
 

W jesiennym numerze: 

- prace graficzne Gabrieli i Jakuba z klasy V 

- wiersze Igi i Zuzanny z klasy VI 

- wspomnienia z ubiegłego roku szkolnego: trzydniowa wycieczka oraz noc indiańska 

- wyjazd do poznańskiego Multikina 

- szkolne kalendarium 

- z kroniki szkolnej Bronisława Czosnowskiego 



 

 

„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! 

W tym numerze przeczytacie dwa 

wiersze uczennic z klasy VI – Igi i Zuzanny 

oraz ujrzycie prace plastyczne dwójki 

uczniów z klasy V - Gabrysi i Jakuba. 

 

 

Iga 

CZAS 

 

Słyszę dalej ten płacz 

w sercu czuję pustkę 

po wspomnieniu sprzed lat 

 

Myślę co noc 

siebie z teraz 

kiedy księżyc rzuca blask 

na nas 

przez czas 

 

 

 

 

 

 

 

Zuzanna 

PEWNOŚĆ 

 

Najgorsze uczucie to pewność delikatności 

każdy jest na tyle delikatny na  

tyle delikatny na twoje ingerencje 

że najmniejszy ruch wywołuje 

burzę niebezpieczeństwo kłótnię obojętność 

 

Skoro to wiesz to dlaczego 

stoisz w słuchawkach i 

patrzysz na osoby z 

którymi chcesz spędzić 

resztę życia kochasz 

patrzysz na nie z miłością 

i bronisz przed samym 

sobą sprawiając im jeszcze 

większy ból 

 

ale przecież większy to 

nie gorszy 

 

prawda? 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PRACE PLASTYCZNE JAKUBA 

 

 



 

PRACE PLASTYCZNE GABRIELI 

 



 

 



 



 

DZIAŁO SIĘ! 

KALENDARIUM SZKOLNE 

(kwiecień – październik 2022) 

 

14 kwietnia: 

Szkoła Podstawowa w Kopankach tworzy 

film w ramach akcji 

#polskaszkoładlaukrainy. 

 

14 maja: 

Przedszkolaki z naszej szkoły w ramach 

Dnia Ziemi odwiedzili opalenicką 

oczyszczalnię ścieków oraz zakład 

segregacji śmieci LS Plus. 

 

 

 

 

 

19 – 21 maja: 

Trzydniowa wycieczka szkolna do Zatoru, 

Krakowa, Wadowic i Częstochowy. 

 

20 maja: 

Oddział przedszkolny oraz klasy 

wczesnoszkolne zwiedzają Zoo w Nowym 

Tomyślu. 

Tego samego dnia z okazji Dnia Pszczół 

najmłodszych odwiedziła pani Aldona                         

z pasieki Dolewa w Sątopach. 

 

 

 



 

24 – 26 maja: 

Test ósmoklasistów. 

 

2 czerwca: 

Dzień Sportu w naszej szkole. 

 

5 czerwca: 

Nasi uczniowie biorą udział w festynie 

parafialnym, zorganizowanym przy 

kościele św. Józefa w Opalenicy. 

 

8 czerwca: 

Oddział przedszkolny i klasy 

wczesnoszkolne w Krainie Zabaw Bogilu. 

 

11 czerwca: 

Festyn rodzinny w Kopankach 

współorganizowany przez naszą szkołę. 

 

14 – 15 czerwca: 

Noc Indiańska z podchodami, pizzą oraz 

kinem grozy. 

 

24 czerwca: 

Zakończenie roku szkolnego 

2021/2022. 

 

 

1 września: 

Inauguracja roku szkolnego 

2022/2023. 

 

15 września: 

Święto kreatywności, odwagi i zabawy w 

naszym przedszkolu, czyli Dzień Kropki. 

Tego dnia również odbyło się 

ogólnoszkolne Sprzątanie Świata, w 

ramach którego uczniowie zebrali śmieci 

z najbliższej okolicy szkoły. 

 

 

 



 

16 – 22 września: 

Europejski Tydzień Mobilności, podczas 

którego przedszkolaki dowiedziały się, jak 

bezpiecznie przechodzić przez ulicę. 

 

20 września: 

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. 

 

23 września: 

Wyjazd klas IV-VIII na Tarnowskie 

Termy. 

28 września: 

Spotkanie naszych najmłodszych uczniów 

z panem Tomaszem Kałkiem, który  

 

  

zapoznał dzieci z pracą leśnika oraz 

środowiskiem leśnym. 

