KALENDARIUM
1 października – Dzień Muzyki
2 października – Dzień Uśmiechu
5 października – Dzień Zwierząt
7 października – Dzień Jajka
8 października – Dzień Wzroku
9 października – Dzień Pisania Listów
12 października – Dzień Komputera
13 października – Dzień Ratownika Medycznego
14 października – Dzień Szefa – Dzień Nauczyciela
15 października – Dzień Mycia Rąk
16 października – Dzień Chleba
19 października – Dzień Listonosza
20 października – Dzień Szefa Kuchni
21 października – Dzień Godności
22 października – Dzień Lustra
23 października – Dzień Czerwonego Kapturka
26 października – Dzień Kundelka
27 października – Dzień Gotowania
29 października – Dzień Spódnicy

Dzień
Nauczyciela
Kiedy pójdę w świat,
wiat,
W daleką drogę,
I gdy ciężko będzie
dzie mi,
Gdy pomyślę: "już nie mog
mogę"
Wtedy w myślach
lach bbędziesz Ty.
Bo uczyłeś mnie by walczy
,
By po słusznej
usznej stronie iiść.
Nauczycielu drogi, powiem prawd
prawdę,
Taki jak Ty, chciałbym
bym by
.
http://www.prezenty-i-zyczenia.pl/Tekst/Dzien
zyczenia.pl/Tekst/Dzien-Nauczyciela/525223,1,1,Zyczenia-na-dzien
dzien-nauczyciela-wiersze-zyczenia-na-dzien-nauczyciela.html
nauczyciela.html

Co nam w duszy gra...
Natalia Nykiel

Ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Westerplatte
w Mrągowie. Laureatka Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” - 2012 oraz
mrągowskich Impresji Artystycznych „Śpiewające Obrazy” 2012.
W 2013 roku dotarła do finału w polskiej adaptacji talent show The Voice of Poland emitowanego
na antenie stacji
ji telewizyjnej TVP. Wśród inspiracji wokalistka wymienia: Katy B, Jamesa Blake'a,
Disclosure, Flume i Aluna George. Debiutancki album studyjny piosenkarki zatytułowany Lupus
Electro ukazał się 23 września 2014 roku nakładem wytwórni muzycznej Universal Music
Mu Polska.
Materiał został zarejestrowany we współpracy z Kasią Nosowską, wokalistką zespołu Hey, byłą
wokalistką zespołu Sistars - Pauliną Przybysz, Karoliną Kozak, liderem zespołu Pogodno - Jackiem
"Budyniem" Szymkiewiczem oraz Michałem „Buniem” Skrokie
Skrokiem
m z zespołu Dick4Dick. Album
wyprodukował Michał „Fox” Król znany m.in. z występów w zespołach 15 Minut Projekt
i Młynarski Plays Młynarski.
Jej utwory to :
,,Bądź duży’’
,,Wilk’’
,,Dym’’i wiele innych piosenek.
Linki:
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_oI
mFubPJAhWDaxQKHRgAAuQQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fmragowo.wm.pl%2F154805%2CNatalia
QjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fmragowo.wm.pl%2F154805%2CNataliaQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fmragowo.wm.pl%2F154805%2CNatalia
Nykiel-z-Piecek-w-finale-The-Voice-of
of-Poland.html&psig=AFQjCNFqIIBIxekED5Pt3eb0xQVPSTFPg&ust=1448811351599356
https://pl.wikipedia.org/wiki/Natalia_Nykiel

