USŁUGI TURYSTYCZNE WAN-MAR
90-302 Łódź, ul. Sienkiewicza 145/1,
tel.: 42 632 02 22 fax: 42 632 01 95
e-mail: biuro@wan-mar.com.pl
Biuro czynne (pon.-pt.) w godz. 10 - 16
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kolonie i obozy młodzieżowe
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Katalog i zawarte w nim informacje stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

SIANOŻĘTY

KOLONIE (7-14 LAT) I OBÓZ (15-18 LAT)

KOŁOBRZESKIE
SPOTKANIE Z LATEM!
TERMINY TURNUSÓW 12 DNIOWYCH:
I TURNUS 23.06 – 04.07.2019
II TURNUS 05.07 – 16.07.2019
III TURNUS 17.07 – 28.07.2019
SIANOŻĘTY: kąpielisko nadmorskie, graniczy z Ustroniem
Morskim. To jedna z najpiękniejszych miejscowości turystycznych, oferująca nie tylko atrakcyjne formy wypoczynku, lecz
przede wszystkim piękne, piaszczyste plaże i dużą obecność
w powietrzu aerozolu morskiego. Polecany jest szczególnie
dzieciom cierpiącym na schorzenia dróg oddechowych.
ZAKWATEROWANIE: w ośrodku wczasowo-kolonijnym o dobrym standardzie jak na załączonych przykładowych zdjęciach,
położonym 150 m od plaży oraz przy ścieżce rowerowej Gąski-Kołobrzeg. Pokoje 4 osobowe z łazienkami i telewizorami oraz
dwupokojowe przejściowe studia (4+2) z łazienkami i telewizorami. Na terenie ogrodzonego obiektu znajdują się: jadalnia,
świetlica, sala dyskotekowa, basen letni, stół bilardowy, stół do
ping-ponga, trampolina, salka komputerowa z dwoma komputerami, wi-fi oraz rowery z kaskami. Około 100m od budynków
znajduje się ogrodzony od ulicy kompleks sportowy będący
własnością ośrodka: boisko do piłki nożnej i siatkowej, małe
boisko do koszykówki oraz miejsce na ognisko.
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 11 noclegów, trzy posiłki dziennie + podwieczorek (śniadania oraz kolacje w formie
bufetu, od obiadokolacji do śniadania + prowiant na drogę),
ubezpieczenie grupy NNW 2000zł (w TUiR Axa S.A.), dojazd
i powrót autokarem o standardzie turystycznym, wykwalifikowana kadra pedagogiczna, opieka medyczna, zajęcia z ratownikiem, program.
ŚWIADCZENIA NIE ZAWARTE W CENIE: Wszelkie nie wymienione wprost świadczenia w punkcie „Świadczenia zawarte
w cenie” są świadczeniami odrębnie płatnymi, w szczególności:
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, ubezpieczenie bagażu itp.
PRZEDSTAWIONA CENA IMPREZY: 1680 ZŁ Minimalna ilość podróżnych: 32
PROGRAM:
• wycieczka do Kołobrzegu - zwiedzanie takich atrakcji jak: port jachtowy i rybacki, Bazylika kontrkatedralna, Ratusz Miejski,
Pomnik Zaślubin Polski z Morzem, gra I Ty możesz zostać piratem- zabawy i konkursy o tematyce morskiej;
• rejs statkiem po Bałtyku;
• wycieczka do Wioski Hobbitów – a w niej mnóstwo atrakcji: gra terenowa „Drużyna Smoczego Jaja”, oraz warsztaty cysterskie- zajęcia manualne, w trakcie których dzieci poznają m. in. tajniki powstawania wełny, przędzenia i filcowania;
• wieczorne atrakcje - ognisko z pieczeniem kiełbasek, kalambury, zabawy terenowe, dyskoteki, kolonijne Talent Show, gry
integracyjne;
• aktywny wypoczynek - plażowanie, konkursy manualne i zręcznościowe, zajęcia sportowe, gra w piłkę nożną i siatkówkę.
• KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA NAGRODĘ NIESPODZIANKĘ!
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KOLONIE (7-14 LAT) I OBÓZ (15-18 LAT)

