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Wywiad z mistrzem 

Witam, moi kochani, przychodzę do Was z dość nietypowym 
tematem, a mianowicie tańcem Powiedzcie komu z Was na 
hasło ''impreza'' nogi same zaczynają tańczyć? Taniec to 
świetna forma rozrywki, a dla niektórych nawet pasja, z którą 
wiążą swoje plany na przyszłość. Jak wiemy w naszej szkole 
uczy sie wielu zdolnych ludzi. Daleko więc nie musiałam szukać, 
by znaleźć wśród nich kogoś, kto na tańcu zna się najlepiej! 
Przedstawiam Wam naprawdę świetnego tancerza Sebastiana 
Woźniaka! Ostatnio miałam przyjemność przeprowadzić z nim 
krótki wywiad. Zapraszam więc do czytania, a może akurat 
odkryjecie tu swoją głęboko skrywaną pasję? 

Sebastian, powiedz nam jakim stylem tańca się 
zajmujesz? 
Generealnie to Hip-Hop z naciskiem na freestyle. Wymyślam 
różne techniki i kombinuje z krokami. Chciałbym być po prostu 
oryginalny, ale taniec od jakiegoś czasu bardzo się rozwija, więc 
trudno być w 100% niepowtarzalnym. Staram się być najlepszy 
w swoim stylu, ale również próbuje się uczyć pozostałych 
stylów, takich jak house czy poping. 

Mógłbyś opowiedzieć tak najprościej czym 
wyróżnia się Twój styl? 
Mówiąc najogólniej Hip-Hop freestyle oznacza kreatywność oraz 
improwizacja tancerza. Jest to sztuka sama w sobie, doskonałe 
połączenie muzyki i ruchu oraz spontaniczna odpowiedź ciała na 
dźwięki. 

Jak długo tańczysz i ile razy w tygodniu 
poświęcasz na trening? 
Sebastian: Tańczę ok. 6-7 lat. Kiedyś trenowałem tylko w szkole 
tanecznej, czyli dwa razy w tygodniu. Obecnie staram się 
ćwiczyć codziennie. 



Ile czasu mniej więcej zajmują Ci ćwiczenia? 
Zazwyczaj trening zajmuje mi od 2 do 4 godzin. 

Wiążesz dalszą przyszłość z tańcem? Czy może to 
tylko Twoja pasja? 
Czuję, że to nie jest tylko pasja, a tak naprawdę moje życie. Co 
bym nie robił, myślę o tańcu, więc jak najbardziej wiążę z tym 
przyszłość. Moim największym marzeniem jest stanąć na scenie 
obok najlepszych tancerzy i poczuć się, tak jak jeden z nich. 

Masz lub może miałeś momenty, w których 
chciałeś zrezygnować z tańca? 
Owszem. Były takie momenty gdy podczas treningów nie 
miałem już siły i chciałem przerwać, ale zacisnąłem zęby i się 
nie poddałem. Staram się dawać z siebie 100% i uparcie dążę 
do celu. Zdarza mi się też stawiać wybory, pomiędzy wyjściem 
ze znajomymi, a treningiem i chyba domyślasz się, co zazwyczaj 
wybieram. 

Może zechciałbyś powiedzieć o swoich 
dotychczasowych osiągnięciach? 
Oczywiście. Moim ostatnim dosyć sporym osiągnięciem było 
pierwsze miejsce na turnieju międzynarodowym w Białymstoku. 
Kiedyś wyjeżdżałem również do Warszawy i tam zajmowałem 
znaczące miejsca na podium. 

Co mógłbyś poradzić początkującym tancerzom? 
Co warto wiedzieć? Jakieś wskazówki? 

