?  
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Kiedy ludzie się najczęściej przytulają? 

Mama przytuli swoje dziecko, gdy to dziecko jest chore, gdy coś je boli, gdy jest mu 

smutno.  

Można się przytulić, żeby kogoś pocieszyć, gdy jest mu smutno.  

Gdy mężczyzna i kobieta się kochają, to żeby pokazać, że się kochają, również się 

przytulą.  

A wiesz, że nie ma nic piękniejszego niż UŚMIECH? 

Narysuj uśmiech. Może być uśmiechnięte dziecko, zwierzę, słońce. Może być Twój 

uśmiech albo uśmiech Twojej mamy.  
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Jak myślisz, co przedstawia poniższy rysunek? 

Odpowiedz na poniższe pytanie, a ułożysz własną historię naszych przytulonych 

bohaterów. 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorka rysunku: Weronika Ledóchowska, lat 14 

 

  

Czy są ze sobą 

szczęśliwi? 

Czy to znajomi, czy 

zakochana para? 

 

Ile mają lat? 

 

Jak się poznali?   

Jak mają na imię? 

 

Czy chodzą do jednaj 

klasy, szkoły? 

 

O czym lubią ze sobą 

rozmawiać? 
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Wasze uśmiechy  
Jak myślisz, dlaczego osoby na tych zdjęciach się tak uśmiechają?  

Czy znasz którąś z tych osób na zdjęciach?  

Jeżeli chcesz, żeby Twoje zdjęcie pojawiło się w naszym kwartaliku, skontaktuj się 

z nami! 
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 Zadanie za jeden uśmiech  

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

13.            

14.            

1. Święty Mikołaj pije w nim swoją ulubioną gorącą czekoladę. 

2. Okrągła, kolorowa na choince. 

3. Jest z papieru, może być kucharska, z bajkami, z obrazkami. 

4. Łamiemy się nim z bliskimi przed kolacją wigilijną. 

5. Zimą ulepisz z niego bałwana. 

6. Najzimniejsza pora roku. 

7. Z kapustą i z grzybami. 

8. Śpiewamy je podczas świąt Bożego Narodzenia. 

9. Siwa i długa u Świętego Mikołaja. 

10. Świąteczna zupa wigilijna. 

11. Znajdziesz je pod choinką. 

12. Świąteczne drzewko, które stawiasz w domu. 

13. Dzieci piszą go do Świętego Mikołaja. 

14. Ciągną sanie Świętego Mikołaja. 

Autorka: Lena Najman, 
lat 10, SP20 Gdynia 
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O wierszu słów kilka    
 

 

 

 

 

A to wiersz, który specjalnie dla Ciebie napisała pani Ewa Piasecka-Sikora. 

RADOŚĆ OFIAROWANIA 

Ileż radości z ofiarowania 

Ile w bezwarunkowym oddaniu 

Gdy nie oczekujesz w zamian niczego  

Może jedynie uśmiechu małego  

„Malarz uśmiechu”- Franciszek Hals 

Dał pierwszą lekcję każdemu 

Malując uśmiech na twarzy dziecka 

wywołał go nań, patrzącemu 

DZIELMY SIĘ, NIE OCZEKUJĄC NICZEGO W ZAMIAN 

EWA PIASECKA- SIKORA 

Osoba, która pisze wiersze, to poeta. Pani Ewa Piasecka-Sikora jest poetką, ale również 

stomatologiem, czyli osobą, która leczy zęby.  

 

Baks, czy Ty wiesz, co 

to jest wiersz? 

Jeszcze nie, ale 

zaraz się 

dowiem. 

Wiersz to forma wypowiedzi, 

często rymowana, czyli taka 

którą można zaśpiewać, 

opisująca pewne sytuacje, 

obrazy, uczucia. 
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Z psich rozmów 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Astra, co 

robisz?  

(2) Myślę o 

tym wierszu o 

uśmiechu. 

