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cześć!
Tutaj Patrycja I Radek, od ponad 6 lat

mieszkamy razem na wschodnim wybrzeżu
Australii. Początkowy plan zakładał pół roczny

kurs angielskiego dla Patrycji. Pojechałam sama  
aby poznać Australię, jej kulturę, przekonać się

jak żyje się na drugim końcu świata i...
przepadłam! 

 
 

Obecnie, oboje jesteśmy rezydentami Australii
(wiza stałego pobytu) i zbieramy wymagane

dokumenty do aplikacji o australijskie
obywatelstwo.

Rajskie plaże, otwartość ludzi, bliskość natury...
Australia zrobiła na mnie piorunujące wrażenie.

Szybko z planowanego pół roku zrobiło się
10 miesięcy, później 15 przedłużając za każdym
razem wizę studencką i tym samym stając się

coraz lepszą w wizowych zawiłościach. Z czasem
załatwianie wiz tak weszło w krew, że kiedy Radek
później przyjechał do Australii, formalności były

praktycznie przysłowiową pestką.



 Wiemy, że w obecnej sytuacji, z powodu pandemii koronawirusa,
podróżowanie w dalsze zakątki świata może być problematyczne,
ale wyjazdu do Australii też nie załatwi się w tydzień, także radzimy

się do niego odpowiednio przygotować. 
 
 
 
 

Poniżej opiszemy dokładnie czym różnią się od siebie
poszczególne kursy dostępne w ramach wizy studenckiej, jakie

dokumenty trzeba zebrać i jak wygląda sam proces aplikacji, krok
po kroku.

W poniższym e-booku zgromadziliśmy najważniejsze informacje,
które powinna wiedzieć każda osoba, wybierająca się na

antypody na wizie studenckiej. Pragniemy zastrzec, że nie
jesteśmy agentami migracyjnymi, a przedstawione informacje są

zbiorem naszych doświadczeń oraz obecnych (na dzień
22.02.21) wytycznych Australijskiego Urzędu Imigracyjnego.

Wstęp



Na stronie internetowej Urzędu Imigracyjnego
 w Australii sprawdzisz jakie konkretnie dokumenty

 są wymagane. 

Zawsze kieruj się informacjami z oficjalnej strony
Urzędu! Zasady dość szybko się zmieniają, a ta strona 

jest aktualizowana na bieżąco.

Źródło informacji

https://immi.homeaffairs.gov.au/



Chyba najbardziej popularny rodzaj wiz wśród osób
przylatujących do Australii.  

 
Jeśli chcesz pomieszkać w krainie kangurów, podszkolić
angielski, spróbować jak żyje się na końcu świata i nie
do końca urządza Cię wiza turystyczna (na której nie
można pracować), to ta opcja warta jest rozważenia.

Wiza Studencka (subclass 500) 

Bardzo często mówi się, że to tzw. wiza 'wjazdowa’.



Wizą, która również jest warta rozpatrzenia i staje coraz
bardziej popularna wśród Polaków jest Work&Holiday

(rodzaj 462). Wiza ta posiada jednak pewnie
ograniczenia - aby złożyć aplikację nie powinniśmy mieć

więcej niż 30 lat i dla jednego pracodawcy nie wolno
(obowiązują wyjątki) pracować dłużej niż 6 miesięcy (wiza

przyznawania jest na rok). W tym e-booku jedynie
wspominamy o tej opcji. Po więcej informacji odsyłamy Cię

do strony głównej Urzędu Imigracyjnego:
 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-
visa/visa-listing/work-holiday-462

Protip



W kolejnych rozdziałach przejdziemy do
poszczególnych wymagań, ale już chcielibyśmy
obalić jeden z powszechnie panujących mitów. 

 
Wiza studencka oznacza jedynie, że podczas

Twojego pobytu w Australii Twoim głównym celem
będzie podjęcie nauki i ciągłe dokształcanie się.
Nie musisz być w trakcie studiów, aby móc się

ubiegać o ten rodzaj wizy. 
 

Wiele osób myśli, że skoro skończyli już studia, to
organizując swój przylot do Australii muszą szukać

innych opcji, a to nie jest prawdą.

Nie musisz być studentem 
w Polsce aby ubiegać się 

o wizę studencką!

