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Kalendarz ważnych wydarzeń 

 

Wrzesień-Październik 2018 

 

* 1 września 2018 r. Uroczyste 

rozpoczęcie roku szkolnego 2018 / 

2019. 

* 1 września 2018 r. Spotkanie 

pod Pomnikiem Mieszkańców 

Kamienicy Polskiej rozstrzelanych 

przez najeźdźców hitlerowskich  

z okazji 79. rocznicy wybuchu II 

wojny światowej. 

* 21 września 2018 r. Sprzątanie 

Świata. 

* 23 września 2018 r. Koniec lata i 

początek kalendarzowej jesieni. 

* 30 września 2018 r. Dzień 

Chłopca. 

* 1 – 31 października Dni Ochrony 

Przyrody. 

* 14 października Dzień Edukacji 

Narodowej. 

 

Redakcja: Patrycja Pawlik, 

Aleksandra Muchla, Lena Zalas, 

Pola Sygnet, Emilka Walentek, 

Zuzanna Jędryka. 

 

Opiekę nad całością sprawuje:  

mgr Barbara Zawadzka 

 

Projekt graficzny: Adriana 

 
 

Rozpoczęcie roku szkolnego 

2018/2019 
 

3 września 2018r. Odbyła się 

uroczystość rozpoczęcia roku 

szkolnego w Szkole Podstawowej w 

Kamienicy Polskiej. Uroczystość 

rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu 

państwowego, a następnie 

usłyszeliśmy przemówienie pani 

dyrektor Magdaleny Muchli. 

Uczniowie zostali serdecznie 

przywitani przez całą radę 

pedagogiczną. Następnie odbyła się 

część artystyczna przygotowana 

przez klasy III gimnazjum również 

serdecznie zostali przywitani 

pierwszoklasiści, którzy dopiero 

zaczynają szkolną przygodę. 

Natomiast uczniom klas 8 i III 

gimnazjum wszyscy życzyli 

wytrwałości w dążeniu do celu i jak 

najlepszych wyników w nauce, 

ponieważ mają przed sobą ważny 

egzamin. O godzinie 10:30 

uczniowie klas 5-8 i III gimnazjum 

wraz z wychowawcami udali się pod 

pomnik znajdujący się obok urzędu 

gminy aby oddać hołd żołnierzom 

poległym podczas II wojny 

światowej. Zostały tam złożone 

kwiaty jak również mogliśmy 

usłyszeć krótkie utwory poetyckie, 

które zostały zaprezentowane przez 

uczniów gimnazjum i liceum. 

Uroczystość ta przebiegła w 

podniosłym nastroju, bo dotyczyła 

ważnych wydarzeń związanych z 

historią naszej ojczyzny - II wojny 

światowej. 

 

Red. Patrycja Pawlik, kl. VIII b 
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II Wojna Światowa 

II wojna światowa – największa 

wojna światowa w historii, trwająca 

od 1 września 1939 do 2 września 

1945 (w Europie do 8/9 maja 1945), 

jej teatr działań wojennych objął 

prawie całą Europę, wschodnią i 

południowo-wschodnią Azję, 

północną Afrykę, część Bliskiego 

Wschodu i wszystkie oceany. 

Niektóre epizody wojny rozgrywały 

się nawet w Arktyce i Ameryce 

Północnej. Poza większością państw 

europejskich i ich koloniami, brały 

w niej udział państwa Ameryki 

Północnej i Ameryki Południowej 

oraz Azji. Głównymi stronami 

konfliktu były państwa Osi i państwa 

koalicji antyhitlerowskiej (alianci). 

W wojnie uczestniczyło 1,7 mld 

ludzi, w tym 110 mln ludzi z bronią. 

Według różnych szacunków zginęło 

w niej od 50 do 78 milionów ludzi.  

DYSKUSYJNY KLUB 

EDUKACYJNY „JA CZYTAM” 

 

   W Szkole Podstawowej im. H. 

Sienkiewicza działa Dyskusyjny 

Klub Edukacyjny.  

Ja czytam!  

