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Twoje zdjęcie – Twój Kwartalnik 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chcesz, żeby Twoje zdjęcie pojawiło się w Kwartalniku?  

Zrób sobie z nim zdjęcie i nam wyślij. 

 

Zrób sobie zdjęcie z Kwartalnikiem  

i prześlij do nas na adres: 

olga.komorowska@jatez.org.pl 

a w następnym numerze 

 i Ty będziesz tutaj na stronie  

 

 

mailto:olga.komorowska@jatez.org.pl
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Cześć,  
Ale czas szybko leci! Już zaraz wakacje. Lubicie wakacje? Ja tak, bo odpoczywam, bawię się, 

wygrzewam w słońcu.  

W tym numerze Kwartalnika mamy dla Was stałe działy, ale też sporo nowości.  Zrobiliśmy 

dla Was grę o bezpieczeństwie, w którą możecie zagrać na stronie www.jatez.org.pl w 

zakładce Moje Ja też. Do Kwartalnika dołączyliśmy słuchowiska, żebyście w deszczowe 

wieczory mogli miło spędzić czas. Jest też nowy dział o modzie.  

Pamiętajcie, że na stronie Fundacji znajdziecie nagrania audio i wersję elektroniczną (w 

pliku pdf) naszego Kwartalnika. Na tej stronie znajduje się również kalendarz do 

wydrukowania na czerwiec, lipiec oraz na sierpień i check lista rzeczy, które warto wziąć ze 

sobą na wakacje.  

Przyślijcie do nas wspomnienia z wakacji, zdjęcia, swoją historię. Jesteśmy ciekawi, jak 

spędziliście wakacje, co Was ciekawego spotkało, co widzieliście. Czekamy na informacje 

od Was. Zamieścimy je w naszym Kwartalniku! 

Lato, to słońce, ciepłe dni, dużo radości i 

wolnych chwil. Życzę Wam dużo uśmiechu. 

Odpoczywajcie i do zobaczenia w kolejnym 

numerze – jesiennym – czyli dopiero po 

wakacjach.  

Olga Komorowska  

i Twój przyjaciel Dario 

 

Jeśli podoba Ci się nasz kwartalnik, możesz nas wesprzeć 
Fundacja Wspierania Rozwoju JA TEŻ 

ALIOR BANK PL06 2490 0005 0000 4600 6123 8067 
z dopiskiem Darowizna-Kwartalnik 

 

 

Numer 2/2019 (4) został wydany przy wsparciu Uniwersytetu Gdańskiego. 

http://www.jatez.org.pl/
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Czy na wakacje 

pojedziesz w 

maju czy w 

lipcu? 

Kogo spotkasz 

latem? – Bociana 

czy gila? 

Gra dla Ciebie – na lato  
 

 

  

UWAGA! Wielki 

upał, nie masz 

wody. Wracaj 

do domu 

Kiedy 

nadchodzi 

lato? 

Już noc, musisz 
przenocować – 
czekasz jedną 

kolejkę! 

Do czego 
służą 

okulary 
słoneczne?  

Jaka 

temperatura 

może być latem? 

+5 czy +25 

atopni 

 

 

Co można 

robić latem 

w lesie? 

Kiedy 
kończy się 

lato? 

Co trzeba pić 

w czasie 

upałów?  

Złapałeś pociąg – 

jedź prosto nad 

morze! 

W jakim 

miesiącu 

zaczyna się 

lato? 

Wymień 3 rzeczy, 

które 

zapakowałeś do 

plecaka  

Jak chronić 

skórę przed 

słońcem? 

Czy można 

głaskać 

niedźwiedzia 

spotkanego w 

górach? 

Gdzie schronić się 
w czasie burzy?  

 

Czy na wakacjach 

przydadzą Ci się 

narty czy 

płetwy? 

BURZA!!!  
Wracaj do 

domu! 

BURZA!!!  
Wracaj do 

domu! 

 

ULEWA! 

Wracaj do 

domu! 

 

Jechałeś 
na gapę! 

Wracaj do 
domu! 

Burza!!!  
Wracaj do 

domu! 

 

ULEWA! 