Historia OSP okiem młodych...
Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarni datują się na rok 1948, kiedy z inicjatywy
strażaków z Łętowni zostało zorganizowane zebranie założycielskie. Do grona założycieli można
zaliczyć przede wszystkim: Józefa Ślusarczyka, Stanisława Zadorę, Walent
Walentego
ego Wróbla, Ludwika
Proszka oraz Józefa Proszka. Jednostka OSP w Tokarni została zarejestrowana w 1949r. W latach
1949-1952
1952 komendantem został wybrany Józef Pieron, a zastępował go Walenty Wróbel, następnie
od roku 1952 przez 10 kolejnych lat wybierany na komendanta był Józef Korabik, którego w
1962r. zastąpił Józef Ślusarczyk. Pierwszy sprzętem, który służył strażakom był drabiniasty wóz.
We wsi były również wyznaczone cztery dorodne konie, które w każdym momencie mogły zostać
przeznaczone do akcji. W roku
u 1965 została zakupiona ze środków funduszu gromadzkiego
Gminnej Rady Narodowej
w Tokarni pierwsza spalinowa motopompa. W roku 1966 rozpoczęto budowę remizy. Warto
zaznaczyć, iż pieniądze na projekt budowy strażnicy pochodziły z dobrowolnych datków
mieszkańców.
kańców. W samą budowę strażnicy zaangażowani byli strażacy oraz mieszkańcy Tokarni.
Budowa strażnicy trwała 8 lat, gdyż obecne władze OSP napotykały liczne przeszkody.
Otrzymanie Sztandaru zakupionego przez Urząd Gminy Tokarnia
Dnia 22 czerwca 1975r. OSP w Tokarni otrzymała sztandar, ufundowany przez Gminę
Tokarnia oraz Urząd Powiatowy. Na rok 1982 datuje się początki Orkiestry OSP w Tokarni, która
powstała z inicjatywy Zarządu OSP w Tokarni oraz Gminnego Związku OSP. Dziś cieszy się
dużym uznaniem mieszkańców,
ańców, ale także zajmuje wysokie miejsca na różnego rodzaju konkursach.
Ważnym dniem dla jednostki OSP TOKARNIA był 5 kwietnia 1995r., kiedy to Komendant
Główny Państwowej Straży Pożarnej wydał Decyzję
o włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratownicz
Ratowniczo-Gaśniczego.
Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarni biorą czynny udział
w działaniach ratowniczo-gaśniczych
gaśniczych w celu ratowania życia, zdrowia oraz mienia ludzkiego.
Jednostka w swojej historii niejednokrotnie uczestniczyła
w akcjach spoza powiatu myślenickiego. Druhowie biorą udział w zawodach sportowosportowo
pożarniczych zajmując wysokie miejsca na szczeblu gminnym, ale także powiatowym. W 2011r.
druhowie OSP w Tokarni zajęli trzecie miejsce w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych.
Sportowo

Nasi Druhowie

Palcem po mapie...
HIszpanIa jaKIej nIe znacIe...

Hiszpanie podczas pierwszego spotkania nie podają sobie ręki, ale całują w oba
policzki. Warto o tym pamiętać, żeby nie skrępować się w takiej sytuacji. Nowo
poznany Hiszpan twierdzi, że jesteś jego najlepszym przyjacielem, zaprasza cię do
domu, ale nie podaje adresu. Wyznacznikiem popularności baru jest ilość śmieci na
podłodze. Sterty serwetek, orzeszków, papierosów (choć teraz tylko w niektórych
miejscach można palić) nie znaczą wcale, że knajpa je
jest
st kiepska. Wręcz przeciwnie!
Po prostu w godzinach szczytu jest tylu klientów, że nikt nie przejmuje się
zamiataniem. Jak jest trochę bałaganu, to znaczy, że ludzie lubią dane miejsce, więc
zapewne można tu dobrze zjeść! Są sklepy, gdzie pracownicy zwracają
zwraca się do
klientów, a właściwie klientek (niezależnie od wieku) per „piękna”, „córciu”,
„skarbie” itd. Bywa to ujmujące.
Religia: W zdecydowanej
decydowanej większości katolicka. Jednak odsetek osób praktykujących
jest bardzo niski. Znacznie niższy niż w Polsce.
Święta: Na Święto Trzech króli we wszystkich miastach
i miasteczkach organizowana jest wielka parada, rozrzuca się cukierki, są pokazy
akrobatów i tancerzy. Podczas karnawału ludzie w każdym wieku przebierają się i idą
na paradę lub dyskotekę.

