




 

Przedmieście Oławskie to jedna 
z wrocławskich dzielnic. Graniczy 

z najstarszą częścią Wrocławia - Starym 
Miastem. Nazwa osiedla pochodzi od ważnej 
drogi handlowej biegnącej w stronę Oławy, 

a następnie w kierunku Krakowa. Podróżni 
wędrowali na szlak przez nieistniejącą już 

Bramę Oławską, która powstała 
w Średniowieczu. Przedmieście Oławskie 
potocznie nazywane jest "Trójkątem". 

To właśnie tutaj  mieszka mnóstwo zdolnych, 
kreatywnych i pozytywnie zakręconych 

dzieciaków. Poznajcie: Oskara, Milę, Alę, Zuzię, 
Martynę, JUlię, Lilę, Lenę, Adriana, Artura, dwie 

Oliwki, Mariusza, Vanessę, Malwinę, Natalkę, Gosię, 
Kubę i Macieja.



 
 Oskar to kosmiczny chłopak, który ma mnóstwo pasji 

i zainteresowań. Jest towarzyski i zawsze potrafi odnaleźć 
się w grupie. Oskar jako wrażliwego, spostrzegawczego 

i wymagającego młodego człowieka nie zainteresuje byle co. 
Konsekwentnie dąży do celu. Jest zawsze uśmiechnięty od
ucha do ucha i wszędzie go pełno. Lubi się wygłupiać i robić 
kawały. Dla żartu byłby w stanie nawet wysmarować się 
błotem od stóp do głów. Jest bardzo kreatywny i ma sto 

pomysłów na minutę. Uwielbia się wyróżniać 
i koncentrować na sobie uwagę otoczenia. Gdy trzeba 
otoczy swoją opieką potrzebującą osobę. Nie cierpi 

przegrywać, bo zawsze chciałby być najlepszy. Ostatnio 
trenuje swoją cierpliwość. Z każdym dniem idzie mu coraz 

lepiej i lepiej!
 



Mila jest zawsze uśmiechnięta i ciekawa świata. W dodatku to wspaniała 
przyjaciółka, która zawsze sprawdza się w tej roli. Jest również bardzo lubiana 

właśnie za to, że zawsze jest sobą. Nikomu nie udało się jeszcze poznać jej
wszystkich zainteresowań i talentów. Z pewnością jest wiele! Mila uwielbia 

szydełkować. W kilka chwil potrafi wyczarować na szydełku żabę, portfelik, czy 
piórnik. Dzięki swojej uważności i cierpliwości robi to bardzo dokładnie. Swoją 

pasją chętnie dzieli się z innymi. W bardzo interesujący sposób potrafi 
wytłumaczyć na czym polega sztuka szydełkowania nawet tym najbardziej 

opornym. Ostatnio podjęła wyzwanie i obiecała, że spróbuje na szydełku 
wyczarować najprawdziwsze buty. Trzymajmy za nią kciuki!

 



Jej uśmiechnięta buzia zawsze 
przyciąga uwagę. Należy do ludzi, 

którzy nie potrafią obojętnie 
patrzeć na czyjąś krzywdę. Zawsze 
gotowa by pomóc. Mówi dużo, szybko 

i w punkt. Optymistycznie 
nastawiona do życia i spragniona 

niecodzienności. O kim mowa? Proszę 
Państwa, oto Alicja – prawdziwa 
wojowniczka, która nienawidzi 

przemocy i walczy z hejtem. Jest 
niezwykle odważna, zawsze stanie 

w obronie słabszych, a jej 
zaangażowanie w ochronę tych, 

którzy tego potrzebują, jest znane 
w całej okolicy. Siła psychiczna, jaką 

dysponuje Ala, pomaga jej 
przetrwać niejedną trudną chwilę. 

