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Błękitne Oko – największe źródło krasowe
w Albanii
Щипек Т., Пухэйда В., Купка Р., Бугдоль Я. Голубой глаз – самый большой карстовый источник
Албании. Источник „Голубой глаз” расположен в известняковом карстовом массиве Мали-Гьере на
юге Албании между городами Саранда и Джирокастра. Хребтовая линия этого массива является водоразделом между бассейном реки Дринос на востоке и бассейном реки Бистрица на западе, которой Голубой глаз дает начало. Подземные воды в трещинах Мали-Гьере являются результатом как атмосферных осадков, так и притока аллювиальных вод из долины Дринос. Типичный средиземноморский режим атмосферных осадков (большое количество осадков в прохладное время года, малое
количество осадков – летом) обуславливает то, что зимой уровень грунтовых вод высок и они текут как
на запад, так и на восток, а летом уровень очень значительно падает и воды текут только на запад.
Такая ситуация означает, что у восточного подножия Мали-Гьере бьют только сезонные источники
(зимой), а в западных – постоянные (круглый год). Одним из таких источников является Голубой глаз
(алб. Syri i Kaltër, англ. Blue Eye). Это самый большой источник в Албании со средним расходом
18,4 м/с. Цвет его воды – разные оттенки синего; температура воды: 10–12,2°С; вода течет из колодца
неизвестной глубины, на данный момент замеры 73 м, но колодец несомненно глубже. Окрестности
источника характеризуются большими ландшафтными ценностями, благодаря которым Голубой глаз
является важным туристической дестинацией как для албанских, так и для иностранных туристов.
Szczypek T., Puchejda W., Kupka R., Bugdol J. Blue Eye – the largest karst spring in Albania. The Blue Eye
spring is located in the limestone karst massif of Mali Gjere in southern Albania between the towns of
Saranda and Gjirokaster. The ridge line of this massif is the watershed between the Drinos River basin to
the east and the Bistrica River basin to the west, of which the Blue Eye gives rise. The groundwater in the
Mali Gjere fissures is the result of both precipitation and the inflow of alluvial waters from the Drinos
valley. The typical Mediterranean regime of atmospheric precipitation (high rainfall in the cool season, low
rainfall – in summer) causes that in winter the level of groundwater is high and it flows both to the west
and east, while in summer the level drops very significantly and the waters flow only towards
western. This situation means that in the eastern foothills of Mali Gjere there are only seasonal springs (in
winter), while in the western ones – permanent springs (all year round). One of these springs is the Blue
Eye (Alb. Syri i Kaltër). It is the largest spring in Albania with an average flow of 18.4 m/s. The color of its
water is different shades of blue; water temperature: 10–12.2°С; the water flows from a well of unknown
depth, currently the measurements are 73 m, but the well is undoubtedly deeper. The surroundings of the
spring are characterized by great landscape values, thanks to which the Blue Eye is an important tourist
destination, both for Albanian and foreign tourists.
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Zarys treści
Źródło Błękitne Oko leży w wapiennym masywie krasowym Mali Gjere w południowej Albanii między miastami Saranda i Gjirokaster. Linia grzbietowa tego masywu jest działem wodnym między zlewnią rzeki Drinos na wschodzie,
a zlewnią rzeki Bistrica na zachodzie, której Błękitne Oko daje początek. Woda podziemna
w szczelinach Mali Gjere jest skutkiem zarówno
opadów atmosferycznych, jak i dopływu wód aluwialnych z doliny Drinos. Typowy śródziemnomorski reżim opadów atmosferycznych (wysokie opady w okresie chłodnym, niskie – latem)
powoduje, że w okresie chłodnym poziom wody
podziemnej jest wysoki i płyną one zarówno
w kierunku zachodnim, jak i wschodnim, latem
natomiast poziom bardzo wyraźnie się obniża
i wody płyną tylko w kierunku zachodnim. Taka sytuacja powoduje, że u wschodnich podnóży Mali Gjere istnieją wyłącznie źródła okresowe
(zimą), u zachodnich natomiast – źródła stałe
(cały rok). Jednym z tych źródeł jest Błękitne Oko
(alb. Syri i Kaltër, аng. Blue Eye). Jest ono największym źródłem w Albanii – średni przepływ wynosi 18,4 m/s. Barwa jego wody to różne odcienie błękitu; temperatura wody: 10–12,2°С; woda
wypływa ze studni o nieznanej głębokości, obecnie pomiary wskazują na 73 m, ale studnia jest
niewątpliwie głębsza. Otoczenie źródła cechuje
się dużymi walorami krajobrazowymi, dzięki którym Błękitne Oko stanowi ważny obiekt turystyczny, zarówno dla turystów albańskich, jak i zagranicznych.

