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       Szkoła w Grębocicach została utworzona 5 marca 1946 roku. Pierwszą nauczycielką, 

a zarazem kierownikiem szkoły była Szmidt Janina. W starym budynku szkoły 

poniemieckiej naukę rozpoczyna  38 uczniów. Początkowo zorganizowano cztery klasy. 

Szkoła znajduje  się w opłakanym stanie. Brakuje ławek, okna są powybijane. Miejscowa 

ludność ściąga do szkoły ławki, tablice  i różne pomoce naukowe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDYNEK   SZKOLNY 

       W pierwszych  latach  powojennych  warunki lokalowe i materialne są bardzo trudne. 

Nadal brakuje sprzętu do wyposażenia sal lekcyjnych. Z każdym rokiem szkolnym 

zwiększa się liczba uczniów w szkole. Następują ciągłe zmiany personelu nauczycielskiego. 

Z końcem roku szkolnego 1948/49 na zarządzenie ówczesnego Inspektora Hanzla, kadra 

pedagogiczna ucząca w szkole opuszcza Grębocice. 

      W roku szkolnym 1949/50 poziom organizacyjny szkoły podniesiono do 

siedmioklasowej szkoły podstawowej. Naukę podejmuje 197 uczniów. 

W szkole rozpoczęto generalny remont w wyniku którego powstały cztery nowe izby 

lekcyjne.. Powstała również kancelaria dla kierownika i biblioteka. Ponadto wymalowano 

wszystkie klasy i drzwi. Zarząd Gminy nabywa dla szkoły nowe ławki, radio AGA 

i adapter. Kierownik szkoły kupuje pierwszy mikroskop. 

    W roku  szkolnym 1949/50 mury szkoły opuszczają pierwsi absolwenci- piętnastu 

uczniów otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej.  
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      W roku szkolnym 1950/51 kierownictwo obejmuje Edward Bora, ponieważ 

dotychczasowy kierownik Jan Waligóra zostaje przewodniczącym Gminnej Rady 

Narodowej w Grębocicach. Nowy kierownik powołuje Komitet Rodzicielski.  

Gminna Rada Narodowa przy ciągłych interwencjach kierownika szkoły zakupuje  dla 

szkoły meble oraz siedem głośników.  Założono nowy dach na sali gimnastycznej, a w 

budynku przyległym do sali wstawiono okna i drzwi. Urządzono również poczekalnię dla 

dzieci uczących się na drugiej zmianie, przebudowano cztery  piece, urządzono pokój  

nauczycielski oraz szatnię dla dzieci.  

       W roku szkolnym 1951/52  działalność rozpoczyna: harcerstwo, PCK, SKO. 

W dalszym ciągu szkoła jest doposażana w nowy sprzęt: krzesła do świetlicy, ławki, 

epidiaskop, dzwonki elektryczne, ławki do sali gimnastycznej, stoliki, tablice, książki do 

biblioteki.  

Szkoła osiąga pierwsze sukcesy: I nagrodę w kraju w konkursie zorganizowanym przez 

redakcję „Szkoła i dom” za co otrzymuje 100-tomową bibliotekę.  

1 września 1952 roku kierownikiem szkoły zostaje Tadeusz Kolendo. W szkole  działają 

kółka zainteresowań. Dzięki staraniom Komitetu Rodzicielskiego zakupiona 80 mb siatki, 

którą ogrodzono obiekt szkolny.  

         W roku szkolnym 1953/54 po raz pierwszy w historii szkoły naukę w klasie pierwszej 

rozpoczyna aż 55 dzieci. Wobec takiej sytuacji zachodzi potrzeba utworzenia dwóch 

oddziałów klasy I. Spowodowało to podniesienie poziomu organizacyjnego szkoły do 

8 oddziałów. 

 

 

Od lewej: Halina Kiełbowicz, 

Janusz Baruch, Maria Laba, 

Tadeusz Kolendo, 

Stanisława Pryjma, 

 Jan Jania, Irena Jeleniewska 

 



 3 

W kolejnych latach  zauważa się działalność  Komitetu Rodzicielskiego,   Harcerstwa  oraz 

Zespołu  Pieśni i Tańca . 