Tego samego dnia w przedszkolu odbył 

się Światowy Dzień Jabłka, podczas 

którego dzieciom upłynął czas na 

rozmowach na temat wyglądu, kolorów, 

wielkości, kształtu, smaku, różnych 

odmian oraz wielu innych zagadnień 

związanych z tym popularnym owocem. 

 

30 września: 

Przedszkole i klasy wczesnoszkolne 

świętowały Dzień Pieczonego Ziemniaka. 

 

10 października: 

Nasza szkoła obchodziła Dzień Drzewa. 

 

13 października: 

Wyjazd klas V-VIII do Multikina na film 

„Johnny”. 

Tego samego dnia zakończyliśmy zbiórkę 

kasztanów przeznaczoną operację 

kardiologiczną Lilki z Daków Mokrych.  

 

19 października: 

Bal owocowo-warzywny w naszym 

przedszkolu. 

 



  

WSPOMNIENIA Z ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 

 

Wawel, kremówki i rollercoastery. 

Jak było na trzydniowej wycieczce 

 Tekst: Zosia Woźniak 

 

W czwartek 19 maja uczniowie mojej szkoły wraz z nauczycielami wyjechali na trzydniową 

wycieczkę szkolną, prowadzącą przez Wadowice, Zator, Kraków, Łagiewniki i Częstochowę. Wyjazd 

nastąpił bardzo wcześnie spod budynku szkoły. Po drodze zrobiliśmy tylko krótką przerwę na 

śniadanie i ruszyliśmy w dalszą drogę. 

 Pierwszym punktem 

zwiedzania były Wadowice. Tam 

obejrzeliśmy pomnik św. Jana 

Pawła II, a następnie udaliśmy się 

do Domu Rodzinnego Ojca 

Świętego Jana Pawła II. Mogliśmy 

zobaczyć, jak mieszkał i co pisał 

nasz papież oraz obejrzeliśmy też 

kilka filmów jemu poświęconych. 

 Kolejnym przystankiem 

naszego wyjazdu był park rozrywki 

„Energylandia” w Zatorze. 

Zostaliśmy podzieleni na trzy 

grupy, każda z nich otrzymała 

mapę, po czym rozpoczęliśmy szaloną zabawę. Po 

zakończonej zabawie udaliśmy się do Szkolnego 

Schroniska Młodzieżowego w Grodzisku, gdzie 

spędziliśmy pierwszą noc. 

 Następnego dnia, tuż po śniadaniu, udaliśmy się 

do Łagiewnik, gdzie zwiedziliśmy Sanktuarium Jana 

Pawła II oraz Sanktuarium św. Faustyny. Najwięcej czasu 

natomiast spędziliśmy w Krakowie. Wpierw 

pomaszerowaliśmy na Wawel, gdzie wpierw 

podziwialiśmy przepiękne komnaty królewskie, a 

następnie udaliśmy się do katedry, gdzie ujrzeliśmy 

sarkofagi znanych polskich poetów i książąt. Oczywiście 

wspięliśmy się też na wieżę katedralną, by ujrzeć słynny 

Dzwon Zygmunta.  

 Z Wawelu udaliśmy się na Stary Rynek, gdzie 

mieliśmy zarezerwowane zwiedzanie oddziału Muzeum  

 



Narodowego w Sukiennicach, gdzie zebrano imponujący zbiór polskiego malarstwa oraz rzeźb. 

Wyjątkowo ciekawym miejscem 

okazał się również Rynek Podziemny, 

znajdujący się tuż pod Sukiennicami, 

który – moim zdaniem – jest 

najlepszym multimedialnym muzeum 

w Polsce, zaś jego zwiedzanie to 

niesamowita przygoda. Można było 

odnieść wrażenie, że przenieśliśmy 

się w czasie do samego 

średniowiecza. Uwieńczeniem 

krakowskiej wycieczki była wizyta 

pod pomnikiem Smoka Wawelskiego. 

 Ostatniego dna wyruszyliśmy w 

kierunku Częstochowy. Po 

przyjeździe na miejsce, udaliśmy się 

do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze. Widok słynnego obrazu, ukazującego 

Matkę Boską z małym Jezusem, zrobił na mnie ogromne wrażenie; był po prostu przepiękny i 

nieskazitelny. Część grupy podjęła trud i drogę wiodącą wokół obrazu przeszła na kolanach. Następnie 

podziwialiśmy różne kosztowności, w tym różańce, pierścienie i naszyjniki zebrane w klasztornym 

sejfie. Muszę powiedzieć, że wnętrza Jasnej Góry skrywają wręcz bizantyjskie cudeńka. 

