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& 
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Witam postanowiłem zrobić prosty poradnik do edytora dla 
tych którzy chcieli by się zapoznać  z podstawowymi 
możliwościami jakie daje nam edytor. Poradnik będzie 
opisywał to co ja potrafię zrobić w edytorze także proszę o 
wyrozumiałość . ( Pozdrawiam Robert18gol) 
 
1. Dobra to zaczniemy od uruchomienia Edytora Aby 
uruchomić Edytor wchodzimy w menu start ->wszystkie 
programy -> Emergency 4 -> Uruchom edytor (patrz .rys 1) 

 

 

(Rys 1.) 
 
 



 

Gdy uruchomi nam Się edytor pojawi nam się tak zwana 
siatka edytora (patrz rys.2) 

 

 
(Rys.2) 

 

I teraz w zależności co chcemy zrobić wybieramy 
odpowiednie zakładki może pokaże najpierw jak się dodaje 
nowe opcje do personelu i nowe wyposażenie Pojazdów. 
Na początku gdy mamy uruchomiony edytor wybieramy na 
górnym pasku tytułowym Modyfikations -> Mod który 



chcemy przerobić np. PL MOD gdy pojawi się okienko 
klikamy „YES” (patrz rys 2.1) 

 

 
 

(Rys 2.1) 
 

Gdy już załadowaliśmy interesujący nas MOD przechodzimy 
do dodawania nowych poleceń dla personelu żeby to zrobić 
trzeba wejść w zakładkę persons następnie wybieramy 
„postać” dla której chcemy dodać nowe polecenia (patrz rys 
2.2) 



 

(rys.2.2) 

Gdy mamy wybraną „postać” klikamy opcje Edit która 
znajduje się obok listy (patrz rys 2.2) po kliknięciu opcji Edit 
pojawi nam się kolejne okienko (patrz rys 2.3) 



 

(rys 2.3) 

Gdy pojawi się to okienko wybieramy w nim opcje Edit 
Commands  (patrz rys 2.3) po wybraniu tej opcji pojawi się 
kolejne okienko (patrz rys 2.4) 



 

(rys 2.4) 

Jak widać pojawiło się kolejne okienko z dwoma rubrykami 
a miedzy nimi są dwie strzałki w lewej rubryce są polecenia 
które można dodać a po prawej już dodane które można 
odjąć  (te strzałki są do dodawania lub odejmowania 
poleceń np. jak chcemy dodać plecenie to zaznaczamy 
polecenie po lewej stronie i klikamy strzałkę w prawo a jak 
chcemy odjąć to zaznaczamy polecenie po prawej i klikamy 
strzałkę w lewo)(UWAGA! Normalnych Strażaków jest 4 
rodzaje jeśli chcemy żeby dodane polecenie działało to to 
samo polecenie trzeba dodać wszystkim czterem strażakom) 
po wybraniu poleceń klikamy ok. i to wsio powinno dziać 



Teraz przejdziemy do dodawania nowego wyposażenia do 
pojazdów wiec tak jak wcześniej ładujemy mod który nas 
interesuje tylko że tym razem wchodzimy w zakładkę 
Vehicles wybieramy pojazd któremu chcemy dodać nowe  
wyposażenie i znów klikamy opcje Edit i wyskoczy kolejne 
okienko tak jak wcześniej (patrz rys 2.5) 

 

(rys 2.5) 

I jak już się pojawi to okienko to klikamy tym razem Edit 
Traits (patrz rys 2.5) po kliknięciu tej opcji pojawi się kolejne 
okienko (patrz rys 2.6) 



 

(rys 2.6) 

I są znów dwie kolumny do dodawania wyposażenia służy 
kolumna po prawej stronie (wystarczy wybrać co nas 
interesuje i kliknąć „ok”) wychodzimy z edytora i powinno 
wszystko ładnie działać. 

