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Wielki sukces
Po raz pierwszy w historii Klubu Sportowego Sobieski
Poznań jego zawodnik, Tadeusz Michalik, wywalczył kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020.
Na Mistrzostwach Świata Seniorów w Zapasach rozgrywanych w
Nursultan stolicy Kazachstanu zdobył piąte miejsce w kat. 97 kg. Walcząc po raz pierwszy w tej kategorii wagowej zaprezentował się bardzo dobrze, pokonując w drodze po kwalifikację olimpijską kolejno zawodnika z Korei i reprezentanta Szwecji. W rozgrywkach finałowych uległ reprezentantowi Serbii 9:1, zajmując piąte miejsce.
Zawodnikowi z Piątkowa gratulujemy i życzymy medalu olimpijskiego.
Andrzej Słabęcki
Fot. – KS Sobieski Poznań

koniec wakacji
od internetu
przyspiesz
internet do

250
Mb/s
już od 46 zł

Do zobaczenia w domu.

eastwest.com.pl
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RADCA

PRAWNY

- rozwód, separacja, podziaá majątku
- wáadza rodzicielska, opieka, alimenty
- spadki - nabycie, zachowek, testamenty
- procesy o odszkodowania, umowy, ZUS


SKLEP MEDYCZNY GISFARM
ul. Kazimierza Tymienieckiego 34C
(przy ul. Księcia Mieszka I)
60-681 Poznań

Tel. 611 016 429
godz. otwarcia: pon – pt 9 – 16
OFERUJEMY:
- SPRZĘT REHABILITACYJNY: WÓZKI, KULE, BALKONIKI
- ARTYKUŁY ORTOPEDYCZNE: ORTEZY, PASY, OPASKI
- WKŁADKI NA HALUKSY
- PIELUCHOMAJTKI SENI
- PIELUCHY DLA DZIECI HAPPY
- MATERIAŁY OPATRUNKOWE
- ARTYKUŁY HIGIENICZNE: PODKŁADY, WKŁADKI
- MATERACE PRZECIWODLEŻYNOWE
- CIŚNIENIOMIERZE, INHALATORY
- PRODUKTY PRZECIWŻYLAKOWE
- KOSMETYKI SENI
- DERMOKOSMETYKI POLLENA EVA

REFUNDACJA NFZ
DOWÓZ DO DOMU PACJENTA
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Gabinet Weterynaryjny
Profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób
psów i kotów,
chirurgia, czipowanie
i wystawianie paszportów
os. B. Śmiałego, ul. Wachowiaka 10,
tel. 61 825 55 61
Czynny codziennie w godz. 9 – 19
soboty 14 – 17, niedziele 15 - 17

 Przeprowadzki prywatne i firmowe
 Sprzedaż kartonów przeprowadzkowych
 Usługi transportowe (pianina)
Przenoszenie mebli
Kontakt Tel. 61 843 91 61 lub 668 23 24 55
www.123przeprowadzki.pl

tel. 601 999 570
KANCELARIA: os. J. III Sobieskiego 36/15
Spotkania do uzgodnienia

MAGLOWANIE PRASOWANIE
Os. Jana III Sobieskiego 7, Poznań
czynne: pon.-pt. 16.00-19.00
Oferta:
● czyszczenie garderoby
● prasowanie
● pranie i maglowanie
● renowacja skór
● czyszczenie dywanów
● pranie ubrań roboczych

odbiór i dowóz na tel. 729 882 531

POGOTOWIE Komputerowe
tel. 693 313 315
instalacja systemów operacyjnych
Windows
rozwiązywanie problemów
z działaniem komputera
diagnozowanie problemów sprzętowych
usuwanie wirusów i programów
instalacja i konfiguracja sieci
(routery, WI-FI, modemy ADSL,
kablowe itp.)
udostępnianie internetu dla innych
komputerów
instalacja dodatkowych akcesoriów
i sterowników
dojazd gratis, faktury

„Echo Piątkowa”
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna
Zapraszamy do reklamy

Tel. 516 069 007, 601 56 87 32
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Letnie gry i zabawy to
cykl wakacyjnych zajęć,
jakie odbywały się w klubie Korona. Dzieci brały
udział w warsztatach plastycznych, uczestniczyły
w zabawach z chustą animacyjną oraz poznawały
nowe gry i zabawy podwórkowe. Zajęcia prowadziły Justyna Kucner
oraz kierownik klubu,
Ludmiła Kłos.
Mobilne Centrum Zabawy to z kolei cykl dziesięciu
spotkań dla najmłodszych
mieszkańców Piątkowa. Nie
było komputerów, nie było
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Zabawy na Śmiałego

smartfonów, ale były dawno

zapomniane gry i zabawy na

świeżym powietrzu. Ze spotkania na spotkanie było coraz więcej uczestników. Zajęcia odbyły się przy współpracy klubu Korona z Centrum Inicjatyw Lokalnych
Piątkowo. Animacje prowadziła Justyna Kucner. Do
zabawy włączyły się nie tylko dzieci, ale także rodzice,
dziadkowie oraz seniorzy z
klubu Korona.
Mobilne Centrum Zabawy odbywało się od maja do lipca na terenie osiedla Bolesława Śmiałego,
natomiast letnie gry i zabawy w sierpniu. (lklo)

