Pomoce archiwalne
Andrzej Kędziora

ZAMOJSKIE ARCHIWALIA
W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W RADOMIU
r. ukazał się w „Kwartalniku Architektury i Urbanistyki” jeden z
W 1971
waŜniejszych artykułów dla badań nad zabytkową architekturą Zamoś-

cia1. Powstał w oparciu o pozornie zaskakujące, bo odnalezione w Radomiu, a
nie jak dotąd w Lublinie, Warszawie, Krakowie, czy jak ostatnio zdarzało się w
Moskwie i Petersburgu materiały archiwalne. Krzysztof Dumała opublikował
11 unikalnych2 na tamten czas rysunków architektonicznych budowli zamojskich przed ich przekształceniem przez Jana Mallet-Malletskiego w duchu surowego klasycyzmu. Rysunki przechowywane są w olbrzymim, jednym z największych w polskich archiwach, zespole archiwalnym - Zarząd Dóbr Państwowych3. Ich szczegółowe opisy znalazły się w aneksie do niniejszego artykułu. Znane dotąd z wyłącznie z reprodukcji we wspomnianej publikacji oraz fotografii wykonanych ponad trzydzieści lat temu przez lubelski oddział Pracowni Konserwacji Zabytków4 zasługują by sporządzić teraz ich wysokiej jakości cyfrowe kopie.
Podczas niedawnego spotkania dyrektor radomskiego Archiwum Kazimierz
Jaroszek podzielił się informacją o zamoscianach, występujących w zespole
ZDP i to nie tylko tych wspomnianych ze zbioru kartograficznego, lecz duŜo
większej liczbie jednostek aktowych nieznanych dotąd badaczom dziejów Zamościa. W ślad za rozmową, pod koniec czerwca dyr. Jaroszek przesłał accessową bazę ZDP zawierającą opisy ponad 70% zawartości zespołu do rozpoznania pod kątem ewentualnych zamoscianów. Z przeszło 38 tys. jednostek archiwalnych udało się ustalić 56 pozycji, w których tytułach pojawia się we
wszelkich odmianach słowo Zamość5.
1

K. Dumała, O architekturze Zamościa przed dziewiętnastowieczną przebudową, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, t. XVIII, z. 2, s. 3-22.
2
Autor pomija w artykule omówienie 12-tego rysunku przedstawiającego magazyn w Janowicach (zob. aneks).
3
Właściwa nazwa: Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych Guberni Radomskiej, Kieleckiej, Lubelskiej i Siedleckiej [1773-1884] 1885-1918, wg bazy SEZAM zespół liczy
52458 j.a., objętości 900 mb.
4
Studium historyczno-urbanistyczne do planu renowacji Zamościa, zesp. p.k. K. Majewskiego, Lublin 1978.
5
K. Dumała wymieniał w artykule tylko trzy poszyty akt dotyczących Zamościa, oprócz tego z rysunkami - „Dokumenty, plany Zamościa – Zamość 1786-1816”, który go najbardziej zainteresował, takŜe „Kopie przywilejów Zamościa z lat 1580-1796” z adnotacją
tom ten zaginął (jak wynika z aktualnej ewidencji nie jest to juŜ prawda), oraz „Akta
korespondencji w czasie ograniczenia i zajęcia na rzecz rządu królestwa Polskiego twierdzy i miasta Zamościa…”.
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Wykorzystując konstrukcję bazy jednostki „zamojskie” przekształcono do
formatu Word. Zebrany materiał archiwalny podzielono na bloki wg określonych w rekordzie części składowych zespołu (nazwa części – wyrównana do
lewej) a ramach części składowych na serie (nazwa serii – wycentrowana).
Opis jednostki składa się z 5 rubryk:
− sygnatura w danej serii,
− tytuł polski i ew. obcy, daty krańcowe, ew. uwagi,
− język, opis zewnętrzny, stan fizyczny inny niŜ dobry,
− ilość stron,
− identyfikator w bazie Access (pominięto m.in. dawne sygnatury).
Dzięki Ŝyczliwości radomskiego Archiwum przedstawiamy więc tutaj nieznane dotąd archiwalia zamojskie - na poziomie jednostki. W ślad za tym naleŜy udostępnić historykom Zamościa i regionalistom ich zawartość. MoŜna to
uczynić tylko przez zeskanowanie tych 56 poszytów lub ksiąg. Nie wszystkie
rekordy posiadały wypełnioną rubrykę z liczbą kart (stron) i trudno się dokładnie zorientować jak rozległy to materiał. 31 spaginowanych jednostek daje liczbę ponad 3900 kart lub stron, zakładając, Ŝe karty mogą występować jako zapisane obustronnie oraz dodając jakąś przybliŜoną liczbę stron jednostek nieliczbowanych, rzecz dotyczy być moŜe ponad 7 tys. skanów. W przypadku podjęcia starań o środki na ten cel, konieczne będzie wcześniejsze ustalenie na miejscu dokładnej liczby stron do zeskanowania. Kolejnym krokiem będzie dokonanie rozpoznania odnośnie innych miejscowości z terenu właściwości zamojskiego Archiwum.
Wykaz jednostek archiwalnych dotyczących Zamościa
w zespole ZDP w Archiwum Państwowym w Radomiu
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
88

