
www.studio-design.com.pl       facebook.com/studio.design.lodz



STUDIO DESIGN

Dyrektorem kreatywnym i głównym grafikiem STUDIA DESIGN jest absolwentka 
i obecna doktorantka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
Styl projektowy Izabeli Jurczyk kształtował się na gruncie typograficznych 
eksperymentów ze znakami literniczymi, fontami i tekstem. W konsekwencji 
stworzone prace wyróżniają się czystością przekazu połączoną z poczuciem 
harmonii i estetyki oraz stosowaniem niekonwencjonalnych i śmiałych rozwiązań 
w zakresie druku i uszlachetniania papieru. Ogromne doświadczenie w pracy 
z najróżniejszymi podłożami zarówno papierowymi, jak i polipropylenowymi sprawia, 
że Izabela Jurczyk podejmuje się projektów, które innym wydają się niemożliwe 
do zrealizowania.

W pracy projektowej OD 1998 roku z powodzeniem:

• kreuje marki nowych produktów, pomaga w odświeżaniu wizerunku marek już
istniejących

• tworzy katalogi
• opracowuje materiały reklamowe i akcydensy
• projektuje i realizuje materiały promocyjne i reklamowe wiodących firm papierniczych

międzynarodowych i polskich tworząc i realizując dla nich autorskie projekty
wzorników produktowych i kalendarzy.

• opracowuje ciekawe i oryginalne wydawnictwa albumowe związane ze światem
sztuki

• znajduje uznanie na międzynarodowych konkursach dla projektantów (w Polsce,
USA, Niemczech, Serbii, Francji, Włoszech)



WYSTAWA 
ŚWIATOWA  
EXPO 2015
W MEDIOLANIE



Ogromnym wyróżnieniem była możliwość prezentacji dorobku projektowo - wydawniczego na 
Światowej Wystawie Expo 2015 w Mediolanie.
Dopełnieniem aranżacji wystawy były specjalnie zaprojektowane i wykonane na to wydarzenie 
metalowo-papierowe drzewa. Drzewa stanowiły również element aranżacyjny na zewnątrz pol-
skiego pawilonu.
Projekt i realizacja na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi ekskluzywnego welcome box 
prezentującego produkty i firmy regionalne z sektora spożywczego obecne na Wystawie Światowej.



EXPO 2015 MILANO



EXPO 2015 MILANO



NAGRODY
Złota CHIMERA 2003 - Polska
Brązowy Layout roku 2007 DTP.PL - Polska
3 miejsce w International Design Awards Competition 2009 w Los Angeles
Złoto w Creativity International Awards 2010 - USA
Platyna w Creativity International Awards 2010 - USA
1 miejsce w kategorii Marketing Kit Design. The American Design Awards 2010 - USA
FACES OF DESIGN 2011 - Berlin
Vidical 2012 - brązowy medal - Polska
Design And Design 2013, 2015 - Francja
Srebrna Szpalta Roku 2014 - Polska
Brązowa nagroda - A’Design, 2015 - Włochy
Brązowa nagrod - ZoomArt, 2016 - Polska
Złoty Exlibris - 2016 - Polska
Nomincja w konkursie „Najpiękniejsza książka roku 2015” - Polska
Złota nagroda - A’Design, 2016 - Włochy
Srebrna nagroda - A’Design, 2017 - Włochy
Żelazna nagroda - A’Design, 2017 - Włochy
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GOLD
A’DESIGN
AWARD
MILAN 2016
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PRACA KONKURSOWA
LOGOTYP POLSKI NA WYSTAWIE 
ŚWIATOWEJ EXPO 2015
Projekt zajął czwarte miejsce w konkursie

