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OTO JEST!!! 

Pierwszy numer gazetki szkolnej 

Szkoły Podstawowej w Kopankach. 

A w nim: 

- Wywiady z uczestniczkami pleneru malarskiego. 

- Relacje z wizyty w Tarnowskich Termach oraz    

  poznańskiej Jump Arenie. 

- Wiersze waszych koleżanek i kolegów. 

- Rozpoczęcie obchodów 125-lecia naszej szkoły. 

- Kim był pierwszy powojenny dyrektor? 

- RARYTAS: Fragmenty kroniki Szkoły Podstawowej w Kopankach z 1945 r. 
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„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! 

 

 

MOJA SZKOŁA 

 

W pięknym naszym zielonym regionie 

niedaleko sosnowego lasu 

stoi stara wiejska szkoła: 

wielka duma – radość naszych czasów 

 

Chodzą tu uczniowie z całej okolicy. 

Uczył się tu również nawet mój dziadunio. 

Skończył ją także mój kochany tato. 

Też tutaj chodzę i skończę jak oni. 

- Kacper, klasa IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓJ KRAJ – POLSKA 

 

Czarna mgła, polityka, 

marsze, ludzie, 

Polska. 

Czy jest nadzieja na lepsze jutro? 

 

Chcę żyć w spokojnym kraju, 

pełnym ciepła, zaufania, szczerości, 

miłości. 

Czy tak się da? 

 

Polsko! 

Zrób coś, żebym czuła się bezpiecznie i 

nie bała się jak motyl latać i 

marzyć o naszym wspólnym szczęściu. 

 

Dziś nie mam 

do Ciebie zaufania 

i czasami chciałabym, 

byś zapomniała o mnie 

na chwilę. 

- Oliwia, klasa VIII 
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DZIAŁO SIĘ! KALENDARIUM SZKOLNE 

 

1 września 2021 r. – rozpoczęcie roku szkolnego 

2021/2022 

17 września 2021 r. – akcja „Sprzątanie Świata” 

20 września 2021 r. – Dzień Przedszkolaka 

23 września 2021 r. – wyjazd na Tarnowskie Termy klas 

IV-VIII 

30 września 2021 r. – Dzień Chłopaka 

2 października 2021 r. – plener malarski w naszej 

szkole 

6 października 2021 r. – bal jesienny przedszkolaków 

15 października 2021 r. – wyjazd do Jump Areny w 

Poznaniu klas IV-VIII 

25 października 2021 r. – Dzień Makaronu w 

przedszkolu 

28 października 2021 r. – wyjazd do Centrum Kultury i 

Biblioteki im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy 

oraz do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy 
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NAJMŁODSI W OBIEKTYWIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    20 września - Dzień Przedszkolaka 

Zasłuchani melomani - maluchy 
poznają świat muzyki 
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Jesienny bal, czyli muzyka, taniec i zabawa                                                                           
dla najmłodszych i tych ciut starszych 

 

W oczekiwaniu na niezapomniany seans filmowy. 
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SZKOŁA JAK MALOWANA 
Relacja i wywiady z pleneru malarskiego w Kopankach 

Tekst i wywiady: Oliwia Judek, Natalia Majkowska. Zdjęcia: Kasia Michalak 

 

 

 

2 października 2021 r. z okazji obchodów 125-lecia Szkoły Podstawowej w Kopankach 

zorganizowano plener malarski, podczas które uczestnicy i uczestniczki chwycili za sztalugi, pędzle i 

farby, by ukazać piękno szkolnego budynku z najróżniejszych perspektyw. Uczestnicy nie tylko mogli 

wykazać się talentem plastycznym, ale też przywieźli ze sobą najróżniejsze kolorowe stroje, dzięki 

którym wszyscy momentalnie poczuli artystycznego ducha wydarzenia.  

Grupą dowodziły Aurelia Jędraszak oraz Walentyna Śniegurska, z którą wywiad przeprowadziła 

Natalia z klasy VIII. 
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MALARKA Z KAZACHSTANU.  

