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OPIS INSTYTUCJI 

Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży Narnia znajduje się bardzo 

blisko centrum Wrocławia, w podwórku przy ulicy Traugutta 87. Dzielnica, w 

której jest nasza siedziba to Przedmieście Oławskie, które potocznie nazywane 

jest Trójkątem (do tej nazwy przywiązani są zwłaszcza wieloletni mieszkańcy 

dzielnicy). Budynek ma dwa piętra, jest białego koloru i łatwo go rozpoznać 

ponieważ ma żółte ramy okienne widoczne z daleka, a drzwi i okna są szare.  

 



                                                    

 

Na pierwszym piętrze znajduje się Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i 

Młodzieży Narnia. Na drzwiach wejściowych znajduje się tablica informująca o 

dniach i godzinach funkcjonowania Klubowego Centrum Aktywności Dzieci i 

Młodzieży.   

  



                                                    

WIZYTA W KLUBOWYM CENTRUM AKTYWNOŚCI DZIECI 

I MŁODZIEŻY NARNIA KROK PO KROKU 

 

1. Przed przyjściem do Klubowego Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży 

Narnia wejdź na stronę internetową naszej fundacji www.mdch.pl, a 

następnie kliknij w zakładkę projekty.  

 

 

 

Odszukaj projekt o nazwie Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i 

Młodzieży Narnia, możesz tam sprawdzić – czy Klubowe Centrum 

Aktywności jest otwarte wtedy, kiedy planujesz wizytę oraz przeczytać 

jakie zajęcia prowadzone są w dany dzień.  

 

 



                                                    

 

 

 

Możesz tam również pobrać kartę zapisu do Klubowego Centrum Aktywności 

Dzieci i Młodzieży Narnia, regulamin, a także zapisać się na zajęcia przez 

formularz zgłoszeniowy, w którym zapytamy Cię o to czego potrzebujesz 

podczas pierwszej wizyty. Jeśli te informacje będą niewystarczające, możesz 

zadzwonić pod numer telefonu podany na stronie. Pamiętaj, że jeśli jesteś osobą 

niepełnoletnią to wszelkie dokumenty mogą w Twoim imieniu wypełnić tylko i 

wyłącznie twoi rodzice, lub prawni opiekunowie.   

 

 

 

 

 



                                                    

Karta zapisu jest bardzo ważnym dokumentem, który mogą wypełnić tylko twoi 

rodzice lub opiekunowie prawni. Należy podać tam takie informacje jak twoje 

imię i nazwisko, twoją datę urodzenia, imiona i nazwiska twoich rodziców lub 

prawnych opiekunów, wasz adres zamieszkania, numer telefonu do twoich 

rodziców lub opiekunów prawnych. Jest tam również miejsce, w którym osoby 

wypełniające dokument mogą opisać twoje szczególne potrzeby lub inne ważne 

informacje, takie jak na przykład alergie pokarmowe.  

 

 

2. Wejście 

 

Do Klubowego Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży Narnia można 

wejść od ulicy Mierniczej lub ulicy Generała Romualda Traugutta. Aby 

do nas trafić należy przejść przez bramę. 



                                                    

 
 

Do budynku wchodzi się po schodach. 

 
Wejdziesz do wąskiego korytarza. Jeśli chcesz, możesz zdjąć kurtkę i 

odwiesić ją na wieszak znajdujący się po lewej stronie od drzwi 

wejściowych. Po prawej stronie zobaczysz salę zajęć, w której będą dzieci 

i młodzież znajdująca się pod opieką pracownika. Podejdź do osoby 

dorosłej i wyjaśnij jej, że chcesz uczestniczyć w zajęciach. Osoba ta, 



                                                    

zapyta cię, czy twoi rodzice lub opiekunowie prawni wypełnili już kartę 

zapisu do Klubowego Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży. Jeśli nie 

dokonali tej formalności, otrzymasz kartę zapisu i będziesz musiał 

przynieść ją wypełnioną przez Twoich rodziców lub opiekunów 

prawnych. Bez tego dokumentu nie będziesz mógł uczestniczyć w 

warsztatach.  

