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Lions Charity Run 2013 

Szczecin-Hamburg 423 km 
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Biegacze: 

• Ludwig Schlereth 

• Mariusz Szeib 

• Daniel Wcisło 

 

 

Dzień 1 – Piątek 28.06.2013, Szczecin – Strasburg, 68 km  

 

Trójka biegaczy, członków polskiego Lions Clubu Poznań Rotunda – Mariusz Szeib, Daniel Wcisło i 

niemieckiego LC Halle Saale – Ludwig Schlereth, na biegowo postanowili zamanifestować działania swojej 

organizacji Lions Club. Hasło tej największej organizacji humanitarnej na świecie to „We Serve” – pomagamy. 

Ten polsko-niemiecki team przekształcił je w „We Run We Serve” – pomagamy biegając. 
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W piątek 28 czerwca wyruszyli na 9-dniowy bieg ze Szczecina do Hamburga. Trasa podzielona na 9 etapów 

liczy 423 km. Towarzyszyłem im do granicy z Niemcami przebiegając 18 km, ale zanim wyruszyli na trasę w 

Parku Kasprowicza, tuż obok Pomnika Czynu Polaków, odbył się bieg otwarty. Uczestnicy pokonali ok. 1,5 km 

parkowymi ścieżkami. Oczywiście wcześniej „zafundowałem” wszystkim obowiązkową rozgrzewkę, bo 

startować – nawet w takim tylko rekreacyjnym biegu – bez rozgrzewki nie uchodzi. Był dogrzewający trucht, 

a po nim zestaw ćwiczeń rozciągających. 

 

Na starcie 

Od lewej: Daniel Wcisło, Joanna Skorupska-Górska, Jerzy Skarżyński, Ludwig Schlereth, Mariusz Szeib 

 

Starterem biegu otwartego był Przewodniczący Rady Miasta – Jan Stopyra, który zaszczycił swoją obecnością 

uczestników biegu. 

 

http://skarzynski.pl/wp-content/uploads/2013/06/tn_DSCN2808.jpg
http://skarzynski.pl/wp-content/uploads/2013/06/tn_DSCN2808.jpg
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Mariusz i Ludwig z mistrzem Skarżyńskim chwilę przed startem 

http://skarzynski.pl/wp-content/uploads/2013/06/lc0.jpg
http://skarzynski.pl/wp-content/uploads/2013/06/lc0.jpg
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O 11:00 wystartowaliśmy do Hamburga  

 

Biegliśmy trasą przy Arkonce, gdzie biega chyba większość trenujących biegi szczecinian. 

http://skarzynski.pl/wp-content/uploads/2013/06/tn_DSCN2839.jpg
http://skarzynski.pl/wp-content/uploads/2013/06/tn_DSCN2839.jpg
http://skarzynski.pl/wp-content/uploads/2013/06/tn_DSCN2841.jpg
http://skarzynski.pl/wp-content/uploads/2013/06/tn_DSCN2841.jpg
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Przy jeziorze Głębokim zatrzymało nas czerwone światło  

Na rowerach: Rea Matschke, Ulrike Weniger 

 

Granica, od lewej: Tilman Schlereth, Ulrike Weniger, Rea Matschke, Daniel Wcisło, ultramaratończyk, Ludwig 

Schlereth, Amadeusz Górski, Joanna Skorupska-Górska, Mariusz Szeib, Jerzy Skarżyński 

http://skarzynski.pl/wp-content/uploads/2013/06/tn_DSCN2848.jpg
http://skarzynski.pl/wp-content/uploads/2013/06/tn_DSCN2848.jpg
http://skarzynski.pl/wp-content/uploads/2013/06/tn_DSCN2876.jpg
http://skarzynski.pl/wp-content/uploads/2013/06/tn_DSCN2876.jpg
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Ciąg dalszy to krótkie wspomnienia Mariusza: 

Pierwsze kilometry za nami. 66 km to zaledwie 16% planowanej trasy, ale jak mówią Chińczycy „Podróż o 

długości 1000 mil zaczyna się od jednego kroku”. Przeżyliśmy wspaniałe chwile na starcie, gdzie otoczeni 

rodzinami z dziećmi przebiegliśmy pierwsze 2 km. Potem już tylko 18 km do granicy. W tylnej kieszonce 

spodenek miałem dowód, głupie przyzwyczajenie z dawnych czasów. Owszem na granicy stał jakiś słup 

graniczny, ale poza nim żywego ducha. Nocujemy w Strassburgu, oczywiście to nie ten od Parlamentu 

