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Ośrodek Spraw Azjatyckich Uniwersytetu Łódzkiego to
pierwszy w Polsce uniwersytecki think-tank skupiający
ekspertów w sprawach azjatyckich. Comiesięczne publikacje
w istotny sposób budują zrozumienie dynamiki Azji
Wschodniej a zespół Ośrodka stanowi zaplecze merytoryczne
dla prowadzonych działań politycznych i biznesowych w tym
regionie świata. Poprzez współpracę w międzynarodowym
konsorcjum EastAsiaNet oraz projekty realizowane w ramach
grantów NCN, KGHM, IDUB UŁ czy MSZ RP działania
Ośrodka wpisują się w panoramę azjatyckich centrów
badawczych w skali krajowej i międzynarodowej.
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W kontekście zmieniającej się rzeczywistości międzynarodowej
podejmowane przez Ośrodek Spraw Azjatyckich UŁ badania
polityki, gospodarki i społeczeństwa regionu Azji Wschodniej i
Azji Południowo-Wschodniej stanowią istotny wkład w
zrozumienie dynamiki tejże rzeczywistości. Zespół OSA to
ekspertki i eksperci mający doświadczenie studiów i pracy w
Chinach, Japonii, Korei Południowej czy Wietnamie.
Realizowane projekty i publikacje dowodzą, iż prace
prowadzone przez zespół spotykają się z dużym uznaniem w
obszarze naukowym a także są wykorzystywane w procesach
decyzyjnych, zarówno w przedsięwzięciach politycznych jak i
gospodarczych.
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O NAS
Ośrodek Spraw Azjatyckich (OSA) to pierwszy w Polsce uniwersytecki
think-tank zajmujący się problematyką Azji Wschodniej. Zespół Ośrodka
posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach azjatyckich, zebrane w
trakcie studiów w Chinach, Japonii, Korei Południowej i Wietnamie, następnie
w trakcie pracy akademickiej, doradztwie i tłumaczeniach. Analitycy Ośrodka
prowadzą badania i analizy poświęcone problematyce polityki
wewnętrznej i zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej, Japonii, Półwyspu
Koreańskiego i państw Azji Południowo-Wschodniej.
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ZESPÓŁ
W skład zespołu Ośrodka Spraw Azjatyckich wchodzą specjaliści
posiadający bardzo dobre przygotowanie merytoryczne oraz bogate
doświadczenie praktyczne połączone ze znajomością języków
azjatyckich. Współpracujemy z praktykami biznesu i polityki aktywnie
włączającymi się w kształtowanie relacji z podmiotami azjatyckimi. 
Działamy na rzecz wzmocnienia zaplecza merytorycznego administracji
państwowej i samorządowej oraz instytucji otoczenia biznesu i
przedsiębiorców współpracujących z partnerami azjatyckimi, identyfikacji i
wskazywania obszarów współpracy i wyzwań oraz uczestniczymy w debacie
publicznej na poziomie lokalnym, ogólnopolskim oraz europejskim.



adiunkt w KSA WSMiP UŁ; doktor w zakresie nauk o polityce; studia
języka chińskiego na Uniwersytecie Szantuńskim w Jinanie i Shifan
Daxue w Kunmingu; kierownik grantu IDUB UŁ; wykonawca w
grantach badawczych NCN, MSZ RP oraz KGHM Polska Miedź;
autor publikacji dotyczących problematyki chińskiej; specjalizuje
się w relacjach Chin z państwami Europy Środkowo-Wschodniej,
polityką Chin w przestrzeni poradzieckiej i najnowszej historii
Xinjiangu.

adiunkt w KSA WSMiP UŁ; doktor w zakresie nauk o polityce; studia
języka japońskiego na uniwersytecie Kwansei Gakuin; stypendysta
Fundacji Japońskiej; wykonawca w grantach NCN i MSZ; kierownik
RODM MSZ RP; wykonawca projektów szkoleniowo-doradczych z
zakresu rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii; specjalizuje
się w zakresie polityki klimatycznej Japonii, zmian społecznych oraz
kulturowych w Japonii oraz japońskiej polityki inwestycyjnej.