JASTRZĘBIA GÓRA
WAKACJE DLA
KOLEKCJONERÓW WRAŻEŃ!
TERMINY TURNUSÓW 12 DNIOWYCH:
I TURNUS 23.06 – 04.07.2019
II TURNUS 05.07 – 16.07.2019
JASTRZĘBIA GÓRA: położona na wysokim, 30 metrowym klifie, leży u nasady Półwyspu Helskiego, na wysuniętym najdalej
na północ skrawku Polski. Porośnięte bukowym lasem zbocza
z dwustuletnimi okazami drzew, urokliwy Lisi Jar oraz zapierające dech widoki stanowią o niezaprzeczalnej atrakcyjności
tej okolicy.
ZAKWATEROWANIE: w ośrodku o dobrym standardzie, jak na
załączonych przykładowych zdjęciach, posiadającym pokoje
2, 3, 4, 5 osobowe z łazienkami i telewizorami. Obiekt jest
trwale ogrodzony. Na terenie ośrodka znajdują się: namiot
letni – zadaszony, osłonięty z drewnianą podłogą, tenis stołowy, piłkarzyki, miejsce do: siatkówki, badmintona, unihokeja,
piłki nożnej na małe bramki, plac zabaw dla dzieci: huśtawka,
zjeżdżalnia, drabinki, miejsce i sprzęt do grillowania, ogród
i taras wypoczynkowy. Odległość od morza ok. 500 m.
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 11 noclegów, trzy posiłki
dziennie + podwieczorek (śniadania oraz kolacje w formie
bufetu, od obiadokolacji do śniadania + prowiant na drogę),
ubezpieczenie grupy NNW 2000zł (w TUiR Axa S.A.), dojazd
i powrót autokarem o standardzie turystycznym, wykwalifikowana kadra pedagogiczna, opieka medyczna, zajęcia z ratownikiem, program.
ŚWIADCZENIA NIE ZAWARTE W CENIE: Wszelkie nie wymienione wprost świadczenia w punkcie „Świadczenia zawarte
w cenie” są świadczeniami odrębnie płatnymi, w szczególności:
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, ubezpieczenie bagażu itp.
PRZEDSTAWIONA CENA IMPREZY: 1730 ZŁ
Minimalna ilość podróżnych: 32

PROGRAM:
• wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Trójmiasta - Główne Miasto w Gdańsku z Ratuszem Miasta, Bazyliką Mariacką
i Długim Targiem, przejście ul. Długą, Archikatedra na Oliwie, Gdynia- skwer Kościuszki i jego przedłużenie, Molo Południowe,
przy którym cumują legendarne statki-muzea, port jachtowy Gdyńska Marina;
• wycieczka autokarowa Mierzeją Helską – pokaz karmienia fok w fokarium, sesja fotograficzna na molo w Jastarni, spacer
w poprzek mierzei (od Zatoki do Bałtyku), spacer promenadą w Juracie, rejs statkiem po Bałtyku;
• piesza wycieczka na Latarnię Morską na Rozewiu oraz do Lisiego Jaru – cuda natury na własne oczy;
• poznajemy kaszubską kulturę: występ duetu kaszubskiego;
• wieczorne atrakcje - kaszubskie tany tany, grill z pieczeniem kiełbasek, kalambury, zabawy terenowe, dyskoteki, kolonijne
Talent Show, gry integracyjne;
• aktywny wypoczynek - plażowanie, konkursy manualne i zręcznościowe, zajęcia sportowe, gra w piłkę nożną i siatkówkę.
• KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA NAGRODĘ NIESPODZIANKĘ!
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POGORZELICA

KOLONIE (7-14 LAT) I OBÓZ (15-18 LAT)