     W roku 1957 w szkole rozpoczyna działalność Szkolny Klub Sportowy.  Systematyczne 

treningi przynoszą rezultaty. Chłopcy w rozgrywkach powiatowych osiągają pierwsze 

sukcesy.   

       W roku szkolnym  1958/59 otwarto czteroklasową  Szkołę Podstawową w Retkowie.  

Z tego powodu 55  uczniów ze szkoły w Grębocicach przechodzi  do Retkowa. Liczba 

uczniów i oddziałów zmniejsza się. Obecnie do szkoły uczęszcza 296 uczniów. Poziom 

organizacyjny szkoły obniża się  do 11 oddziałów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grono pedagogiczne (od lewej): Stefan Królewski, Maria Bartko, Tadeusz Kolendo, Halina 

Kiełbowicz, Stanisław Knurowski, Barbara Dziedziak 

Uczniowie: 

 dziewczynki od lewej: Rena Bądzielewska, Maria Dziedzic, Rutkowska, Irena Janus, 

Barbara Zarzycka, Janina Kaczorek, Teodozja Momot 

Chłopcy od lewej: Józef Kierepka, Zwolski, Julian Sikora, Józef Pytel, Ryszard 

Chodorowski, Władysław Lampart, Mieczysław Kania, Stanisław Gil, Stanisław Ziętek 
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        Trwa remont budynku szkolnego i z tego powodu lekcje odbywają się w parku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEKCJA  W  PARKU  - PROWADZI  STANISŁAW  KNUROWSKI 

 

         W kolejnych latach nadal następują zmiany personelu nauczycielskiego.  Przysparza 

to  wielu trudności w organizowaniu pracy i nauki. Wobec tego koniecznością staje  się 

połączenie w roku szkolnym 1959/60 dwóch klas szóstych. Po raz  pierwszy w historii 

szkoły powstała klasa licząca  aż 49 uczniów. 

      Pod koniec roku 1959 w czynie społecznym rozpoczęto budowę nowej szkoły. 

W powstanie tego obiektu włączyli się mieszkańcy, władze gminy i Komitet Rodzicielski. 

Powstał Komitet na rzecz budowy szkoły w skład  którego weszli  m.in.  kierownik szkoły- 

Tadeusz Kolendo i przewodniczący GRN Mieczysław Obiegło. Dzięki wydajnej pracy i 

ofiarności społeczeństwa buduje się nowy obiekt szkolny – duma Grębocic.  

Wspólnymi siłami wybudowano pierwszą kondygnację nowej szkoły. Wówczas to, 

wybudowaną w czynie społecznym część budynku szkolnego wciągnięto w program Szkoła 

Tysiąclecia. Dalszą budowę realizuje państwo.  

7 sierpnia 1961 roku dokonany zostaje  odbiór techniczny nowego budynku szkolnego – 

Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego. Na wyposażenie nowego obiektu szkolnego  

wyasygnowano kwotę 200 000 zł. Organizacją szkoły zajmuje się nowy kierownik Henryk 

Szczepaniak. Uroczyste otwarcie szkoły następuje   20 sierpnia 1961r.    
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NOWY  BUDYNEK  SZKOLNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRONO PEDAGOGICZNE 

       W tym roku szkolnym szkoła osiąga  najwyższy z dotychczasowych stopień 

organizacyjny: 14 oddziałów, 391 uczniów i  12 nauczycieli. Wznawia swą działalność 

Szklona Kasa Oszczędności. 

28 września 1961 roku uczniowie szkoły przystępują do Ogólnopolskiego Konkursu 

Oszczędności pod nazwą „Szlakiem Sztafety Oszczędnych”. 
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               16 października 1961 roku rozpoczyna  działalność szkoła podstawowa dla 

dorosłych. W klasie  VI  naukę podejmuje 12 osób, a w VII- 16.  Szkoła dla dorosłych 

kończy swą działalność w 1965 roku. W  marcu 1962 roku założono spółdzielnię 

uczniowską.  

         5 listopada 1962 roku oddano do użytku nowo wybudowany „Dom Nauczyciela” 

z bieżącą wodą i łazienkami. Dom Nauczyciela  zamieszkuje 8 rodzin nauczycielskich.  

