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Dawne nazwy: 

Schulchowitz (1283), Schultheschowicz (1312), Schuteswicz (1326), Schultheissowitz (1341), 

Scholteyzzewicz, Schultheisewicz (około 1350/60), Schulthe-isowitz mit Kegel und Molnsdorf 

(1441), Schuleissowitz und Kegell (XIV w.), Schulteis-sowicz und Kegell (XIV w.), Zottwitz 

(1630), Schottnitz (1845), Schottwitz (1937), Burgweide (1937), Sułkowice (1945), 

Sołtysowice. 
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MMOOJJAA  MMAAŁŁAA  OOJJCCZZYYZZNNAA  
 

„Jest na mapie mała kropka,  

 ja tu mieszkam, tu mnie spotkasz.  

 Jak ciekawie i wesoło  

 w moim świecie naokoło.” 

J. Białobrzeska 

 

Co to jest mała ojczyzna? Zwracamy się z tym 

pytaniem do pierwszego napotkanego przechodnia, 

mieszkańca Sołtysowic. Oto odpowiedź, którą 

otrzymaliśmy: 

„Mała Ojczyzna to inaczej okolica, z którą jesteśmy 

związani, w której się urodziliśmy i bawiliśmy 

w piaskownicy. To miejsce, które jest nam bliskie.” 

Zapraszamy więc Was – naszych stałych 

czytelników do lektury najnowszego numeru 

gazetki „Dzyń, dzyń, dzyń”, który w całości 

poświęcimy naszemu sołtysowickiemu osiedlu. 

 

ZZaacczznniijjmmyy  oodd  ppoocczząąttkkuu,,  aa  wwiięęcc  

HHIISSTTOORRIIAA..  
Najstarsza wzmianka pochodzi z 1312r. W XVIII w. 

Sołtysowice były własnością klasztoru 

św.Wincentego. Po sekularyzacji (1810) stały się 

własnością państwową podległą Urzędowi 

Dominialnemu w Psim Polu, od 1840 r. były 

własnością prywatną (posiadłość ziemska oraz 

gmina). 

Pierwsze wzmianki o Sołtysowicach pochodzą 

z 1312r. Nazwa wywodzi się od przezwiska Sołtys, 

bądź od staropolskiego Szołtysa. Przypuszczalnie 

osoba o przezwisku Sołtys była właścicielem wsi 

lub założycielem rodu. Natomiast jego potomkowie 

nazywali się szołtysowicami i stąd wzięła swą 

nazwę wieś. 

Na początku XIX wieku mieszkańcy Sołtysowic 

znani byli z hodowli bydła i owiec. We wsi 

znajdował się folwark, gospoda, krawiec, szewc 

i kupiec. 

28.11.1868 uruchomiono linię kolejową Wrocław-

Oleśnica ze stacją w Sołtysowicach, co stało się 

powodem do rozwoju gospodarczego w następnym 

okresie. 



W czasie II wojny światowej hitlerowcy 

zorganizowali w Sołtysowicach obóz dla osób 

różnej narodowości, przywiezionych tu na 

przymusowe roboty. W obozie przebywało 10 tys. 

więźniów. Natomiast liczba Polaków w kwietniu 

1945r. wzrosła do 3 tys. Znajdował się tu również 

obóz pracy miejscowego młyna. Obecnie w pobliżu 

obozu znajduje się kamień pamiątkowy "Pamięci 

ofiar terroru hitlerowskiego więźniów obozu pracy 

przymusowej z lat 1935-1945". 

Po kapitulacji Wrocławia wielu Polaków, którzy 

zostali wyzwoleni z obozów, zatrzymało się 

w Sołtysowicach. 