Europejskiego (może i tam kiedyś pobiegniemy?). Czekający na nas burmistrz i prezydent miasta zrobili na 

nas bardzo miłe wrażenie. W dodatku lokalna gazeta opublikowała ogromny artykuł. Nogi nieco zmęczone, 

bo każdy z nas przebiegł przynajmniej 22 km, ale w hotelu poza władzami miasta czekał na nas masaż. Daniel 

właśnie wrócił, teraz moja kolej. Do jutra. 

 

Zanotował Jerzy Skarżyński 
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Dzień 2 – Sobota 29.06.2013, Strasburg – Neubrandenburg, 40 km, dziennik Mariusza 

Dzisiaj dzień ulgowy – tylko 40 km, głównie bocznymi drogami. Czułem się jak na polskiej wsi, tylko ludzi jak 

na lekarstwo. W pewnym momencie sytuacja zmieniła się jednak diametralnie – naprzeciw zaczęła nadciągać 

banda easyridersów na Harley’ach. Na początku 20, potem 50, razem ponad 100! Wszystkim machałem na 

wszelki wypadek, a oni, o dziwo, temu jedynemu w żółtym trykocie, zaczęli odmachiwać i trąbić. Widok i 

hałas nieziemski. 

Wszyscy kochają nasze żółte koszulki, ale najbardziej Słodyszki Rzepakowe – chwila postoju, a one setkami 

nas obłażą. Tłumaczymy sobie, że z miłości. Niech żyje przyjaźń polsko-niemiecka, na początek polskich 

koszulek z niemieckimi Słodyszkami.  

Neubrandenburg przywitał nas deszczem. Deszcz grzecznie poczekał aż dobiegniemy do hotelu, a potem 

zaczął padać. W hotelu krótka konferencja prasowa. Każdy się pyta, po co ten bieg i czy damy radę. 

Odpowiadamy więc, że zbieramy na ofiary powodzi w Niemczech i że 1 km to 100 Euro. Lokalny Lions Club 

natychmiast wykupił 5 km. W dodatku 5 osób będzie nam jutro towarzyszyć: dyrektor hotelu Radisson, w 

którym mieszkamy, wraz z dwójką dzieci i właściciel firmy transportowej z żoną. Będzie więc nas ośmioro. 

Czy możemy nie dobiec? 

Wieczorem przestało padać. Jutro 50 km. 
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Dzień 3 – Niedziela 30.06.2013, Naubrandenburg – Waren, 50 km  

Dziś 50 km. Razem w nami z Neubrandenburga wystartowało 5 osób. Ostatni pobiegł z nami aż 10 km. Po 

drodze odwiedziliśmy muzeum odkrywcy Troi – Schliemann’a. Kilka km przed Waren nagle z samochodów 

wyskoczyła dziewczyna i kilku chłopców. Biegli z nami aż do rynku, gdzie czekało na nas kilkadziesiąt osób. To 

było miłe po tych kilometrach w nogach. Jesteśmy po masażu, szykujemy się do kolacji. Przesyłam kilka zdjęć. 

 

Pożegnanie biegaczy przed hotelem w Neubrandenburgu. 30.06.2013, godz. 8.30 

 

 

 

 

 

 

 

http://skarzynski.pl/wp-content/uploads/2013/06/lc101.jpg
http://skarzynski.pl/wp-content/uploads/2013/06/lc101.jpg
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Dzień 4 – Poniedziałek 01.07.2013, Waren – Schwerin, 53 km 

 

Ze Słodyszkami na koszulkach i czapeczkach 

Od rana niespodzianka – Ludwig zaordynował, że mamy się ubrać jak codziennie do biegu, ale założyć na 

nasz strój biegacza długie spodnie i wziąć kurtkę. Co jest grane? Choć wieczorem padało, to rano Waren 

powitało nas słońcem i przyzwoitą temperaturą. Wkrótce okazało się, że pierwsze 23 km nie będą po 

drogach, nie po polach, ale po wodzie – promem. Dopiero na drugiej stronie pięknego jeziora Muritz   nogi 

znów pójdą w ruch. Oszczędzamy 23 km. Trasa do przebiegnięcia stopniała więc do 400 km – uff, trochę 

łatwiej będzie. Za moment dobijamy do brzegu. Dzień 4. – dzień kryzysu. Zobaczmy, jak nam pójdzie po tym 

kołysaniu. 