Jesień na Zielonym Wzgórzu

Już od dziesięciu lat Biblioteka Raczyńskich wita
jesień cyklami zajęć dla dzieci inspirowanych klasyką
literatury. W tym roku, z okazji 145. rocznicy urodzin
kanadyjskiej pisarki L.M. Montgomery, poznamy świat
Ani Shirley, sieroty, która na skutek szczęśliwej pomyłki znalazła dom na Zielonym Wzgórzu.
Bujna wyobraźnia i niesforne zachowanie Ani często sprowadzają na nią kłopoty, ale wnoszą też nieco świeżości w monotonne życie jej opiekunów (choć oni sami nazwaliby to raczej zamętem). Jak przekonali się o tym liczni czytelnicy na
całym świecie, Ani nie można nie lubić, bo choć impulsywna i zbytnio bujająca w obłokach, zawsze jest pełna dobrych
chęci i niezwykłych pomysłów, a jej spontaniczna natura potrafi odmieniać ludzi wokół.
Świat literatury można poznawać na różne sposoby, także
aktywnie spędzając czas z innymi. Naszym zadaniem jest pokazać najmłodszym, że książka to nie martwy przedmiot, ale
prawdziwa przygoda. Wśród przygotowanych przez naszych
gości propozycji znajdą się warsztaty teatralne, plastyczne,
rękodzielnicze, muzyczne, kulinarne, a także spotkania poświęcone modzie, nauce kaligrafii i przyrodzie. Będzie też
okazja, żeby przekonać się, czy można wyhodować las w słoiku i przetestować sprawność rąk przy warsztacie tkackim.
Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat!
Przypominamy, że zajęcia są przeznaczone dla czytelników biblioteki (żeby założyć osobie niepełnoletniej kartę biblioteczną, wystarczy, że pojawi się u nas rodzic lub opiekun
prawny z własnym dowodem osobistym i numerem PESEL
dziecka). W Filii 14 spotkania odbywają się od września do
grudnia, w każdy czwartek o godzinie 17. W pozostałych filiach uczestniczących w akcji terminy mogą być inne. Liczba
miejsc jest ograniczona – obowiązują zapisy.
Żaneta Dolatowska
Filia 14 Biblioteki Raczyńskich
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Klub Odkrywców i Reporterów zaprasza

Wędrówki w dzikie ostępy

Z wakacyjnych wypraw przywieźliśmy wiele wrażeń oraz filmów i zdjęć. Warto się nimi podzielić z innymi, okazją do tego
są spotkania Klubu Odkrywców i
Reporterów, który działa od kilku

lat na Piątkowie. Uczestniczą w
nich ludzie zafascynowani podróżami dalekimi i bliskimi. Opowiadają oni nie tylko o niezwykłych
zakątkach świata, ale także o tym
jak zorganizować ekspedycje na
odległe kontynenty.
Wraz z nimi, podczas comiesięcznych spotkań, przemierzyliśmy już wiele krajów. Byliśmy nad Bajkałem, w
Chinach, Skandynawii, Meksyku czy
Afryce. Po Czarnym Lądzie oprowadzał
nas na przykład potomek słynnego Arkadego Fiedlera, także Arkady, który
najpierw podróżował po afrykańskich
bezdrożach swojskim „maluchem”, a
potem samochodem elektrycznym.
Wędrować można na różne sposoby. Jedni wybierają samoloty, samochody czy rowery, inni korzystają z autostopu lub lokalnych środków transportu. Najważniejsza jest jednak cie-

kawość świata i silna wola do podejmowania wyzwań – mówili podróżnicy
goszczący na Piątkowie. Potwierdzają
to organizatorzy poznańskiego festiwalu podróżniczego Na Szage, którzy
współpracują z KOiR i także zachęcają do odważnego poznawania świata.
Wiele niezwykłych miejsc wartych
odkrycia znaleźć można także w Polsce. Przedstawi je wybitny poznański
fotograf przyrody Maciej Fiszer. Z aparatem fotograficznym niestrudzenie
przemierza on polskie puszcze, bagna
i łąki. Owocem tych wypraw są piękne albumy i fotogramy. Zaprezentuje je podczas najbliższego spotkania
KOiR, które odbędzie się w czwartek,
26 września o godz. 17 w auli XV Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego. Zapraszamy wszystkich miłośników podróży oraz dzikiej
polskiej przyrody. (i)

Eko szkoła na Śmiałego
dek ekologiczny zrobił furorę
wśród dzieci, które w większości wcześniej nie widziały jak rosną i dojrzewają rośliny, jak trzeba o nie dbać,
podlewać i pielić chwasty. Teraz lekcje biologii czy botani-

W nieużywanym małym patio, za załomem
szkoły, powstał zadbany ogródek warzywno-owocowy, w którym miejsce znalazły także rośliny ozdobne. Rosną tutaj pomidory, ogórki, dorodne żółte maliny, czarna porzeczka, dojrzewają
kalarepy, każdą opiekuje
się inne dziecko. Nikt nie
niszczy roślin, bo wszyscy
uczą się, jak o nie dbać.
Pomagające dzieciom nauczycielki opowiadają, że zry-

wano już warzywa i jedzono
je na śniadanie. Pomidory z
przyjemnością pałaszowały
nawet dzieci, które w domu
ich nie jedzą!
Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu przeznaczonych na
edukację ekologiczną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 8 na osiedlu Bolesława
Śmiałego powstał ogródek dydaktyczny i pracownia przyrodniczo-ekologiczna. Ogró-

ki zyskały nowy wymiar. Wiosną, gdy omawiano np. budowę kwiatów, dzieci zeszły do
ogródka poznawać ją na kwitnących tulipanach.
Projekt obejmował także
wyposażenie pracowni przyrodniczo-ekologicznej. Obecnie podczas lekcji każde
dziecko siedzi przy swoim mikroskopie i ogląda przez niego preparaty pod powiększeniem. To jeszcze nie wszystko.
W dwóch salach założono dywany edukacyjne. Dzięki różnym programom można się na nich uczyć, bawiąc
się i skacząc. A przy tym rywalizując z kolegą lub koleżanką. Z dywanów korzystają na przerwach także uczniowie wszystkich klas. Ze środków WFOŚiGW zakupiono

również dwie interaktywne
tablice edukacyjne. Uczniowie chętnie z nich korzystają,
ucząc się przy okazji.
- Pomysłodawczynią powstania ogródka i pracowni
była Anna Grossmann, matka jednego z uczniów – powiedziała Ewa Krawczyk, dyrektorka zespołu szkół. – To
znakomity przykład jak może wyglądać współpraca szkoły z rodzicami. Wielu rodziców nie tylko nam pomaga,
kupowali nasiona i sadzonki, ale też inspiruje, a my
chętnie podejmujemy dobre
pomysły. To wszystko zostanie tutaj, będzie służyło kolejnym rocznikom uczniów. Pani Anna skromnie dodała, że
to zasługa szkoły, bo ona tylko znalazła się w odpowiednim miejscu i czasie ze swoim pomysłem.
Udany projekt zrodził inny pomysł – w szkole jest drugie większe patio, które też
wymaga rewitalizacji, bo teraz nikt z niego nie korzysta.
Tekst i fot.:
Bernadeta Ignasiak
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Pamięć honorują walkami
W gronie medalistów znalazł się
też Krzysztof Szukała (drugie miejsce)
i Kamil Pieniak (trzecie miejsce), którzy godnie reprezentowali nas w kategorii wagowej 62 kg, w której złotym medalistą został Robertico Mac
Donald – NETHERLANDS (NED),
uczestnik Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata 2019.
W kategorii 85 kg srebrny medal
wywalczył Sebastian Warchoł, który
w walce finałowej musiał uznać wyższość zawodnika z Litwy, Vadimsa Komisarovsa.
Patronat nad zawodami objęła Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