W roku szkolnym 1964/65 w szkole funkcjonuje 13 oddziałów, w których uczy się 389 

uczniów.  

Ze względu na fakt, że nie wszyscy absolwenci szkoły podstawowej dostają się do szkół 

średnich i zawodowych  podjęto działania w celu  zorganizowania w szkole kursu 

odzieżowego. Kurs  ma umożliwić zdobycie kwalifikacji zawodowych  szczególnie przez 

dziewczęta. Nawiązano współpracę z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Zielonej 

Górze, który to zdecydował się otworzyć  w Grębocicach roczny kurs odzieżowy. Naukę, 

która  rozpoczyna się 9 września 1964 roku podejmuje 45 chętnych z Grębocic i okolicznych 

miejscowości.  

2 listopada 1964 roku następuje  otwarcie Szkoły Przysposobienia Rolniczego. 

We wrześniu 1965 roku pod opieką Jana Fąsa  rozpoczyna działalność  kółko 

fotograficzne. 

Z końcem roku szkolnego 1965/66 z powodu braku chętnych, następuje likwidacja kursów 

odzieżowych. W następnym roku szkolnym z tego samego powodu Wydział Oświaty 

wydaje decyzję o zawieszeniu zajęć w Szkole Przysposobienia Rolniczego.  

     Wraz z nowym rokiem szkolnym 1966/67  dobiega końca realizacja reformy szkoły 

podstawowej. W tym roku powstaje ośmioklasowa szkoła podstawowa.  

 Po pięciu latach, które upłynęły od rozpoczęcia nauki w nowym budynku szkolnym 

rozpoczyna się  jego  remont - omalowano ściany, odnowiono elewację, przestawiono piece 

kaflowe, oszklono okna i naprawiono rynny.  

          W roku szkolnym 1967/68 decyzją władz szkolnych ustanowiono święto sportu 

szkolnego obchodzone corocznie w pierwszą sobotę i niedzielę  czerwca. 



 7 

Decyzją Wydziału Oświaty w Głogowie młodzież klas V-VIII z Wysokiej Cerkwi 

rozpoczyna naukę w grębocickiej szkole. Zaczynają się kłopoty z dojazdami, co 

dezorganizuje pracę na pierwszych godzinach lekcyjnych.    

W roku szkolnym 1969/70 kierownikiem szkoły zostaje Stefan Królewski. 

W maju 1972 roku dyrektorem  szkoły zostaje Tadeusz Tasarz. Szkoła ma coraz więcej 

sukcesów sportowych. W 1973 roku w ogólnej punktacji zajmuje  pierwsze miejsce 

w powiecie. 

 Coraz więcej mówi się o utworzeniu zbiorczych szkół gminnych. Szkole w Grębocicach 

przydzielono nadzór nad placówkami w Retkowie, Prószycach, Wysokiej Cerkwi 

i Obiszowie.  

 

 Budynek szkoły podlega ciągłym remontom. Rozbudowano zaplecze kuchenne.  

Obiady dowożone są w termosach z restauracji „Staropolskiej” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOŻYWANIE   SMACZNEGO OBIADU PRZEZ UCZNIÓW 

 W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

 Są plany budowy nowego Domu Nauczyciela.  

Mnożą się kłopoty z dojazdami. 289 uczniów dojeżdża z 16 miejscowości.  

      Szkoła  odnosi  kolejne sukcesy sportowe. W 1976 roku drużyna w składzie 

Małgorzata Pieniążek, Danuta Bujak, Emiliana Walasiak, Mariola Fąs, Ewa Fąs, 
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Grażyna Stańko, Bogdan Smereczniak, Marek Pieniążek, Bogusław Dosiak, Krzysztof 

Piwko, Edward Zegar i Józef Pinkowski zwycięża  w rywalizacji z przedstawicielami 

6 województw i kwalifikuje się  do udziału w Mistrzostwach Polski w Łodzi.  

