
 

 

 
Środa, 15 maja (AULA) 
 godz. 15:30 – 17:00  

dr Margot Stańczyk-Minkiewicz 
Informacje medialne a rzeczywistość! Realia edukacji 
globalnej na przykładzie Afryki. 
 godz. 17:10 – 18:10  

mgr Olga Dębicka 
Kazachstan step by step -od Pietropawłowska do Ałmaty. 
 
CZWARTEK, 16 maja (AULA) 
 godz. 15:30 – 17:00  

Centrum Nauki EXPERYMENT  
nieZwykłe rośliny. 
 godz. 17:10 – 18:10  

dr Maciej Rydel 
Dwory i pałace w Polsce. 

Zajęcie z języka francuskiego (mgr Ewa Bobrzecka) 
w dniach 13 i 20 maja 

Zostały  odwołane!  
Zajęcia zostaną odpracowane w dniu        

3 czerwca (godzina i sala – bez zmian). 
 

 
 

Gdańsk, 10 maja 2019 r. 
 

Biuletyn 
Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 

W PRZYSZŁYM TYGODNIU 

UWAGA!  ZAJĘCIA DODATKOWE - AKTUALNOŚCI 



ZAJĘCIA Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO  

PROWADZONE PRZEZ MGR JOANNĘ CONEJO  

ZOSTAJĄ ODWOŁANE DO KOŃCA SEMESTRU. 

BRAK ZAJĘĆ W DNIACH: 9, 16 I 23 MAJA. 

 

 
Od poniedziałku, 15 kwietnia zajęcia z Historii sztuki  

z mgr K. Danilewicz odbywać się będą w sali 4021 WPiA. 
 

 

 PO ODBIÓR INDEKSU  

ZAPRASZAMY DO BIURA GUTW 

CODZIENNIE MIĘDZY 10:00 a 14:00 
 
 

OD 27 MARCA br. zapraszamy po odbiór zwrotów do Kasy UG 
osoby, które złożyły wnioski o rezygnację z zajęć z zaznaczeniem 
opcji odbioru zwrotu w Kasie. Prosimy o zabranie dokumentu 

tożsamości! 
KASA: Rektorat - III piętro, pok. 307, godz. 10:00-14:00 (pon.- pt.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODBIÓR INDEKSÓW 

ZWROTY, REZYGNACJE 



 

ZAPRASZAMY WOLONTARIUSZY GUTW  
na ostatnie  w tym roku akademickim zebranie, które odbędzie się 

dnia 23 maja (czwartek), o godzinie 13.30,  
w Oliwskim Ratuszu Kultury, ul. Opata Jacka Rybińskiego 25.  
W programie spotkanie z Jolantą Leśniewską- Dyrektorką Fundacji 

Wspólnota Gdańska i działającym w Ratuszu wolontariatem.  
Do zobaczenia! 

 
 
 
 
 

 
Uwaga uczestnicy wycieczki w Bieszczady! 

W środę, 22 maja o godz.18.15  
po wykładzie w Auli Wydziału Prawa  

odbędzie się  spotkanie organizacyjne z mgr Rafałem Królem  
dot. wycieczki w Bieszczady.    

Zapraszamy wszystkie zapisane osoby . 
 

 

L.P. Temat Spaceru Data Miejsce spotkania 

1.  Zaliczamy Opływ Motławy 14.05.2019 
Spotkanie przy Bramie Żuławskiej 

(Długie Ogrody) 

2.  
Poznajemy tajemnice poddaszy Św. 

Trójcy(spacer specjalny) 
21.05.2019 

Wejście główne, przy Domu 

Franciszkanów 

3.  Z Biskupiej Górki na Chełm 28.05.2019 
Parking przy ul. Rogaczewskego/ 

przy Kościele Chrystusa Króla 

 

Każdy spacer rozpoczyna się o godz. 11.00, grupa minimum 15 osób, 

odpłatność 5 zł na rzecz „Muzeum Strefa Historyczna Wolne Miasto 

Gdańsk” Tel. Kontaktowy: Piotr Mazurek 602 278 051 

UWAGA: SPACERY  ODBYWAJĄ SIĘ ZAWSZE WE WTORKI!!! 

