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ŚWIĘTO FLAGI NARODOWEJ 

 
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest jednym z najmłodszych 

świąt państwowych. Został on ustanowiony przez Sejm 20 lutego 

2004 r. ustawą o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie 

Rzeczypospolitej Polskiej, którą Prezydent RP podpisał 16 marca 

2004 r. Święto ma popularyzować wiedzę o polskiej tożsamości 

i symbolach narodowych. Do niedawna nie wolno było wywieszać flag 

w inne dni niż świąteczne. Dzisiaj symbole narodowe można 

uwidaczniać bez ograniczeń. Mogą być one użyte zawsze, pod 

jednym warunkiem – że otoczy się je należną czcią i szacunkiem. 

Święto flagi państwowej obchodzone jest w wielu krajach, m.in. 

w USA, Rosji, Szwecji czy Estonii. 
 

 
 

 

 

 

Symbolika barw narodowych 

 
Polskie barwy narodowe kształtowały się na przestrzeni wieków 

i mają jako jedne z nielicznych w świecie pochodzenie heraldyczne. 

Wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego 

Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi 

od bieli orła, będącego godłem Polski oraz bieli Pogoni – rycerza 

galopującego na koniu, będącego godłem Litwy. Oba te godła 

znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na fladze biel 

jest u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor 

godła niż tła. Funkcjonują też uniwersalne wytłumaczenia 

kolorystyki. Biel symbolizuje czystość, szlachetność,  

czerwień – krew przelaną w walce o niepodległość lub w obronie 

kraju. 
 
 
 
 
 
 
                                       Przygotowała Natalia Gajewska Va 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



KONSTYTUCJA 3 MAJA 
 

Od chwili uchwalenia Konstytucja 3 V  1791 stała się symbolem 

dążeń do odzyskania niepodległości i suwerenności 

Rzeczypospolitej, niezależnie od przeszkód wewnętrznych 

i zagrożeń zewnętrznych. Stała się nie tylko testamentem 

politycznym przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. Była dowodem 

zdolności do naprawy kraju, świadectwem twórczych koncepcji 

ustrojowo – prawnych i społecznych. Poddała też w wątpliwość 

kontrowersyjną tezę o „zacofaniu” kulturowo – cywilizacyjnym 

Polski na tle zachodniej Europy. Miała ona regulować ustrój prawny 

państwa. Wprowadziła zrównanie mieszczan i szlachty oraz otoczyła 

chłopów ochroną państwa. KONSTYTUCJA 3 MAJA położyła 

fundamenty pod nowoczesne prawodawstwo polskie. Jest powodem 

do chluby. To prawda, że Ustawa Rządowa nie weszła w życie 

(rodzima Targowica, interwencja moskiewska, a potem II i III 

rozbiór Rzeczypospolitej), a jej postępowe zapisy pozostały 

w smutnej polskiej rzeczywistości wyłącznie na papierze, lecz 

pozostała testamentem dla następnych pokoleń walczących 

o niepodległość. Konstytucja weszła do zbioru nowoczesnych 

dokumentów politycznych czasów nam współczesnych. Może i dziś 

być powodem do dumy. Polska konstytucja była pierwszą w Europie 

i drugą na świecie (zaraz po amerykańskiej z 1787 r.).   

Dzień 3 maja jest w Polsce dniem wolnym od pracy. 

 

 

                           Przygotowała Asia Sierak Va 

26 MAJA – DZIEŃ MATKI 
 

   

 

 KOCHANYM MAMOM  
W DNIU ICH ŚWIĘTA  
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO  

ŻYCZY REDAKCJA 



DZIEŃ DZIECKA 

 
W Polsce Dzień Dziecka obchodzony jest od roku 1952 - 1 czerwca.  

Jego inicjatorem jest organizacja zwana International Union for 

Protection of Childhood, której celem było zapewnienie 

bezpieczeństwa dzieciom z całego świata.  

Od roku 1994 tego dnia w Warszawie obraduje Sejm Dzieci 

i Młodzieży. 