Zasady ogólne



 Co mogę studiować, jeśli chcę 

przylecieć do Australii?

Wszystko zależy od zainteresowań i grubości portfela.
 

 Najdroższe są studia na uniwersytecie, do tych
najtańszych możemy zaliczyć kursy języka anielskiego,

turystykę czy zarządzanie/biznes. 
(przykłady kosztów są dalej!)

 
W przypadku studiów akademickich jesteśmy ograniczeni
rozpoczęciem semestru, natomiast kurs językowy może

zaczynać się nawet kilka razy w miesiącu. Jest masa szkół,
więc serio - jest w czym wybierać!



Aby otrzymać wizę studencką należy wybrać szkołę,
która jest akredytowaną placówką do przekazywania

wiedzy osobom spoza Australii.

Pierwszy krok, od czego zacząć? 

Przede wszystkim powinieneś zastanowić się, z jakim
nastawieniem przyjeżdżasz do Australii. Jeśli myślisz 

o poznaniu krainy kangurów, chcesz spróbować jak żyje
się na końcu świata i przekonać się, czy Australia jest

dla Ciebie, to rozsądniejszym rozwiązaniem wydają się
kursy angielskiego czy College (zarządzanie, turystyka,

fitness, itd.) 

Aby uzyskać więcej informacji o kursach językowych,
sprawdź oficjalną stronę Urzędu Imigracyjnego –

ELICOS sector (English Language Intensive Courses
for Overseas Students).



 
Jeśli jednak o Australii od razu myślisz

długofalowo, to warto wybrać kurs w ramach
zawodu z listy zawodów poszukiwanych. 

 
Jak to wygląda dokładnie? 

 
Australijski system wizowy oparty jest na

sprowadzeniu do kraju ekspertów
 w dziedzinach, w których w Australii brakuje

specjalistów. Co kilka miesięcy, dane są
aktualizowane i jedynie osoby posiadające

odpowiednie kwalifikacje mają szanse na bardziej
zaawansowane wizy, które mogą nawet

przekształcić się w stały pobyt (rezydencję). 
 
 
 

Temat jest bardzo obszerny, bowiem w Australii
funkcjonuje kilka list poszukiwanych zawodów,

różnią się one też w zależności od stanu czy
aktualnego zapotrzebowania.

 

Pierwszy krok, od czego zacząć? - cd.



Listy zawodów poszukiwanych

Australia chętnie przyjmuje specjalistów z zawodami,
których w Australii brakuje. W internecie można znaleźć 

listy z poszukiwanymi profesjami.

Sprawdź frazę ‘Skilled Occupation List’ 
po więcej informacji.



 Koszty

 
- kurs angielskiego ok. $200-$250/tydzień

(chociaż są i takie za $400/tydzień)

- kursy na uniwersytecie: ok. $15-30 tysięcy za rok

- college (turystyka, zarządzanie, itp.) 
ok. $200-$450/tydzień

(magisterka jest droższa od licencjatu, 
 dużo też zależy od samego kierunku)

Poniżej widełki kosztów w zależności od rodzaju kursu:

Nie ma konieczności zapłaty całościowo za szkołę od
razu z góry. Bardzo popularna jest płatność w ratach
(zazwyczaj miesięcznych). Po opłaceniu pierwszej raty
oraz opłat dodatkowych (m.in. opłata administracyjna

czy za materiały edukacyjne), placówka wystawi
dokument potwierdzający przyjęcie na kurs

(Confirmation of Enrolment), który następnie
trzeba dołączyć do wniosku wizowego.



Kaplan International Languages

Sydney: kurs 'General English' $395/tydzień
Brisbane: kurs 'General English' $345/tydzień
Perth: kurs 'General English' $345/tydzień 

      Kaplan to bardzo popularna i elitarna sieć
szkół, w każdym mieście można z pewnością

znaleźć tańsze szkoły. 
 

Dodatkowo, wiele szkół oferuje też kursy
popołudniowe, które są tańsze niż te dzienne 

o nawet $100 tygodniowo.

Oczywiście w kwestii kosztów
nie można pominąć
lokalizacji. Poniżej cenowa
rozpiska kursu w tej samej
szkole językowej w różnych
miastach:

 Koszty

Sprawdź termin CRICOS po listę akredytowanych
placówek i poszczególnych kosztów.

https://cricos.education.gov.au/



Aby aplikować o wizę studencką trzeba zapisać się na
kurs trwający co najmniej 12 tygodni - inaczej Urząd

wyda wizę turystyczną ważną do 3 mięsięcy, bez
możliwości pracy.