Wydział Administracyjny - Otd. Administratiwnoje
Akta szczegółowego oddania folwarku Jano- rosyjski wice, połoŜonego w guberni lubelskiej, powiecie zamojskim, na władanie majoratowe właścicielowi majoratu Krasnystaw baronowi Aleksandrowi Frederyks.
Oryg. Dieło po pieredacze folwarka Janowice, lublin. gub. zamostskogo ujezda, w majoratnoje władienie władielcu majorata Krasnostaw baronu Aleksandru Frederiksu.
1864-1888
Zawiera m.in. 3 mapy.

20018

RZĄD GUBERNIALNY LUBELSKI GR. I
1299

SprzedaŜ niektórych budynków i działek rosyjski k .96
gruntowych będących we władaniu rządowym
104

21145
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1315

1318

1410

1569

1734

1744

z dóbr poduchownych, celem umieszczenia w poszyt
nich szkół początkowych.
Oryg. Ob. Otpuskie niekotorych strojenij i poziemielnych ucziastkow otoszedszich w wiedienie kazny iz poduchownych imienij, dlia pomieszczenija w nich naczalnych ucziliszcz.
1867-1869
Zawiera m.in. plan syt. domu i ogrodu Majoratowego pod Zamościem 1867 s. 41. Wykaz oddanych na szkoły gmachów poklasztornych i
miejskich z 1866 r s. 72.
Oddział Dóbr Państwowych - Sekcja I
Wyznaczenie na majorat majątku Janowice w rosyjski k. 206 21343
powiacie Zamojskim.
poszyt
Oryg. O naznaczenii w majorat imienija Janowice, Zamojskago Ujezda.
1868-1884
Zawiera m.in. odpisy notarialne, akt zdawczy.
Oddanie w posiadanie miasta Zamościa ziem rosyjski k 43
21346
po twierdzy zamojskiej.
poszyt
Oryg. Ob.otdacze w sostwiennost g. Zamostja
zemiel poslie zamostskoj kreposti.
Zał: rys reperacji mostów koło miasta z
kosztorysem.1867-1868
SprzedaŜ placu pokarczemnego pod nr. 876 w rosyjski
mieście Zamościu.
poszyt
Oryg. Po prodaŜe pokarczemnago placa pod
No. 876 w gorodie Zamostie.
1867-1872
Oddział Dóbr Państwowych - Sekcja II
Koszty dotyczące utrzymania poduchownych rosyjski
domów w mieście Zamościu.
poszyt
Oryg. O izderŜkach po soderŜaniju podu-chownych domow w gorodie Zamostie.
1868-1878
DzierŜawa domu w mieście Zamościu, nazy- rosyjski
wanego Mansjonarskim, wchodzącego w po- poszyt
zamoczsiadanie rządowe po Kollegiacie Zamojskiej.
Oryg. Po arendie doma w gorodie Zamostie, nia
nazywajemago Mansjonarieju, postupiwszago
w kaznu poslie zamostskoj kollegiaty.
1867-1876
DzierŜawa ziem Infułacji Zamojskiej.
polski
Oryg. Po arendie ziemiel Zamostskoj Infułacii. poszyt

105

k. 12

21853

k. 124 24662

nlb.

