Gazetka ZSO im. J. Kilińskiego w Mogielnicy
Numer 2/2016/2017

DRODZY CZYTELNICY SZKOLNEGO HALO!
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Święta Bożego Narodzenia minęły niestety błyskawicznie, a
za oknem mróz trzeszczy aż miło. Zimowa aura nie przeszkadza
nam jednak w niczym - klasy są ciepłe i ciągle jeszcze świątecznie
udekorowane, a zbliżający się koniec pierwszego semestru
mobilizuje nas do wytężonej pracy.

Bo kiedy miasto na święta się stroi,
Niejeden z nas o przyszłość się boi.
Niejeden z nas w marzenia ucieka,
Wierząc, że spełnienie gdzieś czeka.
B. Intrator

Szkolne Jasełka są już tylko miłym, wzruszającym
wspomnieniem, ale przed nami kolejne ważne wydarzenia
i przedsięwzięcia. Już za kilkanaście dni tegoroczni maturzyści
symbolicznie wejdą w dorosłość majestatycznym krokiem
otwierającego Studniówkę poloneza. Przygotowania do tego
niezapomnianego wieczoru już trwają - zaangażowanie uczniów klas
drugich i trzecich naszego Liceum wraz z wychowawcami pozwala
spodziewać się, że to będzie naprawdę wyjątkowa noc...
Cały czas trwa również nasz szkolny konkurs na najlepsze
klasy liceum i gimnazjum, rywalizacja jest zacięta, a liderzy
klasyfikacji zmieniają się po każdym kolejnym konkursowym
przedsięwzięciu.
Koniec pierwszego semestru zbliża się wielkimi krokami.
Dla wielu będzie to zapewne ukoronowanie ciężkiej, systematycznej
pracy, dla niektórych starania o lepsze oceny ciągle trwają.
Za wszystkich Was trzymamy mocno kciuki i mamy nadzieję,
że te
wysiłki nie pójdą na marne. A w wolnym czasie dla odprężenia i zebrania sił - zapraszamy do lektury
najnowszego
numeru
naszego
Szkolnego
Halo.
(kfb)

Czas mikołajkowych atrakcji.
Klasy pierwsze gimnazjum na wycieczce
Dziewczęta i chłopcy z klas
pierwszych
gimnazjum
wyruszyli
na mikołajkową wyprawę do Radomia wraz
z opiekunami: p. Aleksandrą Jakubiak,
p. Lidią Kosatką, p. Edytą Mydłowską
oraz p. Sylwią Janicką.

Strona

2

Poranne słońce dodało im energii, toteż
autokar
szybko
wypełniły
rozmowy
i radosny śmiech. Podnieceni i niezwykle
ciekawi atrakcji, które zaplanowali dla nich
wychowawcy, dotarli do celu. Dużą niespodzianką okazała się wystawa
w
Muzeum
im.
Jacka
Malczewskiego
zatytułowana:
Oswoić nieuniknione, przybliżyć nieznane. Obrzędowość i ceremoniał
pogrzebowy
na
przestrzeni
dziejów
i
kultur.

Uczniowie z powagą słuchali wypowiedzi przewodników, którzy
często
odnosili
się
do
znanych
tekstów
literackich
(np.: Mitologii greckiej i rzymskiej, Iliady Homera i in.),
zadawali pytania, fotografowali eksponaty związane z archeologią,
etnografią,
sztuką
i
historią
wielu
krajów.

Wjątkowe wrażenie wywarły na nich egipskie sarkofagi, greckie
figurki
bóstw,
dynamiczne
odtworzenie
średniowiecznego
Dance macabre oraz rzeźby, wota, urny, rytualne stroje
i
akcesoria
szamanów
związane
z
kulturą
Afryki,
Azji,
Australii
i
Oceanii,
Ameryki
Południowej
i Północnej.

