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DZIEŃ ZIEMI W SP1 
 

W związku z obchodzonym 22 kwietnia 
Dniem Ziemi dla uczniów klas 0 – IV 
zorganizowany został ekologiczny konkurs 
plastyczny pod hasłem „Zwierzęta 
z odpadów”, którego celem było 
zachęcenie uczniów do ponownego 
wykorzystania odpadów, stworzenia 
czegoś nowego i niepowtarzalnego. Myślę, 

że efekt uzyskaliśmy, gdyż wszystkie prace były wyjątkowe 
i niepowtarzalne. 
Jeszcze raz gratuluję wszystkim biorącym udział w konkursie,  
a chętnych zapraszam  
do podziwiania niezwykłych 
dzieł w zorganizowanej 
pokonkursowej wystawie. 
 

Ewa Grzesik 

 

  



SUKCES NIE TYLKO W JĘZYKU POLSKIM 
 

 

 

 

 

W czwartek 26 kwietnia w SP 6 odbył 
się Międzyszkolny konkurs 
recytatorski. Uczniowie szkół 
podstawowych prezentowali wiersze 
i prozę w języku angielskim. "Jedynkę" 
reprezentowali: Gosia Kaczmarz, 
Marysia Leśniorowska i Janek Rajewski 
z IV a. Z przyjemnością informujemy, 
że Gosia Kaczmarz zajęła 3. miejsce. 
Serdecznie gratulujemy! 
 

 

Tomasz Stępień 

 

 

    

 



DZIEŃ KONIA, CZYTANIA  
I NAGRYWANIA BAJEK 

30 kwietnia to „Ogólnopolski dzień koni”. ale powód do świętowania tak 
naprawdę zawsze się znajdzie, zwłaszcza jeśli chodzi o świętowanie 
z książką w dłoni. Koło dziennikarskie działające przy SP1 – prócz 
wydawania gazetki czy tworzenia tekstów do mediów – promuje literaturę, 
wierząc, że czytanie, również czytanie drugiej osobie, to jedna 
z najwspanialszych rzeczy na świecie. 
Dziewczęta z klasy 7 b – Daria Krupińska, Aleksandra Malik, Zuzanna 
Mikuła, Laura Stępień – wybrały się do klasy 1 a (wych. Katarzyna 
Paprocka, Adelina Jarmuszewicz), by przeczytać młodszym uczniom 
opowiadanie „Martynka i konie”. W ramach wprowadzenia w tematykę 
spotkania Laura opowiedziała dzieciom kilka ciekawostek o koniach 
i zadała kilka zagadek na temat tych zwierząt. Odpowiadała też chętnie 
na pytania maluchów oraz zaprezentowała swój strój do jazdy konnej. 
Pierwszaki z uwagą wysłuchały opowiadania i z ogromnym 
zaangażowaniem przystąpiły do wykonania zadania – nagrania bajki 
metodą animacji poklatkowej. Grupa Darii nagrywała filmik 
przedstawiający rysunek, który sam się koloruje, grupa Zuzi – rysunek, 
który sam wykleja się plasteliną. Grupa Oli nagrywała bajkę, której 
bohaterami były klocki lego, a w grupie Laury aktorami były figurki koni 
i kucyków, które pasjonatka koni kolekcjonuje od lat. 
Na zakończenie spotkania dzieci mogły przymierzyć toczek Laury 
i potrzymać palcat. Otrzymały też zakładki do książek z linijką i szkłem 
powiększającym. Dziewczyny z klasy 7 dostały natomiast słodycze  
i maskotki krówki. 
I dla pierwszaków, i dla nastolatek było to bardzo miłe spotkanie. 

