
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aleksandra Szczerbicka, kl. VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 

 
 

 

Gazetka Dzyń Dzyń Dzyń 1(11)2010 
Pomysł i redakcja: Barbara Jania, Alicja Komorowska 
Grafika komputerowa: Mirosława Szostakiewicz 
Korekta: Jolanta Belka 
 
Dziennikarze: 
Elżbieta Królicka, Daria Królicka, Adam Madej, Olga Niedorys, 
Aleksandra Nodzykowska, Joanna Młotek, Magdalena Młotek,  
Karolina Moskal, Emilia  Czubaj, Aleksandra Szczerbicka 
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 we Wrocławiu 
ul. Sołtysowicka 34, 51-168 Wrocław 

 



„Podróże w czasie” 
Ważne daty naszej szkoły 

 
� sierpień 1945 Halina 

Mostowiec rozpoczyna 
spisywanie dzieci w wieku 
od 7 do 17 lat. 15 IX 1945 
– rozpoczęcie roku 
szkolnego 1945/46 
w budynku przy obecnej 
ul. Lekcyjnej 15; 
� koniec 1946 – szkoła 

otrzymuje dodatkowy 
budynek (obecne 
ul. Przejazdowa 1), gdzie 
zostały zorganizowane 
warsztaty szkolne dla 
młodzieży oraz mieszkania 
dla nauczycieli; 
� lata 1948-1952 okres 

stabilizacji szkoły; 
� wrzesień 1955 Sołtysowice 

zostają dołączone do 
Wrocławia, a szkoła 
otrzymuje numer 40. 
W tym czasie szkołą 
kieruje Pan Marian 
Jaszczuk; 
� (3 IX) września 1956 

szkoła otrzymuje 
odrestaurowany budynek 
pałacyku (kier. Pani Maria 
Piasecka); 

� we wrześniu 1967 r. 
kierownikiem zostaje 
mgr Stanisława Sycińska, 
pełni tę funkcję do 1978 r.; 
� następnie dyrektorem 

szkoły zostaje mgr Wanda 
Wiaderny do IX 1981 r.; 
� we wrześniu 1981 r. 

obejmuje to stanowisko 
mgr Tadeusz Lubraniec (do 
grudnia 1990). Podczas 
jego kadencji 23 IV 1985 r. 
nadano szkole imię prof. 
Bolesława Iwaszkiewicza, 
a także 19 II 1990 r. 
przekazano szkole budynek 
po jednostce wojskowej, 
przy obecnej 
ul. Sołtysowickiej 34; 
� Od stycznia 1991 r. do 

września 1992 r. 
dyrektorem szkoły zostaje 
mgr Maria Furman; 
� Kolejno funkcję tę pełnią 

pani Elżbieta Prządka (od 
01.09.1992 do 
31.08.1996 r.) następnie 
mgr Małgorzata Ryman od 
01.09.1996 r. do chwili 
obecnej. 

 
65 lat minęło, 

jak jeden dzień. 
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Czy wiecie, że: 
nasza szkoła, to miejsce, w którym 

uczyli się dziadkowie i rodzice 
obecnych uczniów. 

Wspominają o tym mama – pani 
Elżbieta Królicka oraz córka – 

Daria Królicka z IIIa. 
 

„Ziemia ojców, dziadów 
i pradziadów należy zastąpić 

argumentem ziemia dzieci, 
wnuków i prawnuków.” 

Julian Tuwim 
 
Wszystkie rocznice skłaniają nas 
do wspomnień, do powrotu 
myślami wstecz, do szukania 
w pamięci historii opowiadanych 
przez rodziców, dziadków a także 
własnych przeżyć. Rocznica 
powstania Naszej szkoły 
uświadomiła mi upływ czasu oraz 
zmian jakie dokonały się na 
przełomie minionych 65 lat. 
Właściwie wszystko zaczęło się 
wkrótce po wyzwoleniu 
Wrocławia, gdy jeńcy z obozu 
pracy na Sołtysowicach zaczęli 
swoją wędrówkę ku nowemu 
życiu w wolnej Polsce. Jedni 
wracali do swoich dawnych 
domów, inni szukali nowych 
miejsc, a jeszcze inni pozostali na 
Sołtysowicach zakładając nową 
Polską społeczność. Wśród tych 
ostatnich była moja babcia ze 
swoimi synami. Tu pozostali 
i zamieszkali. Tu mój ojciec i jego 
brat rozpoczęli edukację jako 

