
Twoja ulubiona gazetka! 

 

 

 

 

 

W tym numerze między innymi: 

✓ Wspomnienia z zielonej szkoły 

✓ Opowiadania i wiersze autorstwa naszych uczniów 

✓ Obchodzone święta w naszej szkole 

✓ Sukcesy sportowe uczniów 

✓ Ciekawe wycieczki w różne miejsca 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieło naszej zdolnej uczennicy - Marceliny Adamczyk (2a) 

 

 



Muzycy wrócili z Brukseli! 

 

Wokaliści z zespołu Ethos wrócili z Belgii. Wyjazd był nagrodą w konkursie wokalnym 

„I know I can 2017”, zorganizowanym przez posłankę do Parlamentu Europejskiego 

Danutę Jazłowiecką. 

Konkurs miał miejsce 2 czerwca w sali widowiskowej Studenckiego Centrum Kultury 

Uniwersytetu Opolskiego. Nasi uzdolnieni gimnazjaliści – Dominik Batog, Karol 

Kaczkowski, Aleksandra Konieczna i Aleksandra Nawrot (obecnie nasza absolwentka, 

uczennica I LO) – mieli za zadanie wykonać utwór napisany samodzielnie, nawiązujący 

do myśli "I know I can" i motta posłanki Danuty Jazłowieckiej: "wiara w siebie czyni 

cuda" oraz niosący pozytywne przesłanie. Opiekunem merytorycznym tekstu był anglista 

Rafał Zahorski, natomiast od strony wokalnej uczniów prowadziła nauczycielka muzyki 

Anna Wozińska. 

9 października w poniedziałek nasi muzycy – wraz z Anną Wozińską oraz mamą Oli Anną 

Konieczną – wyruszyli autokarem w podróż. "Grupa laureatów była ogromna – opowiadają 

uczniowie – ponieważ pani Jazłowiecka organizuje wiele konkursów, nie tylko wokalnych". 

Podróż w pierwszą stronę trwała aż 14 godzin, ale uczestnicy zapewniają, że w obliczu 

przeżyć szybko zapomnieli o trudach podróży. "Była to fantastyczna nagroda. Przerosła 

nasze najśmielsze oczekiwania" – opowiada Anna Wozińska. 

We wtorek laureaci podziwiali słynny model kryształu żelaza – Atomium; w środę 

zwiedzili przede wszystkim Parlamentarium, w którym poznawali historię Unii 

Europejskiej, oraz Parlament Europejski, gdzie mieli okazję wysłuchać prelekcji 

poświęconej zadaniom, celom Unii. Na młodzieży wrażenie zrobiła wizyta w sali obrad. 

Wieczór upłynął w romantycznym klimacie. Najpierw nasi oleśniczanie zjedli kolację 

z Danutą Jazłowiecką. Wokaliści spontanicznie (w restauracji!) wykonali dla niej utwór 

Adele "Send My Love", wywołując aplauz wszystkich gości lokalu. Po przepysznym posiłku 

grupa udała się na spacer, który upłynął pod hasłem "Bruksela nocą". "Klimat 

przepięknych zabytków i różnorodność kulturowa są tym, co na zawsze zostanie 

w naszej pamięci" – opowiada Anna Konieczna. 

W czwartek przyszedł czas na zwiedzanie Brugii położonej w północno-zachodniej Belgii, 

a zwanej flamandzką Wenecją. Uczniowie są pod wrażeniem przecudnego miasteczka. 

Podróż powrotna – z powodu korków – okazała się dłuższa niż pierwsza aż o 3 godziny, 

ale ani laureaci, ani opiekunowie nie narzekają na trudy podróży – był to czas, by 

wspominać smak czekolady, kuchnie świata, piękne krajobrazy Belgii oraz przeglądać 

obszerne galerie zdjęć. 

Marzena Tyl 



 

 

 

 

  



Skoczyliśmy do Parku Trampolin 
 

Skakać każdy może, trochę lepiej i trochę gorzej, z takim stwierdzeniem 

klasy 3a i 3c uczestniczyły w wyjeździe do Parku Trampolin „Gojump”. Po 

zmianie stroju 

na bardziej sportowy i odczekaniu kilku długich sekund, instruktor 

powiadomił ich 

o zasadach bezpieczeństwa. Po tym mieli wolne pole do popisu. Trampoliny, 

kosze, skoki i zjeżdżalnie, wszystko to było do ich pełnej dyspozycji. Po 

godzinie każdy był na skraju wyczerpania, ale na pewno by to ponownie 

powtórzyli. Następnie wyjazd skierował się w stronę Centrum Handlowego 

„Korona”, gdzie zdecydowana większość nie podarowała czasu wolnego 

sieciom fast foodowym. Wycieczka okazała się idealnym pomysłem na 

wspólne spędzenie czasu. 

 

Sebastian Zasada 

 

 

  



Święto Drzewa w przedszkolu 
 

Dnia 10 października obchodzone jest Święto Drzewa. W tym dniu 

poznaliśmy dokładną jego budowę. Dowiedzieliśmy się w jaki 

sposób drzewo zmienia się podczas kolejnych pór roku. 

Zrozumieliśmy jak ważne jest sadzenie drze i co dzięki nim 

otrzymujemy. Wykonaliśmy również pracę plastyczną 

przedstawiającą drzewo jesienią w niecodzienny sposób, bo za 

pomocą farb i naszych paluszków. 

 

Ewelina Adamik 

 

  



Klasa 1a cały tydzień rozmawiała o jesiennym krajobrazie, 

a w szczególności o drzewach. 

