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Cześć, mam na imię Dominika! Chodzę do trzeciej klasy i mam dwoje rodzeństwa. 

Ula, moja starsza siostra, jest już prawie dorosła. Przynajmniej tak mówi, od 

kiedy zaczęła się uczyć w gimnazjum. Mój brat Teofil jest dla odmiany całkiem 

mały - ma dopiero cztery lata i chodzi do przedszkola. Mamy psa. Nazwaliśmy go 

Udetek, bo jest bardzo opiekuńczy. W przeciwieństwie do Udetka nasz kot strasznie 

rozrabia i wpada w różne tarapaty. Dlatego dostał na imię Ryzykant. Ula hoduje 

też małą myszkę. Nazwała ją Spryciula, bo zawsze daje sobie radę z Ryzykantem.

Mama się śmieje, że tata tak wybrał nam imiona, żeby ułożyły się w UDT – Ula, 

Dominika i Teofil. Tata pracuje w UDT i uwielbia swoją pracę. To takie żarty, bo 

Ula ma imię po babci. Mój młodszy brat Teo – po Mozarcie, którego tata uwielbia. 

A ja? Moje imię po prostu się rodzicom podobało! 

Mama żartuje z naszego taty i nazywa go pieszczotliwie „Inspektorek”. To dlatego, 

że nasz tata jest inspektorem UDT, czasem nosi kask ochronny i ma całą walizkę 

różnych ciekawych urządzeń! Mówię Wam – jest bardzo ważnym człowiekiem! 

Bez niego nie jeździłaby żadna winda na naszym osiedlu! Tata najpierw 

sprawdza, czy jest bezpieczna. Schody ruchome w centrum handlowym też! Nawet 

gdy przyjechało do nas wesołe miasteczko, to czekało, aż tata pozwoli uruchomić 

karuzele! Tata musi najpierw sprawdzić, czy wszystko działa. Taką ma pracę. 

Sprawdza, czy urządzenia są sprawne, ale zawsze powtarza, że od nas zależy, 

czy będziemy z nich korzystać bezpiecznie.

Opowiem Wam o tym, jak na co dzień bezpiecznie korzystać z urządzeń 

technicznych.

Zacznijmy od windy. Zawsze musisz zapytać rodziców, czy możesz samodzielnie 

korzystać z windy w Twoim domu!
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Tata często powtarza naszemu braciszkowi, że małe 
dzieci mogą korzystać z windy tylko pod opieką 
dorosłych. Teo bardzo zazdrości mnie i Uli, że możemy 
jeździć same…
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Tata często nam przypomina, żeby po otworzeniu 
drzwi, zanim wejdziemy, sprawdzić, czy za nimi jest 
winda. Gdyby jej nie było…
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Bardzo się przestraszyłam! Dlatego jeśli po otwarciu 
drzwi zobaczycie, że nie ma za nimi windy, nie 
zaglądajcie do szybu! Natychmiast zawołajcie dorosłych! 
Komuś może grozić duże niebezpieczeństwo!
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Jeśli zobaczycie wybitą szybkę w drzwiach, nie 
zaglądajcie i nie wkładajcie tam rąk – to śmiertelne 
zagrożenie! Koleżanka Teo z przedszkola miała takie 
zdarzenie...
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Teo zawsze pamięta o przestrogach taty. Na przykład: 
wchodź do windy spokojnie, nie wskakuj, nie wbiegaj, 
nie przepychaj się! Ja czasami za bardzo się spieszę 
i zapominam… 
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Lubicie się bawić w detektywów? Nasz tata zostawia 
w windach specjalne znaki. Mówi, że jego koledzy 
zostawiają takie same. Sprawdźcie, czy w kabinie 
znajduje się taki znaczek.

