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rys. Daria Sierżęga, VII 

Czy wiecie, że pierwszy numer gazetki „To i Owo”  

ukazał się 24 lutego 1993 roku? 

 Szkolna sonda 
W związku z naszym jubileuszem, zadaliśmy uczniom klas IV-VII pytania dotyczące gazetki „To i Owo”. 

1. Czy wiesz, od ilu lat ukazuje się gazetka „To i Owo”? 

tak – 71 uczniów  nie – 15 uczniów 

2. Czy napisałaś/ napisałeś jakiś artykuł do naszej gazetki? 

tak – 44 uczniów  nie – 42 uczniów 

3. Czy lubisz czytać gazetkę „To i Owo”? 

tak – 78 odpowiedzi  nie – 8 odpowiedzi 

Sondę przeprowadziły: Milena Adamiec, Natalia Jasińska VII 



To i owo o gazetce „To i Owo” 
 Pierwszy numer „To i Owo” ukazał się 24 lutego 1993 roku. Pomysłodawcą szkolnego 

pisma był pan Tomasz Noworól. Opiekunami redakcji zostali: pani Elżbieta Szara i pan 

Tomasz Noworól. Pierwsze gazetki były pisane i ilustrowane  ręcznie. 

 W roku szkolnym 1994/95 w I Wojewódzkim Konkursie Gazet Szkolnych, 

zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, nasza gazetka zdobyła 

wyróżnienie.  

 W 1995 roku „To i Owo” zdobyło wyróżnienie w konkursie zorganizowanym przez 

Sanepid i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie na najciekawszą gazetkę poświęconą 

problematyce HIV/AIDS. 

  31 maja 1995 roku w konkursie pt. „Rodzina, o jakiej marzę”, zorganizowanym przez 

Archidiecezję Przemyską, pierwsze miejsce za pracę  literacką zajął uczeń Krzysztof 

Kaczka z zespołem redakcyjnym gazetki „To i Owo”. 

 7 czerwca 1995 roku z okazji wydania 25. numeru w naszej szkole odbyło się spotkanie 

byłych i obecnych redaktorów pisemka. 

 W 1996 roku gazetka „To i Owo” zajęła 3. miejsce w drugiej edycji konkursu na gazetkę 

o tematyce HIV/AIDS. 

 W 1996 roku  w II edycji Konkursu Gazet Szkolnych o laur „Złotej Stopki” nasza gazetka 

„To i Owo” zajęła II miejsce i zdobyła „Srebrną Stopkę”.  

 W lutym 1998 roku obchodziliśmy jubileusz pięciolecia gazety. Z tej okazji odbyło się 

spotkanie byłych i obecnych redaktorów pisemka i zorganizowano konkurs „Co wiesz o 

gazetce To i Owo?”. 

 W 1998 roku specjalny numer gazetki wziął udział w konkursie pt. „Jestem sobą, 

wybieram wolność”, zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Krasnem. 

Młodzi redaktorzy zdobyli indywidualne nagrody za prace literackie zamieszczone na 

łamach pisemka. 

 W marcu 2000 roku ukazało się specjalne wydanie „To i Owo” w całości poświęcone 

Wielkiemu Jubileuszowi 2000 roku. Gazetka wygrała szkolny finał konkursu „Znaczenie 

2000 lat chrześcijaństwa w historii i kulturze narodu polskiego”. 

 21 marca 2013 roku  świętowaliśmy jubileusz dwudziestolecia gazetki „To i Owo”. W 

uroczystości wzięli udział byli i obecni redaktorzy pisma.  

 W ciągu 25 lat ukazało się 178 numerów gazetki „To i Owo”. Obecnie „To o Owo” jest 

dwumiesięcznikiem, redagowanym przez uczniów naszej szkoły. Niektóre rubryki 

(Wywiad numeru, Szkolna sonda, Wstrząs mózgu) ukazują się nieprzerwanie do 

dwudziestu pięciu lat. Od lat nasze pisemko cieszy się dużym zainteresowaniem 

czytelników, którzy niecierpliwie pytają, kiedy zostanie wydany kolejny numer.  