stroje HIszpan
HIszpanów
ów
KobIece

Męskie

zIewcz
DzIewczęce

Chłopięce

Linki do wykorzystanych stron
stron:
https://www.google.pl/search?q=stroje+hiszpanow&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMInr
oogle.pl/search?q=stroje+hiszpanow&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMInr
X7hZzxwIVBmdyCh1tOA3w&biw=1366&bih=667#imgdii=JexcN_RRSfjFcM%3A%3BJexcN_RRSfjFcM%3A%3BBh9Ijdd
Vy7tTfM%3A&imgrc=JexcN_RRSfjFcM%3A
http://www.koniecswiata.net/europa/hiszpania/encyklopedia/ludzie
http://www.koniecswiata.net/europa/hiszpania/encyklopedia/ludzie-i-kultura/

TRAGEDIE WRZEŚNIOWE – pamiętamy...
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego to dzień, który zapada w pamięci każdego ucznia na
bardzo długo, a pierwszy dzień września to powrót do szkolnej rzeczywistości
i obowiązków. Dla nas początek roku szkolnego to przede wszystkim radość ze spotkania ze
znajomymi, możliwość rozwijania swoich zainteresowań, osiąganie sukcesów. Niestety.
W najnowszej historii wrzesień to także bardzo tragiczne wydarzenia, o których nie można
zapomnieć...

II wojna światowa zaczęła się 1 września 1939 roku, o godzinie 4 45. Pierwsze strzały padły na
półwyspie Westerplatte z niemieckiego krążownika Schleswig-Holstein, następnie przez 7 dni
polscy żołnierze bronili półwyspu. 0 4 50 rozpoczęło się pierwsze bombardowanie polskiego miasta
Wieluń, choć w mieście nie było polskiego wojska ani składu amunicji.
1 września rozegrała się też bitwa pod Mokrą, której dowódcą był Julian Filipowicz. Zwycięzcą tej
bitwy było wojsko polskie. Najważniejszymi bitwami stoczonymi podczas kampanii wrześniowej
były: bitwa nad Wizną 7-10 września, bitwa nad Bzurą 9-18 września, bitwa o Twierdzę Modlin 1329 września, bitwa pod Kockiem 2-5 października, Bitwa o Hel 1-2 października i najważniejsza
bitwa o Warszawę 8-26 września.
17 września o godzinie 4 00 na Polskę napadł Związek Radziecki w sile 1 miliona żołnierzy.
Podczas marszu na Polskę Armia Czerwona nie napotkała większego oporu, gdyż granic bronili
tylko żołnierze z Ochrony Pogranicza. W wyniku wojny z ZSRR do niewoli trafiło pół miliona
polskich żołnierzy. Po kampanii wrześniowej i utracie państwa, na terenach zajętych przez ZSRR
doszło do wielu deportacji ludności polskiej na Syberię, wiele zabójstw i mordów przeciwko
ludności polskiej, jak i żołnierzom armii polskiej, która stawiała żołnierzom radzieckim opór przed
zajęciem państwa polskiego.

Atak terrorystyczny na szkołę w Biesłanie - przeprowadzony 1 września 2004,
pierwszego dnia roku szkolnego w Biesłanie, na terytorium Osetii Północnej w Rosji. Szkoła w
Biesłanie, została opanowana przez grupę uzbrojonych terrorystów należących do sił czeczeńskiego
dowódcy polowego Szamila Basajewa. Teren szkoły został otoczony przez policję i jednostki sił
specjalnych. Prowadzono negocjacje z napastnikami, po dwóch dniach, aby uniemożliwić ucieczkę
terrorystom, nastąpił szturm wojsk rosyjskich. W jego wyniku zginęły 334 osoby, a ok. 700 zostało
rannych, z czego 450 osób trafiło do szpitali. Zginęło też 32 napastników. Według oświadczenia
prezydenta Władimira Putina w ataku zginęło
11 żołnierzy służb specjalnych, a kilkudziesięciu zostało rannych. 1 września o 9:30 czasu
lokalnego, grupa trzydziestu trzech terrorystów przyjechała pod szkołę w skradzionej ciężarówce
wojskowej i zaatakowała Szkołę nr 1 w Biesłanie, do której chodzą dzieci
w wieku od siedmiu do osiemnastu lat. Większość atakujących nosiła kominiarki, zaś niektórzy z
nich mieli na sobie pasy z materiałami wybuchowymi (tzw. pasy szahida).
Po wymianie ognia z policją, podczas której zginęło dwóch zamachowców i jeden policjant,
napastnicy opanowali budynek szkoły, biorąc około 1181 zakładników, z czego większość miała
poniżej 18 lat. W momencie ataku, w powstałym zamieszaniu, około pięćdziesięcioro
z nich uciekło.Według oficjalnych danych zginęły 334 osoby, w tym 156 dzieci, zaś 700 (głównie
dzieci) zostało rannych. Tuż po szturmie, europejscy dziennikarze, sugerowali, że liczba ofiar może
przekroczyć 400, jako że 176 ludzi uznano za zaginionych. Rząd rosyjski spotkał się z krytyką
mieszkańców Biesłanu, którzy po kilku dniach od ataku wciąż nie wiedzieli, czy ich dzieci żyją, czy
nie. Na pamiątkę tych wydarzeń powstał pomnik ofiar terrorystów Drzewo Żalu, który znajduje się
na pamiątkowym cmentarzu Miasto Aniołów w Biesłanie.