Praca

Oficjalnie jest to 40h/dwa
tygodnie, także możemy podjąć
się legalnie pracy na pół etatu. 

 
 

W przerwie między
semestrami/wakacjami

i w okresie świątecznym można
pracować bez ograniczeń.

 
 

Dużo zależy od Twojego stylu
życia, ale taki wymiar godzinowy

zazwyczaj jest wystarczający, 
aby móc się w Australii

spokojnie utrzymać
i jeszcze trochę pozwiedzać.



We dwoje raźniej i… taniej! Student Dependent Visa

Dotyczy to tzw. związków partnerskich, kiedy tylko jedna
osoba z pary stara się o wizę, a druga osoba zostaje
automatycznie dopisana. Nie ma konieczności bycia 

w związku małżeńskim.

 Wystarczy udowodnić wieloletnią relację i wspólne
powiązanie społeczne/majątkowe odpowiednimi

dokumentami (np. wspólny adres, konto bankowe,
deklaracje rodziny, rozliczone deklaracje podatkowe).

Osoba dopisana, nie musi podejmować nauki, 
natomiast ma przyznane prawa pracownicze.



Warunki do spełnienia 



Wymagania

Powinieneś mieć ukończone 18 lat 

Posiadać ważny paszport (przynajmniej

Zapisać się i opłacić (chociażby
częściowo) kurs na akredytowanej
placówce i uzyskać tzw. CoF
(Confirmation of Enrolment), czyli
potwierdzenie zapisania się na kurs 

Wykupić niezbędne ubezpieczenie

Wypełnić Deklarację Studenta ‘Genuine
Temporary Entrant Requirement’

 

 

6 miesięcy)
 

 
istnieje kilka wyjątków np. studia doktoranckie czy
programy Ministerstwa Spraw Zagraniczych, gdzie

wymagana jest inna dokumentacja
 

 
 

*istnieją wyjątki



Wymagania - cd.

Jeśli zabierasz ze sobą męża/żonę,
konieczne będzie dołączenie
dokumentacji poświadczającej Wasz
związek

Poświadczyć znajomość języka
angielskiego (jeśli wymagane)

Posiadać tzw. ‘dobrą reputację’, czyli
nie mieć bogatej przeszłości
kryminalnej

Przejść pozytywnie badania lekarskie
(też nie zawsze wymagane)

Posiadać odpowiednie środki
finansowe aby móc się spokojnie
utrzymać podczas pobytu w Australii

 

 
 



Jeśli ubiegasz się o studia na uczelni wyższej
najprawdopodobniej będzie potrzebny certyfikat

językowy. Gdy myślisz o nauce angielskiego lub tych
tańszych kursach, możliwe, że ukończone w Polsce

studia, na których przedmiotem był angielski wystarczą
aby kontynuować naukę w Australii (tak było w moim

przypadku - jadąc pierwotnie na kurs  ‘General English’,
certyfikat znajomosci języka nie był wymagany).

 
Dodatkowo, jeśli posiadasz paszport kraju

anglojęzycznego (np. UK, Nowa Zelandia czy USA)
możesz także być zwolniony z konieczności dołączenia

certyfikatu.

Język angielski



Certyfikatem cieszącym się największą
popularnością jest IELTS (International English
Language Testing System).

W obrębie tego testu możemy wyróżnić dwa
moduły:
- General English - angielski ogólny,
- Academic English - wersja akademicka.

Moduł akademicki jest jedynie wymagany przy
studiach uniwersyteckich - w pozostałych

przypadkach ogólny angielski jest wystarczający.
 

Każdy moduł ocenia nasz poziom językowy
indywidualnie w 4 aspektach:
- czytanie,
- pisanie,
- słuchanie,
- mówienie.

Język angielski - certyfikaty



Każdy aspekt oceniany jest w skali od 1 do 9, a na
koniec liczona jest średnia ze wszystkich 4 aspektów.

