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         10 grudnia o godzinie 14:00 w Białołęckim Ośrodku Kultury przy ulicy Van Gogha 1 odbył się
koncert charytatywny "Aniołowie Przybywajcie", z którego środki uzyskane ze sprzedaży biletów
zostały przekazane na budowę Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Organizatorami,
pomysłodawcami oraz koordynatorami  było kilku nauczycieli z naszej szkoły oraz Białołęcki Ośrodek
Kultury. Sala była pełna widzów! Pojawili się tam m.in. Grzegorz Kuca - Burmistrz Dzielnicy Białołęka,
Izabela Ziątek, Anna Majchrzak, Jan Mackiewicz, dyrektor BOK-u Karolina Adelt-Jóźwiak i dyrektor
naszej szkoły Danuta Chmielewska.
         Prowadzącą była pani Katarzyna Grzella, która zapowiadała kapele, zespoły i artystów. 
W koncercie wzięli udział uczniowie z białołęckich szkół: SP 355, SP 314, SP 366, SP 342, SP 154 oraz
absolwenci i nauczyciele. Koncert rozpoczęły Wedlowskie Chochliki, które zaśpiewały utwory „Święta
W Nas” i „Pastorałka Od Serca Do Ucha”. Z naszej szkoły wystąpili również: zespół Skylight,
absolwentka Hanna Żentkowska, Żaniołki, Maggie Tunkiewicz-Zakrzewska wraz z Karoliną Soczyńską i
Piotrem Wałowskim oraz Kapela z Ceramicznej, wykonując kolejno utwory „Skrzypi Wóz”, „Cicha Noc”,
„Happy Christmas” Johna Lennon’a, „Teraz Śpij Dziecino Mała”, „Północ Już Była” oraz „Jezus
Malusieńki”. Można było również usłyszeć kolędy i pastorałki w wykonaniu innych szkół: 
        ·Zespół nauczycielek z Warszawy - „Gore Gwiazda Jezusowi”, „Kolęda Płynie Z Wysokości”
        ·SP 314 – „Kto Wie”
        ·SP 366: Maria Szubińska – „Gdy Śliczna Panna”, 
        ·Najmłodszy występujący zespół: pierwszoklasiści z SP 366 – „Bosy Pastuszek”
        ·SP 342 Strumyczek – „Tryumfy Króla Niebieskiego”, „Jak W Betlejem”
        ·SP 154 Róża Magiera – „Pierwsza Gwiazda”
        Na zakończenie wspaniałego wydarzenia, został odśpiewany utwór „Anioły Są Wśród Nas” przez
prawie wszystkie grupy wokalne. Atmosfera była niesamowita. Czuć było magię świąt. 
        Dziękujemy wszystkim tym, którzy sprzedawali na świątecznym kiermaszu organizowanym przez
naszą szkołę oraz tym, którzy kupili cegiełki lub ozdoby świąteczne pomagając w budowie Centrum
Psychiatrii Dzieci i Młodzieży.

Blanka Chorąży, Natalia Dutkiewicz 8H

            "ANIOŁOWIE PRZYBYWAJCIE"- RELACJA 
                                   Z   KONCERTU 
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                       Relacja ze Szlachetnej Paczki
         Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża

.

Niedawno w naszej szkole odbyła się zbiórka rzeczy przeznaczonych na Szlachetną Paczkę. Zbierano
jedzenie, chemię, meble (np. krzesła i łóżka), pieniądze, za które kupiono brakujące ubrania i buty. Całą akcją
kierowało nasze szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża. Członkowie i członkinie koła 9 grudnia pakowali
wszystko w kolorowy papier, aby kolejnego dnia paczki zostały przeniesione do samochodu, gdzie wyjechały
prosto do osób potrzebujących. Rodziny, do których dojechały prezenty, bardzo się cieszyły. Dzieci rysowały
laurki, rodzice płakali ze szczęścia. 
Skoro wspomniałam już o naszym Szkolnym Kole PCK, to bardzo chętnie trochę Wam o nim opowiem. Jest to
jedna z najstarszych organizacji humanitarnej. Wspiera osoby w trudnej sytuacji- ofiarach wojen, biedy lub klęsk
żywiołowych. 
PCK w naszej szkole ma za sobą już kilka akcji- sprzątanie cmentarza Powązkowskiego, wspomnianą
wcześniej zbiórkę rzeczy na Szlachetną Paczkę i zbiórkę żywności w Auchan.
W planach mamy jeszcze kilka przedsięwzięć odbywających się na terenie szkoły, ale szczegółów nie będę
zdradzać .
Poza tym, na spotkaniach uczymy się jak udzielać pierwszej pomocy. Jest to przydatne, bo nigdy nie wiemy,
jakie sytuacje nas spotkają. 
Wybraliśmy już samorząd naszego koła. Nauczycielkami, które prowadzą PCK, są Panie: Beata Żentkowska,
Agnieszka Krasuska, Magdalena Karda i Marta Odzimek.
Zachęcamy do dołączenia do naszego Koła, jeśli zależy Ci na pomaganiu innym. 
                                                                                                                                      Maja Korpikiewicz, 8N