 

NNaasszzee  oossiieeddllee  ttoo  ddoomm  ddllaa  wwiieelluu  cciieekkaawwyycchh  

ggaattuunnkkóóww  rroośślliinn  ii  zzwwiieerrzząątt..  ZZ  ppoommooccąą  ww  iicchh  

ppoozznnaanniiuu  pprrzzyysszzłłoo  nnaamm  nniieezzaassttąąppiioonnee  KKóółłkkoo  

PPrrzzyyrrooddnniicczzee,,  kkttóórree  ddllaa  WWaass  ooppiissaałłoo  nnaajjcciieekkaawwsszzee  

ggaattuunnkkii,,  iicchh  zzwwyycczzaajjee  ii  ssiieeddlliisskkaa..  
członkowie koła przyrodniczego 

 

Między osiedlami: Sołtysowice i Kłokoczyce 

znajduje się niewielki kompleks leśny zwany też 

Parkiem Sołtysowickim. Powierzchnia lasu wynosi 

22 ha.  Położony jest on na lewym brzegu rzeki 

Widawy. Las dzieli się wyraźnie na część 

południową i północną. Południowa część stanowi 

zwarty kompleks, natomiast północna to pas lasu 

biegnący wzdłuż obwałowań rzeki Widawy. 

Pomiędzy częścią południową a północną znajdują 

się ogródki działkowe. Las przecina ulica 

Sołtysowicka. 

Fragment południowej części lasu, położony 

najbliżej osiedla Sołtysowice, ma charakter 

parkowy. Znajdują się tu ruiny grodu z XIII–XIV 

wieku, pozostałości po fosie okalającej gród i trzy 

niewielkie stawy.   

W lesie znajdują się również pomniki przyrody: 

dwa dęby szypułkowe oraz wiąz górski. 

Pod względem składu gatunkowego las można 

podzielić na dwie części:  

a) zachodnią, w której gatunkiem dominującym jest 

jesion. Pozostałe drzewa to: dąb i wiąz, a w  pod-

szycie  rośnie: szakłak, dziki bez, leszczyna, głóg, 

b) wschodnią, w której dominuje dąb, a gatunki 

domieszkowe to między innymi: olsza, wiąz, 

wierzba; a w podszycie: leszczyna, szakłak, dziki 

bez, dereń. 

Na naszym osiedlu możemy też spotkać brzozy, 

topole, świerki, lilaki, kasztanowce. Te ostatnie już 

od kilku lat atakuje motyl szkodnik – szrotówek 

kasztanowcowiaczek. Na brzegach zbiorników 

wodnych rośnie trzcina i pałka wodna.  

Sołtysowice to również miejsce życia wielu 

zwierząt. Oprócz wielu gatunków ptaków (wróbli, 

sikor, srok, gawronów, kaczek, bażantów), możemy 

tu spotkać lisy i dziki.  

TTeerraazz  kkoolleejj  nnaa  ooddrroobbiinnęę  lleekkttuurryy,,  aauuttoorrssttwwaa  nnaasszzyycchh  sszzkkoollnnyycchh  

ttaalleennttóóww..  MMaammyy  nnaaddzziieejjęę,,  żżee  iicchh  cczzyyttaanniiee  sspprraawwii  WWaamm  

pprraawwddzziiwwąą  ffrraajjddęę..  AA  wwiięęcc  zzaapprraasszzaammyy  ww  ppooddrróóżż  ww  śśwwiiaatt  

wwyyoobbrraaźźnnii..  
  

LLEEGGEENNDDAA  
Laura Kul 

Dawno, dawno temu w roku 1830 żyła sobie mała 

dziewczynka o imieniu Fiona. Fiona bardzo lubiła 

chodzić zbierać jagody . Pewnego dnia poszła do 

parku niedaleko domu. Na jednym z  krzaków 

zobaczyła świecącą jagodę. Zerwała ją, zjadła 

i zamieniła się w psa  Jej mama przez wiele dni 

szukała dziewczynki. Kiedy straciła nadzieję, 

w parku znalazła małego pieska. Miał takie samu 

oczy jak jej córka. Przygarnęła go do siebie. 



Okolicę nazwano Psie Pole a park Świecijagodzice, które po kilku latach zmieniono na Sołtysowice.

