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Na najstarszym zdjęciu ze szkolnej 
kroniki SP 40 nasi koledzy w skromnej 
klasie z dumą prezentują swoje 
liczydła. Nareszcie po sześciu latach 
wojny mogą znów się uczyć! 
 

 
Z lewej stoi pierwsza nauczycielka 

i organizatorka szkoły pani Halina Mostowiec 

 
Pół wieku 

Pół wieku to dużo czy mało? 
Patrząc na dzieciństwo Twoje i moje 
można by rzec 
- przepaść. 
 
Bawiłaś się w ruinach powojennego 
Wrocławia. 
Ja zadzieram wysoko głowę 
zaglądając w przeszklone oczy 
biurowców. 
 
Chodziłaś do szkoły  
w za dużych butach po siostrze. 

Dzisiaj dziewczyny przechwalają się 
markowymi trampkami. 
 

Nosiłaś podręczniki w tekturowym 
tornistrze  
i uczyłaś się wierszy o Stalinie. 
Ja wybieram, przebieram 
w różnokolorowych torbach 
i wolno mi wyrażać swoje poglądy. 
 
Dzieli nas czas i przestrzeń. 
Ale tak samo, jak Ty – uwielbiam 
czytać. 
Tak samo, jak Ty, przesiaduję w cieniu 
drzewa i rozmyślam... 
Co będzie ze mną w przyszłości, 
które marzenia się spełnią,  
które umkną… 
Ty - już wiesz, co Ci życie przyniosło, 
a ja – wciąż sobie wyobrażam... 

Beata Korzeniewska, kl.6, 
rok szkolny 2013/2014 

 

Czas płynie... 
Fajkę pali dziadziuś stary, 
rozmyśla o życiu swym. 
Dzieci bawią się dokoła 
łapiąc siwy dym. 
Chociaż dzieli ich pół wieku, 
lubią razem być. 
Dziadek baśnie opowiada i mówi, jak 
żyć. 
Mówi o tym, co jest w życiu tak 
naprawdę ważne. 
Teraz wszystko całkiem inne, już nie 
takie jasne. 
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Obudził się w nim płomień 
dzieciństwa, 
obracając starość w modry dym. 
Powtarza: 
- Pamiętajcie, dziateczki! Czas płynie, 
lata mijają, 
a takie wartości, jak Bóg, Honor, 
Ojczyzna 
w waszym życiu niech na zawsze 
pozostają. 

Jakub Prokopski, kl.6, 
rok szkolny 2013/2014 

 

 
Grono nauczycieli i uczniowie przed szkołą 

przy obecnej ul. Lekcyjnej 
rok szkolny 1951/52 

 

Szkoła w mieście 
Braliśmy w tym roku udział 
w programie "Szkoła w mieście". 
Polegał on na comiesięcznych 
autokarowych wycieczkach po 
Wrocławiu. Osobiście najbardziej 
zapamiętałam zajęcia na Placu 
Strzegomskim obok Muzeum 
Współczesnego (dawny bunkier). 
Na mapkach, które dostaliśmy od pani 
nauczycielki, rysowaliśmy własny plan, 

oczywiście, w odpowiedniej skali. 
Obliczaliśmy wymiary placu. 
Później poszliśmy pieszo (a było 
bardzo ciepło, choć to marzec...) na ul. 
Góralską. Naszym celem była hala 
sportowa "Hasta la vista", gdzie 
uczyliśmy się grać w squasha. To był 
niezapomniany dzień! 
 

Daria Moskal, kl.5a, 
rok szkolny 2013/14 

 
Szkoła w mieście - kl.5b 

 

Comiesięczna "Szkoła w mieście" 
była dziś w niezwykłym geście. 
Na zajęciach w Pantomimie 
czułem się lepiej niż w kinie! 
Gdy wróciliśmy z podróży, 
ustaliliśmy, że ubaw był duży! 
Opowiadaliśmy o tym w domu 
i wrażeń nie brakło nikomu! 

Juliusz Mirowski, kl.5a, 
rok szkolny 2013/14 

 

Te wrocławskie "Szkoły w mieście" są 
dla mnie jak rodzynki w codzienności 
cieście! 

Magdalena Sowula, kl.5a 

rok szkolny 2013/14 
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"Szkoła w mieście"? 
Co to takiego? 

Szkoła w mieście to miejski program 
edukacyjny, w którym brała udział 
również nasza szkoła. Mieliśmy dużo 
śmiechu i zabawy w takich miejscach, 
jak: zoo, Plac Strzegomski i Muzeum 
Współczesne, hala sportowa "Hasta la 
vista", Akademia Zdrowego Żywienia. 

