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AZJA  ŚRODKOWA: Turkmenistan – Uzbekistan – 
Tadżikistan – Kirigistan - Kazachstan   
 
Trasa: (TURKMENISTAN) Aszchabad – Nisa – Anau – Darwaza - 
Kune Urgench (UZBEKISTAN) Chiwa – Buchara – Gijduvan - 
Samarkanda – Taszkent (TADŻIKISTAN) Chodżent - Jezioro 
Iskanderkul – Duszanbe (KIRGISTAN) Biszkek – Issyk Kul – 
Karakhanide Balasagun – Bokonbaeva - Barscoon – Jety Oguz – 
Karakol (KAZACHSTAN) Ałamty - Jezioro Issyk – Astana        
 

Turkmenistan jest uznawany za jeden z najbardziej niezbadanych i fascynujących krajów Azji, gdzie 
znajduje się wiele wykopalisk archeologicznych, w tym także wpisanych na listę UNESCO. W miastach 
lśnią szkła drapaczy chmur i złote kopuły pałaców, rodem z „Baśni tysiąca i jednej nocy”.  
 
Uzbekistan – nazwa kraju pochodzi od chana Uzbeka (1312-1342), jednego z przywódców Złotej Ordy, 
mongolskiej armii, która przemierzywszy w XIII w. środkową Azję i wschodnią Europę, założyła tu swoje 
państwo. To „Mezopotamia Azji Środkowej”, położony między dwoma wielkimi rzekami, Syr-darią na 
północy i Amu-darią na południu. 
 
Tadżykistan – Góry Pamir przez długi czas były znane jako „dach świata”, to region o zapierającej dech 
scenerii i miejsce współistnienia wielu kultur. Podążanie śladami starożytnych kupców, pielgrzymów i 
odkrywców, pozwoli nam poznać region w znacznym stopniu odizolowany od świata, gdzie w każdej z 
wiosek ludność posługuje się innym dialektem i pielęgnuje odrębne tradycje, kultywowane od pokoleń. 
 
Kirgistan – to mała republika wysoko w górach, kraj pełen tajemnic, w którym mieszają się ze sobą 
legendy i historia. Prawdziwym skarbem kraju są jego mieszkańcy. Kirgizi są niezwykle przyjaźni i 
wszystkich witają z otwartymi ramionami.  
 
Kazachstan – to kraj Kazachów, którzy nazywają siebie „wolnymi ludźmi”. Historia tego rejonu, 
znajdujących się tutaj niegdyś państw sięga I tysiąclecia p.n.e. Kraj ten, często kojarzony z przymusowymi 
przesiedleniami Polaków, warto zobaczyć, tak ze względu na zachwycającą, niezniszczoną jeszcze 
przyrodę, jak i wspaniałe zabytki różnych kultur. 
 
Największe atrakcje: / TURKMENISTAN 

 Aszchabad – surrealistyczna stolica Turkmenistanu, wzniesiona z białego marmuru 

 Antyczna Nisa – pozostałości po stolicy Wielkiego Królestwa Partów 

 Mary – ruiny starożytnego miasta Merv (UNESCO) 
 

Największe atrakcje: / UZBEKISTAN 

 Taszkent – stolica Uzbekistanu, miasto 17-u medres 

 Chiwa – pałac Tash Hauli, dawna siedziba Chana 

 Buchara - „Miasto-Muzeum” 

 Samarkanda – najstarsze miasto świata i Registan – najszlachetniejszy plac 
 
Największe atrakcje: / TADŻIKISTAN 

 Duszanbe – nowoczesna stolica; dawny sowiecki Stalinabad 

 Chodżent – drugie co do wielkości miasto Tadżikistanu 

 Jezioro Iskanderkul – jedna z największych atrakcji turystycznych kraju 
 
Największe atrakcje: / KIRGISTAN 

 Biszkek – stolica Kirgistanu 

 Malownicze jezioro Issyk-Kul 

 Ruiny starożytnego miasta Balasagun  

 Wąwóz Barscoon – spotkanie z myśliwym (sokolnikiem) wykorzystującym do polowań orła   

 Wąwóz Jety Oguz – imponujące formacje skalne z czerwonego piaskowca 
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Największe atrakcje: / KAZACHSTAN 

 Katedra Zenkova – druga najwyższa w Azji drewniana budowla, wzniesiona bez użycia gwoździ 

 Nowoczesna Astana 
 

PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa – Aszchabad (-/-/-) 
Wylot z Warszawy, przelot do Turkmenistanu. 
 
