
Biuro Turystyczne „Jaworzyna”
tel. 18 471 61 71 www.btjaworzyna.pl e-mail: biuro@btjaworzyna.pl

WYCIECZKI AUTOKAROWE
DATA WYCIECZKA GODZ. CENA

07.06.2023
środa

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ - ŚLADAMI CZARNYCH GÓRALI

18:30-21:30 60,00
Plenerowa biesiada przy ognisku w miejscu zabudowanym. Wesoła folklorystyczna impreza integracyjna w góralskim 
klimacie, doskonała zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w towarzystwie kapeli regionalnej. 
Menu: kiełbaska z dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda) oraz herbata. Impreza organizowana bez względu na 
pogodę! OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :)

07.06.2023
środa

WIEŻA WIDOKOWA W KORONACH DRZEW - KRYNICA ZDRÓJ
13:30-16:30 110,00

ulg:100
Przejazd autokarem do krynickiego kompleksu Słotwiny „Arena”. Wyjazd nowoczesną kolejką krzesełkową do platformy 
widokowej, spacer pierwszą w Polsce drewnianą ścieżką wśród koron drzew do wieży widokowej, skąd podziwiać można 
malowniczą panoramę Krynicy, Beskid Sądecki oraz Beskid Niski. Zjazd kolejką, powrót autokarem.

07.06.2023
środa

SŁOWACJA - BARDEJÓW - UZDROWISKO BARDEJOWSKIE KUPELE

13:30-19:00 65,00
Zwiedzanie zabytków Bardejowa, jednego z najstarszych miast Słowacji, w programie m.in: gotycka bazylika św. Idziego, 
rynek z ratuszem oraz otaczającymi kamienicami, doskonale zachowane mury obronne i baszty. Przejazd do Uzdrowiska 
Bardejowskie Kupele, spacer z przewodnikiem: pomnik cesarzowej Sisi oraz pijalnia wód mineralnych - możliwowść 
degustacji wody mineralnej (mile widziane własne kubki), czas wolny.

07.06.2023
środa

PIENINY POLSKO - SŁOWACKIE
13:30-20:00 120,00Przejazd do Szczawnicy. Wyjazd kolejką krzesełkową na Palenicę. Piesze zejście (piękna panorama na Sokolicę i Trzy 

Korony) do Leśnickiej Chaty (Słowacja). Czas wolny ok.1 godz. Przejście drogą pienińską do Szczawnicy. Czas przejścia ok. 
2,5 godz. Obowiązuje turystyczne obuwie!

07.06.2023
środa

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

13:30-20:30 115,00
ulg:105

Pobyt na kąpielisku termalnym Vrbov (3 godz.). Thermal Park Vrbov - całoroczny kompleks basenów zewnętrznych z 
siarkową wodą geotermalną, która dzięki swym unikalnym właściwościom uważana jest za jedną z najlepszych wód 
mineralnych w Europie Środkowej. Wody lecznicze Vrbova o temp. 26°C-38°C mają swe źródło na głębokości 2000m i 
zawierają minerały oddziałujące korzystnie na układ ruchowy, oddechowy, nerwowy, sercowo-naczyniowy i skórę. 
Doskonały relaks zapewniają zamontowane w basenach dysze z prądami bieżącej wody, które pozwalają rozluźnić 
napięte mięśnie oraz zregenerować siły. W drodze powrotnej postój przy granicy, możliwość zakupu słowackich 
przysmaków za złotówki.

07.06.2023
środa

TYLICZ - MUZEUM REGIONALNE - SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ
14:00-17:00 45,00Muzeum Dziejów Tylicza - historia i kultura regionu, najstarszy drewniany kościół katolicki w Beskidzie Sądeckim (1612 

r.), sakralna architektura współczesna na przykładzie Sanktuarium Matki Bożej Tylickiej, spacer dróżkami różańcowymi.