Wracaj do 

domu! 

Co można 

robić na 

plaży? 

 

Czy do plecaka 

na wakacje 

wrzucisz 

rękawiczki czy 

strój kąpielowy?  

Jakie 
owoce 
zjesz 

latem? 

Jaka pora 

roku będzie 

po lecie? 
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Opowiedz tę historię 
Odpowiedz na poniższe pytania, a ułożysz własną historię.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak można spędzać czas wolny 

nad jeziorem? 

Czy chłopak z dziewczyną przyjechali 

nad jezioro sami? A może jest ktoś 

jeszcze, tylko rozbił namiot gdzie 

indziej, poszedł na spacer?  

W jaki sposób chłopak z dziewczyną 

dostali się nad jezioro? Przyjechali 

samochodem a może autobusem? 

Może rowerem?  

Gdyby nadeszła burza z 

piorunami, powinni zostać na 

pomoście, czy raczej powinni 

schować się do lasu?  

Co jest w zamkniętym namiocie? 

Jakie zwierzęta można zobaczyć 

spędzając czas nad jeziorem? 

O czym należy pamiętać 

rozpalając ognisko nad jeziorem? 
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Wywiad 

Rozmawialiśmy z Rafałem, który bardzo lubi czytać Kwartalnik Moje JA TEŻ 

 

- Lubisz czytać Kwartalnik?  

- Tak. Bo jest dużo ciekawych rzeczy o danej osobie. 

Zaciekawiło mnie, że ludzie są w grupie, że tak się lubią. 

Lubię historie o ludziach. Pytania ze zwierzętami są 

śmieszne.  

- Co to jest szczęście? 

- Że jak coś wykonam, to dostanę wypłatę i premię.  Lubię dobrze wykonywać swoje 

obowiązki. 

- Wyglądasz, że jesteś szczęśliwy. Dużo się uśmiechasz. 

- Tak. Bo jestem często za granicą. Ale muszę potem 

wracać, bo muszę przekazać mojemu przyjacielowi, 

gdzie byłem. Działam w orkiestrze Vita Activa. Już 18 lat.  

- Co Ci daje gra na instrumentach?  

- Uspokojenie. Satysfakcję, że po ciężkim dniu wiem, co mnie uspokoi.  

- Szybko czytasz.  

- Tak. I zapamiętuję. Kończę rozmawiać. Bo tu są ciekawe rzeczy i chcę dalej czytać. 

Kwartalnik mi się  podoba. Może inni się nim zarażą. To 

nie jest szkodliwe.  

- Dziękuję Rafale  za rozmowę.  
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List do redakcji 
 

Dostaliśmy pierwszy list jako redakcja! WOW! Ale się cieszymy.   

 

  

Droga Redakcjo, 

 

Bardzo dziękuję swojej koleżance, Hani, za przepis na Muffinki, który był drukowany w 

Kwartalniku Nr 1/2019 (3) Moje Ja Też. 

Korzystając z tego przepisu, krok po kroku, pomagałem mamie w 

przygotowaniu ciasteczek. Gorąco polecam ten przepis.  

Ciasteczka są smaczne.  

Pozdrawiam Hanię i Redakcję 

Patryk Wasilkowski 

 

  

Hania,  

to właściwie 

do Ciebie! 

 

Gdy do nas napiszesz, pojawisz się na stronach Kwartalnika.  

Daj znać, co u Ciebie. Napisz. Wyślij zdjęcie.  
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Bezpieczeństwo w lecie 

Pierwszy dzień wakacji zaczął się dla Matyldy całkiem zwyczajnie. Promienie słoneczne 

wpadające przez okno przebudziły Matyldę ze snu. Dziewczynka ubrała się, umyła zęby i 

poszła do kuchni zjeść śniadanie. Czekała na nią pyszna i pożywna owsianka z owocami.  

Po śniadaniu mama wysłała Matyldę do sklepu, ponieważ chciała wypróbować przepisy  z 

dwóch numerów czasopisma „Moje JA TEŻ”: kruche ciasteczka oraz muffinki.  

