
 

 



 

„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! 

Tym razem uczniowie klasy V pragną się 

pochwalić swoimi wariacjami na temat 

legendy o powstaniu Szkoły Podstawowej 

w Kopankach.  

Ponadto znajdziecie kolejny wiersz Oliwii 

z kl. VIII. 

 

*** 

Zosia, kl. V 

LEGENDA O SZKOLE W KOPANKACH 

 

Dawno, dawno temu żył sobie pewien chłop 

pochodzenia niemieckiego, który wędrował 

przez piaszczyste pola i lasy w poszukiwaniu 

miejsca na spokojne życie. Był już strasznie 

zmęczony i wycieńczony, dlatego też marzył                                

o miejscu, w którym mógłby wreszcie 

odpocząć. Przystanął na pewnej polanie, by 

tam wśród pagórków rozpalić ognisko, ogrzać 

się i pożywić. 

 O świcie mężczyzna postanowił ruszyć 

dalej. Podobało mu się, co prawda, to miejsce 

w lesie, lecz sam nie był w stanie niczego tam 

zbudować, a jego planem było osiedlić się 

gdzieś na stałe, założyć rodzinę i prowadzić 

spokojne życie. Doszedł wreszcie do małego 

miasteczka, gdzie z pomocą mieszkańców 

trafił do tamtejszego możnowładcy, który 

poparł jego pomysł wybudowania osady                         

w lesie oraz sprowadzenia niemieckich 

kolonistów.  

 Przybysze z odległych ziem zabrali się 

szybko do pracy. Wycieli sporą część lasu                          

i zaczęli stawiać drewniane oraz gliniane 

domy. Wreszcie wśród lasów powstała mała                      

i malownicza wioska, którą nazwano Kopanki. 

 Wieś początkowo była zamieszkiwana tylko 

przez ludność niemiecką, ale że zaczęły się w 

niej rodzić dzieci, mieszkańcy zaczęli myśleć                     

o zorganizowaniu dla nich nauki. Brakowało 

jednak budynku, który mógłby pełnić rolę 

szkoły. 

 Mężczyźni postanowili zbudować wpierw 

niewielką „szopę”, która miała być budynkiem 

szkolnym. Trzeba przyznać, że dzieci były z niej 

bardzo zadowolone. Śpiewały, biegały, uczyły 

się. Jednak z czasem budynek okazał się zbyt 

mały i nie był dość bezpieczny. Poza tym zimą 

trudno było go ogrzać, od listopada do marca 

dzieci niezbyt chętnie chciały tam chodzić. 

Ludność zatem kolejny raz zabrała się do 

wspólnej pracy, tym razem przy budowie 

dużej, murowanej szkoły. Zaczęto 

organizować niezbędne materiały: cegłę, 

glinę, okna, pokrycie dachowe. W końcu po 

roku ciężkiej pracy w samym środku wsi stanął 

piękny, jednopiętrowy budynek z dużymi 

oknami, ogrzewany i bezpieczny. Z czasem zaś 

do tej szkoły zaczęło przybywać coraz więcej 

dzieci, nawet z pobliskich wiosek. 

 Z roku na rok Szkoła Podstawowa                           

w Kopankach stawała się coraz piękniejsza.                         

Z czasem dorobiła się boiska, biblioteki, 

bardzo ładnego dziedzińca, a dzieci zaś uczą 

się w niej i bawią po dziś dzień. 

*** 

 

 

 



 

 

 

 

Mateusz, kl. V 

LEGENDA O POWSTANIU SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ W KOPANKACH 

 

Dawno, dawno temu na Polskę najechało 

niemieckie wojsko, zaś jeden z jego generałów 

postanowił wybudować w Kopankach 

tymczasową bazę dla swej armii. Miał jednak 

kaprys, by stworzyć ją w miejscu istniejącej już 

drewnianej szkoły. Po trwających cały rok 

pracach stanął tam jednopiętrowy, murowany 

budynek, w którym zamieszkał ów generał 

wraz z wiernymi żołnierzami. Innymi słowy – 

armia na dobre osiedliła się w Kopankach. Nie 

podobało się to mieszkańcom, jednak nie 

mogli nic zrobić. 

 Jednak pewnej nocy przez wioskę 

przelatywała para nietoperzy, które 

postanowiły wybrać sobie strych owego 

budynku na swój nowy dom. Nowym 

mieszkańcom zaczęły z czasem przeszkadzać 

odgłos ćwiczących i hałasujących żołnierzy. 