08.06.2023
czwartek

WĘGRY - MISZKOLC - KĄPIELISKO TERMALNE W GROTACH - REGION TOKAJ
08:30-21:30 190,00

ulg:180
Pobyt na kąpielisku termalnym w naturalnych skalnych jaskiniach Miszkolc Tapolca ok.3 godz. (baseny wewnętrzne o 
temperaturze wody 28°C-35°C.). Przejazd w okolice Tokaju do winnicy w miejscowości Tarcal. Degustacja 5 lampek 
oryginalnego węgierskiego wina z możliwością zakupu.

08.06.2023
czwartek

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

08:30-16:00 115,00
ulg:105

Pobyt na kąpielisku termalnym Vrbov (3 godz.). Thermal Park Vrbov - całoroczny kompleks basenów zewnętrznych z 
siarkową wodą geotermalną, która dzięki swym unikalnym właściwościom uważana jest za jedną z najlepszych wód 
mineralnych w Europie Środkowej. Wody lecznicze Vrbova o temp. 26°C-38°C mają swe źródło na głębokości 2000m i 
zawierają minerały oddziałujące korzystnie na układ ruchowy, oddechowy, nerwowy, sercowo-naczyniowy i skórę. 
Doskonały relaks zapewniają zamontowane w basenach dysze z prądami bieżącej wody, które pozwalają rozluźnić 
napięte mięśnie oraz zregenerować siły. W drodze powrotnej postój przy granicy, możliwość zakupu słowackich 
przysmaków za złotówki.

08.06.2023
czwartek

SŁOWACJA - PIENINY - SPŁYW DUNAJCEM - LEŚNICA

13:30-20:00 150,00
Przejazd w Pieniny Słowackie, spływ drewnianymi tratwami flisackimi jednym z najpiękniejszych przełomów rzecznych w 
Europie. Spływ ma swój początek w okolicach miejscowości Czerwony Klasztor, trwa w zależności od poziomu wody 1,5 - 
2 godz. i zakończony jest w Leśnicy. Czas wolny w malowniczo położnej "Chacie Pieniny", gdzie w czasie wolnym 
posmakować można potraw słowackiej kuchni góralskiej oraz zakupić regionalne przysmaki za złotówki.

08.06.2023
czwartek

WĘGRY - BUDAPESZT "POLAK WĘGIER DWA BRATANKI" - REJS STATKIEM

05:00-23:30 250,00
Zwiedzanie najbardziej reprezentacyjnych części stolicy Węgier (5 godz.): Plac Bohaterów, Bazylika św. Stefana 
(wewnątrz), Parlament (z zewnątrz) - symbol Węgier, jeden z najstarszych gmachów państwowych w Europie, Wzgórze 
Zamkowe - malownicza panorama miasta, kościół Macieja (z zewnątrz), Plac Świętej Trójcy, Baszty Rybackie. W 
godzinach popołudniowych widokowy rejs statkiem po Dunaju (1 godz.) oraz czas wolny (1 godz.)

08.06.2023
czwartek

SŁOWACJA - WYSOKIE TATRY - HREBIENOK - WODOSPADY - SZCZYRBSKIE JEZIORO

08:30-19:00 140,00
ulg:130

Przejazd do podtatrzańskiego kurortu Stary Smokowiec (wspaniałe widoki na Tatry Wysokie m.in. Łomnicę i Sławkowski 
Szczyt). Wyjazd naziemną kolejką szynowo-torową na przełęcz Hrebienok (1285 m n.p.m.). Piesza wędrówka górskim 
szlakiem turystycznym przez malowniczą Dolinę Zimnej Wody z pięknymi wodospadami i kaskadami. Odpoczynek przy 
Rainerovej Chacie - najstarsze schronisko w Tatrach Słowackich. Powrót na Hrebienok fragmentem Magistrali 
Tatrzańskiej. Zjazd kolejką do Starego Smokowc. Przejazd autokarem do Szczyrbskiego Jeziora - spacer oraz  czas wolny 
(1 godz.). Całkowity czas przejścia ok. 2 godz. Obowiązuje turystyczne obuwie!