Imponuje swoją odwagą, 
inteligencją, kulturą osobistą i… 

zapominalstwem 😊 To właśnie ten 
typ, o którym się mówi, że „kiedyś 

zapomni zabrać własną głowę”. 
Z tego powodu ostatnimi czasy 
intensywnie trenuje uważność 
i pamięć. Idzie jej to naprawdę 

nieźle. Alicja to również wspaniała 
starsza siostra i niezawodna 

przyjaciółka. Każdy, kto ją zna, chce 
ją mieć blisko w trudnych chwilach… 

Kolejną super mocą Alicji jest 
również doskonała organizacja. Nikt 
tak jak ona nie potrafi w kilka minut 

skrzyknąć całej ekipy dzieci 
i zmotywować ich do wspólnego 

działania. Ala FLY HIGT!
 



Zuzia jest bardzo sympatyczną 
i pogodną młodą osóbką, która uwielbia 
się uśmiechać i spędzać wolny czas ze 

swoimi przyjaciółmi. Bardzo kocha 
zwierzęta, zarówno te uszate, 
futrzate, z długimi ogonkami, na 

czterech łapkach, pływające, biegające 
jak i latające. Dodatkowo Zuzia jest  
dociekliwa i bardzo ciekawa świata. 
Jako, że wszystko ją interesuje to  

zadaje mnóstwo pytań i chce rozwijać 
swoje talenty. Szukacie osoby 

z oryginalnym pomysłami? To właśnie 
Zuza ze swoją bogatą wyobraźnią 

i wszechstronnymi zainteresowaniami! 



Na pierwszy rzut oka, 
może wydawać się, że Martyna 

jest bardzo nieśmiała. Uwierzcie mi jednak, 
że to tylko pozory, które są mylące

Dziewczynka po prostu bardzo uważnie 
obserwuje świat i analizuje otaczającą ją 

rzeczywistość. W najodpowiedniejszym momencie 
rzuca jakąś bystrą uwagę. Uwielbia śmiać się, 
wygłupiać i spędzać czas z grupą przyjaciół. 

Jest wierną przyjaciółką, która nie opuści nikogo 
nawet w najgorszych tarapatach. Okazuje się, że 

jednym z jej licznych talentów, jest umiejętność 
przepięknego śpiewania. Swoim głosem potrafi 

zaczarować chyba 
każdego. 



Julia ma 10 lat i marzy o tym, by tak jak jej mama zostać 
florystką. W tym celu uczy się nazw kwiatów oraz 
tworzy swoje kwietne wiązanki. Jest naprawdę 

wyjątkową dziewczynką, bo do właściwego 
funkcjonowania nie potrzebuje tak jak większość jej 

rówieśniczek i rówieśników… cukru… A jak wiemy, 
niektórzy gotowi są na to, aby za kilka słodkości dać się 

nawet pokroić. Julka jest człowiekiem czynu i chyba 
nigdy się nie nudzi. Dobrze czuje się tam, gdzie jest coś 

do zrobienia, zrealizowania, naprawienia, czy 
zorganizowania. Julki jest wszędzie pełno. Największą 

jej mocą jest energia i niepoprawny optymizm, którym 
potrafi zarazić nawet największego smutasa.



 Lilki nie da się nie lubić. Zawsze pomocna, 
uczynna, pracowita i przede wszystkim 

dowcipna. Jeżeli będziecie kiedyś mieć gorszy 
dzień, koniecznie musicie spotkać się z Lilą. 

Rozmowa z nią, jej poczucie humoru, trafne 
uwagi i śmiech są lekiem na każdy smutek. 

W dodatku lepiej z nią nie zadzierać, bo 
dziewczyna nie da sobie w kaszę dmuchać! 

Dodatkowo Liliana jest uzdolnioną 
gimnastyczką i tancerką. Szpagat, gwiazda, 

mostek to nic, w porównaniu z tym jakie figury 
akrobatyczne potrafi robić Lilka. Dziewczynka 

jest również mistrzynią kręcenia słynnym hula 
hop. Stawali z nią w szranki o wiele starsi od 

niej i nie mieli najmniejszych szans na 
zwycięstwo. Królowa balansu, która w 

kilkanaście minut potrafi nauczyć się chodzić po 
linie? To właśnie LIlka! Niesamowite jest to, że 

ona tego wszystkiego uczy się sama. 
Wytrwałość i cierpliwość to cechy, dzięki 

którym z pewnością osiągnie rzeczy wielkie. 