 Trwają przygotowania do nadania szkole imienia wielkiego sportowca Janusza 

Kusocińskiego. Rada Samorządu Uczniowskiego zwraca się do Głównego Komitetu 

Kultury Fizycznej i Turystyki, a także do polskiego radia z prośbą o pomoc w zebraniu 

informacji na temat tego wybitnego Polaka. 
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      29 maja 1976.oku nadano  szkole imię wielkiego sportowca, olimpijczyka Janusza 

Kusocińskiego. W dniu tym szkoła otrzymuje  również sztandar ufundowany przez 

zakłady pracy w Grębocicach.  

 

POCZET   

SZTANDAROWY 

Od lewej:  

Bożena Stasiak,  

Artur Darowski,  

Mirosława Cięgotura 
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       W 1976 roku naukę w zbiorczej szkole rozpoczynają uczniowie klas V-VIII z Bucza. 

Młodzież ta dowożona jest bezpłatnie przyczepą ciągnikową przez Państwowe 

Gospodarstwo Rolne w Czerńczycy. Jest to najbardziej punktualny i niezawodny środek 

lokomocji w naszej szkole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym też okresie  szkoła wypracowuje  wiele ceremoniałów. Uroczyście obchodzony jest 

Dzień Nauczyciela, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, ślubowanie klas pierwszych, pożegnanie 

klas ósmych, Andrzejki, Dni Oświaty, Książki i Prasy, Mikołajki. 

W szkole działa teatrzyk, zespół wokalny, LOP, LOK. Uczniowie redagują gazetkę 

„Nasze sprawy”. W czasie ferii zimowych odbywają  się zajęcia świetlicowe i sportowe. 

Wielką atrakcją jest przyszkolne  lodowisko. Z zajęć popołudniowych najbardziej lubiane 

przez dzieci są zajęcia SKS i zbiórki harcerskie. Prowadzone są również zajęcia 

przygotowujące do egzaminu na kartę rowerową.  

Uczniowie biorą udział w  pracach społecznych i zarobkowych. Najstarsze klasy 

wyjeżdżają na w wykopki. 
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W latach 80-tych zajęcia lekcyjne  odbywają się w dwóch budynkach szkolnych: klasy 

młodsze uczą się w starym budynku mieszczącym się w parku, natomiast klasy  starsze 

w nowej szkole. 

Prężnie działają  drużyny: zuchowa i harcerska, PCK oraz LOP. Drużyna harcerska za 

swoją prężną działalność i osiągnięcia otrzymuje sztandar. 

Szkoła odnosi kolejne sukcesy sportowe: po raz trzeci zdobywa tytuł „Najbardziej 

usportowionej szkoły regionu głogowskiego” oraz  puchar zarządu wojewódzkiego SKS za 

osiągnięcia w lekkiej atletyce.  Dzięki takim sukcesom sportowym grębocicka podstawówka  

jest znana w całym województwie. 

W tym dziesięcioleciu szkoła otrzymuje tytuł „Zasłużona dla gminy Grębocice”. 

Nadal trwają remonty budynku szkolnego. Po wielu latach w budynku szkolnym wykonano 

instalację centralnego ogrzewania.  

W 1989 roku rozpoczęły się w Polsce zmiany ustrojowe. Dało się je odczuć także w szkole. 

Po wielu latach ponownie można było uczyć religii w szkole a w salach lekcyjnych 

powieszono i poświęcono Krzyż.  

Mając na uwadze polepszenie warunków nauki, z początkiem lat dziewięćdziesiątych 

podjęto decyzję o rozbudowie budynku szkolnego. Do słynnej Tysiąclatki dobudowano 

skrzydło szkoły. Budowa nowego skrzydła szkoły trwa bardzo krótko. Z końcem  roku  

szkolnego 1993/94 następuje zamknięcie starego budynku mieszczącego się w parku. 5 

września 1994 roku następuje otwarcie nowego skrzydła szkoły podstawowej. Od tej chwili 

wszyscy uczniowie, a jest ich ponad 450-ciu, uczą się w jednym budynku szkolnym.  

 

 

UROCZYSTY 

APEL – 

ODDANIE 

NOWEGO 

SKRZYDŁA 
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 Warunki nauki i pracy znacznie się polepszyły. Uczniowie mają do dyspozycji 

klasopracownie wyposażone w nowe meble – każda innego koloru i wiele pomocy 

naukowych. 