 

OO  DDZZIIEELLNNYYMM  SSOOŁŁTTYYSSIIEE 

Matylda Kopińska 

 

Dawno, dawno temu była sobie wieś , która nie 

miała nazwy. Właśnie tam mieszkał sołtys 

o imieniu Kajetan. Pobliski las zamieszkiwał smok. 

Był cały okryty zielonymi łuskami, a jego ogon był 

ostry jak miecz. Nad pyskiem, z którego 

wydobywał się żarzący ogień połyskiwały groźno 

żółte oczy. Smok był potężny i groźny. Jedynie ktoś, 

kto był bardzo odważny mógł pokonać bestię. We 

wsi była tylko jedna taka osoba, a tą osobą był 

sołtys. Sołtys był najodważniejszy w tej okolicy. 

Nie bał się niczego. Wieczorem wszystko 

zaplanował. Poszedł, spać wcześnie, bo musiał 

mieć rano bardzo dużo energii. Gdy wstał zjadł 

pyszne śniadanie i ubrał swoją zbroję. Przygotował 

także konia oraz swoją ulubioną broń. 

Bardzo obawiał się walki ze smokiem. Gdy doszło 

do niej, stanął oko w oko z bestią. Wymachiwał  

mieczem, a smok zionął ogniem. Sołtys bardzo się 

starał i pokonał bestię. Po jego powrocie w wiosce 

odbyło się wielkie przyjęcie. Na cześć sołtysa wieś 

nazwano Sołtysowicami. Ta nazwa została do dziś. 

 

 

OO  KKSSIIĘĘŻŻNNIICCZZCCEE  KKAATTAARRZZYYNNIIEE  
Michał Starościak 

 

W grodzie na Sołtysowicach żyli król Karol, 

królowa Karolina oraz księżniczka Katarzyna. 

Katarzyna była piękną kobietą. Wszyscy rycerze 

chcieli ją mieć za żonę. Aby tak się stało musieli 

spełnić jedną rzecz. Za zadanie mieli podarować 

klejnot, który spodoba się księżniczce. Jeżeli im się 

to nie udało, to zostali zamienieni w żołędzia. 

Z tych żołędzi wyrosły piękne, potężne dęby, które 

można oglądać w parku Sołtysowickim. 

  

LLEEGGEENNDDAA  OO  KKSSIIĘĘŻŻNNIICCZZCCEE  
Gabriela Mikoda 

 

Stara legenda powiada, że pod stopami kościoła 

św.Sołtysa na wrocławskich przedmieściach, 

ukrywa się zaczarowana Czarna Księżniczka, która 

strzeże skarbów sołtysowickich. 

Na księżniczce ciąży okrutna klątwa. Zdjąć ją może 

tylko młodzieniec, który przeklętą pokocha 

i poślubi. Musi on jednak przedtem spełnić kilka 

warunków: zjawić się w kościółku dokładnie 

o północy i pocałować ją w blasku księżyca. 

Pewnego razu zjawił się śmiałek. Udał się on 

o północy do kościółka św.Sołtysa. Zobaczył tam 

księżniczkę i pocałował ją w blasku księżyca. 

Klątwa została zdjęta. Księżniczka i młodzieniec 

pobrali się. Skarby, których strzegła, przekazali 

dzielnicy Sołtysowice. Od tej pory Sołtysowice 

były najbogatszą dzielnicą Wrocławia. 

 

LLEEGGEENNDDAA  OO  SSOOŁŁTTYYSSOOWWIICCAACCHH  
Julia Tomaszewska 

 
Dawno temu żył sobie lud, a wśród nich Ziemowit 

Sołtys. Zajmował się on hodowlą owiec i ich 

wypasaniem. Pewnego dnia nad miastem zebrały 

się duże czarne chmury. Wraz z pochmurnym 

dniem przybyły dwa smoki. Jak weszły do 

miasteczka, skierowały się w stronę hodowli owiec. 

Zjadły prawie wszystkie owce i zapasy jedzenia. 

Wtedy dzielny Ziemowit Sołtys postanowił 



przepędzić je do lasu. Jak już je przepędził to 

zamieniły się w dwa dęby, które do dziś są 

pomnikami przyrody. Na cześć Ziemowita Sołtysa 

nazwano dzielnicę Sołtysowice. 