Black
CMYK 0,0,0,100
RGB 0,0,0

Pantone 185
CMYK 0,100,100,0
RGB 230,0,30

a) wersja achromatyczna



PRACA KONKURSOWA
LOGOTYP MUZEUM
AZJI I PACYFIKU



PRACA KONKURSOWA
LOGOTYP EXPO 2022 ŁÓDŹ_LOGO/WERSJA KOLOROWA

wersja kolorowa / PL

wersja kolorowa / EN



PRACA KONKURSOWA
LOGOTYP EXPO 2022 ŁÓDŹ
_LOGO/WIZUALIZACJE/GADŻETY REKLAMOWE



PRACA KONKURSOWA
LOGOTYP EXPO 2022 ŁÓDŹ_LOGO/WERSJA KOLOROWA

wersja kolorowa / PL

wersja kolorowa / EN



_LOGO/WIZUALIZACJE

reklama prasowa

papier A4

broszury

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years 
old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a 
Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from 
sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the 
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Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from 
sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the 
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internet



THE WORLD BANK
Stała współpraca z Bankiem Światowym min. projekty i realizacje raportów, 
zaproszeń i materialów konferencyjnych. Identyfikacja (łącznie z projektem logo) 
konferencji AGING która odbyła się w 2014r w Monachium, w przygotowaniu 
identyfikacja kolejnej konferencji w Rydze.
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investment programs financed from the EU funds6. However, since 2004 the contribution of TFP appears to be weakening 
– picking up only in 2010-11, which may reflect more effective utilization of workers during the economic slowdown (as a 
result of significant lay-offs and cautious hiring, evidenced also by the strongly negative labor-market specific component). 
The contribution from the labor-market specific component has been mainly driven by changes in the unemployment rate 
and has been highly correlated with the economic cycle. Finally, the contribution from demographics has been small and 
positive, mainly due to an increasing share of working age population.

 Figure 2.3. Growth decomposition 1995-2012 (Percent)

Note: The contribution of labor to economic growth has been decomposed into two components: impact of demographics and labor market 
specific component. Demographics reflect changes in native population, cumulated net migration, and the share of working age population. 
Labor market specific component reflects changes in labor force participation rates of various groups of population, unemployment rate and 
the number of average hours worked.
Source: Staff calculations based on updated LAF database (available at http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/laf/index_en.htm).

53. Without decisive reform actions the main engines of growth, most importantly productivity growth, will 
lose steam. Poland’s high growth rates following the economic transition reflected to a large extent a rapid rise in TFP 
as productivity caught up with that of other countries at similar levels of GDP per capita. Economic liberalization, the 
privatization of state-owned enterprises, technology transfers from abroad, in part due to Poland’s increasing trade openness 
and integration in global value chains resulted in sustained productivity growth, as resources were reallocated toward more 
productive sectors and firms7. By the mid-2000s, however, productivity levels in countries of Central and Eastern Europe 
(CEE) were comparable to those of other emerging economies with similar income levels, and thus the transition-related 
catching-up process came to an end (EBRD, 2013). Productivity growth is currently mainly driven by efficiency gains within 
individual firms, and the productivity patterns resemble those of advanced market economies. Having successfully closed 
the gap, CEE economies including Poland are likely to grow more slowly in the future also due to the slowing of structural 
reform since mid-2000s, as well as to the political and social repercussions of the financial crisis and the low growth seen 
since 2008 (EBRD, 2013). Finally, the negative contribution of physical capital intensity to TFP can be an important drag in 

6 Poland’s average annual allocation of EU funds under the 2007-2013 fiscal framework was close to 3 percent of GDP annually. A similar allocation of EU funds 
is planned for 2014-20. Estimations show that these fund transfers should positively influence the GDP dynamics: the additional average annual GDP growth 
in Poland attained with the EU funds inflow is estimated at between 0.3 and 0.7 percentage points for 2004–15, depending on the model used (Institute for 
Structural Research 2013; Kaczor, Mackiewicz- Łyziak, and Michniewicz 2012; WARR 2013).

7 See also Alam, Casero, Khan, and Udomsaph (2008) for a detailed analysis of productivity developments in transition economies of Eastern Europe and the 
Former Soviet Union, including at the micro and firm level.