09.06.2023
piątek

SŁOWACJA - PIENINY - SPŁYW DUNAJCEM - LEŚNICA

13:30-20:00 150,00
Przejazd w Pieniny Słowackie, spływ drewnianymi tratwami flisackimi jednym z najpiękniejszych przełomów rzecznych w 
Europie. Spływ ma swój początek w okolicach miejscowości Czerwony Klasztor, trwa w zależności od poziomu wody 1,5 - 
2 godz. i zakończony jest w Leśnicy. Czas wolny w malowniczo położnej "Chacie Pieniny", gdzie w czasie wolnym 
posmakować można potraw słowackiej kuchni góralskiej oraz zakupić regionalne przysmaki za złotówki.

Informacja o wycieczkach oraz zakup biletów: Cena zawiera:
Biuro Turystyczne „Jaworzyna” transport, usługę pilota-przewodnika
ul. Pułaskiego 4, Krynica-Zdrój bilety wstępu, ubezpieczenie KL i NNW
Czynne: 8:00 - 16:00 (pon-pt), 9:00 - 13:00 (sob) Bilety ulgowe:
tel. 18 471 61 70, 18 471 61 71 seniorzy powyżej 60 r.ż. oraz dzieci



Biuro Turystyczne „Jaworzyna”
tel. 18 471 61 71 www.btjaworzyna.pl e-mail: biuro@btjaworzyna.pl

WYCIECZKI AUTOKAROWE
DATA WYCIECZKA GODZ. CENA

09.06.2023
piątek

ZIEMIA SĄDECKA - STARY SĄCZ - LEŚNE MOLO NA MIEJSKIEJ GÓRZE
13:30-19:00 50,00Przejazd malowniczą Doliną rzeki Poprad przez Muszynę, Żegiestów i Piwniczną do Starego Sącza. Zwiedzanie zabytków 

oraz atrakcji turystycznych miasta, m.in. spacer ścieżką widokową Leśne Molo, Rynek, Zespół Klasztorny Sióstr Klarysek z 
XIII w, Ołtarz Papieski oraz muzeum związane z wizytą Ojca Świętego Jana Pawła II na Sądecczyźnie.

09.06.2023
piątek

SŁOWACJA - BACHLEDKA - ŚCIEŻKA W KORONACH DRZEW Z WIDOKIEM NA TATRY

13:30-20:00 180,00
ulg:170

Przejazd do słowackiej miejscowości Zdziar w Bachledovej Dolinie. Wyjazd nowoczesną kolejką gondolową na grzbiet 
Spiskiej Magury, spacer drewnianą, 600m  ścieżką wśród koron drzew do wieży widokowej skąd podziwiać można 
imponującą panoramę Tatr, Pienin, Gorców, Magury Spiskiej oraz Beskidu Sądeckiego, czas wolny (ok.1 godz.), zjazd 
kolejką. W drodze powrotnej postój przy granicy słowackiej, możliwość zakupu słowackich przysmaków za złotówki.

09.06.2023
piątek

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

13:30-20:30 115,00
ulg:105

Pobyt na kąpielisku termalnym Vrbov (3 godz.). Thermal Park Vrbov - całoroczny kompleks basenów zewnętrznych z 
siarkową wodą geotermalną, która dzięki swym unikalnym właściwościom uważana jest za jedną z najlepszych wód 
mineralnych w Europie Środkowej. Wody lecznicze Vrbova o temp. 26°C-38°C mają swe źródło na głębokości 2000m i 
zawierają minerały oddziałujące korzystnie na układ ruchowy, oddechowy, nerwowy, sercowo-naczyniowy i skórę. 
Doskonały relaks zapewniają zamontowane w basenach dysze z prądami bieżącej wody, które pozwalają rozluźnić 
napięte mięśnie oraz zregenerować siły. W drodze powrotnej postój przy granicy, możliwość zakupu słowackich 
przysmaków za złotówki.

09.06.2023
piątek

BOCHNIA - KOPALNIA SOLI - PRZEJAZD PODZIEMNĄ KOLEJKĄ

13:30-21:00 130,00
ulg:120

Zwiedzanie najstarszej Kopalni Soli w Polsce. Dzięki niespotykanej w skali światowej podziemnej ekspozycji 
multimedialnej zwiedzanie ma charakter podróży w czasie, podczas której życie kopalni toczy się tuż obok zwiedzających. 
Na zakończenie możliwość zakupu naturalnych produktów solnych. Ważne! Czas zwiedzania: 3 godz., temp. panująca w 
kopalni ok.16°C.  Zaleca się, aby zwiedzający zabrali ze sobą odpowiednią odzież oraz wygodne obuwie.