Gimnazjalistów zainteresowały ponadto dzieła polskich
twórców:
Artura
Grottgera,
Piotra
Stachiewicza,
Adama
Chmielowskiego,
Jacka
Malczewskiego,
Wojciecha Weissa, Józefa Szermentowskiego i wielu innych.
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znaleźć, do którego scenariusz napisała J. K. Rowling – autorka
niezwykle popularnego wśród młodzieży cyklu powieści o Harrym
Potterze
i
jego
przyjaciołach.
Akcja obrazu przeniosła nastoletnich widzów w lata 20. XX w.,
kiedy to badacz fantastycznych stworzeń Anglik Newt Scamander
(Eddie Redmayne) przybywa do Nowego Jorku z tajemniczą walizką.
Bohater wpada w tarapaty, gdyż nie jest w stanie opanować dziwnej
zwartości swego bagażu. W niecodziennych zmaganiach towarzyszą
mu: Kowalski (Dan Fogler), przypadkiem spotkany mugol oraz
zdegradowana agentka Porpentina Goldstein (Katherina Waterston).

Po prawie dwugodzinnej wizycie w muzeum przyszła pora
na krótki spacer ulicami Radomia do GALERII ROSA. Tam czekała
na młodzież prawdziwa niespodzianka – zespołowa gra w kręgle.
Wszyscy
uczniowie
klas
pierwszych
zatracili
się
w
świetnej
zabawie,
przerywanej jedynie brawami
i okrzykami radości. Niektórym
żal było opuszczać kręgielnię
po zakończeniu rozgrywek,
obiecali, że wrócą tam jeszcze
kiedyś
z
rodzicami.
Ostatni
punkt
w programie mikołajkowej
wycieczki
stanowił
seans
filmowy
w
radomskim
Multikinie.
Gimnazjaliści
wybrali
film
przygodowy
w reżyserii Davida Yatesa pt.:
Fantastyczne zwierzęta i jak je

Nasi uczniowie zauważyli, iż film propaguje takie wartości,
jak sprawiedliwość, wolność czy tolerancja. Wykorzystuje
także popularny w tekstach kultury motyw walki dobra ze złem.
W drodze powrotnej pierwszoklasiści wymieniali się wrażeniami
i żałowali, że wycieczka dobiega końca. Dobry humor
nie
opuszczał
ich
do
samej
Mogielnicy
Wychowawcy klas pierwszych gimnazjum

Po

PATRYK SUŁEK Z IIIC LO
STYPENDYSTĄ PREZESA RADY
MINISTRÓW

oficjalnej

uczestników

imprezy

na

wszystkich

czekała

młodzieży.
To wspaniale, że wychowanek naszej
szkoły znalazł się w gronie najlepszych,
a jego świetne wyniki w nauce zasłużyły
na uznanie i nagrodę.
Wierzymy, iż sukces Patryka zachęci wielu uczniów do wytężonej
pracy oraz walki o kolejne stypendia Prezesa Rady Ministrów.
Przypominamy, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać
Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Kandydat musi spełnić przynajmniej jeden z niżej podanych warunków
(art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty):


otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą
w danej szkole średnią ocen,



najmniej w jednej dziedzinie wiedzy,
uzyskując w niej najwyższe wyniki,
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a w pozostałych dziedzinach wiedzy
Strona

miła

niespodzianka-występy wokalne radomskiej

29 listopada 2016r. w Auli
Głównej
Szkoły
Handlowej
w Radomiu odbyła się uroczystość
wręczenia stypendiów Prezesa Rady
Ministrów
uczniom
szkół
ponadgimnazjalnych.
Wśród laureatów z Radomskiej
Delegatury
Mazowieckiego
Kuratorium Oświaty w Warszawie
znalazł się uczeń klasy III C Liceum
Ogólnokształcącego w Mogielnicy –
Patryk Sułek. Nasz zdolny uczeń
z
dumą
odebrał
dyplom
potwierdzający
przyznanie
stypendium z rąk Mazowieckiego
Kuratora
Oświatyp.
Aurelii
Michałowskiej.
Na scenie auli obok Patryka stanął jego tata, który
ze wzruszeniem wysłuchał gratulacji skierowanych do rodziców
laureatów.
Warto dodać, iż uczeń naszego liceum mógł liczyć w tym ważnym
dla niego dniu na wsparcie i opiekę zastępcy Dyrektora ZSO
w Mogielnicy – p. Urszuli Tomali-Kujat.

części

wyniki co najmniej dobre.