Dzień 2 Aszchabad - Nisa (S/-/K) 
Przylot do Aszchabadu, przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Po śniadaniu zwiedzimy jedną z 
największych atrakcji Turkmenistanu – antyczną Nisę, która była niegdyś stolicą Wielkiego Królestwa 
Partów, istniejącego 2300 lat temu. Osada nie była typową fortecą, ale luksusowym centrum starożytnych 
cywilizacji. Partowie odparli wojska Aleksandra i przetrwali, z następującymi po sobie dynastiami w Nisa, 
aż do mongolskiego oblężenia w XIII w. Powrót do Aszchabadu i zwiedzanie miasta nazywanego 
“miastem miłości”, stolicy Turkmenistanu, starożytnego państwa z kilkutysięczną historią. Miasto jest 
otoczone przez pustynię Kara-Kum i góry Kopet Dag. Aszchabad jest jedną z najnowocześniejszych stolic 
w Centralnej Azji oraz, z uwagi na gościnność ludzi, także jednym z najlepszych miejsc do odwiedzenia. 
W programie: Park Niepodległości z Pomnikiem Niepodległości, Plac Neutralności z Łukiem Neutralności, 
zwieńczonym pozłacaną statuą pierwszego prezydenta Turkmenistanu, Narodowe Muzeum Historii i 
Etnografii, którego zbiory obejmują ponad 327 tys. artefaktów pochodzących z różnych okresów 
historycznych Turkmenistanu. Zobaczymy kompleks największego meczetu w Turkmenistanie i rodzinne 
mauzoleum pierwszego prezydenta w wiosce Gypjak. Nocleg w Aszchabadzie. 
 
Dzień 3 Anau – Darwaza (S/L/K) 
Wyjazd do Anau, miasta zamieszkałego już w epoce brązu, którego największy rozkwit przypadł na czasy 
dynastii Partów i Timurydów. Zobaczymy ruiny twierdzy oraz portal Meczetu Saida Dżemaliddina z 1456 
roku. Przejazd do Darwaza, gdzie po zachodzie słońca krater zamienia się w coś, co można by  nazwać 
“bramą do piekła”, “świątynią ognia” lub innymi misternymi określeniami, nawiązującymi do ognia. Kolacja. 
Nocleg w namiotach. 
 
Dzień 4 Kune Urgench – granica z Uzbekistanem – Chiwa (S/L/K) 
Przejazd do Kune-Urgench (UNESCO), niegdyś znakomitej stolicy średniowiecznego Imperium Khorezm-
szah, największego islamskiego imperium z przełomu XII/XIII w. Będzie okazja by przyjrzeć się 
niesamowitym zabytkom średniowiecznego Chorezmu. Zwiedzimy XIV-wieczne mauzoleum Turabek 
Hanum, jeden z najlepiej zachowanych przykładów architektury z tego okresu, minaret Kutlug Timur, 
będący dawniej najwyższym minaretem w Centralnej Azji, mauzoleum Sułtana Tekesh, będące pięknym 
XII-wiecznym mauzoleum z jednym z najwcześniejszych portali na Wschodzie i unikalną, stożkową 
kopułą, kopiec Kyrk-Mollah, słynną akademię nauk al-Mamun's; mauzoleum Il-Arslana, stanowiące 
pierwowzór khorezmiańskich mauzoleów z  piramidalną kopułą. Przejazd do do granicy z Uzbekistanem. 
Po załatwieniu formalności wizowych, przejazd do Chiwy w Uzbekistanie. Nocleg w Chiwa. 
 