09.06.2023
piątek

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ - ŚLADAMI CZARNYCH GÓRALI

18:30-21:30 60,00
Plenerowa biesiada przy ognisku w miejscu zabudowanym. Wesoła folklorystyczna impreza integracyjna w góralskim 
klimacie, doskonała zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w towarzystwie kapeli regionalnej. 
Menu: kiełbaska z dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda) oraz herbata. Impreza organizowana bez względu na 
pogodę! OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :)

09.06.2023
piątek

WIEŻA WIDOKOWA W KORONACH DRZEW - KRYNICA ZDRÓJ
13:30-16:30 110,00

ulg:100
Przejazd autokarem do krynickiego kompleksu Słotwiny „Arena”. Wyjazd nowoczesną kolejką krzesełkową do platformy 
widokowej, spacer pierwszą w Polsce drewnianą ścieżką wśród koron drzew do wieży widokowej, skąd podziwiać można 
malowniczą panoramę Krynicy, Beskid Sądecki oraz Beskid Niski. Zjazd kolejką, powrót autokarem.

10.06.2023
sobota

PIENINY - SPŁYW DUNAJCEM - SZCZAWNICA

13:30-21:00 160,00
Przejazd w malownicze Pieniny. Spływ drewnianymi tratwami flisackimi jednym z najpiękniejszych przełomów rzecznych 
w Europie. Przeprawa łodziami o długości 16 km ma swój początek w miejscowości Sromowce Kąty, trwa w zależności od 
poziomu wody 2-2,5 godz. i zakończona jest w Szczawnicy, gdzie w czasie wolnym posmakować można potraw kuchni 
góralskiej oraz zakupić regionalne przysmaki.                                                            

10.06.2023
sobota

SŁOWACJA - ZAMEK W STAREJ LUBOWLI - WYŻNE RUŻBACHY - ZAKUPY

13:30-19:30 100,00
ulg:90

Zwiedzanie Zamku w Starej Lubowli – niezdobyta przez Szwedów, górująca nad Doliną Popradu twierdza, będąca dawną 
własnością znamienitego rodu Lubomirskich oraz miejscem ukrywania polskich klejnotów koronnych w czasie Potopu 
(obecnie replika). Przejazd do uzdrowiska Wyżne Rużbachy, spacer z przewodnikiem. W drodze powrotnej postój przy 
granicy, możliwość zakupu słowackich przysmaków za złotówki.

10.06.2023
sobota

ZWIEDZANIE KRYNICY-ZDROJU Z PRZEWODNIKIEM - OFERTA BEZPŁATNA

15:00-16:30 0,00
Spacer uliczkami kultowego uzdrowiska w towarzystwie lokalnego przewodnika. Gwarantujemy mile spędzony czas, 
ogrom przekazanej wiedzy, a wszystko z nutką humoru :) W programie zwiedzania najciekawsze punkty centrum miasta, 
m.in.: pomnik Jana Kiepury oraz Nikifora Krynickiego, Pijalnie Wód Mineralnych, Muzeum Nikifora (z zewnątrz), Bulwary 
Dietla, Park Zdrojowy. WAŻNE! Rozpoczęcie wycieczki przy siedzibie BT "Jaworzyna" (ul. Pułaskiego 4) Zapraszamy! (bez 
konieczności zapisywania się)

10.06.2023
sobota

MUSZYNA - RYNEK - RATUSZ - OGRODY BIBLIJNE - OGRODY ZMYSŁÓW

14:00-17:30 40,00

Zwiedzanie urokliwego Uzdrowiska Muszyna - położone w Dolinie rzeki Poprad, zachwyca krajobrazem oraz 
różnorodnością atrakcji turystycznych. W programie: Rynek z Ratuszem oraz częścią podziemną (m.in.więzienie i sala 
tortur), Ogrody Biblijne - adaptacja scen zawartych w Piśmie Świętym poprzez rzeźby, charakterystyczne elementy 
krajobrazu oraz kompozycje roślin występujących w Ziemi Świętej, Ogrody Sensoryczne z wieżą widokową - malownicze, 
sprzyjające relaksowi, pełne ciszy i spokoju miejsce zaprojektowane w taki sposób aby oddziaływać na wszystkie pięć 
zmysłów: węch, wzrok, dotyk, słuch i smak, Ogrody Baśni i Legend - cześć parku poświęcona tajemniczemu światu 
muszyńskich opowieści ludowych.