Pożytecznie spędziliśmy czas 
w Muzeum Narodowym, Panoramie 
Racławickiej, filharmonii, Centrum 
Inicjatyw Wszelakich. Na długo 
zapamiętam wyjazd do Teatru 
Polskiego, gdzie pani cha-
rakteryzatorka zmieniła Maję 
w barokową damę. Niezapomniane 
były też dla mnie warsztaty radiowe 
w PRW. Nagraliśmy świetne audycje 
o swoich pasjach. 
Moim zdaniem "Szkoła w mieście" 
nauczyła nas wiele o naszym pięknym 
Wrocławiu. 

Patrycja Łokczewska, kl.5a 

rok szkolny 2013/14 
 

 
Nawet Prezydent Wrocławia pan Rafał 

Dutkiewicz chciał mieć z nami zdjęcie! I ma! 

Wrocław 
Wrocław to przyszła kultury stolica. 
W jego centrum dumnie wznosi się 

Iglica. 
Sky Tower dziś jej dorównuje, 

a szczyt jego chmury kłuje. 
Krasnale, co niższy poziom 

zamieszkują, 
we Wrocławiu świetnie się czują. 

Polskie dzieje w Panoramie 
ukazane są na ścianie, 

a fontanna, co się multimedialną 
zowie, 

chętnie o tym nam opowie. 
W zoo żyrafy i słonie 

żyją jak na natury łonie. 
Rynek - skrywa tajemnice, 
o których nawet nie śnicie! 
Do Wrocławia zapraszamy! 
Serdecznie Was powitamy! 

Zuzanna Zawierucha, kl.6b 

rok szkolny 2014/15 
 

Wrocławski rynek 
Ach, nasz Rynek wiekowy, 

na którym Ratusz stoi zabytkowy! 
Zawsze, gdy przechodzę obok niego, 

dech mi zapiera jego wdzięk 
wyjątkowy. 

Dużo tam też sklepów, restauracji 
i fontann szklanych i kamiennych. 

Mógłbym tam chodzić dniami 
i nocami, 

a wiatr by powiewał moimi włosami. 
Poszedłbym od Fredry do Placu 

Solnego... 



Nr 1/2015, SP nr 40 w ZSP nr 4 we Wrocławiu 

Wydanie jubileuszowe                    www.zsp4.wroclaw.pl 5 

Zaproś tam rodzinę, kochany kolego! 
Piotr Przerwa i Krzysztof Bagiński, 

kl.6b, rok szkolny 2012/2013 
 

Wrocławskie czary 
Wakacje we Wrocławiu? 
Oczywiście! Wrocławskie krasnale, 
teatry, kina, sklepy. Atrakcji nie 
brak! Chociaż wakacje minęły, 
warto tu przyjechać choć na 
weekend!  
Czytając myślicie: - Czy trzeba być 
przyjezdnym, by to docenić? - 
Oczywiście, że nie! Również 
mieszkańcy, tacy jak my wrocławianie, 
znajdą w swoim mieście wiele 
intrygujących ciekawostek. Wybierzcie 
się do Aquaparku, przespacerujcie się 
nadodrzańskimi promenadami, 
sprawdźcie, ile mamy pięknych 
parków... Jest tu też wiele placów 
zabaw. Moc wrażeń! Czego tu nie 
brak? We Wrocławiu - nie brak 
atrakcji! Zapraszam! 

Julia Rorot, kl.4b, 
rok szkolny 2013/14 

 

 
A co to za ciekawe zdjęcie? Pięć lat temu 

świętowaliśmy 65 lecie szkoły!  

Moja szkoła za 50 lat... 
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. 

 
Rysowała Julia Szalla - kl.4a 

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 instru-
mentami. Na drugim piętrze ulokuje 
się inne klasy do różnych potrzebnych 
przedmiotów. 
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Najwyżej znajdzie się wielki wulkan, 
po którym będzie można się wspinać, 
tor przeszkód z piłeczkami i duże okno, 
przez które zobaczymy stadninę. 

Na dachu szkoły będzie lądowisko. 
Stamtąd balonem dzieci polecą na 
wiele wycieczek. Ta szkoła będzie 

naprawdę super! 
 
Tak wyobrażała sobie przyszłość szkoły 
Karolina Zapalska z kl.4b w roku 
szkolnym 2013/14. 
 