Może zostawił go mój tata jako dowód, że winda jest 
zbadana i bezpieczna.
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Jestem strasznie roztrzepana, a mój braciszek zawsze 
korzysta z okazji, żeby mnie pouczyć. Po wejściu do 
windy trzeba zamknąć drzwi zewnętrzne i wewnętrzne 
i dopiero wtedy wybrać piętro. To wszystko trzeba 
zapamiętać! 
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Moi dwaj koledzy z klasy to niezłe urwisy. Wygłupiają 
się nawet w windzie, ale gdy jadą z naszym sąsiadem 
policjantem, to są grzeczni. Wtedy pamiętają, że nie 
wolno otwierać drzwi wewnętrznych w czasie jazdy!
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Nie w każdej windzie są drzwi wewnętrzne. Tata 
mówi, że jeśli ich nie ma, to trzeba stać jak najdalej od 
przesuwającego się szybu. Nastraszył nas, że może nas 
wciągnąć za ubranie… Cha, cha! Ale stajemy daleko od 
wejścia…
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Wy też uważajcie, aby przesuwająca się kabina 
nie wciągnęła Wam szalika, paska od plecaka albo 
sznurówki. Tata powtarza każdemu z nas: winda jest 
od ciebie silniejsza. Mój osiołek miał kiedyś na ogonku 
kokardkę…
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Mamy małego sąsiada, którego rozsadza energia. 
Podczas jazdy windą jego mama ciągle go upomina: stój 
spokojnie, nie kręć się, nie kołysz, nie podskakuj, nie 
podrzucaj niczego, nie kop w drzwi! Strasznie tego dużo 
i trudno mu zapamiętać, więc mama mu grozi: bo cię 
zwiążę!
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Ja, mój brat i siostra wiemy, że winda to nie plac 
zabaw. Nie gra się w niej w piłkę, nie skacze na 
skakance… Trzeba stać spokojnie.
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Nawet nasz Udetek wie, jak się należy zachować 
w windzie. Nie węszy blisko wejścia, a my uważamy, 
aby nie wciągnęło smyczy! Co innego Ryzykant… Kiedyś 
miał chyba taki koszmarny sen…
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Jeździliście windą z rowerem? Tata mówi, żeby zawsze 
poprosić o pomoc kogoś dorosłego. Hm… Niektórzy dorośli 
nie są zachwyceni taką prośbą…
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Do windy przychodzi czasami konserwator. Wiesza 
wtedy na drzwiach windy kartkę „Konserwacja – 
winda nieczynna”. Nie wolno jej zrywać! Gdyby ktoś 
niechcący użył windy w czasie konserwacji, byłoby to 
bardzo groźne! Dlatego nasz Udetek uwielbia pilnować 
takiej kartki.
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Moja siostra Ula też lubi pilnować, żeby inne 
dzieci zachowywały się w windzie prawidłowo. 
Kiedy tylko widzi, że jakieś dzieci lub starsi chłopcy 
bawią się windą w dziwny sposób, wie, że grozi im 
niebezpieczeństwo, i jak najszybciej zgłasza to dorosłym!
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Moja przyjaciółka bardzo bała się jeździć windą. 
Myślała, że lina się urwie i winda spadnie. 
Wytłumaczyłam jej, że nie ma się czego bać. Windy nie 
spadają – mają specjalne chwytacze! 
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Miałam kiedyś takie zdarzenie, że winda stanęła 
między piętrami. Trochę się przestraszyłam, ale zaraz 
przypomniałam sobie wszystkie rady taty, co robić 
w takiej sytuacji. Tata mówił: przede wszystkim nie 
wpadaj w panikę – to się czasem zdarza, choć nikt tego 
nie lubi. Postarałam się uspokoić.
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Potem wezwałam pomoc przyciskiem „Alarm” i na 
wszelki wypadek zadzwoniłam pod numer serwisu 
umieszczony w windzie. Tata powiedział mi też, że 
zazwyczaj jak winda staje między piętrami, to serwis 
jest o tym powiadamiany automatycznie. Wolałam 
zadzwonić…
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Pomyślałam sobie, że ominie mnie klasówka, na którą 
już nie zdążę. To mnie zmartwiło, bo wszystkiego 
się nauczyłam, ale spokojnie czekałam na pomoc. 
Wyjęłam telefon, zadzwoniłam do mamy, potem długo 
rozmawiałam z moją przyjaciółką Zosią.
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Kiedy tak siedziałam w windzie, nade mną nagle 
otworzyły się drzwi i jakaś starsza pani z zakupami 
w rękach chciała mi pomóc wyjść. Mówiła, żebym 
podała jej rękę i wdrapała się do wyjścia. Podziękowałam 
i odmówiłam, bo tata nas uczył: jeśli winda stanie 
między piętrami, to pod żadnym pozorem nie usiłuj 
wyjść z kabiny samodzielnie! Może tylko przez chwilę 
nie ma prądu i winda może nagle ruszyć! 
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Potem wyjęłam z plecaka fajną książkę i zaczęłam czytać. 
Sama nie wiem, kiedy przyszli panowie z serwisu 
i mnie uwolnili!