 

LLEEGGEENNDDAA  
Kamil Siek 

 

Pomiędzy dwiema rzekami Odrą a Widawą, 

znajduje się pewne osiedle o nazwie Sołtysowice. 

"Pradziadkiem" tego osiedla był gród założony w 

roku 1346. Znajdował się na terenie obecnego 

parku. Kiedy gród został przekształcony w wioskę 

zamieszkało tam 157 mieszkańców w 24 domach. 

Była też karczma i folwark. Jednak spośród 

wszystkich mieszkańców wyróżniał się tylko jeden, 

był to bandyta o imieniu Genower. Najczęściej 

napadał na sąsiadkę o imieniu Widawina. 

Mieszkańcy, chcąc się go pozbyć, złożyli zażalenie 

do sołtysa. Zgodnie z prośbą mieszkańców, sołtys 

wywiózł go daleko do innej wioski na drugi dzień. 

Na pamiątkę tego wydarzenia mieszkańcy na cześć 

sołtysa zmienili nazwę wioski z Grodziska na 

Sołtysowice. 

 

LLEEGGEENNDDAA  
Jakub Łębski 

 

Dawno, dawno temu a właściwie jeszcze dawniej 

był pewien ród zwany Sołtosomi. 

Przybyli na ziemie rodu Eldorów i Valarów gdzie 

trwała tak zwana wojna Malvego, który walczył po 

stronie ludu Motuntyw. Rozpoczęła się walka. 

Sołtosomovie dzielnie walczyli i pomogli im 

wygrać wojnę. Dostali różne podarunki, a przede 

wszystkim na ich cześć nazwano tę część miasta 

Sołtysowice i objął tam władzę sołtys z rodu 

Sołtosomi. 

 

LLEEGGEENNDDAA  OO  GGRROODDZZIIEE  RRAATTUUNNKKUU  IIMM  WW  PPAARRKKUU  

SSOOŁŁTTYYSSOOWWIICCKKIIMM  
Zuzanna Łazowska  

 

Może mi ktoś nie uwierzy ,cóż to jego strata, ale 

w naszym Parku Sołtysowickim mieszkały istoty 

magiczne! Serio ,mówię szczerą prawdę !Kto nie 

wierzy niech posłucha… 

 Kiedyś dawno, dawno, bardzo dawno temu, 

nasz świat wspólnie zamieszkiwały istoty magiczne, 

ludzie i zwierzęta. Wszyscy żyli w zgodzie. Do  

czasu, aż pojawiły się nieporozumienia o to, kto ma 

być najważniejszy i rządzić resztą. 

To ludzie pierwsi wywołali kłótnię o to kto ma 

rządzić na ziemi. Rozpoczęły się  dyskusje 

i nieporozumienia: 

-Każdy naród ma  swojego władcę –protestowała 

Królowa Wróżek wraz z królem Elfów. 

-Upadliście na grzybek! –wrzeszczały  Krasnale. 

-Zalało was!-chrypiały Morskie Potwory 

z Syrenkami w stawie. 

-Móżdżki wam zapaliło-komentowały Smoki. 

Zwierzęta warczały przeraźliwie, jakby chciały 

powiedzieć to samo, co inni. Tylko Czarodziej je 

rozumiał. Gdy zapytano go, o co im chodzi, 

odpowiedział: 

-Zwierzęta boją się każdej narzuconej z góry 

władzy. Nie chcą by istota magiczna lub człowiek 

rozkazywały im. "pragną mieć wolną wolę"-

zakończył staruszek. 

 Niedługo potem ludzie wynaleźli karabiny 

i ładunki wybuchowe (wtedy to było możliwe, 

ludzie mieli większe możliwości intelektualne). 

Prawie każdy człowiek żywił nienawiść do Wróżek, 

Elfów, Smoków, czyli do każdego, kto był z innego 

gatunku. I byli zdecydowani, by użyć tej strasznej 

broni i doprowadzić do wyginięcia świata 

Magicznych Istot. 