Wycieczka klas drugich gimnazjum do Warszawy

DRUGA LICEUM ROZWIJA SIĘ KULTURALNIE

W grudniu uczniowie klas drugich gimnazjum wraz z wychowawcami:
p. Ewą Ścisłowską, p. Dorotą Krynicką i p. Agnieszką Łagodą udały się na
mikołajkową wycieczkę do Warszawy.








W Muzeum Narodowym
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Seans w Cinema City

Pierwszym punktem naszego wyjazdu było Muzeum Narodowe.
Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia na jego schodach, pod opieką pań
przewodniczek, udaliśmy się na dwie niezwykle inspirujące lekcje
muzealne- "Nie tylko Matejko. Malarstwo historyczne" oraz "Artyści
końca XIX wieku". Poznaliśmy dzieła Jana Matejki oraz innych
malarzy tworzących w XIX wieku, którzy wydarzenia z przeszłości
przedstawiali często w sposób dramatyczny czy anegdotyczny. Panie
przewodniczki przybliżyły nam dzieła Stanisława Wyspiańskiego,
Józefa Mehoffera, Jacka Malczewskiego i innych ważnych artystów,
którzy współtworzyli główne kierunki w sztuce okresu Młodej Polski.
Lekcje muzealne zakończone były quizem, w którym musieliśmy
wykazać się dobrą pamięcią szczegółów oglądanych przez nas obrazów
oraz znajomością ich symboliki. Wizyta w Muzeum Narodowym była
dla nas niezwykłym spotkaniem ze sztuką.

niespodziewanie odmienia para Australijczyków zdecydowana na jego
adopcję. 25 lat później, już jako mężczyzna, Saroo wyrusza na
poszukiwanie utraconego domu i rodziny. To niezwykła historia o
poszukiwaniu własnej tożsamości, o odwadze i sile miłości. Historia
niezwykła tym bardziej, że napisana przez życie.
Po seansie udaliśmy się w drogę powrotną. To był niezwykle
udany wyjazd, pełen emocji, uśmiechu i wzruszeń!
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Uczniowie i wychowawcy kl. 2

Tego dnia nie poprzestaliśmy na malarstwie. Z muzeum
udaliśmy się do kina. Sztuką jest także dobry film, a taki właśnie
mieliśmy okazję obejrzeć. "Lion. Droga do domu" w doborowej
obsadzie aktorskiej (Dev Patel, Nicole Kidman, Rooney Mara, David
Wenham) to niezwykle poruszająca historia Saroo, który jako mały
chłopiec znalazł się ponad tysiąc kilometrów od domu
i zagubił na ulicach
wielomilionowej
Kalkuty. Nie potrafił
powiedzieć o sobie zbyt
wiele- nie znał nazwiska
ani
adresu
rodziny,
co
uniemożliwiło
odnalezienie jego mamy
i
rodzeństwa.
Los
zagubionego
dziecka

Klasy pierwsze liceum w teatrze
Dzień 29 listopada był dla uczniów
klas
pierwszych
naszego
liceum
niezwykły.
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Tego bowiem dnia udali się wraz ze swoimi
wychowawczyniami: p. Beatą Kotlarz,
p. Natalią Załucką i p. Agnieszką Cebulą do teatru. W tej niecodziennej
wyprawie towarzyszyły nam również panie dyrektor: p. dyrektor
Jolanta Tomczyk, p. dyrektor Anna Łukaszczyk i p. dyrektor Urszula
Tomala – Kujat.

Był to pierwszy, integracyjny wyjazd, którego głównym celem było
obejrzenie spektaklu teatralnego pt. Medium w teatrze Kwadrat.

