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„Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień
wigilijny, 
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej
na niebie, 
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb
biblijny 
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym
chlebie.
Ten biały kruchy opłatek, pszenna kruszyna
chleba,
a symbol wielkich rzeczy, symbol pokoju i
nieba.
Na ziemię w noc wtuloną, Bóg schodzi jak
przed wiekami.
Braćmi się znowu poczyńmy, przebaczmy
krzywdy, gdy trzeba.
Podzielmy się opłatkiem, chlebem pokoju i
nieba.”

Cyprian Kamil Norwid "Opłatek"
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Redakcja: Dzień dobry. Jesteśmy redaktorkami
szkolnej gazetki „Echo Sześćdziesiątki”. Czy zechce
Pan odpowiedzieć na kilka pytań?
Ile lat uczy Pan religii w naszej szkole?
Piotr Rostkowski: W tej szkole uczę 5 lat.
Redakcja:Jakie kierunki Pan studiował, aby uczyć
religii?
Piotr Rostkowski: Studiowałem kilka kierunków. Te
pierwsze,  które  przerwałem, odbywały się  na
kierunku praca socjalna. Później  ukończyłem studia
teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w
Warszawie.  Obecnie studiuję i kończę studia na
kierunku psychologii. Kwalifikacje do nauczania  religii
dają wyższe studia teologiczne z przygotowaniem
katechetyczno - pedagogicznym.
R ed akc j a : Dlaczego postanowił Pan zostać
katechetą?
Piotr Rostkowski:Jak szedłem na studia,  nie miałem
planów zostać nauczycielem. Po prostu interesowała
mnie duchowość chrześcijańska. W trakcie studiów
przyszła taka myśl, aby dzielić się z innymi ludźmi
dobrymi przemyśleniami, które zawsze mogą przydać
się w życiu.
Redakcja: Jaka jest rola nauczyciela - katechety?
Piotr Rostkowski: Na początku też się
zastanawiałem, jaka jest moja rola jako nauczyciela. I
odpowiedziałem sobie, że postaram się pokazać, że to
o czym mówimy, w co wierzymy, ma sens, jest
prawdziwe. Równocześnie  nie chcę zrazić innych do
Pana Boga, który kocha wszystkich ludzi. Chciałbym
przekazać  choćby cząstkę dobroci i miłości Pana
Boga oraz  pozostawić dobre wspomnienia o lekcjach
religii. Chciałbym też uczyć takich rzeczy, które
przydadzą się uczniom w ich życiu.
Redakcja: Co sądzi Pan o uczniach naszej szkoły?
Piotr Rostkowski: Są superanscy i bajeranscy.
Bardzo lubię uczniów 60-tki, lubię z nimi rozmawiać i
odkrywać nowe nowe rzeczy. Myślę, że uczniowie
naszej szkoły to bardzo fajne dzieciaki.
Redakcja: Niedługo Boże Narodzenie. Co według