10 października drzewa miały swoje święto, w trakcie którego dużo 

powiedzieliśmy sobie o samej idei tego święta. Podjęliśmy jednak 

jednogłośnie decyzję, że drzewa na szacunek i zainteresowanie zasługują 

cały rok, ponieważ są dla nas bardzo ważne. I tak nasza nauka o drzewach 

rozwinęła się w różnych kierunkach – mówiliśmy sobie o gatunkach drzew, 

o ich pozytywnym oddziaływaniu na człowieka, o tym, co możemy my i inne 

żyjące na ziemi stworzenia od drzew otrzymać, o tym jak o nie dbać, jak je 

pielęgnować i jak uchronić je od zanieczyszczeń.  

 

  



Wzruszające ślubowanie w SP1 

 

Choć nowi uczniowie czują się w naszej szkole dobrze, jakby byli z nami od 

zawsze, 12 października przeżyli uroczyste pasowanie na ucznia Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Książąt Oleśnickich w Oleśnicy. 

Nowe klasy prezentowały przed jurorami herby, chorągwie, brały udział w 

turnieju rycerskim i w dworskich zabawach. Czwartoklasiści recytowali 

wiersz o „jedynce”. Konkurencje oceniała starannie dobrana komisja – dama 

dworu Lucyna Sutuła, książę Tomasz Stępień oraz księżniczka Wiktoria 

Zawiślak (zastępca przewodniczącej SU). Okazało się, że wszyscy zajęli 

I miejsce! 

Najważniejszym momentem było ślubowanie złożone przez przedstawicieli 

poszczególnych klas. Wychowawczynią klasy 4 a jest Ewa Dłubakowska, 

7 a – Paulina Szopiany, 7 b – Aneta Gugulska, 7 c – Joanna Ślusarczyk. 

Na koniec wszyscy uczniowie – nawet zgromadzeni na widowni gimnazjaliści 

i nauczyciele – zatańczyli wspólnie belgijkę.  

Uroczystość przygotował wraz ze swoją klasą II b Jan Krzywiecki. 

 

Marzena Tyl 

 

 



  



Wielki dzień małych wielkich uczniów! 

 

16 października w Szkole Podstawowej nr 1 im. Książąt Oleśnickich w Oleśnicy 

odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klasy 1 a. Nastąpiło też otwarcie oddziałów 

zerówkowych. Każda minuta tego wyjątkowego dnia warta była uwagi – 

zdecydowanie najważniejsze były występy dzieci, emocje towarzyszące maluchom, 

niezwykle dumnym z tego, że są naszymi uczniami. Cenne dla nas – nauczycieli – są 

natomiast ciepłe słowa, jakimi obdarzyli nas zaproszeni goście oraz rodzice. 

 

Wydarzenie rozpoczęło się od uroczystego otwarcia sal, w których uczą się 

przedszkolaki. Nastąpiło przecięcie wstęgi przez dyrektor szkoły Marię Kaczmarek, 

dyrektor ZOS Danutę Leśniewską, burmistrza Michała Kołacińskiego, radną Grażynę 

Siednienko oraz wychowawczynię jednej z grup zerówkowych – Ewelinę Adamik. Ksiądz 

Marcin Milian – po wspólnie odmówionej modlitwie – poświęcił nowe pomieszczenia. Nim 

goście – w odpowiedzi na zaproszenie Macieja Łacnego przebranego za księcia – przeszli 

do sali gimnastycznej, zwiedzili odrestaurowane pomieszczenia, nie kryjąc zdumienia. 

W sali gimnastycznej na rodziców, nauczycieli oraz wszystkich zaproszonych gości 

czekała wspaniała akademia. Po przemówieniach dyrekcji, księdza i gości każdy miał 

okazję wysłuchać hymnu szkoły w wykonaniu pierwszoklasistów, a także wierszy 

i piosenek przygotowanych przez najmłodszych uczniów – z klasy 0 a, O b oraz 1 a. 

Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie, a następnie zostali pasowani przez 

dyrektor Kaczmarek na uczniów szkoły. Maluchy były bardzo przejęte chwilą, natomiast 

rodzice nie kryli łez wzruszenia. 

Po uczcie dla ducha przyszedł czas na co nieco dla ciała, dokładniej – dla podniebienia. 

Dzięki życzliwości rodziców naszych uczniów stoły uginały się pod ciężarem soczystych 

owoców, puszystych ciast oraz innych łakoci. 

Koordynatorem apelu była Stanisława Bulanda. Osobami wspierającymi byli nauczyciele 

nauczania wczesnoszkolnego  – Katarzyna Paprocka, Adelina Jarmuszewicz, Ewelina 

Adamik, Ewa Grzesik, Joanna Wojtowicz – oraz nauczyciele Anna Wozińska, Teresa 

Biegała, Małgorzata Bazan, Jadwiga Pieronek. Uroczystość prowadzili Alicja Śliwińska 

oraz Maciej Łacny. Program artystyczny zawdzięczamy również utalentowanym uczniom 

z koła wokalnego i teatralnego: Ewie Wawrzyckiej, Ninie Grabie, Paulinie Wróbel, Natalii 

Krawiec, Mateuszowi Stelmachowi, Kacprowi Kołodziejczakowi, Wojciechowi Brykowi 

i Jakubowi Pitnerowi. Za nagłośnienie odpowiedzialny był Dominik Lisowski. 

 

Marzena Tyl 



 

  



Wygrały w unihokeja!!! 

16 października nasze uczennice otrzymały V miejsce w Finale Strefy 

Wrocławskiej Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Unihokeju Dziewcząt. 