 Serdeczne dziękuję wszystkim Uczniom za zaangażowanie w redagowanie 

dwumiesięcznika. Dzięki utrwalaniu na łamach gazetki bieżących wydarzeń, tworzycie 

historię naszej Szkoły i rozwijacie swoje talenty. Zapraszam wszystkich chętnych do 

redagowania kolejnych numerów „To i Owo”!  

Elżbieta Szara – opiekun Redakcji  



W zdrowym ciele zdrowy duch! 
Co prawda ferie zimowe już za nami, ale nadal możemy korzystać z uroków zimowych 

zabaw. Musimy jednak pamiętać o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa podczas uprawiania 

sportów zimowych. Aby je sobie przypomnieć, spróbuj rozwiązać poniższe zadanie.  

 

   



II wojna światowa  

we wspomnieniach  

moich przodków 

Moja prababcia – bohaterka! 
 

Moją prababcię Franię pamiętam jako miłą staruszkę, 

siedzącą na wózku inwalidzkim. Kiedy zmarła w wieku 92 lat, ja miałem 4 lata. Gdy 

odwiedzaliśmy prababcię, zawsze miała dla mnie przygotowane pyszne herbatniki posypane 

cukrem – uwielbiam je do dziś. 

Historię, którą opowiem, znam z opowiadań mojej mamy i babci, ja byłem za mały, aby 

prababcia opowiadała mi o wojnie.  Prababcia mieszkała w miejscowości Gola, która położona jest 

na granicy województwa łódzkiego i opolskiego, granicą jest rzeka Prosna, przed wojną była tam 

granica polsko-niemiecka. 

Gola to malutka wioska, gdzie przed II wojną światową podstawowym źródłem utrzymania 

większości mieszkańców była praca na roli. Mieszkańcy Goli pracowali też w przygranicznych 

niemieckich majątkach ziemskich. Życie przed wojną toczyło się tam w miarę spokojnie. Ludność 

niemiecka i polska współpracowała ze sobą. Jednak od 1938 roku dało się zauważyć coraz większe 

napięcie na granicy. Wzmożono kontrole graniczne, zwiększono obsadę straży granicznej i 

urzędników granicznych po stronie niemieckiej.  

Kilka dni przed wybuchem wojny nie można był wchodzić do lasu tuż przy granicy. Polacy 

domyślali się, że koncentrują się tam oddziały wojsk niemieckich. Niepokojące wiadomości 

dochodziły do mieszkańców Goli od Niemców z pogranicza oraz z nasłuchu radiowego.  

Pierwszego września przed godziną 5 rano, z drugiego brzegu Prosny, w kierunku Goli artyleria 

niemiecka otworzyła ogień. Wieś ostrzeliwano również z broni maszynowej. Przez most na Prośnie 

wkroczyły do Goli wojska niemieckie. Ludzi wyganiano z domów na pola, niektórzy z 

mieszkańców i żołnierze ochrony pogranicza próbowali uciekać do pobliskiego lasu, niestety, tam 

ostrzelali ich Niemcy z karabinów maszynowych. Wszyscy zginęli.  

Wygnani z domów mieszkańcy, w tym moja prababcia, z podniesionymi do góry rękami, pod 

eskortą uzbrojonych żołnierzy, wymaszerowali w kierunku Byczyny. Przestraszonych, 

poturbowanych ludzi zaprowadzono na pola pod Gołkowicami. Tam oddzielono mężczyzn od 

kobiet i dzieci. Po kilku godzinach dotarli tam mieszkańcy sąsiednich wsi. Zgromadzono w tym 

miejscu kilka tysięcy mieszkańców polskiego pogranicza. Wypędzonym nie pozwolono zabrać ze 

sobą żadnych rzeczy ani żywności. Dzień był słoneczny, jednak noce były już chłodne. Powoli 

zaczynał też dokuczać głód. Dopiero na drugi dzień po południu przywieziono uwięzionym 

uparowane ziemniaki w łupinach, a małym dzieciom - mleko. Prababcia opowiadała, że żywność 

przywieziono dzięki właścicielom majątku w Gołkowicach – von Lieres. Mówiła: „To byli dobrzy 