 

 
 

 
 
 

„Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy:                                                         
cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym 
i domagać się ze wszystkich sił, tego czego się pragnie.”   
 

Paulo Coelho 
 
 

 

 
 
 

Przygotował Hubert Kaczorowski Va 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1_czerwca
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Union_for_Protection_of_Childhood&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Union_for_Protection_of_Childhood&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Dzieci_i_M%C5%82odzie%C5%BCy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Dzieci_i_M%C5%82odzie%C5%BCy


  
 

 

 

 
 

KOCHANYM TATUSIOM  
W DNIU ICH ŚWIĘTA  
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO  

ŻYCZY REDAKCJA 
 

 

 
 

 

             
 
 

 
Kosz gruszek – obfity obiad 

 

 

           Królik – ktoś cię będzie podsłuchiwał 

 

                                             
 

Kołdra -  wolny dzień od szkoły  

                                                                      

                     Żółw – zaległości w szkole 



                                                                                                             

Kokardka – zmienisz fryzurę   

 

                                             

                       Budzik – problemy ze snem 

 

 
 
 
                                       Przygotowała Natalia Gajewska Va 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

W szkole wcale nie jest nudno. 

Pozory mylą, czyli uczniowski 

humor. 
 

 

- Jakie pani ma ładne zęby! 

- To po mamie... 

- I pasowały?! 

 

 

Nauczycielka oddaje Jasiowi zeszyt z wypracowaniem domowym 

i mówi: 

- Same błędy! Znów niedostateczny! 

Jasio mruczy pod nosem: 

- Biedny tato... 
 

Przygotował Kacper Szewczyk Va 

                                   

 



 

 

 

 

        

                                                       

Poznajcie sekrety swojego imienia. Możecie odkryć, jaką 

tajemnicę kryją Wasze imiona.  

 

 

 

ARTUR – zawsze chętny do pomocy, wysportowany 

 

AGATA – koleżeńska, lubi literaturę 

 

BŁAŻEJ – często rozmawia na lekcjach, lubi się kłócić 

 

BEATA – dusza towarzystwa, zawsze 

uśmiechnięta 

 

CEZARY – lubi czytać książki, ma duże poczucie humoru 

 

CECYLIA – nie lubi się uczyć, leniwa 
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Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Konkurs Recytatorski im. Jarosława Iwaszkiewicza 

 

Dnia 30.03.2011 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Michałowicach odbył się szkolny etap Konkursu Recytatorskiego 

im. Jarosława Iwaszkiewicza, który został zorganizowany przez 

Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów pod patronatem 

Starostwa Powiatu Grodziskiego. 

 

W konkursie udział wzięło 20 uczniów z klas IV-VI. 

 

Komisja konkursowa w składzie:  

1. Katarzyna Styczeń  

2. Renata Zarychta 

przyznała następująca miejsca:  

 I miejsce – Maria Wyszomirska kl. Vb  

 II miejsce – Karolina Deja kl. Va 

- Natalia Kurdej kl. VIc 

 III miejsce – Aleksandra Grajewska kl. Va 

Wyróżnienia:  

 Zuzanna Grochowska kl. IVa  

 Katarzyna Czajkowska kl. Vb  

 Karolina Ciuk kl. VIc  

 Julia Nowocień kl. VIc 

 

GRATULUJEMY!!! 

 
Szósta rocznica śmierci Jana Pawła II 

 

 

2 kwietnia 2005 roku o godz. 21.37, Jan Paweł II spotkał się 

ze swym Ojcem, którego kochał ponad życie. Uroczystość 

upamiętniająca szóstą rocznicę śmierci Jana Pawła II rozpoczęła 

się o godzinie ósmej Mszą Świętą w kościele parafialnym 

w Michałowicach. Kościół zapełnili uczniowie Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Michałowicach oraz ich rodzice i nauczyciele. 