Gdy Matylda szła do sklepu zawibrował w jej kieszeni telefon. To na pewno była jej 

przyjaciółka Sandra. Wyciągnęła telefon z kieszeni. Sandra wysłała jej zdjęcia z plaży.  

Matylda oglądała zdjęcia i nie rozejrzała się, zanim weszła na jezdnię. Nadjeżdżający 

samochód nie zdążył zahamować przed dziewczynką. Uderzył w Matyldę i dziewczynka 

bezwładnie upadła na ulicę. Kierowca wybiegł z auta, aby sprawdzić stan potrąconej 

dziewczynki. Szybko zadzwonił po karetkę i zadbał o to, aby Matylda nie wykonywała 

gwałtownych ruchów. Dziewczynka poprosiła kierowcę, aby wyjął z jej plecaka plakietkę z 

numerem telefonu do rodziców, po czym straciła przytomność. 

Matylda obudziła się dopiero w szpitalu, gdzie czuwali przy niej zatroskani rodzice. Po paru 

dniach dziewczynka wróciła do domu. Rodzice przeprowadzili z Matyldą poważną 

rozmowę na temat przechodzenia przez ulicę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 1 

Jakie zasady musisz przestrzegać, gdy przechodzisz przez ulicę? Pamiętaj, 

że są przejścia, gdy są światła, ale są też przejścia przez ulicę bez świateł.  

Zadanie 2 

Matylda pamiętała o jednej zasadzie bezpieczeństwa. Odszukaj ją w 

tekście i podkreśl. 
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Zadanie 3 

W chmurkach wokół zdjęcia wypisz, jakie rady udzieliłbyś/udzieliłabyś 

Matyldzie, żeby bezpiecznie minęły jej wakacje.  Pamiętaj, że 

bezpiecznie należy zachowywać się w różnych miejscach np. 

przechodząc przez ulicę, bawiąc się nad wodą, stojąc na przystanku.  

Miałeś jakieś ciekawe przygody? Opisz nam je, a pojawią się na stronach 

naszego Kwartalnika. Pokaż nam swoje sukcesy, a je opiszemy.  
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Rozmowy między zwierzętami 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Redakcja to 

osoby, które 

pracują nad 

Kwartalnikiem  

A co to jest 

redakcja?   

Ty też jesteś 

redakcją?   

No pewnie!  

E, Dario, raczej nie.  

A Ty wiesz, czym zajmują się osoby 

pracujące w redakcji czasopisma? Na 

ostatniej stronie Kwartalnika 

znajdziesz informację na ten temat. 
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Hania w kuchni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Orzeźwiający koktajl truskawkowy 

POTRZEBUJESZ: kilka truskawek, maślankę, 

ewentualnie cukier 

□ Umyj kilka truskawek  

□ Usuń zielone szypułki 

□ Wrzuć truskawki do pojemnika 

□ Dodaj szklankę maślanki 

□ Zmiksuj 

□ Dodaj ewentualnie cukier do smaku 

□ Spróbuj i kciuk do góry 

 

  

Kogel-mogel 

POTRZEBUJESZ: 1  jako, 1 łyżeczkę cukru 

□ Umyj jajko 

□ Oddziel żółtko od białka (Hania użyła 

przeciętej butelki) 

□ Do żółtka dodaj cukier 

□ Zmiksuj albo szybko wymieszaj 
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DJ Michał zaprasza – czyli co nam w duszy gra 

Michał – poznaliście go w poprzednim numerze, bardzo lubi chodzić na koncerty 

latem, gdy jest ciepło. Najfajniej jest, gdy może spędzić ten czas razem z przyjaciółmi.  

 

 

Na koncert Arki Noego wybrał się ze 

swoim kolelgą, Patrykiem. 

 

 

 

 

Na niektóre koncerty trzeba mieć bilet, a na koncerty na dworzu często można iść za 

darmo bez biletu.  

 

 

         Na koncercie Majki Jeżowskiej bawił się        

         świetnie z Patrykiem i Hubertem. 

 

 

 

 

 

       

Koncert Golden Life przeżył  

z przyjaciółmi ze szkoły  
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Na koncertach lubi kupować płyty i zbierać autografy.  