Wybrana przez nas sztuka to komedia, której akcja toczy się
w podwarszawskim Konstancinie w latach trzydziestych XX wieku.
Bohaterami są przedstawiciele przedwojennej elity, którzy pewnego
wieczoru urządzają w swojej willi seans spirytystyczny. Zapraszają
więc tajemniczą i zdecydowanie nietuzinkową Madame Arcati - znane
w
środowisku
spirytystów
medium. Jednak nie wszystko
układa
się
po myśli gospodarzy. Oto
bowiem podczas wywoływania
duchów zjawia się zmarła przed
siedmiu laty pierwsza żona
głównego bohatera, Witolda.
Duch
nie kwapi się do powrotu
w zaświaty, co wywołuje spore
zamieszanie
w
obecnym
małżeństwie
Witolda.
Pierwsza
małżonka
zamierza
bowiem
zrobić
wszystko,

by dokuczyć swojej następczyni. Emocje skrzą się (czasem wręcz
dosłownie), energia unosi się w powietrzu wraz z fruwającymi
wazonami i świecznikami. Po scenie latają meble, a czasami także
ludzie. Efekty specjalne zasługują na brawa, wywarły na nas ogromne
wrażenie, a nawet przestraszyły (w końcu był to spektakl o duchach).

Bóg się rodzi w każdym z nas…
To właśnie tego wieczoru,
gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze,
przy stołach są miejsca dla obcych,
bo nikt być samotny nie może.
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L. Krzemieniecka

Mieliśmy także okazję podziwiać znakomitą grę aktorską Pawła
Małaszyńskiego, Mai Hirsch czy Andrzeja Grabarczyka – aktorów
znanych z ekranów telewizyjnych i kinowych, których mogliśmy
zobaczyć
na
żywo.
Niezwykłego
smaku
dodały
przedstawieniu projekcje fragmentów przedwojennych filmów
i
dokumentów,
z
cudownymi
piosenkami
w tle. Wszystkie te elementy sprawiły, że spektakl był interesujący,
tajemniczy, śmieszny a miejscami straszny. W teatrze spędziliśmy
naprawdę
niezwykły
wieczór
z
duchami.
W drodze powrotnej wstąpiliśmy jeszcze do Mc Donald’sa,
gdzie zjedliśmy późną kolację. Następnie w doskonałych
humorach wróciliśmy do Mogielnicy, tam oczekiwali już na nas
rodzice.
Uczniowie i wychowawcy klas pierwszych LO

Dla każdego z nas święta Bożego
Narodzenia
mają
szczególny
wymiar.
Z najdalszych zakątków świata podążamy
do rodzinnego domu, aby z najbliższymi nam ludźmi zasiąść
do
uroczystej
kolacji
wigilijnej.
Zapominamy
wtedy
o tym, co złe i otoczeni blaskiem wigilijnych świec dzielimy się
opłatkiem, który niesie wybaczenie, nadzieję i miłość. Pragniemy
wierzyć w słowa poetki, iż to właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimny
śniegiem dmucha, w serca złamane i smutne po cichu wstępuje otucha.
Okres przedświąteczny powinien być czasem oczekiwania
i zadumy, jednak zapracowani i zabiegani często zapominamy o tym,
na co tak naprawdę czekamy. Aby zwrócić uwagę na sens Bożego
Narodzenia, młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana
Kilińskiego w Mogielnicy przygotowała tradycyjne jasełka. Jak co roku
miały one niepowtarzalny charakter.
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Pani
Dyrektor
Jolanta
Tomczyk gorąco powitała uczestników
spotkania: Zastępcę Burmistrza Gminy
i Miasta – panią Joannę Kaźmierską,
Przewodniczącego Rady Miejskiej –
pana Jana Tkaczyka oraz radnych, panią
Prezes
Stowarzyszenia
Przyszłość
Naszych
Dzieci
–
Agnieszkę
Juścikowską, księdza Proboszcza –
Henryka
Trzaskowskiego,
Przewodniczącą Rady Rodziców – panią Annę Dobrowolską,
dyrektorów szkół, emerytowanych nauczycieli, grono pedagogiczne
ZSO, uczniów, ich rodziców i mieszkańców gminy.