25976

nlb

26063
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1867-1878
IZBA SKARBOWA LUBELSKA
Wydz. Dóbr Państwowych
162
[O zaległościach czynszu z placu w Zamościu rosyjski
pod N 876]
poszyt
Oryg. O niedoimkie czinsza s placa w Zamoscie pod N 876.
1878-1882
189
[O ostatecznym podziale dóbr poduchow- rosyjski
nych].
poszyt
Oryg. Ob okonczatielnom raspierieienii oduchownych imienij.
1869-1882
Zawiera m.in. plany odręczne folw. Zamość,
spis planów k. 72.
380
[O sprzedaŜy poparafialnego folwarku Sita- rosyjski
niec].
poszyt
Oryg. O prodaŜie poprichodskago folwarka
Sitaniec.
1874-1882
Zawiera m.in. lista słuŜby nauczyciela muzyki
J. Rozwańskiego z 1873 r, k. 34 [Szkoła Muzyczna w Zamościu] kontrakt 1876. Lub Gub.
Wied 1875.
18757 Wsiów Janowice i Kalinowice TudzieŜ grun- polski
tów łąk, pastwisk i rybołóstwa pod miastem poszyt
Zamościem Państwu Ordynacyi Zamojskiej
na lata 1824/27, 1827/30 i 1830/48 wydzierŜawionych Gub. Lubelska.
1826-1832

k. 24

28033

-

28343

-

29144

k. 161 34897

SUKCESJE
Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu 1
19550 Dróg grobel i mostów w dobrach rządowych polski
nlb
5569
pod miastem Zamościem połoŜonych.
poszyt
1838-1852
19551 Miasta Zamościa Gub. Lubelska.
polski
s. 324 5570
poszyt
1821-1866
Zawiera m.in. plan sytuacyjny placu Nr. 7 w
Rynku 1844 r.
19552 UŜytków skarbowych w mieście Zamościu i polski
s. 88 5571
jego obwodzie Państwu Ordynacji Zamoyskiej poszyt
na lata 1821/4, 1824/5, 1825/6 i 1826/32 wy- ślady za106

Archiwalia zamojskie w Archiwum Państwowym w Radomiu

dzierŜawionych Gub. Lubelska.
1833-1837
19553 Pretensje Ordynata Zamojskiego z przyczyny
obrócenia miasta Zamościa na twierdzę.
1817-1817

19554

19555

19556
19557

19558

19559
19560

moczenia

polski
nlb
poszyt
fragmen
t
Zamiany gruntów prywatnych na rzecz twier- polski
k. 148
dzy Zamościa za grunta rządowe pod miastem poszyt
Zamościem połoŜone Gub. Lubelskiej.
1823-1854
Majątku i funduszów X.X. Bazylianów w polski
nlb
Zamościu.
poszyt
1865-1868
Zawiera m.in. plan - folwark Majdan
Majątku i funduszów Infułatu [!] w Zamościu. polski
nlb
poszyt
1866-1868
Domu pod Zamościem po sprzedanym młynie polski
nlb
pozostałego a Starozakonnym Mośko Szwar- poszyt
cherg na lata 1836/39 wydzierŜawionego.
1835-1836
Domu pod Zamościem po sprzedanym młynie polski
nlb
pozostałego a Starozakonnemu Sender Fiszer poszyt
na lata 1839/45 wydzierŜawionego.
1839-1842
Kamienicy Pańska zwanej a pod nrem 11- polski
k. 15
stym w mieście Zamościu połoŜonym.
poszyt
1826-1830
Łaźni śydowskiej pod miastem Zamościem.
polski
nlb
poszyt
1840-1840

Akta staropolskie - grupa lubelska
12240 Kopie przywilejów m. Zamościa.
polski
księga
1580-1796(1810)
Departament Lubelski
12244 Dokumenty i plany dotyczące m. Zamościa.
1786-1816

5573

5574

5575
5576

5578

5580
5582

s. 109 20773

polski
s. 278 20781
poszyt
zły, luzy

Rząd Gubernialny Lubelski
12324 Oszacowania gruntów i łąk tak folwarcznych polski
realności rządowej Zamojskiej, jako teŜ i włoś- księga
ciańskich wsi Janowic o sto sąŜni wiedeńskich
od stoly fortecy w roku 1833 do tychŜe fortecy
przyłączonych.
1833-1833
107

