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Tradycja budownictwa drewnianego na
ziemiach polskich sięga zamierzchłych czasów. Dzięki
obfitości lasów dostarczających znakomity budulec,
prosty i łatwy do obróbki ciesielskiej, istniały warunki
do wytworzenia się kultury budownictwa drewnianego,
przewyższającego pod względem ilościowym
budownictwo murowane. Jeszcze na początku XX
wieku drewno było podstawowym materiałem
budowlanym używanym na wsi na obszarze
województw centralnych, południowych i wschodnich.
W dawnej Polsce wznoszono z drewna budowle
miejskie i wiejskie wszystkich niemal rodzajów:
obwarowania, domy mieszkalne, ratusze, kościoły i
klasztory, pałace i dwory oraz budynki gospodarcze i
przemysłowe, począwszy od najbardziej
prymitywnych po najbardziej wyszukane rozwiązania
stylowe.
Gmina Konstancin-Jeziorna, leżąca w centrum
Mazowsza, nie jest tutaj wyjątkiem. Początkowo
budownictwo tych terenów opierało się głównie na
budulcu drzewnym, z czasem - jak w całej Polsce zostało wyparte na rzecz konstrukcji z bardziej
trwałych materiałów jak kamień i cegła, a następnie
stal i żelbet. Jednak do chwili obecnej niemal na
każdym kroku można natknąć się tu na rozmaite formy
sztuki użycia tego budulca.

1. Cieciszew. Widoczne w narożu łączenie bierwion na tzw.
jaskółczy ogon.

Wieś - dom mieszkalny
Jedną z najstarszych form budownictwa
drewnianego jest budownictwo wiejskie. Ponieważ
tereny naszej gminy początkowo miały charakter
typowo rolniczy, a sam Konstancin jako letnisko wyłonił
się dopiero pod koniec XIX wieku, znajdziemy tu wiele
przykładów świadczących o mocno zakorzenionej na
tym obszarze kulturze ludowej. Punktem centralnym
każdej zagrody była chałupa. Na przestrzeni wieków
jej konstrukcja przybierała różne formy, przy czym
można wyróżnić dwie zasadnicze grupy: konstrukcje
zrębowe kształtowane z elementów poziomych, oraz
słupowe
oparte na elementach pionowych.
Nadwiślańskie wsie obfitują głównie w konstrukcje
pierwszego typu. Konstrukcja zrębowa (wieńcowa)
polegała na układaniu poziomo bierwion jedno na
drugim, w narożnikach połączonych ze sobą w tzw.
węgły, będące skrzyżowaniem dwóch elementów
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2. Jeziorna. Pod okapem widoczne ciekawe zdobienie w formie
wycinanych listewek pełniące funkcję ochronną.

3. Jeziorna. Ganek z dwuspadowym daszkiem oraz kapliczką na
jego szczycie.

zabezpieczonych przed rozsuwaniem się
odpowiednimi złączami: na obłap, nakładkę,
jaskółczy/rybi ogon (odmiana nakładki - zdjęcie 1), i
zamek. Z czasem na tych prostych konstrukcjach
chałup rozwinęło się zdobnictwo ludowe. Wpierw dość
skromne, osiągnęło swój mistrzowski poziom głównie
na Kurpiach i Podlasiu. Na naszych terenach nie
mamy niestety przykładów tak bogatych zdobień, ale
nawet występujące tu deskowania szczytów, pazdury,
listwy okapowe, naroża, stolarka otworowa (drzwi i
okna) a przede wszystkim najbardziej rzucające się w
oczy malownicze ganki, świadczą o rozwiniętym
poziomie estetycznym mieszkańców tutejszych wsi
(zdjęcia 2-5).
Najwięcej zachowanych przykładów ludowego
budownictwa drewnianego możemy zobaczyć głównie
w okolicach Cieciszewa. Kilka ciekawych chałup
zachowało się jeszcze w Jeziornie (szczególnie w
okolicach ,,Argentyny’’), w Habdzinie, Ciszycy, a także
na Bielawie. Są to jednak w przeważającej części
budynki nie starsze jak 60-80 lat. Zachęcam do
podziwiania ich interesujących form i konstrukcji,
ponieważ z roku na rok znikają z naszego krajobrazu i
niebawem pozostaną już tylko wspomnieniem
(przykładem takiej urbanizacji krajobrazu mogą być
losy dwóch drewnianych chałup które jeszcze w latach
80-tych XX wieku stały w centrum miasta, w okolicy
obecnego ronda Jana Pawła II - w miejscu pierwszej,
krytej strzechą, stoi Bank Spółdzielczy; druga, stojąca
na rogu naprzeciwko starej papierni, została
obudowana ścianami z cegły i otynkowana zatracając
tym samym swój pierwotny charakter).