Każde spotkanie z muzykami stara się uwiecznić na zdjęciu. Zebrał ich już sporo! 

 
 

Mrozu z Karoliną                      Kasia Skrzynecka z Patrykiem        

 
           Ania Wyszkoni        Papa D                        LemOn z Agatą i Karoliną 

 
 
           Wanda i Banda 
      z Małgorzatą Ostrowską              Bajm                                 Maryla Rodowicz 

 
 

Jeśli byliście na fajnych koncertach piszcie swoje wspomnienia i wysyłajcie zdjęcia. 
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Krzyżówka dla Ciebie na lato 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

13.            

14.            

15.            

16.            

1. Do podlewania kwiatów w ogrodzie lub na parapecie. 

2. Rozstawiasz go i mieszkasz w nim na polu biwakowym. 

3. Przydają się tym, co mają słaby wzrok lub w słoneczne dni. 

4. Ochroni Twoją głowę w upalny, słoneczny dzień. Lubią go Panie. 

5. Dom sarny, dzika, dzięcioła i jeża.  

6. W czasie deszczu dzieci się … 

7. Wkładamy go na plecy i idziemy na wycieczkę. 

8. Letni miesiąc. 

9. Nakładasz go na skórę w słoneczny dzień. 

10. Robisz z nich konfitury. Mają pestkę i są fioletowe. 

11. Letnie obuwie dziewczynek. 

12. Morze w Polsce, nad którym spędzamy wakacje to … 

13. Jest tam dużo żółtego, drobnego piasku, na którym rozkładamy koc i się opalamy. 

14. Jest żółte, okrągłe, mocno grzeje i znajduje się daleko od Ziemi. 

15. Po lecie przyjdzie złota polska … 

16. Lubi żaby łowić w błocie. Kto to taki? Pewnie …  

A
u
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Opowiedz nam swoją historię 

Cześć nazywam się Zuzia Urbańska, urodziłam się 18 września 2000 

roku z zespołem Downa. Po badaniach lekarze stwierdzili również, 

że mam zarośnięty przełyk, a w moim serduszku jest wielka dziura, 

tzw. wspólny kanał przedsionkowo-komorowy wielkości 15 

milimetrów.  

W pierwszej dobie mojego życia przeszłam, swoją pierwszą 

operację. Na kolejną operację poleciałam samolotem do 

Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Z mojego, maleńkiego 

ciałka, wychodziło tak wiele wężyków i drenów, że trudno było 

je wszystkie policzyć. Po każdej operacji zostawała mi na ciele 

blizna, a to nie były wszystkie operacje.   

Jest taki zwyczaj, że w dniu pierwszych urodzin dziecka, rodzice 

kładą przed nim różne przedmioty. Wybrana rzecz ma określać, 

co czeka dziecko w przyszłości. Od samego poczęcia lubiłam psocić. Tym razem, było tak 

samo i wybrałam... tacę, na której wszystko przyniesiono.  

Obecnie skończyłam 18 lat ( była super impreza), 

mimo trudnych początków radzę sobie świetnie. 

Miałam paru fajnych chłopaków ( pozdrawiam ich , 

bo pewnie to przeczytają).   

Trenuję JUDO i bardzo to lubię. Jeżdżę na zawody i 

zdobywam medale. Zaczęłam grać na pianinie, 

super pływam i jeżdżę na rowerze. Od niedawna jestem starszą siostrą Ninki - kocham ją 

szalenie.  

 

Jest teraz wiele pięknych chwil w moim życiu i wiem ze będzie jeszcze więcej !!!!  
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Opowiadanie - Wiewiórka i pranie 

 

Karola weszła do łazienki. Mama segregowała pranie, sortując rzeczy na białe, kolorowe i 

ciemne. Cała podłoga łazienki była zasypana ubraniami. 

– Widziałam dzisiaj wiewiórkę – powiedziała dziewczynka.      

– Gdzie? – spytała mama znad kosza do bielizny. 

– Na oknie – Karola kucnęła w drzwiach. – Mogę ci pomóc? 

– Możesz, włóż te żółte rzeczy do pralki, a ja resztę włożę do koszyka  –  dyrygowała 

mama. 