5572

k. 31

21204
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12438 Akt tradycyjny dóbr Wisek w zamian za m.
Zamość.
1821-1826
12440 Protokół likwidacyjny przez komissją uchwałami Namiestnika królewskiego daty 15 marca
a
i 6 lipca 1816 roku do obrachowania pretensji
senatora wojewody Zamojskiego z powodu ...
miasta Zamość na twierdzę wyznaczonej sporządony.
1794-1817
Zawiera m.in. Inwentarz wsi Janowice w possesji WPana Kostrzeskiego będącej z wszelkimi powinnościami poddanych z roku 1794
spisany.
12440 Akta tyczące się rekursu do Rady Stanu (w
sprawie twierdzy Zamość).
1811-1819
Zawiera m.in. kopie dokumentów z 1655,
1656, 1693, 1784, 1788 r.
12441 Akta korespondencji w czasie ograniczenia i
zajęcia na rzecz Rządu Królestwa Polskiego
twierdzy i miasta Zamościa z obwodem wokoło twierdzy rozległym od Ordynacji Zamojskiej zamiana ustąpionych.
1821-1821
12442 Lustracja realności rządowej skarbu około
fortecy Zamościa w 1200 sąŜniowym okręgu
miary wiedeńskiej połoŜonej, w województwie
lubelskim.
1836-1836
12443 Lustracji realności Zamościa.
1837-1839

polski
k. 114 21653
księga
zły
polski
s. 130 21655
2 księgi
zły

polski, k. 1- 21657
łaciński 62, 1księga
108
zły
polski
poszyt

s. 223 21658

polski
księga

s. 121 21659

polski
poszyt

s. 17

21660

nlb

22194

nlb

22740

uszk. mechaniczne

Rząd Gubernialny Podlaski
12798 Zamiany i otaksowania lasów KołodziąŜkich polski
za Zamość.
poszyt
1819-1821
13031 Zamieny dóbr Wiski, Planty i miasta Wohyń polski
poszyt
za Zamość.
1819-1826
Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu
20627 Zamiany dóbr i lasów rządowych Ekonomii polski
Jadów i KołodziąŜ tudzieŜ Wiski i Planta za poszyt
dobra prywatne miasto Zamość. Tom VII.
108

229 k. 24118
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1832-1842
Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu. Wydział Dóbr i Lasów Rządowych
20628 Zamiany dóbr Jadów i KołodziąŜ na Zamość. polski
nlb.
24120
poszyt
1862-1869
Rząd Gubernialny Lubelski 1845-1866
14016 DzierŜawy realności Janowice i Kalinowice polski
nlb
24880
pod Zamościem na lata 1849/61.
poszyt
1848-1861
Zawiera m.in. plan budowli ekonomicznych.
14017 Przy Zamościu dzierŜawy dóbr Janowice i Ka- polski
nlb
24881
linowice na lata 1861/73.
poszyt
1861-1866
14018 Włościan wsiów Janowice i Kalinowice pod polski
nlb
24882
Zamościem.
poszyt
1844-1857
s. 166 24883
14019 Operat urządzenia dóbr Janowice i Kalino- polski
wice w guberni lubelskiej, powiecie zamoj- księga
skim.
1855-1855
Zawiera m.in. plan zbiorowy wsi Kalinowice z
1854 r., plan pastwisk ww N.Mieście z 1853 r.,
plan dóbr rządowych Zamościa.
14020 Urządzenia kolonialnego dóbr Janowice i Ka- polski
nlb
24884
linowice pod Zamościem.
poszyt
1853-1866
Zawiera m.in. plan sytuacyjny grutów na obóz
rezerowych batalionów pod twierdzą Zamość z
1854 r.
14021 Sporu pomiędzy włościanami dóbr rządowych polski
nlb
24885
Janowice a mieszkańcami miasta Zamościa o poszyt
grunta.
1848-1866
14124 Oddania do wystawionego baraku dla wojska polski
nlb
25041
gruntów we wsi rządowej Kalinowice pod Za- poszyt
mościem oraz gruntów naleŜących do innych
wsiów.
1852-1856
15677 Zamościa miasta uregulowania hipoteki okrę- polski
nlb
27923
gowej.
poszyt
1842-1858
15678 Zamiany Zamościa. Poszyt 1.
polski
nlb
27925
poszyt
1821-1866
15679 Akt odbiorczo-podawczy realności rządowych polski
k. 38 27926
pod twierdzą Zamość pro 1849/61 w guberni poszyt
109
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15680