Z chwilą oddania nowego skrzydła przystąpiono do generalnego remontu starego skrzydła, 

aby niczym nie różniło się od tego które właśnie otwarto. Wymieniono okna, drzwi 

wejściowe, wylano nowe posadzki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYMIANA OKIEN,  NOWA ELEWACJA 

Po wykonaniu tych prac budynek szkoły ocieplono i położono nową elewację. Na koniec 

wszystkie sale wyposażono w nowe meble. Teraz nie widać żadnej różnicy. Szkoła stanowi 

jednolitą całość-jest ładna, czysta i funkcjonalna.  

W szkole kontynuowane są różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych-koła zainteresowań, 

przedmiotowe, zajęcia rekreacyjno-sportowe. W szkolnym  kalendarzu imprez i uroczystości 

na stałe umieszczono: Dzień Nauczyciela, Święto pieczonego ziemniaka, Ślubowanie 

pierwszoklasistów, Dzień Niepodległości, Andrzejki, Jesienną Olimpiadę Maluchów, 

Jasełka, zabawy choinkowe, Dni Oświaty, Książki i Prasy, Dzień Samorządności, Święto 

Konstytucji 3 Maja,   Dzień Dziecka, Dzień Sportu i Patrona Szkoły, pożegnanie 

ósmoklasistów. Nauczyciele organizują konkursy: czytelnicze, recytatorskie, wiedzy 
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o regionie, ekologiczne, plastyczne. Ponadto wprowadzono uroczyste wręczanie listów 

pochwalnych dla najlepszych uczniów i listów gratulacyjnych ich rodzicom. 

Na uroczystą akademię z okazji Dnia Edukacji Dyrektor Szkoły Podstawowej i Dyrektor 

Gimnazjum zapraszają nauczycieli emerytów i władze samorządowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ NAUCZYCIELA 

I rząd (na ławce siedzą ) od lewej: Jan Laszczowski, Adam Bąk, Jan Bunkiewicz, Stefan 

Królewski, Tadeusz Tasarz, Maria Józefczak, Felicja Przyłucka, Jadwiga Różańska 

Waleria Olejnik  

Rząd środkowy (od lewej): Zenon Kaleta, Iwona Najmrodzka, Jolanta Franczak, 

Kazimiera Litwin, Zofia Nalepa, Jolanta Laszczowska, Marta Ilska, Anna Balcerzak, 

Dorota Bojanowska, Małgorzata Ciosek, Beata Kędzierawska-Batycka, Ewa Przybylska, 

Mariola Łukasik, Mirosława Stępniak, Grażyna Grzesiak, Agnieszka Zygiel, Jolanta 

Zielińska, Izabela Gabrysz, Stefania Szczepańska, Zofia Jóźwiak, Anna Frydlewicz, 

Maria Bąk 

Rząd górny (od lewej):Roman Rutkowski, Małgorzata Rutkowska, Izabella Czaja, Renata 

Pelczar, Anna Monczak, Jan Fąs, Barbara Różańska, Małgorzata Rolewska, Anna 

Mirska, Paweł Szadyko 
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Szkoła dba o dzieci również w czasie wolnym. Organizowane są zajęcia w czasie ferii 

zimowych oraz w czasie wakacji, wyjazdy do teatru, kina, wycieczki krajoznawcze 

i wypoczynkowe, ogniska, obozy. 

Dzięki dużemu dofinansowaniu z Urzędu Gminy uczniowie klas trzecich wyjeżdżają co 

roku na dwutygodniowy wypoczynek w ramach „Zielonej Szkoły”. 

W roku szkolnym 1998/99 szkoła wyposażona zostaje w pracownię komputerową.  

Od pierwszej klasy uczniowie uczą się języka angielskiego oraz korzystają z pracowni 

komputerowej uczestnicząc w zajęciach edukacyjnych z programami multimedialnymi. 

Ponadto jedną salę lekcyjną przeznaczono na siłownię, do której zakupiono niezbędne do 

ćwiczeń urządzenia. Uczniowie co miesiąc systematycznie uczestniczą koncertach 

Zielonogórskiej Filharmonii. 