Obecnie panuje moda na 

czytanie. Akcje propagujące 

czytanie są popularne. Działanie 

naszego Klubu skupione jest wokół 

książek i problematyki czytania. 

Podczas comiesięcznych spotkań  

uczniowie dzielą się 

doświadczeniami, spostrzeżeniami, 

wymieniają opiniami  

z odnoszeniem do faktów, uczą się 

formułować myśli używając 

poprawnej polszczyzny. Cechą 

wspólną jest krzewienie 

czytelnictwa! 

Oprócz tego uczniowie poznali 

zasady dyskusji i się do nich stosują. 

W tym roku szkolnym 2018/2019 

uczniowie z klasy VII b  należący do 

Klubu zajmują się utworami 

Ludmiły Marjańskiej.  

Ludmiła Marjańska ur. 26 

grudnia w Częstochowie – zm. 17 

października 2005  

w Warszawie. W latach 1936-1942 

uczęszczała do Państwowego 

Gimnazjum im.  

J. Słowackiego w Częstochowie, w 

czasie okupacji uczyła się na tajnych 

kompletach. Studiowała na 

Wydziale Dyplomatyczno - 

Konsularnym konspiracyjnej 

Akademii Nauk Politycznych w 

Częstochowie i w Warszawie. 

Pracowała zarobkowo i brała udział  

w działalności AK w Częstochowie. 

W 1953 roku zadebiutowała na 

łamach „Twórczości”  

(nr 8) wierszem Ethel. W latach 

1956-1961 studiowała na Wydziale 

Filologii Angielskiej Uniwersytetu 

Warszawskiego, zakończyła je 

uzyskaniem magisterium. W latach 

1957-1979 współpracowała z 

Polskim Radiem. Była redaktorką 

audycji poetyckich w dziale 

literackim, kierownikiem satyry i 

poezji Programu III PR.  Od 1959 

roku była członkiem Związku 

Literatów Polskich. Swoje utwory 

publikowała na łamach Tygodnika 

„Współczesność”, miesięcznika 

„Literatura”. W 1972 roku 

wyróżniona została odznaką 

„Zasłużony Działacz Kultury”. W 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/1939
https://pl.wikipedia.org/wiki/1945
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teatr_dzia%C5%82a%C5%84_wojennych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Daleki_Wsch%C3%B3d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Azja_Po%C5%82udniowo-Wschodnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Afryka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bliski_Wsch%C3%B3d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bliski_Wsch%C3%B3d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ocean
https://pl.wikipedia.org/wiki/Arktyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ameryka_P%C3%B3%C5%82nocna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ameryka_P%C3%B3%C5%82nocna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ameryka_P%C3%B3%C5%82nocna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ameryka_P%C3%B3%C5%82nocna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ameryka_Po%C5%82udniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Azja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwa_Osi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alianci_(II_wojna_%C5%9Bwiatowa)
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1974 roku wyróżniona Odznaką 

Honorową Komitetu do Spraw Radia 

i Telewizji. W 1982 roku została 

odznaczona Krzyżem Kawalerskim 

Orderu Odrodzenia Polski. W 1995 

roku została wyróżniona Nagrodą 

Prezydenta Miasta Częstochowy. W 

1997 roku uzyskała Nagrodę 

Literacką im. W. S. Reymonta za 

całokształt twórczości poetyckiej, 

ufundowanej przez Związek 

Rzemiosła Polskiego. Ludmiła 

Marjańska to poetka, która wywodzi 

się 

 z ziemi częstochowskiej. Jej wiersze 

uczą miłości do człowieka i świata, 

przekazują prawdy oczywiste w 

sposób prosty, ale jednocześnie 

zmuszający odbiorcę do 

intelektualnego wysiłku. 

Poetka wydała wiele tomików 

wierszy: „Chmurne okna”, „Gorąca 

gwiazda”, „ W koronie drzewa”, 

„Prześwit”, „Przez całe życie 

miłość”, „Żywica”, „Córka 

Bednarza”, „Otwieram sen”. Pisała 

również wiersze i opowiadania dla 

dzieci. Poetka tłumaczyła również 

poezję angielską i amerykańską 

m.in. T. Roethke, M. Moore, R. 