4. Kawęczyn. Widoczne elementy zdobnicze - podział szczytu za
pomocą deskowania poziomego i pionowego, u szczytu pazdur w
formie grotu, ciekawie wycinana listwa okapowa

Obiekty przemysłowe - wiatraki
Nierozerwalnie z krajobrazem polskiej wsi
związane są wiatraki - piękne i monumentalne
budowle wyrastające z ziemi i zakłócające prostą linię
stworzoną przez ciągnące się po horyzont pola.
Historia wiatraków jest dość długa. Pojawiły się w
wieku XIII, swoje złote lata przeżywały w pierwszej
połowie wieku XIX-ego (wtedy to nastąpił gwałtowny
wzrost ich liczby, przy jednoczesnym zmniejszaniu się
liczebności młynów wodnych), natomiast ich kres
przyniosły zarządzenia PRL, wprowadzone w połowie
XX wieku o likwidacji młynarstwa wietrznego.
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5. Cieciszew. Przykład popularnego zdobienia naroża
naśladującego boniowanie

Nieużywane, szybko niszczały, i obecnie w dobrym
stanie zachowały się głównie tylko w skansenach.
W rozwoju historycznym wytworzyły się na polskich
ziemiach trzy typy wiatraków, różniących się głównie
sposobem osadzenia na osi obrotu całej budowli bądź
tylko jej części górnej. Są to kolejno: koźlaki,
najstarsze typy stosowane w naszym kraju, osadzone
na stębrze, przechodzącym przez dwie kondygnacje,
a umocowanym na skrzyżowanych podwalinach z
zastrzałami (zdjęcie 6); paltraki-typy nowsze od
koźlaków, osadzone na torze jezdnym i rolkach oraz
pomocniczo na słupie, przechodzącym przez
pierwszą dolną kondygnację; holendry,
zapoczątkowane w wieku XVII, budowle nieregularne,
oparte na fundamentach, mające jedynie ruchomą
głowicę, przez którą przechodzi wał z głównym kołem
napędowym, poruszane przez skrzydła.
Na terenach naszej gminy, ze względu na korzystne
położenie geograficzne (rozległe łąki u podnóża
skarpy wiślanej oraz płynąca wartkim nurtem rzeka
Jeziorka) dobrze rozwinął się przemysł młynarski. Od
niepamiętnych czasów istniał w Jeziornie młyn wodny
przekształcony z czasem w papiernię, a także młodszy
od niego młyn w Skolimowie. Rolnicy nadwiślańskich
wsi udawali się natomiast z ziarnem na przemiał do
istniejących tam wiatraków. Wg mapy z lat 30-tych XX
wieku na naszych terenach istniały 4 wiatraki
(Słomczyn, Cieciszew, Kopyty oraz Łęg). Według
okolicznych mieszkańców wiatraki w Cieciszewie i
Kopytach zostały rozebrane jeszcze przed II wojną
światową (aktualnie próżno szukać ich śladów). Do
chwili obecnej istnieją natomiast wiatraki w
Słomczynie (zdjęcie 7) oraz Łęgu (zdjęcie 8). Niestety,
oba straciły już swój charakterystyczny element, jakim
były śmigła. Wiatrak w Słomczynie prawdopodobnie
już w latach 30tych zyskał murowaną przybudówkę i
mieszczący się w niej elektryczny system napędu.
Uniezależniło to tym samym jego właścicieli od
kaprysów wiatru. Wiatrak w Łęgu natomiast stopniowo
popadał w ruinę. W tej chwili o jego pierwotnym
przeznaczeniu świadczy jedynie widoczny przez
resztki ścian charakterystyczny rdzeń konstrukcji
koźlaka - tzw. stęber, oraz leżący u jego podnóża
kamień młyński.

6. Łęg. Mocowanie stębra do podwaliny za pomocą czterech
zastrzałów (w wiatraku typu koźlak).