Marzena Tyl, opiekun koła 

 

 

 



RAJD ROWEROWY Z OKAZJI 100-LECIA 
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

 

3 maja o godzinie 10 z oleśnickiego rynku, w blisko 34-kilometrową 
trasę, ruszyli uczestnicy Biało-Czerwonego XIX Rajdu Rowerowego 
z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.  
Z naszej szkoły wzięło w nim udział 22 uczniów wraz z opiekunami 
Hanną Musiał-Krzywiecką i Janem Krzywieckim. Wszyscy rowerzyści 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 mieli przytwierdzone do rowerów biało-
czerwone wiatraczki i chorągiewki. Uczestnicy rajdu pokonali 
wymagającą trasę, m.in. przez Bogusławice, Wyszogród, 
Wszechświęte, Solniki Wielkie, Zawidowice, Zbytową, Zimnicę 
i Ligotę Wielką. na boisku sportowym w Zimnicy odbył się piknik 
połączony z posiłkiem regeneracyjnym i losowaniem nagród 
rzeczowych. Co prawda rower - nagroda główna - przypadł komuś 
innemu, ale w naszej grupie byli szczęśliwcy, którym trafiły się 
mniejsze nagrody; wśród nich jest Maciej Łacny, który został 
właścicielem... dużej patelni!  
Opiekunowie serdecznie dziękują państwu Annie i Sebastianowi 
Piwko oraz panu Jakubowi Makowskiemu, którzy - dołączając 
do grupy - wsparli bezpieczny przejazd naszych uczniów podczas 
rajdu. Organizatorem sportowego wydarzenia był Międzyszkolny 
Integracyjny Klub Sportowy Junior Oleśnica.  
 

Hanna Musiał-Krzywiecka 

 



BAJECZNY PROJEKT 
 

Dzieci z oddziałów 0 i klasy 1 
wzięły udział w podsumowaniu 
projektu "Baśnie braci Grimm". 
Zajęcia dla swoich młodszych 
kolegów i koleżanek 
przygotowali uczniowie z klas 
IId, IIc, IIa, pod opieką pani 
Teresy Biegały. 

Zajęcia odbyły się w szkolnej auli, 
gdzie na dzieci czekały 

przygotowane stanowiska do działań. Kiedy uczniowie zajęli miejsca, 
nastąpiło uroczyste rozpoczęcie. Koleżanki ze starszych klas 
w przepięknych bajkowych strojach przywitały wszystkich, opowiedziały 
pokrótce, kim byli bracia Grimm, jak wyglądała ich twórczość. 

Uczennice Paulina Wróbel i Nina Graba wykonały przepiękne piosenki, 
które przeniosły wszystkich do świata bajek. 

Następnie odbył się quiz "Co to za bajka?". Odczytano kilka wierszyków 
zawierających w swej treści opis jakiejś bajki. Oczywiście wszystkie bajki 
odgadnięto bez trudu. 

Przyszedł w końcu czas na pracę przy stanowiskach. Była ona bardzo 
urozmaicona, ponieważ przy każdym stanowisku uczniowie robili 
co innego. 

Przy jednym losowali rzeczy baśniowe i odgadywali, z jakiej to bajki, przy 
drugim kolorowali baśniowe 
postacie, przy kolejnym sami je 
tworzyli, grali w baśniowe 
memory, dobierali zagadki 
do pasujących ilustracji, grali 
w kubeczki. 

Zabawa była bardzo udana, 
a uczniowie młodszych klas 
bardzo zadowoleni. 

K. Paprocka 

  



 

ZŁOCI SIATKARZE 
PLAŻOWI Z JEDYNKI 

 

 