Uczniowie kl. Vc przedstawili program poetycko – muzyczny 

przygotowany pod kierunkiem s. Małgorzaty i p. M. Ciechomskiej, 

oparty na życiu Karola Wojtyły. Prezentacja, jaką przedstawiła 

kl. Vc wywołała zachwyt zarówno wśród uczniów jak i dorosłych. 

Była bardzo pouczająca i uczuciowa.  

Po błogosławieństwie uczniowie powrócili na swoje zajęcia lekcyjne.  

W szkole pod tablicą pamiątkową zostały złożone kwiaty i zapalone 

znicze. 

 

                                          
 

Przygotowała Karolina Deja Va 

 



Wiwat, wiwat 3 maj! 

 

 

Z okazji uchwalenia KONSTYTUCJI 3 MAJA, dnia 29 kwietnia 

w naszej szkole odbyła się akademia z tej okazji. Pani Longina 

Lipert zajęła się organizacją i występami. Wspaniała oprawa 

muzyczna, za którą odpowiedzialna była p. Alina Stencka, sprawiła, 

że święto było uroczyste i efektowne. Akademia rozpoczęła się 

tradycyjnie wprowadzeniem sztandarów obu szkół. Po odśpiewaniu 

hymnu narodowego, gdy z głośników popłynęła muzyka, klasy 

gimnazjalne rozpoczęły występy. Przedstawienie pełne było 

wspaniałych pieśni i wierszy.                                                         

Pod koniec akademii nagrodziliśmy wszystkich, których trud 

włożony został w przygotowanie święta, gromkimi brawami.  

                                                       

                                                               
Matylda Kupka Vb  

 
 

 

 

 

KĄCIK ŁAMIĄCYCH SIĘ JĘZYKÓW... 

 

 

Gimnastyka języka: 
 „Język jak żmija się wysuwa, 

   nie porusza się przez chwilę, 

   nie dotyka zębów mile.” 

 

         

 

 

NIANIA ANI  

DANIE Z BANI 

         NIESIE W DANI  

PANI ANI 

 

 

 
 

 

 

 



Podróże ze smakiem… 
 

 

SAŁATKA Z TRUSKAWEK  I POMARAŃCZY Z MIĘTĄ 

 

 50 dag truskawek 

 4 pomarańcze 

 1 łyżeczka cukru (niekoniecznie) 

 2 łyżki soku z cytryny 

 kilka listków mięty 

 

Pomarańcze obieramy i starannie zdejmujemy wewnętrzną białą 

skórkę. Pomarańcze i truskawki kroimy w plasterki, mieszamy. 

Możemy też dodać, ale niekoniecznie łyżeczkę cukru wymieszaną 

z sokiem z cytryny. Sałatkę podajmy schłodzoną, w szklanej 

salaterce, posypaną listkami mięty. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SAŁATKA Z  I CZERWONĄ FASOLĄ 

 

- czerwone winogrona 

- czerwona fasolka z puszki 

- ser żółty 

- por 

- majonez 

- sól 

- pieprz 

 

Winogrona kroimy na pół, wyjmujemy pestki. Kroimy żółty ser 

w kostkę, odsączamy fasolkę, kroimy drobno pora. Wszystko razem 

mieszamy, dodajemy sól, pieprz i majonez. 

 

 
 

   Przygotowała Asia Pilecka Vb 

 

 

 

 



 

 

 
 otręby owsiane 

 serek homogenizowany 

 6 łyżek odtłuszczonego mleka w proszku 

 aromat migdałowy, waniliowy i kokosowy 

 słodzik 

 

 

Do serka dodaj aromaty, mleko w proszku, aż do uzyskania gęstej 

masy. Uformuj kulki i posyp je otrębami dla dekoracji. Możesz 

posypać także cynamonem lub kawą rozpuszczalną. Gotowy deser 

włóż do lodówki w celu schłodzenia.  