pierwszy rocznik w polskiej 
powszechnej szkole. Był to dla 
nich czas dumy, że po tylu latach 
niewoli mogli bez lęku uczyć się 
języka polskiego. Mijały lata, 
szkoła funkcjonowała dalej, tylko 
zmieniła adres. Nadszedł czas, 
gdy i ja mogłam pójść do 
pierwszej klasy. Pamiętam, jak 
z mamą pojechałyśmy na zakupy. 
Mama kupiła mi „Elementarz”, 
zeszyty, kredki, ołówek 
i tekturowy tornister (tylko takie 
wtedy były). Przez całe miasto 
niosłam go na plecach, a jaka 
byłam dumna, że idę do pierwszej 
klasy ... W budynku szkoły przy 
ul. Szkolnej – dzisiaj ul. Lekcyjna, 
Dom dla Dzieci rozpoczęła się 
nauka pisania, czytania. 
Szczególnie utkwiła mi w pamięci 
nauka pisania. Pisaliśmy 
ołówkami i dopiero w drugiej 
klasie uczniom, którzy już pięknie 
pisali, Pani pozwalała pisać 
piórem. Pióra były zwykłe, ze 
stalówką zamaczaną w atramencie 
w kałamarzu. Ile było kleksów 
w zeszytach, paluszki i nie tylko 
poplamione atramentem. Przez to 
uczniowie naprawdę pięknie pisali 
(dzisiaj nauka pisania to często 
klawiatura komputerowa). Od 
klasy czwartej uczyliśmy się 
w szkole przy ul. Sołtysowickiej 
w pałacyku. Pamiętam między 
innymi piękny gabinet przyrodni-
czy. 

 

Bujne rośliny i mnóstwo zwierząt. 
Były chomiki, myszki, żółwie, 
papużki i akwarium z rybkami. 
Całością opiekowały się dzieci. 
Karmiliśmy zwierzęta, 
podlewaliśmy rośliny, a na 
wakacje chętni zabierali 
zwierzątka do domu i we wrześniu 
przynosili z powrotem do szkoły. 
Nauczyciele, jak i uczniowie, byli 
różni, jak zawsze i wszędzie. 
Jednych się wspomina z sympatią, 
innych się może nie pamięta. 
Teraz wspominam, jak moje 
dzieci przyprowadzałam do 
pierwszej klasy i byłam tak samo 
dumna jak wtedy, gdy niosłam 
tekturowy tornister na plecach. Za 
dwa lata mój wnuczek rozpocznie 
edukację w szkole mojego ojca – 
swojego pradziadka. Ale 
najważniejsze jest to, że nasze 
pokolenie i kolejne mogą się 
uczyć w pokoju, którego nie 
zaznali, a wywalczyli dla nas 
pionierzy Wrocławia.  
Bądźmy dumni z naszego 
dziedzictwa, a sztandar naszej 
szkoły niech będzie chwałą dla 
tych, dzięki którym kolejne 

pokolenia mogą się uczyć 
w NASZEJ SZKOLE nr 40 ... . 