10.06.2023
sobota

SŁOWACJA - POPRAD AQUACITY - KĄPIELISKO TERMALNE

13:30-21:30 145,00
ulg:135

Zwiedzanie miasta Poprad, następnie pobyt na kąpielisku termalnym Poprad Aquacity (3 godz.) Do dyspozycji baseny 
zewnętrzne i wewnętrzne o temp. 28°C-38°C. Szereg atrakcji m.in.: sauna parowa, dysze wodne, stanowiska z 
hydromasażem, plac zabaw, całoroczne rury i zjeżdżalnie, 50m wewnętrzny basen pływacki, relaksacyjne baseny 
wewnętrzne typu jacuzzi, basen z  barem wodnm

Informacja o wycieczkach oraz zakup biletów: Cena zawiera:
Biuro Turystyczne „Jaworzyna” transport, usługę pilota-przewodnika
ul. Pułaskiego 4, Krynica-Zdrój bilety wstępu, ubezpieczenie KL i NNW
Czynne: 8:00 - 16:00 (pon-pt), 9:00 - 13:00 (sob) Bilety ulgowe:
tel. 18 471 61 70, 18 471 61 71 seniorzy powyżej 60 r.ż. oraz dzieci



Biuro Turystyczne „Jaworzyna”
tel. 18 471 61 71 www.btjaworzyna.pl e-mail: biuro@btjaworzyna.pl

WYCIECZKI AUTOKAROWE
DATA WYCIECZKA GODZ. CENA

11.06.2023
niedziela

BIESZCZADY - J. SOLIŃSKIE - REJS STATKIEM - KOLEJ GONDOLOWA - IWONICZ ZDRÓJ
08:30-21:30 175,00

ulg:165
Przejazd przez malowniczy Beskid Niski do Polańczyka, wejście na taras widokowy, przeprawa nowoczesną kolejką 
gondolową nad Jeziorem Solińskim, malowniczy rejs statkiem (1 godz.) oraz spacer do zapory wodnej. W drodze 
powrotnej zwiedzanie Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój - urokliwy zabytkowy kurort z pięknem dziewiczych krajobrazów w tle.

11.06.2023
niedziela

WĘGRY - BUDAPESZT "POLAK WĘGIER DWA BRATANKI" - REJS STATKIEM

05:00-23:30 250,00
Zwiedzanie najbardziej reprezentacyjnych części stolicy Węgier (5 godz.): Plac Bohaterów, Bazylika św. Stefana 
(wewnątrz), Parlament (z zewnątrz) - symbol Węgier, jeden z najstarszych gmachów państwowych w Europie, Wzgórze 
Zamkowe - malownicza panorama miasta, kościół Macieja (z zewnątrz), Plac Świętej Trójcy, Baszty Rybackie. W 
godzinach popołudniowych widokowy rejs statkiem po Dunaju (1 godz.) oraz czas wolny (1 godz.)

11.06.2023
niedziela

SŁOWACJA - WYSOKIE TATRY - HREBIENOK - WODOSPADY - SZCZYRBSKIE JEZIORO

08:30-19:00 140,00
ulg:130

Przejazd do podtatrzańskiego kurortu Stary Smokowiec (wspaniałe widoki na Tatry Wysokie m.in. Łomnicę i Sławkowski 
Szczyt). Wyjazd naziemną kolejką szynowo-torową na przełęcz Hrebienok (1285 m n.p.m.). Piesza wędrówka górskim 
szlakiem turystycznym przez malowniczą Dolinę Zimnej Wody z pięknymi wodospadami i kaskadami. Odpoczynek przy 
Rainerovej Chacie - najstarsze schronisko w Tatrach Słowackich. Powrót na Hrebienok fragmentem Magistrali 
Tatrzańskiej. Zjazd kolejką do Starego Smokowc. Przejazd autokarem do Szczyrbskiego Jeziora - spacer oraz  czas wolny 
(1 godz.). Całkowity czas przejścia ok. 2 godz. Obowiązuje turystyczne obuwie!