Aby móc ubiegać się o wizę studencką, zgodnie 
z wytycznymi Urzędu Imigracyjnego, średni wynik

powinien być co najmniej na poziomie 6.0 - przy czym
nie można uzyskać mniej niż 5.5, z którejkolwiek z części

składowych.
 

Inne testy, które również spełniają wymagania wizowe 
to TOEFL, Cambridge English czy PTE.

Język angielski - certyfikaty - cd.

Koszt testu: ok. 790 zł
Ważność testu: 2 lata (do celów imigracyjnych)



Ubezpieczenie powinno być wykupione na cały
czas trwania wizy. Fachowo określa się to

terminem OSHC - Overseas Student Health Cover.
Trzeba pamiętać aby kupić usługę w firmie, która

przeszła akredytację i posiada zezwolenie na
świadczenie usług w celach wizowych - takich firm

funkcjonuje naprawdę wiele, także jest w czym
wybierać. 

 
Do najpopularniejszych należą BUPA, NIB czy
Allianz. Podstawowy pakiet zaczyna się od

ok. $80/miesiąc. Co ważne, jeśli jedziesz
z partnerem, musi on wykupić ubezpieczenie

osobno. 
 

Po załatwieniu wszystkich formalności dostaniemy
od placówki potwierdzenie wykupienia

ubezpieczenia, które należy następnie dołączyć do
aplikacji o wizę.

 

Ubezpieczenie



Ubezpieczenie - cd.

Wyjątki

W ramach różnorodnych współpracy
międzynarodowych, posiadacze paszportu 

z niektórych krajów mogą być zwolnieni 
z obowiązku wykupienia dodatkowego

ubezpieczenia. Posiadanie paszportu z Norwegii,
Szwecji czy Belgii uprawnia do wyjątku. Niestety,

Polska nie znalazła się wśród krajów
uprzywilejowanych. 

 
 

Całą listę można znaleźć pod tym adresem
https://www.homeaffairs.gov.au/



Pod tajemniczym pojęciem ‘good character’ skrywa
się nasze dopasowanie pod względem
osobowościowym do społeczeństwa

australijskiego. W praktyce oznacza to, że wiza
może zostać odrzucona jeśli mamy bogatą historię
kryminalną i jest podejrzenie próby kontynuacji tej

ścieżki na terenie Australii.

Co oznacza dobra reputacja?



Deklaracja Studenta

Przebywając na wizie studenckiej,
z zasady Twoim

priorytetem powinno być
dokształcanie się i zdobywanie

wiedzy. 
 
 

Dlatego podczas aplikacji Urząd
będzie pytał o więzi z krajem

pochodzenia, ponieważ ta wiza
nie powinna być rozpatrywana 
w kategoriach emigracyjnych. 

 
 

To, że ludzie przyjeżdżają na niej 
i na miejscu aplikują o inne wizy
(pracowniczą, partnerską, itp.), 

to już inna kwestia. 



Przy aplikacji o wizę studencką Urząd Imigracyjny
poprosi nas o załączenie wyciągu bankowego, aby

przestudiować obecną sytuację materialną. 

Wyciąg bankowy

Niestety na to pytanie nie ma jednoznacznej
odpowiedzi - trzeba wziąć pod uwagę koszty kursu

(jeśli płacimy w ratach), mieszkanie, rachunki,
transport publiczny, artykuły spożywcze, itp.

Wiadomo, koszty życia różnią się też w zależności
od miasta. Najwięcej wydamy w Sydney,

stosunkowo taniej żyje się 
w Brisbane czy w Perth. 

 
Generalnie przyjmuje się, że koszty utrzymania

mieszczą się w widełkach $1000-2000/miesiąc.

Jaka kwota jest wystarczająca? 



Protip

Aby wzbogacić nasze zaplecze finansowe można poprosić
rodziców lub rodzeństwo, aby z odpowiednią deklaracją
dołączyli swoje zestawienie zgadzając się na ewentualne

wsparcie finansowe w razie potrzeby. W wielu przypadkach
nie będzie ono potrzebne, ponieważ najniższa stawka

krajowa w Australii z reguły wystarcza na utrzymanie się 
i nawet pozwala na odłożenie trochę pieniędzy na podróże.

Natomiast wspólnymi siłami na pewno uda się zadowolić
Urząd Imigracyjny. 



Opłata wizowa to $620 dolarów australijskich,
czyli ok. 1788 zł (kurs na 27.02.21).