Myślę, że mógłbym im poradzić, by nie przejmować się tym, że 
na początku nic nie wychodzi. Ja jak zaczynałem w ogóle nie 
mogłem połapać w tańcu. Nie mo- 



gą również patrzeć na opinie innych. Tutaj, tak jak na początku 
wspomniałem, trzeba być twardym, zacisnąć zęby i uparcie 
dążyć do postawionych sobie celów, tylko w ten sposób mogą 
cokolwiek osiągnąć. Należy przekroczyć swoją barierę 
możliwości, wyjść poza strefę komfortu. Za każdym razem 
starać się być coraz lepszym. Dzięki temu, nie poddadzą się 
zbyt szybko. 
W rozmowie z naszym wspaniałym tancerzem, zwróciłam uwagę 
na to, z jakim zaangażowaniem odpowiadał na każde zadane 
mu pytanie. Widać jak bardzo kocha, to co robi i nic ani nikt, nie 
jest w stanie mu przeszkodzić w realizacji swoich marzeń. W 
imieniu całej naszej redakcji, życzę Sebastianowi dalszych 
sukcesów! Myślę, że po więcej szczegółowych informacji na 
temat tańca oraz stylu, którym się zajmuje, będzie można udac 
się do niego osobiście. 

Wywiad przeprowadziła Kinga Segieda 



Sportowe świry 

Moi kochani długo się zastanawiałam o czym napisać, żeby 
wzbudzić w Was ciekawość do przeczytania tego tekstu. No więc 
taadam przedstawiam Wam mój kolejny artykuł! Obecnie wielu 
młodych ludzi decyduje się na zdrowszą dietę oraz aktywność 

fizyczną. Każda z tych osób ciężko pracuje na swoją wymarzoną 
sylwetkę, ale czy wszyscy robią to z głową? 

Ile jest tu osób, którzy myślą bądź myślały nad tym żeby 
rozpocząć swoją przygodę ze zdrowym stylem życia? Ile razy 
pojawiało się stwierdzenie ''Od jutra dieta'' "od jutra nie jem 
słodyczy'' a motywacja pojawiała się tylko na chwilę, po czym 
znów wracaliście do tych samych nawyków żywieniowych? Nie 
ma na co czekać, wystarczy raz spróbować, a gwarantuję, że 
niczego nie pożałujesz! Jeśli chcesz coś w sobie zmienić to zrób 
to teraz, nie czekaj jutro. Zdrowy styl życia to nie przymus ani 
nie same wyrzeczenia i niedobre żarcie. Zdowy styl życia to cel 
sam w sobie. Istnieje mnóstwo zdrowszych wersji naszego 
ukochanego jedzenia i równie dobrze można się cieszyć jego 
pysznym smakiem. Należy też pamiętać, że zdrowa dieta musi 
iść w parze z dobrą kondycją fizyczną jak i psychiczną, a przede 
wszystkim zależy ona od rodzaju wykonywanego przez nas 
treningu. W którymś z postów najbardziej znanej trenerki Pani 
Ewy Chodakowskiej, zobaczyłam wpis, w którym zwróciła uwagę 
na to, że dążenie do perfekcji może stać się obsesją i nie mieć 
nic wspólnego ze zdrowiem. Dlatego też apeluje do Ciebie mój 
czytelniku NIGDY nie zgub umiaru, w tym co robisz, nie warto 
uzyskać efektów na pięć minut kosztem zdrowia. Jest więc 
ogromna różnica pomiędzy stawianiem zdrowia w kategorii 
priorytetu, a obsesją. Niektórzy ludzie właśnie tutaj popełniają 
błąd, dążą do wyimaginowanej perfekcji, stosując niebezpieczne 
dla zdrowia diety czy też trenując ponad normę...Uwaga! Należy 
Dbać o siebie z głową, tutaj ważną rolę odgrywa ROZSĄDEK! Moi 
drodzy trenujcie swoją silną wolę, trzymam za Was kciuki! 



Prawko 2018 

Od czerwca tego roku, dla wielu młodych i napalonych 
kierowców, zdanie prawa jazdy może być większym utrapieniem 
niż dotąd. 
Powszechnie mówi się o tym, że młodzi kierowcy (w wieku 18-24 
lat) powodują najwięcej zdarzeń drogowych. Faktem jest, że 
kierowcy w takim wieku ,mający małe doświadczenie w 
prowadzeniu pojazdów odpowiadają jedyne za 17% wszystkich 
zdarzeń drogowych, zatem nie aż tak dużo. Aby jeszcze bardziej 
zapewnić bezpieczeństwo na drogach zostanie wprowadzone 
siedem wyraźnych zmian, czy na lepsze? Raczej nie! 