26

Przyjemnie jest pokonywać drogę pod górę bez wysiłku! 
Dlatego uwielbiam schody ruchome. Wiecie, że są też 
ruchome chodniki? To by dopiero było super, gdybyśmy 
mieli takie chodniki do szkoły! Teo nie mógłby nimi 
sam jeździć, bo małe dzieci mogą korzystać ze schodów 
lub z chodników ruchomych tylko pod opieką dorosłych.
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Na schodach ruchomych też trzeba umieć się zachować. 
Należy wchodzić na nie sprawnie i schodzić z nich 
szybko, aby nie tworzyć zatoru. Małe dzieci nie zawsze 
to potrafią. Dlatego zawsze powinny trzymać za rękę 
dorosłą osobę.
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Mama czasami zabiera nas do centrum handlowego, 
a my od razu biegniemy do schodów ruchomych. 
Wchodząc na nie, chwytamy się poręczy i uważnie 
stajemy na stopniu. Teo trzyma mamę za rękę.
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Tata nam przypomina, że na poręczy nie wolno kłaść 
żadnych przedmiotów ani tym bardziej na niej siadać. 
Zawsze wtedy zastanawiam się, czy nasz kot Ryzykant 
posłuchałby taty…
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Kiedyś jechał przed nami na schodach baaardzo wysoki 
chłopak, który upuścił klucze poza balustradę schodów. 
Przechylił się przez nią, żeby zobaczyć, gdzie spadły, 
i nabił sobie guza o strop, do którego schody właśnie 
dojechały. Nie przechylajcie się nigdy przez balustradę!
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Tata przypomina: stań w pewnej odległości od 
balustrady, tak aby nie dotykały jej części ubrania. 
A jak ktoś ma bardzo dużo zakupów i ledwo się mieści 
na schodach? Tata się śmieje, że najwyżej schody 
wciągną część zakupów. Dobrze, że to tylko żarty…
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Pytałam kiedyś tatę, co zrobić, gdy coś się komuś stanie 
na schodach, na przykład wciągnie mu niezawiązaną 
sznurówkę… Tata odpowiedział, że w razie jakiegokolwiek 
zagrożenia trzeba użyć wyłącznika STOP i schody staną. 
Hm… Jakie to mogą być zagrożenia? Jakiekolwiek?
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To oczywiście żarty! Wyłącznik STOP może być użyty 
tylko w razie zagrożenia, wypadku lub awarii schodów. 
Naszemu braciszkowi kiedyś bardzo się podobał ten 
czerwony guzik i mama musiała go pilnować, żeby nie 
wcisnął go bez potrzeby.
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Kiedy Teo był mały, mama woziła go w wózku, a wtedy 
wszyscy musieliśmy jeździć windą, bo schodami 
ruchomymi nie można przewozić wózków dziecięcych. 
Inwalidzkich i sklepowych też nie wolno.
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Słyszeliśmy kiedyś, jak nasz sąsiad policjant opowiadał 
tacie pewne zdarzenie. Pewnego razu przywołał do 
porządku grupkę starszych chłopców wygłupiających 
się na schodach ruchomych. Zupełnie nie rozumieli, że 
wszelkie gry i zabawy, bieganie po stopniach, siadanie, 
kucanie czy opieranie się rękami o stopnie – to bardzo 
niebezpieczne zachowania!
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W dużych sklepach można czasem spotkać jeszcze 
jedno urządzenie – wózek widłowy. To bardzo 
pomocne narzędzie pracy, służące do przewożenia 
i zdejmowania towarów z bardzo wysokich półek. 
Widzieliście kiedyś, jak to się robi? Aż strach, prawda? 
Chwila nieuwagi i towar może spaść z takiego wózka. 
Nie można odwracać uwagi pana, który kieruje takim 
wózkiem. Hm… A jeśli ma się bardzo ładną mamę?
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Gdy byłam mniejsza i miałam jeszcze bardzo mało 
rozumku, to marzyłam sobie, że kierujący wózkiem 
niechcący potrącił regał. Regał się przewrócił i spadły 
z niego różne zabawki! Kiedy opowiedziałam to tacie, 
roześmiał się i powiedział, że gdyby taki regał się 
przewrócił, wcale nie byłoby tak zabawnie! 
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Potem tata spoważniał i bardzo powoli powiedział: 
jeśli znajdziesz się w pobliżu pracy wózka widłowego, 
pozostań poza wyznaczonym obszarem jego pracy. Tata 
dodał jeszcze: nie biegaj nawet poza wyznaczonym 
obszarem pracy wózka. Rozproszysz kierowcę i może się 
zdarzyć nieszczęście. 
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No tak, centrum handlowe to nie miejsce do zabawy, 
chociaż jest tam tak ciekawie. Dlatego najbardziej lubię 
nasze podwórko. Wszyscy lubimy biegać, skakać, 
kręcić się w kółko! Mój braciszek Teo jest jeszcze mały 