Partner/partnerka płacą $460. Do tego
dochodzi także opłata za badania lekarskie,

zaświadczenia z Polski, tłumaczenie
dokumentów czy niezbędne ubezpieczenie na

okres pobytu w Australii.

Proces aplikacji
 
 

Jaki jest koszt tej wizy?



Pierwszym krokiem jest wybranie odpowiedniego
przedmiotu i uzyskanie potwierdzenia
przyjęcia na kurs. To potwierdzenie jest

niezbędnym i chyba najważniejszym dokumentem,
którego nie może zabraknąć w aplikacji o wizę.
Ze względu na różny czas rozpatrzenia wniosku
Urząd Imigracyjny proponuje, aby aplikować nie
później niż 6 tygodni przed rozpoczęciem nauki. 

 
 

Z własnych doświadczeń wiemy, że australijski
Urząd nie zawsze odpowiada w określonych przez

siebie widełkach, więc radzilibyśmy dać im
zdecydowanie więcej czasu.

 

Od czego zacząć?

Proces aplikacji



Kiedy znaleźliśmy już odpowiedni kurs, szkoła
prześle nam tzw. Letter of Offer, czyli ofertę
z konkretnym kosztorysem w proponowanym

przez nas okresie nauki. Im jest on dłuższy, tym
cena za tydzień będzie niższa. To też dobry

moment na złożenie prośby o płatność w ratach.
Aby uzyskać potwierdzenie zapisu na kurs

(Confirmation of Enrolment)  trzeba opłacić
pierwszą ratę (w większości przypadków, pieniądze
wracają na konto, gdy dostaniesz odmowę wizy). 

Szkoła

Pod tym linkiem znajdziesz listę wszystkich
akredytowanych uczelni w Australii:

https://cricos.education.gov.au/Course/CourseSearch.aspx

Proces aplikacji



Proces aplikacji
Ubezpiecznie

Wykup ubezpieczenie zdrowotne, bez tego
dokumentu Twoja aplikacja nie będzie

kompletna. 

Na stronie internetowej Urzędu Imigracyjnego sprawdzisz
jakie konkretnie dokumenty są wymagane. Pamiętaj,
że część z nich może wymagać tłumaczenia na język

angielski.

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/web-evidentiary-tool

Niezbędne dokumenty



Proces aplikacji

 
 

Gdzie wysłać aplikację?
Tak jak wspominaliśmy, o wizę studencką

aplikuje się online, wnioski dostępne są pod tym
adresem:

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-
visa/visa-listing/student-500

Logując się do swojego immi account, należy
wybrać odpowiedni typ wizy, a następnie

"Aplikuj"

Odbyte podróże

Formularz aplikacyjny jest niestety dość
obszerny, ponieważ trzeba podać między

innymi państwa, które odwiedziło się w okresie
ostatnich 10 lat (wraz z datami). Warto więc
przygotować sobie taką listę odpowiednio

wcześniej :)

Załóż 'immi account'
Immi account to konto na oficjalnej stronie Urzędu
Imigracyjnego, przez które będziesz wysyłać swoją

aplikację.



Proces aplikacji
 
 

Badania lekarskie
W zależności od typu wizy, mogą być stosowane

różne wytyczne. Najczęściej jednak wymagane jest
prześwietlenie klatki piersiowej, test w kierunku
gruźlicy oraz wirusa HIV. Badań oczywiście nie

możemy zrobić w swojej przychodni. Aby
zaświadczenie było uznane przez Urząd

Imigracyjny w Australii, musi pochodzić z placówki
akredytowanej. 

 
Obecnie w Polsce są dwie takie placówki,

w Warszawie i Krakowie. Sprawdź oficjalną stronę
Urzędu Imigracyjnego po dokładnie wytyczne

dotyczące Twojego typu wizy.  

Dodatkowe dokumenty
Urząd, zanim podejmie decyzję, może poprosić

o dodatkową dokumentację. W moim przypadku
przy aplikacji o kurs 'Marketing & Business' (będąc
już w Australii), potrzebne było przesłanie dyplomu

ukończenia studiów w Polsce. Na dosłanie
papierów miałam 3 tygodnie, wizę przyznano 2 dni

po otrzymaniu wymaganych skanów.