.



www.polskatimes.pl Polska Times | Numer 19 12/2022 | Strona 3 
www.juniormedia.pl Wieści z Ceramicznej

Co daje wolontariat? - wywiad z wolontariuszką
Mają Stankiewicz z klasy 8i

ANKIETA PRZEPROWADZONA WŚRÓD UCZNIÓW NA     
             TEMAT ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

R: - Cześć. Dziękuję za znalezienie dla mnie czasu.
MS: - Cześć, nie ma sprawy
R: - Przejdźmy od razu do pytań. Opowiedz jak zaczęła się twoja przygoda z wolontariatem.
MS: - Pomaganie od zawsze było moją pasją. Od najmłodszych lat szukałam różnych organizacji w których
będę mogła charytatywnie uczestniczyć, lecz nigdy nie mogłam znaleźć czegoś jak mi powtarzano
"odpowiedniego dla mojego wieku". W końcu półtora roku temu moja przyjaciółka zabrała mnie na jedno ze
spotkań naszego wolontariatu szkolnego. W tamtej chwili poczułam że to miejsce idealne dla mnie.
R: - Niedawno w BOK-u odbywał się dzień wolontariusza, w którym uczestniczyłaś. Czym był dla ciebie udział
w  tym wydarzeniu?
MS: - Czułam się bardzo wyróżniona. Szczerze mówiąc nie spodziewałam się nawet że kiedykolwiek ktoś
zorganizuje przedsięwzięcie aby nas wynagrodzić. Jestem bardzo szczęśliwa że mogłam uczestniczyć w tym
dniu.
R: -  Za wykonaną pracę nie otrzymujesz wynagrodzenia. Jakie korzyści daje ci wolontariat?
MS: - Przez całe życie bliskie mi osoby powtarzały mi "dobro prędzej czy później do ciebie wróci". Staram się
żyć tą zasadą. Sam wolontariat daje mi dużo frajdy. Przyjemnością dla mnie jest chodzenie tam i świadomość
że w ten sposób mogę komuś pomóc.
R: - Co robisz w wolnym czasie oprócz bycia wolontariuszką?
MS: - Jestem osobą bardzo zabieganą i ciągle się gdzieś spieszę. Najwięcej czasu spędzam na podwórku oraz
na rozwijanie swoich innych pasji. Rysowanie, pisanie, robótki ręczne... Długo by wymieniać. Oprócz tego
chodzę na różne zajęcia dodatkowe. Często trudno jest mi pogodzić te wszystkie rzeczy, ale staram się zdążyć
ze wszystkim.
R: - Ostatnie pytanie. Jak zachęciłabyś innych do dołączenia do grona wolontariuszy?
MS: - Najwięcej osób dołącza do wolontariatu ze względu na punkty przydatne do szkoły średniej, ale ja
uważam że czas który poświęcamy na wolontariat jest chwilą relaksu. Nie zawsze przecież musimy ciężko
pracować aby pomóc. Na wolontariacie poznałam wielu wspaniałych ludzi i przeżyłam różne interesujące
przygody.                                                                                                                                Mira Golda 8k