167 zawodników z 19 klubów
i sześciu państw: Litwy, Łotwy,
Czech , Holandii, Dani i oczywiście
Polski rywalizowało 14 września
na matach Klubu Sportowego Sobieski Poznań w XIII Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym Memoriał Józefa Moczyńskiego.
Zawody były kolejnym spotkaniem,
które miało uczcić pamięć założyciela
klubu i wieloletniego prezesa, Józefa
Moczyńskiego.
W zacnym gronie zapaśnicy KS Sobieski Poznań zaprezentowali się bardzo dobrze, zajmując pierwsze miejsce
w klasyfikacji drużynowej. Nie brakowało emocjonujących walk i akcji. Zło-

ty medal dla naszego klubu wywalczył
Michał Wojciechowski (kat. 38 kg).

Pierwszy wyjazd
i od razu złoty medal

Trzciel szczęśliwy dla zwodników

W Stargardzie odbyły się Mistrzostwa Szkół Podstawowych w
Zapasach Styl Klasyczny. Reprezentant Klubu Sportowego Sobieski Poznań, Olaf Nowicki, okazał
się najlepszym zawodnikiem w kategorii wagowej do 27 kg, zdobywając medal.
Olaf stoczył trzy pojedynki z zawodnikami z Koszalina oraz Stargardu, zwyciężając wszystkie w znakomitym stylu. Ciężka praca, systematyczność oraz determinacja Olafa jak widać przynoszą efekty!
Andrzej Słabęcki
Fot. – KS Sobieski Poznań

Udanie zakończył się wyjazd
zapaśników KS Sobieski Poznań
na Międzynarodowe Mistrzostwa
Województwa Lubuskiego w Zapasach Styl Klasyczny. Zawody w
Trzcielu przyniosły dużo emocji i
zaciętych walk.
KS Sobieski Poznań wywalczył w
tym zacnym gronie drugie miejsce w

Andrzej Słabęcki
Fot. – Tomek Rosada

klasyfikacji drużynowej. Złoty medal
zdobył Olgierd Nowicki, który wygrał
wszystkie swoje pojedynki.
Zawody były jednym z pierwszych
przetarć na macie w obliczu dużej liczby zawodów, jakie czekają jeszcze zawodników z Piątkowa w 2019 roku.
Andrzej Słabęcki
Fot. – KS Sobieski Poznań
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Młode Orły zaczęły treningi

Pierwsze dni roku
szkolnego 2019/2020 to

kolejne zajęcia Akademii
Młodych Orłów. Zajęcia

tego programu, którego
głównym organizatorem
jest Polski Związek Piłki Nożnej, odbywają się
również na Piątkowie.
Miejscem spotkań jest
boisko Orlik na os. Bolesława Chrobrego. Trenerem
koordynatorem jest Leszek
Partyński, były zawodnik
Lecha Poznań, trener i wychowawca młodzieży.
Głównym celem progra-

mu jest popularyzacja piłki
nożnej wśród dzieci i młodzieży, a w konsekwencji
podniesienie poziomu polskiej piłki nożnej.
Leszek Partyński swoim doświadczeniem wspiera działania Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, do której został wybrany w roku 2019.

Piłkarskie wakacje z nagrodami

Dużą popularnością
wśród dzieci na Piątkowie
cieszyło Lato z Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową – Piłkarskie
Wakacje 2019. Odbywało się na boiskach szkoły nr 34 na osiedlu Bolesława Śmiałego.
Prowadzącym zajęcia
i turnieje był Krzysztof
Rex, niestrudzony trener i wychowawca młodzieży.

Na koniec wakacji odbyło się uroczyste zakończenie, podczas którego dzieci
otrzymały nagrody.
Organizatorami akcji byli Administracja Osiedla Bolesława Śmiałego oraz Sekcja Sportu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Otrzymali oni wsparcie także od zadowolonych rodziców, którzy
mają nadzieję, że również w
przyszłym roku akcja będzie
kontynuowana. (maja)

Tekst i fot.:
Andrzej Słabęcki
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KALENDARIUM PSM
1 października - Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej
3 października - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN
7 października - dyżur członków RN
8 października - Komisja ds. aktów prawnych
24 października - zebranie Rady Nadzorczej PSM

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Plany remontowo-eksploatacyjne osiedli przyjęte

Od analizy ekonomicznej wybranych działalności Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za
pierwszych siedem miesięcy tego roku rozpoczęło się wrześniowe posiedzenie jej Rady Nadzorczej. Wyniki referował
przewodniczący Komisji
Rewizyjnej, który w imieniu Komisji wniósł o jej
przyjęcie. Co członkowie
Rady uczynili.
Ryszard
Frąckowiak
omawiał wskaźniki poszczególnych działalności na piątkowskich osiedlach ze szczególnym uwzględnieniem wyników ujemnych. Na eksploatacji podstawowej w gospodarce zasobami mieszkaniowymi na wszystkich
osiedlach wyniki były dodatnie, za wyjątkiem osiedli Władysława Łokietka
i Stefana Batorego, gdzie
nie zaksięgowano jeszcze
wpływów z rozliczenia zużytego ciepła i wody. Salda
rozliczeń gazu były ujemne tylko na ul. Grobla. Na
kontach funduszu remontowego na wszystkich osiedlach były środki. Zmalały
zaległości czynszowe na lo-

kalach mieszkalnych oraz
użytkowych.
Członkowie Rady zatwierdzili plan remontowy
i eksploatacyjny osiedla Bolesława Śmiałego na przyszły rok. Plany dla innych
osiedli przyjęli już na poprzednim posiedzeniu.
Członkowie Rady spośród czterech ofert, które
wpłynęły po ogłoszeniu w
prasie do Spółdzielni, wybrali firmę, która w najbliższych trzech latach będzie wykonywała badania
corocznych sprawozdań finansowych PSM. Jest to
Przedsiębiorstwo Usługowe