WYWIAD Z WALENTYNĄ ŚNIEGURSKĄ. 

 

Natalia Majkowska: Skąd pani pochodzi? 

Walentyna Śniegurska: Pochodzę z Kazachstanu, tam również mieszkałam, a aktualnie od 13 lat mieszkam 

w Opalenicy. 

N.M.: Od ilu lat Pani maluje? 

W.Ś.: Gdy byłam dzieckiem, już interesowałam się malowaniem, a teraz jestem nauczycielem plastyki. Należę 

do dwóch grup artystycznych w Poznaniu, drugą jest ogólnopolski związek malarski. 

N.M.: Co Pani najbardziej lubi malować? 

W.Ś.: Lubię malować krajobrazy, portrety. Taka ciekawostka: robię jeszcze własnoręcznie kukiełki. 

N.M.: Dlaczego Pani się zainteresowała malowaniem? 

W.Ś.: Już od dziecka malowałam. Gdy wzięłam pędzel do ręki, zaczęłam malować ściany w domu, zawsze 

miałam przestrzeń  do malowania. 

N.M.: Co Pani robiła w przeszłości? 

W.Ś.: Prowadziłam kółko artystyczne w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Opalenicy. Były tam 

prowadzone przez ze mnie warsztaty artystyczne, plastyczne, teatralne, rękodzieło. W Kazachstanie 

natomiast pracowałam w liceum i uczyłam przedmiotu: wiedza o kulturze. Tam również prowadziłam kółko 
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plastyczne. Seniorki z Domu Dziennego Pobytu, które współpracowały ze mną, miały okazje wystawiać swe 

prace na 10 wystawach. Obecnie jeżdżę  na plenery, takie jak dzisiaj w Kopankach. Prowadzę również własny 

gabinet masażu. 

N.M.: Jakie uczucie towarzyszy Pani podczas malowania? 

W.Ś.: Uczucie euforii. Zawsze się cieszę, gdy mogę przenieść piękno na płótno. 

N.M.:  Czym się Pani interesuje oprócz malowania? 

W.Ś.: Interesuję się medycyną chińską, indyjska i tajską. 

N.M.: Bardzo dziękuje za rozmowę i życzę powodzenia w pracy twórczej i zawodowej. 

 

 

 

 

Pani Aurelia Jędraszak bacznie obserwująca malarskie poczynania. 
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MALARSTWO WG PANI HONORATY 

Z Honoratą Niewiadomską rozmawiała Oliwia Judek 

 

O.J.: Jak zaczęła się Pani przygoda z malarstwem? 

H.N.: Malować lubiłam od dzieciństwa. Już jako dziecko zamiast uważać na lekcjach, to ja malowałam w 

zeszycie. Zawsze z tego wychodziłam fartem, bo nauczycielka, która zauważyła, że nie przepisuje z tablicy, 

tylko maluje, chwaliła mnie za te rysunki i mówiła: „Masz szczęście, że to jest ładne”, ale i tak musiałam 

wszystko w domu 

przepisać. Myślę, że 

malowanie to taka 

przyjemność, którą 

odczuwałam od młodszych 

lat. Fakt, że umiem 

malować, zrozumiałam w 

liceum. Gdy byłam 

przewodniczącą klasy i 

prowadziłam gazetkę 

szkolną, na niej często 

znajdowały się moje prace 

np. prace ukazujące pory 

roku czy tematy związane z 

lekcjami. Tak się zaczynało 

moje świadome 

malowanie. 

O. J: Skąd czerpie Pani 

inspiracje do malowania 

obrazów? 

H.N: Trudne pytanie. To po 

prostu jest we mnie, nie szukam inspiracji, tylko po prostu jeśli czuję taką potrzebę, biorę do ręki ołówek, 

farby, siadam i zaczynam malować. 