(3) To coś taka 

poważna? Chyba 

powinnaś się 

uśmiechnąć. 
Tak dobrze?  
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Uśmiechy zwierząt  

 
 

 

Pies uśmiechnie się pyskiem, ale ma też inny 

sposób na okazanie radości. Wiesz jaki?  

Pies, gdy merda ogonem, to pokazuje, że się 

cieszy.  

Czasem też lubi szczekać z radości, to jest zupełnie 

inne szczekanie niż gdy się boi albo chce ostrzec 

swojego właściciela przed niebezpieczeństwem. 

 

 

 

Ten piękny, biało-czarny miś to panda wielka. Niedźwiedzia tego na wolności można 

spotkać tylko w kilku miejscach w Chinach. Panda jest narażona na wyginięcie, dlatego 

podlega ścisłej ochronie. Panda uwielbia jeść pędy bambusa, co jak widać, sprawia jej 

ogromną radość. 

  

Wiecie, że nie tylko ludzie się uśmiechają? Zwierzęta też! 
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Powrót psa 
Autorka opowiadania: Olga Komorowska 

 

To opowiadania napisałam w sierpniu 

2017 roku podczas półkolonii 

zorganizowanych przez Fundację Ja 

też. Na tych półkoloniach po raz 

pierwszy mój pies Dario uczestniczył 

w zajęciach z młodzieżą. Oni 

pokochali Dario, Dario pokochał ich. 

Podczas prowadzenia warsztatów 

poprosiłam naszą młodzież, żeby 

powiedzieli mi, co ma być w 

opowiadaniu o psie, które chcę dla 

nich napisać. Chciałam, żeby mieli 

swój udział w tworzeniu historii. Pies 

miał mieć na imię Herman. Miał być 

czarny i kudłaty, i oczywiście szalony 

jak sam Dario. Miał być porwany, a porywacze żądali za psa okup. Miał być też kot i samochód.  

 

Wybiegł zza rogu budynku i gwałtownie się zatrzymał. W nos uderzyła go z całą mocą 

znajoma woń. Woń, której szukał od kilku dni. Woń, za którą tak bardzo tęsknił.  

Zakręcił się w kółko radośnie. Podskoczył i zrobił dwa kroki do przodu. Znów stanął. 

Jego nos poruszał się niecierpliwie. Czy to na pewno oni? Jego dzieci?  

Już był pewien, że je odnalazł. Drogę do swoich dzieci pokonywał wielkimi susami. Jego 

uszy powiewały na wietrze. 

– Co za głupi pies! – krzyknęła za nim jakaś pani, której wyrwał w pędzie siatkę z 

zakupami. Nawet nie zauważył, gdy po chodniku potoczyły się dojrzałe, czerwone 

jabłka.  

Gdy biegł, jego nos złowił za to zapach znienawidzonego zwierzaka. Kot. Nigdy ich nie 

lubił, bo zawsze się z nim droczyły. Przemknęła mu myśl, żeby złapać tego kota i nim 

potrząsnąć, ale odpuścił sobie. Chciał dobiec do swoich dzieci. Jak najszybciej.  

Kierowca czerwonej skody wcisnął gwałtownie hamulec, gdy przed maskę samochodu 

wyskoczyło mu czarne, kudłate stworzenie.  

– Rany Julek! – westchnął kierowca. – Dokąd ten pies tak pędzi?  
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Czarne kudłate stworzenie wbiegło przez szkolną bramę, która stała otworem i 

zapraszała do wejścia. Jednak drzwi do szkoły były zamknięte. Pies przysiadł na zadzie. 

Jego długi ogon zamiatał zamaszyście suche liście spod drzwi. Ale nic się nie zmieniło. 

Drzwi były zamknięte.  

Pies zaskomlił. Nic.  

Pies zaszczekał. Raz, potem drugi. Jestem! 

Wróciłem! Otwórzcie! Wołał. Nic.  

Zawył. Zawył z rozpaczy, bo już był tak blisko.  

