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Zaplątana 

Bajka 
 
Dnia 23 stycznia, o godzinie 1500 w 

Gimnazjum nr 124 przy ulicy 
Przytulnej 3 odbyła się coroczna, 

cykliczna impreza lokalna „Bajka dla 
Choszczówki”. Tym razem klasa 

2a,której wychowawczynią jest Pani 

Adriana Wiejak, wystawiła 
przedstawienie oparte na słynnej 

produkcji Disneya „Zaplątani”, 
opowiadającej historię Roszpunki.  

 

 
 

 
 

Na spektakl przybyło wiele dzieci 

pod opieką rodziców bądź starszego 
rodzeństwa.  

 

 
 
 

Wszyscy z niecierpliwością czekali, 
aż na scenę wyjdą młodzi aktorzy z 

klasy 2a. W główne role wcieliły się: 
Wiktoria Czajkowska (Roszpunka),  

 

  



 
Kasia Smolińska (Julek) oraz 

Karolina Gołos (Gertruda).  
 

 
 

 

 
 
Sztuka zakończyła się sukcesem. 

Głośne oklaski trwały długo, a 

uśmiechy gościły na twarzach 
młodych, zdolnych aktorów. Po 

przedstawieniu na każdego czekał 
poczęstunek.  

 

    

 
Zadbał o to Samorząd Szkolny pod 

opieką Pani Haliny Sak oraz Pani 
Magdaleny Flanc. Klasa 1e 

dekorowała salę wraz z P. Emilią 
Polańską. 

 

 
 
Stoły, zastawione różnymi rodzajami 

ciast, babeczek, cukierków i słonych 
przekąsek, szybko zaczęły się 

opróżniać. Soki, herbaty, także kawa 
pomagały ugasić pragnienie. Po 

przekąsce każde dziecko mogło 

pomalować sobie buzię, potańczyć, 
wziąć udział w zabawach oraz 

konkursach z nagrodami.  
 

 
 
 

Tegoroczna bajka wzbudziła wiele 
pozytywnych emocji i ten, kto nie 

przybył, by ją obejrzeć, może 
żałować. Każde takie spotkanie to 

wielka frajda zarówno dla uczniów 

jak i dzieci, dlatego zachęcam już 
teraz do odwiedzenia Gimnazjum nr 

124 za rok, gdy odbędzie się kolejne 
przedstawienie. Do zobaczenia! 

Karolina Grabowska- kl. 2a 



 
 

Jasełka 
Boże Narodzenie to czas, kiedy 
wszyscy stają się dla siebie bardziej 

życzliwi, mili i zapominają o 
wszelkich sporach oraz waśniach. 

Aby podkreślić wyjątkowy charakter 
tych Świąt, już tradycyjnie, jak co 

roku,  przygotowaliśmy jasełka, 
które przybliżyły  nam atmosferę 

tego szczególnego czasu. Oglądając 
przedstawienie, czuliśmy nastrój 

świąt Bożego Narodzenia.  

 

Uczniowie  wcielili się w postaci 

kolędników i gospodarzy 

przyjmujących gości.  Każdy z nas 
mógł chociaż na chwilę „dotknąć” 

magii świąt i przypomnieć sobie 
tradycje pielęgnowane od wieków . 

 

 

Przed spektaklem głos zabrała P. 
Dyrektor Bożena Rutkowska, złożyła 

wszystkim uczniom, nauczycielom 
oraz pracownikom administracji 

życzenia z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia. 

 

Gorące podziękowania kierujemy 
przede wszystkim w stronę uczniów 



klasy 3 e, którzy zagrali w jasełkach, 
przygotowali dekorację, podkład 

muzyczny oraz nakryli świąteczny 
stół.  

 

Za Wasze zaangażowanie… 

Dziękujemy. 
Jakub i Aleksander Mikołajczuk- kl. 2a 

 
 

Tanecznie 
przez świat 

Dnia 25 stycznia w naszym 

gimnazjum gościliśmy zespół 
taneczny z Ukrainy „Kwieciste 

Gwiazdy”.  
 

 
 

Ukraińską grupę tworzy młodzież z 
miejscowości Kiwierce.  