Pana możemy zrobić, żeby odpowiednio przygotować
się do Świąt?
Piotr Rostkowski: Matka Teresa z
Kalkuty  powiedziała kiedyś: „Boże Narodzenie jest
zawsze wtedy, kiedy uśmiechamy się do innych.” To
jest bardzo ważne zdanie, bo okazuje się, że Boże
Narodzenie może być codziennie, a nie tylko raz w
roku. Kiedyś Pan Jezus urodził się mając ciało, teraz
może narodzić się w naszych sercach, kiedy
okazujemy innym dobroć i miłość.
Redakcja: W naszej szkole rozwija się wolontariat. To
„szkolna moda”, czy raczej jakaś głębsza potrzeba?
Piotr Rostkowski: Myślę, że każdy na to pytanie musi
sam odpowiedzieć, jak to jest u niego. Zarówno
Duchowość Chrześcijańska jak i psychologia,
wskazują, że jesteśmy szczęśliwi wtedy, gdy robimy
coś dla innych i jesteśmy innym potrzebni. Nawet gdy
ktoś jeszcze nie odkrył, jak fajnie jest pomagać innym
bezinteresownie, to być może w przyszłości odkryje to
i doświadczy radości i energii do życia. Najlepsza
lekcja religii w szkole to zorganizowanie wolontariatu
pomocy w miejscowym hospicjum czy pomocy
świątecznej dla najuboższych. Na to przyjdą nawet ci,
którzy wcześniej się wypisali z lekcji religii. 
Redakcja: Dlaczego nasi uczniowie tak chętnie
włączyli się w wolontariat? Burzy to opinię, że młodym
już na starcie życia niczego się nie chce?
Piotr Rostkowski: Burzy. Myślę i widzę codziennie to,
że młodzież chce pomagać innym. Ale to czasem
dowodzi, że starsi tak organizują codzienne życie, że
młodzież jest bardziej biernym odbiorcą różnych treści,
także tych szkolnych, niż aktywnym dawcą dobra.
Redakcja:Co lubi Pan robić w wolnym czasie?
Piotr Rostkowski: Bardzo lubię biegać po lesie,
oglądać fajne filmy i czytać książki z duchowości i
psychologii.
Redakcja: Jakiej muzyki lubi Pan słuchać?
Piotr Rostkowski: Właściwie każdej. Nie mam
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ulubionego gatunku muzyki, ale bardzo lubię muzykę z
filmów.
Redakcja: Jaki był Pana ulubiony przedmiot szkolny?
Piotr Rostkowski: Chyba nie miałem takiego. Gdy
byłem w liceum, najbardziej pociągało mnie
harcerstwo.
Redakcja: Czy ma Pan jakieś życiowe motto? 

Piotr Rostkowski: Chyba nie mam żadnego
określonego życiowego motta, chcę być po prostu
dobrym człowiekiem i pomagać innym.
Redakcja: Dziękujemy bardzo za  rozmowę, życzymy
Panu spełnienia wszystkich marzeń oraz realizacji
planów.

Rozmawiały:
Milena Todys oraz Wanda Świetlik - klasa VI a
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Młodzi poeci piszą ...
„Mój własny obraz”

Jesienny obraz wkładamy w ramy,
bo lato zamknęło niestety swe bramy.

Lecz jesieni kolorów nie brakuje,
dlatego z radością nawet deszcz maluje.

I chociaż czasem zimnem zawieje,
to w sercu tli się ogień

i nigdy nie maleje.
Wszyscy różnimy się, lecz

jest taka jedna, jedyna rzecz,
która połączy nas wszystkich z radością
i nieograniczoną, wspaniałą wolnością.

Kiedy ktoś wątpi, że ten obraz się nie uda,
niech zacznie wierzyć w nieokreślone cuda.

Bo każdy może namalować nawet zwykłą kość,
ale to będzie przedstawiać to jego własne COŚ.

Julia Turyk, kl. 5a

Planeta Ziemia

Nasz świat, powoli niszczony przez nas
Jest bardzo piękny, oceany, wielki las,

Pustynie i bory,
Rzeki i góry,

Doliny i wyżyny,
Lodowce i niziny,

Jaki piękny jest nasz świat
Bądźmy eko proszę Was

Rośliny i zwierzęta,
Wszelkie wody i skały,

Wiatr i opady,
Burza i maleńka sarenka,

Pośrodku niej,

To nasz świat
Ratujmy go
Proszę Was

Zuzanna Blusiewicz, kl. 5b

Ruda kita

 Skacze, bryka i pomyka ruda kitą kółka kręci.
 Widać ją z daleka, gdy z gałęzi fika.

Choć niewielkim jest stworzeniem, dużo sprytu ma jak
lis.
Poszukując pożywienia, ciągle drzewa zmienia.

Złota jesień, ruda kita, nagle w drzewach znika.
Chowa pokarm gdzie popadnie.
Gdzie?
Kto to zgadnie?