W bramce grały: Natalia Rymanowska i Agata Cieszkowska; w polu – 

Dominika Witkowska, Aneta Cymbalińska, Aleksandra Mularczyk, 

Aleksandra Konieczna, Martyna Sionek, Anna Gorzelak, Wiktoria 

Wysmyk, Aleksandra Wachowska, Kornelia Górecka, Wiktoria 

Czerniecka. Opiekunką naszych zwyciężczyń jest Hanna Musiał-

Krzywiecka.  

Do gratulacji dołączamy dziewczynom i trenerce życzenia kolejnych 

sukcesów! 

Marzena Tyl 

  



Jedynka unihokejem stoi 
 

W dniu 17 października 2017 roku odbyły się Igrzyska Młodzieży 

Szkolnej w unihokeju chłopców na szczeblu międzypowiatowym (strefa 

wrocławska). „Jest to gra, która wymaga od zawodników umiejętności 

posługiwania się kijem oraz piłeczką, a warunki fizyczne nie zawsze 

decydują o wyniku i przewadze na boisku” – mówi Mirosław Mularczyk, 

nauczyciel wychowania fizycznego. „Nasi uczniowie ze Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Książąt Oleśnickich w Oleśnicy po bardzo dobrej 

grze i ambitnej walce na boisku zajęli II miejsce w turnieju 

i awansowali do Finału Dolnośląskiego. Tam zmierzą się z najlepszymi 

zespołami Dolnego Śląska. Najlepszym naszym strzelcem został Adam 

Junik z pięcioma golami” – dodaje opiekun młodych sportowców. 

 

Skład drużyny: Adrian Niciejewski (3a), Patryk Szęfel (3a), Adam 

Junik (3d), Jakub Garbaczewski (7a), Michał Grzybek (3b), Gracjan 

Hrehorowicz (2e), Dawid Stachera (2e), Mikołaj Barski (2e), 

Aleksander Techman (2b). Opiekun: Mirosław Mularczyk. 

Marzena Tyl 

 



Piłkarze z „Jedynki” najlepsi w całym powiecie 

 
We wtorek 17 października 2017 r. na stadionie przy ulicy Brzozowej 

w Oleśnicy odbył się finał Mistrzostw Powiatu w Piłce Nożnej Chłopców. Do 

sportowych zmagań przystąpiły po dwie najlepsze drużyny z półfinałów, które 

odbyły się 12 października w Oleśnicy i Twardogórze. Nasi piłkarze spisali się 

znakomicie. Podczas wszystkich etapów rywalizacji nie ponieśli żadnej porażki 

i z kompletem punktów zajęli I miejsce, uzyskując tytuł Mistrza Powiatu w Piłce 

Nożnej. 

 Skład zespołu: Bartosz Ropuszyński (3b), Emil Kaznowski (2e), Kamil Wróbel 

(2e), Kacper Szymański (2e), Maciej Cichosz (2e), Maciej Gołąb (2e), Jakub 

Krasinkiewicz (2e), Dawid Maliga (2e), Piotr Uznański  (2e), Filip Wolny (2e) 

i Andrea Solbiati (2e). Opiekun drużyny jest Tomasz Banaszak. 

 

Marzena Tyl 
 

 

 



Cyrk fizyczny 

 

17.10.2017 r. 50-osobowa grupa uczniów naszej szkoły pod opieką 

Pauliny Szopiany oraz Doroty Musiałek i Lucyny Sutuły wzięła udział 

w lekcji fizyki pt. „Cyrk fizyczny” w Instytucie Fizyki Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Pracownicy instytutu dr Bartosz Strzelczyk i dr 

Tomasz Ossowski przygotowali dla młodzieży zestaw ciekawych 

doświadczeń z różnych działów fizyki. Lekcja miała na celu poszerzenie 

wiedzy, umiejętności uczniów, zainteresowanie przedmiotem. Pokaz 

bardzo się podobał, uczniowie żywo reagowali na nieoczekiwane efekty 

prezentowanych doświadczeń. 

 

Paulina Szopiany 

 

  



Pójdę boso! Pierwsza akcja projektu ,,PocztajMY” w tym roku 
 

Dnia 19 października o godzinie 9 my – gimnazjalistki ze Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Książąt Oleśnickich w Oleśnicy – wzięłyśmy udział 

w akcji czytelniczej w ramach programu Centrum Edukacji 

Obywatelskiej ,,PoczytajMY”. W skład naszej grupy projektowej 

wchodzą: Natalia Adamaszek, Izabela Lewicka, Agata Sławna, 

Małgorzata Torz i Paulina Wróbel z klasy 2D oraz Ewa Wawrzycka 

z klasy 2A. 

Wyruszyłyśmy do Przedszkola nr 4 w Oleśnicy w celu zapoznania dzieci 

z grupy p. Anny Wójcigi z mało znanym „Dniem bez skarpetek”. Byłyśmy 

ubrane na galowo, a do bluzek i spódnic podoczepiałyśmy sobie kolorowe 

skarpetki wykonane z papieru. Przedstawiłyśmy dzieciom jedno 

z opowiadań Justyny Bednarek ze zbioru „Niesamowite przygody 

dziesięciu skarpetek”, a następnie zorganizowałyśmy zabawy związane 

z tym nietypowym dniem. 

Między innymi bawiliśmy się z maluchami w dobieranie prawdziwych 

skarpetek w pary, segregowanie skarpetek (oczywiście papierowych!) 

na czyste i brudne, skarpetowego berka, tworzenie w parach 

straszliwych potworków oraz tańczyliśmy „Głowa, ramiona, kolana, 

skarpety...”. 

Za udział w zabawach rozdawałyśmy dzieciom cukierki i upieczone 

przez jedną z nas ciasteczka. Na koniec spotkania zrobiliśmy sobie 

pamiątkowe zdjęcie grupowe, do którego zaprosiliśmy wychowawczynię 

przedszkolaków. 