Poland 
Saving for Growth 

and Prosperous Aging

June 2014Poverty Reduction and Economic Management Unit

Europe and Central Asia Region

ОЦЕНКА СИТУАЦИИ, 
СВЯЗАННОЙ С 
НЕХВАТКОЙ ЭНЕРГИИ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
В ТАДЖИКИСТАНЕ

Окончательный отчет
ВСЕМИРНЫЙ БАНК
июнь 2014 года

меры политики для проведения 

социально-ориентированной 

реформы в энергетическом секторе





ŁÓDZKIE 
ENERGETYCZNE
Projekt logo, materiałów reklamowych i identyfikacyjnych oraz projekt aranżacji 
przestrzeni dla kongresu Łódzkie Energetyczne odbywającego się w Centralnym 
Muzeum Włókiennictwa w Łodzi oraz w hali Expo w Łodzi.
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OPEN HAIR FESTIVAL 
2015
Projekt i realizacja materiałów kongresowych i festiwalowych (palkaty, afisze, 
zaproszenia, katalog, mapa). W przestrzeni Teatru Miejskiego, podczas trwania 
kongresu „Marka miasta. Rzeczywistość czy kreacja?” prezentowane były również  
drzewa znane z wystawy Expo w Mediolanie, tym razem w wersji kolorowej. 





GRUPA PARADYŻ
Koncepcja, projekt, skład i realizacja katalogu referencyjnego produktów marki 
Ceramika PARADYŻ.





ŁÓDZKA SPECJALNA 
STREFA EKONOMICZNA
Projekt i realizacja materiałów identyfikacyjnych



SREBRNA
SZPALTA 2014
POLSKA



ŁÓDZKA KOLEJ 
AGLOMERACYJNA
Projekt i realizacja materiału promującego Zaplecze Techniczne  
oraz pociąg FLIRT3.
Broszura informacyjna z makietą Zaplecza Technicznego
oraz magnes-zakładka z wizerunkiem pociągu FLIRT3
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FILHARMONIA ŁÓDZKA
Projekt plakatu na otwarcie sezonu koncertowego 2013/2014
Projekt i realizacja zaproszenia/notesu na konferencję poświęconą budowie 
nowych organów.

15.11.2013 / PIĄTEK / 19.00

SALA KONCERTOWA 
KONCERT SYMFONICZNY NA INAUGURACJĘ 
 SEZONU KONCERTOWEGO 
2013-2014
Wykonawcy: 

Ivan Monighetti  – dyrygent, 
wiolonczela (artysta-rezydent)
Marta Boberska – sopran, 
Olga Maroszek – alt
Przemysław Baiński – tenor
Bartosz Szulc – bas
Orkiestra Symfoniczna  
i Chór Filharmonii Łódzkiej
Dawid Ber – przygotowanie chóru

Program: 

T. Dun – Elegy: Snow in June  
na wiolonczelę solo i czterech perkusistów 
J. F. Händel – Muzyka dla królewskich  
ogni sztucznych 
J. Haydn – Msza d-moll Nelsońska





FILHARMONIA ŁÓDZKA
Projekt i realizacja album z unikalnego na skalę światową wydarzenia, jakim jest 
zainstalowanie w jednej sali koncertowej dwóch rodzajów organów. Organów 
barokowych oraz organów romantycznych.
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FILHARMONIA ŁÓDZKA
Koncepcja i projekt monumentalnego albumu, który został wydany z okazji 
przypadających w 2015 roku setnych urodzin Filharmonii.







ZŁOTY EXLIBRIS
Książka „Filharmonia Łódzka. Spacer w przestrzeni, podróż w czasie” została 
nagrodzona Złotym Exlibrisem. Nominowana była również w konkursie 
„Najpiękniejsza książka roku 2015”



PATA 

INTERNATIONAL COURSES FOR PRINTMAKING AND TEXTILE ART
Projekt logo oraz materiałów promocyjnych i strony internetowej dla 
międzynarodowych warsztatów graficznych organizowanych przez ASP w Łodzi 
oraz KAUS Urbino

INTERNATIONAL SUMMER COURSES  PRINTMAKING AND TEXTILE ART

INTERNATIONAL SUMMER COURSES  PRINTMAKING AND TEXTILE ART

INTERNATIONAL SUMMER COURSES  PRINTMAKING AND TEXTILE ART

INTERNATIONAL SUMMER COURSES  PRINTMAKING AND TEXTILE ART

C/M/Y/K100

C100/M/Y/K100

C/M100/Y/K100

C/M/Y100/K100



CENTRUM NAUKI  
I SZTUKI 

Kompleksowy projekt identyfikacji zewnętrznej budynku Centrum Nauki i Sztuki 
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