DR MARCIN SOCHA - analityk OSA UŁ

 

DR BARTOSZ KOWALSKI - analityk OSA UŁ

DR HAB. DOMINIK MIERZEJEWSKI - kierownik OSA UŁ 

profesor UŁ w KSA WSMiP UŁ; studia języka chińskiego na
Shanghai International Studies University; staż w the Heritage
Foundation w Waszyngtonie; wizytujący profesor w Chińskiej
Akademii Nauk Społecznych w Pekinie; kierownik i wykonawca
grantów NCN, Horizon 2020 oraz MSZ RP; specjalizuje się w
zakresie retoryki chińskiej dyplomacji, transformacji politycznej
ChRL oraz roli prowincji w chińskiej polityce zagranicznej.

中国

中国

0 3OŚRODEK SPRAW AZJATYCKICH

⽇本

DR JOANNA BECZKOWSKA - analityk OSA UŁ

adiunkt w KSA WSMiP UŁ; doktor w zakresie nauk o polityce;
magister kulturoznawstwa, studia języka koreańskiego na Korea
University w Seulu; wykonawca w projekcie RODM MSZ RP;
wykonawca w grancie IDUB UŁ; autorka publikacji poświęconych
kształtowaniu się koreańskiej tożsamości; specjalizuje się w
problematyce tożsamości narodowej Korei Południowej,
stosunków Korei Południowej z państwami Europy Środkowej oraz
relacji między koreańskich.

한국

@d_mierzejewski

 @BartekKowalski1

@MarcinSocha87

   @beczkowska_joan
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DR MATEUSZ CHATYS - analityk OSA UŁ

doktor w zakresie nauk o polityce; studia języka chińskiego na
Hainan University; stypendysta programu EU Window Chinese
Government Scholarship w Chinach; koordynator zespołu
wolontariuszy podczas szkoły letniej dla studentów z Chin
„Understanding Poland”; wykonawca w grantach NCN, MSZ i
KGHM oraz Horizon 2020; specjalizuje się w problematyce
dyplomacji ekonomicznej i polityce zagraniczna Chin wobec
państw ASEAN.

DR PRZEMYSŁAW CIBOREK - analityk OSA UŁ 

doktor w zakresie nauk o polityce; studia języka chińskiego na
TUST w Tianjinie; praktykant w Ambasadzie RP w Pekinie;
koordynator szkoły letniej dla studentów z Chin „Understanding
Poland”; wykonawca w grantach NCN, MSZ RP oraz KGHM; staż
w Sigur Center na George Washington University; specjalizuje
się w problematyce stosunków polityczno-gospodarczych
Chińskiej Republiki Ludowej z państwami Półwyspu
Bałkańskiego oraz polityki chińskiej w Organizacji Narodów
Zjednoczonych.

WSPÓŁPRACOWNICYWSPÓŁPRACOWNICYWSPÓŁPRACOWNICY
DR JOANNA CIESIELSKA-KLIKOWSKA, politolog i niemcoznawca, adiunkt w KSA WSMiP
UŁ; stypendystka DAAD na Technische Universität Chemnitz, wykładowczyni w szkole
letniej na Universität des Saarlandes w Saarbrücken; współpracuje z Otto-von-Guericke-
Universität w Magdeburgu; wykonawca w granatach NCN; specjalizuje się w niemieckiej
polityce zagranicznej w kontekście relacji niemiecko-chińskich oraz niemieckiego
postrzegania chińskiej aktywności w Europie.

DR MICHAŁ ZARĘBA, adiunkt w KSA WSMiP UŁ; doktor nauk politycznych; studia języka
wietnamskiego na Uniwersytecie Hanoi; organizator wypraw naukowych do Azji
Południowo-Wschodniej: Tajlandia, Malezja, Singapur, Indonezja; oraz do Tajlandii,
Birmy/Mjanmy, Malezji i Wietnamu; wykonawca projektu RODM MSZ RP oraz organizator
debat azjatyckich; specjalizuje się w zakresie hydropolityki w regionie Azji Południowo-
Wschodniej oraz zmian społecznych i gospodarczych w Wietnamie.