Ekspertyz i Doradztwa Finansowo-Księgowego.
Krzysztof Winiarz, prezes PSM, przedstawił informację na temat postępu
prac związanych z inwestycją na tzw. Bazie Boranta.
Zamierza się tam wybudować najpierw 2-3 budynki
z mieszkaniami typu lokatorskiego (bo kredyt jest
atrakcyjnie oprocentowany). W najbliższych dniach
rozpoczną się negocjacje cenowe z firmą, która miałaby wykonać projekt budynków do zrobionych wcześniej prac koncepcyjnych.
O wynikach rozmów Rada

zostanie niezwłocznie poinformowana. Będzie mogła
podjąć decyzję o rozpoczęciu budowy, a potem ogłoszony zostanie przetarg na
wybór wykonawcy. Walne
Zgromadzenie wyraziło już
zgodę na wzięcie kredytu
na budowę na ul. Boranta.
Na prośbę członków Rady, Zarząd sporządził informację na temat realizacji
uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą od początku
tego roku. Większość została już wykonana, a w kilku
przypadkach uchwały są w
trakcie realizacji, prezes K.
Winiarz wyjaśnił powody.
Rada zapoznała się z pismami dwóch mieszkańców.
Jeden, z os. Jana III Sobieskiego, prosił o umówienie
go z członkami Rady Nadzorczej. Będzie mógł to zrobić
podczas ich dyżurów. Drugi, z os. Bolesława Śmiałego, kwestionował wysokość
opłaty za kserowane w Spółdzielni materiały oraz czas
otwarcia działającej w niej
kasy. Pismo rozpatrzy najpierw Komisja Rewizyjna.
Na koniec członkowie
Rady dyskutowali na temat
swoich spraw organizacyjnych. (big)
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Na Sobieskiego się bawią i relaksują

W sobotę, 7 września, mieszkańcy os. Jana III Sobieskiego udali
się na Piknik osiedlowy.
Pogoda niezbyt dopisała,
ale na szczęście główne
atrakcje przewidziano w
sali Klubu Sportowego
Sobieski Poznań. A tutaj większość miejsc była zajęta.
Wystąpiła Marzena Kur-

pisz oraz artyści Teatru
Wielkiego z Poznania z programem „Eliksir miłości” a
na koniec – zespół Metrum,
czyli duet wykonujący muzykę popularną.
Tradycyjnie, podczas pikniku odbywała się zabawa
dyskotekowa. I tym razem
tańczono koło bistra Mc Tosiek długo po zmierzchu.
A już 5 października od-

będzie się 40-lecie osiedla
Jana III Sobieskiego. Będą
występy, ognisko z pieczeniem kiełbasek, darmowa
grochówka. A nawet duży
tort od Rady Osiedla Jana
III Sobieskiego i os. Marysieńki – jednostki pomocniczej Rady Miasta Poznania (program na stronie 9).

Organizatorem obu imprez jest Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, a
zwłaszcza administracja i
rada osiedla. (maja)
Fot. – Marcin Majchrzycki

Wrastanie w Piątkowo
W społeczeństwie polskim, także na poziomie rodzin i społeczności lokalnych,
po czasie negowania wcześniejszych związków polsko-niemieckich, mamy wiele
rzeczy do odrobienia i przepracowania na nowo. Dotyczy to oczywiście także Wielkopolski i jest to duży temat,
dla którego zaczyna kolejny
raz przychodzić czas, zresztą
po obu stronach granicy na
Odrze i Nysie.
W latach dziewięćdziesiątych, a więc nieco ponad
dwadzieścia lat temu, w jednej z poznańskich szkół zawodowych, gdzie pracowałem jako nauczyciel, wielokrotnie przeprowadzałem
następujący eksperyment:
pytałem uczniów o znaczenie ich nazwisk, jeżeli miały one brzmienie niemieckie.
Prawie wszystkie odpowiedzi
brzmiały: „nie wiem”. Wobec
tego uczniowie otrzymywali polecenie zapytania o to
swoich dziadków lub rodziców. Okazywało się, że znaczna część tej starszej genera-

cji także nie znała odpowiedzi
na zadane pytania. A przecież ich przodkowie, przynajmniej w linii męskiej, byli
Niemcami. Jak wielu ich było? Ano wielu, bo wystarczy
wspomnieć spisy lokatorów
w naszych spółdzielczych blokach na Piątkowie czy zawartość książek telefonicznych,
gdzie obok polskich nazwisk
widnieją spolszczone nazwiska niemieckie a także nazwiska niemieckie w niezmienionej pisowni. Pamięć o drugiej
wojnie światowej a także czas
komunistycznego totalitaryzmu „skasowały” bardzo wiele z pamięci o wcześniejszym,
wielowiekowym sąsiedztwie
polsko-niemieckim w Wielkopolsce, również na Piątkowie.
Z tymi niemieckimi nazwiskami, podobnie jak i
z samym językiem niemieckim, sprawa wcale nie jest
prosta. Na przykład wszyscy
wiemy, że nazwiska Kowal i
Schmidt to prawie to samo,
choć w dwóch językach, bo
ich właściciele kiedyś podkuwali konie. Jednak popraw-

nie kowal po niemiecku pisze się Schmied. Podobnie
nasza nauczycielka i niemiecka Lehrerin uczą, ale już w
jednym z niemieckich dialektów na nauczycielkę mówi się
Liersch. Znaczna część niemieckich nazwisk ma pochodzenie regionalne, co oznacza, że ich znaczenia czasem trudno doszukać się w
słowniku. Niemieckie dialekty, do dziś powszechnie używane w poszczególnych historycznych landach, są dla
wielu Niemców z innych regionów podobnie trudne do
zrozumienia jak na przykład
dla Wielkopolan gwara góralska lub kaszubska. Dlatego
też nie były dla mnie dziwne długotrwałe poszukiwania
znaczenia swojego niemieckiego nazwiska przez jednego
ze znajomych. Okazało się że
jego nazwisko ma korzenie w
jednym z nadreńskich dialektów, skąd także do Wielkopolski, znacznie przed pierwszą
wojną światową, przychodzili
niemieccy osadnicy.
I bardzo często ci przyby-