P CENTRUM 
NAUKI I SZTUKI

CENTRUM 
PROMOCJI MODY

CENTRUM 
NAUKI I SZTUKI

CENTRUM 
PROMOCJI MODY
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_JURCZYK DESIGN / projekt  wraz z wizualizacją i opisem technicznym

Identyfikacja zewnętrzna budynku CNS komunikująca jego położenie na terenie ASP

PYLONY Z INFORMACJĄ KIERUNKOWĄ

ILOŚĆ - CZTERY SZTUKI
Wszystkie pylony mają ten sam wymiar
WYSOKOŚĆ - 2000 mm
SZEROKOŚĆ - 1000 mm
GRUBOŚĆ - 350 mm

Pylony wykonane na bazie aluminiowych profili
zabudowanych panelami z giętej płyty warstwowej
(Dibond lub równoważnik).
Panele wykonane w kolorze czerwonym i szarym
Grafika wyklejana z folii o trwałości na warunki zewnętrzne min. 5 lat
w kolorze białym.
Pylony posadowione na prefabrykowanych fundamentach
Głębokość fundamentów - około 500 mm
Waga pylonów - około 70 kg

Na grzbiecie pylonów, na górnym panelu umieszczona tabliczka z logotypami funduszy unijnych.
Biała tabliczka z płyty warstwowej z nadrukiem bezpośrednim lub nadrukiem wykonanym na folii samoprzylepnej.
Zadruk na folii zabezpieczony laminatem stałym zabezpieczającym wydruk od uszkodzeń mechanicznych i promienio-
wania UV.
Tabliczka przykręcona lub przyklejona do panelu pylonu.
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_JURCZYK DESIGN / projekt  wraz z wizualizacją i opisem technicznym

Identyfikacja zewnętrzna budynku CNS komunikująca jego położenie na terenie ASP

OZNAKOWANIE KIERUNKOWE UMIESZCZONE NA SZYBACH OD UL. G. PALKI
OZNAKOWANIE Z FOLII SAMOPRZYLEPNEJ 
DWA KOMPLETY

Materiały wykorzystane do oznakowania -  samoprzylepna folia ploterowa w kolorach: żółtym i niebieskim
Trwałość folii w warunkach zewnętrznych min. 5 lat
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SEMAFOR
Projekt książeczki dla celów promocyjnych filmu „Heart in the wall” 

A DARK STORY OF PASSION & LOVE WHERE 
THE CONVENTION OF TIME AND SPACE IS BROKEN

“Heart in the Wall” is the fi rst feature fi lm from the legendary Se-ma-for Studio, producer of the Academy 
Award winning stop motion short Peter and the Wolf (2007).

The Film is being prepared in co-production with Se-ma-for (Switzerland) & LooksFilm Germany.

Screen adaptation by Barry Purves (UK) / Victor Jaquier (CH/FR)
Main script writer: Mihaly Gyoureik (CH)
Based on idea by Balbina Bruszewska (PL)
Co-Writer: Balbina Bruszewska (PL)
Directors: Victor Jaquier (CH/FR) / Barry Purves (UK)
Polish Co-Director to be announced
Duration: 85 min.Ester Lobe 25 years oldEster Lobe 15 years oldFrederic Chopin 25 years oldFrederic Chopin 15 years old

CHARACTERS 
BY VICTOR JAQUIER

3

SZKOŁA FILMOWA  
W ŁODZI
Projekty i realizacje publikacji





URZĄD 
MARSZAŁKOWSKI  
W ŁODZI
Projekt wraz z realizacją ekskluzywnego welcome box 





URZĄD 
MARSZAŁKOWSKI  
W WARSZAWIE
MSODI (Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych)
Projekt logo oraz materiałów identyfikacyjnych. 