Wilbur, W. B. Yeatsa, E.Dickinson. 

(Informacje o autorce zostały 

wykorzystane z książki 

E.Hurnikowa, Z częstochowskiej 

ziemi na „literacki parnas”, 

Muzeum Częstochowskie 2006). 

Do tej pory odbyły się dwa 

spotkania 3.10.2018roku, 

14.11.2018 roku. 

Podczas pierwszego spotkania 

uczniowie dyskutowali na temat 

opowiadania Zielony Żuczek. 

Opowiadanie to przedstawia 

perypetie Zielonego Żuczka, który 

chciał się nauczyć latać. Podczas 

swojej wędrówki spotyka się z 

różnymi zwierzątkami i prosi je o 

radę związaną z nauką latania. 

Najważniejsze jest jednak 

optymistyczne przesłanie utworu, że 

należy mieć marzenia i pomimo 

trudności dążyć do ich realizacji. 

Podczas tego spotkania mogliśmy 

gościć Panią dyrektor Magdalenę 

Muchlę. 

Drugie spotkanie związane 

było treściowo z opowiadaniem 

Kowboje z Colorado (oryg. 

pisownia). Wywołało ono wiele 

pozytywnych emocji i ciekawą 

dyskusję dotyczącą przydomków, 

żartów… oraz tego dlaczego w życiu 

warto mieć pasje, hobby? 

Podczas drugiego spotkania 

gościliśmy Panią wicedyrektor 

Justynę Gruszkę -Lipiarz. 

Każde spotkanie odbywa się w 

luźnej atmosferze przy ciasteczkach .  

Przebiega w kilku etapach. 

 I etap to są ogólne wypowiedzi na 

temat przeczytanej baśni.  

II etap dotyczy rundy pt. Kto 

przeczytał dokładniej, kto wie 

więcej?  

III etap to runda w której odbywa się 

dyskusja – pomocne są tu pytania 

prowadzącego – jest to rodzaj 

czytelniczego dialogu dotyczącego 

wartości społecznych. 

IV etap podsumowanie dyskusji, 

wspólny wybór baśni do 

przeczytania na następne spotkanie. 

V etap to wybór, ocena strojów 

przygotowanych na spotkanie i 

wykonanie pamiątkowych zdjęć przy 

odpowiedniej dekoracji. 
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 Należy dalej pracować z uczniami 

w taki sposób, bo rozbudza to 

kreatywność i dzieci są rzeczywiście 

zaangażowane i zaciekawione, a 

przede wszystkim CZYTAJĄ!                                   

 

Barbara Zawadzka 
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Dzień Edukacji Narodowej 

w Szkole Podstawowej  

im. H. Sienkiewicza w Kamienicy 

Polskiej 

 

Dnia 15.10.2018 roku odbyła 

się uroczysta akademia z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej. Przez wiele lat 

święto to nazywane było Dniem 

Nauczyciela. W 1972 roku ustalono, 

że święto nauczycieli będzie 

odbywało się w rocznicę powołania 

Komisji Edukacji Narodowej, czyli 

14 października. Od 1982 roku jest 

to Dzień Edukacji Narodowej. 

Święto to obchodzone jest przez 

wszystkich pracowników oświaty. 

W tym uroczystym dniu wójt 

gminy Kamienica Polska Cezary 

Stempień złożył życzenia wszystkim 

nauczycielom i pracownikom 

oświaty. Dyrektor szkoły Magdalena 

Muchla również złożyła życzenia 

pracownikom oświaty oraz wręczyła 

Nagrody nauczycielom. 

Po części oficjalnej uczniowie 

z klas VIII a i VIII b wystąpili z 

humorystycznym przedstawieniem 

ukazującym w „krzywym 

zwierciadle” zachowania nauczycieli 

i uczniów  

w szkole. Przedstawienie było 

urozmaicone muzycznym akcentem 

chóru szkolnego. Uroczystość 

zakończyła się życzeniami 

złożonymi nauczycielom i 

pracownikom szkoły 

 przez wszystkich występujących 

uczniów. 
 