Karola zaczęła opowiadać wkładając koszulkę do bębna: 

– Rano usłyszałam szuranie na parapecie. Wstałam i zobaczyłam wiewiórkę. Skrobała w 

szybę by wejść. Otworzyłam okno, a ona wskoczyła i podała mi łapkę. Chciała się ze mną 

zaprzyjaźnić – Karola z wysiłkiem pchała do bębna pralki żółte spodnie  – Wiesz jak lubię 

wiewiórki. Ta jest wyjątkowa. Piękna, puszysta, taka ruda, że aż strach!  Ma mądre oczka. 

Zgrabnie skacze po drzewach i opowiada ciekawe, leśne historie. 

– Chciałabym poznać tę niezwykłą wiewiórkę – uśmiechnęła się mama.  

– No tak, ale wiesz ... czy ona będzie chciała? Nie za bardzo lubi dorosłych, woli dzieci. Ale 

zapytam ją, może zrobi dla ciebie wyjątek. Powiem, że lubisz zwierzęta. 

–  Będę czekała cierpliwie, aż zechce mnie poznać. Dam ci dla niej kilka orzechów  –  

Mama zamknęła drzwiczki pralki włączyła pralkę.  

– Fajnie! – Karoli zaświeciły się oczy. Spojrzała jeszcze jak kręcą się w bębnie pralki jej 

koszulki i pobiegła w podskokach do kuchni po orzechy. Wkładając je do kieszonki myślała 

o tym, jak zaprzyjaźnić wiewiórkę z mamą.  

 

 

 

 

 

Pamiętaj, że to jest bajka. Prawdziwa wiewiórka, to jest dzikie zwierzątko i nie 

będzie chciała się z Tobą zaprzyjaźnić. 
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Letnie zadanie dla Ciebie  
□ Przeczytaj wiersz pod tytułem „Rozczochrane lato”. 

□ Opisz jaką fryzurę ma Lato. 

□ Opisz jak jest ubrane Lato? 

□ Co robi Lato? 

□ W jakim humorze jest Lato?  

□ A Ty lubisz porę roku: LATO?  

□ Narysuj obrazek, który Ci się kojarzy z tym wierszem. 

Może panią Lato? A może, to, co trzyma w ręku?  

 

          

  

W jaki sposób mama mogłaby 

zaprzyjaźnić się z wiewiórką? 

 
Widziałeś/widziałaś kiedyś 

wiewiórkę? Gdzie to było? Co 

wtedy robiła wiewiórka? 

 

W jaki sposób mama sortowała 

pranie? Jak myślisz dlaczego? 

 

Wiesz, że są różne rodzaje orzechów? 

Jakie znasz orzechy?  

 

Rozczochrane Lato 

 

Przyszło wreszcie Lato 

całe rozczochrane, 

ze słomą we włosach, 

szczerze roześmiane. 

 

W ręku trzyma piłkę, 

niesie polne kwiaty, 

szorty ma na sobie  

i koszulę w kratę. 

 

Wbiegło do jeziora 

i się wykąpało, 

słonko osuszyło 

twarz rumianą całą. 

 

Autorka: Anna Lech 
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Nasza twórczość – Nasze talenty  

 

Patryk zajął drugie miejsce  w Turnieju Judo z Okazji 20 lecia 

Integracyjnego Klubu IKS ATAK z Elbląga/Elbląg Cup 2018/. 

Turniej odbył się 17 listopada 2018 roku. 

 

 

 

 

 

To co?  

To co, że leci czas?  

To co, że jestem tu?  

To co, że czegoś żal?  

To co, że zimą nosi się szal?  

To co, że wojna na wschodzie jest?  

To co, że zawsze silniejszy rację ma?  

To co, że głupota zjadliwa jest? 

To co, że kłamstwo krótkie nogi ma?  

To co, że wszystko nie fair gra?   

To co, że poprawnym trzeba być?  

To co, że czasem dziwnie jest? 

Jak to co? Przecież to wielkie nic.  

Autor: Marek Pyziak, lat 18; wiersz dostał nagrodę w ogólnopolskim konkursie poezji rozpisanym 

przez Fundację Anny Dymnej Mimo Wszystko  

BRAWO! 
Patryk!   