Tym razem widzowie zostali zaproszeni na spektakl
pod
tytułem
Bóg
się
rodzi
w
każdym
z nas. W magicznej scenerii domowego zacisza, przy świątecznie
udekorowanym stole zasiedli dziadek z wnuczętami. Młodzi ludzie
pragnęli poznać tajemnice Bożego Narodzenia oraz zrozumieć
wartości,
jakie
niesie
ze
sobą
pojawienie
się
wśród ludzi Syna Bożego.

Zainspirowani wierszem ks. Jana Twardowskiego, pytali: Dlaczego jest
święto Bożego Narodzenia? Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę
na niebie? Dlaczego śpiewamy kolędy? Z ust staruszka usłyszeli
odpowiedź: Dlatego, żeby się nauczyć miłości do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce. Dlatego, żeby uśmiechać się
do siebie. Dlatego, żeby sobie przebaczać…

Przed oczyma widzów pojawiały kolejne sceny przypominające
wydarzenia sprzed tysięcy lat. Młodzi artyści z dużym wyczuciem
przedstawili: Zwiastowanie, trudną podróż Marii i Józefa
do
Betlejem,
poszukiwanie przez nich
schronienia, narodziny
Jezusa w biednej szopie,
radość prostych ludzi
oraz pokłon złożony
Bożej Dziecinie przez
Mędrców ze Wschodu.

Program wzbogaciły tradycyjne kolędy, pastorałki oraz piosenki
w wykonaniu uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

Zgodnie z hasłem przewodnim spotkania – Bóg się rodzi
w każdym z nas – organizatorzy pragnęli zwrócić uwagę na fakt,
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iż

Boże

Narodzenie

jest

spotkaniem

Boga

z

człowiekiem.

Następnie p. Dyrektor złożyła zebranym świąteczne życzenia –
zdrowia,
spokoju,
nadziei
i
miłości.
Ksiądz proboszcz Henryk Trzaskowski, przyłączając się
do życzeń pani Jolanty Tomczyk, wyraził swoją wdzięczność
za zaproszenie na jasełka, które skłaniają do głębokich i dojrzałych
przemyśleń.

To nie tylko tradycja – ubranie choinki, sianko pod obrusem,
dzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd, prezenty, poddanie się
urokowi chwili… To przede wszystkim czas, kiedy Chrystus rodzi się
w naszych duszach i nadaje
sens
ludzkiemu
życiu.
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Pani Dyrektor ogłosiła także wyniki Konkursu na najładniejszą
szopkę. W tym roku wzięła w niej udział bardzo duża grupa dziewcząt
i chłopców,
a prace okazały się
wyjątkowo
udane.
Nie zabrakło szopek z piernika, makaronu, styropianu, drewna, papieru,
toteż złożone z nauczycieli jury miało trudne zadanie wybrania
tej najpiękniejszej. Zwycięzcą okazał się Jakub Weber – uczeń klasy 1a
gimnazjum. Drugie miejsce zajęła Julia Kuligowska z 1c gimnazjum,
natomiast trzecia nagroda trafiła do uczennicy klasy 3d gimnazjum
Patrycji Frączyk. Laureaci otrzymali kolorowe albumy z rąk Dyrekcji
Szkoły, a pozostali uczestnicy konkursu słodkie upominki.
Pani Dyrektor Jolanta Tomczyk skierowała do swojej młodzieży wiele
ciepłych słów, podziękowała artystom oraz ich opiekunom
za wzruszający, pełen symboli spektakl, oryginalną dekorację i oprawę
muzyczną.