Barbara Zawadzka 
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Wycieczka 
 

Dnia 29 października 2018 roku 

odbyła się wycieczka do Oświęcimia 

i Wadowic, na którą pojechali 

uczniowie z klas siódmych Szkoły 

Podstawowej w Kamienicy Polskiej. 

Podczas wyjazdu edukacyjnego 

uczniowie zwiedzili obóz zagłady 

Auschwitz-

Birkenau.Niewyobrażalne 

męczarnie, których doświadczali 

więźniowie tego obozu 

koncentracyjnego sprawiły, że 

wycieczka ta była w pewnym sensie 

niesamowitym doświadczeniem, a 

opowieści przewodników 

„przeniosły” uczniów do czasów II 

Wojny Światowej.  W celu oddania 

czci tam poległym, uczniowie 

położyli symboliczny wieniec pod 

ścianą straceń. Następnym punktem 

wycieczki było Wadowice, gdzie 

można było zjeść słynne papieskie 

kremówki oraz dowiedzieć się 

interesujących faktów o osobie 

papieża Jana Pawła II w 

multimedialnym muzeum. 

 Wyjazd ten był wzruszającą 

lekcją historii, która na długo 

zapadnie uczniom  w pamięci.  

 

Red. Aleksandra Muchla, Lena 

Zalas, kl. 

  

 
Sprzątanie świata (ang. Clean Up 

the World) – międzynarodowa 

kampania odbywającej się na całym 

świecie w trzeci weekend września. 

Polega na zbiorowym sprzątaniu 

śmieci zalegających poza miejscami 

przeznaczonymi do ich składowania. 

Jej celem jest wzrost świadomości 

ekologicznej społeczeństwa. 

Akcja "Sprzątanie świata" wywodzi 

się z Australii. Po raz pierwszy 

odbyła się w 1989 r., kiedy 40 

tysięcy mieszkańców Sydney wzięło 

udział w akcji sprzątania terenów 

portu. Już rok później akcja objęła 

zasięgiem całą Australię, a liczba jej 

uczestników co roku rośnie. W 

Australii akcja odbywa się w marcu. 

Koordynatorem jest organizacja 

społeczna Clean up Australia. W 

Polsce sprzątanie świata 

zainicjowała Mira Stanisławska-

Meysztowicz. Akcja, pod nazwą 

"Sprzątanie świata - Polska", 

odbywa się co roku, począwszy od 

1994. Krajowym patronem i 

koordynatorem akcji w Polsce jest 

Fundacja Nasza Ziemia. W akcji 

uczestniczy wolontariacko młodzież 

szkolna, harcerze, członkowie 

organizacji ekologicznych, 

pracownicy firm (wolontariaty 

pracownicze) oraz niezrzeszeni 

młodzi i dorośli. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Weekend
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wrzesie%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Australia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sydney
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marzec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mira_Stanis%C5%82awska-Meysztowicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mira_Stanis%C5%82awska-Meysztowicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fundacja_Nasza_Ziemia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Harcerstwo
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Opowiadania 
 

Narodziny Bogów 

Najpierw powstał Chaos, 

Potem  Ziemia i Uranos. 

Gaja zrodziła Góry i Morze. 

Następnie urodził się Kronos, on 

nigdy nie był w humorze. 

Potem narodzili się Cyklopi i 

Sturęcy. 

Uranos ukrywał swoje dzieci w 

jaskini  przez wiele miesięcy... 

Przez to dzieci znienawidziły ojca 

swojego, 

Więc  Ziemia powiedziała ,, Musimy 

zabić ojca waszego!’’ 

Gaja i Kronos wymyślili plan jak 

uśmiercić Uranosa. 

Synowi  Ziemi była do tego 

potrzebna kosa... 

Kiedy Uranos objął swą żonkę, 

Kronos zaatakował i obciął mu rękę! 

Krew Uranosa wniknęła w Ziemię. 