POMORSKIE PASMO PRZYGÓD!
TERMINY TURNUSÓW 12 DNIOWYCH:
I TURNUS 02.07 – 13.07.2019
II TURNUS 14.07 – 25.07.2019
III TURNUS 26.07 – 06.08.2019
POGORZELICA: miejscowość leży wśród lasów liściasto - iglastych w gminie Rewal ok. 40 km od Kołobrzegu. Od zachodniej
strony przylega do Jeziora Liwia Łuża. Oprócz przepięknych
lasów, szerokich plaż i morza miejscowość stanowi doskonałą
bazę wypadową dla turystyki pieszej i autokarowej.
ZAKWATEROWANIE: w ośrodku wczasowo - kolonijnym w pawilonie murowanym o dobrym standardzie jak na załączonych przykładowych zdjęciach, usytuowanym w sosnowym
lesie wydmowym. Obiekt ogrodzony, położony z dala od
szosy, z bezpiecznym, wydzielonym miejscem do gier i zabaw na świeżym powietrzu. Odległość od morza ok. 200 m.
Przestronne, słoneczne pokoje 3, 4, 5 osobowe, incydentalnie 6 osobowe, wszystkie z łazienkami. Ośrodek dysponuje:
świetlicami przystosowanymi do prowadzenia zajęć rekreacyjnych, salą dyskotekową z telebimem, ekranem i profesjonalnym sprzętem nagłaśniającym, boiskami do plażowej piłki
siatkowej i piłki nożnej, stołami do tenisa stołowego, odkrytym basenem o wymiarach 20 m x 8,5 m..
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 11 noclegów, trzy posiłki dziennie + podwieczorek (śniadania oraz kolacje w formie
bufetu; od ciepłej kolacji do śniadania + prowiant na drogę),
ubezpieczenie grupy NNW 2000zł (w TUiR Axa S.A.), dojazd
i powrót autokarem o standardzie turystycznym, wykwalifikowana kadra pedagogiczna, opieka medyczna, zajęcia z ratownikiem, program.
ŚWIADCZENIA NIE ZAWARTE W CENIE: Wszelkie nie wymienione wprost świadczenia w punkcie „Świadczenia zawarte
w cenie” są świadczeniami odrębnie płatnymi, w szczególności:
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, ubezpieczenie bagażu itp.
PRZEDSTAWIONA CENA IMPREZY: 1820 ZŁ
Minimalna ilość podróżnych: 32

PROGRAM:
• wycieczka - zajęcia team-buildingowe – nowe, autorskie, czterogodzinne zajęcia oparte na współzawodnictwie i dobrej
zabawie. Koloniści podzieleni na drużyny będą musieli wykazać się kreatywnością, umiejętnością pracy w grupie, zgraniem
i hartem ducha by wspólnie osiągnąć jeden cel – zwyciężyć współzawodnictwo! Jest to połączenie gier i zabaw wymagających zręczności i sprawności fizycznej oraz umiejętności główkowania, a wszystko to pod okiem czujnych i zaangażowanych
w zabawę animatorów;
• wycieczka do Kołobrzegu - zwiedzanie takich atrakcji jak: port jachtowy i rybacki, Bazylika kontrkatedralna, Ratusz Miejski,
Pomnik Zaślubin Polski z Morzem, rejs statkiem po Bałtyku;
• wodne szaleństwo – rozgrywki piłki wodnej, zawody pływackie, a wszystko to pod opieką ratowników wodnych;
• wieczorne atrakcje- ognisko z pieczeniem kiełbasek, kalambury, karaoke, zabawy terenowe, dyskoteki, kolonijne Talent Show,
gry integracyjne;
• aktywny wypoczynek- plażowanie, konkursy manualne i zręcznościowe, zajęcia sportowe, gra w piłkę nożną i siatkówkę
• KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA NAGRODĘ NIESPODZIANKĘ!
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KOLONIE (7-14 LAT) I OBÓZ (15-18 LAT)

KROCZYCE
JURAJSKIE WAKACJE
DLA AKTYWNYCH!
TERMINY TURNUSÓW 12 DNIOWYCH:
I TURNUS 25.06 – 06.07.2019
II TURNUS 07.07 – 18.07.2019
III TURNUS 19.07 – 30.07.2019