 

SMACZNEGO  

 

  
      Przygotowała Ola Trendak IVb 

             

 

Mrożona herbata najlepsza na upał 
 

 napar z herbaty zielonej, 1/4 szklanki 

 napar z herbaty czarnej, 1/4 szklanki 

 przegotowana woda, 1/5 szklanki 

 cukier - 6 łyżeczek 

 kostki lodu – 4 sztuki 

 sok z cytryny – 2 łyżki 

 

Robimy napar z mieszanki herbat. Do gorącej wody dolewamy sok 

z cytryny. Zalewamy nią napar z mieszanki herbat – studzimy 

i chłodzimy. Przelewamy  do szklaneczek i dorzucamy kostki lodu. 

Można przyozdobić plasterkiem cytryny. Taka herbata smakuje 

wyśmienicie szczególnie w upalny dzień – doskonale gasi pragnienie. 

 

                              
                 

 Przygotowała Justyna Michalak IVa 

 
 



Trochę przesądów… 

 
 

- Kot – z kotami wiąże się masa przesądów, a są one bardzo różne 

w różnych krajach. 

 

- Czarny kot u nas oznacza nieszczęście (w krajach anglosaskich -  

odwrotnie), zwłaszcza gdy przebiegnie nam drogę. Żeby odczynić 

pecha, należy splunąć przed siebie lub poczekać, jak ktoś inny 

przejdzie pierwszy linię, którą wyznaczył kot.  

 

- Jeśli kot jest niespokojny – oznacza to, że nadciąga wichura! 

 

- Gdy kot kicha - zwiastuje to przeziębienie się któregoś 

z domowników. 

 

- Nadepnięcie kotu na ogon – to niesamowite nieszczęście. 

 

- Gdy przybłąka się czarny kot – przyniesie na pewno szczęście, 

więc należy go przygarnąć; gdy kot łaciaty – zmienne szczęście 

w miłości. 

 

 
 

 
Przygotowała Asia Sierak Va 

Ciekawostki     
                 

   Pomarańcza 
 

Kupując ją, nie zdajemy sobie na ogół sprawy, że ten popularny 

i lubiany u nas owoc ma wielu krewniaków, mniej w Polsce znanych. 

Mówiąc pomarańcza, mamy na myśli głównie pomarańczę słodką 

(chińską). A jest jeszcze przecież pomarańcza gorzka (zwana 

kwaśną, dziką lub hiszpańską), trójlistkowa, bergamota, olbrzymia 

i ich liczne krzyżówki.     

    

Na przełomie XV i XVI wieku żeglarze przywieźli pomarańczę 

z Indii do Hiszpanii i Włoch. Pod koniec XVIII wieku pierwsze 

pomarańczowe plantacje powstały w Hiszpanii, a pod koniec 

XIX wieku we Włoszech, jednak pomarańcza podbiła świat dopiero 

100 lat temu. 

              
 

 
Przygotowała Asia Dudek Va 

 
 



  

Nurek 
Wyobraź sobie, że jesteś nurkiem. Unosisz się w zielonkawej toni, 

podziwiasz podwodne krajobrazy... I nagle zaczyna cię wciągać 

odkurzacz! Niemożliwe? A jednak coś podobnego przytrafiło się 

Amerykaninowi, Williamowi Lammowi, nurkującemu w małym jeziorku 

na Florydzie. O mało co nie został wessany przez rurę wciągającą 

wodę do chłodzenia pobliskiej elektrowni... 

 

 

 
 

 

Łóżko 
Łóżko dla śpiochów skonstruowała 16-letnia uczennica z Niemiec. 

Kiedy po dzwonku budzika śpioch nie wstanie z łóżka, mebel 

samoczynnie zaczyna zwijać materac. Łóżko zostało 

zaprezentowane na targach wynalazków. 
 

 
 

Przygotowała Natalia Gajewska Va 
 

Pieprz (piper)  
 

Poszukiwanie tej przyprawy przyczyniło się do wielkich odkryć 

geograficznych i otwarcia nowych szlaków morskich. Krzysztof 

Kolumb w swej wyprawie na „wyspy korzenne” bogate w pieprz 

znalazł w rezultacie ziele angielskie znane przez całe wieki jako 

jamajski pieprz oraz pikantne warzywo nazywane przez Majów  

„Aji” – słodka papryka. 

