
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                



 

 

„MALI WIELCY” 

TWORZĄ! 

Tutaj znajdziecie wiersze i opowiadania 

napisane i nadesłane do nas przez 

uczennice oraz uczniów naszej szkoły. 

Piszesz, malujesz, tworzysz komiksy? 

Twoje dzieło też się może tutaj znaleźć! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateusz Maniecki,                                                                       

kl. V 

MOJA MAŁA OJCZYZNA 

Tutaj cały mój świat, 
tutaj mieszkam kilka lat, 
tu są moja mama i tata, 
tutaj spędziłem najpiękniejsze lata, 
tu żyli moi kuzyni, 
tu wykrawałem potwora z dyni. 
 
Czuję się tu swobodnie, 
tutaj jest mi wygodnie, 
pośrodku lasu, w małej miejscowości, 
mamy tutaj wielu gości. 
 
To moje miejsce, 
to moja kraina, 
tutaj - moja rodzina. 
 
Kocham ten spokój, kocham ten obiekt, 
kocha ten dom każdy Nasz człowiek. 
 
To miejsce niech każdy dziś pozna, 
tutaj jest moja mała ojczyzna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DZIAŁO SIĘ! KALENDARIUM SZKOLNE 

 

8-10 listopada 2021 r. – wycieczka do Warszawy                            

klas IV-VIII; 

10 listopada – 2021 r. – wycieczka do Rogalina                           

                                   i Kórnika klas I-III; 

10 listopada – 2021 r. – lekcja patriotyczna dla dzieci  

Przedszkolnych; 

23 listopada 2021 r. – andrzejki  szkolne; 

25 listopada 2021 r. – Dzień Pluszowego Misia w 

Przedszkolu; 

29 listopada 2021 r. – andrzejki w przedszkolu; 

30 listopada 2021 r. – wycieczka przedszkolaków do 

Krainy Alvina w Nowym Tomyślu; 

6 grudnia 2021 r. – wizyta Świętego Mikołaja                                 

w przedszkolu; 

6 grudnia 2021 r. – spotkanie z górnikiem Eugeniuszem 

Tyszkowskim z okazji Barbórki; 

2 grudnia 2021 – występ naszej szkoły na Jarmarku  

Bożonarodzeniowym w Opalenicy; 

8 grudnia 2021 r. – wyjazd do Kina za Rogiem w    

   Opalenicy na film „Cudowny chłopak”. 

 



WARSZAWA JEST OK!                                                                                

WIELOGŁOS Z WYCIECZKI SZKOLNEJ 

 

 

Pomiędzy 8 i 10 listopada 

2021 r. nasza szkoła 

zorganizowała wyjazd do 

Warszawy, zrealizowany dzięki 

dofinansowaniu z Ministerstwa 

Edukacji i Nauki, pozyskanemu 

w ramach programu „Poznaj 

Polskę”. Przez 3 dni dzieciaki 

miały okazję obejrzeć 

naprawdę wiele, ujrzeć wiele 

ciekawych i zabytkowych 

miejsc, poznać historię – tę 

dalszą i bliższą, a także po 

prostu świetnie się bawić. 

Wrażeniami z pobytu w stolicy postanowili podzielić się uczniowie oraz uczennice szkoły. Zapraszamy do 

lektury! 

 

Carmen Kozłowska, kl. VII: 

Wyjazd był zaplanowany na poniedziałek rano. Za każdym razem, kiedy pomyślałam o tym, że przez 

trzy dni będę zwiedzać Warszawę u boku 

swoich przyjaciółek, czułam nieopuszczające 

mnie podekscytowanie. Wiedziałam, że te 

trzy dni będą wspaniałym przeżyciem i 

instynkt mnie nie zawiódł. O 5:40 dotarłam 

pod szkołę, a gdy wybiła godzina 6:00, 

zobaczyliśmy podjeżdżający autobus.  