 To była sytuacja kryzysowa. Trudna, 

skomplikowana i niebezpieczna, więc by ludzie nie 

zabili Magicznych Istot, Czarodziej stworzył 

GRÓD RATUNKU IM(I-istot, M-magicznych). 

Zwierzęta też mogły się tam schronić. Czarodziej 

powołał do życia dwóch Strażników Grodu, którzy 

w dzień i noc go pilnowali. Użył do tego szyszek, 

które powiększył i uzbroił. 

 Pewnego dnia Czarodziej doszedł do 

wniosku, że do pomocy musi sprowadzić 



Księżycowe Wilki, ponieważ Strażnicy nie dawali 

rady sami opanować ludzkiej nienawiści. Kto to, co 

to te Księżycowe Wilki? Pytanie. Gdy ktoś spytał 

Czarodzieja, odpowiadał zagadkami: 

-To ni lew, ani orzeł. To jest Gryf, on pomoże… 

Oczywiście to Gryfy były zwane Księżycowymi 

Wilkami. Czemu Wilkami, nie wiadomo. 

 Wracając do opowieści … 

Gryfy dysponowały niezwykłą mocą magiczną, 

bowiem zraniony Gryf regenerował się i szybko 

wracał do pełni sił .Gryfy skutecznie potrafiły 

uporać się z zagrożeniem. Po prostu rozrywały 

człowieka na strzępy (jeśli taki pełny nienawiści 

osobnik zbliżył się do Grodu, rzecz jasna). 

Wszystkim zagrożonym Istotom podobał się taki 

układ (szczególnie Gryfom, bo dawno nie miały 

takiej zabawy, poza tym uwielbiały dumne, jak paw, 

przechadzać się wzdłuż ogrodzenia Grodu Ratunku 

IS). Pomimo wszystko człowiek nadal był 

zagrożeniem. LUDZIE: 

-palili drzewa, z czego Driady nie były zachwycone, 

-drążyli tunele w górach Minotaurów, 

-ogradzali tereny Centaurów i Jednorożców, 

-zanieczyszczali morza, oceany, jeziora, rzeki 

zamieszkiwane przez Syreny i Morskie Potwory, 

-zanieczyszczali środowisko, powodując choroby 

u Gryfów i Smoków. 

Podsumowując, ludzie byli nie do zniesienia! 

Nazywano ich NIETOLERANCJANTAMI. Nazwa 

ta miała mówić sama za siebie, że to okropne 

i powodujące wiele zła, bólu i łez istoty, a ich hasło 

to: 

 "Nie tolerujemy nikogo, oprócz ludzkiej 

rasy!!!!" 

 Aby ochronić to, co na całym świecie 

unikalne i wyjątkowe, aby zakończyć wojny 

i przemoc, Czarodziej postanowił, że uśpi cały 

magiczny świat do czasu, aż ludzie nauczą się 

rozumieć, tolerować i współczuć innym. Jak 

postanowił, tak zrobił. Zaklęcie Czarodzieja nie 

tylko ich uśpiło, ale i pochowało w różne miejsca 

pięknego, zalesionego Parku Sołtysowickiego. 

Legenda mówi, że obudzić ich może tylko wielkie 

dobro. Mówi też, że jeśli się ono nie wydarzy, to 

pewnego dnia cały magiczny świat obudzi się wraz 

ze śpiewem Gryfa, a wtedy wszystkie magiczne 

istoty będą się mścić na potomkach swoich 

dręczycieli i powróci magiczny świat. A magiczni 

Szyszkowi Strażnicy będą strzegli Grodu i tak 

zostanie do końca świata. 

    Ciągle nie wierzysz?