 

http://skarzynski.pl/wp-content/uploads/2013/06/lc110.jpg
http://skarzynski.pl/wp-content/uploads/2013/06/lc110.jpg
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Chwila relaksu na promie, polska część teamu 

 

Spotkanie z członkami klubu LC Parchim 

 

 

http://skarzynski.pl/wp-content/uploads/2013/07/lc202.jpg
http://skarzynski.pl/wp-content/uploads/2013/07/lc202.jpg
http://skarzynski.pl/wp-content/uploads/2013/07/lc208.jpg
http://skarzynski.pl/wp-content/uploads/2013/07/lc208.jpg
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Jezioro jest przepiękne, malownicze. Potem pozostanie tylko 30 km. 

Z planowanych 30 km wyszło znów blisko…50. Pomyliliśmy trasę i pobiegliśmy naokoło!!! Przy okazji 

zabawny incydent. Tilman, syn Ludwiga, zauważył, że jego abonament w komórce nie pozwala na wysyłkę 

zdjęć. W Waren, rano jeszcze przed biegiem poszedł więc do punktu obsługi i poprosił ich o możliwość 

rozszerzenia go, bo, jak powiedział, chce wysyłać zdjęcia z biegu. „Tego ze Szczecina do Hamburga?”- zapytał 

sprzedawca. „Dowiedziałem się o nim z Facebooka – masz tydzień za darmo”. Tilman wrzucił info na Social 

Network, a reszta potoczyła się już sama. Jesteśmy na połówce. Od jutra z górki, zostało 202 km. 
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Dzień 5 – Wtorek 02.07.2013, Parchim – Ratzeburg, 53 km 

Rano. Tak pięknie, jak wczoraj jeszcze nie było. Biegliśmy wzdłuż kanałów. Po lewej las, po prawej woda. Po 

kanale co pewien czas sunął majestatycznie jakiś stateczek, łódź motorowa lub łódka. Wszyscy przyjaźnie nas 

pozdrawiali. Pogoda ok. 20 stopni, słońce na przemian z chmurkami – raj dla biegacza. Wieczorem w 

Schwerinie spotkanie z lokalnym klubem Lions i znów deklaracja znaczącej kwoty (500 Euro) na nasz cel 

charytatywny – pomoc ofiarom tegorocznej powodzi w Niemczech. Od początku biegu zebraliśmy ponad 2,5 

tys Euro. W 2010 r., jak zachód Polski był zalany, to Lioni z Niemiec pierwsi pośpieszyli nam z pomocą, z 

kwotą ponad 300 tys. zł. To przyjaźń polsko-niemiecka w realnym wymiarze, a nie tylko „koszulkowo-

słodyszkowym”.  

Dzisiaj 53 km. Biegniemy do Ratzeburga. Pozostało już tylko 37% trasy. Z górki biegnie się lepiej. 

Wieczorem. Nie tak dawno byliśmy dumni z przebiegnięcia pierwszej ćwiartki zaplanowanego dystansu. 

Teraz tylko 24% przed nami. Nocujemy nad przepięknym Ratzeburskim jeziorem. Dzisiaj było  „tylko” 53 km, 

ale zaskoczyły nas dwie przeszkody. Temperatura nagle skoczyła do 25 stopni. Poprzednie 16-17 mocno nas, 

biegaczy rozpuściło. Drugie to góry, no właściwie zaledwie pagórki, ale i tak w tej temperaturze ostatnie poty 

wylaliśmy. Przed Ratzeburgiem dołączył do nas Krysten. Całkiem solidny brzuszek nie przeszkodził mu 

piłować z nami ostatnią piątkę w tempie 11 km/h. Dostał w dowód uznania nasz firmowy T- Shirt „We Run 

We Serve”. Biedaczek nie wiedział, że ten prezent rzuca urok na każdego, kto go zakłada – musi przebiec 

maraton, najlepiej w tym roku 13 października w naszym rodzinnym Poznaniu. Obiecał jak inni – od jutra 

zaczynam trenować. 