O dwunastej dotarliśmy do 

Warszawy i wysiedliśmy przy Europejskim 

Domu Spotkań Młodzieży, czyli miejscu, 

gdzie mieliśmy zarezerwowany nocleg. 

Każdy odebrał swoją torbę, a gdy bagażnik 

był już pusty, zostawiliśmy bagaże w hostelu 

i udaliśmy się na obiad. Dzień spędziliśmy na 

zwiedzaniu wielu intrygujących miejsc, a 

wieczorem opiekunowie zabrali nas na wieczorny spacer.  

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od uliczek Starego Miasta, gdzie mogliśmy podziwiać kamienice 

odbudowane na wzór przedwojennej architektury, a także wejść do kilku świetnych sklepów z pamiątkami. 

Następnie udaliśmy się na plac Zamkowy, który znajduje się pomiędzy Krakowskim Przedmieściem i ul. 



Świętojańską. Został wytyczony w latach 1818-1821 według projektu Jakuba Kubickiego. Drugim miejscem 

odwiedzonym przez nas był Pałac Prezydencki, przed którym stoi pomnik księcia Józefa Poniatowskiego. 

Ostatnim przystankiem tego magicznego wieczoru był Plac Defilad, gdzie w ciszy oddaliśmy cześć polskim 

bohaterom przez Grobem Nieznanego Żołnierza.  

 

Katarzyna Michalak, kl. VII: 

 W dniach 8-10 listopada klasy IV-VIII wybrały się do Warszawy. W dniu wyjazdu już o godz. 5:40 

wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami – panią Renata Białobocką i panami Romanem Szwechłowiczem oraz 

Karolem Piotrzkiewiczem – zgromadzili się pod szkołą. 20 minut później nasza grupa wyjechała w stronę 

Warszawy. Podczas drogi było kilka postojów, aby się posilić i przewietrzyć. Do stolicy dotarliśmy ok. godz. 

12:00.  

 Po odstawieniu walizek do hotelu i zjedzeniu obiadu, podzieliliśmy się na dwie grupy. Klasy VI-VIII udały 

się do Muzeum Powstania Warszawskiego, a klasy młodsze do Muzeum Neonów. Ja byłam w grupie pierwszej. 

Podczas zwiedzania muzeum zrywu niepodległościowego z 1944 r. ujrzeliśmy m. in.: autentyczną legitymację 

żołnierską, samoloty, broń, ubrania z tamtego okresu, a także zabytkowy zegar wskazujący godzinę „W”. 

 Prócz tego mogliśmy ujrzeć zrekonstruowaną drukarnię, stworzoną na potrzeby działań Polski 

Podziemnej, motocykle z tamtych czasów, salę kinową, wejście i wyjście do kanałów, którymi uciekali 

powstańcy, fragmenty ekspozycji ukazującej oblicze terroru niemieckiego oraz motto muzeum – słowa Jana 

Stanisława Jankowskiego, polskiego działacza politycznego: „We wanted to be free and owe this freedom to 

nobody”, co w języku polskim można przetłumaczyć jako: „Chcieliśmy być wolni i nikomu tej wolności nie 

zawdzięczać”. 

 Wydaje mi się, że 

zwiedzając to miejsce, 

odbyliśmy całkiem ciekawą 

lekcję historii. 

 

Weronika Krajewska, kl. VII: 

Jedną z 

niewątpliwych atrakcji 

warszawskiego wyjazdu 

była lekcja muzealna w 

Muzeum Narodowym. Po 

dotarciu na miejsce, 

poczekaliśmy chwilę na 

panią przewodnik, która miała prowadzić zajęcia. Przed zwiedzaniem przedstawiono nam zasady zachowania, 

których należy przestrzegać w takim miejscu. Następnie przeszliśmy do działu poświęconemu historii i 

zabytkom starożytnego Egiptu, gdzie uczniowie naszej szkoły dostali kartę z zadaniami do rozwiązania w 

trakcie lekcji.  