Lena jest bardzo 
sympatyczną i wesołą osobą, 
której największą super 
mocą jest jej uśmiech. To 
właśnie ta cecha sprawia, że 
Lena potrafi zjednać sobie 
chyba każdego. Jest bardzo 
inteligentna 
i wysportowana, a do tego 
zaradna. Zawsze dotrzymuje 
danego słowa. Można jej
powierzyć naprawdę trudne 
zadania. Nie ma dla niej 
rzeczy niemożliwych do 
zrealizowania. Jej kolejną 
bardzo przydatną 
umiejętnością jest to, że 
potrafi rozbawić prawie 
każdego, kto ma zły humor. 
Lena lubi spędzać czas 
z innymi ludźmi, a co 
najważniejsze – oni też 
kochają jej towarzystwo. 
Uwielbia również zwierzęta 
i wspaniale się nimi opiekuje.  
uwielbia uczyć się języków 
obcych i na przykład taka 
nauka języka angielskiego to 
dla niej nie tylko pestka, ale 
przede wszystkim 
przyjemność. 



Adrian potrafi zadawać pytania z prędkością 
światła. Ze względu na swoją wrodzoną 

ciekawość świata, nigdy mu ich nie brakuje. 
Ma bardzo wiele zainteresowań. Ostatnimi 

czasy dokładnie analizował życie i zachowania 
dinozaurów. Doskonale wie, kiedy powinien 
ofiarować komuś swoją pomoc. Tak było 

wówczas, gdy postanowił pomóc poćwiczyć 
czytanie z koleżanką, która miała z tym 

problem. Z ogromnym zapałem podzielił się 
swoją wiedzą. Treningi piłki nożnej? 

Układanie najwyższej wieży z klocków? Nauka 
jazdy na rolkach? Na takie lekcje możecie 
wpaść do Adka. Chłopiec zawsze bardzo 

chętnie udzieli Wam pomocy. 



Największą super mocą Artura jest jego 
bezinteresowność i chęć niesienia pomocy potrzebującym 
bez oczekiwania czegoś w zamian. Niezwykle istotną cechą 

jego charakteru jest szczerość, uprzejmość 
i prawdomówność. Artur jako osoba uczciwa, zawsze 

wywiązuje się z powierzonych mu zadań, obietnic 
i dotrzymuje danego słowa. W kontaktach z innymi stara 
się być taktowny, kulturalny i uprzejmy. Zdarza mu się 

nabroić, lecz zawsze potrafi przyznać się do swoich 
błędów i stara się je naprawić. Zawsze myśli o innych. 
Przykładem jest jego rodzeństwo, zwłaszcza młodsza 

siostra, której Artur stara się spełnić wszystkie 
marzenia. Ma niesłychanie silną wolę i wytrwale dąży do 

osiągnięcia założonego celu. Potrafi przezwyciężać 
wszelkie możliwe trudności i zawsze dopnie swego.



Oliwia twierdzi, że nie ma talentów. Nie jest to oczywiście 
prawdą, bo dziewczyna jest posiadaczką naprawdę niezłych umiejętności. 
Po pierwsze jest  babeczkową królową. Potrafi upiec ich nawet 30, Każda 

babeczka jest pięknie udekorowana, wyjątkowa i niepowtarzalna. Po drugie, 
Oliwia jest specjalistką od organizacji urodzinowych przyjęć 

niespodzianek. Po trzecie, Oliwia to bardzo odpowiedzialna osoba. jeżeli ją 
o coś poprosicie, to nawet jeśli wszystko będzie przeciwko to ona i tak na 
100% prośbę zrealizuje. Po czwarte jest niesamowicie cierpliwa. Kojarzycie 
takie naprasowanki, które trzeba ułożyć z malutkich koralików, lub obrazy 
składające się z tysiąca mini diamencików? Oliwia jest mistrzynią w ich 

tworzeniu. I po piąte dziewczyna robi naprawdę niezłe zdjęcia. 
Trzymajcie za nią kciuki, by się nie poddała 

i szlifowała swoje talenty dalej.