1. Czy obchodzisz święta Bożego Narodzenia?  Tak - 96%                                     Nie - 4%
2. W co wierzysz?
Świętego Mikołaja - 39%             Gwiazdora - 5%             Nie wierzę/inna odpowiedź - 56%
3. Czy na twoim wigilijnym stole znajduje się równo 12 potraw?
Mniej - 25%                               więcej - 36%                   równo 12 - 39%
4. Czy ubierasz się elegancko na wigilię ? Tak - 76%                                    nie - 24%
5. Kiedy ubierasz choinkę?
W listopadzie - 8%                      w grudniu - 90%             nie ubieram - 2%
6. Czy słuchasz kolęd? Tak - 65%                                   nie - 35%
7. Czy sprzątasz swój dom przed świętami? Tak - 70%                                   nie - 30%
8. Z kim spędzasz święta?
Z najbliższą rodziną - 26%    z dalszymi krewnymi - 63%    ze znajomymi - 4%     inna odpowiedź - 7%
                                                                                                          Weronika Kwartnik, Barbara Jasińska 7A
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                    Izrael
W tym miesiącu opowiem Wam trochę o Izraelu, bo na terenach, gdzie dziś leży to państwo, przyszedł
na świat Jezus. Izrael jako niepodległe państwo powstał dość niedawno. Po zakończeniu I wojny światowej
Liga Narodów zdecydowała o założeniu na terenie Palestyny protektoratu brytyjskiego, który miał doprowadzić
do utworzenia siedziby narodu żydowskiego. W 1947 roku ONZ zdecydowało o wydzieleniu Izraela jako
osobnego państwa z Palestyny, a w 1948 r. Izrael ogłosił swoją niepodległość. Do dziś jednak toczą się spory i
walki z sąsiednimi państwami o kontrolę nad niektórymi częściami terytorium. 
 W 1952 roku Albertowi Einsteinowi zaproponowano stanowisko prezydenta Izraela, ale noblista odmówił.
Ciekawe jest to, że trudno jest wskazać jednoznaczną stolicę Izraela. Dla niektórych jest nią siedziba władz -
Jerozolima, ale to miasto nie jest w pełni kontrolowane przez Izrael i większość członków ONZ tej stolicy nie
uznaje. Ważnym miastem jest także Tel Awiw i to tam właśnie mieszczą się placówki dyplomatyczne innych
państw. Nazwa “Izrael” pochodzi ze Starego Testamentu – tak nazwany został patriarcha Jakub. Dla Żydów
tereny Izraela to Ziemia Obiecana. Musieli ją jednak najpierw zdobyć, walcząc z wcześniejszymi mieszkańcami
tego terytorium, a potem tracili ją wielokrotnie, przegrywając z wielkimi imperiami, między innymi z Asyrią,
Persją, Rzymem. Państwo to charakteryzuje się dużą różnorodnością geograficzną: są w nim pustynie, góry i
wzgórza, jeziora, wielka rzeka Jordan. Większość ludzi mieszka na równinie nadmorskiej. Niezwykle bogata
jest również flora i fauna Izraela, a pod względem produkcji żywności(poza zbożami i wołowiną) kraj jest
samowystarczalny. Większość mieszkańców Izreala stanowią Żydzi, więc obowiązuje kalendarz hebrajski.
Według niego dniami wolnymi od pracy są święta państwowe, święta religijne oraz szabat, czyli sobota.
Obecnie w tym kalendarzu mamy rok 5783.
                                                                                                                           Jan Falkowski 8H

Co nam daje wolontariat?
�Wolontariat poprawi Twoje umiejętności społeczne i
związane z relacjami.
�Wolontariat poprawi Twoje zdrowie fizyczne i
psychiczne.
�Wolontariat pomoże Ci w budowaniu nowych relacji.
Wolontariusze nie otrzymują zapłaty, nie dlatego, że
są bezwartościowi, ale dlatego, że są bezcenni.
Dokładnie tak prezentowała się grupa the best
wolontariuszy podczas Białołęckiej Gali Wolontariuszy
zorganizowanej z okazji Dnia Wolontariusza.
Piękni i młodzi, chociaż ich praca i zaangażowanie
zazwyczaj nie jest wykonywana w blasku fleszy.
Brawo dzieciaki!
                                                               Ewa Kirsz

 DZIEŃ WOLONTARIUSZA

.

Wolontariusze nie otrzymują zapłaty, nie dlatego, że
są bezwartościowi, ale dlatego, że są bezcenni.
Dokładnie tak prezentowała się grupa the best
wolontariuszy podczas Białołęckiej Gali
Wolontariuszy.
Piękni i młodzi, chociaż ich praca i zaangażowanie
zazwyczaj nie jest wykonywana w blasku fleszy.
Brawo dzieciaki❤️                           Ewa Kirsz

            KONKURS!!!             
                       

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie! Do
wygrania będzie WEJŚCIÓWKA DO MULTIKINA na
dowolny film. Przewidujemy 4 zwycięzców!

Aby zdobyć wejściówkę, wystarczy zrobić 3 zadania,
które znajdują się na korytarzach szkoły.
Konkurs trwa 2 dni- od godziny 12.35 w poniedziałek
(19.12) do końca wtorku (20.12).
Wyniki należy podać P. Magdalenie Plebańczyk do
końca środy. 
Jeżeli przyłapiemy kogoś na niszczeniu elementów tej
gry, poniesie ona konsekwencje. 
Jeżeli ktoś zauważy brakujący element gry, prosimy o
zgłoszenie tego do P. Magdaleny. 
Życzymy powodzenia!

                   Maja Korpikiewicz, Amelia Szewczak 8N
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