Elżbieta Królicka 
 

„Moja szkoła” 
 
Dzisiaj  się uczymy w normalnej 
szkole, ale kiedyś było inaczej. 
Przez sześć lat do 1945 r. byliśmy 
w niemieckiej niewoli, nie było 
żadnych polskich szkół, tylko 
niemieckie. W obozie pracy 
przymusowej na Sołtysowicach 
przebywał mój dziadek. Teraz jest 
Szkoła Podstawowa nr 40, 
wcześniej jej nie było, więc 
cieszmy się, że ją mamy. Teraz 
opowiem, co mi najbardziej 
utkwiło w pamięci. Dobrze 
pamiętam, jak pierwszy raz 
miałam pójść do szkoły, to było 
tak: najpierw były zakupy – 
książki, kredki, tornister i inne 
przybory szkolne. Gdy miałam 
wejść do klasy, bałam się, że 
nikogo nie będę znała, ale gdy 
tylko weszłam,  zobaczyłam 
moich kolegów i koleżanki 
z przedszkola. W następnej klasie 
doszły do nas nowe dzieci, które 
dzisiaj są moimi przyjaciółmi. 
Bardzo się cieszę, że jestem w tej 
szkole. 

Daria Królicka, kl. IIIa 
Jesteśmy pewni, że takich 

wspomnień w rodzinach na 
Sołtysowickim osiedlu 

(w Sołtysowichach) można 
znaleźć znacznie więcej.  



 
 
 

Gazetka szkolna 
„Dzyń dzyń dzyń” 

ukazuje się od grudnia 2005 roku 
do dziś. Jej współtwórcami są nasi 
uczniowie. Oto kilka, według nas, 

najciekawszych artykułów. 
 

Pewna historia 
 
Opowiem Wam pewną historię, 
która przydarzyła mi się w czasie 
wakacji. Wybrałem się na 
wycieczkę po parku. Nagle blisko 
drzewa ujrzałem dziwne światło. 
Połyskiwało bardzo jasno. 
Okazało się, że był to kryształ. 
Gdy go dotknąłem zawirowałem 
i przeniosłem się do Azji. Było to  
w górach. Spotkałem kilku 
mieszkańców, którzy uciekali 
wołając „Mi-te”. Chodziło im 

zapewne o Yeti. Człowiek śniegu 
był wzrostu dorosłego mężczyzny.  
Miał olbrzymie łapy i bose, 
owłosione stopy. Pierwszy raz 

zobaczyłem 
takie zwierzę. 
Uciekałem ile 
sił w nogach. 
Na lodowatej  
skale 
błyszczał 

taki sam kryształ, jak w parku. 
Dotknąłem go i szczęśliwie 
wróciłem w znajome strony. 

Michał Przybylski, kl.V 
Gazetka Dzyń Dzyń Dzyń 

1(6)2007 
 

Mój kot – Agape 
 
W moim domu mieszka kot. 
Szczupły z długim ogonem 
i krótką, falowaną sierścią. To kot 
angielskiej rasy: cornish rex. 
Sierść tych kotów nie uczula 
alergików. Czasami nasz kot 
przypomina psa – czeka na nas, 
jak wracamy do domu. Nie 
szczeka, ale z radości potrafi obiec 
stół dookoła kilka razy. Węszy jak 
pies z nosem przy ziemi i czasem 
wynosi w pyszczku małe 
przedmioty (korka od wanny 
musimy czasem długo szukać). To 
dziwny kot – lubi wodę – pije ją 
z kranu i zdarza mu się siadać 
w zlewie. Lubi ciepło – kocha 
kaloryfery i nagrzane słońcem 

parapety. Zdarza jej się też 
układać na monitorze komputera, 
który szumi i jest ciepły –często 
ogon zasłania nam obraz na 
ekranie. Często 

przychodzi do domowników po 
porcję „głasków”. Bardzo lubię 
naszego kotka. 

Łukasz Knast, kl. III 
Gazetka Dzyń Dzyń Dzyń 

2(10)2009 
 

Wspomnienia ze starej 
szkoły 

 
Pamiętam 1 września przed 
pięcioma laty, kiedy to po raz 
pierwszy usłyszałam szkolny 
dzwonek. Wydaje się, że było to 
tak niedawno. Szkoła sprawiała 
wrażenie dużej, szarej 
i nieprzyjemnej. Mieliśmy wtedy 
małą salę gimnastyczną, w której 
odbyło się pasowanie. Biblioteka 
to malutki, ciemny pokoik, ale 
przytulny i kolorowy. Jako 
pierwszą lekturę wypożyczyłam 
książkę pt. „Plastusiowy 
pamiętnik”. W świetlicy było 
wesoło i przyjemnie. Panie 
organizowały różne zabawy oraz 
konkursy. Na zielonym boisku za 

szkołą odbywały się festyny. 
Naszą starą szkołę z tradycjami 
odwiedził prezydent Wrocławia.  