15681
15682

15683

15684

15685

15686

lubelskiej, w dzierŜawę W-mu Florianowi śukowskiemu oddanych.
1850-1850
Akta szczegółowe w mieście Zamościu wieczystej dzierŜawy placów pokarczemnych i innych oraz propinacji.
1852-1866
Zajęcia pod zarząd skarbu majątku klasztoru
KsięŜy Bazylianów w Zamościu.
1864-1866
Zajęcia, opisu i oszacowania majątku tak ruchomego jako teŜ i nieruchomego naleŜącego
do zwiniętego klastoru r.g. XX Bazylianów w
Zamościu, obecnie pod zarząd i zawiadywanie
skarbu Królestwa przeszłego. Egzemplarz I,
II.
1865-1865
Zajęcia, opisu i oszacowania majątku tak ruchomego jako teŜ i nieruchomego naleŜącego
do zwiniętego klastoru r.g. XX Bazylianów w
Zamościu, obecnie pod zarząd i zawiadywanie
skarbu Królestwa przeszłego. Egzemplarz I,
II.
1865-1865
Dowody zebrane dodatkowo na gruncie a dotyczące majątku jaki po zwinietym klasztorze
r.g. XX Bazylianów w Zamościu pozostał i
obecnie pod zarząd i administracje skarbu
Królestwa zajęty został w r. 1865.
1865-1865
Zawiera m.in. wszyty plan sytuacyjny
Zajęcia pod zarząd skarbu majątku Infułacji i
Kolegiaty Zamojskiej.
1857-1866
Zawiera m.in. akt opisi w 2 i plik dowodów
Inwentarza funduszów Infułacji Zamojskiej w
Zamościu.
1846-1858

polski
poszyt

nlb

27927

polski
poszyt

nlb

27928

polski
poszyt

k. 196 27930

polski
poszyt

k. 125 27934

polski

k. 95

27935

poszyt

k. 11

27937

polski
księga

k. 198 27938

ślady
korników

Rząd Gubernialny Lubelski 1845-1866. Asesor Ekonomiczny Okręgu
Lubelskiego
15859 Dóbr rządowych Zamość.
polski
nlb
28310
poszyt
1859-1863
15860 Miasta rządowego Zamościa.
polski
nlb
28311
poszyt
1850
110
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1844-1850
Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu 1
Wsiów Janowice i Kalinowice tudzieŜ grun- polski
tów, łąk, pastwisk i rybołóstwa pod miastem poszyt
Zamościem Flawianowi śukowskiemu na lata uszkodzenia me1837/49 wydzierŜawionych Gub. Lubelska.
chaniczne
1830-1839
DzierŜawy dóbr Janowice i Kalinowice w Emii polski
Zamość Gub. Lubelska na lata 1837/73 – poszyt
dzierŜawca Bazyli śukowski.
1864-1869
Włościan i osad czynszowych wsi Janowice i polski
Kalinowice pod Zamościem Gub. Lubelska.
poszyt
1858-1866
Oczynszowania włościan wsiów Janowice i poszyt
Kalinowice Gub. Lubelska.
1834-1869
Wójta gminy wsiów Janowice i Kalinowice polski
pod miastem Zamościem Gub. Lubelska.
poszyt
1824-1847