Atak na World Trade Center, WTC (Światowe Centrum Handlu) – kompleks
siedmiu budynków w dzielnicy Lower Manhattan w Nowym Jorku, w tym Twin Towers (bliźniacze
wieże). Twin Towers były głównymi częściami Światowego Centrum Handlu. Przez dwa lata od
ukończenia były najwyższymi budynkami na świecie. Północna wieża mierzyła do dachu 417
metrów (wraz z masztem telewizyjnym 527 metrów), a południowa 415 metrów. Każda z wież
liczyła 110 pięter, spośród których 8 tworzyło 4 dwupoziomowe piętra techniczne (7./8., 41./42.,
75./76. i 108./109.). Na kondygnacjach 106 i 107 w WTC 1 znajdowała się najbardziej dochodowa
restauracja w Stanach Zjednoczonych (Windows on the World), zaś w WTC 2 piętro 107 i dach
były przeznaczone na tarasy widokowe (Top of the World). Obie wieże posiadały 23 windy
ekspresowe, 72 windy strefowe oraz 3 windy serwisowe, czyli łącznie 98 dźwigów. Już wcześniej
zdarzały się mniejsze ataki terrorystyczne, ale 11 września 2001 roku miał miejsce największy
dotychczas zamach terrorystyczny. Dwa porwane samoloty pasażerskie Boeing 767 ze zbiornikami
pełnymi paliwa uderzyły w wieże o godzinie 8:46 i 9:03 czasu lokalnego. O 9:59 i 10:28 nastąpiło
ich zawalenie się. W zamachu zginęły 2 973 osoby (w tym 6 Polaków), z czego 1636 ciał zostało
zidentyfikowanych. W zgliszczach wież odnaleziono paszporty 2 domniemanych porywaczy
samolotów, które umożliwiły wskazanie sprawców.
Oprócz wież numer 1 i 2 spadające odłamy elewacji i kolumny rdzenia zmiażdżyły hotel Marriott
(WTC3). Budynek WTC7 zawalił się kilka minut po godzinie 17 czasu lokalnego. Poważnemu
uszkodzeniu uległy pozostałe budynki kompleksu: WTC4, WTC5 oraz WTC6. Wszystkie
sąsiadujące z kompleksem budynki były poważnie uszkodzone. Były to World Financial Center 3,
Deutsche Bank Building, Winter Garden, 130 Libery Street, 90 West Street, 140 West Street
oraz pobliska cerkiew prawosławna.
Linki:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Atak_terrorystyczny_na_szko%C5%82%C4%99_w_Bies%C5%82anie

https://pl.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwil1ZyYr7PJAhVIVxoKHdB_
D5UQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fklubpodroznikow.com%2F84-aktualnosci%2Fnews%2F1722911&psig=AFQjCNG5q3_oGYFmsq0tTyothrwlWJPUKA&ust=1448808714085478