sze po jednym – dwóch pokoleniach stawali się prawdziwymi polskimi patriotami, także powstańcami wielkopolskimi a później polskimi
żołnierzami na froncie wojny
bolszewickiej w roku 1920 i w
kampanii wrześniowej 1939
roku. A podczas okupacji za
tę swoją polskość stawali się
oni ofiarami ciężkich represji w czasie, kiedy Wielkopolska brutalnie przekształcana była we wzorcową część
(Mustergau) Trzeciej Rzeszy
przez jej hitlerowskie, faszystowskie władze. Także wielu z nich trafiło do pierwszego na ziemiach polskich hitlerowskiego obozu koncentracyjnego, którym był Konzentrationslager Fort VII Posen,
mieszczący się w Forcie VII
„Colomb”, przy obecnej Alei
Polskiej. W tym obozie, który działał od 10 października
1939 r. tylko do wiosny 1940
roku, straciło życie około dwadzieścia tysięcy Polaków, co
jest wiedzą dość słabo znaną nawet wśród Wielkopolan.
Hubert Owczarek
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Spacerowe zaplecze Piątkowa

Na starych mapach
Poznania rezerwat przyrody Żurawiniec oznaczony jest jako tereny
bagienne. To już dawno

przeszłość, choć dzięki
inicjatywie Zakładu Lasów Poznańskich, którą
poprzedziły badania pracowników Uniwersytetu

im. Adama Mickiewicza,
kilka lat temu zakończono rewitalizację Żurawińca polegającą na doprowadzeniu wody.
Powróciły zbiorniki wodne, choć jeszcze nie wszystkie, o czym pamiętają pierwsi mieszkańcy osiedla Władysława Łokietka, którzy
spacerowali nieopodal kilku stawów. Żurawiniec jest
ulubionym miejscem spacerów także mieszkańców
osiedli naramowickich, Bolesława Śmiałego i Stefana Batorego. Wewnątrz i

na obrzeżach lasku można poćwiczyć na urządzeniach sportowych na świeżym powietrzu, wypocząć
na ławeczkach i na nowoczesnym placu zabaw dla dzieci, a nawet nakarmić dzikie
kaczki. (big)
Fot. – Bernadeta Ignasiak

Na macie od małego
To już kolejny rok, jak
wystartowała wspólna
akcja Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i
Klubu Sportowego Sobieski Poznań – Maluchy
na Matach.
Zajęcia przeznaczone są
dla najmłodszych mieszkańców Piątkowa i są formą rekreacji ruchowej, w której
najważniejsze jest spędzanie wolnego czasu na spor-

towo i aktywnie. Na macie
jest komplet maluchów, a na
trybunach żywo swoje pociechy dopingują licznie zgromadzeni rodzice.
Spotkania odbywają się
we wtorki i czwartki (g.
18-19) w obiekcie sportowym mieszczącym się na
osiedlu Jana III Sobieskiego 22 G.
Tekst i fot.:
Andrzej Słabęcki

„Dziadkowe” po raz czwarty
Za nami czwarte, rozgrywane corocznie, towarzyskie zawody wędkarskie, organizowane
przez braci Ryszarda i
Pawła ku pamięci ojca
Mariana i zmarłego w
tym roku brata Piotra.
Spotkaliśmy się na łowisku w Manieczkach. Frekwencja tak jak i pogoda
dopisała. Na zbiórkę przybyło trzydziestu wędkarzy,
a wśród nich zaproszeni
wędkarze z Biedruska, Manieczek, Leszna, Borka i Gostynia. Aby uatrakcyjnić zawody, organizatorzy wymyśli-

li formułę zawodów drużynowych – mieszanych. Jak zwykle, losowano stanowiska, a
drużynę stanowili wędkarze
z sąsiadujących stanowisk.
Było trochę zamieszania, jak
z każdą nowością.
Łowiliśmy od godziny 9
do 13. Rewelacji nie było.
Brały głównie małe płoteczki czy krąpiki. Dopiero tuż
po południu Sławomir Sobański z koła „Delfin” Biedrusko wyholował pięknego, prawie kilowego lina –
największą rybę zawodów.
Po sygnale kończącym zawody, złowione przez węd-

karzy ryby komisja sędziowska zważyła, policzyła i na
koniec wypuściła do wody,
gdyż były to zawody rozgrywane na tzw. „żywej rybie”.
Oficjalne wyniki zawodów
przedstawił prezes naszego koła, Ryszard Styperek.
Pierwsze miejsc zajęli Paweł Kuszyński i Dariusz Macioszek z Koła PZW Borek
(4820 pkt.). Drugie miejsce
Jacek Galas i Ryszard Sobiesiak, obaj z Koła PZW
„Chrobry” (3660 pkt.). Trzecie miejsce – Paweł Styperek i Beata Styperek z Koła
PZW „Chrobry” (3004 pkt.).