Nagle drzwi się otworzyły. Starsza pani, która często 

zamiatała podłogę w korytarzu szkoły, uśmiechnęła 

się i powiedziała: 

– Chodź, czekają na Ciebie.  

Pies wbiegł do szkoły. Schody przeskakiwał po dwa stopnie. Dobiegł do sali, w której 

były jego dzieci. Stanął na tylnych łapach i nacisnął klamkę, a potem wsunął swój nos 

w powstałą szczelinę i otworzył szerzej drzwi.  

– Herrmannn!!! Herman!!! – wrzeszczały dzieci. – Jesteś! Żyjesz piesku.  

Dzieci bardzo martwiły się o swojego psa, ponieważ ktoś im go ukradł, a potem 

zadzwonił i zażądał 5000 zł okupu. Potem porywacz nie dał znaku życia. Dlatego dzieci 

myślały, że już go więcej nie zobaczą.  

Herman biegał od dziecka do dziecka i sprawdzał ich zapach. Zuzia, Agata, Wiktoria, 

Zosia, Michał, Adam, Patryk, Konrad, Hubert, Dominik, Oliwer. Wszyscy są!  

Przywarł na brzuchu i szczęśliwym wzrokiem patrzył na swoje dzieci. Wiecie, że 

uciekłem? – pomyślał, ale nie potrafił im tego powiedzieć. Nie potrafił też powiedzieć, 

jak ugryzł złego pana, który go porwał, jak otworzył sobie drzwi, jak zaczął biec przed 

siebie byle dalej od złego pana, a bliżej do jego dzieci.  

Spojrzał w ich oczy. Podniósł się i biegnąc od dziecka do dziecka, lizał każdego po 

twarzy. Każdemu włożył łeb pod rękę. Z któregoś policzka zlizał słoną łzę.  

 

Dlaczego na końcu historii wszyscy byli tacy radośni? 
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Nasze zdrowie 
Autorzy tekstu: Anna Skowrońska, Patryk Zelek 

23 września lato przerodziło się w cudowną, złotą jesień. Dni stają się coraz krótsze, 

więc szybciej robi się ciemno.  

22 grudnia zawita do nas zima. 

Pamiętaj o zjedzeniu śniadania 

przed wyjściem z domu! Żeby 

mieć energię na cały dzień, 

potrzebujemy „paliwa” w 

postaci jedzenia, aby być 

aktywnym w szkole i mieć siłę 

na zabawę.  

Pamiętaj też, że jesienią i zimą, nawet gdy świeci słońce, to może być 

chłodno.  

W czasie jesienno-zimowym spada odporność naszego organizmu, więc 

ważne jest, żeby dostarczać sobie witamin. Dlatego jedz owoce 

i warzywa! 

Ruch to zdrowie! Warto wykorzystać ładną pogodę i wybrać się na spacer. Warto też 

zadbać o nasze buty. Przed sezonem jesiennym i zimowym poproś rodziców, żeby 

pomogli Ci użyć specjalnych preparatów do ochrony obuwia, na przykład pasty do 

butów. 

Gdy zmarzłeś, to zrób sobie gorącej herbaty. Możesz dodać do 

niej miodu, syropu z malin albo soku malinowego, a nawet 

imbiru, który działa rozgrzewająco.  

Sen to najlepsze lekarstwo. Pamiętaj, więc, żeby poświęcić czas 

na regenerację, czyli wypoczynek dla naszego organizmu.  

 

 

 

 

Na stronie www.jatez.org.pl w zakładce Do pobrania znajdziesz tabelkę z poradami, jak przygotować 

się do chłodnych dni. Wydrukuj ją i powieś w widocznym miejscu. 

http://www.jatez.org.pl/
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Prezent na pewno wywoła uśmiech 

na twarzy  
Autor tekstu: Kacper Kowalski 

 

Zbliża się bardzo ważny okres w roku. Okres Świąt 

Bożego Narodzenia. Ten czas kojarzy się między innymi z 

prezentami. Otrzymujemy je od naszych bliskich i 

znajomych. Są znakiem ich miłości, przyjaźni, sympatii.  