 

Teraz Może coś związanego z 
mapą 

(podstawowe koki) 



(jeśli chcemy zrobić mapę jako mod trzeba kliknąć w 
zakładce modyfications :„Create a New mod” następnie 
wyskoczy okienko i wpisujemy nazwę naszego moda) 

Więc robienie mapy czy przerabianie mapy nie jest wcale 
takie trudne jak by się mogło wydawać postaram wam się 
pokazać i opisać miej więcej jak się to robi.  oczywiście na 
samym początku trzeba uruchomić edytor ale już nie będę 
pokazywał jak to się robi bo pokazałem to i opisałem wyżej 
No Dora to zaczynamy zabawę ;)  
Na początku klikamy w  górnym pasku Tytułowym zakładkę 
map i wybieramy opcje load map (patrz rys 3) 

 

(rys 3) 



Następnie gdy się pojawi komunikat klikamy „NO” pojawi 
się kolejne okienko (patrz rys 3.1)  

 

(rys 3.1) 

W tym okienku klikamy po lewej stronie na podtytuł maps 
(2xLPM lub 1x LPM i „OK.”) gdy klikniemy  na maps to w 
rubryce obok pojawi się lista map wybieramy mapę którą 
chcemy załadować i wybieramy ok. (patrz. Rys 3.2) 



 

(rys 3.2) 

Po odczekaniu chwili pojawi nam się mapa z zabudowaniami 
i wydarzeniami. (patrz rys 3.3) 



 

(rys 3.3) 

Gdy tak załadujemy mapę to wszystkie obiekty można 
usunąć za pomocą  klawisza „DELETTE” na klawiaturze 
wystarczy najpierw zaznaczyć obiekt który chcemy usunąć 
i zrobić nową zabudowę( o zabudowie trochę później) tak 
robimy gdy chcemy zostawić wydarzenia na mapie które są 
oryginalnie i kiedy chcemy tylko zmienić zabudowę. 
Jeśli chcemy od nowa robić całą mapę  z własnymi 
wydarzeniami i ruchem (o ruchu tez trochę później) to 
wczytujemy samą teksturę mapy a robi to się tak 
Górny  pasek tytułowy w edytorze zakładka maps New map 
(patrz rys 3.4) 



 

(rys 3.4) 

Gdy to damy wyskoczą dwa okienka z  zapytaniem w 
pierwszym dajemy Yes w drugim NO następnie wczytujemy 
samą teksturę mapy. Teksturę mapy wczytujemy po przez 
kliknięcie klawisza F2 następnie wybieramy zakładkę Floor  i 
klikamy  Load Teksture (patrz rys 3.5)  



 

(rys.3.5) 

Po kliknięciu tej opcji pojawi się kolejne okienko w którym 
zaznaczymy maps (patrz rys 3.6) 



 

(rys 3.6) 

Następnie  gdy wybierzemy opcje Maps w tym dużym 
okienku pojawi się lista dostępnych ze tak powiem tekstur 
map (patrz rys 3.7) 



 

(rys 3.7) 

I wybieramy teksturę która nas interesuje jak już 
wybierzemy teksturę to klikamy na nią 2x LPM Lub po 
prostu zaznaczamy ją i klikamy ok. i czekamy aż się załaduje 
i jak widać załadowała nam się tekstura bez budynków 
ruchu i rzek itp. Itd. Po prostu sama tekstura (patrz rys 3.8) 



 

(rys 3.8) 

No dobra teraz się zajmiemy 
zabudową i kształtowaniem 
terenu. 
Dobra jeśli chodzi o edycje terenu jak widać na zdjęciu wyżej 
po kliknięciu klawisza F2 mamy takie malutkie okienko to w 
którym wczytywaliśmy teksturę i w nim są 4 Kolorowe mhm 
jak to nazwać? niech będą ramki no teraz tak: 
 



Różowa ramka – służy do podwyższania terenu 

Jasno niebieska ramka – Służy do obniżania terenu 

Szarawa ramka – Służy do równania terenu 

Żółta ramka – Służy do zaokrąglania czy inaczej wygładzania 
krawędzi  

Inne narzędzia terenu znajdują się w górnym pasku 
tytułowym edytora w zakładce Edit (patrz rys 4) 

 

(rys 4) 

Opcja Liquids – Służy do robienia rzek i morza  



Opcja Streets – Służy do wyznaczania trasy pojazdom 
ratowniczym ( ale o tym później) 

Resztę będziecie musieli sami rozgryźć co do czego służy 
ponieważ chce żeby był to łatwy poradnik a jak zacznę 
opisywać wszystko po kolei to może się skomplikować         
(a z rozgryzieniem reszty nie powinniście mieć problemów) 

No dobra teraz Moja ulubiona część 
zabawy z Edytorem a mianowicie 
zabudowa mapy  

Do zabudowy mapy służy Klawisz F1 gdy naciśniemy ten o to 
klawisz pojawi nam się okienko które się składa z 4 
zakładek:  Objects Vehicles Persons Houses (patrz rys 4.1) 

W zakładce Objects: znajduje się miedzy innymi: żywopłoty 
pozostałości po budynkach krzaki drzewa barierki wszystko 
co znajduje się na mapie po prostu. 