Nietoperze postanowiły się pozbyć męczących 

współlokatorów i pewnego dnia zaatakowały 

samego generała tej silnej armii. Pokąsały                              

i pokaleczyły go tak dotkliwie, że zmarł 

następnego dnia. Zaś armia pozbawiona 

dowódcy musiała wynieść się z Kopanek. 

Mieszkańcy odetchnęli z ulgą. Budynek stał się 

znowu szkołą, która – na cześć odważnych 

nietoperzy – została nieoficjalnie nazwana 

„Batmanówką”. 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oliwia, kl. VIII 

SZARA RZECZYWISTOŚĆ 

 

Zaatakowałeś niewinnych ludzi, 

zniszczyłeś ich kraj, 

zadałeś im cios prosto w serce. 

Po co to zrobiłeś? 

 

Ile dzieci musi płakać? 

Ile matek musi się bać? 

Ile mężczyzn musi walczyć? 

 

Do końca życia będziesz 

nosił ich krew! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DZIAŁO SIĘ! KALENDARIUM SZKOLNE! 

 

 

20 stycznia 2022 r.                              

– wycieczka do kina na nową 

odsłonę przygód Spider-Mana 

oraz na Tarnowskie Termy. 

22 stycznia 2022 r.                                    

– Dzień Babci i Dziadka. 

9 lutego 2022 r.                                          

– Dzień Pizzy                        

w przedszkolu                           

oraz klasie I. 

 

    14 lutego 2022 r. – szkolne walentynki. 

15 lutego 2022 r.                                   

– wyjazd do Poznania 

grup przedszkolnych oraz 

kl. I. do Muzeum 

Czekolady oraz na 

przedstawienie „Baśń                     

o trzech konikach”                      

w Teatrze Animacji. 

17 lutego 2022 r.                                    

– Dzień Kota w przedszkolu 

oraz kl. I. 

24 lutego 2022 r.                                                                                                          

– Tłusty Czwartek w naszej szkole połączony z balem karnawałowym                                              

w przedszkolu oraz klasach wczesnoszkolnych. 



 

 

28 lutego 2022 r. – Dzień Dinozaura w przedszkolu.  

28 lutego 2022 r. – rozpoczynamy organizowanie zbiórek żywności 

oraz najniezbędniejszych rzeczy dla uchodźców z ogarniętej wojną 

Ukrainy. 

Solidarni z Ukrainą! 

 

28 lutego – 4 marca 2022 r.                                                            – 

kosmiczny tydzień w grupie trzy-                                  i  

i czterolatków. 

7 marca 2022 r.                                                                                – 

Dzień Dentysty. 

17 marca 2022 r. – uczniowie klas I-III 

odwiedzili poznańskie Muzeum Rogala oraz 

Jump Arenę. 



 

 

18 marca 2022 r.                             

– kolejna zbiórka żywności 

dla uchodźców z Ukrainy. 

21 marca 2022 r.                                         

– pierwszy dzień 

wiosny połączony                         

z pracami 

porządkowymi, zabawami na świeżym powietrzu 

oraz przepyszną kiełbaską z grilla. Najmłodsze 

dzieciaki 

obchodziły również 

Dzień Kolorowej 

Skarpety, mający na 

celu uwrażliwić 

społeczeństwo na 

problemy osób z 

Zespołem Downa. 

1 kwietnia 2022 r.                                                                                                  

– Prima Aprilis oraz Dzień bez Plecaka. Zaś w klasach wczesnoszkolnych oraz 

przedszkolnych obchodzono Dzień Świadomości Autyzmu. 

 

 

 

 

 



 

 

MYŚLAMI CAŁY CZAS JESTEM W SZKOLE   

Rozmowa z panem Markiem Kornatowskim 

                                                                        

 

Z końcem stycznia grono pedagogiczne oraz uczniowie 

pożegnali pana Marka Kornatowskiego, wieloletniego 

konserwatora w naszej szkole, który dwa miesiące temu przeszedł 

na zasłużoną emeryturę. Na wysokości zadania stanęła Zosia 

Woźniak z klasy V, wnuczka pana Marka,  która przeprowadziła z 

nim poniższą rozmowę. 

 

Zosia Woźniak: Witam serdecznie! Czy możesz opowiedzieć nam coś o sobie? 

Co lubisz robić? Jaka jest twoja ulubiona potrawa lub program telewizyjny? 