Gdy gramy w gry i nagle 
okazuje się, że mamy coś do 

policzenia, podzielenia, 
pomnożenia i jest to 
niemalże przez nas 

niewykonalne, wtedy do 
akcji wkracza Mariusz, który 

ratuje nas z opresji. Jego 
największym talentem jest 

umiejętność dokładnego 
zbierania, przetwarzania 
i analizowania informacji 
niezbędnych do podjęcia 

decyzji. Przy tym 
wszystkim chłopiec ma 

niezwykle bogatą i barwną 
wyobraźnię. To chyba dzięki 
temu potrafi wybudować 

z różnych klocków 
praktycznie wszystko! Każdy 
krok Mańka jest przez niego 

dobrze przemyślany 
i rozsądny, dzięki czemu 

można mu powierzyć 
naprawdę trudne zadania. 

Mariusz zna się na 
autobusach, tramwajach, 

matematyce i broni. Jeśli nie 
wiecie jak dojechać we 

Wrocławiu z punktu A do 
punktu B - koniecznie 
zgłoście się do Mańka. 



Stylowy ubiór
 

Szyk i klasa
 

Elegancja
 
 
 

Szanowni Państwo! Oto Vanessa - dziewczyna, 
o której z pewnością usłyszy jeszcze Wrocław, 
a być może nawet i cały świat. Komunikatywna, 

ciekawa świata, pomysłowa, ambitna 
i przede wszystkich dowcipna optymistka., 
wspaniała tancerka oraz świetna aktorka. 

W trakcie odgrywania ról komediowych jest 
w swoim żywiole. Poczuciem humoru, energią 
i spontanicznością potrafi przyciągać do siebie 

ludzi. Dodatkowo jest 
bardzo zaradna i wytrwała 

dzięki czemu potrafi 
walczyć o swoje. 



Malwinka jest najmłodszą dziewczynką 
w naszej drużynie. Uśmiechnięta od ucha do 
ucha, ruchliwa, wszędzie jej pełno. Pogoda 

ducha, poczucie humoru, optymizm  - to jej 
mocne strony. Lubi się wygłupiać i robić 

kawały tak samo mocno jak bawić się 
ulubionymi zabawkami. Często można ją 
spotkać jak główkuje próbując ułożyć 

skomplikowane puzzle lub bawi się 
z koleżankami. Bardzo chętnie tańczy 

i śpiewa piosenki. Ma doskonałą pamięć. 
W zaledwie kilka chwil potrafi nauczyć się 
tekstów ulubionych piosenek lub krótkich 

wierszyków. 
Ma bardzo bogatą wyobraźnię i jest 

kreatywna. 
 
 



Oliwka jest miłą, sympatyczną i bardzo dowcipną 
młodą osóbką. Odznacza się znakomitą pamięcią 

i zaradnością. Potrafi poradzić sobie w każdej, nawet 
najtrudniejszej sytuacji. Jest również bardzo troskliwa. 

W stosunku do innych osób, zwłaszcza młodszych dzieci, 
jest życzliwa, opiekuńcza i serdeczna. Oliwia posiada wiele 
super mocy - samodzielność, pracowitość, kreatywność 

i szczerość - to jedne z jej licznych talentów. Oliwia wie co 
lubi robić, a czego nie. Wypróbowuje różne rzeczy, aby odkryć 

swoją prawdziwą pasję. Aktualnie zafascynowana jest 
tańcem i w wolnym czasie go doskonali.