Zakładka Vehicles: Czyli pojazdy tu znajdują się wszystkie 
pojazdy występujące w grze cywilne jak i ratownicze  

Zakładka Persons: Po prostu personel Cywilny jak i 
ratowniczy ( nawet i człowiek „Ufo” się znajdzie w tej 
zakładce)  

Zakładka Houses: po prostu domy te otwarte jak i te 
zamknięte oraz sklepy. 



 

(rys 4.1) 

Czyli aby zrobić zabudowę wchodzimy w zakładkę  Objects 
Lub Houses (patrz rys 4.2(objects)  i 4.3(Houses) ) 



 

(rys 4.2) 

I jak na rysunku w zakładce Objects można dodać krzaki 
drzewa  garaże ogrodzenia oświetlenie uliczne znaki 
drogowe  kamienie  ekwipunek żywopłoty oświetlenie 
związane z robotami drogowymi no po prostu co nam się 
zachce. 



 

(rys 4.3) 

W Zakładce Houses można dodać domy sklepy ipt itd.  Jak 
widać na zdjęciu budynki produkcyjne no wsio co tylko nam 
się spodoba jeśli chcemy dodać tak zwane budynki otwarte 
czyli tam gdzie w grze można wejść do środka to takie 
budynki są pierwsze na liście a zwą się OpenHouse 

 

 

 

 



Jeśli chcemy ustawić pojazdy kolo domów sklepów czy drogi 
to zakładka Vehicles wybieramy pojazd który nas interesuje 
i ustawiamy go gdzie chcemy  pojazd można obracać  i dodać 
w jakim chcemy położeniu (patrz rys 4.4)  (pojazd obracamy 
przytrzymując LPM i obracają myszkę) 

 

(rys 4.4) 

Jeśli chodzi o personel czyli ludzi jak chcemy ich ustawić to 
tak samo jak pojazdy tylko ze wchodzimy w zakładkę 
Persons i wybieramy kogo chcemy ustawić (patrz rys 4.5) 



 

(rys 4.5) 

Ludziom czy zwierzętom  można dodać odpowiednią 
animację a służy do tego opcja prototypes gdy klikniemy ta 
opcje pojawi nam się kolejne okienko z postacią i będziemy 
mogli dodać do niej odpowiednią animacje która nas 
interesuje (patrz rys 4.6) 



 

(rys 4.6) 

To na tyle jeśli chodzi o podstawowe funkcje myślę że 
stawiania budynków pojazdów i ludzi dalej już powinniście 
się sami domyśleć co zrobić. 

Ruch Pieszych i Drogowy 

I tu się zaczynają „schody” przynajmniej u mnie ale 
postaram wam się opisać to co wiem. Jeśli chcemy zrobić 
ruch to zaczynamy od zrobienia ruchu pojazdom 
ratowniczym służy do tego Opcja Streets (patrz rys 5) 

 



 

(rys 5) 

Gdy klikniemy tą opcje pojawi nam się kolejne okienko gdy 
się ono pojawi klikamy New i możemy dodać nazwę lub 
zostawić taka co jest w tym okienku dodatkowo można 
wybrać czy ruch ma być dla pojazdów lądowych czy 
wodnych (patrz rys 5.1) 



 

(rys 5.1) 

Gdy klikniemy New pojawi się jeszcze jedno okienko w nim 
już nic nie zmieniamy. I myszką dodajemy ruch ( Uwaga ruch 
musi być prawo stronny!) (patrz rys 5.2) 



 

(rys 5.2) 

Te Małe kwadraciki na niebieskiej linii służą do ustawiania 
szerokości. (pokazałem tyle ile umiem sam zrobić ale mam 
nadzieje ze się przyda i rozjaśni co niektórym choć trochę 
edytor) Ruch pojazdów cywilnych, cywili jak i zwierząt robi 
się podobnie tylko ze służy do tego opcja Paths ( Patrz rys 
5.3)  