Niemcy”. Wszystkie wsie w okolicy opustoszały, domy splądrowano, a zwierzęta gospodarcze 

rozpuszczono luzem.  

3 września kobietom, dzieciom i starcom pozwolono wrócić do domów. Prababcia 

opowiadała, że wioska wyglądała okropnie: powyrzucane z domów meble, powybijane szyby w 

oknach, powyrywane z futrynami drzwi i okna, ryczące, przestraszone bydło. Dodatkowo kobiety 

martwiły się o swoich mężów, ojców i synów. Przestraszone kobiety pierwszą noc po wygnaniu 

spędziły w piwnicach domów i w stodołach. Następnego dnia do wioski wróciło kilku mężczyzn, 

resztę Niemcy zatrzymali do przymusowej pracy w przygranicznych majątkach. 

Przez cały okres wojny wszyscy zdolni do pracy, również dzieci, pracowali przymusowo w 

przygranicznych majątkach ziemskich i gospodarstwach rolnych Niemców. Nieliczni, w tym mój  

pradziadek, zostali wywiezieni do pracy w głąb Rzeszy. Pracował tam w hucie przez cały okres 

wojny.         Ciąg dalszy na następnej stronie 



Babcia trafiła do pracy w majątku Gołkowice, mówiła, że miała wielkie szczęście, że trafiła 

do „dobrych Niemców”. Musiała bardzo ciężko pracować, codziennie wstawała o 5 rano i na 

nogach szła razem z innymi do Gołkowic (około 3 km), tam pracowała w polu do osiemnastej. 

Któregoś wieczoru została dłużej w pracy i wracała do domu sama. Była zima, na zewnątrz było już 

ciemno. Prababcia szła polną drogą, niedaleko rzeki zobaczyła dwóch mężczyzn. Bardzo się 

przestraszyła. Po chwili okazało się, że to dwaj polscy żołnierze, zmarznięci, głodni i poturbowani. 

Jeden nie miał nawet butów. Okazało się, że uciekają z terenów Rzeszy, chcieli się przedostać do 

Polski, aby tam dołączyć do polskiej armii. 

Prababcia wiedziała, że nie mogą tu zostać, zaledwie kilometr dalej był posterunek 

graniczny, a tam mnóstwo Niemców. Półtora kilometra od domu prababci znajdował się Pałac 

Lopuchinów (obecnie Dom Pomocy Społecznej). Przed wojną był tam dom dziecka, a podczas 

wojny Niemcy szkolili tam oddziały Hitlerjugend. We wsi mieszkał też volksdeutsch, którego 

wszyscy się bali. Za pomoc polskim żołnierzom groziła śmierć, ale prababcia nie wahała się. 

Ryzykując życie, przeprowadziła żołnierzy przez Prosnę, a później zabrała ich do swojego domu. 

Jej rodzice, brat, dziadek i babcia, wiedzieli, że ryzykują życie, ale ukryli ich w swoim domu. 

Dziadek spalił ich polskie mundury, rodzina dała im swoje ubrania i nakarmiła. Ukrywano ich w 

stodole przez kilka dni, a gdy żołnierze doszli do siebie, ruszyli dalej w kierunku Poznania.  

Wiele lat później, gdy prababcia miała już swoje dzieci, przyjechało do niej do domu dwóch 

mężczyzn z wielkim bukietem kwiatów. Spytali, czy ich poznaje. Nie poznała ich, a oni 

powiedzieli: „To przecież my - Wojciech i Tadeusz, dwaj żołnierze, którym uratowała Pani życie”. 