Mamy nadzieję, że to nie było nasze ostatnie spotkanie z tymi 

niesamowitymi maluszkami! 

 

Natalia Adamaszek 

Izabela Lewicka 

Agata Sławna 

Małgosia Torz 

Ewa Wawrzycka 

Paulina Wróbel 

 



  



Po raz drugi zabrali się „Do Dzieła!” 

 

Dnia 26 października 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Książąt 

Oleśnickich w Oleśnicy odbyła się druga edycja konkursu czytelniczego 

„Do Dzieła!”.  Dziełem, które w tym roku stanowiło motyw przewodni, 

była powieść Ricka Riordana Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy: 

Złodziej Pioruna, która jest pierwszym tomem całej serii o młodym 

herosie. Oprócz tego uczestnicy musieli się odwołać do filmowej 

adaptacji oraz biogramu autora. 

Cała konkurencja opiera się na skanowaniu kodów QR za pomocą 

smartfonów z dostępem do Internetu. Gdy skan jest poprawny, otwiera 

się pytanie, na które należy udzielić odpowiedzi na papierowej karcie 

w wyznaczonym miejscu. 

Konkurs rozpoczął się o godzinie 11:11, ale kilkanaście minut przed nim 

poświęcono na zapoznanie uczestników z zasadami. Było to konieczne 

w szczególności dla uczniów siódmych klas szkoły podstawowej, którzy 

w naszej szkole są nowi. Niektórzy gimnazjaliści brali udział 

w zeszłorocznej edycji, więc postępowanie i działania w trakcie 

rywalizacji nie były im obce. 

Na terenie placówki rozmieszczono aż 21 kodów. Do dyspozycji była 

również mapa z lokalizacją ukrytych pytań, którą umieszczono na 

drzwiach frontowych biblioteki szkolnej. Zmagania zakończyły się aż 

po godzinie. Jury (a zarazem organizatorzy konkurencji) w składzie: 

p. Marzena Tyl, p. Joanna Stefańczyk, Laura Kwoczała, Sebastian 

Zasada oraz Maciej Łacny miało ręce pełne roboty, bowiem odpowiedzi 

trzeba było weryfikować wielokrotnie. Liczyła się poprawna pisownia, 

w szczególności, gdy wymagane było imię lub nazwisko danej postaci. 

Drugim kryterium oceniania był czas. Najkrótszy wyniósł pół godziny, 

a najdłuższy ponad godzinę. 

Wyniki konkursu są znane, ale zostaną ogłoszone dopiero na 

uroczystym rozdaniu nagród, na którą organizatorzy pragną zaprosić 

dyrekcję szkoły. Dla uczestników przygotowano śliczne nagrody 

i dyplomy. 

 

Laura Kwoczała 



  



Podsumowanie „Kulturalnej Oleśnicy” 

 

Za nami kilka miesięcy intensywnej, ale jakże przyjemnej pracy – skończył się 

właśnie projekt „Kulturalna Oleśnica”, realizowany w ramach „Bardzo Młodej 

Kultury na Dolnym Śląsku”. Jego koordynatorkami w Oleśnicy były: Edyta Małys-

Niczypor (lider), Monika Zdobylak oraz Marzena Tyl, głównymi partnerami – 

Katarzyna Kijakowska („Oleśniczanin”), fotograf Grzegorz Żyła i Gminne Centrum 

Kultury w Dobroszycach, zaś uczestnikami – gimnazjaliści z SP1: Julia 

Andrzejczuk, Anna Cała, Rafał Dąbrowski, Karolina Kijakowska, Laura Kwoczała, 

Izabela Lewicka, Maciej Łacny, Filip Łysakowski, Zuzanna Mróz, Julia Wawrzyniak, 

Amelia Wolko, Sebastian Zasada. 

Przez kilka ostatnich miesięcy młodzież odwiedzała redakcje, studia radiowe 

i telewizyjne, brała udział w warsztatach, zwłaszcza fotograficznych 

i dziennikarskich. Efekty prac można podziwiać od dziś, tj. 27 października, 

w bibliotece przy SP1. Miało tam bowiem miejsce otwarcie wystawy fotografii. Na 

dwóch sztalugach można było też podziwiać zdjęcia dokumentujące przebieg 

różnych spotkań. Za klika dni ukaże się ponadto publikacja stworzona przez 

nastolatków – jedyny w swoim rodzaju spacerownik po Oleśnicy. 

Na uroczystości byli obecni: dumna ze swoich uczniów dyr. Maria Kaczmarek, 

kierownik projektu Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku Arkadiusz Sikora oraz 

pracownicy DOKiS – Maciej Borowski i Rafał Wysocki. Swoim śpiewem zachwycała 

gości Aleksandra Konieczna. Za pomoc w przygotowaniu imprezy dziękujemy 

nauczycielkom Lucynie Sutule oraz Annie Wozińskiej. 

Marzena Tyl 

 

 

  



Znów czytali na dywanie 
 

W piątek 27 października kolejny raz odbyła się realizacja klasowego 

projektu „Czytanie na dywanie”. Tym razem pani Donata Filas 

przybliżyła uczniom klasy 0a historię Filka chcącego za wszelką cenę 

ułatwić życie mrówkom. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały 

bajki Walta Disneya „Dawno temu w trawie”. Dziękujemy pani Donacie 

za czas z nami spędzony! 

 

Ewa Grzesik 

 

 

 

 

 

 



Wspomnienia z Zielonej Szkoły 

 

Miniony tydzień uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Książąt 

Oleśnickich w Oleśnicy wraz z wychowawcami – Hanną Musiał, Pauliną 

Szopiany oraz Janem Krzywieckim – spędzili na Zielonej Szkole w Karpaczu 

i okolicach. 