 

(rys 5.3) 

No i znów jak klikniemy opcje paths  to pojawi nam się 
okienko w którym można wybrać ruch: (patrz rys 5.4) 

Forward- najczęściej porusza się pojazd prawą stroną 

Backworad- a tu lewą  po ustawieniu tego pojazd wjeżdżał 
na przeciwny pas czyli zawracał 

Loop - (auta kręcą się w kółko) 

Ping Pong- wyznaczając prostą auto dojeżdża do końca drogi 
i pojawia się na jej początku(Fajne jak chcemy zrobić gęsty 
ruch uliczny) 



 

(rys 5.4) 

Po kliknięciu New pojawi nam się tak jak wcześniej kolejne 
okienko gdzie można zmienić Nazwę lub pozostawić tą samą  
i dodać ruch (patrz rys 5.5) 



 

(rys 5.5) 

Ruch Ludzi i zwierząt tak samo się robi jak ruch pojazdów 
cywilnych za pomocą opcji „paths” 

 

Jeszcze wam postaram się opisać  jak dodaje się dźwięki 
otoczenia na mapie otóż Służy do tego Opcja 
AmbientPolygons  (patrz rys 6) 



 

(rys 6) 

I jak już klikniemy tą opcje to pojawi się kolejne okienko w 
którym będzie można wybrać interesujący nas dźwięk (patrz 
rys 6.1) 



 

(rys 6.1) 

No i taka mała ciekawostka a mianowicie dźwięki które 
słyszymy w grze są zapisane w formacie VAW jeśli chcemy 
możemy dodać własne dźwięki do mapy tylko najpierw 
będzie trzeba je wkleić do folderu gdzie się znajdują 
standartowe dźwięki to jest Domyślnie. C:\Program 
Files\sixteen tons entertainment\Emergency 
4\data\Audio\Ambient  

 

Ustawienia mapy 



 

Jeśli chodzi o ustawienia mapy to jest między innymi  
-Śnieg 
-Deszcz 

-Burza 

-Mgła 

- Kamera itd.  

Do tego służy opcja Map Properties (patrz rys 7) 

 

(rys 7) 

 



 

No i gdy klikniemy na tą opcje to wyskoczy kolejne okienko 
w którym można ustawić proporcje właśnie burzy mgły czy 
deszczu lub śniegu (patrz rys 7.1) 

 

(rys 7.1) 

No to na tyle  

Na koniec mały Bonus 

Od Kolegi  

GAGAR 



NAPRAWA OSWIETLENIA   IVECO DAILY v2 / 
VOLVO FL 06 

1. Otwieramy edytor, ładujemy PL MODA . Wybieramy 
opcje VEHICELS – STRAZ  

W tym przypadku najłatwiej będzie skopiować działający 
reflektor z pojazdu SRW iveco daily v2. 

Aby skopiować reflektor trzeba zaznaczyć pojazd – Edit 
– Edit lights – szukamy potrzebnego reflektora 
oznaczonego jako LIGHT 35 – copy LIGHT  ( kopiujemy 
światło ). 

reszta reflektorów jest pod liczbami 36,37,38,39 

 



 

 

2.  szukamy pojazdu VOLVO FL  06  

Następnie wybieramy Edit – Edit LIGHTS -  
zaznaczamy PASTE LIGHTS ( wklejamy skopiowane 
światło ), które pojawi się na końcu listy. 

 



 

 

 

3. teraz wybieramy światło LIGHT 27 nasuwamy strzałkę 
myszy na białą linię która jest zaznaczona i 
przytrzymując LPM wysuwamy ją. Następnie musimy 
ustawić linię równo na środku reflektora  

 

 



 

 

Teraz wybieramy opcję ok.  

Tak samo robimy z resztą reflektorów.  I w drugim 
pojeździe iveco daily v2 

4. Tak wygląda naprawione oświetlenie którego 
wcześniej nie było ☺ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



JAK W  IVECO DAILY v2 ZROBIĆ PODŁĄCZENIE WĘŻA 

  

1.Otwieramy edytor / ładujemy PL MODA / vehicels / straż / 
wybieramy pojazd ( jelcz 422 ) 

Klikamy Edit / Edit children   

Kopiujemy nasadę z jelcza 422 

1. klikamy zakładkę Edit superstructs 

2.wybieramy nasadę 

3.nasada powinna zrobić się czerwona 

4. kopiujemy klikając na opcję copy. 