COBOUW
Kompleksowa obsługa projektowa polsko – holenderskiej spółki budowlanej 
CoBouw Polska Sp. z o.o.
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SKB
Kompleksowa obsługa projektowa firmy SKB



PGF
Kompleksowa obsługa projektowa firmy PGF



ROZUMIEMY, ŻE TO 
NA NAS SPOCZYWA 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
ZA PRZYGOTOWANIE 
CIEKAWEJ  
I NIEPOWTARZALNEJ 
OFERTY NAWET 
WÓWCZAS, GDY 
SPOTYKAMY SIĘ  
Z PARTNERAMI 
ZNAJĄCYMI SIĘ NA 
ZAGADNIENIACH 
GRAFIKI.



ANTALIS, PAPERLINX, 
EUROPAPIER
Kompleksowa obsługa projektowa i realizacyjna firm z sektora papierniczego 
(najwięksi dystrybutorzy produktów papierniczych w Polsce i Europie tj. Antalis, 
Europapier, Map, Zing (wcześniej Paperlinx))
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GOLD
A’DESIGN
AWARD
MILAN 2016
Projekt i realizacja nagradzanego w Polsce i na świecie kalendarza dla 
Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW)







_IZABELA JURCZYK













_IZABELA JURCZYK







GOLD
CREATIVITY
INTERNATIONAL
AWARD
USA 2010







PLATINUM
CREATIVITY
INTERNATIONAL
AWARD
USA 2010









BRONZE
A’DESIGN AWARD
MILAN 2015







PROJEKTY OPAKOWAŃ



LITTLE PRINCE
W roku 2013 rodzina soków premium powiększyła się o soki dla dzieci. Tak jak 
poprzednio zadaniem bylo wymyślenie nazwy, logo i projekty szat graficznych 
opakowań jednostkowych i zbiorczych oraz strona internetowa i projekty reklam.



QUEEN OF JUICE
2012 roku. Wykreowanie dla firmy Emig - wiodącego producenta soków 
owocowych - nowego brandu soków premium. Wymyślenie nazwy soków, 
zaprojektowanie logo, szaty graficznej opakowań jednostkowych i zbiorczych, 
projek i realizacja vip box oraz torby premium, strony internetowej, projekt 
reklam prasowych i internetowych. Projekt i zrealizowanie stoiska promocyjnego 
wykorzystanego na targach i eventach.







Firma JURCZYK DESIGN zachowuje wszystkie prawa do kopiowania wszelkich tekstów,  projektów grafi cznych , koncepcyjnych i oprogramowania będących własnością fi rmy JURCZYK 
DESIGN i niniejszym autoryzuje elektroniczne kopiowanie przez użytkownika opublikowanych tu dokumentów jedynie w celu przesyłania lub przeglądania informacji. Użytkownikowi 
nie wolno powielać, modyfi kować lub w inny sposób zmieniać jakichkolwiek plików zamieszczonych na tej stronie internetowej w celu ich rozpowszechniania, lub drukować informacje 
tu zawarte bez uprzedniego uzyskania na to pisemnej zgody od fi rmy JURCZYK DESIGN. Poza przypadkami wyraźnie określonymi powyżej, żadna z informacji tu zawartych nie może 
być interpretowana jako nadająca jakąkolwiek licencję czy też prawo do powielania, patentu lub znaku fi rmowego w ramach praw autorskich należących do fi rmy JURCZYK DESIGN.