 

Pierwszy dzień SP1 na Zielonej Szkole w Karpaczu cechował się niezwykłym 

klimatem. Na zboczu wzgórza Grabowiec, koło kaplicy św. Anny, znajduje się 

źródło, którego woda – wg podań – ma niezwykłą moc uzdrawiającą 

i zapewniającą szczęście w miłości. Wystarczy nabrać w usta wody ze źródła 

i siedem razy okrążyć kapliczkę, nie połykając ani kropli... Biegaliśmy po 

szczęście. Tego dnia zwiedzaliśmy też średniowieczną świątynią Wang, 

zbudowaną w XII w. 

W drugim dniu Zielonej Szkoły o poranku powitało nas piękne słońce, dlatego 

wyruszyliśmy na Śnieżkę. Niestety, jak to w górach bywa, podczas naszej 

wędrówki pogoda uległa załamaniu. 

W drodze mieliśmy okazję zobaczyć ciekawe zjawisko anomalii grawitacyjnej, 

które polega na przemieszczaniu się obiektów kolistych w górę po szosie. Swoim 

pięknem zauroczył nas Dziki Wodospad... Na najwyższy szczyt Sudetów ze 

Schroniska Łomniczki do Przełęczy pod Śnieżką wspinaliśmy się stromym 

podejściem, wąską ścieżką z bloków skalnych. Po krótkim odpoczynku w Domu 

Śląskim rozpoczął się ostatni odcinek naszej wędrówki, wysiłek zakończył się 

sukcesem, wszyscy uczestnicy Zielonej Szkoły zdobyli szczyt 1602 m n.p.m. 

Trzeci dzień Zielonej Szkoły spędziliśmy w jednym z najbardziej atrakcyjnych 

turystycznie miejsc jeleniogórskich. Western City to osadzony w westernowym 

klimacie park rozrywki; jest to kowbojskie miasteczko, którego drewniane 

budynki są ściśle wzorowane na tych zbudowanych na Dzikim Zachodzie. 

W centrum miasta znajduje się: saloon, Western Press oraz bank, który często 

narażony jest na atak rewolwerowców rządnych pieniędzy i złota. Oglądaliśmy 

widowiskowe strzelaniny..., rewolwerowców, napad na bank, kowbojski pokaz 

posługiwania się lassem i biczem oraz taniec indiański. Mogliśmy również 

przejechać się wozem traperskim, wydoić krowę oraz upiec sobie przepyszne 

kiełbaski na ognisku. Wzięliśmy również udział w lekcji przyrody, podczas 

której dowiedzieliśmy się bardzo dużo o hodowli koni, bydła oraz kozic i owiec 

na terenie wysokogórskim. Każdy z nas mógł zobaczyć wypas owiec, w asyście 

specjalnie wyszkolonego psa. Próbowaliśmy swoich sił podczas rzutów nożem 

i dzidą do celu. Strzelaliśmy z łuku oraz wspinaliśmy się na pal. Każdy z nas mógł 

przejechać się konno oraz kolejką szynową. Wieczór natomiast spędziliśmy na 



relaksie w parku wodnym Tropikana w Hotelu Gołębiewskim. 

Kolejnego dnia przywitała nas piękna pogoda, w cudownych nastrojach 

wyruszyliśmy w trasę do do Samotni, jednego z najstarszych i najpiękniejszych 

schronisk w Karkonoszach. Samotnia znajduje się w jednym z najpiękniejszych 

miejsc Karkonoszy, w kotle Małego Stawu. 

Jest to kocioł pochodzenia lodowcowego, na dnie którego znajduje się górski 

staw o głębokości 7 m. Pierwsza wzmianka o Samotni, czyli budzie nad stawem, 

pochodzi z 1670 r. Mieszkał tam strażnik pilnujący hodowanych w akwenie 

pstrągów. Wokół schroniska las ustępuje miejsca kosodrzewinie, a oko cieszy 

piękno krajobrazu nasycone bogactwem wysokogórskiej roślinności. Z Samotni 

przeszliśmy do Strzechy Akademickiej, dalej żółtym szlakiem do Białego Jaru 

i malowniczym czarnym szlakiem zeszliśmy do Karpacza; po krótkim odpoczynku 

na tamie dotarliśmy do letniego toru saneczkowego, gdzie mogliśmy 

zrelaksować się podczas zjazdów. Po obiadokolacji odbyły się praktyczne 

zajęcia z udzielania pierwszej pomocy i teoretyczne o ratownictwie wodnym, 

które poprowadził wykwalifikowany instruktor ratownictwa wodnego 

z wykorzystaniem fantomu. 

W końcu trafił nam się pierwszy deszczowy, mglisty dzień, dlatego wybraliśmy 

się na wycieczkę... pod ziemię, do kopalni Liczyrzepa w Kowarach. Zwiedzanie 

podziemnej trasy turystyczno-edukacyjnej to: 1 200 metrów historii, godzina 

podziemnego życia i dreszczyk emocji. Podziemna trasa związana jest ściśle 

z tajną... historią wydobycia U-238 przez Rosjan. W podróż w czasie zabrał nas 

doświadczony przewodnik, który opowiadał nam o historii górnictwa 

kowarskiego, związanego z wydobywaniem minerałów, kruszców, żelaza, srebra 

oraz rudy uranu. Największe wrażenie zrobił na nas pokaz laserowy z oprawą 

muzyczną, dotyczący bomby atomowej zrzuconej na Hiroszimę w czasie II 

wojny światowej. Ze sztolni udaliśmy się do Muzeum locków Lego i Muzeum 

konsol i gier wideo, stanowiącego wielki plac zabaw wyposażony w joysticki, 

guziki i piloty zdalnego sterowania, które pozwalają na wprowadzenie modeli 

w ruch. Muzeum konsol i gier video to pierwsze w Polsce, a trzecie w Europie, 

miejsce, w którym zgromadzono cały przekrój przeróżnych konsol i gier wideo, 

jakie powstały na przestrzeni kilkudziesięciu lat. To nie koniec. Mimo zmęczenia 

wieczór spędziliśmy w Escape Room, gdzie zabawa polega na tym, że grupa 

uczestników zamykana jest tajemniczym pokoju i próbuje się z niego wydostać 

po znalezieniu i rozwiązaniu wszystkich zagadek. 