SPOTKANIE WOLONTARIUSZY 

WYCIECZKA W BIESZCZADY - SPOTKANIE ORGANIZACYJNE 

HARMONOGRAM SPACERÓW PO GDAŃSKU 



 

Program Akademii Filmu Polskiego 
Semestr letni 2018/2019 
Poniedziałki, godzina 17:00 

Wydział Filologiczny Aula 1.43 
 

13.05.2019 
KRAUZE 

PROF. PIOTR ZWIERZCHOWSKI 
DŁUG, reż. Krzysztof Krauze, 1999 r., 106 min 

MÓJ NIKIFOR, reż. Krzysztof Krauze, 2004 r., 96 min 
 

20.05.2019 
POETYCKO 

MGR MARTA MACIEJEWSKA 
JAŃCIO WODNIK, reż. Jan J. Kolski, 1993 r., 100 min 

WOJACZEK, reż. Lech Majewski, 1999 r., 89 min 
 
 

27.05.2019 
KINO GENERACJI NIC 
DR PAWEŁ BILIŃSKI 

33 SCENY Z ŻYCIA, reż. Małgorzata Szumowska, 2008 r., 95 min 
WOJNA POLSKO-RUSKA, reż. Xawery Żuławski, 2009 r., 107 min 

 
3.06.2019 

OPOWIEŚCI O HISTORII NAJNOWSZEJ 
PROF. MARCIN ADAMCZAK 

REWERS, reż. Borys Lankosz, 2009 r., 99 min 
DOM ZŁY, reż. Wojciech Smarzowski, 2009 r., 106 min 

 

 

 

 

 

 

 

AKADEMIA POLSKIEGO FILMU 



 

SENIORADA 
Aktywni razem na lata 2019 

  

Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Akademii Wychowania Fizycznego i 

Sportu serdecznie zaprasza na III 

edycję pikniku "Seniorada - 

Aktywni razem na lata", który 

odbędzie się 18.05.2019r. w 

godzinach 10:00-14:00 na terenie 

AWFiS w Gdańsku. 

 

Celem pikniku jest integracja 

pokolenia seniorów nie tylko z 

Trójmiasta, ale również innych gmin 

Województwa Pomorskiego. Liczmy, 

że będzie to świetna okazja do 

integracji międzypokoleniowej 

poprzez rekreację i aktywne spędzenie wolnego czasu. 

Seniorzy w ramach pikniku będą mogli skorzystać z czterech stref: rekreacji, 

relaksu, zdrowia, informacji.  

Organizatorem Seniorady jest Europejskie Stowarzyszenie Promocji 

Aktywności Ruchowej 50+ w Warszawie we współpracy z Uniwersytetem 

Trzeciego Wieku Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 

oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Projekt jest 

współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

  

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy! 

Krótka relacja z poprzednich edycji wydarzenia:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4uzdU51v2uk&t=3s 

https://www.youtube.com/watch?v=Ek7-7ZvaBxk  

 
 

SENIORADA 

https://www.youtube.com/watch?v=4uzdU51v2uk&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=4uzdU51v2uk&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=Ek7-7ZvaBxk


 

Dyskusyjny Klub Filmowy Miłos c  Blondynki UG, 
Akademickie Centrum Kultury ALTERNATOR UG 

zapraszają 
 

REPERTUAR FILMOWY 
 

MAJ 2019 
 

16 maja  2019 (czwartek) godz. 18.30 
Kinoterapia: ŻNIWA 

rez . Etienne Kallos, Francja, Grecja, Polska, RPA, 2018, 102 min. 
 

Republika Południowej Afryki. Prowincję Wolne 
Pan stwo zamieszkuje odizolowana od pozostałej 
częs ci kraju mniejszos c  białych Afrykanero w. W 
konserwatywnej społecznos ci, ponad wszystko 
ceniącej męskos c  i siłę, z yje introwertyczny i 
wraz liwy Janno. Niebawem jego fanatycznie 
wierząca matka pojawia się w domu z Pieterem, 
sierotą z ulicy. Kobieta prosi syna, aby obdarzył nieznajomego braterskim uczuciem. Dla 
chłopco w stanowi to początek walki o władzę, dziedzictwo i względy matki. 
 