 

Toaleta 

W Klubowym Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży Narnia znajduje 

się jedna toaleta, którą możesz znaleźć naprzeciwko drzwi wejściowych 

do budynku. Składa się ona z dwóch części: przedsionka, w którym 

znajduje się mała umywalka i lustro, a następnie w kolejnym 

pomieszczeniu znajdziesz toaletę. Na drzwiach wejściowych znajduje się 

tabliczka z napisem: „Toaleta”. Tabliczkę wykonały dzieci i młodzież 

uczestniczące w zajęciach.  

 
Na drzwiach wejściowych do sali zajęć znajduje się podobna tabliczka, 

ale ma napis „Sala zajęć”.  

 

Sala zajęć to jedno pomieszczenie, w którym znajduje się: aneks 

kuchenny ze zlewozmywakiem. Tam przygotowujemy herbatę lub inne 

napoje, którymi możesz się poczęstować. Znajdziesz tam również kubki i 

inne naczynia, z których możesz skorzystać.  

 



                                                    

Po przeciwnej stronie znajdują się stoły, krzesła i regały z materiałami do 

zajęć. Możesz korzystać ze wszystkiego, chyba, że osoba prowadząca 

zajęcia zdecyduje inaczej.  

 

  



                                                    

 

 

3. Jak wyglądają zajęcia w Klubowym Centrum Aktywności Dzieci 

i Młodzieży Narnia. 
Możesz uczestniczyć we wszystkich zajęciach lub przychodzić do nas 

tylko na wybrane warsztaty. W każdy dzień prowadzimy inne zajęcia: 

- w poniedziałki od godziny 17:00 do 19:00 zapraszamy na warsztaty „W 

to mi graj! Jest to połączenie zajęć manualnych z zajęciami plastycznymi, 

muzycznymi i ruchowymi. Dużo rysujemy, tańczymy i śpiewamy. Często 

też bawimy się w różne gry i zabawy, aby lepiej się poznać.   

- we wtorki od godziny 17:00 do 19:00 zapraszamy na warsztaty 

„RobiMY teatr”. Na tych zajęciach poznajemy tajemnice teatru. Uczymy 

się odtwarzać różne role, ale również tworzymy elementy scenografii, 

kostiumy, maski. Poznajemy różne utwory literackie. Uczymy się  czym 

jest aktorstwo i trenujemy bycie aktorem. Wystawiamy malutkie sztuki 

teatralne.  

- w środę od 17:00 do 19:00 zajęcia „Dzieciaki z jednej paki”. W trakcie 

zajęć udowadniamy, że zabawa to naprawdę poważna sprawa. Jednym z 

najważniejszych elementów są zagadki i łamigłówki. Na zajęciach 

próbujemy rozwikłać między innymi: „Tajemnicę budowy Wieży Eiffla”, 

„Sekret pojawienia się Piramidy Cheopsa”, czy weźmiemy udział w akcji 

„Operacja Sky Tower".  

- w czwartek od godziny 16:30 do 19:30 możesz uczestniczyć w zajęciach 

„W głowie się nie mieści!” lub w zajęciach „Grajmy do jednej bramki”. 

Zajęcia odbywają się w tym samym czasie. Warsztaty „W głowie się nie 

mieści!” to zajęcia, na których możesz zobaczyć jak działają długopisy 

3D, drukarka 3D, gogle VR i inne nowoczesne technologie. Oprócz tego 

nagrywamy krótkie filmiki, na których prezentujemy nasze działania. 

Budujemy tez makiety, modele i tylpografiki.  

„Grajmy do jednej bramki” to zajęcia sportowe. Gramy na nich w różne 

gry i zabawy. Do zajęć najczęściej wykorzystujemy podwórko.  