Czwarte zajęli Łukasz Granowski (Koło PZW Leszno) i
Maciej Urbaniak („Chrobry”)
– 2280 pkt.
Małżeństwo Beata i Paweł Styperek honorowo, jak
na organizatorów zawodów
przystało, zrzekli się swoich
pucharów na rzecz drużyny
zajmującej czwarte miejsce.
Nagrody rzeczowe, ufundowane przez organizatorów,
rozlosowano wśród wszystkich uczestników zawodów.
Trochę szczęścia się więc
przydało. Zawody zakończono wspólnym grillowaniem.
Zbigniew Jędrys
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Prosto z miasta

Lepiej uwierzyć ekspertom?
Najwięcej nowości wcale
nie przychodzi z nowym rokiem kalendarzowym, ale z
nowym rokiem szkolnym. Po
wakacyjnych wojażach i nudzie wypoczywania powrót
do szarej rzeczywistości niesie liczne zmiany, zadziwienia,
niespodzianki i na ogół bywa bolesny. W tym roku jeszcze bardziej, gdyż w szkołach
skumulowały się dwa roczniki
uczniów i zapanował w nich
tłok. Może nie taki jak kiedyś, gdy budynków szkolnych
było mniej, a uczniów znacznie więcej. Kto by tam jednak
pamiętał o ówczesnych przejściowych trudnościach trwających latami. W tym roku
od tygodni straszono nas wizją przepełnionych szkół a nawet braku w nich miejsca dla
tysięcy żądnych wiedzy młodzieńców i panienek. Czarne
przepowiednie się nie spełniły i młodzież chcąc nie chcąc
(to drugie bardziej) musi się
uczyć. W ramach postępującej
szkolnej reformy pożegnaliśmy
już gimnazja i daj boże wyrosłe w nich pokolenia „gimbazy”. A co wyrośnie w odrodzonych liceach przekonamy

się dopiero za parę, oby spokojniejszych w oświacie, lat.
***
Wraz z wrześniową rewolucją szkolną nastąpiły też jeszcze ważniejsze dla przeciętnego obywatela rewolucje w ramówkach telewizyjnych. Zamieszania jest z tym sporo,
bo pojawiają się jedne seriale,
a inne znikają lub zmieniają
się pory ich nadawania. Szumu i hałasu wokół tych reality show i ich niby gwiazdek
wiele, chociaż tak naprawdę
zmieniło się tyle, żeby wszystko zostało po staremu. Formaty wszystkich programów
pozostają bowiem od lat takie
same. A różnica jest taka, że
te gorsze programy wypierają
lepsze. Aż strach pomyśleć co
za kilka lat będziemy oglądać
na ekranach.
HHH
Na osłodę w telewizyjnych
kanałach możemy przebierać
jak w ulęgałkach. Jest ich tyle,
że nawet przejrzeć wszystkich
nie ma czasu. A co dopiero
je oglądać. Nie ma to jednak
większego znaczenia. Prawie
na wszystkich jest to samo i

na okrągło lecą powtórki powtórek. Jak się w jednej stacji serial kończy, to w innej
się on właśnie zaczyna. Najciekawsze jest to, że zawsze
znajdują się jacyś chętni do
oglądania. Tak przynajmniej
wynika z badań oglądalności. Każda stacja ma swoich
widzów. Nawet jak to jest dużo mniej niż jeden procent czy
promil, to i tak wychodzi, że
są to tysiące osób.
HHH
Jesienią w szkołach zmiany, w telewizji zmiany, no i
w służbie zdrowia też zmiany. Jedni je wychwalają, inni nimi straszą. Takie mieszanie, zwane też reformowaniem, trwa w służbie zdrowia
od lat, jednak od tego ciągłego mieszania wcale lepiej nie
jest. Kolejki do specjalistów
się wydłużają, leki drożeją, a
nawet zaczyna ich brakować.
Lekarze też zajmują się głównie narzekaniem i strajkowaniem. Tak są zapracowani na
kilku etatach, że na leczenie
pacjentów czasu już nie mają. Szczególnym dokonaniem
popisali się jednak chirurdzy

w Koninie, którzy po operacji
zaszyli w ciele pacjentki, pewnie na pamiątkę, sporą łyżkę
chirurgiczną. Finał okazał się
tragiczny. Podobnych dramatów rozgrywa się w różnych
placówkach medycznych wciąż
wiele. Czy tym ciągłym mieszaniem w strukturach, spisach
leków i procedurach medycznych uda się je wyeliminować?
HHH
Pewności nie ma, ale trzeba próbować. Możemy bowiem narzekać i krytykować
to wszystko, co się wokół nas
dzieje, a nieprawidłowości i
głupoty utrudniającej życie
jest naprawdę sporo, tylko co
z tego wynika. Może więc lepiej zaufać obiektywnym rankingom sporządzanym przez
światowych ekspertów. W kolejnym oceniającym poziom
życia Poznań znalazł się w
pierwszej setce miast najbardziej przyjaznym mieszkańcom. Wprawdzie na końcu
tej setki, ale i tak jest dobrze.
Nawet lepiej niż dobrze. Tylko żeby jeszcze człowiek mógł
uwierzyć tym ekspertom.
WIST

Wokół Piątkowa

Polanie
Polanie patronują ulicy
łączącej Mołdawską i Łużycką. Opowieść o ludzie, który
miał dać początek i nazwę
państwu polskiemu to jeden
z fundamentów naszej tradycji. Ale tylko tradycji.
Przyjęło się przekonanie, że Polanie byli plemieniem słowiańskim zamieszkującym Pojezierze Wielkopolskie, a nazwa tradycyjnie
pochodzi od rolniczego charakteru podejmowanej pracy. Dziś historycy badający
okres wczesnopiastowski zaczynają mieć coraz więcej
wątpliwości do tej teorii, a już
całkowitym wynaturzeniem,
wyssane z palca są opowieści o rzekomym mocarstwie
zwanym Lechią, które miało
tu funkcjonować. Z czasem
Polanie mieli stać się Polakami. Według innych teorii
nazwa ma pochodzić od opo-

la – czyli wspólnoty plemiennej. Jednak nazwa Polanie
pojawia się w dokumentach
dopiero około XI wieku. Według niemieckiego geografa i
kronikarza Adama z Bremy,
tereny władane przez Polan
graniczyły z ziemiami pomorskimi, pruskimi, czeskimi i
rozciągały się aż po granice
państwa ruskiego. Polan wymieniał też w swojej kronice ruski kronikarz Nestor i
Niemiec Helmold w „Kronice
Słowian” (XII wiek); od czasu
do czasu w tym okresie używana jest też nazwa Polania.
Zdawałoby się, że nie powinno być wątpliwości.
A jednak nie wspomina o
Polanach Geograf Bawarski
w IX wieku. Istnieje nawet
przypuszczenie, że główną
rolę odgrywali wtedy Goplanie. Dziś badacze tego okresu
przyjmują, że Polanie to na-