W dziale egipskim mogliśmy podziwiać takie unikatowe przedmioty jak np.: starożytne posągi, 

sarkofagi, prawdziwą mumię bądź przedmioty, które wkładano królom po śmierć do sarkofagu oraz 

przedmioty, które pomagały w mumifikacji ludzi. Tam po krótkim wstępie przybliżającym historię niektórych 

przedmiotów zrobiliśmy pierwsze zadanie z karty pracy. Następnie poszliśmy do następnego działu, w którym 

tematem wiodącym była starożytna Grecja. Tam mogliśmy podziwiać posągi przedstawiające starożytnych 

bogów oraz przedmioty, których używano w tamtych czasach. Dowiedzieliśmy się również paru rzeczy o tych 

przedmiotach oraz o tym, do czego służyły. 



 Następnie przeszliśmy do sali ze sztuką średniowieczną, w 

której były podobizny Jezusa ukrzyżowanego oraz piety ukazujące 

zbawiciela i Maryję. Tam też zobaczyliśmy obraz pod tytułem 

„Ołtarz Jerozolimski” wykonany przez nieznanego artystę w latach 

ok. 1495-1500.  

Nasza przygoda w muzeum skończyła się przy ekspozycjach 

ze sztuką użytkową: wpierw podziwialiśmy oświeceniowy serwis 

obiadowy, a następnie przeszliśmy do działu z użytkowymi 

akcesoriami epoki PRL-u. Uczniowie byli pełni podziwu, że tak 

odległe od naszych czasów zabytki mogą być prezentowane w tak 

dobrym stanie. Podczas drogi do hostelu, dyskutowaliśmy między 

sobą a tym pięknym oraz ciekawym miejscu. 

 

Kornel Ogrodowicz, kl. VII: 

Podczas drugiego dnia pobytu w stolicy udaliśmy się do 

Centrum Nauki Kopernik, a wizytę w tym miejscu zaczęliśmy od 

planetarium, gdzie obejrzeliśmy fantastyczny film o kosmosie, 

ukazujący jak wielki jest nasz wszechświat i jaka mała jest nasza 

Ziemia. 

Po tym niezwykłym seansie udaliśmy się do głównej 

ekspozycji Centrum Nauki Kopernik. Na zwiedzanie i zabawę przeznaczono nam ponad godzinę. Mogliśmy się 

rozdzielić i każdy z nas miał możliwość samodzielnego odkrywania tajemnic tego miejsca. Gdy rozpocząłem 

zwiedzanie, od razu moją uwagę przykuły ogromne „firany” fruwające w powietrzu dzięki podmuchom 

sprężonego powietrza, a zaraz obok stał niesamowity samochód rodem z filmów fantastyczno-naukowych.  

Jeszcze więcej atrakcji czekało na nas na piętrze, jak chociażby dziwne pomieszczenie, które dzięki 

nieco pochylonej podłodze tworzy ciekawe złudzenia i mocno działa na zmysł równowagi. Dzięki różnym, 

często bardzo pomysłowym 

eksponatom, mogliśmy się przekonać, 

jak łatwo można oszukać ludzkie 

postrzeganie świata.  

Centrum Nauki Kopernik 

okazało się tak ciekawe, że można by 

spędzić tam cały dzień i wcale się nie 

nudzić. Jednak wycieczka rządzi się 

swoimi prawami i po przeszło godzinie 

opuściliśmy to miejsce oraz udaliśmy 

się wzdłuż Wisły w kierunku Starego 

Miasta. 

Natomiast ostatniego dnia 

wybraliśmy się do Łazienek 

Królewskich, w których zaciekawiły 

nas przede wszystkim… wiewiórki -  

bardzo przyjazne i zupełnie nie zwracające uwagi na zwiedzających ludzi.  Po drodze mijaliśmy piękne zbiorniki 

wodne oraz mosty, przy których karmiliśmy gołębie i kaczki, przez kilka minut. Następnie udaliśmy się do 

Muzeum Fryderyka Chopina, które dzięki bardzo interaktywnej ekspozycji w ciekawy sposób przybliżyło nam 

sylwetkę tego kompozytora. 