W imieniu autorów programu oraz jego uczestników
serdecznie dziękujemy: pani Dyrektor Jolancie Tomczyk,
pani Dyrektor Annie Łukaszczyk, pani Dyrektor Urszuli
Tomali–Kujat za pomoc i wsparcie podczas realizacji
przedsięwzięcia,
i wyrozumiałość.
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Tegoroczną uroczystość zakończyło wspólne odśpiewanie
kolędy Bóg się rodzi. Zaproszeni goście wraz z Dyrekcją
i nauczycielami udali się na poczęstunek.
(Em)

Życzenia od uczniów naszej szkoły wygłosili
Monika, Wiktoria, Beata, Mikołaj i Patryk.

nauczycielom

ZSO

za

cierpliwość

Warto przeczytać
3 stycznia 2017 roku w naszej szkole odbył się etap szkolny
konkursu
pożarniczego
Młodzież
zapobiega
pożarom.
Wśród uczestników eliminacji znaleźli się uczniowie gimnazjum i
liceum.
Do następnego etapu zakwalifikowali się:
Gimnazjum:
1. Zofia Kosatka – 65 punktów na 100
2. Jakub Szulczyk – 56
3. Bartosz Rzępała– 54
4. Patryk Szewczyk– 49
5. Jakub Seweryński– 48
Liceum:
1. Dominika Andryka– 84
2. Małgorzata Kamińska – 54
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Konkurs został przeprowadzony
przez p. Agnieszkę Kłujszo-Juścikowską
przy współpracy p. Łukasza Zielińskiego.

James Dashner Więzień labiryntu
Więzień Labiryntu to pierwszy tom
trylogii amerykańskiego autora Jamesa
Dashnera,
która
stała
się
międzynarodowym bestsellerem i jest
uznawana za jedną z najciekawszych
książek tego gatunku, obok takich tytułów
jak Igrzyska Śmierci czy Niezgodna.
Powieść
szybko
wprowadza
czytelnika w akcję. Główny bohater,
kilkunastoletni chłopak, budzi się
w windzie całkowicie pozbawiony pamięci. Jedyne co jest w stanie
sobie przypomnieć, to własne imię - Thomas. Kiedy drzwi windy się
otwierają, jego oczom ukazuje się grupa nastoletnich chłopców, która
wita go w Strefie – otwartej przestrzeni otoczonej wielkimi murami,
znajdującej się w centrum wielkiego i przerażającego Labiryntu.
Podobnie jak Thomas, żaden z mieszkańców Strefy nie wie, z jakiego
powodu się tu znalazł i kto go tu zesłał. Każdego ranka próbują znaleźć
odpowiedź, przemierzając korytarze otaczającego ich labiryntu. Jednak
ta droga nie jest łatwa, bowiem labirynt skrywa swoje okrutne
tajemnice. Kiedy następnego dnia po Thomasie windą do Strefy po raz
pierwszy zostaje dostarczona dziewczyna z tajemniczą wiadomością,
wszyscy Streferzy zdają sobie sprawę, że od tej pory nic nie będzie już
takie jak było.
Powieść Jamesa Dashnera wywarła na mnie bardzo dobre
wrażenie. Fabuła wciąga, buduje napięcie i rodzi chęć odkrycia prawdy,
a jej finał zaskakuje. Gorąco polecam!
Anna Sułek kl.2c

Podpatrzone w sieci

Poznajecie?
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DRODZY CZYTELNICY!
Z humorem
Jasio miał już 5 lat, a jeszcze nic nie mówił. Pewnego dnia mama
podaje mu obiad, a Jasiu wrzeszczy:
- A gdzie kompot?!
Mama zdziwiona:
- Jasiu, to ty umiesz mówić.
- Umiem - odpowiada Jasio.
Mama:
- To dlaczego dotąd nic nie mówiłeś.
- Bo zawsze był kompot!

ŻYCZYMY WAM WSZYSTKIEGO, CO NAJLEPSZE
W NOWYM ROKU!
NIECH NADCHODZĄCE MIESIĄCE PRZYNIOSĄ
SPEŁNIENIE WASZYCH MARZEŃ!
PEŁNEGO SUKCESÓW ROKU 2017 ŻYCZY
REDAKCJA SZKOLNEGO HALO.