- w piątek od godziny 17:00 do 19:00 zajęcia „Ładna sztuka”. W trakcie  

zajęć gramy w różnego rodzaju gry i zabawy umożliwiające między 

innymi: rozwój wyobraźni, możliwość wyładowania emocji i wzrost 

poczucia własnej wartości poprzez możliwość wykonywania własnego 

projektu. Tworzymy różne prace plastyczne.  

 

Chwilę przed końcem każdych zajęć, osoby prowadzące, proszą aby 

wszystkie dzieci uczestniczące w zajęciach przystąpiły do prac 

porządkowych. Jedni zamiatają, inni odkładają materiały i różne 



                                                    

przedmioty na swoje miejsce, wycierają stoły, myją kubki lub myją 

podłogę. Każdy otrzymuje jakieś zadanie. Wszyscy jesteśmy 

odpowiedzialni za czystość w Klubowym Centrum Aktywności Dzieci i 

Młodzieży Narnia. Następnie w zależności od tego, czy twoi rodzice lub 

opiekunowie wyrazili zgodę na twój samodzielny powrót do domu, czy 

nie, możesz wyruszyć w drogę powrotną lub poczekać na kogoś, kto cię 

odbierze i zaprowadzi do domu. Na zdjęciu, które znajduje się poniżej 

możesz zobaczyć część naszej ekipy składającej się z dzieci, młodzieży i 

kilku osób prowadzących zajęcia. 

 

 

 



                                                    

Podstawowe informacje  

1. Czas pobytu:  

W zależności od dnia zajęcia trwają od dwóch do trzech godzin.  

2. Dojazd do Klubowego Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży Narnia: 

Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży Narnia niestety nie ma 

swojego parkingu. Można korzystać z miejskich miejsc parkingowych, 

najbliższe są wzdłuż ulicy Generała Romualda Traugutta, ulicy Mierniczej, ulicy 

Prądzyńskiego lub w podwórku. Można do nas dojechać komunikacją miejską 

(przystanek: Niskie Łąki). Tramwaj: 3 i 5. 

3. Czy mogę rozmawiać w Klubowym Centrum Aktywności Dzieci i 

Młodzieży Narnia?  

Oczywiście, że tak! Jednak jeśli zadanie wskazane przez prowadzącego wymaga 

skupienia i uwagi, poprosimy cię by przez pewien czas nie rozmawiać.   

4. Czy mogę robić zdjęcia?  

Tak, ale wyłącz proszę lampę błyskową. Jeśli inni nie będą tego chcieli, nie rób 

im zdjęć.  

5. Czy mogę jeść i pić w Klubowym Centrum Aktywności Dzieci i 

Młodzieży Narnia?  

Tak, ale tylko podczas przerwy w zajęciach. Osoba prowadząca poinformuje cię 

kiedy jest przerwa i możesz jeść oraz pić.   

6. Czy warsztaty są płatne? 

Nie. Zajęcia w Klubowym Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży Narnia są 

bezpłatne. Współfinansowane są one przez  Gminę Wrocław.  

     7. Czego mogę spodziewać się podczas pierwszej wizyty? 

Na nasze zajęcia przychodzi mnóstwo dzieci i młodzieży, a sala jest mała. 

Wszyscy się lubimy i ze sobą rozmawiamy. Możesz więc spodziewać hałasu, 

gwaru, odgłosów rozmów i śmiechu. Niech Cię to jednak nie zniechęca, bo 

razem tworzymy wspaniałą, zgraną ekipę. Niektórych z nas możesz poznać już 

teraz, czytając poniższe opisy: 

 

 

 



                                                    

Alicja należy do ludzi, którzy nie potrafią obojętnie patrzeć na czyjąś krzywdę. 

Zawsze gotowa by pomóc. Mówi dużo, 

szybko i w punkt. Alicja to 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. Jednego jestem pewna, o tej dziewczynie usłyszy 

kiedyś cały świat. 