Julia Sulżyk, kl. V: 

Ciekawym doświadczeniem w Warszawie było odwiedzenie Muzeum Neonów, znajdujące się przy ul. 

Mińskiej 25, które zajmuje się m. in. przechowywaniem i odratowywaniem zabytkowych neonów. 

 Chociaż z zewnątrz budynek wyglądał niepozornie - zbudowany z surowej cegły, w środku skrywał 

sporo ciekawych rzeczy. Po wejściu do pomieszczenia zostawiliśmy kurtki na wieszaku i skierowaliśmy się ku 

ekspozycji. Pani, która nas oprowadzała, przedstawiała nam historię, budowę i sposoby zastosowania neonów, 

a także okoliczności, w jakich stały się one własnością muzeum. , usiedliśmy. 

 Jednym z ciekawszych eksponatów był neon przedstawiający syrenkę warszawską, czyli symbol 

Warszawy. Za nią  stare krzesła kinowe, dodawało to klimatu temu miejscu. Usiedliśmy, wtedy był czas na 

pytania. Następnie kierowaliśmy się do kasy, można tam było kupić pamiątki związane z tym muzeum. Na 

koniec się spakowaliśmy i wyszliśmy. 

 

Dodajmy, że nie były to wszystkie atrakcje przygotowane dla wycieczkowiczów: młodzież mogła jeszcze 

ujrzeć Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, wjechać na XXX piętro Pałacu Kultury i 

Nauki, a także najzwyczajniej w świecie spędzić wspólnie czas. I to chyba – po niemal rocznym nauczaniu on-

line – była największa wartość tego wypadu. 

 

 

 



 

JUBILEUSZ, SZKOŁA I SPORT 

Rozmowa z dyrektorem Leszkiem Fertigiem 

 

Z okazji przypadającego na ten rok szkolny 125-lecia naszej szkoły, uczennice z klasy VIII, 

Adrianna Kocik i Natalia Majkowska, przeprowadziły wywiad z naszym dyrektorem – panem 

Leszkiem Fertigiem. Jak sprawdziły się w roli dziennikarek? Sprawdźcie sami. 

Dodamy, że w kolejnych numerach „Bat News” będzie można przeczytać rozmowy z innymi 

pracownikami naszej placówki.  

 

Adrianna Kocik: Jakie atrakcje przewiduje Pan w związku z jubileuszem 125-lecia istnienia Szkoły 

Podstawowej w Kopankach? 

Leszek Fertig: Musimy sobie zadać pytanie, czy to faktycznie są tylko i wyłącznie moje plany. 

Oczywiście, to ja wyszedłem z propozycją organizowania imprez jubileuszowych, lecz o tym, jakie one 

będą, jaką formę przybiorą, decydują w dużej mierze nauczyciele oraz uczniowie. Jakie zatem atrakcje 

przewidujemy? Chciałbym, abyście mogli spotkać się z nauczycielami, którzy pracowali tutaj wcześniej, 

poznali też zalety warunków, w których wy możecie się uczyć, oraz zobaczyli jakie zaszły zmiany w 

przeciągu okresu funkcjonowania naszej placówki. A co do pozostałych atrakcji dla was: chyba będzie 

najlepiej Was zapytać, jakie chcielibyście mieć atrakcje związane z tym wydarzeniem? I mam nadzieję, 

że jeśli moja wypowiedź znajdzie się w owym wywiadzie, to również znajdą się wśród uczniów osoby, 

które wyjdą z ciekawymi propozycjami. 

 

Natalia Majkowska: Kiedy postanowił Pan zostać nauczycielem? 

Leszek Fertig: Oj, to było wiele lat temu… Wiem tylko, że po ukończeniu liceum ogólnokształcącego już 

wiedziałem, że dalszą edukację będę kontynuował w szkole pedagogicznej. I był to rok 1984. 