Bardzo miłe jest też dawanie prezentów, które wywołują 

uśmiech u kogoś, kogo lubimy. I można to robić częściej 

niż raz w roku! 

A co powiecie na prezent bez okazji? To dopiero sprawia frajdę, bo jest ogromnym 

zaskoczeniem. Super radość sprawi też prezent wykonany własnoręcznie – jest 

niepowtarzalny, wyjątkowy i napełniony uczuciami, które chcemy przekazać.  

Jeśli nie masz pieniędzy, czasu lub pomysłu, sprezentuj swoją pomoc: wyjdź na zakupy, 

przygotuj śniadanie, posprzątaj. Na pewno sprawisz tym ogromną przyjemność, a oto 

właśnie chodzi w dawaniu prezentów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomyśl, jaki prezent możesz kupić mamie, koleżance, koledze? 

Jaki prezent możesz wykonać samodzielnie dla każdego z nich?  

Jaką pomoc mógłbyś im zaoferować? O jakim prezencie marzysz?  
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Kulinaria z uśmiechem 

 W tym numerze towarzyszymy Hani w kuchni przy 

robieniu kruchych ciasteczek i sałatki jarzynowej.  

Zobacz! Hania ma na głowie czapkę prawdziwej 

kucharki.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sałatka jarzynowa 

Składniki: 

• 3 ziemniaki 

• 2 marchewki 

• 1 pietruszka 

• 3 jajka 

• 3 ogórki kiszone 

• 1/4 jabłka 

• 1 mała puszka zielonego groszku 

• 1 mała puszka kukurydzy 

• 1 mały por 

• majonez 

• 2 łyżeczki musztardy 

 
Sposób przygotowania: 

Warzywa obrać, ugotować i po wystudzeniu 

pokroić w kosteczkę. Jajka ugotować na 

twardo, pokroić i dołożyć do warzyw. Jabłka, 

ogórki i por obrać, pokroić drobno i dodać do 

miski. Dołożyć groszek i kukurydzę. Całość 

doprawić solą i pieprzem. Na koniec połączyć z 

majonezem i musztardą.  
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Kruche ciasteczka 

Składniki: 

• 400 g mąki pszennej 

• 100 g cukru pudru 

• 2 żółtka 

• 200 g masła o temperaturze pokojowej 

• 2 łyżki jogurtu naturalnego lub kwaśnej 
śmietany 

• ½ łyżeczki proszku do pieczenia 

Sposób przygotowania: 

1. Wszystkie składniki zagnieść ręcznie lub 

robotem kuchennym, używając haka do 

zagniatania ciasta. (Ciasto powinno być 

gładkie, nie za suche, o konsystencji miękkiej 

plasteliny. Gdyby zdarzyło się, że będzie za 

suche, należy dodać jeszcze troszkę jogurtu). 

2. Ciasto nakładać porcjami do maszynki do 

ciastek (lub maszynki do mięsa z nakładką do 

ciastek) i wyciskać dowolne kształty. Długie 

„taśmy” ciasteczek pokroić na 

kilkucentymetrowe kawałki i ułożyć na blasze 

wyłożonej papierem do pieczenia. 

3. Piec w nagrzanym piekarniku, jedną blachę po 

drugiej, około 15 min. na złoty kolor w 

temperaturze 180°C. 

            SMACZNEGO ! 
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Opowiedz nam swoją historię 

W tym numerze opowiada Agata. 

 

Urodziłam się zbyt wcześnie i dlatego 

pierwsze dni mojego życia spędziłam 

w szpitalu.  

Wiecie, ile ważyłam? Mało, trochę 

więcej niż torebka cukru, bo 1390 g. 

Najpierw leżałam tylko w ogromnej pieluszce, 

bo byłam w inkubatorze. Inkubator to takie 

małe, 

podgrzewane łóżeczko, które ma zastąpić brzuch 

mamy. Moja mama przychodziła do mnie do 

szpitala i mnie przytulała, głaskała i mówiła do 

mnie.  