W czwartek będzie ulgowo (25 km) przed wielkim piątkowym finałem w Hamburgu (77 km). Blisko, bliziutko. 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Dzień 6 – Środa 03.07.2013, Ratzeburg – Lübeck, 25 km 

Dzisiaj luz. W planie było tylko 25 km, ale choć w sumie zrobiliśmy 10 km więcej, bo biegliśmy brzegiem 

jeziora Ratzeburg, a następnie lasami i wzdłuż rzeki Trave, to i tak było ulgowo. 

Pod Holstentor czekał już na nas prezydent lokalnego Lions Clubu. Dla mnie wizyta w Lübeck miała 

szczególne znaczenie. Gdy rodził się pomysł biegu, a potem nastąpiło opracowywanie trasy przez Ludwiga, 

miałem jedną prośbę. Co tam prośbę! Condicio sine qua non!!! Albo przez Lubekę, albo wcale! W 1974 r. 

jako 20 -letni student, na zaproszenie Magdaleny Bressel, Niemki która w czasie wojny pomagała mojej 

rodzinie, pojechałem na saksy do Lubeki. Niemiecki przedsiębiorca Karl Otto Knauf zatrudnił mnie w fabryce 

wyrobów drewnianych. Kiedy 6 lat później ponownie tam przyjechałem bardzo dumny, bo swoim 

„maluchem” (Fiat 126p), moi znajomi mówili „besser schlecht fahren, als gut laufen”. Po ponad 30 latach 

miło znów odwiedzić stare kąty i pokazać, że „gut laufen is auch nicht so schlimm”. Karl Otto nie żyje od 2 lat, 

ale korzystam dziś z gościny jego syna Thomasa. 

Zostało nam 77 km – tylko 18%. Choć to spory dystans, a jutro ma być aż 26 stopni i pełne słońce, musimy, 

choćby się doczołgać do tego Hamburga. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Dzień 7 – Czwartek 04.07.2013, Lübeck – Hamburg, 77 km 

Dobiegliśmy!!! 2 godziny przed planowanym czasem, punkt 16.00 przekroczyliśmy linię końcową w 

miasteczku Lion Market, położonym przy pięknym jeziorze w centrum Hamburga. Tańcom, wiwatom, 

uściskom nie było końca. Polały się łzy. Ludwig szlochał na moim ramieniu. 

 

Tuż przed paradą z Prezydentem Światowym Wayne A. Maddenem i Past Prezydentem Joe Wroblewskim 

 

Dzisiaj szliśmy na czele tradycyjnej parady organizowanej corocznie przez Lionów przy okazji Konwencji 

Światowej. Na Konwencję przyjechało wielu naszych nowych znajomych, tych których poznaliśmy w drodze. 

Większość z symbolicznymi czekami na 500 bądź 1000 Euro. Całe zebrane fundusze przeznaczymy na pomoc 

ofiarom tegorocznej powodzi w Niemczech. Pamiętamy przecież, że to właśnie Niemcy pierwsi zebrali 

ogromną kwotę na pomoc powodzianom w Polsce w 2010 r. Teraz czas na konkretny rewanż w ramach 

przyjaźni polsko-niemieckiej, tej nie tylko „słodyszkowej”. Reszta dnia upłynęła na rozmowach i… planach na 

przyszłość, póki jeszcze ból w mięśniach nie pozwala zapomnieć o sportowej przygodzie naszego życia. Henry 

Ford mawiał: „jeśli myślisz, że potrafisz masz rację, jeśli myślisz, że nie potrafisz też masz rację”. Myśmy od 

początku wierzyli w to, że potrafimy ☺ 

Postscriptum 
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Powódź z przełomu czerwca i lipca 2013 r. w Haale (nad Saale/Soławą) wyrządziła w tym mieście ogromne 

szkody. Zniszczone m.n. zostały budynki przedszkoli i świetlice dla młodzieży. Dlatego też uczestnicy biegu 

Lions Charity Run ze Szczecina na Światową Konwencję Lions w Hamburgu zdecydowali przekazać 

„wybiegane” fundusze tym szczególnie poszkodowanym instytucjom. 