PRZEDSTAWIONA CENA IMPREZY: 1500 ZŁ
Minimalna ilość podróżnych: 32

KROCZYCE: to miejscowość położona w centralnej części
pięknej Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w niedalekiej odległości od zamków w Mirowie, Bobolicach i Ogrodzieńcu, słynąca z malowniczych skał, czyli tak charakterystycznych dla
tych terenów ostańców.
ZAKWATEROWANIE: w pensjonacie o dobrym standardzie,
jak na załączonych przykładowych zdjęciach, pokoje 2, 3, 4, 5
osobowe z łazienkami i telewizorami. Na terenie kompleksu
budynków znajduje się: jadalnia, świetlica, bilard, mini boisko
sportowe do piłki nożnej, siatkówki, badminton, wyznaczone
miejsce do gier - plac zabaw dla dzieci, miejsce do grillowania.
350 metrów od obiektu znajduje się własny staw z rowerami
wodnymi, istnieje możliwość wędkowania. 400 metrów od
obiektu znajduje się centrum rozrywki z odkrytym basenem
i plażą oraz miejscem rekreacyjnym do gier i zabaw.
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 11 noclegów, trzy posiłki
dziennie + podwieczorek (śniadania oraz kolacje w formie bufetu, od obiadu do obiadu), ubezpieczenie grupy NNW 2000 zł
(w TUiR Axa S.A.), dojazd i powrót autokarem o standardzie turystycznym (autokar zostaje na miejscu do obsługi grupy), wykwalifikowana kadra pedagogiczna, opieka medyczna, opieka
przewodników, program
ŚWIADCZENIA NIE ZAWARTE W CENIE: Wszelkie nie wymienione wprost świadczenia w punkcie „Świadczenia zawarte
w cenie” są świadczeniami odrębnie płatnymi, w szczególności:
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, ubezpieczenie bagażu itp.

PROGRAM:
• Góra Zborów - piesza wycieczka z przewodnikiem wzdłuż skalnych labiryntów oraz zwiedzanie Centrum Dziedzictwa Przy-

rodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach;
• zwiedzanie Jaskini Głębokiej – wędrówka wśród podziemnych korytarzy pokrytych niezwykłymi stalaktytami i stalagmitami;
• wycieczka z przewodnikiem po Pustyni Siedleckiej, malowniczą Doliną Wiercicy ze Źródłami Zygmunta;
• wycieczka z przewodnikiem do Ojcowskiego Parku Narodowego – obszaru pełnego niesamowitych form skalnych: Brama Kra-

kowska, Dolina Prądnika, Maczuga Herkulesa, Grota Łokietka – jaskinia, w której według legendy ukrywał się przyszły król polski;
• zwiedzanie Muzeum Zapałek w Częstochowie – sztuka tworzenia zapałek możliwa do obejrzenia na własne oczy;
• wycieczka do Bochni – zabawa w podziemnych korytarzach kopalni soli – prawdziwy podziemny labirynt pod miastem,

przejazd do Krakowa – kąpiel w Parku Wodnym;
• wizyta w najbardziej znanych obiektach Jury- średniowiecznych zamkach: Mirów (ruiny) i Bobolice, zwiedzanie najokazal-

szych na Jurze ruin – Zamku Ogrodzieniec w Podzamczu oraz Grodu na Górze Birów – rekonstrukcji osady średniowiecznej;
• Od ziarenka do bochenka - poznanie tajników wyrobu i wypiekania chleba, samodzielny wyrób podpłomyków - warsztaty

edukacyjne;
• aktywne wakacje - wędrówki szlakami turystycznymi, kąpiele na basenie, pływanie na kajakach i rowerach wodnych, za-

jęcia sportowe, zabawy terenowe, gry zręcznościowe, konkursy manualne oraz quizy przystosowane do wieku i zainteresowań uczestników;
• wieczorne atrakcje - ognisko z pieczeniem kiełbasek, kolacja regionalna, kolonijne Talent Show, dyskoteki, wieczorne gry
na orientację z zadaniami.
• KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA NAGRODĘ NIESPODZIANKĘ!
5

ZAKOPANE

KOLONIE (7-14 LAT) I OBÓZ (15-18 LAT)