 

23 maja  2019 (czwartek) godz. 17:30 
Kino na Fali: ŚWIATŁA WIELKIEGO MIASTA 

reż. Charles Chaplin, USA, 1931,  77 min.  napisy: polskie 
Wstęp wolny! 

 
 

S wiatła wielkiego miasta to sprzeciw Chaplina wobec 
kina dz więkowego. Naczelny komik epoki kina 
niemego naiwnie wierzył, z e słowo w filmie to tylko 
chwilowa moda. Włas nie dlatego zamiast podąz ac  za 
s wiatowymi trendami, zdecydował się pozostac  
wiernym klasycznej burlesce, tworząc jedno z jej największych osiągnięc , a zarazem 
oddając jej hołd. S wiatła wielkiego miasta to dowo d nie tylko na ponadczasowe 
poczucie humoru Chaplina, ale tez  na jego inteligencję – tak przemys lanego scenariusza 
wielu wspo łczesnych two rco w moz e mu jedynie zazdros cic . Ale w tym filmie zawiera 
się takz e swoista gorycz. Choc  S wiatła wielkiego miasta stanowią przykład tego, jak 
doskonale o wczes ni two rcy kina opanowali filmową gramatykę obchodzącą się bez 
dz więku, to jednak ich wysiłki przez długi czas wzbudzały zachwyt juz  jedynie wąskiej 
grupy kinofili. Nie zmienia to faktu, z e co jakis  czas wydobywany z lamusa film 
kaz dorazowo zachwyca widzo w geniuszem zapomnianego nieco autora. W blasku 
S wiateł wielkiego miasta nadal moz emy się ogrzac . 

REPERTUAR DKF 



 
Charles Chaplin 
 
Rocznik 1889. Aktor i rez yser. W roku 1919 załoz ył studio United Artists wraz z Mary 
Pickford, Douglasem Fairbanksem i D.W. Griffithem. Mimo tego, z e filmy 
udz więkowione stały się gło wnym nurtem kinematografii, Chaplin nie zdecydował się 
na ten krok az  do lat 30. Uwaz ał, z e film dz więkowy zniszczy kinematografię i kiedy 
wszyscy kręcili juz  filmy dz więkowe, on zrealizował nieme S wiatła wielkiego miasta, 
kto re zresztą odniosły olbrzymi sukces. 
 

 

23-24 maja  2019 (czwartek- piątek ) 
Festiwal Filmowy: KINO NA FALI 

WSTĘP WOLNY! 
 

link do 
wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1118964388295415/ 
link do info na stronie ACK: https://ack.ug.edu.pl/events/kino-na-fali-
swiatla-wielkiego-miasta/ 
 

 

 

ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ 

https://www.facebook.com/events/1118964388295415/
https://ack.ug.edu.pl/events/kino-na-fali-swiatla-wielkiego-miasta/
https://ack.ug.edu.pl/events/kino-na-fali-swiatla-wielkiego-miasta/


 

 

Po raz piąty Zespół Tańca Celtyckiego Animus Saltandi i Akademickie Centrum Kultury 
Alternator w imieniu grup tanecznych związanych z Uniwersytetem Gdańskim zaprasza na pokazy 
taneczne z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca! 

Wszystkie Strony Tańca to niezapomniane widowisko, które przeniesie nas myślami do odległych 
krain, pozwalając nam zanurzyć się w ich kulturze przez tą wspaniałą formę jaką jest taniec. 

W tym roku wystąpią: 
– Zespół Tańca Celtyckiego Animus Saltandi 
– ZPiT UG JANTAR / The Song and Dance Ensemble JANTAR 

– Los Mariscos – Zespół Tańca Flamenco UG 

– Zespół Tańca Irlandzkiego i Szkockiego Trebraruna 

– Grupa Tańca Orientalnego – Farasha 

– Kiosk Ruchu 

Widzimy się na Sali widowiskowej wydziału Neofilologi Uniwersytetu Gdańskiego! 