 

Lena to chyba najweselsza dziewczyna w naszym 

Klubowym Centrum Aktywności Narnia. 

Czasami wydaje się, że nawet przez sen się 

uśmiecha. 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. Ma 

bardzo przydatną umiejętność. Mianowicie 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.  

 



                                                    

Mila jest zawsze uśmiechnięta i ciekawa 

świata. To bardzo dobra przyjaciółka, która 

zawsze sprawdza się w tej roli. Jest również 

bardzo lubiana właśnie za to, że zawsze jest 

sobą. Podejrzewam, że nie udało nam się 

jeszcze poznać jej wszystkich zainteresowań 

i talentów, a z pewnością jest ich 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 i w bardzo 

interesujący sposób potrafi wytłumaczyć na 

czym polega sztuka szydełkowania nawet 

tym najbardziej opornych. Ostatnio podjęła 

wyzwanie i obiecała, że spróbuje na 

szydełku wyczarować najprawdziwsze buty. 

 

Aleksander dał się poznać jako super 

kolega. To też przede wszystkim 

wspaniały starszy brat, który chętnie 

opiekuje się nie tylko swoją siostrą, ale 

również innymi dziećmi. Ma ogromną 

wiedzę i jest bardzo ciekawy świata. 

Chętnie opowiada o swoich 

zainteresowaniach i robi to w bardzo 

ciekawy sposób. Uważnie obserwuje 

otoczenie i jest niekwestionowanym 

mistrzem w układaniu puzzli. 

Udowodnił już kilka razy, że mogą one 

zawierać najdrobniejsze elementy i 

najmniejsze detale, a oko Olka i tak je zauważy. Olek jest również bardzo 

odpowiedzialny. O cokolwiek go poprosicie, to nawet jeśli wszystko będzie 

przeciwko to Olek i tak na 100% prośbę zrealizuje. 

 

 

 



                                                    

 

Amelka R. to siostra Olka. Czasami 

wydaje mi się, że razem z bratem 

przylecieli do nas z innej galaktyki, a 

w Narnii zaaklimatyzowali się 

doskonale. Nie wyobrażamy sobie 

naszej ekipy bez tego rodzeństwa. 

Amelka to urocza dziewczynka, która 

potrafi podbić serce każdego. Jest 

bardzo uważna, uczynna i… potrafi 

zadawać pytania z prędkością światła. 

Jako doskonale wychowana, 

kulturalna młoda dama zawsze z 

wielką uwagą słucha, co ma do 

powiedzenia druga osoba. Intuicyjnie 

wie, kto potrzebuje pomocy i tej jej 

udziela. Amelka dobrze czuje się tam, gdzie jest coś do zrobienia, zrealizowania, 

naprawienia, czy zorganizowania, a wszystkie powierzone jej zadania wykonuje 

perfekcyjnie. 

 

Zuzanna B. uwielbia nowe wyzwania. 

Bardzo kocha zwierzęta, zarówno te 

uszate, futrzate, z długimi ogonkami, na 

czterech łapkach, pływające, biegające 

jak i latające. Dodatkowo 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. Przyszłość Zuzi 

przepełniona będzie przygodami, bo 

świat stoi przed nią otworem, puszcza jej 

oczko i otwiera szeroko ramiona.  

 

 



                                                    

Na pierwszy rzut oka, może wydawać się, 

że Martyna  jest bardzo nieśmiała. 

Uwierzcie 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.  

 

 

 

Vanessa D. to dziewczyna, o której z 

pewnością usłyszy jeszcze Wrocław, a 

być może nawet i cały świat. 

Komunikatywna, ciekawa świata, 

pomysłowa, ambitna, 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. To taki typ, który nie 

da się nieśmiałości oraz strachowi i 

odważy się na życie pełne przygód.  

 

 

 



                                                    

Oliwia K. 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. 

 

Natalia W. 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 i nie da sobie w kaszę dmuchać. 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. 