DR ADRIAN BRONA, wykładowca w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu
Jagiellońskiego, prowadzi badania Komitetów Prowincjonalnych KPCh finansowane przez
Narodowe Centrum Nauki w ramach programu Preludium, specjalizuje się w polityce
wewnętrznej i zagranicznej ChRL

  @mateusz_chatys

  @przemek_ciborek
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MGR JOANNA NAWROTKIEWICZ, absolwentka sinologii i prawa w ramach Kolegium
MISHS UW; laureatka Diamentowego Grantu; stypendystka Fundacji Rowny-Paderewski,
DAAD oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; absolwentka programu TFAS w
Waszyngtonie, w ramach którego studiowała na George Mason University; współpraca
m.in. z National Bureau of Asian Research i Fundacją Edukacji Polsko-Chińskiej, specjalizuje
się w narracjach historycznych i polityce historycznej ChRL.

Ośrodek Spraw Azjatyckich zaprasza studentów do
współpracy w ramach prowadzonych staży OSA. W trakcie
stażu praktykanci przygotowują materiały stanowiące
podstawę do publikacji OSA. Podstawowym zadaniem
studentów stażystów jest kwerenda i przygotowanie
materiałów związanych z aktualną sytuacją w Azji
Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

Kontakt w sprawie praktyk i staży:

OSA@uni.lodz.pl

https://www.uni.lodz.pl/pracownicy/dominik-mierzejewski
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MONITORY OSA

Monitory to szeroko zakrojony przegląd wydarzeń
politycznych, gospodarczych i społecznych zachodzących w
państwach Azji Wschodniej, opatrzony komentarzami
specjalistów Ośrodka. Publikujemy pięć comiesięcznych
opracowań: Monitor Chiński, Monitor Japoński, Monitor
Koreański, Monitor ASEAN oraz Polityka Chin w ONZ.
Miesięczniki te zawierają kompendium bieżących
wydarzeń, ze szczególnym naciskiem na aktywność państw
azjatyckich w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

BLOG/FOCUS OSA

Analizy wydarzeń politycznych i gospodarczych są
publikowane na bieżąco przez pracowników Ośrodka Spraw
Azjatyckich UŁ w formie komentarzy blogowych i Focusów.
Na łamach Blog OSA omawiana jest wewnętrzna sytuacja
polityczna i polityka zagraniczna Chin, Japonii i Korei.
Natomiast seria Focus OSA koncentruje się na krótkich
komentarzach odnośnie do aktywności Chin, Japonii i
Korei w państwach Europy Środkowej i Wschodniej,
Bałkanów Zachodnich oraz polityki wobec ASEAN.

PUBLIKACJEPUBLIKACJEPUBLIKACJE
OŚRODEK SPRAW AZJATYCKICH

Ośrodek Spraw Azjatyckich regularnie
publikuje analizy i komentarze:
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RAPORTY

Zespół Ośrodka Spraw Azjatyckich przygotowuje raporty i opracowania na zlecenie
władz centralnych, samorządowych oraz instytucji otoczenia biznesu.
Przygotowaliśmy raporty m.in. na zlecenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz przy wsparciu Ministerstwa
Spraw Zagranicznych RP i Fundacji KGHM Polska Miedź. Tematyka raportów
obejmowała zagadnienie inwestycji w energię fotowoltaiczną, promowanie produktów
rolnych województwa łódzkiego w Chinach oraz relacji polityczno-gospodarczych Chin
z państwami Europy Środkowej w wymiarze centralnym i lokalnym.

Opublikowane raporty są dostępne na:
www.osa.uni.lodz.pl/publikacje/raporty

https://www.osa.uni.lodz.pl/publikacje/raporty


COMMENTARY

W języku angielskim publikujemy komentarze do bieżących wydarzeń politycznych i
gospodarczych związanych z polityką wewnętrzną i zagraniczną Chin, Japonii i
Korei Południowej oraz państw ASEAN. Te krótkie formy wypowiedzi mają za
zadanie przedstawianie opinii ekspertów Ośrodka Spraw Azjatyckich szerszemu
gronu odbiorców w skali międzynarodowej.