 
Otwierał, przecinając wstęgę, 
drzwi nowo wybudowanej sali 
gimnastycznej. Dzisiaj wiem na 
pewno, że Szkoła Podstawowa 
nr 40 to była, jest i będzie moją 
szkołą. 

Dagmara Dzirba kl. V 
Gazetka Dzyń Dzyń Dzyń 

3(8)2008 
 

To niewiarygodne, ale my 
naprawdę lubimy naszą szkołę!!! 

Nie wierzycie? 
No to przeczytajcie!!! 

 
Dlaczego lubię chodzić do 

szkoły? 
 

To nie jest takie proste. Lubię 
chodzić do szkoły.  Mam tam 
dobrych kolegów. Mądra i miła 
jest moja wychowawczyni. 
W odnowionym bliku sportowym 
możemy wyładować nadmiar 
energii, a w bibliotece można 
poczytać.



Dobrze jest się uczyć w mojej 
szkole. Lecz jedno mnie 
denerwuje, muszę wcześnie 
wstawać. 

Adam Madej, kl. IIIa 
 

Lubi ę czy nie? 
 

Lubię chodzić do szkoły dlatego, 
że mogę się wielu rzeczy nauczyć 
i nie nudzę się w domu. Jest też to 
trochę uciążliwe, ponieważ nie 
mamy już tak dużo wolnego 
czasu. Trzeba rano szybko 
wstawać i odrabiać zadania 
domowe. W szkole mam dużo 
przyjaciółek, z którymi lubię się 
bawić. Chodzę na wiele zajęć 
dodatkowych, które mnie bardzo 
interesują. Dlatego właśnie lubię 
chodzić do szkoły. 

Olga Niedorys, kl. IIIa 
 

Moja szkoła 
 
Moja szkoła numer 40 jest 
niewielka. Około 200 uczniów 
przychodzi do niej z chęcią, tak 
jak ja. W szkole mamy różne 

zbiórki, np.: zbiórka makulatury 
lub karmy, Górę Grosza. Pani 
Dyrektor zna wszystkie dzieci po 
imieniu. Klasy są dość duże. 
W szkole są przedstawienia 
zrobione i zagrane przez nas. 
Nauczyciele są dla siebie i dla 
dzieci bardzo mili. Są kółka: 
matematyczne, dziennikarskie, 
gitarowe, teatralne i wiele innych. 
Dzieci w naszej szkole są bardzo 
wysportowane, dlatego 
organizowane są spartakiady. Gdy 
zaczynają się wakacje, wszystkie 
dzieci się cieszą, że koniec szkoły. 
Lecz po jakimś czasie wiele dzieci 
tęskni za nią. Lubię swoją szkołę. 

Aleksandra Nodzykowska, 
 kl. IIIa 

 
Nasza Szkoła 

 
Lubię naszą szkołę, ponieważ 
odbywają się w niej zajęcia 
dodatkowe i inne pasjonujące 
rzeczy. Samorząd szkolny często 
urządza spotkania z ciekawymi 
ludźmi. W tym roku odwiedził nas 

 
pan Szurkowski wraz ze swym 
byłym trenerem. Dowiedzieliśmy 

się od niego dużo interesujących 
rzeczy o wyścigach kolarskich. 
W szkole organizowana jest 

spartakiada 
szkolna. 
Odbywa się 
ona trzy 
razy w 
roku. Są to 
spartakiady: 
jesienna, 
zimowa 
i wiosenna. 
Starsze 

klasy mogą liczyć na miłą zabawę 
na dyskotekach szkolnych. 
Wszyscy uczniowie mogą spędzać 
przerwy w spokoju i ciszy 
w bibliotece. Dzieci z młodszych 
klas czas oczekiwania na 
rodziców skracają sobie zajęciami 
w świetlicy szkolnej. 