zwa umowna i wcale nie jest
pewne, że plemię o tej nazwie
w ogóle istniało. Ciekawe, że
podobną uwagę formułowano
już w 1848 roku. Dla jasności
można dodać, że nazwę Polanie stosuje się w kronikach
także do ludów zamieszkujących rejon Kijowa po obu
stronach Dniepru. W Wielkopolsce rozważa się jako
najważniejszy rejon Kalisza,
Gniezna lub Giecza, ale wiele z tych teorii staje się nieaktualnych w wyniku badań
dendrochronologicznych, czyli wieku drewna użytego do
budowy grodów. Ostatecznie,
przyjmuje się, że w teoretycznie przyjmowanym państwie
Polan najważniejsze grody były w Gnieźnie, Poznaniu, Gieczu i na Ostrowie Lednickim.
Nie należy stosować do tych
miejsc nazwy stolica, gdyż w
owym czasie nie było stolicy

w dzisiejszym znaczeniu tego słowa; stolica była tam,
gdzie w danym czasie przebywał książę – władca, zaś państwo było własnością danego
księcia. Były natomiast grody
szczególnie silne, a także takie, które miały wielkie znaczenie kultowe, jak Gniezno.
Ale nie pomija się znaczenia
Płocka i Kalisza. Od pewnego czasu podkreślana jest rola
Ostrowa Lednickiego, na którym, według stosunkowo niedawnej tradycji, miały się odbywać obrzędy chrztu.
W X wieku rozpoczęła się
ekspansja z Wielkopolski w
kierunku Pomorza Gdańskiego, Ziemi Sandomierskiej,
Śląska, Pomorza Zachodniego, Mazowsza i wreszcie Małopolski. Stopniowo zaczęło
się tworzyć państwo, później
nazwane Polską.
Marek Rezler
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Adwokat radzi…

Kiedy może być udzielony rozwód?
Gdy małżonkowie nie
widzą żadnych szans na
kontynuowanie związku
małżeńskiego – z różnych przyczyn (brak porozumienia lub współdziałania dla dobra rodziny, różnica charakterów, życiowych planów i
priorytetów, zanik więzi emocjonalnych, fizycznych, nielojalność małżeńska, i tak można wymieniać niemal bez końca), na myśl przychodzi
decyzja o rozwodzie.
Należy pamiętać, że
zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego koniecznym i podstawowym warunkiem dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Zupełny rozkład

pożycia oznacza zerwanie
wszelkich więzi między małżonkami, tj.: duchowych, fizycznych i materialnych.
O trwałości rozkładu można mówić wówczas, kiedy
na podstawie okoliczności
sprawy zasadny jest wniosek, że pomiędzy małżonkami nie jest możliwy powrót do wspólnoty małżeńskiej na wszystkich trzech
jej płaszczyznach.
Dla uznania, że między małżonkami brak jest
więzi emocjonalnej, wystarczający jest zanik uczuć.
Nie jest zatem konieczne
stwierdzenie wrogiego czy
choćby niechętnego stosunku. Brak zbliżeń fizycznych
przez dłuższy czas jest kolejnym objawem rozkładu
małżeństwa. Jeżeli między
stronami dochodzi, chociaż-

by sporadycznie, do zbliżeń
fizycznych, to rozkład pożycia nie będzie uznany ani za
trwały, ani za zupełny. Z kolei, z brakiem wspólnoty gospodarczej mamy do czynienia wówczas, gdy małżonkowie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, nie mieszkają razem, nie
podejmują wspólnie decyzji
gospodarczych, nie działają
dla dobra rodziny.
Każda sytuacja uzasadniająca, w ocenie małżonków, orzeczenie rozwodu
jest oceniana indywidualnie. Ustanie jednej z więzi może bowiem w konkretnym przypadku nie stanowić objawu rozkładu pożycia, jeśli wynika to z okoliczności od małżonków niezależnych (np. brak współżycia z uwagi na chorobę lub

podeszły wiek, brak wspólnego zamieszkiwania z uwagi na wspólne ustalenia małżonków).

Marta Ast – adwokat
AST – Adwokaci. Kancelaria
Adwokacka
ul. Poznańska 1/15, 60-848
Poznań
www.ast-adwokaci.pl

Trzecie oko Małgorzaty Szczęsnej
Mów
mów więcej
i jeszcze i jeszcze
Niech będą gęste
jak ulewa
Rozpływam się
w deszczu

Trzecie oko Małgorzaty
Szczęsnej to jej słowo czy
może obiektyw? Bo artystkę
fascynuje i słowo i obraz –
fotografia. Właśnie mowa,
rozmowa, kontakt z drugim
człowiekiem, Słowo mówione, pisane to podstawowy,
oczywisty kontakt z naszym
bliźnim. Z tych przemyśleń
narodził się wiersz „Słowa”,
kreślący obszar wolności i
empatii, bo pustynią jest życie bez rozmowy, bez słowa.
Dziękuję ci za…
za słowa
one najważniejsze
budują nieograniczoną
przestrzeń
Wolność

Członkini Klubu Literackiego „Dąbrówka” od
dawna wzbogaca spotkania naszego klubu. Mówi o sobie: „Ukończyłam
Akademię Rolniczą, Wydział Technologii Żywności, Studium Pedagogiczne, szkolenia fotograficzne
„Formaty Poznań”. Uczęszczam na zajęcia do Pracowni Słowa i Poezji Śpiewanej w Zamku, które prowadzi Piotr Dehr. Jeżdżę
na konkursy i słucham tego, co inni, głównie młodsi, mają do powiedzenia.
Wygrałam turniej „O Pierścień Halszki” w Szamotułach, na który jechałam na
ostatnią chwilę i zostałam
nieoczekiwanie doceniona.
Szlifuję słowo u poetów: u
Jerzego Grupińskiego oraz
przy stoliku Jolanty i Stanisława Szwarców. Obecnie
wykonuję zawód fotografa.
Utrwalam wszystko, co mi
wejdzie w „trzecie oko”. W
obrazie zamykam poezję i

prozę życia. Sztuka to dobra wróżka, która jest ze
mną od… zawsze i czasem
męczy okrutnie”.
Z obserwacji gry światła
i ciemności narodził się zapewne i poniższy wiersz, towarzyszący refleksjom przy
pracy nad fotografią.
Cień
Czarny Pan snuje się
za mną
czasami obok, czasami przed
Trzyma się kurczowo stóp
twardo stąpa po ziemi
Uczepił się jak… rzep
Wyrasta ze mnie
podąża
wierny Czarny Pan

tak mi się wydaje
jedyny który niczego
w zamian nie chce
Co kryje
Ktoś z niego odczyta
mnie?
Zapraszamy do publikacji w naszym biuletynie,
na warsztaty w ramach zajęć Klubu Literackiego „Dąbrówka”. Jest tu szansa na
omówienie, konsultację tekstów. Organizujemy spotkania z autorami, konkursy,
turnieje, wieczory prób literackich. Klub wydaje „Protokół Kulturalny”.
Jerzy Grupiński
Opiekun Klubu Literackiego
„Dąbrówka”