O.J.: Jakiego typu obrazy Pani maluje? 

H.N.: Lubię malować martwe natury, uwielbiam malowanie w plenerze... A właściwe to lubię wszystko: od 

malowania Myszki Miki począwszy, a skończywszy na pejzażu. 

O.J.: A co odczuwa Pani podczas malowania? 

H.N.: Na pewno czuję spokój, wyciszenie. Jest to czas relaksu, ale też poczucia swej osobowości, swego 

talentu, a to dodaje pewności siebie. 

O.J.: Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę dużo weny twórczej i czekam na kolejne obrazy. 
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125 LAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOPANKACH 

Rok szkolny 2021/2022 – rokiem jubileuszowym 

Tekst: Karol Piotrzkiewicz 

 

 W 1896 r. wybudowano Szkolę Podstawową w Kopankach przez niemieckich osadników, którzy 

osiedlili te tereny w XIX w. O niemieckim rodowodzie szkolne mury świadczą po dziś dzień, gdyż nasza szkoła 

jest jedyną w gminie, która przez cały okres swej działalności funkcjonuje w tym samym budynku – czyli przez 

125 lat. 

 Z tej też okazji rok szkolny 2021/2022 został w naszej szkole ogłoszony jubileuszowym, podczas 

którego pragniemy zaoferować uczniom, nauczycielom, rodzicom oraz tym, którzy już dawno opuścili mury 

naszej szkoły. 

 Jedną z nich był wspomniany już w tym numerze plener malarski, natomiast już w grudniu planujemy 

zaprezentować przedstawienie jasełkowe na podstawie tekstu Bronisława Czosnowskiego – osoby, która w 

1945 r. przejęła obowiązki dyrektora naszej placówki. Człowieka niesamowicie kreatywnego, tajemniczego i 

tym samym zaskakującego swym nieszablonowym podejściem do świata, swych obowiązków, swej małej 

ojczyzny. Czosnowski przez całe swe dorosłe życie prowadził tak zwane dzienniki rozwoju, pisał wiersze i 

piosenki, zaś swe przemyślenia skrupulatnie zapisywał w prowadzonych zeszytach. Fragmenty owych prac 

również pragniemy prezentować między innymi na łamach szkolnej gazetki. 

 Lecz to nie koniec wydarzeń związanych z naszym 125-leciem. Planujemy w każdym miesiącu 

organizować jedno wydarzenie upamiętniające jubileusz. Szczegóły będziemy publikować na naszej stronie 

internetowej (spkopanki.edupage.org), zaś relacje z wydarzeń w gazetce „Bat News”. Bądźcie z nami! 

 

*** 

 

TARNOWSKIE TERMY, CZYLI ŚWIETNA ZABAWA! 

Tekst: Alicja Feret 

 

 23 września 2021 r. Szkoła Podstawowa w Kopankach zorganizowała wyjazd na Tarnowskie 

Termy. Obiekt w Tarnowie Podgórnym oferuje kilka basenów, pełnych przeszkód, kaskad wodnych, 

zjeżdżalni oraz bardzo, bardzo ciepłej wody. Mało tego, jeden z basenów składał się z dwóch części 

– jedna z nich znajdowała się pod dachem, druga na świeżym powietrzu. 
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 Wszyscy, łącznie z pilnującymi nas nauczycielami, świetne się bawili, a dwie godziny spędzone 

na Termach minęły bardzo szybko. W drodze powrotnej zaś udaliśmy się jeszcze na małą przekąskę. 

 Chyba każdy się zgodzi, że była to bardzo sympatyczna wycieczka. 

Młodzi pływacy tuż po opuszczeniu Tarnowskich Term. 

 

*** 

Warto poskakać! Wizyta w poznańskiej Jump Arenie 

Tekst: Iga Zerek, Zuzanna Kóska 

 

W piątek, 15 października, klasy 4-8 z naszej szkoły wyjechały do Jump Areny  w Poznaniu.  