                                                    

 

Vanessa T. ma jeden z najpiękniejszych 

uśmiechów na naszym Trójkącie. 

Pojawiła się u nas kilka miesięcy temu. 

Początkowo uważnie obserwowała 

otoczenie i przyglądała się temu, co 

robimy w Narnii. Zdarzało się, że w 

trakcie zajęć bardzo tęskniła za mamą, 

jednak pozostałe dzieci okazywały jej 

tyle wsparcia, że obecnie Vanesska z 

ogromną radością uczestniczy w 

naszym klubowym życiu. 

Pokochała Narnię, dzieci oraz 

prowadzących zajęcia. Buzia jej się nie 

zamyka. Jest doskonałą asystentką – 

wiem co mówię, bo bardzo często 

proszę Vaneskę o pomoc. Opowiada o 

swoich ukochanych papużkach, piesku, kotku, babci i rodzicach. Dalej uważnie 

obserwuje, a gdy ktoś potrzebuje w czymś pomocy i Vanessa wie, że może 

pomóc, to zjawia się niepostrzeżenie i wyciąga pomocną dłoń. Nie wyobrażamy 

sobie już Narnii bez niej. 

 

Nikola D. to cudowna młoda osóbka. Ma 

niezwykłą umiejętność-potrafi czytać w 

myślach! SERIO! Już wielokrotnie 

przekonaliśmy się, że zanim ktoś powiedział lub 

pokazał, o co mu chodzi, czego potrzebuje, z 

czym sobie nie radzi-to obok stała Nikola z 

gotowym rozwiązaniem-np. potrzebnym 

przedmiotem. Do perfekcji opanowała 

tłumaczenie nam tego, co się wydarzyło, przy 

pomocy skomplikowanych akrobacji 

wykonywanych rękami lub mimiką twarzy. Jest 

bardzo opiekuńcza i dba o wszystkich, 

zwłaszcza młodsze dzieci. To właśnie dla niej 

wielu z nas postanowiło nauczyć się migać litery 

alfabetu i podstawowe zwroty, aby podziękować 

jej za pomoc i by wiedziała, jak jest dla nas ważna. 

 



                                                    

Kto ma najbardziej zaraźliwy 

uśmiech na Trójkącie? Oczywiście 

nasza Marcyśka! Ta żywiołowa, 

radosna i przesympatyczna 

dziewczynka dołączyła do ekipy 

kilka miesięcy temu i szybko 

podbiła nasze serca. Mimo tego, że 

jest jedną z najmłodszych 

dziewczynek, to jest bardzo 

samodzielna. Chętnie pomaga też 

innym. Szybko biega, pięknie 

maluje, ciekawie opowiada, 

śpiewa, tańczy, z łatwością 

nawiązuje nowe przyjaźnie – a to 

tylko nieliczne z jej wielu talentów. 

Podobno na naszych zajęciach z 

zagadkami nie ma sobie równych. Marcysia zdobywaj świat! 

 

Amelia K. potrafi skraść serce nowo 

poznanej osoby w zaledwie 5 sekund. Ma 

piękne oczy, długie blond włosy i 

cudowny uśmiech, który ma chyba na stałe 

zamontowany na buzi. Jest bardzo 

kulturalna, ciekawa otaczającego ją świata 

i pomocna. Uwielbia kolorowe torebki, 

plecaki, portfeliki, frotki, notesiki i inne 

modne i najlepiej błyszczące gadżety. 

Zdarzało jej się doradzać w 

kwestiach modowych. Przykładowo 

Amelka sugerowała prowadzącej zajęcia w 

Narnii, które buty według niej powinna 

nosić, bo wygląda w nich dobrze i modnie, 

a które powinna schować głęboko do szafy 

najlepiej po to, by już nigdy ich nie 

wyciągać. Oczywiście zrobiła to z 

ogromnym taktem, kulturką i gracją. Jest 

to prawdziwa dama, która nie da sobie w 

kaszę dmuchać. Ma w końcu dwóch starszych braci i jak sama mówi-

wiele rzeczy musi sobie wywalczyć. Za Amelkę trzymamy mocno kciuki, by 

udało jej się dosięgnąć gwiazd! 