 

OO  TTYYMM,,  JJAAKK  PPOOWWSSTTAAŁŁAA    

SSZZKKOOŁŁAA  PPOODDSSTTAAWWOOWWAA  NNRR  4400  
Ksenia Ligęzka 

 

Pewnego zimowego wieczoru, w miejscowości 

Sułkowice, trójka dzieci Ela, Pola i Kajtek poszły 

do parku. Tak dobrze się bawiły, że nie zauważyły, 

kiedy zrobiło się ciemno. Dzieci przestraszyły się, 

że nie trafią do domu, lecz miały szczęście, 

ponieważ znalazł je sołtys, który zabrał je do 

swojego pałacu. Tam dał im jeść i pić, a potem 

pozwolił im zwiedzić pokoje, które znajdowały się 

w pałacu. Dzieci znalazły pokój, w którym mogły 

się uczyć. Ten pokój miał nr 40 i znajdował się na 

drugim piętrze. Dzieci szybko zeszły na dół po 

schodach i zapytały sołtysa, czy mogłyby 

przychodzić do pałacu uczyć się w pokoju nr 40. 

Sołtys zgodził się i ogłosił, że w tym miejscu, gdzie 

stoi pałac, powstanie Szkoła Podstawowa nr 40. 

Mieszkańcy Sułkowic na cześć sołtysa miejscowość 

nazwali Sołtysowice. 

 

 

 

UUFFFF!!!!!!!!!!  TTOO  BBYYŁŁAA  PPRRAAWWDDZZIIWWAA  UUCCZZTTAA!!  ŻŻYYCCZZYYMMYY  

WWSSZZYYSSTTKKIIMM  AAUUTTOORROOMM  DDAALLSSZZYYCCHH  SSUUKKCCEESSÓÓWW  

LLIITTEERRAACCKKIICCHH..  
 



NNAASSII  NNAAJJMMŁŁOODDSSII  NNIIEE  PPOOTTRRAAFFIIĄĄ  JJEESSZZCCZZEE  TTAAKK  PPIISSAAĆĆ,,  ZZAA  TTOO  PPIIĘĘKKNNIIEE  

RRYYSSUUJJĄĄ..  PPRRZZEEDDSSTTAAWWIIAAMMYY  WWAAMM,,  NNIIEEKKTTÓÓRREE  PPRRAACCEE  MMŁŁOODDYYCCHH  

AARRTTYYSSTTÓÓWW..  JJEESSTTEEŚŚMMYY  BBAARRDDZZOO  CCIIEEKKAAWWII  CCZZYY  PPOOTTRRAAFFIICCIIEE  RROOZZPPOOZZNNAAĆĆ  

PPRRZZEEDDSSTTAAWWIIOONNEE  MMIIEEJJSSCCAA..  RROOZZWWIIĄĄZZAANNIIEE  ZZAAGGAADDKKII  ZZNNAAJJDDZZIIEECCIIEE  NNAA  

OOSSTTAATTNNIIEEJJ  SSTTRROONNIIEE  GGAAZZEETTKKII.. 
 

 
rys. Maja Szpik 

 

 
rys. Mateusz Szewczuk 

 

 
rys. Patryk Skibiński 

 

 
rys. Oliwia Gułaj 

 

 
rys. Zuzanna Piętka 

 

 
rys. Michał Radomyski

 



GGAAZZEETTKKAA  BBEEZZ  KKRRZZYYŻŻÓÓWWKKII??  NNIIEE,,  NNIIEE,,  NNIIEE..  PPOOWWOODDZZEENNIIAA  WW  

RROOZZWWIIĄĄZZYYWWAANNIIUU!!  
Autorka: Inga Zając 

 

1. Kto nas uczy w szkole? 

2. Imię patrona szkoły. 

3. Jak ma na nazwisko patron SP nr 40? 

4. W ZSP nr 4 jest przedszkole i .... . 

5. Nasza szkoła jest ......... . 

6. Nasza szkoła znajduje się na 

osiedlu .................. . 

7. Języka niemieckiego w klasach 4 – 6 uczy 

pani ............ . 

8. Kanapki i słodycze można kupić 

w szkolnym ...................... . 

9. W szkole można wykupić  ................... . 

10. Panie nauczycielki są  ...................... . 

11. Przebieramy się w ....................... . 

12. Przy szkole jest dla młodszych  p.......... 

z.............. . 