WAKACJE NA SZLAKU
DLA AKTYWNYCH
TERMINY TURNUSÓW 12 DNIOWYCH:
I TURNUS 25.06 – 06.07.2019
II TURNUS 07.07 – 18.07.2019
III TURNUS 19.07 – 30.07.2019
ZAKOPANE OLCZA: malownicza dzielnica Zakopanego, położona z dala od zgiełku i gwaru centrum miasta, graniczy
z Pardałówką. Miejsce to usytuowane jest przy wyjściu z Zakopanego na szlaki turystyczne oraz do Tatrzańskiego Parku
Narodowego. Z Olczy rozciąga się wspaniała panorama: od
Tatr Bielskich, przez Wysokie, Zachodnie aż po Gubałówkę.
ZAKWATEROWANIE: w pensjonacie o dobrym standardzie
jak na załączonych przykładowych zdjęciach, pokoje 3, 4, 5
osobowe i jeden pokój 6 osobowy – wszystkie z łazienkami
i telewizorami. W pensjonacie jest: świetlica, sala do dyskotek, stół do tenisa stołowego, przed obiektem jest szałas
góralski oraz ogrodzone miejsce do zabaw i gier: siatkówka,
piłka nożna, koszykówka.
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 11 noclegów, trzy posiłki
dziennie + podwieczorek (od obiadokolacji do śniadania + prowiant na drogę), ubezpieczenie grupy NNW 2000 zł i KL zagranica
5000 eu – w czasie pobytu na Słowacji (w TUiR Axa S.A.), dojazd
i powrót autokarem o standardzie turystycznym, (autokar zostaje
na miejscu do obsługi grupy), wykwalifikowana kadra pedagogiczna, opieka medyczna, opieka przewodników, program.
ŚWIADCZENIA NIE ZAWARTE W CENIE: Wszelkie nie wymienione wprost świadczenia w punkcie „Świadczenia zawarte
w cenie” są świadczeniami odrębnie płatnymi, w szczególności: PRZEDSTAWIONA CENA IMPREZY: 1520 ZŁ
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, ubezpieczenie bagażu itp. Minimalna ilość podróżnych: 32
PROGRAM:
KONIECZNIE ZABRAĆ WAŻNY PASZPORT LUB DOWÓD
• zwiedzanie z przewodnikiem Krakowa - tętniący życiem kulturalnym, prastary gród królewski, pełen zabytków architektury: Starówka, Barbakan, Brama Floriańska, Sukiennice;
• wycieczka do doliny Chochołowskiej. Przejazd kolejką Rakoń z Siwej polany do polany Huciska. Przejście do schroniska na
Wielkiej Polanie Chochołowskiej, po drodze mija się wywierzysko Chochołowskie jedno z krasowych źródeł Tatr Zachodnich oraz zabytkowe szałasy pasterskie;
• wycieczka do doliny Małej Łąki. Przejazd do Kościeliska stąd pieszo przejście w głąb doliny na Wielką Polanę Małołacką.
Przejście na Przysłop Kominiarski ( piękne widoki na Czerwone Wierchy), zejście do doliny Miętusiej i do Doliny Kościeliskiej, dalej do Kir;
• wycieczka do schroniska nad Zielonym Stawem Kieżmarskim – do jednej z najpiękniejszych dolin w Słowackich Tatrach
Wysokich otoczonej ścianami tatrzańskich szczytów;
• wycieczka na alarm, w trakcie której uczestnicy nauczą się jak właściwie zachowywać się w górach w trakcie trudnych
warunków: wyznaczanie kierunków stron i azymutu, znajdowanie tras górskich, udzielanie pierwszej pomocy, zakładanie
opatrunków i unieruchamianie kończyn za pomocą dostępnych środków;
• piesza wycieczka z Murzasichla – zwiedzanie kościółka, wąwozem do Małego Cichego;
• piesza wycieczka z bacówki na Piszczorach na Toporową Cyhrlę; Krupówki; Jaszczurówka; Wiktorówki, cmentarza na Pęksowym Brzyzku, Krzeptówki;
• 3 godzinna zabawa w termach w Białce Tatrzańskiej, wstęp do Parku Wodnego w Zakopanem;
• wieczorne atrakcje - ognisko z pieczeniem kiełbasek, uroczysta kolacja regionalna, dyskoteki, kolonijny Talent Show, wieczorne gry na orientację z zadaniami;
• aktywny wypoczynek - zajęcia sportowe, zabawy terenowe, konkursy manualne i zręcznościowe oraz quizy przystosowane do wieku i zainteresowań uczestników.
• KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA NAGRODĘ NIESPODZIANKĘ!
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KONINKI