Dzień 5 Chiwa (S/L/K) 
Po śniadaniu zwiedzanie Chiwy. Legenda głosi że oaza Chiwa  na starożytnym Jedwabnym Szlaku 
powstała w miejscu gdzie Sem, syn Noego,  odkrył wodę na pustyni, a miasto wzięło swoja nazwę od 
okrzyku Sema “Hey va”. Zwiedzanie miasta: Meczet Dzhuma z IX wieku z niezwykłym drewnianym 
sklepieniem oraz ze 115 rzeźbionymi drewnianymi kolumnami, stwarzającymi wrażenie lasu. Chan miał 
kilka rezydencji, ale Kunya Ark (Stara Forteca) sięga V wieku naszej ery. Widok z wieży strażniczej 
zapiera dech w piersi – na cały mistrzowski zespół architektoniczny. W programie również medresa 
Mohammed-Amin-Khan, minaret Islam Khodja, kompleks Palvan-Kari, kompleks Abd Al Bobo, medresa 
Rafałek, medresa Amir-Tur oraz mauzoleum Sho-I-Kalandar Bobo. Nocleg w Chiwa.    
 
Dzień 6 Chiwa – Buchara (S/L/K) 
Długa jazda (450 km) przez pustynie Kyzył Kum (Czerwoną Pustynię) do magicznego miasta Buchara. 
Jest to ta sama trasa którą przemierzały obładowane karawany wielbłądów, narażone na plądrowanie 
przez bandytów. Oczom ukazywać się będą piaszczyste wydmy, kolczaste zarośla i odległe pasma 
górskie. Przystanek w drodze, gdzie będzie można przyjrzeć się rzece Amu Daria, która stanowi naturalną 
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granicę Uzbekistanu i Turkmenistanu. Przyjazd do Buchary, zakwaterowanie. Buchara, dawna stolica 
potężnego niegdyś Emiratu Buchary, z ponad 140 zabytkami architektury jest "miastem-muzeum", którego 
historia sięga  2300.lat. Miasto było niegdyś wielkim centrum handlowym na Wielkim Jedwabnym Szlaku. 
Nocleg w Bucharze.  
 
Dzień 7 Buchara (S/L/K) 
Zwiedzanie najbardziej starożytnego miasta Azji Środkowej. Buchara jest miastem jak z opowieści 
Szecherezady. W przeszłości była największym i najważniejszym miastem na Wielkim Jedwabnym 
Szlaku. Miastem świętym – "Buchoro-ij-szarif”, do którego, tak jak do Mekki, wstęp dla "niewiernych” był 
zabroniony i karany śmiercią. Wizyta w pobliskiej Kukeldash Madrassah - największej szkole koranicznej 
w Azji Środkowej. Spacer przez bazary przypraw, wąskie uliczki do zespołu Kalon z XII w., w skład 
którego wchodzą meczet Kalon i minaret oraz Mir-i-Arab Madrassah. Położona w pobliżu Meczetu Kalon 
Cytadela Ark, to oryginalna twierdza Buchary, której powstanie  prawdopodobnie sięga dwóch tysięcy lat 
wstecz. Obecny jej kształt został odbudowany w tym samym miejscu i zachował w sobie formę, cel i 
funkcję pierwszej Cytadeli Ark. Wizyta w Ismael Samani Mauzoleum, z  X wieku – miejscu spoczynku 
Ismael Samani, założyciela perskiej dynastii Samanidów. Mauzoleum zbudowane jest z cegły w  
szesnastu  różnych stylach. Buchara, to także fantastyczne miejsce na zakupy pamiątek rzemiosła, 
tkaczy, rzeźbiarzy, hafciarek, złota, jedwabiu i twórców biżuterii. Nocleg w Bucharze. 
 
Dzień 8 Gijduvan – Samarkanda (S/L/K) 
Wyjazd w kierunku Samarkandy. Po drodze zatrzymamy się w wiosce Gijduvan, gdzie odwiedzimy słynne 
prywatne warsztaty garncarskie. Wizytowali to miejsce m.in. Hillary Clinton, książę Karol. Tam będziemy 
mieli okazję poznać historię ceramiki uzbeckiej. Nocleg w Samarkandzie.   
 