7. Słomczyn. Wiatrak usytuowany na szczycie malowniczej
skarpy wiślanej.

8. Łęg. Wiatrak typu koźlak obecnie w fatalnym stanie
technicznym kwalifikuje się do rozbiórki.
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Dwory i dworki
Wyraz „dwór” odnosić się może bądź do całego
folwarcznego gospodarstwa rolnego, bądź też w
zawężeniu do kompleksu zabudowań mieszkalnych.
Wyraz „dworek” oznacza zarówno zagrodę, jak i dom
mieszkalny szlachty zaściankowej, zamieszkałej w
większych skupiskach na Mazowszu i Podlasiu.
Okoliczne miejscowości obfitują w wiele
przykładów tego typowego dla terenów Polski
budynku, jednak najbardziej interesujący ze względu
na użyty materiał jest dworek w Turowicach, należący
dawniej do dóbr kawęczyńskich (zdjęcie 9). Wg relacji
z drugiej połowy XIX wieku ,,dwór kawenczyński był
parterowy, drewniany, na podmurowaniu z cegły,
podpiwniczony. Posiadał trzy kominy, a dach pokryty
był gontem. Od frontu i od tyłu drzwi zewnętrzne
chroniły daszki na słupach drewnianych. Po bokach
dwa dodatkowe wejścia osłaniały daszki blaszane.
Stan budynku oceniano jako dobry. Ściany były
oszalowane, a narożniki ozdobione imitacją
boniowania. Z dworem sąsiadowała tzw. kaplica „z
cegły palonej massiv murowana pod dachem gontami
krytym w guście gotyckim, z frontu okno jedno i drzwi,
tudzież schody, z boku po dwa okna, od tyłu arkady i
drzwi jedne. Podług powziętej wiadomości na gruncie,
budynek ten przez poprzednich właścicieli miał mieć
przeznaczenie na dom modlitwy, lecz na ten cel nie
został poświęcony, dziś jest zrujnowany i obrócony na
potrzeby gospodarcze”.
Po II wojnie światowej dwór wraz z
przylegającymi dobrami przeszedł w ręce tutejszego
PGRu, stopniowo popadając w ruinę. Teren parku z
istniejącym systemem mostków oraz piękną gotycką
kaplicą został zdewastowany, natomiast sam dwór
znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Do tej
pory podziwiać jednak można jego ciekawą
architekturę, malownicze ganki, piękną stolarkę
drzwiową oraz narożniki zdobione imitacją boniowania
(zdjęcie 10).
Narodziny letniska - pensjonaty i rezydencje
Historia Konstancina większości jest dobrze
znana i nie trzeba jej tutaj przytaczać. Najogólniej
mówiąc te wiejskie tereny z otaczającymi je
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9. Turowice. Malowniczy XIX-wieczny dwór drewniany (dawny
gont na dachu zastąpiła dachówka).