Z dniem 1 stycznia 1996 roku szkoła została przejęta przez Samorząd Terytorialny i od 

tego dnia organem prowadzącym szkołę jest Gmina Grębocice. Kuratorium Oświaty 

sprawuje nad szkołą tylko nadzór pedagogiczny.  

 W roku szkolnym 1998/1999 następuje likwidacja szkół filialnych w Buczu, Kwielicach, 

Krzydłowicach, Obiszowie i Grodowcu. Wszyscy uczniowie z tych szkół rozpoczynają 

naukę w Grębocicach Do grona pedagogicznego dołączają nauczyciele pracujący w 

zlikwidowanych filiach.  

1 września 1999 roku została wprowadzona reforma systemu oświaty, która w sposób 

zasadniczy zmienia strukturę szkolnictwa ogólnego. Pociągnęło to za sobą konieczność 

dokonania zmian organizacyjnych szkoły. Rada Gminy Grębocice na podstawie ustawy 

z dnia 8 stycznia 1999 roku o reformie ustroju szkolnego uchwala przekształcenie z dniem 

1 września 1999 roku Szkoły Podstawowej o strukturze organizacyjnej klas I-VIII 

w  sześcioletnią Szkoła Podstawową. Wówczas utworzono również  trzyletnie  

Gimnazjum. Idea reformy zakładała, że szkoły podstawowe i gimnazja nie powinny 

funkcjonować w tym samym budynku szkolnym Następuje podział budynku szkolnego. 

Wyodrębniono część, którą zajmuje Szkoła Podstawowa i część zajmowaną przez 

Gimnazjum. Obie szkoły korzystają ze wspólnej pracowni komputerowej, biblioteki 

i siłowni. Część grona pedagogicznego przechodzi do pracy w Gimnazjum.  
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W wyodrębnionym  skrzydle dla uczniów klas młodszych utworzono oddzielne wejście do 

którego prowadzi szeroki chodnik wyłożony kostką polbrukową. Dbając o bezpieczeństwo 

uczniów klas młodszych zlikwidowano stare drzewa owocowe i utworzono dla nich duży 

teren zielony obsiany trawą i obsadzony ozdobnymi krzewami.  

Od roku szkolnego 2001/2002 uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do 

sprawdzianu po szkole podstawowej. W czerwcu 2002 roku sześcioletnią szkołę 

podstawową opuszczają pierwsi absolwenci. 

W roku szkolnym 2002/2003 utworzono sklepik szkolny i Szkolny Klub Europejski. 

Uczniowie redagują i wydają gazetkę szkolną pt. „Ze szkolnego plecaka”. Do tradycji 

należy coroczne włączanie się do akcji „Sprzątanie świata”.W czasie wakacji wymalowano 

wszystkie pomieszczenia szkoły. 

15 października 2003r. oddano do użytku nowo wybudowaną, pełnowymiarową halę 

sportową z siłownią, salką do gimnastyki korekcyjnej i kawiarenką.  

 

 

 

 

DYREKTOR  SZKOŁY  

PODSTAWOWEJ  

 ANNA  MONCZAK 

I  DYREKTOR  

GIMNAZJUM  

 ROMAN RUTKOWSKI 

ROZPOCZYNAJĄ  

UROCZYSTOŚĆ  OTWARCIA 
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UROCZYSTE  PRZECIĘCIE  WSTĘGI 

OD LEWEJ:  

Mirosław Eder, Stanisław Speczik, Leszek Ryk, Marek Tramś, Roman Jabłoński 

 

Samorząd gminny dba o dalszy rozwój bazy sportowej, dzięki czemu  roku szkolnym 

2004/2005 szkoła otrzymuje kompleks boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią.  

Wokół boisk utworzono Centrum Edukacji Przyrodniczej – wspaniały ogród botaniczny 

w którym zasadzono różne gatunki roślin. Trwa budowa stadionu sportowego.  

 

  
    Tak wspaniałe warunki do nauki i pracy są  wynikiem  starań wielu pokoleń 

mieszkańców naszej gminy, dyrekcji szkoły, a przede wszystkim władz 

samorządowych. 

 