Wstęp
Albania leży na brzegu Adriatyku, na południowo-zachodnim krańcu alpejskich Gór Dynarskich. Budowa geologiczna tego obszaru (przede wszystkim miąższe warstwy wapieni me38

zozoicznych, а także innych utworów) powoduje, że około 25% terytorium Albanii zajmują skały krasowiejące, sprzyjające rozwojowi charakterystycznej i terytorialnie bardzo zróżnicowanej rzeźby krasowej, а także funkcjonowaniu
specyficznego drenażu podziemnego. Odzwierciedleniem skomplikowanych warunków geologiczno-strukturalnych i geomorfologicznych
jest ukształtowanie się poziomów wodonośnych,
zróżnicowanych pod względem typu hydraulicznego, zasobów, hydrodynamiki i cech hydrochemicznych. Wspomniane poziomy wodonośne objawiają się na zewnątrz w postaci licznych źródeł krasowych cechujących się różną, zazwyczaj dużą wydajnością (np. HERAK,
STRINGFIELD, 1972; GWOZDIECKIJ, 1981; EFTIMI
i in., 2019; ANDREYCHOUK i in., 2021, 2022).
Jednocześnie w głębokich horyzontach wodonośnych, związanych z różnymi skałami (ewaporyty, węglany, melasy), występują wody termalne i mineralne (EFTIMI, F RASHËRI, 2016,
2018 i in.).
Celem artykułu jest przybliżenie, nа podstawie analizy literatury, genezy i ogólnych właściwości wody najbardziej wydajnego i jednocześnie jednego z najbardziej znanych pod
względem turystycznym źródeł krasowych Albanii o nazwie Błękitne Oko (alb. Syri i Kaltër,
аng. Blue Eye).

Wybrane elementy fizycznogeograficzne analizowanego
obszaru
Źródło Błękitne Oko, będące przedmiotem niniejszej pracy, znajduje się w południowej Albanii między nadmorskim miastem Saranda
i położonym w głębi lądu miastem Gjirokaster (Gjirokastra), w pobliżu granicy z Grecją

(rys. 1). Źródło to daje początek niewielkiej rzece Bistrica o długości 25 km, która płynie w kierunku południowo-zachodnim ku Sarandzie
i w jej pobliżu wpada do Morza Jońskiego
(rys. 2).

Rys. 2. Źródłowy odcinek rzeki Bistricy
Рис. 2. Исток реки Бистрицы
Fig. 2. The source section of the river Bistrica

Rys. 1. Lokalizacja źródła Błękitne Oko (1) w południowej części Albanii
Рис. 1. Местоположение исследуемого источника
Голубой глаз (1) в южной части Албании
Fig. 1. Location of Blue Eye spring (1) in southern
Albania

Budowa geologiczna omawianego fragmentu południowej części Albanii jest reprezentowana przede wszystkim przez skrasowiałe utwory
węglanowe mezozoiku i paleogenu. Według
Hydrogeological map of Albania (1985), G. BALDASSARE, P. PAGLIARULO, L. ZUFFIANO (2011), R.
EFTIMI, S. AMATAJ , J. ZOTO (2007) i in. są to:
triasowe dolomity, jurajskie wapienie z utworami krzemionkowymi, kredowe i paleogeńskie wapienie.