i łatwo może upaść. Dlatego nasz tata sprawdza, czy 
nawierzchnia, na której się bawimy, jest bezpieczna. 
Czy nie wystają z niej jakieś niebezpieczne przedmioty. 
Kiedyś Teo potknął się i upadł na wystającą z ziemi 
cegłę. Stłukł kolano i strasznie płakał.
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Nasi rodzice twierdzą, że plac zabaw to poligon 
demokracji, bo wszyscy tam chcą mieć dużo swobody, ale 
muszą uważać na innych, żeby zabawa nie skończyła 
się płaczem. Na przykład taka huśtawka. Kiedy ktoś się 
na niej huśta, to nie można do niej podbiegać, bo może 
nas niechcący uderzyć. Tak samo jest z karuzelą.
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Huśtanie się jest w zasadzie nudne, więc niektórzy 
wymyślają różne udoskonalenia tej zabawy. Tata 
patrzy na to z przerażeniem. Zwłaszcza gdy ktoś 
zeskakuje z huśtawki w ruchu. Wtedy zawsze reaguje tak 
samo: nie zeskakuj z huśtawki, kiedy jest rozpędzona! 
Może ci się uda, ale możesz się mocno poturbować.
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Huśtawka wagowa też jest fajna, ale czasami jest tak 
zamontowana, że można sobie przyciąć rękę. Tak było 
kiedyś u nas na podwórku. Powiedziałam o tym tacie, 
a on poszedł do administracji i zgłosił konieczność 
naprawy tej huśtawki. Uważajcie na Waszych 
podwórkach, żeby nie przyciąć sobie rąk!
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Zjeżdżalnia jest dla odważnych. Nie wierzycie? Nasz 
Ryzykant wszedł kiedyś na zjeżdżalnię, poślizgnął się 
i nagle zjechał z niej tyłem. Dobrze, że na dole czekał 
Udetek. Nie było to miłe spotkanie. Dobrze Wam radzę: 
zjeżdżajcie zawsze na siedząco i tylko przodem!
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Nasz Ryzykant w ogóle polubił zjeżdżalnię, ale zupełnie 
nie umie się na niej zachować. Kiedyś gonił Spryciulę 
i chciał wbiec za nią na zjeżdżalnię pod górkę. Ale było 
śmiechu! Nie wchodźcie po zjeżdżalni pod górkę…
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Tata mówi, że bezpieczna zjeżdżalnia ma na dole 
płaską część wyjściową, na której zmniejszamy prędkość 
zjazdu. Dzięki temu nie przewrócimy się przy zeskoku.
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Macie na placu zabaw karuzelę? Jeśli tak, to wiecie, że 
gdy się obraca, ma dużą siłę i niełatwo ją zatrzymać. 
Trzeba bardzo uważać i nie podchodzić blisko, kiedy się 
kręci…
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Lepiej nie wprawiać w ruch karuzeli, jeżeli mogłaby 
kogoś uderzyć! Małe dzieci najlepiej niech się trzymają 
z daleka od karuzeli.
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Chcielibyśmy mieć nowe urządzenia na naszym 
podwórku. Te stare już rdzewieją i pojawiają się w nich 
ostre krawędzie. O wszystkich takich niebezpieczeństwach 
od razu meldujemy naszemu tacie. Wam też to radzę!
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Teo lubi się wspinać po konstrukcjach drewnianych, 
więc tata najpierw je sprawdza. Zwłaszcza ruchome 
podesty. Patrzy, czy na pewno stopa dziecka nie utknie 
pomiędzy szczebelkami. Teo się wtedy niecierpliwi. 
Tata mu tłumaczy, że gdyby jego noga utknęła między 
szczebelkami, to nie da rady wyjść i będzie tu musiał 
zostać na noc! 
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Moja mama zawsze powtarza, że dzieci dzielą się na 
czyste i szczęśliwe, ale gdy idziemy na plac zabaw, 
nie pozwala nam zakładać zwiewnych sukienek ani 
bluzek z szerokimi rękawami. Ma rację – mogą się o coś 
zaczepić. Ubieramy się na sportowo, bo inaczej…
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Kiedyś przyjechało do nas wesołe miasteczko. Na 
karuzeli była figura kota podobnego do Ryzykanta 
i pomyślałam sobie, że to byłoby dobre miejsce dla 
naszej Spryciuli. Właśnie słuchaliśmy poleceń pana 
obsługującego karuzelę, który mówił, że w czasie jazdy 
nie wolno schodzić z figur…
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W czasie jazdy na karuzeli krzesełkowej też nie wolno 
wstawać, wychylać się, wystawiać rąk ani nóg. Gdyby 
na takim krzesełku posadzić choć na chwilę naszego 
rozrabiakę Ryzykanta…



Teraz już wiecie prawie wszystko, co trzeba, żeby nic 
złego Wam się nie stało. Bardzo się cieszę, że mogłam 
Wam to wszystko opowiedzieć i że poznaliście całą moją 
rodzinę. 



Jeśli lubisz malować to spróbuj swoich sił i pokoloruj 
naszą ostatnią ilustrację.

Powodzenia :) 
Dominika