 
Co roku w bibliotece szkolnej 
można oglądać przyniesione 
misie. Jest to Dzień Misia. 
Biblioteka organizuje także 
ciekawe wystawy na różne tematy. 
Najmłodsze klasy przychodzą tam 

czasami na czytanie bajek przez 
panią bibliotekarkę. 
W całym roku szkolnym szkoła 
organizuje konkursy: konkurs 
recytatorski, konkurs 
dziennikarski itp. Reprezentanci 
szkoły wyjeżdżają na konkursy 
międzyszkolne oraz na zawody 
sportowe. 

Każdy uczeń ma szansę wziąć 
w nich udział. W naszej szkole 
prowadzone są różne kółka: 
teatralne, muzyczne, gitarowe, 
matematyczne, basketmania oraz 
chór i kółko misyjne. 
Każde dziecko może spędzić 
przerwę u pani pedagog. 
Najmłodsze dzieci poprawiają swą 
wymowę u logopedy.  
W tym roku były organizowane 
zajęcia muzyczne „W świecie 
perkusji”. Były to spotkania 
z muzykami, którzy pokazali nam 
różne instrumenty perkusyjne 
i sposób grania na nich.  
Tak wygląda obecnie nasza szkoła 
pełna atrakcji, ale także skupiona 
na nauce i przygotowaniu uczniów 
do następnych lat nauki. 
Joanna i Magdalena Młotek, kl. IV 



Lubi ę 
 
Lubię chodzić do szkoły, 
ponieważ mam tam dużo 
koleżanek oraz uczę się wielu 
przydatnych przedmiotów. Uczę 
się matematyki, dzięki której 
mogę policzyć ile mam pieniędzy 
w skarbonce. 

Uczę się przyrody, dzięki której 
mogę odróżnić świerk od sosny. 
Uczę się też języka polskiego, 
dzięki któremu mogę narysować 
i napisać laurki z życzeniami dla 
całej rodziny. Bardzo lubię 
chodzić do szkoły.  

Karolina Moskal, kl. IIIa 
 

Teraz kolej na starszych, 
emocje rosną!!! 

 
Wspomnienie 

 
Do dziś wspominam wyjazd na 
zieloną szkołę. We wrześniu 
w trzeciej klasie pojechaliśmy do 
Szklarskiej Poręby. Mieszkaliśmy 
przy ul. Fryderyka Chopina. Co 
dzień rano szliśmy na wycieczkę 

w góry. Wracaliśmy na obiad. 
Najbardziej podobało mi się nad 
wodospadem. Mieliśmy kaski, 
więc wyglądaliśmy trochę 
śmiesznie. Pewnego wieczoru 
odbyła się dyskoteka. Świetnie się 
na niej bawiliśmy. Niestety, po 
upływie pięciu dni musieliśmy 
wracać. Mam nadzieję, że jeszcze 
kiedyś tam pojadę. 

Magdalena Młotek, kl. IV 
 

Nie zapomnę 
 
Nigdy nie zapomnę dnia, 
w którym odbyła się szkolna 
dyskoteka. Dla wszystkich 
uczniów starszych klas była to 
niezapomniana impreza. Nic 
dziwnego, bo sama doskonale się 
bawiłam. Na dyskotece była 
świetna muzyka. W czasie zabawy 
odbył się konkurs limbo oraz 
konkurs śpiewania. Następnego 
dnia po dyskotece uczniowie 
wybrali króla i królową balu. Obie 
wybrane osoby bardzo się 
cieszyły. Po dyskotece wszyscy 
byli zmęczeni, ale bardzo 
zadowoleni. 

Emilia  Czubaj, kl. IV 
 
To pewne, że szkoła, to miejsce, w 
którym się uczymy, że szkoła jest 

również miejscem, w którym 
świetnie się bawimy. 

I niech tak zostanie!!! 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    