W ostatnim dniu wycieczki mieliśmy czas na spacer ze Stropnicy do dolnego 

Karpacza oraz na zakup pamiątek i upominków dla najbliższych. Wszystko, co 

dobre, szybko się kończy i dla nas również nadszedł czas pożegnania. 

 

Hanna Musiał-Krzywiecka 



 



Nietypowy spacer pierwszoklasistów 

 

Wybraliśmy się dzisiaj na spacer, ale nie taki zwykły spacer. Poszliśmy na 

cmentarz. Zabraliśmy ze sobą znicze. Zapaliliśmy je przy Pomniku Cmentarnym 

Żołnierzy II Armii WP, Pomniku Cmentarza Wojennego Żołnierzy Armii 

Radzieckiej, jak również postawiliśmy znicze na pomniku przy kaplicy cmentarnej. 

Rozmawialiśmy na temat Wszystkich Świętych i o tym, w jaki sposób możemy 

pielęgnować pamięć o bliskich osobach, których już z nami nie ma. Podjęliśmy próbę 

udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy tylko w dzień Wszystkich Świętych 

powinniśmy o te wspomnienia dbać i zgodnie doszliśmy do wniosku, że każdy dzień 

jest na to odpowiedni. 

Katarzyna Paprocka 



Lektura czytana inaczej 

Na lekcji j. polskiego omawialiśmy "Dziady cz. II". Pani Marzena Tyl 

wpadła na pomysł, abyśmy wcielili się w postacie z tej lektury. Każdy 

miał swoją rolę. Pięć minut zajęło nam ustawienie krzesełek na środku 

sali. Wszyscy się widzieliśmy. Większość osób było przebranych 

w zależności od przydzielonej postaci. Zaczęliśmy czytać. Atmosfera 

była niczym w kaplicy podczas świętowania Dziadów. 

Dobrze nam poszło, więc na koniec dostaliśmy dobre oceny za stroje i 

czytanie. Nigdy nie zapomnę tak kreatywnego omawiania lektury, 

ponieważ świetnie się bawiłam, przebierając się i wcielając się w rolę 

Dziewczyny. 

Lena Kumor, kl. 7 b 

 



Maluszki na poczcie 

Raz do roku – w październiku – swoje święto obchodzi Poczta Polska. 

W tym miesiącu postanowiliśmy więc udać się na wycieczkę w celu 

poznania miejsca, które tak naprawdę służy każdemu z nas. Za sprawą 

gościnności pani naczelnik mieliśmy możliwość zwiedzenia całego 

budynku, w którym mieści się siedziba poczty głównej. Widzieliśmy, 

gdzie nadaje się, a następnie sortuje listy. Byliśmy w pokoju oleśnickich 

listonoszy, skąd udają się oni z torbami pełnymi przesyłek do naszych 

domów. Sami również skorzystaliśmy z okazji i wysłaliśmy pocztówki, 

własnoręcznie przygotowane przez nas w klasach. Wycieczka 

dostarczyła nam wielu nowych informacji na temat tego ciekawego 

miejsca. 

Ewa Grzesik 

Ewelina Adamik 

 



Pyszne wieści z zerówki 

Za oknem jesień, a u nas w sali przygotowania do zimy. Postanowiliśmy 

wspólnymi siłami przygotować kompoty z owoców: jabłek i gruszek, 

które oczywiście niedługo będziemy mogli skosztować. Zadanie nie było 

łatwe. Obieranie i krojenie owoców sprawiało nam czasem kłopot, 

jednak nie poddaliśmy się i oto efekty naszej pracy. Własnoręcznie 

udekorowane słoiki stały się ozdobą w naszej klasie. Mamy nadzieję, że 

przetwory smakują równie dobrze, jak wyglądają! 

Ewelina Adamik 

 

  



Recytowali wiersze o zdrowiu 

 

W klasie 1a odbyły się kwalifikacje do konkursu recytatorskiego "Wybieram 

zdrowie" organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 6 w Oleśnicy. Chętni 

uczniowie przez ponad tydzień w zaciszu domowym przygotowywali się do 

klasowych eliminacji. 

30 października nadszedł ten dzień – pierwszy konkurs recytatorski w naszej 

klasie. Z tej okazji zaprosiliśmy do jury panią Marzenę Tyl, która – jako polonistka 

ucząca starszych kolegów i koleżanki w naszej szkole – została przewodniczącą. 

w jury zasiadły jeszcze panie: Adelina Jarmuszewicz i Katarzyna Paprocka. 

Do konkursu przystąpiło 4 uczniów z klasy: Marysia Duszyńska, Hania Majder, 

Kacper Gara i Mikołaj Janik. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali piękne wiersze o 

tematyce zdrowotnej, każdy wykazał się świetną pamięcią i umiejętnościami 

recytatorskimi. Niestety wybrać można było tylko 2 przedstawicieli, którzy będą 

nas reprezentowali w dalszym etapie. Gratulujemy Hani i Mikołajowi. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki 

w postaci książeczek o przygodach Niestraszków. 