Proces aplikacji
 
 

Odpowiedź z Urzędu

Co będzie zawierała Twoja wiza? Przede
wszystkim numer wizy, który w późniejszej,

ewentualnej komunikacji z Urzędem
Imigracyjnym będzie niejako Twoim numerem

identyfikacyjnym. 
 

Dodatkowo, każda wiza będzie miała przypisaną
datę wygaśnięcia oraz specjalne warunki. To
właśnie w tej ostatniej sekcji powinny być też
wyszczególnione Twoje prawa pracownicze.

Przy aplikacji o pierwszą wizę, zostałam poproszona
o zrobienie badań medycznych. W przypadku, gdy

chciałam wysłać wniosek o nową wizę na inny
kierunek 10 miesięcy później, nie było konieczności

robienia nowych tesów.

Badania lekarskie - cd.



Strony Urzędu Imigracyjnego są napisane w bardzo
przejrzysty i prosty sposób, tak aby każdy mógł

zrozumieć zawarte na nich informacje. Z tego powodu,
samodzielna aplikacja jest jak najbardziej możliwa. 

Czy warto aplikować poprzez agencję?

Jednak trzeba zrozumieć, że agencje działają jako
pośrednicy, którzy są wynagradzani głównie przez

szkołę za sprowadzenie klienta. W związku z umowami
pomiędzy placówkami a agencją, w wielu przypadkach

opłata za kurs będzie niższa z udziałem agenta niż
gdybyśmy sami bezpośrednio wysłali zapytanie. 



Dlatego też wiele agencji wymaga dla siebie jedynie
opłaty administracyjnej, która jest stosunkowo niska 

(6 lat temu było to 500 zł, co przy całościowym
koszcie wyjazdu do Australii było niewielką kwotą).

Czy warto aplikować poprzez agencję?

Tak jak pisaliśmy, o wizę studencką można 
z powodzeniem aplikować samemu. Natomiast 

w przypadku aplikacji o pierwszą wizę do Australii,
wybranie agenta migracyjnego z dodatkową
wiedzą i doświadczeniem może być dobrym

rozwiązaniem.  

Przed podpisaniem umowy z agencją polecamy
jednak sprawdzić opinie, szybkość odpowiedzi na
wiadomości, czy przeczytać historie opisane przez

jej klientów. 



W Polsce istnieje wiele agencji zajmujących się
emigracją do Australii. Zapewne wszystkie te

agencje oferują sprawdzone kursy i odpowiednią
opiekę w czasie samej aplikacji. Wiele z nich ma

swoje biura zarówno w Polsce jak i w Australii, więc
dodatkowym bonusem jest kontakt

 z miejscowym agentem na miejscu. Taka osoba
może także pośredniczyć w znalezieniu mieszkania

na pierwsze kilka dni po przylocie czy podeśle
aktualne oferty pracy dla studentów. 

Przyjeżdżając do Australii pierwszy raz w 2015
roku, cieszyłam się ogromnie, że moim wyjazdem
zajęła się polska agencja. W tamtym okresie nie

wiedziałam gdzie samej szukać informacji i jak się
do tego zabrać. Przy kolejnej wizie było już o wiele
łatwiej, więc wykupiłam sama kurs przez tutejszą
agencję, ale o wizę aplikowałam sama. Miejscowi
pośrednicy mogą zaoferować tańsze kursy, ale

niestety mniej profesjonalną opiekę nad
procesem. Dodatkowo, utrudniony kontakt

z agentem niestety nie jest wyjątkiem.



 
 

Mamy nadzieje, że rozjaśniliśmy Ci zasady obowiązujące
przy aplikacji o wizę studencką. Gdyby jednak znalazło się

jeszcze kilka pytań, napisz do nas email na adres
kawaiwyprawa@gmail.com lub skontaktuj się z nami

przez social media. Na pewno postaramy się pomóc
i razem rozwiejemy Twoje wątpliwości.

 
 Polecamy też zajrzeć na naszego bloga

www.kawaiwyprawa.pl gdzie znajdziesz dużo
przydatnych materiałów, które ułatwią Ci organizację

swojego wymarzonego wyjazdu do Australii.

Trzymamy kciuki za Twój przyjazd
i do zobaczenia w Australii!

Zakończenie

Patrycja & Radek