10. Turowice. Narożniki dworu ozdobione imitacją boniowania.

sosnowymi lasami z końcem XIX wieku
przekształcono w podwarszawskie letniska. Grunty
Skolimowa i Konstancina zostały rozparcelowane i jak
grzyby po deszczu wyrosły tu piękne rezydencje
letniskowe warszawskiej finansjery a także dobrze
prosperujące pensjonaty. Architektura powstających
budynków była różnorodna (od modnego w tamtych
czasach historyzmu, eklektyzmu i secesji, aż po
nowoczesny funkcjonalizm i modernizm lat 30-tych). O
ile w modernizmie odbiegano od jakichkolwiek
zdobień, kładąc nacisk na bryłę budynku i jego funkcję,
o tyle w pozostałych stylach pożądane były wszelkiego
rodzaju ozdoby w postaci wieżyczek, balkonów, i
werand, wykonane najczęściej z drewna.
Skolimów i Konstancin nie były
architektonicznie podobne. O ile Konstancin był
zdecydowanie ,,murowany”, w Skolimowie dość sporą
grupę stanowiły budynki drewniane. Skolimów to taka
lokalna namiastka Otwocka, gdzie do drewnianych
pensjonatów w okresie letnim przyjeżdżano na tzw.
letnisko. Dlatego też pozwolę sobie nazwać
dominujący tu wówczas styl budynków naszym
lokalnym ,,świdermajerem” (choć niestety uboższym
od swojego pierwowzoru). Łączył on w sobie elementy
tradycyjnego budownictwa mazowieckiego,
rosyjskiego i alpejskiego. Główna bryła ukształtowana
na styl architektury szwajcarskiej wzbogacona była o
werandy i przedsionki zaczerpnięte z rosyjskiego
budownictwa drewnianego. Budynki tworzono
zarówno parterowe jak i piętrowe, o lekkiej konstrukcji
szkieletowej, na podmurówce. W parterowych główną
ozdobą były malownicze przedsionki (zdjęcie 11),
natomiast z bryły piętrowych wyrastały bogato
zdobione werandy. Charakterystyczną ich cechą były
również ażurowe zdobienia pomiędzy krokwiami
(zcjęcie 12) oraz pazdury - spiczaste drewniane
ozdoby w kształcie długiego grotu wyrastającego z
kalenicy dachu. Sam dach był najczęściej
wielopołaciowy, o stosunkowo łagodnym kącie
nachylenia (choć zdarzały się też dachy
jednopołaciowe - jako ciekawostka - drewniak na rogu
ul Chylickiej i Potulickich -zdjęcie 13). W chwili obecnej
drewniaków tych pozostło już niestety stosunkowo
niewiele. W latach 90-tych spłonął m.in. pensjonat
Kowalewo. Także, pomimo bliskiego sąsiedztwa
konstancińskiej komendy policji, nie uchroniła się
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11. Skolimów. Charakterystyczny dla drewnianych parterowych
willi ganek z ażurową dekoracją.

12. Skolimów. Ażurowa dekoracja pomiędzy konstrukcją
wieszarowo - jętkową dachu.

13. Skolimów. Drewniana willa z wieżyczką z dachem
jednopołaciowym..

przed pożarem piękna, opuszczona willa stojąca w
sosnowym lasku na rogu ulic Niecałej i Prusa.
Stopniowo znikają też ciekawe drewniaki mieszczące
się na działce wyznaczonej ulicami Potulickich,
Chylicka, Rycerska (drewniak przy ul. Potulickich
został rozebrany w latach 90-tych, sąsiadujący z nią
budynek został obity sidingiem, a pozostałe trzy
budynki z tego terenu zostały wykwaterowane i
cierpliwie oczekują końca swego żywota, jakim
najpewniej będzie rozbiórka bądź pożar wywołany
przez wandali). Jedynym z zachowanych w dość
dobrym stanie budynków jest willa Sapieżanka z
przełomu XIX i XX wieku, schowana w cieniu drzew
spokojnej ulicy Słowackiego.
Innym charakterystycznym stylem tamtego
okresu który dość licznie występował w Skolimowie (a
w szczególności na granicy Skolimowa i Chylic) jest
styl zakopiański. Został on wprowadzony z końcem
XIX wieku przez Stanisława Witkiewicza i bardzo
szybko stał się modny poza obszarem Tatr. Jego
cechami charakterystycznymi były wysoka
podmurówka, duża ilość załomów, uskoków i
ryzalitów, duża liczba pazdurów na zakończeniu
licznych daszków, ozdobne tarasy, ganki, strome
dachy, a przede wszystkim tzw. słoneczka -wąskie
listwy przybijane promieniście zdobiące szczyty, okna i
drzwi (zdjęcie 14). Najbardziej reprezentacyjnymi
budynkami tego typu w naszej gminie są skolimowskie
Jutrzenka i Mucha, bogato zdobione drewnianymi
detalami.
Jak już wcześniej wspomniałem, budynki
stawiane na terenie osady Konstancin były w
dominującej części murowane. Jednak ogromna ich
większość była bogato zdobiona drewnianymi
detalami. Tak jak w skolimowskich drewnianych
willach, tak i tu niemal każdy dach rezydencji
wzbogacony był o ażurowo wycinane bądź rzeźbione
ozdoby. Okapy szczytowe dachów były silnie
wysunięte przed lico ściany i oparte na
wypuszczonych płatwiach, które niejednokrotnie
podpierano wspornikami (krotoszynami i mieczami)
zdobionymi fazowaniem i profilowaniem. Szczyty
usztywniano też zewnętrzną konstrukcją wieszakowojętkową, trójkątną przestrzeń pomiędzy krokwiami i
jętką wypełniając ażurową dekoracją. Najpiękniejsze
przykłady takich ażurowych zdobień posiadają wille
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14. Chylice. Szczyt drewnianej willi zdobiony motywem tzw.
słoneczka (cecha charakterystyczna dla stylu zakopiańskiego).