Na początku mieliśmy krótka rozgrzewkę, następnie każdy zaczął korzystać z atrakcji pod 

czujnym okiem pracowników obiektu oraz szkolnych opiekunów. Do dyspozycji mieliśmy całą masę 

trampolin, basenów z gąbkami, stanowisk do gry w koszykówkę, mini park linowy oraz ściankę 

wspinaczkową. 

Trochę szkoda, że spędziliśmy tam tylko dwie godziny, lecz i tak każdy się świetnie bawił. 
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Zaś po takim wysiłku posiłek, na który zatrzymaliśmy się w drodze powrotnej, smakował 

wyjątkowo dobrze. 

 

W pokoju budowlańców. Po lewej uczennice kl. VII, po prawej autorki sprawozdania. 

 

*** 

 

Kim był pierwszy powojenny dyrektor naszej szkoły? 

Tekst: Karol Piotrzkiewicz 

  

Krótko po wyzwoleniu Kopanek spod okupacji niemieckiej, we wsi pojawił się człowiek, który mimo 

młodego wieku (23 lata!) budził już powszechny podziw i szacunek. Nic dziwnego: jeszcze przed wybuchem 

II wojny światowej dał się poznać jako wyjątkowy i wszechstronnie utalentowany uczeń, którego wspierali 

nie tylko nauczyciele, ale też władze Opalenicy, przyznając mu w latach 1937- 1939 stypendium naukowe, 

pozwalające na kontynuowanie edukacji w renomowanym gimnazjum w Rydzynie im. Sułkowskiego. 
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Niestety, wybuch II wojny światowej przerwał jego edukację, 

lecz nawet wtedy nie próżnował. W Buku założył zastęp harcerski 

„Kosmos” oraz tajne kółko dokształcające dzieci i młodzież. Właśnie 

wtedy zapewne ujawnił się jego talent pedagogiczny. 

Nic więc dziwnego, że mieszkańcy Kopanek właśnie owego 

człowieka wytypowali do przejęcia obowiązków organizatora nauki i 

życia szkolnego w wyzwolonej od niemieckiego okupanta wsi. I to 

właśnie on 26 lutego 1945 r. na nowo uruchomił Szkołę Podstawową 

w Kopankach. Dodajmy, że była to pierwsza powojenna szkoła w 

powiecie nowotomyskim. 

Tym tajemniczym człowiekiem był Bronisław Czosnowski – 

poeta, myśliciel, patriota, wybitny pedagog oraz nieodżałowany 

społecznik, urodzony 18 maja 1922 r. we Wronkach. Gdy w 1927 r. zmarła jego matka, dalszą opiekę zaczęła 

sprawować nad nim jej siostra Jadwiga Szwak, którą w trudach wychowawczych wspierał mąż – Daniel. 

Małżeństwo mieszkało w Kopankach i właśnie tutaj Bronisław uczęszczał przez 7 lat do Publicznej Szkoły 

Powszechnej, natomiast klasę VI i VII ukończył w Szkole Powszechnej nr 2 w Opalenicy.  

Zostawił po sobie wiersze, piosenki, scenariusz przedstawienia jasełkowego oraz zapiski, które nazwał 

dzienniczkami rozwoju. Lektura tych notatek i utworów poetyckich – z jednej strony ujmujących prostotą, z 

drugiej ukazujących niemałą erudycję autora – pozwala odkryć Bronisława Czosnowskiego jako postać 

niesamowicie intrygującą i z pewnością wyróżniającą się na tle małej społeczności. W jego notatnikach 

odnajdujemy fascynację nowoczesną filozofią oraz – co szczególnie intryguje – kulturą wschodu. Kto by 

pomyślał, że na początku lat 40. XX w. na terenach naszej małej ojczyzny żył człowiek, który fascynował się 

myślą m. in. coraz bardziej obecnie popularną jogą? Że ten człowiek tworzył wiersze mogące konkurować z 

najciekawszymi twórcami dwudziestolecia międzywojennego? I wreszcie – że ktoś tak bardzo udzielający się 

społecznie, potrafiący nawiązać doskonały kontakt zarówno z dorosłymi jak i dziećmi, w rzeczywistości był 

człowiekiem bardzo nieśmiałym, skrytym, do końca życia mieszkającym samotnie? 