 Po tej wizycie nadszedł czas powrotu do domu. Cali i zdrowi dotarliśmy do Kopanek późnym 

wieczorem 21 maja. 

 Uważam, że wycieczka była bardzo udana. I chyba zarówno uczestnikom, jak i opiekunom czas 

na zwiedzaniu i wspólnej zabawie upłynął szybko i bardzo miło. 

 



 

 

Noc indiańska w Kopankach 

Tekst: Jakub Szymczak 

 

Z 14 na 15 czerwca 2022 r. w naszej 

niesamowitej szkole odbyła się noc 

indiańska. Już podczas przerw między 

lekcjami można było usłyszeć rozmowy 

uczniów niemogących się doczekać tego 

wydarzenia. 

 Gdy tuż przed 18:00 wszyscy dotarli do 

szkoły, zaczęła się zabawa. Każdy znalazł 

sobie miejsce i ulubione zajęcia. Jedni grali 

w siatkówkę, a inni w piłkę nożną. Następnie 

nadszedł czas ogniska i wszyscy jedliśmy 

pyszne kiełbaski. Po przystawkach z ogniska 

dojechała jeszcze smaczniejsza pizza, a 

właściwie cała ich masa – a każda o zupełnie 

innym smaku. 

 Po skończonej kolacji zaczęło już się 

ściemniać, zatem nadszedł czas na 

wyczekiwane przez wszystkich podchody. Było dużo emocji, niektórzy z nas nawet się trochę bali, ale 

każdy był bardzo ciekaw tej atrakcji. 

Ja byłem w grupie szukającej. Jak już 

odnaleźliśmy uciekinierów i 

wypełniliśmy (prawie) wszystkie 

przygotowane przez nich zadania, 

razem wróciliśmy do szkoły. 

Nauczyciele przygotowali dla nas 

wieczór filmowy, podczas którego 

mogliśmy schrupać przyniesione na 

imprezę przekąski. 

 Dla wielu z nas było to 

całkowicie nowe doświadczenie, 

gdyż szkoła kojarzy się nam głównie 

z nauką. A tego dnia każdy przyszedł 

do szkoły z ogromną chęcią i 

niemałą przyjemnością. Osobiście 

mogę powiedzieć, że mam po tym 

doświadczeniu bardzo miłe 

wspomnienia i chętnie wezmę 

udział w kolejnej takiej nocy. 

 

 



 

 

 

SPOTKANIE Z „JOHNNYM”. 

WRAŻENIA PO WYPADZIE DO MULTIKINA 

Tekst: Krystian Gabryelczyk, Agata Kaźmierczak, Julia Stachowiak 

 

 W czwartek, 13 października bieżącego roku klasy V-VIII wybrały się do Multikina Stary 

Browar w Poznaniu na film pod tytułem „Johnny”. Uczniom towarzyszyli opiekunowie: pan Leszek 

Fertig oraz pan Karol Piotrzkiewicz. 

 Na miejsce mieliśmy dotrzeć pociągiem, dlatego niektórzy z nas wyruszyli z dworca w 

Porażynie, inni z Opalenicy. Gdy dotarliśmy do kina, obowiązkowo zakupiliśmy popcorn wraz z 

napojami i zajęliśmy miejsca w sali kinowej. 

Film opowiadał historię księdza Jana Kaczkowskiego, który zaprzyjaźnił się z z Patrykiem – 

chłopakiem z kryminalną przeszłością. Patryk poznaje tytułowego bohatera w puckim hospicjum, 

gdzie musi pracować społecznie w ramach wyroku sądowego. Ksiądz Kaczkowski uczy go tam pokory 

i empatii poprzez sprawowanie opieki nad śmiertelnie chorymi ludźmi. 

Naszym wspólnym zdaniem film okazał się bardzo wartościowy, ponieważ opowiadał on o 

stracie najlepszego przyjaciela, a także o wyprowadzaniu nie do końca dobrej osoby na słuszną drogę. 

Ciekawym było również to, że „Johnny” przedstawia nam dwa różne punkty widzenia na świat: 

walczącego z chorobą 

nowotworową księdza 

oraz kryminalisty, który 

ostatecznie okazuje się 

bardzo wrażliwym 

człowiekiem. 