Marku, 
piękny 
wiersz,    
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Poznajmy się   

W tym miesiącu poznajemy dzięki Kwartalnikowi  

Adama   Macieja    Rycha 

  

 

 
 

Krzycha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznaliśmy również Fundację „Sprawni Inaczej” Z Gdańska. Dostaliśmy od nich płyty CD z 

nagranymi przez podopiecznych Fundacji słuchowiskami. Posłuchajcie – płytki z nagraniami 

załączyliśmy do tego numeru.  

 

Składamy najserdeczniejsze życzenia solenizantom: 

Michałowi – urodziny 7 czerwca 

Oliverowi – urodziny 15 lipca, Hubertowi – urodziny  22 lipca 

Agacie – urodziny  14 sierpnia,  Adamowi – urodziny  29 sierpnia 

 

To są czytelnicy Kwartalnika ze 

Stowarzyszenia Iskra w Poznaniu. 
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Aga Kolorowa – kolory i stroje 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uwielbiam się ubierać. Kocham kolory. Ubieram się do pogody 

lub żeby pokazać wydarzenia w danym dniu. Na przykład w 

pierwszy dzień wiosny ubrałam sukienkę w kwiaty, chociaż 

padał deszcz.  Lubię kapelusze i czapki. Dają więcej radości w 

stroju. Gdy jestem zestresowana, bo np. mam koncert i mam na 

głowie kapelusz, to mi to pomaga. Kapelusz kojarzy mi się z 

ciepłem, z kolorami.  

 

Pytanie do Ciebie: 

Dlaczego nosimy na 

głowie kapelusze i 

czapki?  
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Podróże małe i duże – śladami poczty 

Przeczytajcie o podróżach i pasji Michała. 

 

Lubię dostawać i wysyłać kartki pocztowe.  

Mam dużo kartek od rodziny i znajomych. Mama dała mi 

klucz do skrzynki i sam wyjmuję pocztówki. 

Mam notes z adresami znajomych i rodziny. Kartki 

wysyłam na poczcie, gdy jestem na wakacjach. Pan 

listonosz przynosi kartki do skrzynki pocztowej. 

Zbieram też zdjęcia budynków pocztowych w miejscowościach, które odwiedziłem.  

Poczta w Lublinie        Główna poczta w Lublinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poczta w Budapeszcie             Poczta w Siofok (Węgry) 
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Chcę być samodzielny – pakowanie  

□ Policz, na ile dni wyjeżdżasz  

□ Weź dodatkowy komplet ubrań – nigdy nie wiesz, co się 

zdarzy 

□ Sprawdź w Internecie prognozę pogodę, w miejscu, 

gdzie jedziesz i dobierz stroje odpowiednie do 

zapowiadanej temperatury. Pogoda lubi płatać figle, 

weź więc awaryjny zestaw na nagły upał lub chłód i 

deszcz 

□ Dobierz rodzaj bagażu:  

o Jeśli jedziesz gdzieś na weekend lub będziesz dużo spacerował 

może przydać się plecak, jest mały i poręczny. 

o Jeśli jedziesz na zdecydowanie dłużej i potrzebujesz dużo 

ubrań i innych rzeczy dobra będzie walizka, najlepiej na 

kółkach, które ułatwią przemieszczanie się z ciężarem. 

o Jeśli podczas transportu nie masz zbyt dużo miejsca i nie 

będziesz dużo chodził dobra będzie torba. 

□ Plecak może się przydać jako dodatkowy bagaż, na rzeczy, które chcesz mieć przy 

sobie oraz na przekąski. 

□ Pamiętaj o kosmetykach i miejscu na nie w swoim bagażu. 

□ Na dłuższy wyjazd może przydać się dodatkowa para butów. 

□  Jeśli bierzesz leki, uszykuj je w bagażu, który masz zawsze przy sobie. 

□ Pamiętaj o  dokumentach. 

□ Sprawdź wszystko dwa razy i dobrze zabezpiecz bagaż 

 

 

 Na stronie www.jatez.org.pl w zakładce Moje JA TEZ znajdziesz szczegółową 

 check-listę do wydrukowania.   