Zofia Woźniak, kl. 5a

Jesień
 
Jesienią gdy mgły nad polami się ścielą.
Przypominam sobie promienie słońca, które mnie
rozweselą.

Gdy deszcz z nieba się leje, a wiatr w drzewach
szaleje.
Myślę o piasku, który na plaży grzeje.

Jesienią kiedy liście się czerwienią.
Marzę o lecie z zielenią.

Chodząc po lesie szyszki, kasztany i żołędzie
zbieram,
w które później dom ubieram.

Z nadzieją szukam ostatnich oznak lata.
Może znajdę coś co schował mi czas.

Coś co pozwoli przetrwać jesienne wieczory,
radość w sercu wyzwoli i doczekać do lata pozwoli.

Zofia Woźniak, kl. 5a
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Młodzi poeci piszą ...

Nadzieja

Żyła sobie Nadzieja.
Jej domem była knieja.

W tej kniei, bazie otulone były baziami,
Kolory ze sobą grały,

A ryby pływały z rybami.

Duszą Nadziei był uśmiech,
A uśmiechu duszą było życie.

Ten uśmiech,
To życie,

To właśnie Nadzieja.

Chroniona była bramą baziową,
Osłoną kolorową,

I strażnikami .
Rybami.

A  chroniona była przed kolcami.
Złymi wydarzeniami.

Błąkała się Nadzieja po szczelnym zamczysku,
I żyła uśmiechem.

Uśmiechem życia.
Oprócz bram,

My strzeżmy naszą Nadzieję.
Żyjąc i uśmiechając się.
A po cóż? W jakim celu?
Bo nadzieja jest iskierką.

Życia i uśmiechu.

Julia Lipnicka, kl. 8a

Wielka szafa

Widzę szafę, widzę wielką...
Patrząc na nią męczę się udręką.
Co założyć dziś do szkoły,
Aby spojrzał  na mnie Marek wesoły?

Patrzę na nią już od rana,
Mam już dosyć po kolana!
Patrzę na nią wzdłóż i wszerz,
Patrzy na mnie stojący w niej jeż...
Mam wrażenie jakby mówił do mnie,
'Ubierz się, bo nic tu po mnie!'

Milion ciuchów, milion pomysłów,
A ja jedna, taka mała jak cudzysłów...
Stoję w piżamie z rękami na głowie,
Ciekawe co mi mama powie...
Idę do niej z zapytaniem,
Mama niestety zajęta była śniadaniem...

Zostałam tylko ja i ona,
Już jestem tym zmęczona!

Oliwia Weiss, kl. 8a



www.polskatimes.pl Polska Times | Numer 3 01/2019 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Echo Sześćdziesiątki

Grudniowe wydarzenia "Sześćdziesiątki"

"W tę mroźną noc nic nie umiem Ci powiedzieć, bo słowo staje się Ciałem. Jezus jeszcze raz przychodzi do
Ciebie. Jeżeli dobrze wytężysz wzrok to między wieżowcami, jasnymi ulicami zobaczysz gwiazdę, znak Boga,
że stało się coś nadzwyczajnego.
Boże Narodzenie, ileż wzruszeń budzi w nas to jedno z najpiękniejszych świat chrześcijańskich. Koloryt i
szczególna atmosfera Świąt Bożego Narodzenie pozwala nam oderwać się od szarej rzeczywistości i dostrzec
innych wokół nas. Ujrzeć piękno i nim się zachwycić, doznać dobroci i okazać ją innym, przeżyć radość
spotkania w gronie najbliższych".
To tekst zaczerpnięty ze scenariusza montażu słowno-muzycznego, który w minioną środę obejrzeli uczniowie i
nauczyciele klas 4-8. Wygłaszanej prozie, poezji, fragmentowi ewangelii św. Łukasza oraz życzeniom pokoju,
radości i miłości towarzyszył śpiew kolęd i pastorałek. Grupa aktorów i szkolny chór wprowadził  w radosny
nastrój oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia.
Do płynących ze sceny życzeń dołączył pan dyrektor, który także pięknie podziękował uczniom i nauczycielom
odpowiedzialnym za przygotowanie występu.