Po kilku latach urodzili się Giganci, 

Nimfy i Erynie. 

Reja podległa Kronosowi urodziła 

wspaniałe dzieci, 

A jej mąż wszystkie połykał, jakby 

to były zwykłe śmieci! 

W końcu Reja urodziła dziecko, 

które miało go pokonać, czyli 

Dzeusa, 

Bo zły Kronos nie zasługiwał nawet 

na całusa! 

Do połknięcia dała mężowi zwykłą 

skałę zawiniętą w pieluchy 

I ukryła się z Dzeusem, by ratować 

pozostałe maluchy. 

 

Red. Pola Sygiet kl.VIIb 

 

 

„Mit o powstaniu świata” 

 

   Dawno, dawno temu z ciemności 

wyłoniły się dwa Guminie- Fupi i 

Nupi. Wspaniale ze sobą 

współpracowały - gdy jeden coś 

wymyślił, to drugi stwarzał.  

    Gumisie miały różne pomysły – 

niektóre były nieprzemyślane i 

głupiutkie, ale bywały też i mądre, 

mający wpływ na przyszłość. Bądź, 

co bądź, tak powstała Ziemia, potem 

Słońce, rośliny, wody, zwierzęta, 

góry, doliny i oczywiście maszyny 

do robienia waty cukrowej. Zmieniło 

się jednak ich podejście do tego, gdy 

zwierzęta zaczęły brutalnie walczyć 

o terytorium, wody stawały się 

zanieczyszczone, a rośliny, które nie 

były podlewane wysychały. Mimo 

starań Fupi i Nupi nie potrafiły 

poprawić ówczesnej sytuacji. 

Obserwując stado lwów, zobaczyły, 

jak jeden lew rządzi innymi, 

organizując sytuację w grupie. 

Postanowili, więc stworzyć istotę, 

która będzie rządzić i opiekować się 

wszystkimi istotami żywymi, mającą 

zdolność filozoficznego myślenia 

oraz obdarzoną sumieniem- 

człowieka. Jako, że nie zgadzali się, 

co do szczegółów wyglądu 

człowieka, stworzyli kobietę i 

mężczyznę. Ludzie mogli mieć 

różny kolor skóry, włosów i oczu. 

     Niedługo po tym, wszystko było 

bardziej zorganizowane, a rośliny 

regularnie pielęgnowane- odżyły. 

Widząc to wszystko, Guminie 

odleciały, by tworzyć kolejne 

planety. 
 

Red. Lena Zalas, kl. VII b 
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Mit o powstaniu świata 

 

Na początku była ciemność, 

następnie z Marsa na Ziemi zrodził 

się Rumcajs. Odwiedzić Ziemię 

również chciała piękna Kiki. 

Rumcajs poślubił piękną Kiki i na 

świat przyszedł: Koli, Kori i Romi. 

Rumcajs posiadający niesamowitą 

moc oddzielił ziemię od nieba. 

Dzieci wyruszyły w kosmos szukać 

kolejnych bogów z niezwykłymi 

mocami. Gdy dzieci były w podróży 

tysiąc dwieście lat, Kiki oddzieliła 

lądy i wody. Dzieci po kilkunastu 

latach przyprowadziły siedem 

bogów: Mariole, Piotrka, Gundalfa, 

Pitagorasa, Jana, Pipi oraz 

najmłodszą Marlenę. Gdy Pitagoras 

połączył swoje moce z Rumcajsem 

powstało Słońce i Księżyc, od tego 

momentu na Ziemi było jasno. Jan i 

Piotrek stworzyli faunę i florę. Pipi 

na ląd wysłała Jana żeby sprawdził 

warunki na Ziemi. Gdy Jan powoli 

docierał na ląd u bogów rozpętał się 

chaos. Okrutny Gundalf wysuszył 

wszystkie oceany, morza, jeziora i 

powstała susza, więc i rośliny oraz 

zwierzęta, powoli  umierały. 