 

      

 

 
 

 
Program obejmował godzinny pokaz 

różnych odmian tańca z wielu 
zakątków świata: Ukrainy, Rosji i 

Chin. Tancerze zaprezentowali tańce 
ludowe na przykład „Hopak” – taniec 

ludowy Ukrainy, balet klasyczny, 

tańce współczesne i towarzyskie. 
 

 

   



 

 
 

Artyści na zakończenie przenieśli 
odbiorców w rytmy gorącej samby, 

co wszystkim dodało energii. Dzięki 
występowi ukraińskiego Teatru 

Tańca mogliśmy na chwilę oderwać 
się od monotonnej rzeczywistości za 
oknem. 

Karolina Gołos- kl. 2a 

 

   

 
 

Ciekawostki 

ze świata 
 

Malta jest to wyspa położona między 
Sycylią i Afryką Północną, jest to 

kraj dosyć mały, lecz kryjący wiele 

ciekawostek. Jest tysiąc razy 
mniejsza od Polski, a nawet od 

Warszawy, ale za to po brzegi 
wypełniona zabytkowymi obiektami.  

 

 
 
Nazywana często „muzeum pod 

gołym niebem”. Należy do najgęściej 
zaludnionych państw na świecie, 

które stanowi mieszankę wielu 
kultur: angielskiej, włoskiej, 

arabskiej i afrykańskiej.   
 

 
Językami urzędowymi są maltański i 

angielski, panuje tam ruch 

lewostronny. W kraju tym nie ma 
gór ani rzek. Zamieszkuje go około 

30 Polaków.  
 

 



 
Valletta, czyli stolica Malty, jest 

najdalej wysuniętą na południe 
europejską stolicą. Wyspa ta jest 

idealnym miejscem na wakacje, 
turyści znajdą tam zarówno 

niezwykłe plaże z błękitną wodą, jak 
i liczne obiekty warte zwiedzenia np. 

kościoły, pałace, forty, wieże, parki 
atrakcji, obiekty starożytne. 

 

 
 
Sama nazwa Malta pochodzi od 

greckiego słowa „miód”. Malcie 
nadano też przydomek „krainy 

miodu” ze względu na dużą 

produkcję miodu dzięki 
endemicznym gatunkom pszczół 

żyjących na wyspie.  
 

  
 
Narodowa maltańska potrawa to 

„Fenek”, który przyrządzany jest z 

gotowanego królika. Jest to kraj 
katolicki, a przy większości numerów 

domów znajduje się święty obrazek. 
Wiele osób ma tatuaże postaci 

Jezusa, Maryi oraz patronki wyspy 
św. Heleny. Edukacja na Malcie 

zaczyna się dosyć wcześnie. Zajęcia 
przedszkolne odbywają się od 3 roku 

życia. Nauka jest obowiązkowa w 
wieku od 5 do 16 lat.  

Edukacja na Malcie jest oparta na 
modelu brytyjskim. Szkoła 

podstawowa trwa sześć lat, od 5 do 
11 roku życia. W wieku 11 lat 

uczniowie zdają egzamin, aby dostać 
się do szkoły średniej. Po 

ukończeniu szkoły średniej w wieku 
16 lat uczniowie przystępują do 

egzaminów maturalnych.  

 

 
 

Uniwersytet Maltański jest jednym z 
najstarszych uniwersytetów w 

Europie, ponieważ został założony w 
1592 roku.  

Ciekawą atrakcję turystyczną Malty 

stanowi Teatr Manuela, będący 
trzecim najstarszym teatrem świata; 

ponadto to raj dla płetwonurków, 
choć trzeba uważać na ostre 

krawędzie jeżowców i małż. Kraj 
słynie ze swoich szkół językowych, 

do których każdego roku tłumnie 
przybywają studenci z Europy i z 

całego świata. Dzięki specyficznemu 
urokowi wyspy i doskonale 

zachowanym zabytkom architektury 
Malta stała się jednym z ulubionych 

miejsc, gdzie producenci filmowi 
kręcą swoje filmy. Powstało tu wiele 

słynnych produkcji m.in. „Gladiator” 

z Russelem Crowe, „Troja” z Orlando 
Bloomem czy „Hrabia Monte 

Christo”. 
 

Katarzyna Smolińska- kl.2a 
            

                 