 

 

 

 

2.wklejamy i umieszczamy nasadę 

1.Klikamy Edit / Edit children   

2.klikamy opcję Edit superstructs 

3.klikamy paste ( wklejamy nasadę ) 

4. wklejona nasada 

5. tak wygląda nasada musimy umieścić ją tak samo jak jest 
na zdjęciu . 



 

 

 

 

 

 

3.  teraz musimy zmienić opcję wozu  

 



 

 

1.wybieramy opcję Edit trats 

2. pojawia się nowe okno 

3. musimy zmienić opcję zaznaczoną na czerwono z 
frefigthers RW na firefighters GTF 

Tak jak poniżej 

 



 

 

4. teraz musimy usunąć światła po maszcie oświetleniowym  

Więc wybieramy zakładkę Edit / Edit lights  



 

 

1.wybieramy zakładkę Edit 

2. zakładka Edit lights 

3. wybieramy światła masztu liczby  17 18 19 20 

4 zaznaczamy opcje remove ( usuń ) 

Dajemy ok. 

Nasad jest schowana pod otwieraną żaluzją 

Otwieramy żaluzję podłączamy wąż i lejemy wodę ;D 

I można bawić się w grze 



 

 

 

 

 DODAWANIE ŚWIATEŁ BŁYSKOWYCH   

Najlepiej będzie skopiować działające światło  

1.Odpalamy edytor /  ładujemy PL MODA / vehicels / straż / 
światło skopiujemy z iveco daily v2 

2.Wybieramy pojazd ( iveco daily v2 )  następnie Edit / Edit 
lights  wybieramy światło  w tym wypadku 26,29 i kopiujemy 
klikając copy Light 



Pamiętajmy ze w każdym wozie każdy kogut ma inna liczbę 
trzeba patrzeć ta białe przecinające się kreski które pokazują  
jakie jest światło w danym miejscu 

 

 

 

 

3.Wybieramy pojazd ( np. volvo FL06 )  następnie Edit / Edit 
Light 

4.Wklejamy światło klikając opcje paste Light 



Światło pojawia się na dole listy 

5.Teraz musimy ustawić przecinające się linie równo na 
środku koguta dajemy ok. i światło działa 

Tak robimy za każdym razem z każdym kogutem który chcemy 
zmienić. 

 

 

 

PODMIANA  ( DODANIE )BELKI  NA  KOGUTY  

 

 



1.Otwieramy edytor / ładujemy PL  MODA / vehicels / straż  
wybieramy pojazd w którym chcemy zamienić belkę na 
koguty lub na odwrót ) Edit  

 

2. Usuwamy belkę lub koguty  

Wybieramy 

1  Edit children 

2 Edit doors 

3 szukamy belki  

4 usuwamy belkę ( remove ) 

 

 



 

 

3.Wklejamy belkę lub koguty i ustawiamy na dachu  

Wybieramy 

1 belkę lub kogut jakim chcemy z listy 

2 wklejamy dając Add 

3 pojawia się nowa belka (najprawdopodobniej pod wozem) 



 

 

Teraz musimy ją ustawić na dachu aby to zrobić najeżdżamy 
na belkę ( kogut ) strzałką i przytrzymujemy LPM co daje 
możliwość przesuwania na boki  ( ßßßß àààà )  aby belkę 
przesunąć w górę lub duł  przytrzymujemy LPM + ALT )     

Aby obrócić  belkę o 360 przytrzymujemy PPM . 

 

Pamiętajmy , że w nie których pojazdach nie da się usunąć 
kogutów ponieważ są razem z wozem  

 



4 dokładnie ustawiona belka  

 

5. Możemy  tym samym sposobem dodać stroboskopy  

 

 

 

 

6.Teraz aby w nowo ustawionych kogutach lub belce ( 
stroboskopy ) migały światła błyskowe  



Należy je ustawić tak jak jest opisane w poprzedniej części 
poradnika  

 

  

 

 

 

 

 

 

PRZYKŁADY 

 

 



 

 

 

 

 

DODANIE OPCJ WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA KOGUTÓW ORAZ 
OTWIERANIA ŻALUZJI                      W GRZE DLA STARA 244 Z 
DZIAŁKIEM WODNYM 