14 maja na boisku Szkoły Podstawowej nr 7  
w Oleśnicy w ramach Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej odbyły się Mistrzostwa Powiatu  
w Siatkówce Plażowej Chłopców.  
Do sportowej rywalizacji przystąpiły zespoły ze szkół podstawowych 
z Oleśnicy, Sycowa i Dziadowej Kłody. Po bardzo wyrównanych 
spotkaniach w fazie grupowej nasza reprezentacja z drugiego miejsca 
awansowała do półfinałów. Tam po zaciętej walce nasi zawodnicy pokonali 
swoich kolegów z SP 3, a w finale zrewanżowali się drużynie z Sycowa za 
przegrany mecz w fazie grupowej i zdobyli tytuł Mistrzów Powiatu. 
Nasza reprezentacja wystąpiła w składzie: Kamil Wróbel (klasa 2 e), Andrea 
Solbiati (klasa 2 e), Maksymilian Banaszak (klasa 2 d). Opiekunem był 
Tomasz Banaszak. Gratulacje i powodzenia w finale dolnośląskim. 

Tomasz Banaszak 

 

 

  



PAMIĘTAMY 
O PATRONACH 

 

15 maja uczniowie z klas 4 i 7 zostali 
zaproszeni do udziału w Dniu Oleśnickiej 
Niezapominajki. Najpierw wysłuchali 
prelekcji na temat książąt oleśnickich 

oraz historii szkoły, a następnie wzięli udział w interaktywnych konkurencjach 
z cennymi nagrodami, m.in. w Milionerach. Przy wręczaniu dyplomów uznania 
dla znawców patrona dyrektor Maria Kaczmarek powiedziała coś ważnego - 
Niezapominajka to dzień, w którym szczególnie pielęgnujemy pamięć o osobach 
ważnych dla szkoły i dla miasta - tych, którzy byli, którzy żyją dziś i którzy 
dopiero przyjdą. To święto każdego z nas. 
Tego dnia można było posłuchać Oli Koniecznej, która zaśpiewała jakże 
adekwatny do okoliczności utwór "Pamięć" Z. Sośnickiej czy obejrzeć wystawę 
znaczków pocztowych przedstawiających księżniczki oleśnickie. Za wykonanie 
tych prac dziękujemy naszych najmłodszym uczniom i ich 
wychowawczyniom Ewie Grzesik oraz Ewelinie Adamik. Jeszcze można 
podchodzić w holu szkoły do interaktywnej mapy Oleśnicy. Wystarczy przy 
użyciu telefonu zeskanować kod QR, by poczytać o zamku, bibliotece 
łańcuchowej czy SP1... 
Uroczystość przygotowała klasa 3 a. Imprezę prowadzili: Ola Konieczna, Ola 
Kasperek, Filip Łysakowski, Maciej Łacny. Mapą i dyplomami zajęły się: Karolina 
Kijakowska, Wiktoria Kielesińska, Kamila Dąbrowska, Laura Kwoczała, Wiktoria 
Mróz, Julia Wawrzyniak, Ala Śliwińska. Impreza nie odbyła by się też 
bez pomocy chłopców, którzy przygotowali aulę od strony technicznej - Rafała 
Dąbrowskiego, Emila Wojtkowicza, Adriana Niciejewskiego. Autorka niniejszego 
tekstu korzysta z okazji, by powiedzieć im "dziękuję". 

Marzena Tyl 

 

 

  



PIERNIKOWYM SZLAKIEM 
KRZYŻAKÓW 

 

Maj to miesiąc, który przepełniony jest wycieczkami i wyjazdami 
szkolnymi. Klasa 3A wraz z klasą 3C wyruszyła w podróż do Krainy 
Pierników - Torunia, a także do perły polskiego gotyku - Malborku. 

Wycieczka rozpoczęła się w poniedziałek (21.05) wczesnym rankiem, 
gdy wszyscy zajęliśmy miejsca 
w autokarze i ruszyliśmy 
w podróż. Gdy dojechaliśmy, 
nasza wyprawa rozpoczęła się 
od spotkania z Mistrzem, który 
wprowadził nas w pachnący 
przyprawami korzennymi świat 
piernika. Po prelekcji 
przystąpiliśmy do wyrobu 
własnego wypieku. Podczas 
oczekiwania na nasze kulinarne 
dzieła, Mistrz i jego mieszczka 
przekazali nam legendę o powstaniu Katarzynek.  