KOLONIE (7-14 LAT) I OBÓZ (15-18 LAT)

PIENIŃSKA PRZYGODA
DLA AKTYWNYCH
TERMINY TURNUSÓW 12 DNIOWYCH:
I TURNUS 23.06 – 04.07.2019
II TURNUS 05.07 – 16.07.2019
III TURNUS 17.07 – 28.07.2019
KONINKI: to miejscowość wypoczynkowa położona u podnóża góry Tobołów, na obrzeżu Gorczańskiego Parku Narodowego. Stanowi doskonałą bazę wypadową dla pieszych
wycieczek w Gorce - jednego z piękniejszych widokowo pasm
Beskidu Wyspowego.
ZAKWATEROWANIE: w pensjonacie o dobrym standardzie jak
na załączonych przykładowych zdjęciach, całkowicie ogrodzonym, znajdującym się w bliskiej odległości od lasu i rzeki. Pokoje
2, 3, 4, 5 osobowe z łazienkami i telewizorami. Na terenie znajduje się: jadalnia, świetlica wyposażona w sprzęt audio, stół do
ping - ponga, piłkarzyki, miejsce zabaw dla dzieci, szałas góralski
z grillem, oświetlone boisko sportowe do piłki nożnej oraz siatkówki (wymiary: 50 x 25 m).
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 11 noclegów, trzy posiłki dziennie + podwieczorek (śniadania oraz kolacje w formie
bufetu, od obiadokolacji do śniadania + prowiant na drogę),
ubezpieczenie grupy NNW 2000 zł (w TUiR Axa S.A.), dojazd
i powrót autokarem o standardzie turystycznym (autokar zostaje na miejscu do obsługi grupy), wykwalifikowana kadra pedagogiczna, opieka medyczna, opieka przewodników, program.
ŚWIADCZENIA NIE ZAWARTE W CENIE: Wszelkie nie wymienione wprost świadczenia w punkcie „Świadczenia zawarte
w cenie” są świadczeniami odrębnie płatnymi, w szczególności:
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, ubezpieczenie bagażu itp.
PRZEDSTAWIONA CENA IMPREZY: 1690 ZŁ
Minimalna ilość podróżnych: 32

PROGRAM:
• Spacer szlakiem zielonym z kapliczki w Koninkach na Polanę Suchora, gdzie stoi najwyżej położone obserwatorium astro-

nomiczne w Polsce.
• Wycieczka do Czorsztyna – wieś najbardziej znana ze zbiornika wodnego i Zamku znajdującego się we wsi, rejs po jeziorze

Czorsztyńskim, wizyta w Zamku w Niedzicy, zapora – malowidło 3D Moc Żywiołów.
• Rabka – znane uzdrowisko, zwane również „Miastem Dzieci Świata”: Park Zdrojowy, wycieczka piesza na Orkanówkę,

zabawa w Rabkolandzie.
• Spacer z przewodnikiem na Turbacz – najwyższy szczyt Gorców.
• Wejście na Maciejową – jeden z Gorczańskich szczytów. Przejście wąwozem Papieskim na górę Wdżar – często nazywana

wygasłym wulkanem.
• 3 godzinna zabawa w termach w Białce Tatrzańskiej.
• Warsztaty z malowania na szkle, zwiedzanie pracowni malarskiej.
• wieczorne atrakcje - ognisko z pieczeniem kiełbasek, uroczysta kolacja regionalna, dyskoteki, kolonijny Talent Show, wie-

czorne gry na orientację z zadaniami;
• aktywny wypoczynek - zajęcia sportowe, zabawy terenowe, konkursy manualne i zręcznościowe oraz quizy przystosowa-

ne do wieku i zainteresowań uczestników.
• KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA NAGRODĘ NIESPODZIANKĘ!
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