                                                                                                      CAA PAPERS

Na łamach Centre for Asian Affairs Papers (CAA Papers) publikujemy bieżące
analizy wydarzeń w Azji. Opracowania te dotyczą przede polityki wewnętrznej w
Chinach i Japonii oraz aktywności zagranicznej obu państw, w tym ich
oddziaływaniu regionalnemu. Ponadto przybliżamy naszym czytelnikom dynamikę
rozwoju sytuacji na Półwyspie Koreańskim, a także zaostrzającą się rywalizację
chińsko-amerykańską w Azji Południowo-Wschodniej. W CAA Papers prezentujemy
szeroki zakres różnych idei i poglądów, stanowiących doskonałą platformę do
eksploracji nowych procesów zachodzących w regionie Azji Wschodniej. 
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CAA BRIEFS

Centre for Asian Affairs Brief (CAA Brief) to publikacje w języku angielskim, których
celem jest krótkie i przystępne przedstawienie współczesnych zmian i
procesów oraz interakcji międzynarodowych, które zachodzą w regionie Azji
Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Seria CAA Brief obejmuje również analizy
poświęcone politykom wewnętrznym państw azjatyckich i ich implikacjom dla
sytuacji w regionie. Publikacje te stanowią także formę rekomendacji dla władz
centralnych, lokalnych oraz Komisji Europejskiej.

DEBATY

AZJATYCKIE

                                                                   PODCASTY I DEBATY

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na wiedzę oraz debatę
publiczną o roli Azji w stosunkach międzynarodowych powstał
projekt "Debaty azjatyckiej Uniwersytetu Łódzkiego", który na ma na
trwałe wpisać się zakres społecznej odpowiedzialności nauki oraz
upowszechnienia badań naukowych. Projekt przewiduje nagranie
debat naukowych oraz podcastów. Tematyka oparta jest o badania
realizowane przez ekspertów z kraju i zagranicy. Forma
upowszechnienia badań online stanowi zarówno platformę dla
naukowców, służącą wymianie poglądów (debaty) i prezentacji
wyników badań (podcasty), jak i nowoczesną formę umożliwienia
szerokiemu gronu odbiorców dotarcie do wiedzy z zakresu nauk
społecznych.

Opublikowane debaty są dostępne na:
www.osa.uni.lodz.pl/publikacje/debaty-azjatyckie

https://www.osa.uni.lodz.pl/publikacje/debaty-azjatyckie


OPIS

GLOBALNA TOŻSAMOŚĆ CHIN
 Grant NCN OPUS 9 

Projekt badawczy „Idee i tożsamości w chińskiej polityce zagranicznej”
przedstawiaewolucję i zmiany zachodzące w Państwie Środka w
odniesieniu do dyskusji ideowych kształtujących międzynarodową
tożsamość Chin. Głównym celem projektu jest stworzenie modelu
opartego na rozważaniach konstruktywistycznych w oparciu o trzy
główne matryce tożsamościowe Chin w polityce zagranicznej:
państwowości, marksizmu-leninizmu i kultury.

OŚRODEK SPRAW AZJATYCKICH
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Ośrodek Spraw Azjatyckich realizuje projekty
badawcze związane z Azją:

WŁADZE LOKALNE W CHRL
Grant NCN OPUS13

 Projekt badawczy „Role władz lokalnych w chińskiej polityce
zagranicznej” analizuje ewolucję roli władz lokalnych w polityce
zagranicznej Chin w okresie reform i otwarcia po 1978 r. Ekonomizacja
chińskiej polityki zagranicznej oraz wzrost interakcji ze światem
zewnętrznym spowodowały wzrost konkurencji i rywalizacji między
chińskimi regionami a władze centralne musiały dynamicznie reagować
na potrzeby podmiotów lokalnych w polityce zewnętrznej. Projekt
oparty jest założeniu, iż wraz ze wzrostem interakcji zewnętrznej
aktorów lokalnych, rosła ich siła wewnętrznego oddziaływania, co
doprowadziło do konieczności centralizacji ich zadań w polityce
zagranicznej Chin w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku.