Kolejnym pu nktem na naszej liście było zwiedzanie toruńskiej starówki, 
a konkretniej Starego Rynku. Nasz przewodnik rozpoczął od Ratusza, 
aby następnie przejść się poszczególnymi uliczkami, kontynuując 
ukazywanie nam toruńskich zabytków i ich tajemnic. 

Lekko zmęczeni udaliśmy się w kierunku charakterystycznego dla miasta 
obiektu - Planetarium. Po eksploracji ziemskiej planety poprzez zabawę 
w Geodium nadszedł czas na długo wyczekiwany seans „wśród gwiazd” - 
wyświetlana na suficie obserwatorium produkcja przedstawiała 
poszczególne planety naszej galaktyki i zawierała również elementy historii 
Torunia. Pełni pozytywnych emocji, ale i zmęczeni tym akcentem 
wybraliśmy się do hotelu. Po wspólnym posiłku udaliśmy się 
na spontaniczny spacer po okolicy. Udało nam się dotrzeć pod Kościół 
Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu, 
który wieczorową porą w pełnej iluminacji świetlnej jednogłośnie 
uznaliśmy za niesamowite dzieło architektury. 



 
Wtorek (22.05) zapowiadał się 
wspaniale ze względu 
na sprzyjającą nam pogodę.  
Po śniadaniu ruszyliśmy 
do Malborka, który słynie 
z kolebki historii Zakonu 
Krzyżackiego na ziemiach 
polskich - Zamku Krzyżackiego. 
Kilka godzin zwiedzania   
 ogromnego terytorium okazało 
się nie tylko ciekawe, 
ale i wyczerpujące. Mogliśmy się 

poczuć niczym część pałacowej społeczności. Słoneczny dzień przerwała 
niespodziewana burza. Na szczęście był to sam koniec naszej wizyty. 

Nadszedł ostatni dzień - środa (23.05). Gdy ponownie stanęliśmy 
na brukach Torunia, zaskoczyła nas miła niespodzianka - gra miejska, 
która nie tylko sprawdziła naszą orientację w terenie, ale wprowadziła nas 
w niewidoczny na pierwszy rzut oka świat historii i legend Krainy Piernika. 
Po zakończeniu rywalizacji udaliśmy się nad Wisłę, aby popłynąć wraz z jej 
nurtem na historyczny rejs statkiem wokół aglomeracji toruńskiej. 
Szczęśliwi, po tym jak postawiliśmy nogi ponownie na ziemi wsiedliśmy 
do autokaru i wyjechaliśmy w drogę powrotną do naszej Oleśnicy. 

Wycieczkę uważamy za jak najbardziej udaną! Dziękujemy naszym 
opiekunkom - Pani Teresie Biegale, Pani Marzenie Tyl, Pani Monice Knysak, 
kierowcy za bezpieczną podróż oraz Panu pilotowi Michałowi Rokicie. 
Ta wycieczka zostanie na zawsze wśród naszych najlepszych wspomnień. 

Laura Kwoczała i Maciej Łacny 

 



ZAGRALIŚMY  
W FINALE 

 

 

W dniu 28.05.2018 r. na Stadionie 
Olimpijskim we Wrocławiu odbyły się 
zawody finału strefy wrocławskiej w piłce nożnej chłopców. Nasza 
reprezentacja po zaciętych meczach w grupie ze SP Żmigród i SP 
Środa Śląska zajęła 2. miejsce, a w końcowej klasyfikacji 4. miejsce. 

Skład drużyny: Bartosz Ropuszyński (3 b), Kacper Szymański  
(2 e), Maciej Cichosz (2 e), Jakub Krasinkiewicz (2 e), Jakub 
Fryzowski (7 c), Jacek Łuczek (7 c), Dawid Rzepka (7 c), Piotr 
Uznański (2 e), Julia Mularczyk (3 b), Dawid Maliga (2 e). 