13. Koło szkoły stoi mieszkalny ............... . 

14. W szkole ukazuje się gazetka  ...  uczniów. 

15. Koło szkoły jest ......................... . 

16. Nowe bloki koło szkoły zbudowała 

firma ............... . 

17. Przy naszej szkole rosną krzewy 

i .................. . 

18. Po lekcjach jest dużo zajęć ................. . 

19. Nasza pani dyrektor ma na 

imię ..................... . 

20. Pani Skorupska uczy ....... ........ . 

21. Pani Biedak uczy w klasach 4 ........  ......... . 

 

1 N a u c z y c i e l e 

2 B o l e s ł A w  

3 I w a S z k i e w i c z 

4 s Z k o ł a 

5 f A j n a  

6 S o ł t y s o w i c e 

7 O b u s Z k o  

8 s K l e p i k u  

9 O b i a d y  

10 m i Ł e  

11 s z A t n i a c h  

12 P l a c z a b a w 

13 b l O k 

14 D l a  

15 p r z e d S z k o l e  

16 M i l a r T  

17 k w i A t k i  

18 d o d a t k o W y c h  

19 M a ł g O r z a t a  

20 W - f  

21 j ę z y k A p o l s k i e g o 
 

Autorki: Zuzanna Ogonowska i Paulina Orłowska 

1. .........  o nazwie "Króliczek". 

2. Miejsce pamięci robotników przymusowych 

z lat II wojny światowej. 

3. Wokół boiska stoją ..................... . 

4. Można tam wypożyczać książki. 

5. Nasza pani dyrektor ma na 

nazwisko  ..................... . 

6. Chodzą do niej uczniowie. 

 

7. Niedawno przerabiano tam buraki cukrowe. 

8. Ulica na nowym osiedlu. 

9. Mają kły i w parku często widzimy ślady ich 

racic. 

10. Ulica, przy której znajduje się kościół 

sołtysowicki. 

11. Patron kościoła na Sołtysowicach. 

 

 



 

1 S K L E P  

2 O B E L I S K  

3 Ł A W K I  

4 B I B L I O T E K A  

5 R Y M A N 

6 S Z K O Ł A  

7 C U K R O W N I A  

8 W O J A C Z K A 

9 D Z I K I  

10 R E D Y C K A 

11 A L B E R T 

 

Autorzy: Kacper Czekaj i Marcin Aftowicz. 

1. Przy ul. Lekcyjnej sprzedaje leki .... 

2. Zielone płuca Sołtysowic to ............... 

3. Sklep na Sołtysowicach to ................ 

4. Sołtysowice to o .......... Psiego Pola. 

5. Chodzimy tam się modlić. 

6. Tam gramy w piłkę. 

7. Główna ulica osiedla to ................ 

8. Przy ul. Redyckiej jest 

restauracja ................  ................ 

9. Firma naprzeciwko szkoły nazywa się .... 

10. Za parkiem nad rzeką wznosi się .... 

11. Historyczna osada w Parku Sołtysowickim 

to ................ 

12. Rzeka, która płynie przez Sołtysowice. 

13. Na osiedle często przychodzą  ......... 

zwierzęta. 

14. Koło szkoły młodsze dzieci mają do 

zabawy .......... . 

15. Przy ulicach postawiono ................ 

ostrzegawcze. 

16. W parku powieszono dużo ..... dla ptaków. 

 

1 A P T E K A  

2 P A R K  

3 F R E S H M A R K E T 

4 K O Ś C I Ó Ł  

5 O S I E D L E  

6 B O I S K O  

7 S O Ł T Y S O W I C K A 

8 P O B I T E G A R Y  

9 T O Y A  

10 M O S T  

11 G R O D Z I S K O  

12 W I D A W A  

13 D Z I K I E  

14 P L A C Y K  

15 Z N A K I  

16 K A R M N I K Ó W  

 

NNAA  ZZAAKKOOŃŃCCZZEENNIIEE  PPRRZZEEDDSSTTAAWWIIAAMMYY  WWIIZZJJĘĘ  NNAASSZZEEJJ  SSZZKKOOŁŁYY  ZZAA  5500  LLAATT..  
 