Będzie trudniej, będzie ciężej, będzie drożej! 
1. Powróci zielony listek! Samochód, którym będzie poruszał się 
początkujący kierowca ,musi być oznaczony zarówno z przodu 
jak i z tyłu okrągłą nalepką ,która ma zawierać zielony liść 
klonowy. Taki symbol trzeba będzie mieć na samochodzie przez 
pierwsze 8 miesięcy od zdania egzaminu, niezależnie od tego, 
czy będziemy poruszali się autem swoim czy też znajomego,gdy 
zabierzemy go... z imprezy ! 
2. Dwa lata ograniczeń w "okresie próbnym" Są to między 
innymi surowsze ograniczenia prędkości oraz zielony listek. 
Dotyczą one wszystkich osób, które po raz pierwszy uzyskają  
prawo jazdy kategorii „B” po zmianach przepisów. 
3. Ograniczenia prędkości! Pierwsze 8 miesięcy -od odebrania 
przez kierowcę uprawnień - będzie dla niego udręczeniem ze 
względu na jazdę „zawalidrogi” po ulicy głównej. 



Ból przyszłych kierowców za 3,2,1… 
50 km/h w terenie zabudowanym (także w nocy i niezależnie od 
wskazań znaków drogowych) 
80km/h - na drodze lokalnej, poza terenem zabudowanym  
100 km/h - na autostradzie  
4. Zakaz podejmowania pracy jako kierowca przez 8 miesięcy! 
W tym okresie młody kierowca nie będzie mógł podjąć pracy 
zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w 
prawie jazdy kat. B 
Oznacza to, że dorabianie sobie jako kurier, kierowca UBERA, 
czy zwyczajny dostawca pizzy nie wchodzi w grę przez pierwsze 
8 miesięcy po odebraniu uprawnień. 
5. Obowiązkowy teoretyczny kurs doszkalający oraz 
obowiązkowe szkolenie praktyczne! 
100zł za kurs teoretyczny  
200zł za kurs praktyczny  
Zajęcia teoretyczne, trwające 2 godziny będzie można odbyć w 
naszym mieście Zamościu w placówce WORD .Natomiast 
praktyczne szkolenie będzie trwało godzinę, ma odbywać się w 
ośrodkach doskonalenia techniki jazdy. 
6. Możliwe przedłużenie okresu próbnego decyzją starosty! 
Decyzję o przedłużeniu okresu próbnego wydaje starosta. Okres 
próbny może zostać przedłużony o kolejne 2 lata, jeżeli w 
trakcie jego trwania kierowca popełnił dwa wykroczenia 
przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. 
7. Dwuletni okres próbny również dla piratów drogowych! 
Dwuletni okres próbny będzie obowiązywał również piratów 
drogowych, którym cofnięto uprawnienia do kierowania 
pojazdami za przekroczenie liczby 24 punktów karnych. W tym 
wypadku, kierowca zostanie skierowany na kurs reedukacyjny, 
który ma trwać 4 dni i kosztować ok 500zł. Jednak, jeżeli w 
ciągu 5 lat od ukończenia kursu - ponownie stracimy prawo 
jazdy - wrócimy do punktu startu czyli świeżaka z chęcią 
zrobienia prawa jazdy. 



Armia Krajowa 

Patronem naszej szkoły jest Armia Krajowa .W skład tej formacji wchodziły 
wszystkie wojska zaprzysiężone  w II RP.  Moja praca  ma na celu przybliżenie 
struktury polskiej armii podczas II wojny światowej. 

Niemcy hitlerowskie 1 września 1939r. wystąpiły zbrojnie przeciw Polsce 
zrywając jednocześnie pakt o nieagresji. W tym dniu wszystko  zostało odłożone  
na plan dalszy, głównym celem była obrona tego, co najważniejsze- Ojczyzny.  Po 
27 dniach nieustannej obrony Warszawa skapitulowała, chwilę później wszyscy, 
dla których losy Polski nie były obojętne , zobowiązali się do dalszej walki. 
Miesiąc po opanowaniu Polski przez okupanta, cała „podziemna ojczyzna” 
powiedziała: 

W obliczu Boga Wszechmogącego
i Najświętszej Marii Panny, Królowej Korony Polskiej,

kładę swe ręce na ten Święty Krzyż,
znak Męki i Zbawienia,

i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej
Rzeczpospolitej Polskiej,

stać nieugięcie na straży Jej honoru
i o wyzwolenie Jej z niewoli

walczyć ze wszystkich sił
– aż do ofiary życia mego.

Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej
i rozkazom Naczelnego Wodza

oraz wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej
będę bezwzględnie posłuszny,

a tajemnicy niezłomnie dochowam,
cokolwiek by mnie spotkać miało.

Tak mi dopomóż Bóg! 



Każda osoba, która złożyła przysięgę była zobowiązana do 
podjęcia działań mających na celu wyzwolenie Polski spod 
okupacji. Jednak na początku 1940 roku, struktura armii została 
całkowicie zniszczona. Dowództwo oraz oficerowie, którzy 
przeżyli kampanię wrześniową ,udali się na emigrację w celu 
dalszej walki z Hitlerem. 
W Paryżu utworzono polski rząd na emigracji, wkrótce został on 
szybko przeniesiony do Anglii. Przyczyną tego była 
natychmiastowa kapitulacja Francji. Na czele rządu stanął 
generał Władysław Sikorski, który miał plan na wyzwolenie 
Polski spod okupacji. 
Głównym założeniem Sikorskiego była pomoc na odległość dla 
okupowanej Polski. W tym celu dwóch kapitanów: Jan Górski 
oraz Maciej Kalenkiewicz rozpoczęło działania związane z 
utworzeniem jednostki spadochronowej , która miała realizować 
także zadania udziału w akcjach bezpośrednich. Tym oto 
sposobem rozpoczęło się szkolenie CICHOCIEMNYCH. 
Obecnie mianem CICHOCIEMNYCH „nowej generacji” określa się 
żołnierzy Grupy Reagowania Operacyjno Manewrowego 
(G.R.O.M). Selekcja do tego oddziału odbywa się niemal 
identycznie, jak 70 lat temu wyglądała selekcja naszych 
przodków do tak elitarnej grupy patriotów. 
W tym samym czasie, kiedy Rząd na emigracji snuł pomysły 
wsparcia Polski, pozostali żołnierze rozpoczęli tworzenie siatki 
konspiracyjnej. Skutkiem tego było powstanie ZWIĄZKU WALKI 
ZBROJNEJ (ZWZ). Z czasem struktura ZWZ została przemieniona 
w ARMIĘ KRAJOWĄ (AK). 



Jednak czym tak naprawdę jest Armia Krajowa? 
Armia Krajowa to symbol oporu przeciw niemieckiemu 
okupantowi. Jej głównym celem było przygotowanie zbrojnego 
powstania w celu uzyskania suwerenności, ale przede 
wszystkim w celu pokazania okupantowi, że pomimo iż POLSKA 
W TYM CZASIE NIE ISTANIAŁA, to jednak Polacy są w stanie 
poświęcić się i wystąpić przeciw Hitlerowi. Skutkiem tego było 
POWSTANIE WARSZAWSKIE. 
Wiele osób dyskutuje na temat Powstania Warszawskiego. Część 
z nich uważa, że powstanie było niepotrzebne. Efektem tego 
zrywu wolnościowego było całkowite zniszczenie miasta – po 
Warszawie pozostał jedynie kamień na kamieniu. Niektórzy 
jednak rozumieją głębszy sens powstania… Chodzi tutaj właśnie 
o pokazanie, że nawet na terenach okupowanych i dobrze 
zasilonych przez wojska niemieckie Hitler nie jest bezpieczny, a 
Polacy są w stanie stawić czoła okupantowi i poświęcić to, co 
najcenniejsze dla trzech wartości: Boga, Honoru i Ojczyzny... 
Dzisiaj jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może czerpać 
informacje z ust osób, które tworzyły tę historię. Sytuacja 
wewnętrzna państwa, jak i naciski z zewnątrz powodują, że 
ukazanie prawdziwej historii jest niewygodne dla innych, przez 
co powstaje wiele zakłamanych informacji. Obowiązkiem 
każdego z nas jest znać historię, ponieważ ona może się kiedyś 
o nas upomnieć. Narodowy Dzień Pamięci Zołnierzy Wykletych, 
Święto Odzyskania Niepodległości jak i inne narodowe dni 
pamięci są idealnym okresem do wspominania tego, z czego 
powinniśmy być dumni. 
Wiele osób niestety nie lubi klasycznego sposobu poznawania 
historii. Z pomocą jednak idą nam filmy i seriale historyczne, 
które moim zdaniem każdy Polak powinien obejrzeć. Również 
organizowane są liczne konkursy historyczne, jak i inscenizacje 
ważnych wydarzeń np. w Komarowie. Takie działania są 
idealnym sposobem, aby zachęcić wszystkich do poznania 
historii. 