Dzień 9 Samarkanda (S/L/K) 
Zwiedzanie Samarkandy, legendarnej oazy na brzegu Pustyni Kyzył Kum. Samarkanda istnieje od VI 
w.p.n.e. Tamerlan zrobił z niej swoja stolicę i sprowadził najlepszych architektów, budowniczych i 
artystów, aby ją upiększyć. W programie m.in.: Registan, uważany w Azji Środkowej za najszlachetniejszy 
plac, obserwatorium Ulug Bek króla-astronoma, który zafascynowany gwiazdami i kosmosem zbudował 
jedno z najwspanialszych obserwatoriów w starożytnym świecie. Był on autorem wysoko cenionego 
dzieła, zatytułowanego "Nowe tablice gwiezdne". Dzieło to zawiera między innymi tablice astronomiczne, 
zawierające położenie ponad tysiąca gwiazd. Ponoć europejscy uczeni stwierdzili, że przyrządy 
stosowane w obserwatorium Uług Beg'a były najdokładniejsze na całym świecie do czasu wynalezienia 
teleskopu. Tablice opracowane przez Uług Bega były tak dokładne, że zostały przetłumaczone przez 
uniwersytet w Oxfordzie w XVII wieku i były używane jeszcze przez długi okres czasu. Wizyta w Meczecie 
Bibi Khanum, zbudowanym przez Tamerlana jako największy w świecie islamu i poświęcony pamięci jego 
ulubionej żony. Budowę meczetu rozpoczęto w 1399 roku, zaraz po zwycięstwie Timura w Indiach. 
Budowę głównej części meczetu ukończono pięć lat później, w 1404 roku. Do budowy wykorzystywane 
były słonie sprowadzone przez Timura z Indii.  Inne atrakcje to Mauzoleum Emira Gur, ostanie miejsce 
spoczynku Tamerlana. Nocleg w Samarkandzie.   
 
Dzień 10 Samarkanda – Taszkent (S/L/K)  
Po śniadaniu przejazd do Taszkentu. Po przyjeździe zwiedzanie stolicy Uzbekistanu: zobaczymy Plac 
Tamerlana, Operę Alisher Navoi zaprojektowaną przez architekta, który zbudował mauzoleum Lenina, 
znajdujący się w najstarszej dzielnicy Taszkentu kompleks Khazrat-Immam, ze szkołą koraniczną - 
medresą Barak Khan, meczetem Tillia Cheik z imponującą biblioteką oraz mauzoleum Abu Kaffal Chachi 
z XVI wieku, medresę Kukeldash - największą z 17. medres stolicy. Nocleg w Taszkencie. 
 
Dzień 11 Taszkent – granica z Tadżikistanem – Chodżent (S/L/K) 
Po śniadaniu przejazd do przejścia granicznego między Uzbekistanem i Tadżykistanem. Po załatwieniu 
formalności wizowych przejazd do Chodżent, drugiego co do wielkości miasta Tadżykistanu, stolicy 
wilajetu sogdyjskiego, położonego nad Syr-darią. Po przyjeździe city tour, podczas którego zobaczymy 
Pałac Kultury – miejsce, gdzie wybrano pierwszego prezydenta Tadżykistanu oraz główny meczet. Nocleg 
w Chodżent.  
 
Dzień 12 Chodżent - Jezioro Iskanderkul (S/L/K) 
Tego dnia czeka nas wycieczka do wysokogórskiego, polodowcowego jeziora Iskanderkul (2 255 m. 
n.p.m.) położonego w słynnych Górach Fann. Jezioro ma kształt zbliżony do trójkąta i jest jedną z 
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największych atrakcji turystycznych kraju. Ta bajeczna okolica jest jednym z najpiękniejszych miejsc w 
Azji Środkowej. Po przybyciu nad jezioro krótki trekking. Nocleg w domu gościnnym.  

 
Dzień 13 Jezioro Iskanderkul - Duszanbe (S/L/K) 
Wyjazd w kierunku Duszanbe. Droga poprowadzi przez przełęcze, m.in. przełęcz Anzob (3 372 m. 
n.p.m.). Po przyjeździe do Duszanbe zwiedzanie nowoczesnego miasta, które zyskało na znaczeniu w 
czasach sowieckich, gdy stało się stolicą jednej z republik, otrzymało wówczas nazwę Stalinabad. 
Współczesna nazwa oznacza w języku tadżyckim „poniedziałek” i wywodzi się z faktu, że właśnie w tym 
dniu, w Duszanbe odbywał się targ, w czasach gdy miasto było jeszcze niewielką osadą. W programie: 
Muzeum Narodowe, którego ekspozycje nawiązują głównie do tadżyckich cywilizacji preislamskich 
(Grecka, Buddyjska, Hinduska, Zoroastriańska). Wytrwała praca archeologów, umożliwiła odtworzenie z 
ruin rozległego kompleksu buddyjskich klasztorów w Ajina Teppe, z 14-metrowym, 1600-letnim posągiem 
Śpiącego Buddy. Dziś, rzeźba Buddy w Nirvanie, wystawiona w tym muzeum, stanowi największą atrakcję  
pochodzącą z terenu od Bliskiego Wschodu, po Indie. Nocleg w Duszanbe.  
  