Queen of juice premium / projekt stoiska Queen of juice na imprezę - Blog Roku 

_JURCZYK DESIGN / PORTFOLIO
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nie wolno powielać, modyfi kować lub w inny sposób zmieniać jakichkolwiek plików zamieszczonych na tej stronie internetowej w celu ich rozpowszechniania, lub drukować informacje 
tu zawarte bez uprzedniego uzyskania na to pisemnej zgody od fi rmy JURCZYK DESIGN. Poza przypadkami wyraźnie określonymi powyżej, żadna z informacji tu zawartych nie może 
być interpretowana jako nadająca jakąkolwiek licencję czy też prawo do powielania, patentu lub znaku fi rmowego w ramach praw autorskich należących do fi rmy JURCZYK DESIGN.
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Firma JURCZYK DESIGN zachowuje wszystkie prawa do kopiowania wszelkich tekstów,  projektów grafi cznych , koncepcyjnych i oprogramowania będących własnością fi rmy JURCZYK 
DESIGN i niniejszym autoryzuje elektroniczne kopiowanie przez użytkownika opublikowanych tu dokumentów jedynie w celu przesyłania lub przeglądania informacji. Użytkownikowi 
nie wolno powielać, modyfi kować lub w inny sposób zmieniać jakichkolwiek plików zamieszczonych na tej stronie internetowej w celu ich rozpowszechniania, lub drukować informacje 
tu zawarte bez uprzedniego uzyskania na to pisemnej zgody od fi rmy JURCZYK DESIGN. Poza przypadkami wyraźnie określonymi powyżej, żadna z informacji tu zawartych nie może 
być interpretowana jako nadająca jakąkolwiek licencję czy też prawo do powielania, patentu lub znaku fi rmowego w ramach praw autorskich należących do fi rmy JURCZYK DESIGN.

Queen of juice premium / projekt strony internetowej

_JURCZYK DESIGN / PORTFOLIO

_IZABELA JURCZYK



WYDAWNICTWA
Projekty i realizacje kilkudziesięciu albumów, katalogów i książek w większości 
poświęconych sztuce.

WYDALIŚMY REPRINT 
WŁOSKIEGO ALBUMU  
Z PRACAMI IGORA 
MITORAJA

















BRONZE
INTERNATIONAL
DESIGN
AWARD
USA 2009
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ZŁOTA CHIMERA
Złota CHIMERA 2003 za projekt mgazynu „Text&Cover”







I KILKADZIESIĄT INNYCH



FESTIWALE, TARGI, 
EVENTY, WYSTAWY, 
WARSZTATY
ŁÓDŹ DESIGN 2010, 2011, 2012
AD DAYS 2010
FOTOFESTIWAL 2011
KIDS LOVE DESIGN 2013
TARGI WIEDZY GRAFICZNEJ 2014
AMBASADA POLSKA W STRASBURGU 2011
EXPO 2015 MILANO
I WIELE INNYCH



FOTOFESTIWAL 2011
„Oprawa graficzna” FOTOFESTIWALU 2011. Przygotowanie min. projektu 
blisko 300 stronicowego katalogu, zaproszenia, mapki, biletu oraz druków 
wielkoformatowych i identyfikacyjnych



FOTOFESTIWAL 2011
Projekt i realizacja katalogu do wystawy „Tożsamość Fotografii” odbywającej się  
w ramach Fotofestiwalu







AD DAYS 2010
Projekt i realizacja w formie tapety, wystawy „International Festival of Advertising 
and Marketing White Square” 
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ŁÓDŹ DESIGN
Warsztaty dla dorosłych i dla dzieci
Indywidualna wystawa
Zaproszenia
Kalendarz



ŁÓDŹ DESIGN
Wystawa indywidualna



KIDS LOVE DESIGN
Warsztaty dla dzieci





AMBASADA POLSKA 
PRZY RADZIE EUROPY  
W STRASBURGU
Wystawa z okazji dwudziestolecia przyjęcia Polski do Rady Europy
Projekt i realizacja katalogu. Projekt i realizacja aranżacji przestrzeni wystawowej. 
Wykonanie prac prezentowanych na wystawie.





TARGI, EVENTY
Projekty i realizacje aranżacji przestrzeni targowej oraz organizacja i autorskie 
projekty eventów









ARANŻACJA WNĘTRZ
Projekty i aranżacje wnętrz, w tym również wnętrza użytkowe.





REZULTATEM 
PODEJMOWANYCH 
PRZEZ NAS STARAŃ 
JEST SUKCES 
KOMERCYJNY 
NASZYCH PARTNERÓW 
BIZNESOWYCH, JAK 
I WYSOKI POZIOM 
ARTYSTYCZNY 
PRZYGOTOWYWANYCH 
PRZEZ NAS 
PROJEKTÓW.