Mirosław Mularczyk 

 

 

 

 



JEDYNKA TRZYMA FORMĘ 
 

Program: „Trzymaj Formę” 
od wielu lat adresowany jest 
do młodzieży klas starszych. 
W Szkole Podstawowej nr 1 
w Oleśnicy uczniowie 
co roku zapoznają się ze 
zdrowym stylem życia, 
prawidłowym odżywianiem 
oraz aktywnością ruchową, 
która pomaga im w życiu  
na co dzień. 
W ramach tego programu 

w szkole odbyły się dwie wycieczki rowerowe: jednodniowa Szlakami 
Gminy Oleśnica (4.05.2018) oraz trzydniowa Cross rowerowy 
do Twardogóry i okolic (23.05.2018-25.05.2018). 
Uczniowie w pierwszym dniu jazdy pokonali dystans z Oleśnicy 
do Twardogóry na miejsce Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tam 
młodzież miała zapewnione wyżywienie i nocleg. Grupa świetnie sobie 
poradziła na trasie pod względem kondycyjnym, pomimo wielu 
pokonanych kilometrów. W drugim dniu przejechaliśmy ścieżką 
edukacyjną do Goszcza, gdzie zwiedziliśmy Mauzoleum oraz Ruiny 
Pałacu Reichenbachów. Po południu młodzież uczestniczyła w ognisku 
integracyjnym w Grabownie Małym oraz brała udział w grach 
i zabawach sportowo-rekreacyjnych.  
W trzecim dniu grupa pokonała trasę z Twardogóry do Oleśnicy 
bez żadnych awarii rowerowych, w którym wykazała się wielką 
wytrwałością oraz zaangażowaniem na drodze przejazdu. Wszyscy byli 
zmęczeni, ale jednocześnie zadowoleni, że udało im się pokonać trudną 
trasę. Pogoda podczas wycieczki naprawdę nam dopisała i była idealna 
na rowery. Większość uczniów wyraziła chęć udziału w następnym 
roku szkolnym. 
Podziękowania należą się p. Jakubowi Makowskiemu za opiekę 
oraz wyznaczenie tras i szlaków rowerowych, co pozwoliło na sprawne 
poruszanie się w nieznanym dla nas terenie, a także p. Janikowi za 
transport toreb i plecaków na miejsce docelowe, w którym młodzież 
miała zapewniony nocleg. 



SUKCES LITERACKI 
 

Składamy najserdeczniejsze gratulacje naszym uzdolnionym 
uczniom, którzy postrzegają świat nieco inaczej, widzą więcej, mają 
wspaniałą wrażliwość, którą dzielą się z innymi. Mamy aż 4 
laureatów powiatowego konkursu "To, co dla nas ważne" (org. 
PCEiK i filia DBP w Oleśnicy). Ania Gorzelak (2 a) zajęła 1. miejsce 
wśród uczniów gimnazjum, Ania Cała (3 a) zajęła 2. miejsce, 
a Sebastian Zasada, również z klasy 3 a - 3. Wśród uczniów klas 
podstawowych sukces osiągnęła Klara Grodzicka z klasy 7 b, 
autorka pięknego opowiadania, świadczącego o niebywałej 
wrażliwości językowej. Opiekunką Ani Gorzelak jest polonistka 
Ewa Dłubakowska, a Ani Całej, Sebastiana i Klary - nauczycielka j. 
polskiego Marzena Tyl. 
Kochani, gratulujemy i czekamy na Wasze kolejne dzieła!!! 

 

 

 

 

 

 



HMM… JAK SPĘDZIĆ WEEKEND? 
 

    Mogę pójść o zakład, że się nad tym często zastanawiacie, prawda? Nie 
musicie odpowiadać, ale zainteresowanych zapraszam dalej. 