WSTĘP WOLNY! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"WSZYSTKIE STRONY TAŃCA – UNIWERSYTECKI DZIEŃ TAŃCA" 



 
 

 
 



 

Na Srebrnym Globie. Kostiumy odnalezione. 
 

Wystawa kostiumo w filmowych ze zbioro w 
Centrum Technologii Audiowizualnych we 

Wrocławiu. 
 

Termin:  25 kwietnia – 23 maja 2019 
Miejsce: Biblioteka Gło wna Uniwersytetu 
Gdan skiego, Sala wystawowa, I piętro 
ul. Wita Stwosza 53, 80-308 Gdan sk 

 
Wstęp wolny 

 

 

Drodzy Kongresowicze, Szanowni Państwo,  

jestes my wspo łzalez ni i będziemy wspo łzalez ni. Nikt z nas w 
pojedynkę nie uchyli się od skutko w zmian klimatycznych, nie 
zbuduje swojego osobnego s wiata cyfrowego, swojego rynku pracy, 
swojej marki regionu. Nikt samemu nie stworzy swojego 
proinnowacyjnego systemu rozwoju, ani nie zaradzi skutkom 
katastrof naturalnych.  
Wolnos c , kto rą mądrze wypracowalis my sobie 30 lat temu 
wyzwoliła w nas pokłady indywidualizmu, chęci „urządzenia się” w 
pojedynkę, przezwycięz enia szaros ci PRL u i zapewnienia sobie 
bezpieczen stwa ekonomicznego. Nasz dynamiczny indywidualizm 
przynio sł wspaniałe owoce, ale teraz czas na korektę, na więcej 
mys lenia i działania zbiorowego, na więcej RAZEM. Od nas zalez y, 
czy będzie to RAZEM dyktowane z go ry, czy RAZEM PARTNERSKIE, 
wynikające z naszej dojrzałos ci, zrozumienia wspo lnoty intereso w i 
poszerzenia naszej toz samos ci. W oparciu o PARTNERSKIE RAZEM – 
zbudowane na zaufaniu, lojalnos ci i obniz eniu lęku przed 

otwartos cią – jestes my w stanie lepiej wykorzystywac  nasze zro z nicowane kompetencje i 
dos wiadczenia, lepiej koordynowac  rozwo j.  

Dlatego tematem XI Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego jest PARTNERSKIE POMORZE DLA 
DEMOKRACJI I ROZWOJU. Wierzymy, z e więcej partnerstwa we wszystkich dziedzinach naszego z ycia 
będzie korzystne dla dobrobytu, dla regionalnej i lokalnej demokracji oraz dla wyjs cia z naszych 
siloso w, by sprostac  wyzwaniom horyzontalnym (ponadsektorowym), kto re się przed nami piętrzą. 
Wierzymy, z e PARTNERSKIE POMORZE wskaz e ro wniez  drogę dla innych regiono w i dla Polski, jak 
miało to juz  miejsce w historii.  
Nasze obywatelskie spotkanie wszystkich s rodowisk Pomorzan odbędzie się 11 maja na 
Uniwersytecie Gdan skim w gmachu Wydziału Nauk Społecznych (Gdan sk, ul. J. Baz yn skiego 4) w godz. 
10.00 17.30. Będziemy rozmawiali m. in. o partnerstwie w edukacji i edukacji do partnerstwa, o 

ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ 

KONGRES OBYWATELSKI 



partnerskiej gospodarce oraz o partnerskich relacjach pomiędzy władzą samorządową a 
organizacjami pozarządowymi i mieszkan cami. W ramach sesji plenarnej otwierającej wydarzenie 
będzie moz na usłyszec  wypowiedzi m. in. prof. Jerzego Bralczyka, prof. Adama D. Rotfelda, Marszałka 
Wojewo dztwa Pomorskiego Mieczysława Struka, Prezydent Gdan ska Aleksandry Dulkiewicz oraz prof. 
Cezarego Obrachta¬ Prondzyn skiego. Bardzo interesująco zapowiada się ro wniez  dyskusja plenarna 
zamykająca obrady pt. Czy demokracja potrzebuje ładu moralnego? Głos w tej dyskusji zabiorą prof. 
Marcin Kro l, prof. Zbigniew Szawarski oraz tegoroczna maturzystka Julia Borzeszkowska, 
organizatorka „Marszu ponad podziałami”, inicjatywy, kto ra odbiła się szerokim echem w całej Polsce.  
 