Długo jej szukali (babcia wyszła za mąż, przeprowadziła się), aż w końcu się udało. Prababcia 

mówiła, że był to bardzo wzruszający moment, razem z Wojtkiem i Tadkiem długo rozmawiali. 

Prababcia, gdy opowiadała o wojnie mojej mamie, cioci, babci – nigdy nie mówiła o sobie 

„bohaterka”, skromnie twierdziła, że przecież trzeba pomagać i nie zrobiła nic specjalnego. Zawsze 

żyła bardzo skromnie.  Pomimo całego zła, dobrze wspominała niemieckich właścicieli majątku, w 

którym pracowała, mówiła: „miałam szczęście, miałam co jeść, a Niemcy płacili mi jedną markę za 

pracę”. Czasem ze łzami w oczach wspominała kolegę ze szkoły, którego hitlerowcy zastrzelili, gdy 

przejeżdżał rowerem przez wieś – „tak dla zabawy, a potem głupio się śmiali”.   

Dla mnie zawsze będzie bohaterką!!! 

 
Mateusz Sikora kl. V 

_______________________________________________________________________________________ 

 

„Cudowny chłopak”  
We wtorek 20 lutego uczniowie z klasy V i VII wybrali się do kina na film pt. 

„Cudowny chłopak”.  

Film był nie tylko ciekawy, lecz także bardzo pouczający. Opowiadał o 

dziesięcioletnim chłopcu imieniem Auggie z licznymi deformacjami twarzy. Dotąd 

uczył się w domu i prawie w ogóle nie wychodził na zewnątrz.  

W szkole stał się sensacją, jedni się z niego śmiali, inni wytykali palcami, ale nikt tak naprawdę 

niczego o nim nie wiedział. Na szczęście wkrótce spotkał Jacka Willa, który – jako jedyny - dostrzegł w nim 

dobrego kolegę. W międzyczasie poznajemy też siostrę Auggiego, Vię do której przestała się odzywać 

najlepsza przyjaciółka. Główny bohater również ma problem. W szkole podsłuchał, jak Jack śmieje się z 

niego przy innych uczniach. Trudny okres pomogła mu przejść dziewczyna o imieniu Summer, która 

również polubiła Auggiego. Dzięki jej pomocy chłopcy się godzą i wszystko kończy się dobrze. 

 Po seansie zgodnie stwierdziliśmy, że film był bardzo ciekawy, a zarazem pouczający. Polecam go 

każdemu, gdyż pokazuje on, że wszyscy są równi, mimo że się różnią wyglądem, charakterem czy 

zamożnością. 

        Mateusz Sikora, kl .V 

  



Kącik religijny  
Witajcie!  

Mija już drugi miesiąc 2018 roku, Czas biegnie bardzo szybko, czekaliśmy na ferie,  

a one już minęły. W walentynkowy dzień rozpoczął się kolejny już  

w naszym życiu Wielki Post. Czas trudny, bo bardzo wymagający od nas wysiłku  

i samozaparcia w wytrwaniu w swoich wielkopostnych postanowieniach  

oraz w pracy nad wyeliminowaniem z naszych postaw zachowań godzących  

w naszą godność dzieci Bożych. Trzeba jednak pamiętać, że w tych staraniach cierpiący 

Jezus jest naszą mocą i siłą.  

W tym znoju pracy nad sobą pomogą nam trzy najważniejsze dobre uczynki: 

 
Modlitwą może być udział w wielkopostnych nabożeństwach: 

Drodze Krzyżowej – odprawianej w piątki 
oraz Gorzkich Żalach śpiewanych w niedziele. 