    Jak mówiłem… a nie czekajcie, jeszcze nie mówiłem. Dzisiaj poradzę 
wam jak spędzić czas wolny od szkoły i tym podobnych. 
    Zacznijmy od czegoś lżejszego wręcz idealnego dla typu, zwanego 
potocznie przez najbliższych „leniuch”. Dla tych którzy wolą spędzać 
czas na obijaniu się, najlepszym sposobem na sobotni dzień będzie, 
uwaga… obijanie się. Polecam zwiększenie poziomu w jakiejś grze, albo 
zrobienie sobie maratonu filmów i seriali. Ponad to można do tego 
dodać, leżenie w wygodnym łóżku, pełną miskę chipsów i dużą porcję 
np. pizzy, a do tego kilka butelek napoju gazowanego czy soku. Wybór 
pozostawiam wam. Sposób ten jest odrobinkę niewyrafinowany, 
ale idealny dla „ciężko” pracujących ludzi. Muszę się przyznać, iż mimo 
że  jestem przeciwny temu rodzajowi odpoczynku, to sam kilka razy 
z niego skorzystałem. 
    Uwaga, uwaga teraz przejdźmy do drugiego sposobu, który jest 
bardziej aktywny. 
Polecam w wolnych dniach, oddać się hobby i nie mam na myśli hobby 
typu spędzanie czasu przed komputerem czy konsolą (punkt wyżej 
znajdziecie swój odpowiednik). Mimo, że też pozostajecie w domach, to 
robicie coś pożytecznego i przyjemnego dla siebie. Może lubicie 
gotować? Wybierzcie coś trudnego do przyrządzenia i przekonajcie się 
czy godziny, miesiące, a może i lata, spędzone w kuchni wam pomogły. 
Istnieje też możliwość, że zrobicie to z przyjaciółmi co potraja frajdę, a po 
wszystkim możecie wspólnie skosztować spalonego posiłku! Tylko 
żartuje, chociaż nie, zaczekajcie takie rzeczy zdarzają się tylko u mnie, bo 
kompletnie nic nie wiem nic o gotowaniu… ale mniejsza z tym! Równie 
dobrze możecie skorzystać z innych hobby takich jak… zresztą nie będę 
was ograniczał. 
    A teraz coś dla tych którzy zaraz po weekendzie maja sprawdzian. 
Poniedziałku wtedy 
nie da się wtedy bardziej zepsuć, a w szczególności dla nas „uczniów”. 
Polecam wtedy zabrać się za naukę, a w szczególności  kiedy chodzi 
o geografię i matmę. 
    To może zróbmy kolejny krok na przód? No dobrze, dla tych, którzy 
dotrwali do tego momentu, proponuję wyjście z domu. Tutaj powinna 
zagrać złowieszcza muzyka, mam rację? 



    Być może lubicie jeździć na rowerach? Co powiecie żeby wybrać się 
z innymi przyjaciółmi np. nad oleśnickie stawy. Chyba, że lubicie długie 
ekspedycje, wtedy polecam przejażdżkę do Stradomi, gdzie znajduje się 
całkiem spory zalew z którego można korzystać, jeżeli jest ciepło. 
    Jeżeli lubicie chodzić, polecam powłóczenie się bez sensu. Nie ma to 
jak wyjść na świeże powietrze, chyba że w tym momencie jest duże 
zanieczyszczenie powietrza zwane smogiem… 
no ale wracając do tematu, nie ma to jak wyjść i pójść przed siebie. Być 
może odkryjecie coś ciekawego, jakiś zakątek miasta którego nie 
znaliście. A pod czas spacerku możecie również robić zdjęcia, choć nie 
każdy to lubi, ale dla niektórych nie ma nic lepszego od zrobienia sobie 
fotki. 
    Jak widzicie mógłbym jeszcze o tym gadać i gadać, ale po co skoro i tak 
na wszystkich piątkowych lekcjach będziecie zastanawiali się co zrobić 
w sobotę, a wtedy na pewno znajdziecie sposób idealny dla siebie, a 
i jeszcze jedno polecam słuchać co mówią nauczyciele, ponieważ 
w poniedziałek macie kartkówkę. 