Krótko przed Świętami Bożego Narodzenia Lioni z Polski: PDG Mariusz Szeib i PDG Daniel Wcisło przyjechali 

do Halle, aby wspólnie z trzecim uczestnikiem biegu, Ludwikiem Schlerethem przekazać każdemu z czterech 

domów dziecka czek o wartości 2.500 Euro. Ponad połowa tej sumy została zebrana przez polskie kluby Lions. 

W przedszkolu „Vier Jahreszeiten” (Cztery pory roku), w którym powódź zniszczyła parter oraz część elewacji 

zewnętrznej budynku, w podziękowaniu dzieci zaśpiewały gościom piosenkę. Wraz ze swoimi 

wychowawcami zaprojektowały też kolorowy, okolicznościowy plakat. Podczas zwiedzania budynku pani 

dyrektor Lutze zapoznała gości z ogromnymi szkodami, jakie wyrządziła powódź. Chociaż najcięższe prace 

zostały już wykonane, są jeszcze potrzebne fundusze na nowe zabawki, meble i inne wyposażenie placówki. 

 

 

Rea Matchke, Martin Plath i biegacze przekazują czek dyrektorowi przedszkola „Vier Jahreszeiten” p. Lutze 

 

Podobny problem ma położony nieopodal żłobek Kneippa „Villa der fröhlichen Kinder” (Willa radosnych 

dzieci). Tutaj powódź zniszczyła całą pierwszą kondygnację budynku wraz z kuchnią i jadalnią. Do dzisiaj 
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dzieci muszą jeść na korytarzu, ponieważ na odnowę pomieszczeń – jak wyjaśniła zastępczyni dyrektora, pani 

Hülst – nie znaleziono funduszy. Również i tutaj, za okazaną pomoc Lion z Polski i z Niemiec spotkali się ze 

strony wzruszonych wychowawczyń z ogromną wdzięcznością. Podkreślano zwłaszcza udział polskiej strony. 

 

 

Biegacze podczas przekazania czeku pani Hülst, zastępcy dyrektora żłobka „Villa der fröhlichen Kinder”  
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Pomieszczenia żłobka „Villa der fröhlichen Kinder” po powodzi w czerwcu 2013 r. 

 

Podczas powodzi na przełomie maja i czerwca 2013r. szczególnie mocno ucierpiał żłobek „Kinder(t)räume” 

(tłum. „Dziecięce pomieszczenia/ marzenia“) na wyspie Peissnitz. Po tym, jak 80 cm woda całymi dniami 

stała w jego pomieszczeniach, a przez długi okres czasu budynek był dostępny jedynie za pomocą łódki, 

musiał zostać wyremontowany od podstaw. Dyrektor żłobka, pan Ast przedstawił dramatyczną sytuację 

placówki. Dzieci nadal są pod opieką innych instytucji. Dzięki hojnej pomocy ofiarodawców, w tym Lions 

Charity Run już od stycznia 2014 r. żłobek zostanie ponownie otwarty. 
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Żłobek „Kinder(t)träume“ na wyspie Peissnitz w lipcu 2013 r. został zdewastowany przez powódź 
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Biegacze podczas przekazania czeku dyrektorowi żłobka „Kinder(t)träume”, panu Ast. Podczas powodzi woda 

dochodziła do wskazywanego poziomu 

 

Polscy i niemieccy Lioni zastali młodzież Zakładu Kształcenia Zawodowego Dr P. Rahn & Partner podczas prac 

remontowych. Powódź kompletnie zniszczyła piwnice i parter budynku. Przemoczyła wszystkie podłogi i 

ściany. Tutaj, tak jak i w wielu innych miejscach, ogromne szkody spowodowane powodzią mogą zostać 

usunięte jedynie przy pomocy darowizn. Reprezentując całą młodzież oraz współpracowników pan Jörg 

Richter serdecznie podziękował Lionom z Polski i Niemiec oraz poczęstował ich kawałkiem ciasta domowego 

wypieku. 
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Prace remontowe już trwają. Przekazanie czeku p. Jörg Richter (drugi od prawej) i innym współpracownikom 

oraz młodzieży „Zakładu Kształcenia Zawodowego Dr P. Rahn & Partner” 

 

Lions Charity Run był ogromnym wysiłkiem dla jego uczestników. Jednak przebiegnięcie każdego z tych 423 

km przyniosły efekty w trzech, bardzo istotnych wymiarach. Przyczyniło się do propagowania idei „We Serve”. 