 
 



Natalka lubi bawić się ze wszystkimi, 
a w nowym towarzystwie bardzo szybko się 

odnajduje. Jeśli zdarzy się jej gorszy humor, doskonale 
działają na nią przytulaski i łaskotki, których twierdzi, że nie 

ma. Chętnie spędza czas na podwórku, gdzie najczęściej 
możecie ją spotkać na placu zabaw jak próbuje zjechać 
z najwyższej zjeżdżalni, na zabawach z przyjaciółkami na 

karuzeli lub w piaskownicy. Dziewczynka ma starszych braci 
i to chyba właśnie z tego powodu potrafi postawić na 

swoim.  Ulubionymi zabawkami Natalki są lalki i maskotki. 
Natalka jest bardzo wesoła, śmieje się często i bardzo 

głośno, a kiedy ją coś naprawdę rozbawi, to wybucha takim 
śmiechem, że w oknach zaczynają 

drżeć szyby.



Mocną stroną 
Gosi jest jej optymizm i silny charakter. 

Nie da sobie wejść na głowę, wie, czego chce, 
i potrafi  powiedzieć „nie”. Lubi patrzeć na świat przez 

różowe okulary. Ma kochających rodziców,  5 rodzeństwa i kilka 
zwierzaków. Gosia bardzo kocha swoją  rodzinę i opiekuje się

 rodzeństwem. Ma ogromny talent aktorski. Potrafi zagrać każdą emocję, 
a nauka tekstu przychodzi jej  z łatwością. Chętnie pomaga i zawsze można 

na nią liczyć. Jeśli przenosić góry, to właśnie z Gosią. Dobrze odnajduje 
się w różnego rodzaju pracach plastycznych 

i technicznych przy których należy 
wykazać się cierpliwością. 

 



 
Wesoły, uśmiechnięty, głośny, 
gadatliwy, dobry, wrażliwy 

i opiekuńczy. Taki właśnie jest Kuba. 
Największy fan WKS Śląsk na 
Trójkącie. Swoim radosnym 

usposobieniem zjednał sobie 
przyjaźń wielu osób w przeciągu 

zaledwie kilku miesięcy. Jest 
znakomitym kompanem 

w rozmaitych żartach i wygłupach. 
Często jest autorem najbardziej 
szalonych zabaw. Potrafi jednak 

w odpowiedniej sytuacji wykazać 
się odpowiedzialnością i zdrowym 

rozsądkiem, których często brakuje 
innym młodym mężczyznom w jego 

wieku. Troszczy się nie tylko 
o swoje rodzeństwo, ale również 

o kolegów i koleżanki. Jeśli 
potrzebujecie kogoś, kto pomoże 
Wam coś przenieść, ustawić, czy 

skręcić, to koniecznie zgłoście się do 
Kuby. Mimo wielu trudności 

i nieprzyjemnych sytuacji bardzo 
wytrwale pracuje nad swoją siłą 
psychiczną. Doskonale zdaje sobie 

sprawę z tego, że chociaż zmiany są 
uciążliwe, to da się je wytrzymać. 

Zamiast popisywać się 
umiejętnościami, swoją energię 
poświęca na pracę nad własnymi 

słabościami, bo chce być 
coraz lepszy.



Mimo swojego niskiego wzrostu Maciej 
zawsze potrafi osiągnąć zamierzony cel. 
Nigdy się nie poddaje i zawsze stara się 

spełniać własne marzenia. Uwielbia spędzać 
czas bawiąc się na podwórku z przyjaciółmi. 
Bardzo lubi też czasami coś zbroić, ale taki 
jego urok. Maciej nigdy nie jest sam. Jest 

lubiany chyba przez każdą osobę. Czasami się 
złości – tak jak każdy z nas. Potrzebuje wtedy 
chwili czasu, by w samotności przemyśleć to, 

co się wydarzyło. Maciej uwielbia uprawiać 
różne sporty. Bardzo szybko biega, często 

trenuje, a jednym z jego marzeń jest to by 
zostać bramkarzem. Znając wytrwałość 

Macieja, możemy być pewni, 
że osiągnie 
swój cel.
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