 

Sebastian Zasada 
 

FILMOWA WYGRANA 
 

Skaczemy ze szczęścia! Koło dziennikarskie wygrało konkurs filmowy 
"Wędrówki szlakiem wartości", zorganizowany przez Gimnazjum nr 29 
we Wrocławiu im. Konstytucji 3 Maja. Konkurs odbył się pod patronatem 
Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Prezydenta Miasta Wrocławia, 
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Metropolity Wrocławskiego. 
Film "Bardzo ludzka miłość" nagrany został techniką animacji 
poklatkowej przez Anię Całą, Agatę Milewską, Sebastiana Zasadę, 

Macieja Łacnego, Lenę Kumor, 
Laurę Stępień, Kubę 
Malczewskiego przy wsparciu 
Ali Śliwińskiej, Marysi 
Leśniorowskiej 
oraz absolwentek - Klaudii 
Kozery oraz Kasi Syrochman. 
Montaż to specjalność Ani Całej. 
Opiekunem młodych artystów 
była Marzena Tyl.  



CENTON, czyli bigos 

literacki. Jest to dzieło skompilowane 
z cytatów pochodzących z innych 
dzieł. Kto z Was odgadnie, jakimi 
dziełami posłużyli się uczniowie klasy 
3 a, gotując bigos na języku polskim? 

 

Szanowny Panie Boże! 

Dzisiaj przeżyłem wiek młodzieńczy i nie obeszło się bez kłopotów. Co za 
historia! Miałem przejścia z kumplami, z rodzicami, a wszystko z powodu 
dziewczyn. 

W poniedziałkowy wieczór, przed piknikiem, Maryla wyszła z domu 
z zakłopotaną miną. 

- Cztery! - wyrzuciła z siebie. 

Ręce mi się pocą, pamiętam, jak wycierałem je o spodnie przed ceremonią 
wyboru. Przed domem, w cieniu drzewa, stał zastawiony stół, przy którym 
marcowy zając i Kapelusznik popijali herbatkę. Dla znawców i smakoszów 
przygotowane były pigułki na porost włosów, sny w pastylkach 
oraz zielony płyn. 

- Tośmy sobie nawarzyli piwa! - powiedziała rozdrażniona Maryla. 

- Przepraszam, czy mogłaby mi pani powiedzieć? - wtrąciła Alicja 
nieśmiało, ponieważ nie była pewna, czy będzie w dobrym tonie odezwać 
się jako pierwsza. - Dlaczego ten kot się tak uśmiecha! 

- Nie lubię dzieci, które mają dużo do powiedzenia - oschle odpowiedziała 
jej Maryla. 

- Zrób, jak uważasz, Marylo, uważam jednak, że to bardzo miła istota - 
odparłem. 

- Bo dziewucha to się do niego uśmiechnie ze złej części swojej istoty - 
oświadczył Robrojek, francuski chłopiec pomagający rodzinie 
w gospodarstwie. 

Nie rozumiem dziewczyn, są dosyć dziwne. Kończąc ten list, zdaję sobie 
sprawę, że ostatecznie dzisiejszy dzień przebiegł nawet dobrze. 

Do jutra, całusy, 

Cztery 

P.S. Dzisiaj Cię o nic nie proszę. Będziesz mógł sobie odpocząć. 
 



JEDYNKA TO NUMER JEDEN 
 

 

REDAKCJA: Anna Cała, Lena 

Kumor, Laura Kwoczała, Maciej 
Łacny (red. naczelny), Jakub 
Malczewski, Agata Milewska, Laura 
Stępień, Sebastian Zasada 

SKŁAD: Anna Cała  

OPIEKUN NUMERU:  
Marzena Tyl 
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