Nie wiem jak Wy, ale na początku jeździłam na 

różne zajęcia, na których się rehabilitowałam. 

Uczyłam się siadać, poprawnie czworakować, 

wstawać i mówić.  

Pierwszy krok zrobiłam, gdy miałam dwa lata. 

Pierwsze całe słowo powiedziałam, gdy miałam 

cztery lata.  

W wieku sześć lat zaczęłam naukę gry na pianinie. 

Czytać nauczyłam się, gdy miałam dziesięć lat. 

Dzisiaj mam szesnaście lat. Gram z nut niektóre utwory, na przykład fragment Dla Elizy. 

Mam swoje marzenia, koleżanki, z którymi się spotykam, poduszkę krówkę. Lubię 
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słuchać różnych piosenkarzy, ale 

głównie polskich, na przykład 

Wodeckiego, zespołu Czerwone 

Gitary oraz Akcent. Chodzę na 

zajęcia teatralne. Lubię dobierać 

do siebie różne części ubrań i w 

takich zestawach chodzę do szkoły. 

Lubię nosić chusty, szale i 

kapelusze. Uwielbiam czekoladę i 

kabanosy. 

 

A Ty? Opowiesz nam swoją historię? Jeśli tak, napisz do nas. 

 

 

GWIAZDKA 

Gwiazdka się świeci, wołają dzieci, 

Zaraz Mikołaj saniami przyleci. 

Przyniesie Asi małego misia, 

Czerwony rower trafi do Zdzisia. 

Wesoły robot będzie dla Marka, 

Statek parowy czeka na Arka. 

Zuzia i Ala dostaną wrotki, 

A grzeczny Józio trzy małe kotki. 

Dzieci więc stoją w niebo wpatrzone, 

Szukają czapki z wielkim pomponem. 

 
(autorka: Lena Najman, lat 10, SP20 Gdynia) 
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TRADYCJE I ZWYCZAJE BOŻONARODZENIOWE 

Najpiękniejsze Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż. Chyba wszyscy uwielbiamy 

ten czas choinki, prezentów, kolęd, pysznych potraw na stole.  

Z tym niezwykłym czasem wiąże się wiele tradycji, które nadal zachowywane są w 

wielu domach. Czy u Was jest podobnie? Zaznacz w kratce, zwyczaje, jakie znasz ze 

swojego domu.   

 

 Przy stole wigilijnym przygotowujemy jedno dodatkowe miejsce dla wędrowca, 

dla kogoś, kto w ten wyjątkowy 

wieczór jest sam. Nikt w ten czas nie 

powinien byś samotny. 

 W czasie wieczerzy wigilijnej łamiemy 

się opłatkiem na znak dzielenia się 

chlebem, dzielenia się tym co mamy z 

innymi.  
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 Ubieramy drzewko bożonarodzeniowe – im 

bogatsza choinka, tym bogatszy rok. 

 Pod obrus na stole wigilijnym kładziemy 

mały bukiecik sianka, jako symbol miejsca 

narodzin Pana Jezusa. 

 Do wieczerzy wigilijnej zasiadamy po 

pojawieniu się na niebie pierwszej gwiazdy 

na znak Gwiazdy Betlejemskiej, która ukazała 

się pasterzom i Trzem Królom zmierzającym 

pokłonić się narodzonemu Jezusowi. 

 Wspólnie śpiewamy kolędy i pastorałki, 

czyli piękne pieśni religijne i piosenki na 

temat Bożego Narodzenia, choinki, Świętego 

Mikołaja. 

 Tego szczególnego wieczoru bierzemy 

udział w Pasterce – uroczystej mszy świętej 

sprawowanej o północy na znak narodzin 

Pana Jezusa. 

 Pieczemy pierniczki – nie ma lepszych 

ciasteczek bożonarodzeniowych jak 

pachnące cynamonem pierniczki! 