 

Jak myślisz dlaczego tekst na temat pakowania ma 

formę check-listy? Do czego może służyć taka lista? 

Czy może pomóc w pakowaniu warzywniczym albo 

w Internecie. 

 

http://www.jatez.org.pl/
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A teraz sprawdź siebie: 

 

□ Co należy zrobić, gdy chcesz przejść przez jezdnię, gdy nie ma świateł? 

□ W którym miesiącu zaczyna się lato? 

□ W którym dniu czerwca jest zakończenie roku szkolnego? 

□ Ile dni jest w miesiącu czerwcu? A w lipcu?  

□ Czy latem należy zakładać czapkę na głowę? 

□ Co to jest kogiel-mogiel? 

□ Jakie hobby ma Michał?  

□ Co to jest check-lista? 

□ Dlaczego przed wyjazdem na wakacje warto sprawdzić prognozę pogody? 

□ Dlaczego warto wziąć ze sobą na wyjazd mały plecak?  

□ Kto to jest solenizant? 

□ Kto pracuje w redakcji Kwartalnika Moje JA TEŻ?  

 

 

Informacje, które mogą Ci się przydać:  

 

  

Na stronie www.jatez.org.pl w zakładce Moje JA TEZ znajdziesz kalendarz do 

wydrukowania na czerwiec, lipiec i sierpień.  

 

Prognozę pogody sprawdzisz na stronie: www.meteo.pl  . Musisz wybrać 

odpowiednią miejscowość 

 

Na stronie www.maps.google.pl sprawdzisz na mapie, gdzie mieszkasz, gdzie 

jedziesz na wakacje.  

 

http://www.jatez.org.pl/
http://www.meteo.pl/
http://www.maps.google.pl/
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Osoba niewidoma na Uniwersytecie Gdańskim 
 

Opowiada Ines Bogdańska, niewidoma studentka II roku studiów magisterskich pedagogiki 

specjalnej 

 

Studia na UG rozpoczęłam 5 lat temu. Na początku bałam się. Zastanawiałam się jak 

odnajdę się w nieznanym mi dotąd miejscu? Jak zdobędę niezbędną do nauki literaturę?  

Z jakim podejściem wykładowców się spotkam? Przecież jestem osobą z 

niepełnosprawnością.  

Ale mój strach był niepotrzebny. Spotkałam miłych i pomocnych ludzi.   

Wykładowcy zawsze służyli mi radą, dostarczali potrzebnych do nauki materiałów, 

umożliwili mi zdawanie egzaminów w formie ustnej, a nie pisemnej.  

Dowiedziałam się, że na Uniwersytecie jest możliwość pożyczenia sprzętu dla osoby 

niewidomej jak notatnik, za pomocą którego mogłabym sporządzać notatki na wykładach  

albo nawigator, dzięki któremu nauczyłam się drogi na uczelnię i do akademika. Urządzenie 

to ma wygląd dużego telefonu komórkowego z klawiaturą i posiada funkcję głosową, za 

pomocą której nawiguje on osobę niewidomą. 

Osoba, która wypożycza sprzęt na Uniwersytecie zajmuje się również dostarczaniem 

osobom niewidomym elektronicznych wersji książek. Skanowanie i przerabianie książek 

odbywa się za pomocą specjalistycznego sprzętu, sprowadzonego z zagranicy.  

Ułatwienia dla studentów niepełnosprawnych można znaleźć na Uniwersytecie w wielu 

miejscach. Patrząc na nie z perspektywy osoby niewidomej, są to chociażby metalowe 

szyny, umieszczone na podłogach korytarzy. Wiele osób pewnie je widziało, bo są 

dworcach PKP. Ich funkcja jest prosta – idąc wzdłuż nich, niewidomy łatwiej dojdzie do 

danego skrzydła budynku, windy lub do sali.  
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Inne ułatwienie, również spotykane nie tylko na uczelni, to oznakowania alarmujące o tym, 

że właśnie rozpoczynają się schody. Są to znajdujące się na pierwszym stopniu wypustki, 

które wyraźnie czuć pod stopami. Dla osób słabowidzących, początek schodów jest 

dodatkowo oznaczony kolorem żółtym.  