Oto wielkopostne zadanie. Wpisz numer i tytuł przedstawionych na obrazkach stacji.  
Nie zapomnijcie, że za zrobienie zadania można zarobić 6 z religii! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________                ___________________________________             
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To i owo ze świetlicy 
 

POCZTA WALENTYNKOWA  
 

14 lutego obchodziliśmy walentynki. W świetlicy zadbaliśmy o piękną i 

romantyczną dekorację . Do przygotowanego pudełka przez kilka dni wrzucaliśmy 

życzenia walentynkowe, które zostały  rozdane koleżankom i kolegom. Niektórzy otrzymali 

także upominki walentynkowe.  
 

KONKURS „MOJA KARTKA WALENTYNKOWA” 
Z okazji walentynek wzięliśmy udział w konkursie „Moja kartka 

walentynkowa”. Powstało kilkanaście ciekawych i wyjątkowych prac. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi ostatniego dnia lutego. Nie możemy się 

doczekać ogłoszenia wyników. 

 

DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO 
 

Język spaja i łączy ludzi jednej narodowości. Każdy Polak powinien doskonale poznać 

swój język i umiejętnie się nim posługiwać, gdyż od poprawności językowej zależy sukces 

nie tylko w życiu zawodowym, ale i osobistym. Często wśród nas pojawia się moda na 

niestaranne, niepoprawne mówienie, zdarzają się nadużycia słów zaczerpniętych z języka 

angielskiego i wtrącanie wulgaryzmów. W świetlicy również zauważyliśmy sporo 

pojawiających się tego typu wyrazów. Przyjrzyjmy się im i zastanówmy, czy nie zaśmiecają 

naszego języka. 

sorry, sorki, sorka – przepraszam  

nara, narka, narciarz – cześć, do zobaczenia, na razie  

siema, elo, hejka – cześć  

oki, OK – dobrze 

spoko – spokojnie, w porządku  

wyluzuj, daj se luz – daj spokój 

spadaj, spadówa – odejdź 

kom – telefon komórkowy 

lol – śmieszne, kupa śmiechu 

ogarnij się – uspokój się 

w porzo – w porządku, dobrze 

XD/ iks de –emotikon/słowo wyrażające śmiech 
 

REBUS 
 



25 lat gazetki „To i Owo” 

Wstrząs mózgu 
 

T U  R N I E J 

 R U B I N O W E 

T A B L I C A  

W Y W I A D 

  L E K C J A  

 R E B U S  

D W U D Z I E S T Ą 

W I O S N A  

 G A Z E T K A 

1.Co roku rodzinny w naszej szkole, np.: tenisa stołowego 

2. „ …….. radio szóstka” 

3.Wisi na ścianie w każdej klasie 

4.W każdym numerze gazetki przeprowadzany z inną sobą 

5.Trwa 45 minut 

6.Zagadka obrazkowa 

7. Którą rocznicę obchodziła gazetka „To i Owo” 5 lat temu? 

8. Pora roku po zimie. 

9. „To i Owo”. 

 

Przygotował: Maciej Wilk, VII 

 
1. Czasopismo ukazujące się częściej niż raz w tygodniu. 

2. Osoba przygotowująca oraz redagująca czasopismo. 

3.  Czasopismo, które ukazuje się co dwa miesiące. 

4.  Często jej wyniki są umieszczane w naszej gazetce szkolnej, inaczej ankieta. 

5.  Rozmowa dziennikarza z jakąś osobą, w której odpowiada ona zadane pytania. 

6.  W 1998 roku nasza gazetka szkolna obchodziła… 

Hasło: ………………………………………………………………………………… 

 

Przygotowała: Kinga Giełbaga, VII 

__________________________________________________________________________ 

dwumiesięcznik uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Rzeszowie 

Numer 178. przygotowali: Mateusz Sikora, Daria Sierżęga, Kinga Giełbaga, 

Maciej Wilk, Milena Adamiec, Natalia Jasińska.  

Opiekun: Elżbieta Szara      Nakład: 70 egzemplarzy        Gazetka bezpłatna 