Dzień 14 Duszanbe – Biszkek (S/L/K) 
Transfer na lotnisko w Duszanbe, przelot do Biszkeku w Kirgistanie. Po przylocie zwiedzanie miasta: Park 
Dębowy ze skansenem rzeźb, teatr, Bazar Osh, główny plac, galeria na otwartym powietrzu; wizyta w 
Muzeum Frunze, gdzie znajduje się prawdziwy dom dowódcy Armii Czerwonej, a także rosyjski kościół 
prawosławny. Nocleg w Biszkek. 
 
Dzień 15 Issyk Kul – Karakhanide Balasagun – Bokonbaeva (S/L/K)  
Po śniadaniu wyjazd na południowy brzeg jeziora Issyk-Kul, które jest drugim największym górskim 
jeziorem na świecie, położonym na wysokości 1607 m n.p.m. Jezioro jest nazywane perłą Centralnej Azji i 
przez ponad 1500 lat miejscowa ludność uważała je za święte. Z uwagi na zasolenie wody, jezioro Issyk 
Kul posiada właściwości lecznicze. Przejazd w stronę miasta Tokmok, do ruin starożytnego miasta 
Balasagun, dawnej stolicy Karakhanid Khanate, które nazwę zawdzięcza XI-wiecznemu poecie, Jusupowi 
Balasagunowi. Miasto nie zostało zniszczone przez Mongołów, dlatego nazwano je Gobalik ("dobre 
miasto"). Zwiedzimy wieżę Burana (XI-wieczny minaret). Przejazd do Bokobaeva - wizyta w pracowni filcu 
i pokaz wyrobu przedmiotów z filcu, w tym słynnych szyrdaków o żywych kolorach. Nocleg w jurtach. 
 
Dzień 16 Barscoon – Jety Oguz – Karakol (S/L/K)  
Po śniadaniu będziemy kontynuować naszą podróż wzdłuż południowego wybrzeża jeziora i zatrzymamy 
się w wąwozie Barscoon. Tu spotkamy miejscowego orlego łowcę, który poluje na zające i lisy z pomocą 
orła (to tradycyjna metoda polowań nomadów). Odwiedzimy także wąwóz Jety-Oguz, by zobaczyć 
imponujące formacje skalne z czerwonego piaskowca. Nocleg w Karakol w domu gościnnym. 
 
Dzień 17 Karakol - Biszkek (S/L/K)  
Wyjazd w kierunku Biszkeku – przejazd wzdłuż północnej strony jeziora Issyk-Kul. Czeka nas wycieczka 
łodzią po jeziorze oraz zwiedzanie wyjątkowego zbioru prehistorycznych rytów naskalnych, petroglifów 
liczących nawet 3 tys. lat. Nocleg w Biszkek. 
 
Dzień 18 Biszkek – granica z Kazachstanem - Ałmaty (S/L/K)  
Po śniadaniu przejazd do przejścia granicznego między Kirgistanm i Kazachstanem. formalności 
wizowych przejazd do Ałmaty. Po przyjeździe zwiedzanie miasta: Park Panfiłowa, sobór 
Wniebowstąpienia z początku XX w. - druga najwyższa w Azji konstrukcja drewniana zbudowana bez 
użycia gwoździ, meczet główny, Plac Republiki, Lodowisko Medeo - najwyżej położone lodowisko na 
świecie. Wjazd na punkt widokowy na górze Kok-Tobe. Nocleg w Ałmaty.    
 