UWAGA!!! WYWIAD!!! 
Ważnym wydarzeniem w życiu naszej 

szkoły jest coroczny festyn 
środowiskowy. Ostatnio gościliśmy 
mistrzynię olimpijską panią Renatę 

Mauer-Różańską. Nasza dziennikarka, 
Zuzanna Łazowska, przeprowadziła 

z nią wywiad 27.09.2014 r. 
- Dzień dobry! Nazywam się 

Zuzanna Łazowska i chciałabym 
przeprowadzić z Panią krótki wywiad. 

-Dzień dobry! Ja nazywam się 
Renata Mauer-Różańska i z przy-
jemnością odpowiem na Twoje 
pytania. 

- Ma Pani imponujące osiągnięcia 
w swojej dziedzinie sportu. Jakie cechy 
należy kształtować w sobie już od np. 
mojego wieku, czyli 11 lat, aby później 
spełniać swoje marzenia? 

-Jak byłam w Waszym wieku, to 
zawsze byłam bardzo dokładna, wręcz 
dążyłam do bycia perfekcyjną i bardzo 

lubiłam coś tworzyć. Lubiłam też 
pomagać koleżankom i kolegom, to 
była dla mnie wielka przyjemność. 
Myślę, że to, co robiłam już wtedy, 
pomogło mi w późniejszych latach, bo 
dążenie do perfekcyjności jest bardzo 
potrzebne też w sporcie np. takim jak 
strzelectwo. Trener nie wszystkiego 
może nas nauczyć. Trzeba myśleć 
samodzielnie, rozwiązywać problemy, 
współpracować z ludźmi, uczyć się od 
nich na ich doświadczeniach, szukać 
odpowiedzi i podpowiedzi, rozmawiać 
i współpracować. 

-W jaki sposób zainteresowała się 
Pani się strzelaniem jako sportem? 
Strzelectwo nie kojarzy mi się z ko-
bietami… 

-Wiesz, że kobiety strzelają lepiej 
od mężczyzn? Faktem jest, że 
większość zawodników to mężczyźni, 
ale ilość to nie zawsze jakość. 
Odbywają się czasami zawody 
strzeleckie pomiędzy kobietami 
i mężczyznami i często to kobiety je 
wygrywają. Ja sama wygrałam takie 
zawody i byłam z siebie bardzo 
dumna…! 
Zawsze marzyłam o tym, aby znalazła 
się taka dyscyplina, w której 
mogłabym się realizować, bo nie mam 
wysokiego wzrostu. Dopiero jednak to 
marzenie się spełniło w liceum, gdzie 
trafiłam na nauczyciela przyspo-
sobienia obronnego - pana Zdzisława 
Stachyrę, który wybrał mnie do swojej  
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sekcji strzeleckiej, właściwe nawet 
przymusił, bo zagroził dwóją, jeśli się 
nie zgodzę. I tak zostało, a ja jestem 
mu za to wdzięczna. 

-Dobrze wiedzieć! Na Igrzyskach 
Olimpijskich w Atlancie wygrała Pani 
złoty medal dzięki wyjątkowemu 
spokojowi. Jaki jest Pani przepis  na 
nieuleganie nerwom przed ważnymi 
zawodami? Mnie trudno opanować 
stres przed sprawdzianem z przyrody, 
a  co dopiero Igrzyska Olimpijskie… 

- Powiem szczerze, że wcale nie 

byłam spokojna. Byłam zawiedziona 

po rundzie kwalifikacynej, bo na 40 

strzałów miałam aż pięć dziewiątek. 

Ich oddalenie od dziesiątek to 

zaledwie setne milimetra. Weszłam 

jednak do finału, ale z wynikami 

identycznymi jak cztery inne 

zawodniczki. W finale każdy strzał 

oceniany był do 0,1punktu. Nie 

wystarczyła dziesiątka, musiała być 

dziesiątka perfekcyjna. Przed ostatnim 

strzałem pomyślałam „Boże, żeby 

choć jeden strzał był idealny, żebym 

wiedziała, że zwycięstwo zaw-

dzięczam sobie”. Skupiłam się tylko 

na tym strzale, na niczym innym. 

I rzeczywiście, wynik był 10,7, czyli 

sam środek dziesiątki i to on przesądził 

o zwycięstwie. 

- Czy sport to całe Pani życie, czy 

też może ma Pani inne 

zainteresowania? 

-Moim problemem zawsze był 

nadmiar zainteresowań! Nigdy nie 

mogłam się zdecydować, co wybrać. 

Gdyby nie sport, byłabym zapewne 

konserwatorem zabytków architektury, 

bo liceum o takim profilu kończyłam. 