11.06.2023
niedziela

WĘGRY - MISZKOLC - KĄPIELISKO TERMALNE W GROTACH - REGION TOKAJ
08:30-21:30 190,00

ulg:180
Pobyt na kąpielisku termalnym w naturalnych skalnych jaskiniach Miszkolc Tapolca ok.3 godz. (baseny wewnętrzne o 
temperaturze wody 28°C-35°C.). Przejazd w okolice Tokaju do winnicy w miejscowości Tarcal. Degustacja 5 lampek 
oryginalnego węgierskiego wina z możliwością zakupu.

11.06.2023
niedziela

WIELICZKA - KOPALNIA SOLI

08:30-18:00 160,00
ulg:150

Zwiedzanie unikatowej w skali światowej Kopalni Soli "Wieliczka" W programie trasy turystycznej: solne rzeźby, 
majestatyczne konstrukcje ciesielskie, solankowe jeziora i przepiękne podziemne komory - w tym imponująca Kaplica św. 
Kingi. W czasie wolnym możliwość zakupu naturalnych wyrobów solnych. Ważne! Czas zwiedzania: 3 godz., dystans: ok.3 
km, temp. panująca w kopalni ok.17°C.  Zaleca się, aby zwiedzający zabrali ze sobą odpowiednią odzież oraz wygodne 
obuwie. Bilety ulgowe: seniorzy powyżej 65 r.ż. oraz dzieci.

11.06.2023
niedziela

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

08:30-16:00 115,00
ulg:105

Pobyt na kąpielisku termalnym Vrbov (3 godz.). Thermal Park Vrbov - całoroczny kompleks basenów zewnętrznych z 
siarkową wodą geotermalną, która dzięki swym unikalnym właściwościom uważana jest za jedną z najlepszych wód 
mineralnych w Europie Środkowej. Wody lecznicze Vrbova o temp. 26°C-38°C mają swe źródło na głębokości 2000m i 
zawierają minerały oddziałujące korzystnie na układ ruchowy, oddechowy, nerwowy, sercowo-naczyniowy i skórę. 
Doskonały relaks zapewniają zamontowane w basenach dysze z prądami bieżącej wody, które pozwalają rozluźnić 
napięte mięśnie oraz zregenerować siły. W drodze powrotnej postój przy granicy, możliwość zakupu słowackich 
przysmaków za złotówki.

11.06.2023
niedziela

DOLINA POPRADU - ŻEGIESTÓW - CERKIEW W ANDRZEJÓWCE

09:30-14:30 40,00
Przejazd malowniczą doliną rzeki Poprad do połemkowskiej wsi Andrzejówka. Zwiedzanie zabytkowej cerkwi p.w. 
Zaśnięcia Bogurodzicy z 1864r. Przejazd do Żegiestowa - Zdroju - urokliwa miejscowość przygraniczna, z kart historii 
znana jako elitarna perła uzdrowisk południowej Polski, obecnie z dumą odradzająca się z ruin, kurzu i zapomnienia.  W 
programie: spacer Parkiem Zdrojowym do Pijalni Wód Mineralnych "Anna" oraz punkt widokowy na charakterystyczne 
zakole Popradu tzw. Łopatę Polską.

Informacja o wycieczkach oraz zakup biletów: Cena zawiera:
Biuro Turystyczne „Jaworzyna” transport, usługę pilota-przewodnika
ul. Pułaskiego 4, Krynica-Zdrój bilety wstępu, ubezpieczenie KL i NNW
Czynne: 8:00 - 16:00 (pon-pt), 9:00 - 13:00 (sob) Bilety ulgowe:
tel. 18 471 61 70, 18 471 61 71 seniorzy powyżej 60 r.ż. oraz dzieci