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%
2Fwww.globtroter.pl%2Fzdjecia%2F167092%2Crosja%2Cpln%2C%2Cosetia%2Ccmentarz%2Cbieslan%2C%2C%2C
%2Cdrzewo%2Czalu%2C.html&psig=AFQjCNFo-bk48qi8qImsSOjKF2jwbfUu1w&ust=144880877068139

Kącik mola książkowego
Lassie to piękny owczarek szkocki, który należy do rodziny Carraclough. Jego opiekunowie
mają problem finansowy i muszą psa sprzedać. Z tego powodu Lassie trafia do księcia Rudlinga,
czyli do hodowcy i miłośnika psów. Piesek ucieka, ale właściciele muszą go z powrotem oddać. W
końcu książę postanawia wyjechać do Szkocji, ale pies w trakcie podróży znów próbuje wrócić do
domu. W trakcie ucieczki Lassie choruje, a potem zostaje uwięziony. Wydostaje się z więzienia i
niemal traci życie. Po długiej drodze w końcu odnajduje dom. Rodzina cieszy się z powrotu pieska i
przebiera go, aby książę go nie rozpoznał. Rudling rozpoznaje psa, ale... Więcej nie zdradzimy,
przekonajcie się sami jak zakończyła się ta historia. Polecamy przeczytać!

Co w trawie piszczy
Jerzyk pospolity – gatunek średniego ptaka wędrownego z rodziny jerzykowatych (Apodidae).
Zamieszkuje niemal całą Europę, dużą część Azji oraz północną Afrykę. Zimuje w południowej
Afryce. W Polsce średnio liczny ptak lęgowy, miejscami liczny. Występuje na terenie całego kraju –
najliczniej w dużych miastach oraz na Mazurach. Na wschodzie Polski gnieździ się też w starych
lasach, a na południu – w skalistych partiach gór: Tatr, Karkonoszy i Gór Bystrzyckich oraz w
Ojcowskim Parku Narodowym.
Wygląd zewnętrzny
Brak dymorfizmu płciowego. Ubarwienie ciała brązowoczarne, matowe z granatowym połyskiem
na grzbiecie, jedynie podgardle jaśniejsze. Bardzo długie i ostro zakończone skrzydła
o sierpowatym kształcie. Ogon krótki, rozwidlony. Młode ptaki ubarwione podobnie, ale mają jasny
wierzch głowy z falistym, poprzecznym wzorem, jaśniejszy podbródek i jasno zakończone pióra.
Nogi jerzyka są specyficznie zbudowane: wszystkie 4 palce skierowane są do przodu. Tak ułożone
palce umożliwiają zawisanie na pionowych ścianach, zaś nie pozwalają na siedzenie na gałęzi czy
poruszanie się po ziemi. W przypadku jeśli jerzyk znajdzie się na ziemi, może tylko pełzać. Wbrew
rozpowszechnionej opinii, dorosły zdrowy jerzyk jest w stanie wzbić się w powietrze z ziemi, np. z
trawnika (choć w normalnych warunkach nie wylądowałby na nim). Problemy z poderwaniem się
do lotu mają tylko ptaki młode, z nie do końca rozwiniętymi skrzydłami. Jerzyki to ptaki często
mylone z jaskółkami, z którymi nie są w ogóle spokrewnione. W przeciwieństwie do jaskółek,
jerzyki mają jednolicie ciemne ubarwienie (ich jasne podgardle nie jest widoczne z oddali), a w
locie często szybują i szybko, głęboko uderzają skrzydłami, nie zginając ich. Polują często
gromadnie. Jaskółki natomiast mają jasne fragmenty upierzenia, a w locie szybko trzepoczą
skrzydłami.
Rozmiary: długość ciała ok. 16-18 cm, rozpiętość skrzydeł ok. 40-45 cm
Waga: ok. 30-52 g
Głos: ostre, wysokie, przenikliwe wołanie, brzmiące jak "śriii". Wyższe dźwięki wydawane są
przez samice, niższe – przez samce. Jerzyki odzywają się głównie wieczorami, kiedy w stadach
krążą z dużą szybkością wokół terenów lęgowych.