Zawsze lubiłam też taniec, górskie 

wycieczki, spotkania z ludźmi, 

z młodzieżą, z dziećmi. To lubię 

najbardziej. 

-Jako nauczyciel staje Pani przed 
dużym audytorium młodych ludzi? Czy 
łatwo się z nimi pracuje? Nie 
rozmawiają na wykładach? 

-Mam zajęcia ze studentami 
i zdarza się, że nie zachowują się 
lepiej, niż dzieci na lekcjach Ale 
staram się z nimi rozmawiać 
o ciekawych tematach, włączać do 
dyskusji, zainteresować tematem, 
który wykładam. Nie mogę na nich 
narzekać… 

-Dziękuję za wywiad! Bardzo miło 
było mi Panią poznać. Do widzenia! 

-Ja również Ci dziękuję. Do 

widzenia! 

Zuzanna Łazowska, kl.5a 
rok szkolny 2014/2015 

 

W wolnym czasie... 

 
Niestraszne nam górskie szczyty! 

Poznajemy nasz region! 



Nr 1/2015, SP nr 40 w ZSP nr 4 we Wrocławiu 

Wydanie jubileuszowe                    www.zsp4.wroclaw.pl 8 

Zapraszamy do kuchni! 

 
 

Młodzi dziennikarze przygotowali też 
kilka propozycji kulinarnych. Oto one. 

 
Naleśniki meksykańskie 

 Porcja dla 4 osób. 
Naleśniki meksykańskie to zwykłe 
naleśniki wypełnione specjalnym 
farszem i zapieczone w piekarniku. 
Farsz: 
- 70 dag mięsa mielonego 
- pół puszki kukurydzy 
- 1 duża czerwona papryka 
- 1 cebula 
- koncentrat pomidorowy 
przyprawy: 
- gyros 
- ostra papryka 
- sól 
Przygotowanie: 
Najpierw smażymy mielone mięso na 
patelni. Potem dodajemy pokrojoną 
w kostkę paprykę i cebulę. Następnie 
dodajemy przyprawy (im więcej ostrej 
przyprawy tym danie smakuje lepiej) 
i koncentrat pomidorowy i dusimy  

przez piętnaście minut na małym 
ogniu pod przykrywką. 
Na koniec dodajemy kukurydzę, 
mieszamy i zawijamy w naleśniki. 
Piekarnik nagrzewamy do 1500 
i pieczemy naleśniki kilkanaście minut, 
aż staną się lekko chrupiące. 
Podajemy z sałatą i sosem 
czosnkowym. 
 

 
Zdrowy deser "Bałagan" 

Bałagan to danie w formie kisielu. 
 
Składniki: 
- pół kilograma suszonych śliwek 
- garść suszonych jabłek 
-maliny, truskawki, agrest i jagody 
w syropie (najlepiej przygotować je 
w lecie) lub mrożone  
- 3-4 łyżki mąki ziemniaczanej 
- cukier do smaku 
 
Najpierw gotujemy kompot 
z suszonych owoców. Następnie 
dokładamy owoce razem z zalewą 
i dalej gotujemy przez kilka minut. 
Potem zagęszczamy kompot mąką 
ziemniaczaną i dodajemy cukru do 
smaku. Bałagan powinien mieć 
konsystencję kisielu. Można go jeść na 
zimno i na ciepło. 
 

Opracowanie przepisów –  
Rafał Fojud, kl.5b 
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GIMNASTYKUJ SWÓJ UMYSŁ! 
Chcemy Was przekonać, że nie tylko 
o ciało należy dbać. Warto ćwiczyć 
też umysł. 
Odczytaj litery od największej do 
najmniejszej, a otrzymasz słowo za-
wierające trudność ortograficzną. 

Nażók 

............................................... 

rókWaż 

............................... 

Rheuazżc 

.................................. 

żAÓGWAKL 

............................... 

zeOhcr 

......................................... 

raŻayf 

..................................... 
Rebusy opracował  

Kamil Dębicki, kl.6b 
 

Zrób to sam! Zrób to sam! 

 
Zuzanna Łazowska, kl.5a 

rok szkolny 2014/2015 

KOMÓRKOWIEC 
W Komórkowcu można nosić 

telefon albo coś innego. 

Komórkowiec to pokrowiec, 

przyda się każdemu ! 