Marek Kornatowski: Witam serdecznie! Jak dobrze wiesz, od kilku miesięcy 

jestem na emeryturze i odpoczywam po długich latach mojej pracy. Mam 65 lat i posiadam czwórkę wnucząt. 

Mogę powiedzieć, że obecnie cały swój czas poświęcam na to, co lubię robić, czyli majsterkowanie, ale 

przyjemność sprawia mi także spacerowanie po lesie i zbieranie grzybów. Czasem jeżdżę rowerem, a obecnie 

sporo czasu zajmują mi prace porządkowe w ogrodzie. Trochę czasu spędzam przed telewizorem (głównie w 

niedzielę) i oglądam programy rozrywkowe, sportowe oraz wiadomości. Lubię też obejrzeć dobry film, a z 

potraw to zdecydowanie preferuję rosół z makaronem i oczywiście kawał dobrego mięsa z ziemniakami. 

Z. W.: A czy mógłbyś opowiedzieć, jak trafiłeś do naszej szkoły? 

M. K.: W poprzedniej pracy dość poważnie zachorowałem i jakiś czas byłem na rencie chorobowej, aż 

dowiedziałem się o wolnym etacie w szkole. Pomyślałem: „czemu nie!” i postanowiłem spróbować. Praca blisko 

domu, nic trudnego! 

Z. W.: Jak długo pracowałeś w naszej szkole? 

M. K.: 7 lat. 

Z. W.: Czytelnicy zapewne chętnie usłyszeliby jakąś zabawną historię ze szkoły, która ci się przytrafiła i którą 

chętnie wspominasz. Jest taka? 

M. K.: Tak. Teraz może i zabawna, ale gdy się wydarzyła, nie było mi do śmiechu. Przytrafiło mi się to późną 

jesienią, kiedy spadł pierwszy śnieg. Jak zawsze, rano pojechałem otworzyć szkolę i odśnieżyć chodniki. 

Zacząłem odgarniać śnieg, nie wiedząc, że pod nim jest warstwa lodu. Pewnie stąpałem, kiedy nagle się 

poślizgnąłem i upadłem na plecy. Szybko się podniosłem nieco oszołomiony i otrzepałem się ze śniegu. Nogi 

całe, ręce całe – to najważniejsze. Wcale nie było mi wtedy do śmiechu, ale teraz mam z tego niezły ubaw. 

Z. W.: Faktycznie, teraz to zabawna historia. Ale nim zacząłeś pracować w naszej szkole, pewnie byłeś 

zatrudniony w innych miejscach. Opowiedz, czym się zajmowałeś. 

M. K.: Pracowałem jako listonosz w Opalenicy, a jeszcze wcześniej byłem ślusarzem. W sumie to i praca na 

poczcie, i w szkole związane były z bezpośrednim kontaktem z ludźmi. Obie ciekawe, choć ta na poczcie była 



 

zdecydowanie bardziej odpowiedzialna. Trzeba było sporo koncentracji, by nie pomylić ważnych listów i dobrze 

wypłacić ludziom emerytury. Jedna praca w terenie, ciągły ruch i dawały sporo radości. Natomiast w szkole 

ciekawe było obserwowanie relacji między uczniami, a bywało naprawdę różnie! 

Z. W.: Co czułeś, gdy nadeszło pożegnanie z pracą w szkole? 

M. K.: W szkole pracowało się bardzo dobrze. Przyjazna atmosfera, mili pracownicy. Nie było powodu, by 

narzekać. Obowiązki, które do mnie należały, nie sprawiały mi problemu. Lubiłem kontakt z uczniami. Trochę 

było mi smutno, gdy nadszedł czas pożegnania, jednak nie jestem już osobą „super” młodą, dużo się w życiu 

napracowałem i teraz nadszedł dla mnie czas odpoczynku, czas wakacji. Myślami jednak cały czas jestem w 

szkole. 

Z. W.: Dziękuję za miłą rozmowę, poświęcony czas oraz za to, że zechciałeś opowiedzieć nam tyle ciekawych 

rzeczy o sobie! 