 

A. K.: A co najbardziej Pan lubi w swojej pracy? 

L. F.: Co lubię? Chyba to, że oferuje ona bezpośredni kontakt zarówno z uczniami, jak i nauczycielami. 

Że mogę rozwiązywać najróżniejsze problemy jednej i drugiej grupy. Ważnym elementem jest też 

kontakt z rodzicami oraz pomoc w rozwiązywaniu ich najróżniejszych dylematów. Dodać chyba warto 

pewną złotą myśl, dotyczącą pracy w szkole: „nauczycielem się jest, dyrektorem się bywa”. I wydaje mi 

się, że u mnie również na pierwszym miejscu stoi bycie nauczycielem i realizacja pasji nauczania. Nawet 

jeśli przyjdzie kiedyś taki czas, że przestanę być dyrektorem, to nauczycielem będę zawsze. 

A. K.: A dlaczego zdecydował się Pan na bycie dyrektorem? 

L. F.: Dlaczego…? Bo chciałem coś zmienić i uważałem, że z pozycji dyrektora owych zmian można 

dokonywać o wiele łatwiej. Chociaż teraz z perspektywy czasu widzę, że nie każdą decyzję da się tak 



łatwo przeforsować i często samemu trzeba dokonywać wyborów, które okazują się bardzo odległe od 

początkowych założeń. 

N. M.: A jakie są zalety oraz wady pracy dyrektora szkoły? 

 

L. F.: Zacznijmy od zalet: niewątpliwie jest nią możliwość kształtowania życia szkoły oraz rozwiązywania 

problemów, które pojawiają się w tej specyficznej instytucji, jaką jest szkoła. Natomiast główną wadą 

jest z pewnością deficyt czasu wolnego. 

N.M.: A skoro jesteśmy już przy czasie wolnym… Jakie jest Pana hobby? 

L. F.: Tym, co bardzo lubię robić w domu i na co staram się znaleźć czas, jest czytanie książek. 

A. K.: A czy prócz literatury ma pan inne pasje? 

L. F.: Jeśli tylko mogę, spędzam czas na świeżym powietrzu. Bardzo lubię grać w tenisa, jeździć 

rowerem oraz organizować najróżniejsze wyprawy, gdzie można spędzić aktywnie czas poza murami i 

zażyć trochę fizycznego wysiłku. Poza tym nadszedł w moim życiu taki czas, że jestem już dziadkiem. I 

gdy obecnie patrzę na naszą szkołę, zastanawiam się wtedy, co chciałbym w niej zmienić również dla 

mojego wnuka. 

 

N.M.: A co Pan robił, nim został dyrektorem naszej szkoły? 

L. F.: Nim zostałem dyrektorem, byłem nauczycielem. Jak mówiłem już wcześniej, po ukończeniu 

liceum rozpocząłem edukację w szkole pedagogicznej. Później rozpocząłem kolejne studia, lecz 

jednocześnie podjąłem już wtedy pracę nauczyciela. I swoją przygodę z tym zawodem rozpocząłem od 

najmłodszej grupy szkolnych uczniów, czyli sześciolatków. 

A. K.: To może teraz wróćmy do czasów, gdy to Pan był uczniem. Który z przedmiotów lubił pan w 

szkole najbardziej, a który sprawiał Panu trudności? 

L. F.: Gdyby tak spojrzeć na cały przebieg mojej edukacji, to chyba najwięcej trudności sprawiał mi język 

francuski. A jaki przedmiot lubiłem najbardziej: oczywiście, że wychowanie fizyczne, ale też bardzo 

lubiłem język polski i historię. 

N. M.: A jakie są Pana plany związane z przyszłością naszej szkoły? 

L. F.: Chciałbym, by przy naszej szkole powstała sala gimnastyczna, w której nie tylko moglibyście 

realizować lekcje wychowania fizycznego, ale też spędzać swój wolny czas. Podobnie jak na boisku 

szkolnym, które jest otwarte w okresie letnich wakacji. Sala natomiast byłaby dla was otwarta również 

zimą, byście wtedy również mogli realizować swoje sportowe pasje. 