Pozwoliło także lepiej się poznać i zaprzyjaźnić mieszkańcom dwóch sąsiednich krajów, których mieszkańcy, 

choć mają wspólne 467 km granicy, nierzadko nie zdają sobie sprawy z możliwości jakie to sąsiedztwo niesie. 

Dzięki inicjatywie Lions Charity Run hasło „Jesteśmy sąsiadami – bądźmy przyjaciółmi”, wielokrotnie było 

odmieniane przed przypadki, przez coraz większą liczbę Polaków i Niemców. Trzeci wymiar, zapewne 

najbardziej istotny, bo dający najwięcej przyjemności i satysfakcji – to przełożenie idei „We Serve” na 

konkretne fakty. Tym razem dzięki wspaniałej ofiarności Lionów z Polski i Niemiec, dodatkowo wsparty przez 

kolegów z Lions Club Lviv z Ukrainy i niezawodnych Christine i James Jozwiak, Lionów z USA o polskich 

korzeniach, wspólnie pomogliśmy dzieciom niemieckim. Było to tym wspanialsze, że ciągle w pamięci mamy 

szybką i ogromną w swoim wymiarze pomoc jaka napłynęła od Lionów z Niemiec podczas powodzi w Polsce 

w 2010 r. Radość śpiewających dzieci jest dla nas wszystkich, ludzi o wrażliwym sercu, największą nagrodą. 

We Run We Serve!  
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Lista sponsorów 

Donors Country PLN 

LC Poznań Pro Futuro  POLAND 1340 

LC Krotoszyn POLAND 1290 

LC Poznań Pillory POLAND 1290 

LC Jarocin  POLAND 1200 

LC Gdańsk Neptun  POLAND 1050 

Mariusz Szeib  POLAND 880 

Rafał Przystański  POLAND 866 

LC Warszawa Centrum POLAND 860 

LC Rzeszów POLAND 850 

Daniel Wcisło  POLAND 840 

LC Krapkowice  POLAND 823 

LC Poznań Rotunda  POLAND 600 

Eugeniusz Drozdowski POLAND 500 

LC Leszno  POLAND 450 

LC Poznań Polonia  POLAND 450 

LC Wrocław L&L POLAND 440 

Tomasz Januszewicz POLAND 440 

LC Poznań New Design POLAND 435 

LC Szczecin Jantar  POLAND 433 

LC Gryfino Wodnik POLAND 430 

LC Poznań Concordia POLAND 430 

LC Szczecin Police POLAND 430 

LC Warszawa Arka  POLAND 430 

Joanna Skorupska - Górska POLAND 430 

Renata Przystańska  POLAND 430 

Paweł Cieśliński  POLAND 430 

Jerzy Byrt POLAND 430 

Andrzej Głowacki POLAND 430 

Paweł Kuraszkiewicz POLAND 430 

Krystyna Szulczewska POLAND 430 

LC Opole POLAND 426 

Jan Ziętek POLAND 424 

LC Police POLAND 420 

LC Warszawa Sawa POLAND 416 

PDG Wiesław Blanke POLAND 416 

LC Elblag Truso POLAND 410 

LC Barlinek  POLAND 400 
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LC Katowice Barbórka POLAND 400 

LC Poznań Patria  POLAND 400 

LC Neubrandenburg MV GERMANY 6020 

LC Schwerin-Fürst Niklot GERMANY 4300 

Martin Kowert Distrikt 111 ON GERMANY 4300 

LC Waren-Röbel GERMANY 2279 

LC Parchim GERMANY 2150 

LC Fryzja Orientalis GERMANY 2150 

LC Herzogtum Lauenburg GERMANY 2150 

LC Aurich Orientalis GERMANY 2038 

Ludwig Schlereth GERMANY 1290 

Rhea Matschke  GERMANY 1290 

Ulrike Weniger  GERMANY 1290 

LC Ueckermünde-Stettiner Haff GERMANY 860 

Prof. Dr. Christoph Thomssen  GERMANY 860 

LC Lviv UKRAINE 1290 

LC Springsville USA 430 

Christine and James Jozwiak USA 430 

Kalle Elster ESTONIA 860 

PID Gudrun Bjort Ynvadottir ISLAND 430 

TOTAL   57896 
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