Po wybraniu stara 244 z działkiem wodnym  klikamy Edit / 
Edit commend 

2 wybieramy 3 opcje 

VCmdblaulicht – włączenie wyłączenie kogutów 

VCmdcloseSpecialDoor 

VCmdopenSpecialDoor 

3 dodajemy nowe komendy dla wozu  

4 komendy pojawiają się w wozie 

 

 



 

Teraz musimy zrobić żeby w starze otwierała się żaluzja 

1 Edit children 

2 edit doors 

Wybieramy door02 

3zmieniamy opcje drzwi z none na special 

 

 

 

 



 



 

 

 Jak widać pojawiły się nowe opcje  

 

A TERAZ NIESPODZIANKA  

JAK PRZNIEŚĆ POJAZD Z MODU DO MODU  

( PAMIĘTAJMY, JEŻELI PRZENOSIMY POJAZD Z MODU DO 
MODU TO TYLKO I WYŁĄCZNIE NA UŻYTEK WŁASNY ) 

 



1. Przykład ford transit straży pożarnej. 

1.Wchodzimy w PL MOD 0.85 szukamy folderu models / 
vehicels / straz /  

Ford transit 001 

Kopiujemy caly folder i wklejamy w to samo miejsce w PL 
MOD 99.1  

2. Wchodzimy w PL MOD 0.85 szukamy folderu Units / 
vehicels / fire departament / 109 transit 

Kopiujemy caly folder i wklejamy w to samo miejsce w PL 
MOD 99.1  

3. . Wchodzimy w PL MOD 0.85 szukamy folderu Prototypem 
/ vehicels / straż /  

Transit 001_wheel01 

Transit001 

Tranist001_door01 

Transit001_door02 

Transit001_door03 

Kopiujemy te 5 plików  i wklejamy w to samo miejsce w PL 
MOD 99.1  

 

2. Odpalamy edytor  powinien być ford transit. Model będzie 
bez belki , koguta , stroboskopów  i kół nic nie szkodzi. 



1. Belkę , koguta oraz stroboskopy wklejamy jak w 
poprzedniej części poradnika 

3. Koła  

1 edit 

2 edit children 

3 wybieramy koło ( A transit-wheel ) 

4 dodajemy ( add ) 

5 ustawiamy koła w miejsc w którym powinny być 

( koła ustawia się tak jak koguty czy belkę ) 

 



4. Teraz aby nasz model znalazł się w grze musimy dodać taką 
linijkę  

<vehicle 
prototype="mod:Prototypes/Vehicles/Straz/transit001.e4p" 
count="5" /> 

W pliku freeplaybase 

Otwieramy PL MODA 99.1 / folder Specs / szukamy pliku 
freeplaybase i otwieramy go za pomocą notatnika dodajemy  

<vehicle 
prototype="mod:Prototypes/Vehicles/Straz/transit001.e4p" 
count="5" /> 

tam gdzie mamy straz 

Jak zrobiliśmy wszystko dobrze to pojazd powinien być w grze 
☺ 

Niestety nie będzie fotki przy wyborze pojazdu  

 

5.teraz musimy dodać sygnały dźwiękowe 

Otwieramy PL MODA 99.1 / folder scripts / game / command 
/ otwieramy plik SOSI 

Dodajemy taka linijkę  

Linijka musi być umieszczona pod nazwą RW4 

 



Gotowa linijka do wklejenia  

const char PROTO_RW5[] = 
"mod:Prototypes/Vehicles/Straz/transit001.e4p"; 

teraz schodzimy niżej  gdzie linijki będą oznaczone 
kombinacją jak poniżej  

 

 Gotowa linijke do wklejenia   

  if (StrCompare(v.GetPrototypeFileName(), PROTO_RW5) == 
0) 

     { 

      soundID = 
Audio::PlaySample3D("mod:Audio/FX/Sirens/zura_new_yel
p.wav", CarPos, true); 

      

                                } 

 

 

Również musimy zamieścić powyższą kombinację  pod 
nazwą RW4 

 

 

 



 

Mamy nadzieje że dzięki temu poradnikowi nasz „ulubiony” 
edytor choć trochę stal się zrozumiały i pomógł wam w 
opanowanie podstawowych funkcji edytora.  

Pozdrawiamy Robert18gol & GAGAR 