Bronisław Czosnowski zmarł mając zaledwie 29 lat. Zostały po nim jedynie notatki, grób na cmentarzu 

w Opalenicy oraz nasza szkoła. W gazetce „Bat News” chcemy w każdym numerze umieszczać fragmenty jego 

przemyśleń, utworów poetyckich oraz szkolnej kroniki. 

Chyba jesteśmy Mu to winni. 
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Bronisław Czosnowski 

„Kronika szkolna, nr 1.” – fragmenty 

 

1755 – ZAŁOŻENIE WSI KOPANKI 

 

  Karol Opaliński, pan rozległych włości wokoło Opalenicy, sprowadza kolonistów z 

Niemiec i każe im wykarczować lasy w odległości (…) ok. 7 km na południowy zachód od 

Opalenicy. Na piaszczystych polanach powstaje wioska Kopanki. 

  Nazwa: Kopanki wywodzi się prawdopodobnie od wzgórz morenowych w kształcie 

„kopanek” (drewnianych naczyń do ciasta), otaczających wioskę łagodnymi grzbietami od strony 

północnej, wschodniej i zachodniej. 

  Założone przez Niemców krótko przed rozbiorami, stają się Kopanki do końca wieku 

XIX siedzibą rolniczego żywiołu niemieckiego. Pierwsi Polacy z okolicznych wsi polskich 

przybywają tu dopiero po roku 1895. 
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1896/97 – BUDOWA NOWEJ SZKOŁY 

 

  Niemcy budują nową szkołę piętrową, murowaną, o 2 salach lekcyjnych, w miejscu 

używanej dotychczas starej szkoły drewnianej, stojącej naprzeciw nowego budynku na środku 

wioski, przy skrzyżowaniu dróg Porażyn – Biała Wieś i Dąbrowa – Słocin. 

  Do szkoły uczęszczają dzieci niemieckie z Kopanek, z Dąbrowy-Piły, z leśnictwa 

Porażynko oraz z przyległej części sąsiedniej wsi Terespotockich w ogólnej liczbie ok. 90. .Uczy 

dwóch nauczycieli w dwóch salach: dolnej i górnej. 

 

 

1896 – 1 PAŹDZIERNIKA: PIERWSZY OBYWATEL POLSKI W KOPANKACH 

 

  Przybywa do Kopanek pierwszy obywatel polski – Walenty Drążkowiak z Michorzewka. 

Później, w latach 1906-8 napływają dalsi Polacy: ob. ob. Lehmann Antoni, Wieczorek Władysław 

[…] i i. z okolicznych wsi: Urbanowa, Kozłowa, Bukowca. Dzieci polskie uczęszczają do 

miejscowej szkoły niemieckiej, na naukę religii dochodzą zaś do Białej Wsi. 

  

 

Zdjęcie Szkoły Podstawowej w Kopankach z okresu okupacji hitlerowskiej. 
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Jeden z portretów namalowanych przez Bronisława Czosnkowskiego. 

 

Skład redakcyjny „Bat News”: red. Karol Piotrzkiewicz, autorzy tekstów: Alicja Feret, Oliwia Judek, Natalia Majkowska, Iga Zerek, 

Zuzanna Kóska, fotografie: Natalia Majkowska, Katarzyna Michalak, grafika na stronie tytułowej: Julia Sulżyk. Wydano przez 

Szkołę Podstawową w Kopankach, wrzesień – październik 2021 r. CHCESZ DO NAS DOŁĄCZYĆ? WIESZ, GDZIE NAS SZUKAĆ.       
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