MMOOJJAA  SSZZKKOOŁŁAA  ZZAA  5500  LLAATT......  
Karolina Zapalska 

 

Swoją szkołę za pięćdziesiąt lat wyobrażam sobie 

tak... Będzie miała dwa piętra wysokości, ale 

jeszcze trzy – pod ziemią. Koło szkoły wyrośnie 

wielki ogród z basenem świecącym nocą. Obok 

stanie plac zabaw dla młodszych, ale i starszych 

uczniów oraz boiska z siłownią. 

Pod ziemią zostanie ulokowany blok sportowy 

z szatniami, sauną i relaksującym jackuzzi. Jeszcze 

niżej będzie się zjeżdżało ruchomymi schodami lub 



szklaną windą wprost do szkolnej stołówki. Tam 

każdy uczeń dostanie pyszne i zdrowe drugie 

śniadanie, żeby dzieci od rana były najedzone 

i wesołe. 

Na parterze będzie się uczyć gotowania, tańca 

i akrobatyki lub samoobrony. Na pierwszym piętrze 

stanie fontanna z czekoladą. Obok zostanie 

urządzona sala do muzyki z prawdziwymi 

instrumentami. Na drugim piętrze  będą inne klasy 

do różnych potrzebnych przedmiotów. Najwyżej 

znajdzie się wielki wulkan, po którym będzie 

można się wspinać, tor przeszkód z piłeczkami 

i duże okno, przez które widać stadninę. Na dachu 

szkoły będzie lądowisko. Stamtąd balonem dzieci 

polecą na wiele wycieczek. Ta szkoła będzie 

naprawdę super! 

 

ANALIZA ANKIETY "SOŁTYSOWICE WCZORAJ I DZIŚ" DLA MIESZKAŃCÓW SOŁTYSOWIC 

 PRZEPROWADZONA W STYCZNIU 2014 R. PRZEZ CZŁONKÓW KOŁA DZIENNIKARSKIEGO  

DLA UCZNIÓW KL.IV – VI. 
Otrzymaliśmy odpowiedzi od 20 osób mieszkających na Sołtysowicach. 

ANKIETA „SOŁTYSOWICE WCZORAJ I DZIŚ” 

 

1. Zdaniem Pani/Pana Sołtysowice istnieją od około: 

a) 100 lat  -25%   c) 700 lat - 45%              

b) 500 lat - 25%   d) 2000 lat - 5%            

Prawie połowa mieszkańców zna wiek swego osiedla. 

 

2. „Serce” Sołtysowic to: 

a) szkoła -15%  c) Stadion- 15%  e) Park - 45%   g) Targowisko- 5% 

b) kościół - 20%  d) Biblioteka - 5%  f) Restauracja - 5%  h) inne - 0%  

Taka sama ilość pytanych wskazała Park Sołtysowicki, jako centrum osiedla. 

 

3. Co zmieniłby/zmieniłaby Pan/Pani na osiedlu? 

a) budowa Aquaparku- 25% 

b) wypożyczalnia kajaków na Widawie- 35% 

c) kawiarenka w Parku Sołtysowickim-25% 

d) inne środki transportu (tramwaj, metro..)- 15% 

Najwięcej spośród ankietowanych ucieszyłaby wypożyczalnia sprzętu wodnego na Widawie.  

 

4. Gdzie najczęściej spędza Pan/Pani czas? 

35% pytanych najczęściej spaceruje po Parku Sołtysowickim, zaś aż 45% najwięcej czasu spędza 

w naszej szkole. 
Ankietę przygotowały i opracowały uczennice z koła dziennikarskiego:  

Julia Iwan, Barbara Kosmala, Natalia Pęksa, Marcelina Pietraszek, Zuzanna Zawierucha. 

 
Rozwiązanie zagadki: 

Mieliście trudności? No pewnie! Są to bowiem wymienione place zabaw przed domami dzieci . 
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