Zadbajmy, aby spotkanie, na kto re serdecznie wszystkich Pan stwa zapraszam odbyło się w 
atmosferze wzajemnego szacunku i prawdziwego partnerstwa. Na naszej stronie internetowej 
dostępny jest program oraz formularz rejestracyjny (wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona). 
Zachęcam do dzielenia się informacją o Kongresie z rodziną, przyjacio łmi i znajomymi oraz do 
s ledzenia aktualnos ci w naszych mediach społecznos ciowych. W szczego lnos ci zachęcam matki i 
ojco w, by wybrali się na Kongres wraz ze swoimi dziec mi, by zachęcili je do zabierania głosu (będzie 
do tego duz o okazji) oraz sami dali przykład swoim udziałem w debacie.  
   

Z najlepszymi pozdrowieniami,  
dr Jan Szomburg 

Prezes Zarządu Instytutu Badan  nad Gospodarką Rynkową 
Inicjator Kongresu Obywatelskiego 

 
 
INFORMACJE: www.kongresobywatelski.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.kongresobywatelski.pl/


 

Cykl wykładów i pokazów filmowych  
Integralną częścią pokazów ekranizacji sztuk Williama Szekspira są wykłady O Szekspirze z 
uczuciem. Rodzinne konstelacje na ekranie, skupione wokół, sportretowanych w sztukach, 
zawiłości rodzinnych relacji. 
 
Wykłady o godz. 18:00 prowadzi Anna Ratkiewicz, Kierownik Działu Edukacji GTS, 
doktorantka UG. Projekcje rozpoczynają się o godz. 19:00.  
 
Uwaga: wykład 16 maja o 18:00 będzie tłumaczony na język migowy. Film 
"Hamlet" jest w języku angielskim, z napisami w języku polskim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamlet (2000) 

reż. Michael Almereyda   
 

16 maja, 18:00  

  

Tym razem spojrzymy na arcydzieło 

Szekspira jako na tragedię rodzinną. Są tu 

trzy młode osoby, które nagle zostały 

pozbawione swych ojców.  Osieroceni, 

zostaną uwikłani w rozgrywki polityczne i 

odtąd ich życie nie będzie już takie samo. 

 

O-Otello (2001) 

reż. Tim Blake Nelson  
 

3 czerwca, 18:00  

  

Szekspirowska tragedia wydarzy się tym 

razem w amerykańskim 

liceum. Zobaczymy tu historię wielkiej 

miłości, pełnej namiętności, zazdrości i 

pasji.  Finał rodzinnych potyczek będzie, 

jak to zazwyczaj u Szekspira bywa, 

tragiczny.  

KINO SZEKSPIR 

https://teatrszekspirowski.us9.list-manage.com/track/click?u=149cbd1da9cddab29dd60dc50&id=0e4076b5f2&e=4a0e606525
https://teatrszekspirowski.us9.list-manage.com/track/click?u=149cbd1da9cddab29dd60dc50&id=4a8ad91f43&e=4a0e606525


 

 

NIE MA DYMU | Tydzień Białoruski 

w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim 

24 maja - 1 czerwca 2019 

Zapraszamy na kolejną odsłonę cyklu Teatry 
Europy, organizowanego od 2014 roku przez 

Gdan ski Teatr Szekspirowski i Fundację Theatrum Gedanense, w kto rej spotkamy się z 
kulturą Białorusi. Start 24 maja! 
 