Katarzyna Paprocka 

 

  



Uciekli z bajek! 

Uciekli z bajek i wtargnęli na zajęcia do klasy 1 a! Czerwony Kapturek (Anna Cała), Calineczka 

(Kamila Dąbrowska), Piratka (Zuzanna Hordyńska), Kot w Butach (Agata Milewska) 

i niewątpliwie budzący największy entuzjazm wśród dzieci Pinokio (Sebastian Zasada) 

6 listopada wybrali się do klasy Katarzyny Paprockiej oraz Adeliny Jarmuszewicz na Dzień 

Postaci z Bajek (przypadający dokładnie na 5 listopada). 

Było to już drugie spotkanie czytelnicze zorganizowane w tym roku szkolnym w ramach 

PoczytajMY, ogólnopolskiego programu, którego autorem jest Centrum Edukacji 

Obywatelskiej. W związku z tym, że ekipa wolontariuszy w Szkole Podstawowej nr 1 im. Książąt 

Oleśnickich w Oleśnicy jest tak duża, gimnazjaliści podzieleni są na kilka mniejszych grupek. 

W tym roku wyznaczamy do każdej akcji kierownika mini-projektu. Szefową akcji, o której 

mowa, była Agata Milewska, która – wraz ze swoim teamem – zadbała o każdy detal spotkania. 

Na początku bajecznie przebrani animatorzy wciągnęli do klasy 1 a sznur z balonami. Maluszki 

najpierw odgadły, za co przebrani są 15-latkowie, a następnie przebijały balony szpilką, aby 

wydobyć z nich karteluszki z zagadkami. Były to rymowanki i cytaty z bajek. Jak się okazało, 

dzieci nie miały najmniejszych problemów z odgadywaniem tytułów i postaci z książeczek czy 

kreskówek. Kolejną zabawą było układanie puzzli wykonanych przez wolontariuszy. Ogromne 

emocje wzbudziła zabawa z wykorzystaniem dźwięków i gestów. 

 

  



*** 

 

„Matko, w lesie są maliny, Niechaj idą w las dziewczyny, Która więcej 

malin zbierze, Tę za żonę pan wybierze” – każdy zapewne zna 

przytoczony cytat, który pochodzi z dramatu Juliusza Słowackiego pt. 

„Balladyna”. Uczniowie klasy gimnazjalnej 3a oraz 3c 7 listopada byli 

widzami inscenizacji odegranej na podstawie treści tego dzieła 

w Teatrze Polskim we Wrocławiu.  

Odbiorcom z naszej szkoły udział w tym widowisku bardzo się spodobał, 

ponieważ był to znakomity sposób na powtórzenie treści tego utworu 

oraz wizualne jego przeżycie. Wielkie brawa należą się aktorom, 

którzy od pierwszej sceny zaciekawili młodzież grą oraz porwali 

uczniów w epokę romantyzmu.  

Jednakże wizyta w teatrze nie była jedynym punktem wtorkowej 

wycieczki. Uczestnicy wyjazdu byli również w Dolnośląskiej Bibliotece 

Pedagogicznej na wykładzie dotyczącym manipulacji w massmediach. 

Na zajęciach prowadzonych przez panią Beatę Malentowicz uczniowie 

mogli dowiedzieć się między innymi, z jakich metod korzystają autorzy 

reklam, aby zachęcić nas do zakupienia ich produktu. Wszystkim 

bardzo spodobała się pogadanka, dzięki której zrozumieliśmy, jak łatwo 

nami manipulować.  

Podczas wycieczki uczniowie mieli również okazję zjeść coś ciepłego na 

wrocławskim Rynku oraz zobaczyć, jak serce Wrocławia przygotowuje 

się do otwarcia jarmarku bożonarodzeniowego. 

Maciej Łacny 

 

  



Słodko i bajkowo 

Choć do karnawału jeszcze sporo czasu, 9 listopada po korytarzach SP1 przemykały 

postaci z różnych bajek – tych klasycznych i tych nowoczesnych, telewizyjnych 

i książkowych… Wszystkie równie piękne i urzekające! A co najważniejsze – 

rozpromienione i szczęśliwe! 

Tego dnia dzieci z klas 0 a i 0 b obchodziły Dzień Postaci z Bajek. Do organizacji 

tego dnia panie wychowawczynie – Ewa Grzesik oraz Ewelina Adamik – zaprosiły 

dziewczęta z klasy 7 b wraz z polonistką Marzeną Tyl. 

Na początku maluchy zaśpiewały piosenkę „Witajcie w naszej bajce”, a następnie 

odgadywały, za co przebrani są ich goście. Baz problemu odgadły, że odwiedzili ich 

następujący bohaterowie: Smerfetka (Klara Grodzicka), Czerwony Kapturek 

(Zuzanna Mikuła), Kopciuszek (Daria Krupińska), Twilight Sparkle (Aleksandra 

Malik) oraz zebra Marty (Laura Stępień). Siódmoklasistki przeczytały dzieciom 

wspaniałą książkę „Smerfny rycerz”, a następnie wręczyły „smerfnym” słuchaczom 

własnoręcznie wykonane odznaki. 

Nastolatki przeprowadziły też 8-etapowy konkurs przygotowany przez panie 

wychowawczynie. Maluszki musiały np. układać puzzle z kadrami z kreskówek, 

oddzielać pęsetą fasolę od cieciorki, dopasowywać rekwizyty do bajek, odgadywać 

zagadki czy wyszukiwać różnice pomiędzy obrazkami. Z każdą z konkurencji nasi 

zerówkowicze poradzili sobie doskonale. Konkurencje oceniała (i cukierki 

przydzielała…) logopeda i opiekun świetlicy Joanna Wojtowicz przy wsparciu 

wychowawczyń oraz dziewcząt z kl. 7 b. 