Dzień 19 Jezioro Issyk – Astana (S/L/K)  
Tego dnia trasa wycieczki przeniesie nas na wysokość 1756 m. n.p.m., do pięknego górskiego jeziora 
Issyk, położonego w dolinie o tej samej nazwie. Jezioro powstało około 10 000 lat temu na skutek 
kolosalnego osuwiska, w wyniku czego powstała naturalna tama o wysokości 300 metrów. Wieczorem 
przejazd na lotnisko w Ałmaty, przelot do Astany. Nocleg w Astanie. 
 
Dzień 20 Astana (S/L/K) 
Zwiedzanie Astany, dokąd w 1997r. prezydent Nursułtan Nazarbajew przeniósł stolicę z Ałmaty. Na 
pustynnym azjatyckim stepie, po 19 latach, znajdziemy super nowoczesne, tętniące życiem miasto. W 
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programie: meczet Nur-Astana, synagoga Bejt Rahel-Habad Ljubavich, Piramida Pokoju i Pojednania, 
park etniczny, Muzeum Pierwszego Prezydenta, centrum kultury, pomnik Astana-Baiterek. Nocleg w 
Astanie. 
 
Dzień 21 Astana – Warszawa (-/-/-) 
Transfer na lotnisko, przelot do Warszawy.  
 
 Termin:     Cena:     
 12.08 – 01.09.2018r.   5620 zł + 2852 USD 
 
Cena obejmuje:  

 przelot na trasie Warszawa/Aszchabad, Astana/Warszawa,  

 02 przeloty wewnętrzne: Duszanbe/Biszkek, Ałmaty/Astana,  

 noclegi w hotelach 3* wg lokalnej kategorii (pokoje z łazienkami), 1 nocleg w domu gościnnym 
(wspólna łazienka), 1 nocleg w namiotach, 1 nocleg w jurtach (łazienka na terenie kompleksu) 
dopłata do pokoju 1-os. 495 USD (z wyłączeniem jurt i domu gościnnego),  

 wczesne zakwaterowanie w Aszchabadzie dniu przylotu, 

 wyżywienie wg programu (S-śniadanie, L-obiad, K-kolacja),   

 transfery i przejazdy podczas zwiedzania,  

 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem,  

 1 butelkę (1 l.) wody mineralnej na każdy dzień zwiedzania,   

 usługi lokalnych przewodników podczas zwiedzania,  

 pilota/tłumacza ze strony B.P. Łachmański Travel,  

 opłaty wjazdowe do wszystkich krajów na całej trasie oraz lokalne podatki i opłaty rządowe,  

 ubezpieczenie KL i NNW w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 01-208 
Warszawa, ul. Przyokopowa 31.  

 
Cena nie obejmuje: innych posiłków oraz napojów do obiadów i kolacji, wycieczek fakultatywnych, 
napiwków, wydatków osobistych, opłat za filmowanie i fotografowanie, składki na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny – 13 zł/os., biletów wstępu ok.90 USD, wiz wjazdowych:  
Turkmenistan – wiza zostanie wydana na granicy, koszt 90 USD (należy zabrać ze sobą 2.fotografie 
paszportowe oraz opłatę graniczną 12 USD). Uwaga – paszport nie może zawierać śladów pobytu w 
Izraelu, jak wiza czy stempel z przejścia granicznego.     
Uzbekistan – na 40 dni przed wyjazdem należy złożyć dokumenty wizowe: paszport ważny min. 6 
miesięcy od daty zakończeniu wyjazdu z min. 4. wolnymi stronami, wypełniony w jęz. polskim wniosek 
wizowy (2 egz.), 2. fotografie paszportowe. Opłaty: 60 USD i pośrednictwo wizowe 50 PLN. 
Tadżikistan - na 40 dni przed wyjazdem należy złożyć dokumenty wizowe: paszport ważny min. 6 
miesięcy od daty zakończeniu wyjazdu z min. 2. wolnymi stronami, wypełniony wniosek wizowy (2 egz.), 
2. fotografie paszportowe kolorowe. Opłaty: 50 USD i pośrednictwo wizowe 50 PLN. 
 
UWAGA - Kalkulacja dla grupy min. 15 osób płacących. Kolejność zwiedzania może się zmienić. Program 
może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia. Ostateczne ceny 
biletów lotniczych z dnia wystawienia. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w cenach biletów wstępu, 
wiz wjazdowych. 
 

 

http://www.lachmanski.pl/