W programie białoruskiego festiwalu zobaczymy ro z norodnos c  form scenicznych, 
klasyczną komedią jak "Rewizor" Mikołaja Gogola, kto ra otwiera Tydzien , spektakle 
dokumentalne, taneczne i lalkowe. Białoruskie spotkania to nie tylko teatr, w programie 
takz e przegląd filmo w, warsztaty, instalacja performatywna a takz e wystawa two rcy 
filmo w animowanych. 
 
Pełen program jest TUTAJ. Polecamy między innymi: 
 

 
 
 

 

TYDZIEŃ BIAŁORUSKI 

https://teatrszekspirowski.us9.list-manage.com/track/click?u=149cbd1da9cddab29dd60dc50&id=73bcd493c3&e=4a0e606525


Szanowni Państwo,  

Nazywam się Barbara Gradzik i jestem doktorantką Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu. Przygotowuję pracę doktorską dotyczącą mieszkalnictwa senioralnego w 
Polsce, czyli nowych rozwiązań mieszkaniowych dedykowanych osobom starszym. 
Grupą badawczą są słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku.  

Zwracam się więc do Państwa z uprzejmą prośbą o możliwość przeprowadzenia wśród 
Państwa słuchaczy badania ankietowego, którego głównym celem jest zebranie 
informacji dotyczących warunków i potrzeb mieszkaniowych seniorów w różnych 
miastach Polski, a także wiedzy na temat dedykowanych im możliwości zamieszkania.  

Ankieta ma charakter anonimowy, odpowiedzi zostaną wykorzystane jako materiał 
badawczy w przygotowywanej przeze mnie pracy doktorskiej. Ankieta jest 
przygotowana w wersji elektronicznej.  

W załączeniu przesyłam link do ankiety 

https://forms.gle/YPuXhwuM1A6kniKC7 

 

Z wyrazami szacunku 

Barbara Gradzik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKIETA – pomoc w badaniach naukowych 

WYSTAWA – DZIEJE ZŁOTEGO 

https://forms.gle/YPuXhwuM1A6kniKC7


 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

W imieniu Pani Marzeny Tymoszuk Dyrektora Narodowego Banku Polskiego O/O w 

Gdańsku oraz Pana Waldemara Ossowskiego Dyrektora Muzeum Gdańska serdecznie 

zapraszam słuchaczy Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku do udziału w 

spotkaniu poświęconym 100.rocznicy uchwalenia przez Sejm RP nazwy ZŁOTY dla 

polskiej waluty, które odbędzie się 23 maja br., w Ratuszu Głównego Miasta, Oddział 

Muzeum Gdańska, ul. Długa 46/47 WIELKA SALA WETY.  

Godzina rozpoczęcia 11:00, zakończenia 13:00. 

 

Program spotkania zakłada: 

1. Prezentację wystawy poświęconej dziejom polskiej waluty pt. „Dzieje złotego” 

ukazującą na 12 planszach losy polskiej waluty począwszy od XVI wieku aż do 

współczesności. Dowiemy się o narodzinach złotego w XVI wieku, funkcjonowaniu 

pieniądza w burzliwych czasach XVII wieku, o złotym w czasie reform z wieku XVIII, 

złotym jako jednostce monetarnej w XIX wieku i jego odrodzeniu w XX wieku. 

2. Ekspozycję monet i banknotów funkcjonujących na ziemiach polskich w okresie 

1918 – 1939. 

3. Wykład wraz z prezentacją multimedialną eksperta numizmatyki z Muzeum 

Gdańska nt. historii polskiego pieniądza. 

4. słodki poczęstunek 

 

Całe spotkanie ma charakter edukacyjny dlatego też zapraszamy serdecznie do 

poznania burzliwych losów polskiej złotówki na tle uwarunkowań politycznych i 

gospodarczych! 

Udział jest bezpłatny! 

Potwierdzenie uczestnictwa do 9 maja br. 

 

Osoba do kontaktu:  

Joanna Świerczyńska tel. 22 185 85 40 lub kom. 519 069 560 

 e-mail: joanna.swierczynska@nbp.pl 

 

Z poważaniem 

Joanna Świerczyńska 

 