 

Przyprawą o łagodniejszym smaku jest pieprz biały, czyli 

pozbawiony zewnętrznej łuski. 

 

 
 

 

 

 
Przygotowała Asia Dudek Va 

 

 

 

 



 

 

 

Chleb graham to dietetyczny chleb z mąki pszennej 

z pełnego ziarna. Nazwa pochodzi od nazwiska jednego z pierwszych 

propagatorów idei zdrowego odżywiania, pastora Sylwestra 

Grahama. 

 

                             
 
 

Przygotowała Karolina Deja Va 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Thomas Alva Edison 

 
Thomas Alva Edison przedkładał praktykę nad teorię. 

Był człowiekiem przedsiębiorczym; szukał praktycznych zastosowań 

dla swoich licznych wynalazków. Zaprojektował i udoskonalił wiele 

urządzeń, między innymi fonograf, kinetoskop i słynną żarówkę. 

Jego wynalazki: 

- lampa żarowa 

- kinetoskop 

- fonograf 

- udoskonalił telefon 

 

 
 

 

 

 

Przygotował Julian Potocki Va 
 

 

 



 

CIEKAWOSTKI ZE ŚWIATA ZWIERZĄT 

 
 

WIEWIÓRKI 
 

Wiewiórki występują w Europie i Azji. Są pospolite na terenie całej 

Polski. Występują w lasach liściastych i iglastych, a także 

w parkach. Grzbiet ubarwiony mają na kolor od rudego 

do ciemnobrązowego, spód ciała jest biały. Wiewiórki żyjące 

w Karpatach i Sudetach mają umaszczenie ciemniejsze – 

ciemnobrązowe. W zimie wszystkie wiewiórki zmieniają ubarwienie 

na popielate (szata zimowa).W dziupli wiewiórki  mają swoje zapasy. 

Długi, puszysty ogon wiewiórek odgrywa ważną rolę podczas 

skoków – stabilizuje kierunek lotu. Są aktywne w dzień. 

Ich pożywienie stanowią nasiona, pędy, grzyby, owoce, ale także 

owady, jaja i pisklęta. W Polsce wiewiórki podlegają całkowitej 

ochronie. 

 

                 
 

Przygotowała Asia Sierak Va 
 

 

Lampart 

 
- Dużo trudniej jest wytropić lamparta niż lwa lub tygrysa, 

ponieważ potrafi on znakomicie ukrywać się w górach, wśród skał. 

 

- Występujące na PÓŁWYSPIE INDYJSKIM tzw. „czarne pantery” 

uważano kiedyś za odrębny gatunek. Dziś wiadomo, że jest to 

czarne umaszczenie „normalnego” lamparta. 

                   
- Lampart ma dwa razy lepszy słuch niż człowiek, a w ciemności 

sześć razy lepszy wzrok.  

                                         
 

 

Przygotowała Asia Dudek Va 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Las_li%C5%9Bciasty
http://pl.wikipedia.org/wiki/Las_iglasty
http://pl.wikipedia.org/wiki/Park
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karpaty
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sudety
http://pl.wikipedia.org/wiki/Umaszczenie
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Szata_zimowa&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dziupla
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nasiono
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grzyby
http://pl.wikipedia.org/wiki/Owoc
http://pl.wikipedia.org/wiki/Owady
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jajko_%28kulinaria%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piskl%C4%99
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gatunkowa_ochrona_zwierz%C4%85t
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gatunkowa_ochrona_zwierz%C4%85t


 
 
Rekord Guinnessa w największej ilości ludzi, 

którzy stoją na jednej nodze w tym samym 

momencie. 
W hali koszykarskiej Rose Garden w Portland, w stanie 

Oregon, w przerwie meczu Portland Trailblazers kontra LA Lakers 

doszło do pobicia nowego rekordu. Polegał on na jak największej 

ilości ludzi, którzy stoją na jednej nodze w tym samym momencie. 