                                                    

Dominik ma dwóch braci i 

jedną siostrę. Uderzające jest 

jego podobieństwo do 

jednego z braci - Gabrysia. 

Mimo tego, że – uwierzcie mi 

na słowo - nie są identyczni, 

to większość osób, myli ich i 

uważa za bliźniaków. Jednak 

co dziwniejsze, z 

odróżnieniem Dominika od 

Gabrysia i Gabrysia od 

Dominika, problem mają 

tylko dorośli. To jest jakaś 

przypadłość, na którą zapada 

prawie każdy, kto kończy 18 

lat (zapytajcie ich mamę, to z 

pewnością Wam to potwierdzi). Dominik jest cudownym chłopcem, który 

bardzo dba nie tylko o swoje rodzeństwo, ale o wszystkie dzieci z Narnii. 

Uwielbia sport, ale nigdy nie kręci nosem, gdy trzeba wykonać jakieś zadanie 

plastyczne. Jest zawsze pomocny, szczery i uczciwy, a gdy popełni błąd – potrafi 

się do niego przyznać i stara się zrobić wszystko, by go naprawić.  

 

Gabryś to właśnie brat NIE bliźniak Dominika. 

Jest bardzo sympatyczny, miły, dowcipny i pełen 

energii. Lubi nowe wyzwania i chętnie się ich 

podejmuje, a doskonałym przykładem jest 

makieta architektoniczna naszego 

podwórkowego boiska do kosza, którą Gabryś 

wykonał całkowicie sam. Czasami za szybko 

traci zapał, ale pracujemy nad tym by nie 

poddawał się i walczył do końca. 

Niejednokrotnie udowodnił już, że gdy tylko 

zechce, to potrafi skupić się na zadaniu i dążyć 

do celu. Jest spontaniczny, a jego zapał udziela 

się od razu innym. Jeśli szukacie kompana do 

fantastycznej zabawy i twórczego spędzania 

wolnego czasu to z pewnością znajdziecie go w 

Gabrysiu.  



                                                    

 

Kacper T. jest bardzo troskliwy i opiekuje się 

młodszym rodzeństwem. Jak większość chłopców 

w jego wieku lubi zarówno trochę pograć w piłkę, 

porozmawiać z kolegami o najnowszych trendach 

w świecie gier, jak i czasami nieco zbroić. Bywa, że 

przyznawanie się do swoich przewinień idzie mu 

opornie, ale wiem, że Kacper pracuje nad tym i 

bardzo stara się być szczerym. Lubi robić dowcipy i 

miewa naprawdę szalone pomysły, dzięki czemu 

wspólnie przeżyliśmy nie jedną zabawną sytuację.  

 

 

 

Klaudia to zakręcona wielbicielka 

Japonii, mangi i anime. Uwielbia 

czytać, a książki pochłania z 

prędkością światła. Miłośniczka 

komiksów. Posiadaczka wspaniałego 

talentu do szkicowania i rysowania. 

Jest bardzo sumienna, ma oddane 

grono przyjaciół. Niebywale cierpliwa 

i oryginalna, a w dodatku prawdziwa 

wojowniczka. Już od kilku lat 

podziwiamy jej wytrwałość, 

konsekwencję w dążeniu do celu i to 

jak, pięknie dorasta. Klaudia to bardzo 

inteligentna i ciekawa świata młoda kobietka. Wielokrotnie zaskakiwała mnie 

ogromem swojej wiedzy. Jest tak zawzięta, że już od roku stara się poznać język 

japoński. Uczy się go, oglądając japońskie filmy oraz słuchając muzyki. 