 

N. M.: To już koniec naszych pytań. Dziękujemy serdecznie za rozmowę. 

L. F.: Już koniec? Powiem wam, że kilkoma pytaniami mnie mocno zaskoczyłyście.  

 

 



 

GALERIA PRZEDSZKOLAKA 
 

Nasi najmłodsi uczniowie również nie próżnowali i zarówno w listopadzie, jak i grudniu czekało na nich 
mnóstwo atrakcji: 
 

 

10 listopada maluchy poznawały 
symbole narodowe, śpiewały nasz 
hymn, a także wykonywały prace 
plastyczne.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 listopada przedszkole 

zapełniło się pluszakami, a to 

za sprawą Dnia Pluszowego 

Misia, bardzo chętnie 

obchodzonego przez 

wszystkie dzieciaki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 listopada przedszkolaki miały 

okazję poznać najsłynniejsze 

wróżby andrzejkowe. Było bardzo 

klimatycznie, zaś wróżby zdradziły 

najmłodszym m. in. jaki będzie ich 

przyszły zawód. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czym byłby 6 grudnia bez wizyty Świętego Mikołaja. Jak widać na zdjęciu powyżej, w Kopankach 

Mikołajów było wtedy całe przedszkole! 

 

 

 

 



 

30 listopada okazał się dla dzieci 

przedszkolnych dniem pełnym zabawy, ruchu i 

radości, a to za sprawą wizyty w Krainie Alwina 

w Nowym Tomyślu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 grudnia nie tylko Mikołaj 

odwiedził dzieciaki, ale też 

najprawdziwszy górnik – pan 

Eugeniusz Tyszkowski, który 

opowiedział najmłodszym o 

trudach tego zawodu oraz o 

obchodach Barbórki, czyli 

święta tych, których praca 

odbywa się pod ziemią. Panu 

Eugeniuszowi towarzyszyła 

żona – pani Maria, która 

zagrała przedszkolakom kilka 

kolęd. 

 

 

 

 



 

KRZYŻÓWKA ŚWIĄTECZNA 

Wydrukujcie tę stronę naszej gazetki. Rozwiążcie krzyżówkę. Hasło wyślijcie na adres: 

pracepisemne007@gmail.com. 

Dla pierwszy trzech osób, które nadeślą poprawne odpowiedzi, przewidujemy drobne upominki.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wigilijna zupa z buraków. 

2. Łamiemy się nim z rodziną. 

3. Ryba morska podawana na zaostrzenie apetytu. 

4. Na niej bombki. 

5. Małe pierożki z grzybami. 

6. Pojazd Mikołaja. 

 

 

 

 

 

7. Składamy je bliskim na święta. 

8. 24 grudnia powinien sypać za oknem. 

9. Ona zaś powinna wtedy świecić na niebie. 

10. Przeddzień świąt zakończony uroczystą 

wieczerzą. 

11. Śpiewane przy wigilijnym stole. 

12. Na nim sianko i dodatkowe nakrycie. 

13. Ryba podawana tradycyjnie podczas wigilii. 
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NASZA HISTORIA 

Z KRONIKI SZKOLNEJ 

BRONISŁAWA CZOSNOWSKIEGO 

 

1939 

Nadszedł rok 1939. Niemcy kopanieccy stawali się butni. 

Odbywali tajne zebrania, których ówczesne władze Polski „nie mogły” 

odkryć. 

Wreszcie nadszedł pamiętny 1 września. Ulegając fałszywym 

nakazom ewakuacyjnym, ludność polska, poza małymi wyjątkami, ruszyła 

z dobytkiem na wschód, przy łunie pożaru opalenickiego młyna parowego. 

Lecz większość już po kilku dniach wróciła. Tymczasem Niemcy 

zorientowawszy się w sytuacji, po tygodniu wywiesili chorągwie ze 

swastyką, postawili szereg bram triumfalnych, a dnia 10 września witali 

hucznie pierwszego żołnierza niemieckiego. Wkrótce przybyło ich więcej, 

zajmując u „swoich” kwatery. 