15. Konstancin. Ażurowe zdobienia w postaci wici roślinnych w
willi Leonówka

16. Konstancin. Koronkowe zdobienia oraz misternie wycinane
deski balustrad balkonu willi Maryla

Leonówka (murowana willa przy ulicy Mickiewicza zdjęcie 15) oraz drewniana Miła (ul. Piotra Skargi). W
wielu willach ozdoby te, jako najbardziej podatne na
zniszczenie, nie dotrwały do dzisiejszych czasów
(willa Jezioranka przy ul. Kraszewskiego, willa Moja
przy Sobieskiego).
Innymi charakterystycznymi motywami
konstancińskich willi były drewniane balkony, ganki
oraz werandy. Tak jak w przypadku dachów, tak i tutaj
ich elementy konstrukcyjne były zdobione
fazowaniem, profilowaniem, bądź też ażurowym
wycięciem. W ażurowym zdobnictwie fakturalnym
dominowały motywy roślinne (wicie i kwiaty),
geometryczne (kryształki śniegu) oraz symboliczne
(gwiazdy, serca) (zdjęcia 16 i 17). Odnoszono się także
do podstawowych form architektonicznych jak np.
gotyk (arkady werand willi Greczynka w Skolimowie
zdjęcie 18). Pod koniec XIX wieku modne były również
motywy chińskie w postaci cienkich, geometrycznie
zdobionych balustrad - tzw. ,,krata chińska” (np. w nie
zachowanym już budynku kasyna w parku
zdrojowym). Wiele motywów zdobniczych powtarza
się w poszczególnych konstancińskich willach.
Świadczyć to może zapewne o panującej wówczas
modzie, ale prawdopodobnie również o wywodzeniu
się od jednego wykonawcy (np. werandy willi Maryla i
Zbyszek mieszczących się po przeciwnych stronach
ulicy Batorego posiadają identycznie zdobione słupy i
miecze werand, oraz identycznie wycinane wsporniki
balkonów).
Na uwagę zasługują również inne drewniane
elementy architektoniczne budynków, a mianowicie
stolarka budowlana. O ile nie wszystkie wille posiadały
misternie zdobione drewniane werandy i balkony, o
tyle praktycznie każdy budynek posiadał zdobione
drzwi, okna, schody, a wnętrza wykończone były
pięknymi boazeriami i parkietami. Były one
przeważnie traktowane jako dodatkowa powierzchnia
dekoracyjna. Drzwi spotykane w starych willach
Konstancina są najczęściej dębowe, o konstrukcji
ramowo-płycinowej, jedno- i dwudzielne. Zdobione
motywami geometrycznymi typu kostki i rozety, choć
spotkać można nietypowe zdobnictwo kwiatowe (willa
Piasta przy ul. Granicznej - zdjecie 20).
Dominowały okna podwójne, ościeżnicowe tzw.
„polskie”(skrzydła zewnętrzne otwierają się na
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17. Konstancin. Zdobienia słupów i mieczy werandy willi Zbyszek
(powtarzają się także w willi Maryla).