CHINY W PAŃSTWACH ROZWIJAJĄCYCH SIĘ
Grant NCN OPUS17

 Projekt badawczy „Inicjatywa Pasa i Szlaku w państwach rozwijających
się: Chińska Republika Ludowa jako podmiot multilateralny i
normatywny” jest odpowiedzią na szeroko zakrojone dyskusje na temat
rosnącej roli Chin w stosunkach międzynarodowych. Wykorzystując
analizy prowadzone przez zespół badawczy w Europie, Azji, Afryce i
Ameryce Łacińskiej, projekt przedstawia chińskie mechanizmy
multilateralne i odziaływanie normatywne w kontekście formatów:
ASEAN+1, 16+1 (format współpracy Chin z Europą Środkową i
Wschodnią), Forum Współpracy Chiny-Afryka (FOCAC) oraz Forum
Chiny-Ameryka Łacińska i Karaiby (China-CELAC).



CHRL-USA W DOBIE COVID-19
Grant Uniwersytetu Łódzkiego

 Projekt „Interakcje polityczno-gospodarcze Chińskiej Republiki Ludowej ze Stanami
Zjednoczonymi w dobie COVID-19” ma na celu wskazanie i analizę wyzwań dla liberalnego
porządku globalnego oraz wpływu pandemii na postępujące zmiany w układzie sił na
świecie. Celem projektu jest stworzenie mapy interakcji Chin i Stanów Zjednoczonych,
wpływających w decydujący sposób na redefinicję układu międzynarodowego. Punktem
wyjścia projektu jest analiza budowy przewag konkurencyjnych Chińskiej Republiki
Ludowej, która następuje w oparciu o rozwój nowych technologii w dobie „czwartej
rewolucji przemysłowej”

CHIŃSKI MULTILATERALIZM W STOSUNKACH CHRL-USA
 wsparcie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Celem badań jest identyfikacja przesłanek polityki zagranicznej
Chińskiej Republiki Ludowej wobec państw regionu Europy Środkowo-
Wschodniej w ramach mechanizmu współpracy 16+1, ze szczególnym
uwzględnieniem interakcji chińsko-amerykańskich. Badania
koncentrują na następujących zagadnieniach: w jakim stopniu polityka
Chin w Europie Południowej jest częścią polityki Chin wobec USA?; jak
oba mocarstwa mogą współpracować w szerszym obszarze korytarzy
transportowych Południe-Północ w Europie Środkowej i Wschodniej?;
jakie są główne motywacje państw Europy Środkowej i Wschodniej we
współpracy z Chinami? Projekt realizowany jest w współpracy z Sigur
Center for Asian Studies, Elliott School of International Affairs, George
Washington University.
.
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CHIŃSKA DYPLOMACJA WOBEC AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ
Granty Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

 Granty Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ
Projekt badawczy koncentruje się na zmianach w chińskiej polityce zagranicznej wobec Azji
Południowo-wschodniej, zachodzących od przejęcia władzy przez Xi Jinpinga w 2012r.
Celem projektu jest zbadanie w jaki sposób Chiny wykorzystują koncepcję patron-klient w
dyplomacji peryferyjnej wobec państw zaangażowanych w spór terytorialny na Morzu
Południowochińskim. Projekt jest realizowany we współpracy z ośrodkiem badawczym
S.Rajaratnam School of International Studies (RSIS) w Singapurze
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CHINY W EŚW I 16+1
 Finansowanie ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź

Zadaniem projektu badawczego „Aktywność gospodarcza i polityczna
Chińskiej Republiki Ludowej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej”
jest wyjaśnienie roli chińskiego mechanizmu multilateralnego 16+1 w
regionie EŚW oraz określenie jego efektywności. W tym celu
szczegółowej analizie poddano sferę deklaratywną formatu,
interpretując oficjalne komunikaty publikowane po szczytach szefów
rządów państw zaangażowanych w powyższy mechanizm współpracy. 
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Szczegółowe opisy projektów wraz z publikacjami:
www.osa.uni.lodz.pl/projekty

WŁADZE LOKALNE W FORMACIE 16+1
Wsparcie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Projekt badawczy „Interakcje władz lokalnych w formacie 16+1” analizuje sposób
wykorzystania administracji lokalnej przez władze centralne Chińskiej Republiki Ludowej do
działań międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem państw formatu 16+1. W
pierwszej kolejności zostały omówione działania chińskich władz lokalnych na arenie
międzynarodowej. Następnie zostały one skonfrontowane z aktywnością w ramach formatu
16+1, gdzie poddano analizie jakościowej wszystkie komunikaty wydane po szczytach
liderów formatów pod kątem nawiązań do interakcji pomiędzy władzami szczebla
lokalnego. 