Trzymam za nią bardzo mocno kciuki i głęboko wierzę w to, że Klaudia 

zrealizuje wszystkie swoje marzenia.  

 

 

 



                                                    

Kuba to wesoły, uśmiechnięty, głośny, gadatliwy, 

dobry, wrażliwy i opiekuńczy. Taki właśnie jest 

Kuba. Największy fan WKS Śląsk w naszej Narni. 

Swoim radosnym usposobieniem zjednał sobie 

przyjaźń wielu osób w przeciągu zaledwie kilku 

miesięcy, dołączył do nas bowiem dopiero w 

zeszłym roku. 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 

lepszym przyjacielem. 

  

Mimo tego, że Eryk uwielbia czasami co nieco 

zbroić, to jest to niebywale kulturalny młody 

człowiek. W dodatku jest bardzo sympatyczny, 

miły i niesamowicie dowcipny. To taka dusza 

towarzystwa. Nie ma chyba osoby, która go nie 

lubi. Eryk zaledwie w kilka sekund potrafi 

wprowadzić w dobry humor nawet największego 

pesymistę. Jest pełen energii i ma bujną 

wyobraźnię. To, co jest najlepsze w Eryku, to 

jego chęć realizowania nowych wyzwań, marzeń 

i niezwykłych pomysłów. Jest spontaniczny, a 

jego zapał udziela się od razu pozostałym 

ludziom. Jako człowiek uparty lubi postawić na 

swoim, ale nigdy kosztem innych osób. I jeszcze 

jedno. Eryk jest naprawdę dobrze wychowanym 

młodym człowiekiem. Zawsze ustąpi miejsca, przepuści w drzwiach, pomoże 

przenieść coś ciężkiego, a czasami „zupełnie niechcący” przegra w grę. Ta 

postawa sprawia, że każda dziewczyna może poczuć się przy nim jak prawdziwa 

dama, a młodsze dzieci czują się zmotywowane do działania.  



                                                    

 

 

Oskar to kosmiczny chłopak, który ma 

mnóstwo, pasji i zainteresowań. Jest 

towarzyski i zawsze potrafi odnaleźć się w 

grupie. Oskar jest wrażliwy, spostrzegawczy i 

wymagający – nie zainteresuje go byle co. 

Konsekwentnie dąży do celu. Jest zawsze 

uśmiechnięty od ucha do ucha i wszędzie go 

pełno. Lubi się wygłupiać i robić kawały. 

Myślę, że dla żartu byłby w stanie 

wysmarować się nawet 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 i uczy się, że 

inni też mają coś do powiedzenia i także mają się czym pochwalić. Z każdym 

dniem idzie mu coraz lepiej i lepiej! 

 

Maciej mimo swojego niskiego wzrostu 

zawsze potrafi osiągnąć zamierzony cel. 

Nigdy się nie poddaje i zawsze stara się 

spełniać własne marzenia. Uwielbia spędzać 

czas w naszym Klubowym Centrum. Bardzo 

lubi też czasami coś zbroić. Maciej nigdy 

nie jest sam. Jest lubiany przez każdą osobę 

z naszej Narni. Czasami się złości – tak jak 

każdy z nas. Potrzebuje wtedy chwili czasu, 

by w samotności przemyśleć to, co się 

wydarzyło. Jednym z jego najlepszych 

przyjaciół jest Artur. Maciej uwielbia 

uprawiać różne sporty. Bardzo szybko biega, 

często trenuje, a jednym z jego marzeń jest 

to by zostać bramkarzem. Znając Macieja, 

jestem pewna, że osiągnie swój cel. 

 

 

 

 



                                                    

Największą super mocą Artura jest bezinteresowność i 

niesienie 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 swego celu. Potrafi 

przezwyciężać wszelkie możliwe trudności i zawsze 

dopnie swego.  

 

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. 

  



                                                    

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.  

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.  

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. 

 



                                                    

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. 

 

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.  

 

 