 

POCZĄTKI RZĄDÓW NIEMIECKICH 

 Rozpoczęły się rządy niemieckie w Kopankach. Sołtysem został znany „szczekacz” […]. Polakom 

odebrano broń, radia i rowery. Przez pewien czas, zanim ukazała się pierwsza niemiecka gazeta, nie było 

żadnych oficjalnych wiadomości. Krążyły tylko „nieoficjalne” a uporczywe pogłoski o wojskach polskich, 

walczących gdzieś na linii Warszawa-Łódź – no i różne przepowiednie o… bliskim końcu Niemców, które 

utrzymywały się przez cały okres wojny. 

 

1940: PRZECHRZCZENIE KOPANEK NA „SANDORF” 

 W toku akcji zniemczania polskich nazw miejscowości na „urdeutch” przechrzczono i Kopanki na 

„Sandorf” (Sand-dorf? Od piasku?). Germanizacja zaczęła się zaznaczać na każdym kroku. 

 

SZKOŁA NIEMIECKA W KOPANKACH 

 Otworzono więc wpierw szkołę tylko dla dzieci niemieckich, prowadzona przez nauczycielkę polskiego 

pochodzenia, lecz polakożerczynię (sic!) […]. Dzieci polskie zostały z nauki szkolnej wyłączone. Powstają 

organizacje hitlerowskie: „SA” i „Hitlerjugend”. Gorliwi Niemcy ścinają drewniany krzyż z frontu szkoły i 

odczepiają dzwon dla odlania kul. Na długo przed tym usunęli już ołtarz z kaplicy szkolnej i zniszczyli 

przydrożny krzyż wioskowy. Ze szkoły wywożą i niszczą akta polskie, jak również starą kronikę szkolną, 

której niniejsza jest niedokładnym odtworzeniem.  



 

Niemieccy uczniowie. Zdjęcie z okresu okupacyjnego. 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie kaplicy szkolnej, wyświęconej w 1938 r. 

Ołtarz został usunięty przez niemieckich 

okupantów w roku 1940 r. 

 

 

 

 

 

 

 



DODATEK ŚWIĄTECZNY 

 

FRAGMENT JASEŁEK NAPISANYCH PRZEZ BRONISŁAWA CZOSNOWSKIEGO 

W 1946 r. Bronisław Czosnowski, pełniący ówcześnie funkcję kierownika szkoły, stworzył tekst 

świąteczny: „Bóg się rodzi. Jasełka w 7 odsłonach z inscenizowanej wiązanki kolęd i dialogów”. Powyżej 

możecie ujrzeć listę rozpisanych postaci, a jeśli ktoś bardzo uważnie się przyjrzy, odczyta również 

nazwiska osób, które wystąpiły w 1946 r. w owym przedstawieniu. 

 W 2021 r. mieliśmy ambicję ponownego wystawienia tego tekstu, lecz pandemia pokrzyżowała 

nasze plany. Mamy jednak nadzieję, że wraz z końcem 2022 r. uda nam się zrealizować to 

przedsięwzięcie. A tymczasem… prezentujemy fragment: 

 

Radujmy się, bracia mili, gdyż dziw nad dziwy – 

Swego syna zesłał na świat Bóg dobrotliwy. 

Przyszedł Bóg na świat, by zbawić nas – ludzkie plemię – 

Z mocy grzechu, przez to przyniósł radość na ziemię! 

 

Obietnice się spełniły od Boga dane, 

Gdy to Dziecię dla nas biednych z nieba zesłane: 

Wszak zbawiciel na nas zstąpił na ziemskie niwy 

Z tronu swego niebieskiego. On, Bóg prawdziwy. 



 

DRODZY UCZNIOWIE, 

KOCHANI RODZICE! 

WESOŁYCH ŚWIĄT!!!! 
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