SZKOŁA LETNIASZKOŁA LETNIASZKOŁA LETNIA

Ośrodek Spraw Azjatyckich jest również organizatorem
największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej szkoły
letniej dla partnerskich uczelni z Chin. Od 2017 roku w sumie
na Uniwersytet Łódzki przyjechało ponad 500 studentów oraz
nauczycieli akademickich z około 20 uczelni z Chińskiej
Republiki Ludowej. Studenci uczestniczyli w wykładach o
Polsce: historii, sztuce i tradycjach, a także wycieczkach
fakultatywnych do Warszawy, regionu łódzkiego oraz w
specjalnym oprowadzeniu przez przewodników po Łodzi. 

https://www.osa.uni.lodz.pl/projekty


WŚRÓD WYSTĄPIEŃ EKSPERTÓW OSA:

Komentarz w audycji Radia
TOK FM nt. wyborów
prezydenckich na Filipinach

11.05.2022 r.

Wywiad dla "300 Gospodarka" nt.
zaangażowania Republiki Korei
w Europie Środkowej

19.09.2022 r.

Komentarz dla brytyjskiego 
 "The New Statesman" nt.
współpracy chińsko-serbskiej

19.08.2022 r.
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Eksperci Ośrodka Spraw Azjatyckich współpracują z
mediami, udzielając wywiadów i komentarzy do
bieżącej sytuacji w Azji Wschodniej

Komentarz dla  South China
Morning Post na temat
wypowiedzi Li Zhanshu w Moskwie

15.09.2022 

Komentarz w audycji Radia
RMF24 na temat polityki
inflacyjnej w Japonii

7.05.2022 r.

Udział w podcaście "Bez
Paszportu" na temat polityki
zagranicznej Serbii

01.09.2022 r.



OPIS

ANALIZY I RAPORTY

SZKOLENIA DLA SAMORZĄDÓW

SZKOLENIA DLA BIZNESU

WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI

WSPÓLNE PROJEKTY Z INNYMI OŚRODKAMI

Ośrodek Spraw Azjatyckich działa na rzecz wzmocnienia zaplecza
merytorycznego administracji państwowej i samorządowej oraz
instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorców współpracujących z
partnerami azjatyckimi; identyfikacji i wskazywania obszarów
współpracy z Azją poprzez uczestniczenie w debacie publicznej na
poziomie lokalnym, ogólnopolskim oraz europejskim; wspierania i
rozwoju współpracy z Azją na poziomie obywatelskim i budowania
zrozumienia społeczeństwa do rozwoju kontaktów z państwami
regionu

OŚRODEK SPRAW AZJATYCKICH

WSPÓŁPRACAWSPÓŁPRACAWSPÓŁPRACA
Zespół ekspertów OSA, bazując na doświadczeniu i
wiedzy oferuje przygotowywanie analiz, raportów,
doradztwo oraz szkolenia i webinaria dla władz
samorządowych oraz instytucji otoczenia biznesu.
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KONTAKTKONTAKTKONTAKT
ul. Franciszkańska 1/5 (pok. 205)
91-431, Łódź
tel. 42 665 54 82

OSA@uni.lodz.pl

www.osa.uni.lodz.pl

@CAAUniLodz Ośrodek Spraw Azjatyckich UŁ

https://www.osa.uni.lodz.pl/
https://twitter.com/caaunilodz
https://pl.linkedin.com/company/o%C5%9Brodek-spraw-azjatyckich-uniwersytet-%C5%82%C3%B3dzki