Środowisko
Pierwotnie jerzyki zamieszkiwały góry, gnieżdżąc się na skałach i wysokich drzewach. Obecnie
najliczniejsze populacje znajdują się w miastach i innych ludzkich osiedlach, gdzie gniazdują w
murowanych budynkach, kominach, wieżach kościelnych. W niektórych okolicach gnieżdżą się
również w starych lasach liściastych i iglastych.
Pożywienie

Jerzyk w locie
Drobne owady, które chwyta w locie szeroko rozwartym dziobem. Ponad połowę zdobyczy
stanowią błonkoskrzydłe ponad 1/4 drobne chrząszcze, 10% ,muchówki a ok. 3% – małe motyle.
Często jerzyki polują gromadnie, zwykle na dużych wysokościach. Mogą jednak również latać niżej
nad łąkami (np. przed deszczem, podobnie jak jaskółki) lub też zniżać lot tuż nad powierzchnię
wody, aby się napić. Zbierając pokarm dla piskląt, jerzyk gromadzi w podgardlu zbite w bryłkę
owady. Przy niekorzystnej pogodzie (ochłodzenie, długotrwałe opady) może odbywać dalekie
wędrówki na południe (nawet kilkaset kilometrów)
w poszukiwaniu pożywienia.
Tryb życia i zachowanie
Większą część życia jerzyk spędza w locie. W powietrzu zbiera pożywienie i materiał na gniazdo,
pije krople deszczu, kopuluje i śpi, szybując z wiatrem na dużej wysokości (do 2,5 km). Może
pozostawać w locie bez przerwy przez 2 do 3 lat. Ląduje przede wszystkim podczas okresu
lęgowego, budując gniazdo i karmiąc pisklęta. Ponadto czasami odpoczywa, chwytając się
pazurkami pionowej ściany skały lub budynku. Jest jednym z najszybszych ptaków spotykanych w
Europie, największe szybkości osiąga w locie grupowym. W pogoni za zdobyczą osiąga prędkość
200 km/h. Wędrowny, przeloty w IV – V i VIII – IX. Wędruje głównie nocą. Najdłuższa
odnotowana długość życia u zaobrączkowanego jerzyka to 21 lat.

Lęgi

Jaja jerzyka; poniżej poczwarki owada Crataerhina pallida, zewnętrznego pasożyta jerzyków

Młody jerzyk
Gniazdo
Gniazduje kolonijnie w szczelinach skał, a w miastach we wgłębieniach murów, otworach
w stropodachach, pod dachówkami, w zakamarkach budynków. W niektórych rejonach, jak na
przykład w Białowieskim Parku Narodowym, zakłada gniazda w dziuplach drzew. Zasiedla również
skrzynki lęgowe. Gniazdo jest mało rozbudowane, składa się ze złapanych w locie piór i części
roślin, zlepionych śliną. Kolonie liczą kilkanaście do kilkudziesięciu gniazd. Ptaki co roku zajmują
te same miejsca.
Jaja: w ciągu roku wyprowadza jeden lęg, w maju lub czerwcu składając 2 (rzadziej 3) jaja
w odstępach około dwudniowych. Jaja są białe i mocno wydłużone.
Wysiadywanie: jaja wysiadywane są przez okres 18 do 21 dni przez obydwoje rodziców.
Pisklęta: klują się nagie, ale już po kilku dniach wyrasta im niebieskoszary puch. Opuszczają
gniazdo po około 40 dniach (w razie niedostatku pokarmu – nawet 2 tygodnie później). Rodzice
czasem z powodu złej pogody muszą na jakiś czas opuścić teren gniazdowania. Pozostawione
młode potrafią wówczas hibernować aż do ich powrotu, nawet przez kilkanaście dni. Zdolność do
hibernacji posiadają również starsze osobniki. Po wylocie
z gniazda młode są całkowicie samodzielne. Dojrzałość płciową osiągają w 3. roku życia.
Linki: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzyk_zwyczajny
https://www.google.pl/?gfe_rd=cr&ei=pE4KVsvGD6ve8gfwhb2wBA&gws_rd=ssl#q=jerzyk+posp
olity