Niezwykle pomocne są również brajlowskie oznaczenia numerów sal wykładowych, 

gabinetów pracowników UG czy toalet. Z takimi oznaczeniami stykamy się nie tylko na 

uniwersytecie, lecz również w bibliotece czy rektoracie.  

Ułatwienia odnoszą się nie tylko do osób niewidomych. Na przykład windy – niezwykle 

cenne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Mają one dość sporą pojemność, co 

umożliwia ludziom na wózkach komfortowe przemieszczanie się między piętrami. Oprócz 

tego, windy zawierają funkcję głosową, która w języku polskim i angielskim komunikuje 

pasażerom (zwłaszcza niewidomym), na jakim piętrze się zatrzymują. Przyciski wind 

również oznaczone są za pomocą breille'a, co pozwala osobom niewidomym na ich 

samodzielną obsługę.  

Od tego roku akademickiego jest możliwość posiadania przez osobę niepełnosprawną 

asystenta, pomagającego jej w sporządzaniu notatek podczas zajęć, docieraniu w różne 

miejsca (na uczelnię, do dziekanatu, biblioteki czy akademika), wypełnianiu dokumentów 

etc. Najbardziej cenny jest fakt, iż relacja tworząca się między asystentem a podopiecznym 

może być początkiem długotrwałej, silnej przyjaźni, jak stało się również w moim 

przypadku.  

 

 

 

Numer 2/2019 (4) wydany został przy wsparciu Uniwersytetu 

Gdańskiego.   
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Biuro do spraw Osób Niepełnosprawnych na 

Uniwersytecie Gdańskim 
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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 trzeba chodzić do szkoły?  

 Dlaczego przychodzi jesień?  

 Samodzielność – obowiązki. 

 O przyjaźni, o kimś ważnym w Twoim życiu 

 Przedstaw się, daj się poznać. Napisz o swoim sukcesie 

 Moje podwórko, moje miasto. 

 Opowiedz nam swoją historię. 

 Opowiedz o swoim wyjeździe.  

Napisz coś, czym chciałbyś/chciałabyś się z nami podzielić 

 

 

ZESPÓŁ kwartalnika Moje JA TEŻ nr 2/2019 (4): 

Olga Komorowska: redaktor naczelna, autorka 

komiksów ze zwierzętami, pytań i zadań  

Dorota Banaszkiewicz: redaktor, wsparcie 

merytoryczne i artystyczne, projekt okładki 

Paulina Banaszkiewicz: rysunek 

Michał i Basia Błażejczyk: reportaż DJ Michał 

zaprasza oraz reportaż o pocztówkach i 

budynkach pocztowych 

Ines Bogdańska – historia studentki 

Hanka i Wiola Grabowskie: reportaż z kuchni 

Magdalena Dawidowska: gra na lato 

Kacper Kowalski: Chcę być samodzielny -  

pakowanie 

Lena Najman: krzyżówka 

Marek Pyziak: wiersz To co? 

Anna Lech: wiersz Rozczochrane Lato 

Anna Skowrońska, Patryk Zelek: tekst o 

bezpieczeństwie w lecie 

Edyta Ślączka-Poskrobko – opowiadanie 

Wiewiórka i pranie 

Iwona i Zuzia Urbańska – historia Zuzi 

Nagrania audio: Olga Komorowska, Anna 

Skowrońska, Patryk Zelek, Dorota Banaszkiewicz, 

Staś Banaszkiewicz 

Zdjęcia: Barbara Błażejczyk: s: 2, 6, 20;  

Wiolka Grabowska s. 11;  

Marcin Kaczyński s. 28;  

Olga Komorowska s: 2, 3, 10, 18, 19;  

Mariola Siedlecka s: 7, 15;  

Iwona Urbańska s. 14. 

 

Numer 2/2019 (4) został wydany 

przy wsparciu Uniwersytetu 

Gdańskiego.

Jeśli masz do nas jakieś pytania, pisz śmiało. Zawsze odpowiemy! 

 

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