Snapchat 

DRODZY SNAPOWICZE !!! 

CZY WIECIE JUŻ O ISTNIENIU SZKOLNEGO SNAPA? JEŚLI NIE, TO 
DODAWAJCIE GO POD NAZWĄ su.zsp3 LUB ZA POMOMOCĄ 
SNAPKODU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ PONIŻEJ. DZIELCIE SIĘ SWOIMI 
SZKOLNYMI PRZEBOJAMI I POKAŻCIE, ŻE SZKOŁA NIE MUSI BYĆ 
NUDNA ! :) 



TECHNIK INFORMATYK 

Nie możesz rozstać się ze swoim komputerem nawet 
na 5 minut? I jak mniemam godzinami bezsensownie 
wgapiasz się w monitor grając w gry lub przeglądając 
różne portale społecznościowe? Zostaw te gry i inne 
zabieracze czasu! Możesz spożytkować ten czas 
inaczej tak, aby sprawiał Ci jednocześnie 
przyjemność, ale też żeby wnosił coś do Twojego 
życia! Uwaga mój drogi Gimnazjalisto przedstawiam 
Ci profil, który jest naprawdę warty uwagi! 
Zapewniam Cię, że nie ma bezrobotnych 
informatyków, a Ty z pewnością odnajdziesz idealną 
dziedzinę dla siebie: urządzenia techniki 
komputerowej, sieci komputerowe, systemy 
operacyjne, bazy danych, serwery, aplikacje 
internetowe i mobilne, programowanie, tworzenie 
stron www, techniki pracy biurowej itd. Co więcej? 
Jest to jeden z zawodów technicznych, w których 
kobiety radzą sobie równie dobrze jak mężczyźni. 
Dlatego też, ten kierunek w naszej szkole również 
cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dziewcząt. 



TECHNIK 
TELEINFORMATYK 

Kierunek ten to połączenie umiejętności 
elektronika, informatyka oraz technika 
telekomunikacji! Co warto wiedzieć? Technik 
teleinformatyk buduje sieci teleinformatyczne. 
Obsługuje urządzenia sieciowe i nadzoruje ich 
pracę. Zapewnia on możliwość kominikacji zdalnej i 
przekazywania informacji między komputerami. 
Obecnie mamy naprawdę świetnych fachowców, 
szykuj się by być jednym z nich! W dzisiejszych 
czasach np. przez telefon komórkowy możemy 
sprawdzić monitoring czy też uruchomić pralkę w 
domu. A więc teleinformatyka na codzień przy 
zwykłych zajęciach domowych zapewnia nam 
komfort i bezpieczeństwo. 



Jesteś sportowym świrem? A może interesujesz się też 
biologią lub chemią? Uwaga Drogi gimnazjalisto! Klasa 
medyczno-sportowa, to w sam raz coś dla Ciebie! 
Przedmioty rozszerzone to: biologia, chemia, angielski, a 
przy okazji 10 godzin wf tygodniowo, powiedzcie czy 
może być jeszcze piękniej? Otóż odpowiedź brzmi tak! 
Klasa podzielona jest na dwie grupy: piłkę nożną oraz 
piłkę siatkową, a więc masz swobodny wybór grupy, do 
której chcesz należeć. Oczywiście, nie są to jedyne 
dyscypliny, na których skupiamy uwagę. Nasi uczniowie 
to prawdziwe sportowe świry!! 