KLUB LITERACKI
PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY
1 X 2019 o godz. 18 (wtorek) Wieczór warsztatowy Klubu
Literackiego - prosimy o teksty wierszy i fragmenty prozy
w kopiach ksero. Nowe obrazy i wiersze artysty malarza Jana W. Malika. Recenzja – Jerzy Grupiński.
15 X 2019 o godz. 18 (wtorek) Prezentacja nowej książki
Katarzyny Mrozik-Stefańskiej – „Otwieranie zamykanie” oraz
fotografii autorki. Omówienie – Jolanta i Stanisław Szwarcowie. Ewa Moskalik – fraszki.
Zapraszamy do publikacji w „Protokole Kulturalnym”.
Spotkania w „Dąbrówce” prowadzi Jerzy Grupiński.
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HUMORKI
Facet wsiada do samolotu z gromadą rozwrzeszczanych dzieci. Starsza pani siedząca obok pyta:
- To wszystko pana dzieci?
Koleś nieco wkurzony:
- Nie, pracuję w fabryce
prezerwatyw, a to są reklamacje klientów.
HHH
Żona żali się mężowi:
- Stefan, czemu ja mam
ciągle tyle roboty w mieszkaniu!?
- Śpisz w nocy, to ci się
zbiera!
HHH
Katechetka pyta Jasia:
- Powiedz mi, kto wszystko widzi, wszystko słyszy i
wszystko wie?
- Nasza sąsiadka!

Hasło dzisiejszej krzyżówki brzmi: Jubileusz Sobieskiego

NA
KOPERCIE

Gwiazdy mówią... po naszymu 
Wiara ino wew te gwiazdy szpycuje, kalafy zadziyro jak kejter do księżyca abo w cajtungi je ciyngiem wtyko. Nasze „Echo” tyż gorsze nie może być
i swój horoskop musi mieć leżeć na zadniej stronie. Blubry o przyszłości im barzy tajemnicze, tym prawdziwsze, dlatego podajemy je po naszymu.
Jeśli ktoś nie rozumie, niech mu gzuby abo jaki wuja objaśni.
BARAN (21.03 - 20.04). Wew robocie za wiela się nie staluj ani tyż nie próbuj
chachulić. Zwłaszcza frechownie se nie poczynaj, bo ino poruty narobisz abo
nawet w kalafę zarobisz.

WAGA (23.09 - 22.10). Wew robocie docenią wreszcie twoją akuratną robotę
i ﬁfne pomysły. Skapną ci awanse, dodatkowe bejmy a może także atrakcyjna
rajza do ciepłych krajów.

BYK (21.04 - 21.05). Upały oraz insze szaleństwa udało się jakoś przepynkać,
ale zaś dalej też łatwo nie będzie. Zamiast cięgiem myśleć, na czym szporać,
pomyśl jak uzorgować więcej bejmów.

SKORPION (23.10 - 22.11). Zimnem i chlabrą się nie przejmuj, wygib z wiarą
na spacer abo do marketu będzie całkiem fest. Ale zaś na blondki i insze napoje
uważaj, byś zdrowia nie przenorał.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). O słodkim nygusowaniu i glapieniu się wew telewizor lub komputer trza chybko zapomnieć. Wew robocie szykuje się bowiem
wielka chapanina, ale tyż awanse.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Jesienne dni warto wykorzystać na rajzę wew góry
abo do jakich ciepłych krajów. Zez takiego balangowania mogą wyniknąć fest
znajomości i pomysły.

RAK (22.06 - 22.07). Bez to lofrowanie zez famułą po różnych krajach i ciągłe
balangi w kabzie zaświeciły pustki. Trza się więc ostro brać do chapania i zorgowania wuchty bejmów.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Zamiast psioczyć i boczyć się na wszystkich,
bierz się do chapania wew robocie i zorgowania bejmów. Jesteś szportowny
szczun i dasz se radę.

LEW (23.07 - 22.08). Nie daj famule włazić se na głowę. Zwłaszcza gzubów
i kejtra poustawiaj jak należy, żeby tyle nie szuszwolili. Porzundek ale zaś
w chałupie i całkiej famule musi być.

WODNIK (21.01 - 20.02). Masz wuchtę ﬁfnych pomysłów, ale zaś z większym
szwungiem zabieraj się więc do wprowadzania ich w życie. Na famułe i starą
wiarę zawsze możesz liczyć.

PANNA (23.08 - 22.09). Zez ciągłego mymłania i borchania się na całki świat
nic dobrego nie wyniknie. Lepiej daj se więcej luzu i z ﬁfem zabierz znajomą
wiarę na jaką rajzę za miasto.

RYBY (21.02 - 20.03). Najwyższa pora pomyśleć o zdrowiu, bo w krzyżu łupie
i głowa cięgiem boli. Przyda się więcej spacerów abo dylania, dobrze też wybrać
się na wyprawę rowerową.

Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. Adres redakcji: 60-681 Poznań, os. B. Chrobrego 117, pokój 73, www.echopiatkowa.pl,
e-mail: echopiatkowa@o2.pl. Dyżur red. poniedziałki 16.30 - 17.00. Druk: ZSTWN Tomasz Zastawny. Nakład 3000 egz.
Przedruk z Echa Piątkowa dozwolony wyłącznie z podaniem źródła. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do opracowania
redakcyjnego, skracania oraz zmiany tytułów.
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