18758

18759

18760
18761

18762

k. 167 34899

nlb

34932

k. 38

34935

k. 139 34936

nlb

34937

ANEKS
WYKAZ PLANÓW ARCHITEKTONICZNYCH ZAMOŚCIA
W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W RADOMIU
Zamość – zabudowania ordynackie, sygn. 147-1
1. Plan Officyny tylney [pałacu w Zamościu – fasada, rzut poziomy]; 2. oryg.
[1809-1816] b.a.; 3. [1:2090], 142 mm → 160 stóp wiedeńskich; 4. I; 5. 37 cm x
22 cm; 6. rkp;7. wbw; 8. papier; 9. stan dobry;
Zamość – kamienica w Rynku, sygn. 147-2
1. Kamienica Skarbowa w Rynku Zamoyskim [pod nr 27] /fasady, przekroje,
rzuty poziome kondygnacji/; 2. oryg. [1809-1816] b.a.; 3. [1:184], 113 mm → 11
sąŜni wiedeńskich; 4. Littera K, No 37; 5. 51 cm x 42,5 cm; 6. rkp;7. wbw; 8.
papier; 9. stan dobry;
Zamość – arsenał, sygn. 147-3
1. [Plan arsenału w Zamościu – przekrój poprzeczny, fasada, rzut poziomy]; 2.
oryg. [1809 r.] b.a.; 3. [1:146], 143 mm → 11 sąŜni wiedeńskich; 4. L,; 5. 50 cm x
36,5 cm; 6. rkp;7. wbw; 8. papier; 9. stan dobry;
Zamość – laboratorium, sygn. 147-4
1. Laboratorium w Zamościu /rzut poziomy, przecięcia z fasadami/; 2. oryg.
[1809-1816 r.] b.a.; 3. [1:175], 217 mm → 20 sąŜni wiedeńskich; 4. Ł; 5. 40 cm x
111
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28 cm; 6. rkp;7. wbw; 8. papier; 9. stan dobry;
Zamość – stajnia pałacowa, sygn. 147-5
1. Plan Stayni przy Pałacu Zamojskim znayduiącej się /rzyt poziomy/, Faciata
przyczołowa; 2. oryg. [1809-1816 r.] b.a.; 3. [1:176], 133 mm → 30 łokci
wiedeńskich; 4. M; 5. 22 cm x 39 cm; 6. rkp;7. wbw; 8. papier; 9. stan dobry;
Zamość – rajtszula z zabudowaniami przy pałacu, sygn. 147-6
1. Plan Reitszuli z Wozowniami Masztarniami przy Pałacu Zamoyskim Faciata
pozdłuŜna /z przekrojem, rzut poziomy/; 2. oryg. [1809-1816 r.] b.a.; 3. [1:238],
131 mm → 40 łokci wiedeńskich; 4. O; 5. 28,5 cm x 43 cm; 6. rkp;7. wbw; 8.
papier; 9. stan dobry;
Zamość – magazyn, kamienica „przy Burku”, sygn. 147-7
1. Plan magazynu wraz z Kamieniczką przy Burku profil, faciata podłuŜna,
grundrys; 2. oryg. [1809-1916 r.] b.a.; 3. [1:198], 118 mm → 30 łokci
wiedeńskich; 4. N; 5. 27,5 cm x 41,5 cm; 6. rkp;7. wbw; 8. papier; 9. stan dobry;
Zamość – Akademia Zamojska, cz. – zabudowania Scholasterii, sygn. 147-8
1. Plan Domu Scholasteryi przy Akademij Zamoyskiey będącego /przekrój,
fasada, rzuty przy poziome kondygnacji/; 2. oryg. [1809-1816 r.] b.a.; 3. [1:214],
133 mm → 15 łokci wiedeńskich; 4. R; 5. 23,5 cm x 40 cm; 6. rkp;7. wbw; 8.
papier; 9. stan dobry;
Zamość – Akademia Zamojska – zabudowania, sygn. 147-9-11
1. [Zabudowania Akademii Zamoyskiej] (1) Facyata Akademij Zamoyskiey, (2)
Planta górnego piątra, Profil na Liniy CD z okazaniem Lochów, (3) Planta ogólna;
2. oryg. [1808-1816 r.] b.a.; 3. [1:135], 168 mm → 12 sąŜni wiedeńskich; 4. T; 5.
(1) 74,5 cm x 41 cm, (2) 57 cm x 50 cm, (3) 56,5 cm x 57 cm; 6. rkp;7. wbw; 8.
papier; 9. stan dobry;
Janowice – folwark, sygn. 147-12
1. Plan Magazynu na skład drzewa w Janowicach. Profil, Faciata podłuŜna /rzut
poziomy/; 2. oryg. [1811 r. b.a.]; 3. [1:132], 95 mm → 21 łokci warszawskich; 4.
U; 5. 45 cm x 29,5 cm; 6. rkp;7. wbw; 8. papier; 9. stan dobry;
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