 O CZYM WARTO JESZCZE WIEDZIEĆ? 
Nasza szkoła dysponuje dwoma salami gimnastycznymi 
(małą oraz dużą) siłownią, salą sportów walki i salą 
korekcyjną. Posiadamy również boisko trawiaste, nowo 
wybudowany plac parkour, a także istnieje możliwość 
korzystania z krytej pływalni. Każda lekcja jest pełna 
wrażeń, nie ma tu czasu na nudę! Nie bez powodu w 
nazwie wspomninamy o medycynie, po tym profilu masz 
szerokie pole manewru. Klasa ta otwiera drzwi do 
podjęcia studiów zarówno na kierunkach typowo 
medycznych, jak i na Akadiemii Wychowania Fizycznego. 
Jedynym warunkiem dostania się do klasy sportowej, jest 
pozytywne zdanie krótkiego testu sprawności fizycznej. 
Gwarantuję Ci, że nie pożałujesz wybierając się właśnie 
tutaj! To jak? Widzimy się w przyszłym roku? 

KLASA MEDYCZNO-
SPORTOWA 



TECHNIK ENERGETYK 

Wciąż zastanawiasz się na jakim profilu 
czułbyś/czułabyś się najlepiej? Przedstawiam Ci profil 
o szerokim wachlarzu możliwości zatrudnienia. Profil 
ten skierowany jest do osób, które mają wielki 
dylemat, co do wyboru konkretnej specjalizacji 
technicznej. Kto to jest technik energetyk? Jest to 
specjalista poruszający się w trzech dochodowych 
branżach: elektroenergetyce, ciepłownictwie oraz 
energetyce odnawialnej. Od 2018 roku PGE objęło 
patronat nad klasą o profilu Technik Energetyk. Nasza 
szkoła nawiązała z tą firmą ścisłą współpracę, dzięki 
czemu wiele zajęć i praktyk będzie się obdywać na 
specjalistycznych urządzeniach w obiektach firmy. Co 
więcej? Po ukończeniu szkoły wyróżniający się 
uczniowie otrzymają gwarancję zatrudnienia w 
lokalnych oddziałach PGE. 



Jeśli masz zdolności manualne i chcesz zdobyć 
praktyczny zawód techniczny to właśnie ten profil jest 
godny zainteresowania. Eektryk to zawód o bardzo 
szerokich możliwościach. Nasz kraj potrzebuje 
fachowców z tej branży, za granicą z takim 
wykształceniem rónież znajdzie się dla Ciebie praca! 
Technikum elektryczne przygototuje Cię do: 
projektowwania, montażu, naprawy instalacji 
elektrycznych oraz prac konserwacyjnych i naprawczych. 
Co więcej? Nauczysz się dokonywać pomiarów maszyn 
elektrycznych, a także przeprowadzania przeglądów 
technicznych, diagnozowania oraz wyszukiwania i 
usuwania szkód. Nauka na tym profilu trwa 4 lata. Nasza 
szkoła Zapewnia możliwość odbycia praktyk 
zawodowych, w wybranym przez siebie zakładzie. Nawet 
jeśli masz problem z ich znalezieniem, jak najbardziej 
służymy pomocą! Po ukończeniu szkoły absolwenci 
otrzymują: 
* świadectwo ukończenia technikum w zawodzie technik 
elektryk. 
* Po zdaniu egzaminu zewnętrznego-państwowego, 
otrzymują dyplom technika elektryka oraz suplement w 
języku angielskim uznawany w całej Unii Europejskiej. 

TECHNIK ELEKTRYK 



KLASA EUROPEJSKO-
ADMINISTRACYJNA 

Jeśli męczy Cię głód nauki i lubisz język angielski, a 
jego nauka sprawia Ci samą przyjemność, mamy 
coś w sam raz dla Ciebie!! Klasa europejska to 
grupa naprawdę świetnych i pozytywnie 
zakręconych ludzi! Pracujemy w małych grupach, o 
różnym poziomie zaawansowania! Jeśli boisz się, 
że masz ogromne zaległości z gimnazjum, nic się 
nie martw, tutaj bez problemu je nadrobisz! 
Wybierając ten profil będziesz miał 6-8 godzin j. 
aniegielskiego tygodniowo! Dzięki temu wyjdziesz 
na prostą, a efekty będą zadowalające, sam 
zdziwisz się jak bardzo. Przedmiotami 
rozszerzonymi w tej klasie są: j. polski, j. angielski 
oraz historia, a więc masz szerokie pole manewru, 
co do wyboru dalszej drogi kształcenia. 



Fotomutacja 

A kto to taki? 