Potrzebne materiały i narzędzia: 
- niestrzępiąca się tkanina w paski lub 
kropki 
- filc lub inny materiał do podklejenia 
- kawałki kolorowych tkanin na łapki, 
oczy i twarz 
- klej do tkanin i taśma dwustronna 
- nożyczki i igły 
- kolorowa mulina 
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Oto instrukcja, jak zrobić 
Komórkowca. Postępuj zgodnie z nią 

i z moimi wskazówkami! 
1. Wytnij elementy, z których uszyjesz 
pokrowiec, sprawdź czy zmieści się 
w nim twój telefon. 
2. Do twarzy Komórkowca doklej 

oczy i nos. 

3. Twarz i łapki przyklej do 

prostokąta wyciętego z tkaniny 

w paski lub w kropki. 

4. Teraz podklej sztywnym ma-
teriałem przednią część pokrowca. 
5. Złóż równo obie części i zszyj je 
ściegiem dzierganym. 
6. Doszyj do Komórkowca pasek, na 
którym można będzie nosić telefon. 
 

W naszej szkole zawsze pamiętamy 
o świętach, rocznicach, tradycjach... 

 
Tak upamiętniliśmy rocznicę odzyskania 

niepodległości w 2012 roku 

 
Lubimy taniec 

 
Na stadionie miejskim z krasnalami! 

 

KAŻDY MOŻE BYĆ POETĄ! 
To konkurs, w którym tradycyjnie co 

roku bierzemy udział! Oto próbka 
naszej twórczości. 

 

Siedzi ona na bambusie, 
Ma dwie dziurki w swym surducie, 
Biało-czarny ma melonik,  
oczka czarne jak perełki,  
Bardzo lubi też grać w pchełki.  
Czy wiesz, kto to, miły smyku? 
To miś panda w meloniku! 

Inga Zając, kl.6b 
 

Kim jestem? 
 

Jestem podróżniczką. 
Zwiedzam dalekie kraje. 

Poznaję ich tradycje i obyczaje. 
 

Jestem wojowniczką. 
Próbuję wygrać bitwę „Szkoła”. 

Raz jestem smutna, a raz wesoła. 
 

Jestem skautką 
W życiowej szkole przetrwania. 
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Co dzień rozwiązuję niełatwe 
zadania. 

 
Jestem kosmonautką. 

Bujam wiecznie w chmurach. 
Życie mnie prowadzi po 
gwiezdnych dziurach. 

 
Jestem marzycielką. 

Mam WIELKIE pragnienia, ale 
chyba zacznę tabliczką mnożenia.  

Zuzanna Ogonowska, kl.6b 
 

 
Rysował Kamil Siek - kl.5a 

 

Wracam już ze szkoły 
i lekcje mam  do odrobienia... 
Może najpierw znajdę  
coś do przegryzienia? 
Wyciągam piórnik, zeszyt,  
siedzę nad zadaniem.  
Kiedy wreszcie się skończy  
moje mędrkowanie? 
Najpierw język polski,  
Bo to trudna sprawa. 
Następna będzie matma, 
To lepsza zabawa 
W planie teraz przyroda. 
Świat zwierząt i roślin, 

który fascynuje mnie  
od lat najmłodszych! 
Historia, dzieje naszych przodków, 
królów i rycerzy - 
To potrafi wciągnąć  
sporą część młodzieży... 
No, dobrze, wystarczy,  
mózg przestał pracować.  
Czas na jutro książki  
do szkoły spakować. 

Kacper Kamiński, kl.6b 
 

Indianin 
Pewien Indianin ze szczepu 

Umba - Dumba 
Zakochał się w czarnej księżniczce 

imieniem Makumba. 
Chodził, jeździł i szukał 

podróżnej, 
lecz skończyło się to na bieganinie 

próżnej. 
A Makumba - najszczęśliwsza 

w świecie 
Siedzi sobie spokojnie w pociągu 

w berecie. 
Rafał Zdobylak, kl.6b 

 

Czarny kot 
Noc 

Wlazł na płot 
Noc 

Miauczy rzewnie 
Noc 

Dostał butem 
Gwiazdy 

Noc 
Mikołaj Ledniowski, kl.6b 
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MY SIĘ NIGDY NIE NUDZIMY! 
 

 
W Srebrnej Górze woleliśmy eksperymentować, 

niż narzekać... 

 
A to - drużynowy bieg na nartach - chyba 

najzabawniejsza dyscyplina podczas festynu 
(zaraz po rzucie beretem!) 

  

 
Nie ma nic pyszniejszego od własnoręcznie 

upieczonej nad ogniskiem kiełbaski! 

 
Inspektor Lew potwierdza: - Tak, SP 40 to 

bezpieczna szkoła! 
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