 

*** 
NASZA HISTORIA 

Z KRONIKI SZKOLNEJ 

BRONISŁAWA CZOSNOWSKIEGO 

 

1941 – 1944: LATA UCISKU 

  W stosunkach do Polaków dumni, wyniośli lub też 

obłudnie przyjacielscy – Niemcy kopanieccy konsekwentnie 

przeprowadzają [fragment trudny do odczytania]. Wysiedlają z 

gospodarstw: M. Brychcego, Rutę Jana, Stafeckiego, Kromę Romana, 

Jakubiaka, doktorową Zdrojewską. Gospodarstwa zajmują sami, gdyż 

z powodu nieurodzajnej ziemi komisja przesiedleńcza repatriantów 

niemieckich z ziem bałtyckich do Kopanek nie kieruje. 

OFIARY HITLEROWCÓW 

  Byłego sołtysa polskiego Stanisława Kaczmarka za 

odprowadzenie we przeddzień wojny Niemca Pawelskiego w myśl 

nakazu ewakuacyjnego […] – aresztują, taszczą po więzieniach, aż 

wreszcie zamęczają go w Forcie VII w Poznaniu. Młodociany Jan 

Tomczak za nieostrożne słowo ginie w więzieniu w Rawiczu, 

podobnież kończy młodociany Ignacy Matuszek w obozie 

koncentracyjnym w Mauthausen. 

PRACE PRZYMUSOWE 

  Mężczyzn wywożą na prace przymusowe do Rzeszy, rozrzucają w różnych „Rauzugach” po całej 

Europie, w ostatnim półroczu zaciągają część do prac okopowych – słynnego „einsatzu”. Przydziały kartkowe, 



 

szykany, bicie za niekłanianie się, szpiegostwo, odwiedziny żandarmerii i gestapo – oto wspomnienia z okresu 

panowania „rasy panów”. 

 

1945: 20-24 STYCZNIA – UCIECZKA NIEMCÓW. KOPANKI ZNÓW WOLNE 

  Lecz skończyło się. Zbliżył się rok wyzwolenia – pamiętny styczeń 1945. W mroźne dni styczniowe Niemcy 

pakowali manatki i ruszyli na zachód – wszyscy! 24 stycznia po raz pierwszy po okresie okupacji polski sztandar 

zawisnął znów na maszcie szkolnym. Następnego dnia pokazały się pierwsze patrole radzieckie, a potem przeciągnęły 

przez wioskę silne oddziały Armii Czerwonej. W 

oczyszczonej od Niemców wiosce trzymała straż milicja 

z komendantem ob. Szwakiem na czele, a opuszczone 

gospodarstwa niemieckie objęli Polacy. Sołtysem zostaje 

ob. Fr. Ruta. 

25 LUTEGO – OTWARCIE SZKOŁY 

  Po pięcioipółletniej okupacji odbyło się 

uroczyste otwarcie szkoły. Do rodziców i dzieci 

roczników 1931-1937 przemówił ob. Czosnowski, 

obejmujący obowiązki nauczyciela. Kilkoro dzieci 

wygłosiło wierszyki na powitanie szkoły. Nastąpiło 

wywołanie dzieci szkolnych i ogłoszenie czasu nauki. 

Na zakończenie – po raz pierwszy od 6 lat – odśpiewano 

wspólnie hymn państwowy.  

26 LUTEGO – POCZĄTEK NAUKI 

  Dzieci w ogólnej liczbie 70 podzielono 

według ogólnego poziomu umysłowego na 4 oddziały: I 

(21 dz.) , II czyli I przyspiesz. (20 dz.), III (20 dz.) i IV 

(9 dz.). Podział ten uległ później w trakcie nauki 

pewnym zmianom. Dzieci z oddziałów wyższych uczyły 

się w czasie okupacji w domu pod nadzorem rodziców, 

wzgl. (zamieszkałe w obrębie Dąbrowy-Piły) 

uczęszczały do szkoły niemieckiej, tak że opanowały do 

pewnego stopnia sztukę pisania i rachunków. Choć więc 

w istocie nie były zaawansowane do kl. III i IV, to ze 

względu na ich wiek (12 – 14 lat) stworzono te klasy, 

udzielając wiadomości z historii i geografii z przyrodą, 

w zakresie jęz. polskiego zaś i arytmetyki przerabiając 

początkowo materiał klas niższych. 

  Szkoła nie była zniszczona i w porównaniu do innych szkół w pomoce naukowe była zaopatrzona 

dostatecznie. Brakowi książek do czytania zaradzono przez sporządzanie pojedynczych czytanek-maszynodruków 

powielonych kalką. 

  Oddz. III-IV uczył się początkowo 18 godz., później zaś od 12 marca 21 godz. tygodniowo (od 8 do 11:00 

– 12:00). Oddz. I – Ip. początkowo 12 godz., później 15 godz. Tygodniowo (od 11:00 – 12:00 do 14:00). 