18. Skolimów. Drewniana weranda willi Greczynka, ze
spiczastymi arkadami nawiązującymi do gotyku.

19. Konstancin. Eliptyczne okno o nietypowej konstrukcji w
secesyjnej willi Anna.

zewnątrz, a wewnętrzne do wewnątrz
pomieszczenia), oraz okna skrzynkowe i
półskrzynkowe (umożliwiają otwieranie skrzydeł
zewnętrznych do wewnątrz pomieszczenia).
Większość okien u góry dzielona była wysokimi
lufcikami. Elementem zdobniczym wyróżniającym
dane okno mogła być zarówno cała jego forma (np.
eliptyczne okna w secesyjnej willi Anna -zdjęcie 19;
oraz neogotyckie okna willi Maryla) jak i poszczególne
rzeźbione elementy konstrukcyjne w postaci
profilowanych listew i ramiaków (np. pięknie
rowkowane ramiaki w formie kolumny zakończonej
głowicą koryncką w oknach willi Poranek przy ul.
Kraszewskiego - zdjęcie 21).
Prócz całkowicie drewnianych oraz całkowicie
murowanych budynków, powstawały również budynki
o konstrukcji mieszanej - ryglowej. Jest to drewniana
konstrukcja szkieletowa, wypełniona murem z cegły i
gruzu, a na wsi z gliny i trzciny. Charakterystycznymi
elementami ściany ryglowej są pionowe słupki
połączone u dołu z podwaliną i u góry z oczepem, oraz
ukośne zastrzały zapewniające stateczność budynku.
Cechy tej konstrukcji nosiło mieszczące się niegdyś w
parku zdrojowym Kasyno, choć wypełnienie jego ścian
stanowiło prawdopodobnie drewno. Typową
konstrukcje ryglową posiadał rozebrany w połowie lat
90-tych urokliwy domek stojący przy ulicy Bolesława
Prusa w Skolimowie. Jednymi z najbardziej
reprezentatywnych budynków tego typu zachowanych
do dzisiejszych czasów są malowniczy bliźniak stojący
przy ulicy Środkowej w Skolimowie (zdjęcie 22), oraz
sąsiadująca z nim, wiernie odtworzona przez
obecnych właścicieli willa przy ulicy Kościelnej.

20. Konstancin. Drzwi willi Piasta ciekawie zdobione motywem
kwiatowym.

Współczesność
W latach powojennych drewno jako główny
materiał budowlany mocno straciło na znaczeniu. W
Konstancinie powstało wiele prostych, betonowych
budynków pozbawionych wyszukanego zdobnictwa.
Na obrzeżach Konstancina masowo zaczęły wyrastać
działki letniskowe o dość charakterystycznej
architekturze czerpiącej ze stylu zakopiańskiego. W
nowych, małokubaturowych budowlach stracił na
znaczeniu pęd do dekoracyjności, natomiast zaczęła
utrwalać się maniera dominanty dachu. Niestety,
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21. Konstancin. Profilowane ramiaki okienne willi Poranek
nawiązujące do kolumny korynckiej.

jego przesadnie wydatna bryła o wysokim kącie
nachylenia połaci stała się formą samą dla siebie, nie
adekwatną do warunków klimatycznych i z nie
wykorzystaną przestrzenią (zdjęcie 23). Szczególne
namnożenie budynków tego typu możemy
zaobserwować na granicy Skolimowa i Chylic.
Symbolicznym momentem kończącym okres
,,panowania drewna” w konstancińskim krajobrazie
była rozbiórka stacji kolejki wilanowskiej oraz kasyna.
Od tamtej pory przez wiele lat nie powstała tu żadna
charakterystyczna budowla wykonana z drewna.
Żadna - prócz jednej - tężni. Ciekawa drewniana
konstrukcja szkieletowa powypychana gałązkami
tarniny stała się symbolem uzdrowiska.
Niedawno w parku powstał także amfiteatr,
posiadający popularne w ostatnich latach, stosowane
dla dużych rozpiętości elementy konstrukcyjne z
drewna klejonego warstwowo. Dźwigary tak
wykonane, dzięki małemu ciężarowi własnemu
drewna w stosunku do jego sztywności która
dodatkowo jest zwiększona przez klejenie i eliminację
wad drewna, pozwalają na uzyskanie dużych
rozpiętości bez podpór pośrednich.
Obecnie powstające budynki są niemal
zupełnie pozbawione dekoracyjnych elementów
drewnianych. Wygrywa prostota i minimalizm. Jeśli
stosowane jest drewno to tylko w postaci
dominującego poziomego szalunku (deskowania)
ścian (zdjęcie 24). Bogata niegdyś drewniana
snycerka stopniowo znika z podupadających willi i
chyba już nigdy nie powróci do swojego pierwotnego
wyglądu. Choć zdarzają się także przykłady godnego
pochwały precyzyjnego odtwarzania starych
budynków przez ich nowych właścicieli. Miejmy
nadzieję, że tych ostatnich będzie jak najwięcej, bo
bez nich Konstancin straci swoją tożsamość.

22. Skolimów. Bliźniak noszący cechy konstrukcji ryglowej.

23. Skolimów. Domek letniskowy nawiązujący do stylu
zakopiańskiego.
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