W ciągu zaledwie dwóch minut 339 osób stanęło na swojej prawej 

nodze. Całą tą akcją kierował Kapitan Morgan - postać z filmu 

pt. „Piraci z Karaibów”.  

 

              
                                                     

  Przygotowała Klaudia Ciuk Vc 
 

 
 

Czy wiesz, że… 

 
- Kichnięcie powoduje zatrzymanie wszystkich funkcji życiowych, 

wliczając w to bicie serca. 

 

- Mrugnięcie trwa ok. 0,3 sekundy. 

 

- 1 na 4 dzieci w USA ma nadwagę. 

 

- Zjedzenie około 20 kwaśnych wiśni pomaga zwalczyć ból głowy. 

 

- Z badań wynika, że dzieci, które chrapią mają gorsze wyniki 

w nauce. 

 

- Ziewnięcie trwa zazwyczaj 6 sekund. 

 

- Około 25% kichnięć występuje, gdy mamy kontakt ze światłem. 

 

- Podczas oglądania TV spalamy średnio 1-2 kalorie na minutę. 

 

- Kiedyś uważało się, że to serce panuje nad uczuciami osoby. 

 

- Spalisz 3,5 kg tłuszczy spacerując przez rok, codziennie 

po 20 minut. 

 

- Brak snu osłabia Twój układ immunologiczny. To znaczy, 

że organizm gorzej będzie sobie radził z infekcjami. 

 

- Leworęczni ludzie są lepsi w sportach, które wymagają szybkich 

reakcji i dobrej orientacji w terenie. 



- Dzieci urodzone w maju są przeciętnie 200 gramów cięższe 

od tych, które urodziły się w innych miesiącach. 

 

- Raporty medyczne pokazują, że 18 % populacji ma skłonności 

do chodzenia we śnie. 

 

- Przeciętnie każdy Amerykanin przesypia 33 % swojego życia. 

 

- Jeden na 20 ludzi posiada dodatkowe żebro. 

 

- 1/3 ludzi wychodzących z łazienki myje ręce. 

 

- Słuchanie muzyki wpływa korzystnie na trawienie. 

 

- Przeciętnie zasypiamy w przeciągu 12 do 14 minut. 

 

 

Przygotowała Wiktoria Michaluk Va 

 

 

 

 

 

 

Książki z mojej półki... 
                                     

      „Poradnik małego skauta” 

 
Po pierwsze: nie musisz być zuchem, zastępowym, harcerzem ani 

skautem, żeby przeczytać książkę. 

 Po drugie: zawarte w niej informacje i rady na pewno kiedyś ci się 

przydadzą.  

Po trzecie: czytanie to świetna zabawa!!! 

To poradnik dla dzielnych - samodzielnych, księga przetrwania, 

niezbędnik wycieczkowicza, książka kucharska, anty - kłopotnik. 

Gdy pada deszcz, też się przyda. W tej książce znajdziesz wiele 

ciekawych informacji, np.: jak zrobić flet lub gwizdek w 15 minut, 

jak w pół godziny uszyć indiańskie poncho i zrobić buty.  

To naprawdę ciekawa lektura. Koniecznie przeczytaj!!!!!!!! 

   

 

 

    
 

Przygotowała Matylda Kupka Vb 
 
 
 

 



Wakacje - Władysław Broniewski 

 
Już wakacje się zaczęły, 

Do widzenia, szkoło! 

Nie ujrzymy cię przez lato, 

Bawiąc się wesoło. 

                                             
W kąt czytanki, w kąt rachunki, 

Książki i zeszyty!     

Z nami czerwiec, z nami lipiec, 

Złotym słońcem syty! 

 
A gdy skończą się wakacje, 

Jak nam będzie miło, 

Że do ciebie, miła szkoło, 

Znów się powróciło. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