Co ciekawe, film 

nie tylko wzruszał, ale 

również posiadał bardzo 

zabawne momenty, 

szczególnie w scenach 

ukazujących wyjątkowe 

poczucie humoru ks. 

Kaczkowskiego. 

Warto również 

wspomnieć, że po 

zakończonym seansie 

udaliśmy się do 

McDonalda. 

Naszym wspólnym zdaniem była to bardzo udana wycieczka, ponieważ obejrzany film dał nam 

sporo do myślenia o ważnym życiu i z czystym sercem możemy go polecić wszystkim, którzy jeszcze 

się wahają, czy warto go obejrzeć. 

 

 

 



 

NASZA HISTORIA 

 

Z KRONIKI SZKOLNEJ 

BRONISŁAWA CZOSNOWSKIEGO  

 

14 marca 1945 r.: założenie samorządu 

uczniowskiego.  

W oddziałach III-IV założono w celach 

wychowawczych samorząd uczniowski, czyli 

„Kółko Szkolne”, dzieląc uczniów na rozmaite 

grupy pracy (majstrowie, sklepikarze, sanitariusze, 

pomocnicy naukowi, redakcja gazetki szkolnej itd.) 

z radą kółka i wójtem na czele. Kółko rozwija się, 

dając dodatnie wyniki wychowawcze oraz 

podnosząc zapał do nauki. 

 

25 marca: Święto Szkoły Wyzwolonej. 

Pierwsza akademia z programem 

wykonanym przez dziatwę szkolną. W 

udekorowanej górnej sali zebrali się licznie 

obywatele gromady oraz zastępca komendanta 

wojennego naszej gminy. Liczne śpiewy i 

deklamacje oraz okrzyki na cześć wyzwolicieli 

wyraziły radość dziatwy z oswobodzenia polskiej 

szkoły. 

 

Otwarcie Świetlicy. 

Następnie goście zeszli do sali dolnej, gdzie młodzież pozaszkolna roczników 1926-1930 

obchodziła uroczystość otwarcia świetlicy. Program urozmaiciła muzyka skrzypcowo-akordeonowa.  

Odtąd świetlica jest otwarta codziennie wieczorem, służąc za miejsce rozrywki i nauki młodzieży 

pozbawionej szkoły w okresie okupacji. 

 

31 marca: uruchomienie biblioteki. 

Odbyło się pierwsze wypożyczanie książek z biblioteki, skompletowanej ze zbiórki polskich 

książek, przeprowadzonej w miesiącu marcu na terenie wioski. Biblioteka składa się ze 100 tomów, 

dzieląc się na bibliotekę uczniowską (47 ks.) i dla dorosłych (54 ks.). 

 



6 kwietnia: początek nauki katechizmu. 

Dzieci w wieku lat 10-14 zaczynają uczęszczać na naukę religii (katechizmu) do Opalenicy jako 

przygotowania do I Komunii Świętej. 

 

15 kwietnia: wypadek z zabawką wybuchającą. 

Zenio Pińczyński, uczeń kl. I, bawiąc się znalezioną zabawką wybuchającą, zrzuconą przez 

lotnictwo niemieckie, doznał w wyniku eksplozji okaleczeń różnych części ciała przez drobne odłamki. 

Po kilkudniowym pobycie w szpitalu wrócił do zdrowia. 

 

29 kwietnia: Święto Lasu i Ochrony Przyrody. 

Poprzedzony długim okresem prac przygotowawczych nastąpił obchód Święta Lasu i Ochrony 

Przyrody. Rano poszły dzieci szkolne z wycieczką do lasu, sadząc pod kierunkiem leśniczego ob. Klorka 

kilkadziesiąt drzewek, zawieszając klatki dla ptaków i przybijając tablice z napisami o chronię lasu. Po 

południu odbyła się przy obecności licznie zgromadzonych gości z gromady i okolicy uroczysta akademia 

w świetlicy, mająca wzbudzić umiłowanie do lasu i przyrody ojczystej. Na program złożyły się liczne 

wiersze, piosenki, inscenizacje oraz 1-aktowa sztuka teatralna „Darz bór”. Za scenę służyła dobudówka 

kapliczna dolnej sali, której brama wysadzona i odpowiednio umocowana, tworzyła kulisy. 

 

C. D. N. 
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