Rozgniewało to bardzo Rumcajsa i 

chciał przywrócić wody, lecz 

Gundalf dał mu warunek: 

-Walcz ze mną! Jeżeli wygrasz Jan i 

Piotrek, których trzymam w 

podziemiach, przywrócą wody, 

faunę i florę, lecz gdy przegrasz 

zabieram Kiki i całą Ziemię! 

Rumcajs był przerażony, ale się 

zgodził. Gdy bitwa trwała na lądzie 

popękały suche ziemie i doszło do 

trzęsienia. Rumcajsowi było trudno 

wygrać z czarnoksiężnikiem 

Gundalfem. Gdy Gundalf rzucał 

zaklęcie  na Rumcajsa, źle je 

wypowiedział i rzucił czar na Kiki. 

Zamieniła się ona w kozę. 

Zrozpaczony  i zdenerwowany 

Rumcajs zabił Gundalfa i 

przywrócono faunę i forę, a wody po 

trzęsieniach w ziemi utworzyły 

rzeki. Gdy Ziemia była gotowa 

Rumcajs wysłał na lądy swoje 

dzieci. Misja zakończyła się 

sukcesem. Koli, Kori i Romi 

zamieszkali na Ziemi gdzie z Wenus 

przyprowadzili swoich przyjaciół. 

Dzieci Rumcajsa rozpoczęły 

niezwykłe życie na Ziemi. 

 

Red. Emilia Walentek, kl. VIIb 

                       *** 

 

Z nieuporządkowanego chaosu, 

wyrosła Ziemia niczym kwiat lotosu. 

Zrobiła piękne rzeki morza, 

i wielkie pola pełne zboża. 

Uranosa doń stworzyła 

i ich miłość połączyła. 

Syna urodziła, 

była w nim wielka siła. 

Kronos-bo tak go nazwała 

bardzo o niego dbała. 

Następnie stworzyła cyklopów, co 

byli czuli 

to oni Dzeusowi piorun i grom 

wykłuli. 

Zrobiła im do towarzystwa  

trzech synów, co razem mieli rąk 

trzysta. 

Uranos srogi bywał 

i swe dzieci przed światem ukrywał. 

Zdenerwowana Ziemia zwołała 

Kronosa, 

by spiskowa jak ojcu utrzeć nosa. 

Syn wziął do ręki ostry sierp, 
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zamachnął się, pomyślał „ojcze 

cierp!” 

I krwawe krople się polały 

z nich Etynie, Giganci i Nimfy 

powstały. 

Reja Kronosowi dzieci rodziła, 

lecz on połykał je, zaraz po tym jak 

na świat je przynosił. 

Dość już miała Reja tego, 

więc Dzeusa kochanego 

w tajemnicy urodziła, 

bo ją matka na Kretę odprawiła. 

Przyjęła go Ziemia do siebie, 

by go wychować, by było mu jak w 

niebie. 

Na krecie go pierw ukryła, 

następnie w Ajgongu leśną gęstwiną 

przykryła. 

W zemście w pieluchę kamień skryła 

i Kronosowi wręczyła. 

Biedny, nie śmiał podejrzewać, 

że jego własny syn go zniszczy, gdy 

tylko zacznie dojrzewać. 

 

Red. Zuzanna Jędryka VII B 

 
 

 

 

 

 

 

Limeryki 
 

*** 

 

W restauracji w północnej 

Częstochowie, 

Spotkali się dwaj bracia w zmowie, 

aby otworzyć w mieście,  

pizzerię na cienkim cieście,  

bo pizza to samo zdrowie. 

 

Red. Krzysztof Członkowski, kl. Via 

 

*** 

 

Na budowie w Częstochowie, 

Panowie znaleźli pieska w rowie, 

Był biały,  

gryzł sandały, 

bo Gryzak się zowie. 

 

Red. Jakub Huras i Wojciech 

Feltman kl.VI a 

*** 

 

Na przedmieściach w Warszawie,  

Mieszkał Wars co zakochał się  

w Sawie,  

Mieszkali pod dwójką  

Z uroczą jaskółką, bo bardzo lubili 

jeść przy śpiewie. 

 

Red.Krzysztof Członkowski, kl. VI a 

 