 

 A o północy – ROZMAWIAMY Z NASZYMI ZWIERZĘTAMI, BO TYLKO W TĘ NOC 

ZWIERZĘTA MÓWIĄ LUDZKIM GŁOSEM! 
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A teraz sprawdź siebie: 

• Dlaczego ważny jest uśmiech?  

• Co to jest wiersz? 

• W jaki sposób pies pokazuje, że jest zadowolony? 

• Jak ma na imię autorka wiersza, który zamieściliśmy w 

tym numerze kwartalnika?  

• Dlaczego jesienią i zimą powinieneś zadbać o buty i na 

przykład, gdy są ze skóry, to je pastować? 

• Dlaczego pies Herman szukał swoich dzieci?  

• Ile żółtek jest potrzebnych na kruche ciasteczka? Co 

musisz zrobić, gdy wyjmiesz jajko z lodówki i 

potrzebujesz tylko żółtko, a nie potrzebujesz całego 

jajka? Co jest w jajku oprócz żółtka?  

• W którym dniu w roku Mikołaj jest najbardziej 

zapracowany?  

• Dlaczego podczas wieczerzy Wigilijnej łamiemy się 

opłatkiem?  

• Co wieszamy na choinkę?  

 

 

 

 

1. Zaznacz na kalendarzu na czerwono Wigilię, czyli 24 

grudnia, a na zielono pierwszy i drugi dzień Świąt 

Bożego Narodzenia, czyli 25 grudnia i 26 grudnia.  

2. Zaznacz na żółto dzień 31 grudnia i powiedz, co się 

wydarzy w tym dniu?  
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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 

• Dlaczego na wiosnę na drzewach owocowych najpierw są kwiaty, a dopiero potem 

pojawiają się liście? 

• Dlaczego bociany na zimę odlatują, a potem do nas wracają?  

• Gdzie można pojechać na wakacje? Gdzie byłeś? 

• Co trzeba robić, żeby mieć porządek w pokoju, w szafie? 

• Podziel się z nami przepisem na coś fajnego do zjedzenia albo do wypicia. 

• Opowiedz nam swoją historię. 

Jeśli masz do nas jakieś pytanie, pisz śmiało. 

ZESPÓŁ nr 2/2018 Kwartalnika Moje JA TEŻ: 

Olga Komorowska: redaktor naczelna, autorka 

bajki o psie, komiksów ze zwierzętami oraz 

zagadek 

Dorota Banaszkiewicz: pomoc merytoryczna i 

artystyczna, autorka tekstu o zwyczajach na 

Boże Narodzenie 

Ewa Piasecka-Sikora: autorka wiersza Radość 

ofiarowania 

Weronika Ledóchowska: autorka rysunku 

młodych ludzi 

Lena Najman: autorka zadania z uśmiechem, 

czyli krzyżówki oraz wiersza Gwiazdka 

Joanna Ledóchowska: autorka tekstu o 

przytulaniu 

Kacper Kowalski: autor tekstu o dawaniu 

prezentów 

Anna Skowrońska, Patryk Zelek: autorzy tekstu 

o zdrowiu jesienią i zimą 

Weronika Starzyk: korekta językowa 

Mateusz Banaszkiewicz: projekt okładki 

Nagrania audio: Olga Komorowska, Patryk 

Zelek, Ewa Piasecka-Sikora,  Lena Najman 

Zdjęcia: 

Adam Ledóchowski: s. 3 

Artur Puchalski: okładka 

Dorota Banaszkiewicz: s.10 (pies), s.19, s.20 

Mateusz Banaszkiewicz: s.10 (panda) 

Olga Komorowska:  s.1, s.2, s.8, s.9, s.12, s.13, 

s.17, s.18, s.21 

Wiola Grabowska: s.15, s.16, s.18 (Mikołaj) 

Fundacja Ja też (własne zbiory): s. 6, s.11 

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

Kwartalnik jest do pobrania w wersji pdf na stronie 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