Anna Oleszczuk
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Grudniowe wydarzenia "Sześćdziesiątki"

Kolejna akcja charytatywna klasy 5 b zakończyła się
sukcesem! Uczniowie naszej szkoły przystąpili do
akcji charytatywnej na rzecz bezdomnych psów i
kotów, która została zorganizowana w dniach 6.12.-
17.12. 2018 roku. Zebrane dary zostały
posegregowane i przekazane do Schroniska w
Celestynowie w dniu 19 grudnia 2018 roku. Uczniowie
pomagali zapakować karmę, którą ledwo zmieściliśmy
do samochodu. Byliśmy zaskoczeni taką ilością
rzeczy dla zwierząt. Mamy nadzieję, że
zorganizowana akcja pomoże podopiecznym
Schroniska przetrwać zimę, a w naszych dzieciach
obudzi wrażliwość na potrzeby i los zwierząt.
Serdecznie dziękujemy Julii Wajszczuk, Wiktorii
Bojanowskiej, Zuzi Blusiewicz oraz Oliwii Zawadzkiej
koordynatorkom akcji. Dziękujemy klasie 5 b za
pomoc w segregowaniu i pakowaniu darów pod opieką
wychowawczyni.

Szczególne podziękowania za bezinteresowną pomoc
dla pani Dominiki Grodzkiej za dostarczenie darów do
Schroniska w Celestynowie.
Wszystkim, którzy włączyli się do akcji serdecznie
dziękujemy i zachęcamy do pomocy potrzebującym
zwierzętom przez cały rok.

Dorota Wawrzkowicz

Do wszystkich grzecznych dzieci przychodzi św. Mikołaj, a jak są już trochę starsze zamiast tradycyjnych
prezentów wybierają możliwość aktywnego spędzenia czasu w swoim towarzystwie. Dlatego klasa 7a wraz z
wychowawcą Mikołajki spędziła w Kręgielni rywalizując ze sobą podczas gry w kręgle. Na trzech torach swoich
sił próbowali zarówno debiutanci jak i wytrawni gracze. Czas wspólnej zabawy umilał nam poczęstunek oraz
prezenty w postaci kalendarza adwentowego.

Agnieszka Piskorska
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Udana akcja szkolnego wolontariatu

BARDZO DZIĘKUJEMY wszystkim osobom, które wsparły akcje zbiórki środków higienicznych i czystości dla
pensjonatu Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, który wspiera osoby będące w kryzysie bezdomności. Akcje
można uznać za bardzo udaną! Jak widać w środowisku, które tworzy społeczność naszej szkoły kryje się wiele
dobra dla innych - co bardzo cieszy! Warto również zauważyć wkład uczniów zaangażowanych w wolontariat -
bez tego nie byłoby tej akcji!
Co udało nam się zebrać: mydła 19 szt., mydła w płynie 9 szt., szampony i żele pod prysznic 12 szt., pasty do
zębów 19 szt., szczoteczki do zębów 31 szt., kosmetyki 4 szt., golarki 3 szt.- proszki do prania 12 kg, płyny do
prania 3 szt., płyny do mycia naczyń 5 szt., płyny do mycia kuchni i łazienek 14 szt., worki na śmieci 1
szt., ściereczki i gąbki 4 szt.

Wiemy także, że rzeczy będą jeszcze donoszone. Na stronie szkoły pojawi się zdjęcie zebranych rzeczy.

Bardzo dziękujemy za tak pozytywną odpowiedź i już zapowiadamy w przyszłości kolejne akcje naszego
WOLONTARIATU 60-tki.

Pozdrawiamy,
zespół wolontariuszy
Karolina Nawrocka
Piotr Rostkowski
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