Zarówno uczniowie klas 0, jak i starsze koleżanki, mają nadzieję, że było to 

pierwsze, ale nie ostatnie (!), spotkanie. 

Tekst, fot.: 

Marzena Tyl 

 

 

 

 

 

 

 



A teraz, specjalnie dla naszych czytelników, mała łamigłówka: 

 

Podpowiedzi: 
1. Chłopiec, któremu nos wydłużał się z każdym jego kłamstwem 

2. Żółte stworzenia, które pomagały ukraść księżyc 

3. Animowana bajka o dwóch niezdarnych mężczyznach, którzy próbują 

majsterkować 

4. Jedyna dziewczyna w wiosce smerfów to... 

5. Młodsza siostra Elsy 

6. Kubuś, który bardzo lubi miodek 

7. Imię rudego kota, który bardzo lubi jeść lazanie 

8. dziewczynka, która chciała odwiedzić swoją babcie ale przeszkodził jej wilk 

9. Kaczka, która chciała kupić mleko w aptece 

10. Brat Lolka 

11. Imię kota Gargamela 

12. Najbardziej znany lemur na Madagaskarze 

13. Imię księżniczki, która została uwięziona w zamku przez Bestię 

14. Imię zielonego ogra 

Oprac. Aleksandra Malik 



JEDNA DECYZJA – WDZIĘCZNOŚĆ PO GRÓB 

Pewnego, chłodnego, marcowego wieczoru moje życie przewróciło się do góry 

nogami... 

Ale może od początku. Nigdy nie byłam osobą pragnącą mieć psa, choć darzyłam 

sympatią te czworonogi i uwielbiałam chodzić z moją koleżanką i jej sunią na 

spacery. Nigdy też nie sądziłam, że moi rodzice zgodzą się na podjęcie takiej 

odpowiedzialności, jaką jest posiadanie psa. Głównie dlatego, że w moim domu 

zawsze były jakieś koty. 

Lecz podczas jednego ze spacerów poznałam parkę słodkich szczeniaczków 

porzuconych przez matkę. Przez tydzień dokarmiałam pieski, przynosząc im małe 

co nieco:) 

Lecz kiedy kolejny raz przyszłam do nich, zobaczyłam jeden ze swoich najgorszych 

widoków w życiu – martwego szczeniaczka. Najbardziej ludzkim i instynktownym 

działaniem – moim zdaniem – było to, że zabiorę drugiego malucha ze sobą. 

Oczywiście nie poinformowałam swoich rodziców wcześniej o tym, iż niebawem 

zjawi się tam mała czarno-brązowa kulka. 

Otulając szybko malucha w kurtkę, zaniosłam go do domu, gdzie opowiedziałam 

mamie na wpół płacząc całą historię małej „kulki”. Błagając ich, abyśmy dali jej nowy 

dom, argumentując tym, że szczeniak sam nie przeżyje tej zimy... 

Rodzice debatowali przez tydzień, a w niedzielę – dzień Boży – zapadła decyzja: 

„PIES ZOSTAJE”! 

Po usłyszeniu tych słów nie mogłam powstrzymać radości i od razu pobiegłam do.... 

No właśnie i tu był problem –  szczeniak nie miał imienia, a na początku wszyscy 

twierdzili, że piesek jest chłopcem, lecz ta świadomość szybko okazała się 

złudzeniem, ponieważ – jak się okazało – w błąd wprowadziła nas przepuklina – 

choroba, na którą cierpiała moja sunia. Później przechodziła również operacje. 

Postanowiliśmy dać jej na imię Czibo, gównie przez kolor podobny do odcieni kawy. 

Po pierwszej wizycie u weterynarza pani rozwiała nasze błędne teorie i stwierdziła, 

że Czibo... to suczka. I dlatego właśnie została koniec końców nie Czibo, lecz Abi. 

Do tej pory odnoszę wrażenie, że jej oczy mówią „Dziękuję”. 



I sama odwdzięcza mi się w każdy możliwy sposób: słuchając mnie, ucząc się nowych 

sztuczek, kochając mnie najbardziej z całej rodziny, ufając mi i okazując te 

wszystkie swoje uczucia. 

Nasza miłość i wzajemne zrozumienie wzmocniły się po operacji na przepuklinę, 

kiedy Abi leżała smutna na kocyku i pomimo tego, że była obolała, wchodziła mi na 

kolana i wtulała się we mnie, uważając: „Tu jest bezpieczniej”. 

I tak jest ze mną już 1 rok i 9 miesięcy. 

Czy żałuję tamtej decyzji wzięcia jej do domu? Oczywiście, że nie. Uważam, iż była 

to jedna z lepszych decyzji w moim życiu. 

Na świecie zdarza się wiele takich historii, a ogrom takich piesków czeka na drugą 

szansę za kratkami w schroniskach. Tak więc: 

NIE KUPUJ, ADOPTUJ! 

Laura Stępień  

 

 

 



POLSKA 

Polska – Moja Ojczyzna 

Piękne, magiczne światła 

Odbijające się w srebrzystej wodzie 

Wysokie szczyty Tatr i Karpat 

Pokryte jaśniejącym śniegiem 

Duże orzeźwiające pola i łąki 

Na których wschód i zachód słońca 

Są jak spełniające się marzenie 

Szkoła, praca, dom, rodzina 

Znajomi, przyjaciele, miasta, wsie 

Wspomnienie, szczęście 

To wszystko to Polska – Moja Ojczyzna! 

 
Autor: Lena Kumor 
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