C.D.N. 

 



 

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE ORAZ DROGA KRZYŻOWA 

W NASZEJ SZKOLE 

Tekst: Karol Piotrzkiewicz 

 

 7 i 8 kwietnia 2022 r. odbyły się w naszej szkole rekolekcje wielkopostne organizowane pod hasłem „Ja 

jestem Drogą”, zaś ich uwieńczeniem była Droga Krzyżowa, która prowadziła przez Kopanki i zakończyła się w 

kaplicy. Rekolekcje były też okazją, by wesprzeć ogarniętą wojną Ukrainę. 

Pierwszego dnia 

uczniowie zebrali się 

w szkole, by 

przygotować palmy 

wielkanocne, które 

później były 

sprzedawane przed                                    

i po Drodze 

Krzyżowej, a także po 

niedzielnej mszy św. 

w Kopankach. Cały 

dochód ze sprzedaży 

został przeznaczony 

na pomoc Ukrainie. 

Następnie po śniadaniu uczniowie udali się do kaplicy, by tam wysłuchać nauki rekolekcyjnej. Podczas obydwu dni 

wiele miejsca poświęcono uczynkom miłosierdzia względem duszy i ciała, będącymi bardzo ważnymi drogowskazami 

na trudnej ścieżce życia. 

 Drugi dzień rozpoczął się wspólną 

modlitwą w kaplicy oraz rozwinięciem 

zagadnień zapoczątkowanych w 

czwartek. Później uczniowie wrócili do 

szkoły, by tam stworzyć krzyże, mające 

być później zabrane na Drogę Krzyżową, 

oraz odbyć próbę odczytywania 

stosownych fragmentów z Pisma 

Świętego, mających wybrzmieć podczas 

kolejnych stacji. 

 Sama Droga Krzyżowa rozpoczęła 

się o godz. 17:00 na dziedzińcu szkolnym, 

gdzie tłumnie przybyli uczniowie naszej 

szkoły oraz mieszkańcy Kopanek                                              

i sąsiednich miejscowości. Przed 

uroczystością można było nabyć wspomniane wcześniej palmy wielkanocne, zaś trasa prowadziła od szkoły w 

kierunku krzyża przy sali wiejskiej. Następnie uczestnicy okrążyli plac rekreacyjny, by ostatnią stację przeżyć wspólnie 

w kaplicy w Kopankach. 



 

Mamy szczerą nadzieję, że wszyscy, którzy wzięli udział w zajęciach rekolekcyjnych oraz upamiętnieniu Męki 

Pańskiej, wykorzystali ten czas owocnie, by przygotować się na świadome przeżycie nadchodzących świąt Wielkiej 

Nocy. 



 

KRZYŻÓWKA WIELKANOCNA 
Zapraszamy do wielkanocnej zabawy. Trzy pierwsze osoby, które prześlą hasło na adres: 

pracepisemne007@gmail.com, otrzymają upominki. Jednocześnie informujemy, że poprzednią krzyżówkę 

najszybciej rozwiązali: Katarzyna Michalak, Nikol Bielerzewska oraz Kornel Ogrodowicz. Serdecznie gratulujemy! 

Upominki wręczymy niebawem. 

 

   

 

 

  

 

 

                                              

 

 

1. Z masła na wielkanocnym stole. 

2. Ostatnia..., upamiętniamy ją w Wielki Czwartek. 

3. To on symbolicznie obmył ręce w Wielki Piątek. 

4. ...dyngus. 

5. Może komuś odbić, może być wielkanocna. 

6. Cesarz-piroman, bohater powieści Sienkiewicza. 

7. Czapki z... 

8. Zaczynamy je organizować 1 maja. 

9. W każdym koszyku wielkanocnym. 

10. Imię pierwszego powojennego kierownika naszej szkoły. 

 

 

Redakcyja „Bat News”: red. Karol Piotrzkiewicz; skład: Zofia Woźniak, Mateusz Maniecki, Oliwia Judek; fotografie: Renata Białobocka, 

Karol Piotrzkiewicz, Aldona Polus, komiks i grafika na stronie tytułowej: Julia Sulżyk. Wydano przez Szkołę Podstawową w Kopankach, 

styczeń - marzec 2022. CHCESZ DO NAS DOŁĄCZYĆ? WIESZ, GDZIE NAS SZUKAĆ.       
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