Wspomniane skały węglanowe na niektórych odcinkach sąsiadują przede wszystkim
z paleogeńsko-neogeńską formacją fliszową,
natomiast permskie i triasowe utwory ilastogipsowo-anhydrytowe (ewaporyty) pojawiają
się na powierzchni w postaci niewielkich wychodni w części zachodniej. W części wschodniej z kolei skałom węglanowym towarzyszą
czwartorzędowe żwirowo-piaszczyste osady
doliny rzeki Drino (Drinos). Występują tu też
niewielkie powierzchnie czwartorzędowych
proluwialnych utworów piaszczysto-żwirowych (rys. 3).
W rzeźbie badanego obszaru dominuje
fragment krasowego masywu górskiego Mali
Gjere, którego podnóżom od północo-wschodu
towarzyszy dolina rzeki Drinos (rys. 3). Wspomniane pasmo górskie (cechy geologiczno-strukturalne wskazują, że jest to nieco zdeformowana antyklina) ciągnie się w kierunku NW–SE,
jest ono niewielkie: jego powierzchnia wynosi
440 km2 (z czego 54 km2 – w Grecji). Najwyższy punkt grzbietu sięga 1 798 m n.p.m. (poza
omawianym obszarem, a w jego granicach –
1 240,5 m n.p.m.), natomiast średnia wysokość
wynosi około 900 m n.p.m.
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Rys. 3. Budowa geologiczna analizowanego fragmentu terenu (wg: Hydrogeological map of Albania, 1985;
EFTIMI, AMATAJ, ZOTO, 2007 – uproszczone):
1 – perm-trias: utwory ilasto-gipsowe, 2 – trias: dolomity, 3 – jura: wapienie z utworami krzemionkowymi,
4 – kreda: wapienie, 5 – paleogen: wapienie, 6 – paleogen-neogen: utwory fliszowe, 7 – czwartorzędowe
aluwialne utwory żwirowo-piaszczyste, 8 – czwartorzędowe proluwialne utwory piaszczysto-żwirowe, 9 –
kierunek spływu wód podziemnych, 10 – źródła krasowe, 11 – sieć hydrograficzna, 12 – jaskinia, 13 – linia
grzbietowa masywu górskiego
Рис. 3. Геологические условия исследуемого участка (по: Hydrogeological map of Albania, 1985; EFTIMI,
AMATAJ, ZOTO, 2007 – упрощенное):
1 – пермь-триас: глинистые и гипсовые отложения, 2 – триас: доломиты, 3 – юра: известняки
с кремнистыми породами, 4 – мел: известяки, 5 – палеоген: известняки, 6 – палеоген-неоген: флишевые отложения, 7 – четвертичные песчано-гравийные аллювиальные отложения, 8 – четвертичные
песчано-гравийные пролювиальные отложения, 9 – направление стока подземных вод, 10 – карстовые источники, 11 – гидрографическая сеть, 12 – пещера, 13 – хребтовая линия горного массива
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Linia grzbietowa Mali Gjere stanowi dział
wodny między zlewnią Drinos na wschodzie
i zlewnią Bistricy na zachodzie (rys. 3) (EFTIMI,
AMATAJ, ZOTO, 2007).
Warunki klimatyczne omawianego obszaru
odzwierciedla diagram klimatyczny (rys. 4) dla
miejscowości Bistrica (Bistricë) położonej około
20 km na zachód od źródła Błękitne Oko (w dolinie Bistricy).

Rys. 4. Diagram klimatyczny – Bistrica, Albania (wg
danych: https://www.worldweatheronline.com/bis
trica-weathe -averages/vlore/al.aspx):
1 – temperatura powietrza, 2 – opady atmosferyczne
Рис. 4. Климатограмма – Бистрица, Албания (по
данным: https://www.worldweatheronline.com/bistri
ca-weather-averages/vlore/al.aspx):
1 – температура воздуха, 2 – атмосферные осадки
Fig. 4. Climate diagram – Bistrica, Albania (after data: https://www.worldweatheronline.com/bistricaweather-averages/vlore/al.aspx):
1 – air temperature, 2 – precipitations

Badany obszar znajduje się pod wpływem
klimatu śródziemnomorskiego cechującego się
gorącym i suchym latem, a także stosunkowo
chłodnym i wilgotnym okresem zimowym.
W najcieplejszych miesiącach (czerwiec, lipiec,
sierpień) średnie temperatury powietrza sięgają, odpowiednio: 29°С, 32°С i 33°С (przy śred-

niej rocznej 20,9°С) i – jednocześnie – najniższe są sumy opadów, odpowiednio: 99, 45
i 36 mm (razem: 180 mm) przy średniej rocznej sumie 1 913 mm. Z kolei w okresie chłodnym (grudzień, styczeń, luty) średnie wartości
temperatur powietrza wahają się w granicach
10–12°С, a sumy opadów wynoszą: 244, 235
i 253 mm (razem 732 mm) (rys. 4).
Według EFTIMI, AMATAJ, ZOTO (2007), EFTIMI (2010), EFTIMI i in. (2019), średnia roczna
suma opadów w wierzchołkowych częściach
Mali Gjere (znacznie wyżej niż Bistrica), obliczona na podstawie danych z czterech stacji,
wynosi 2 260 mm.
Wspomniane wyżej wartości temperatur
powietrza i opadów atmosferycznych oraz uszczelinione podłoże węglanowe warunkują funkcjonowanie typowych dla danego obszaru źródeł krasowych.

Pochodzenie źródła i główne
cechy jego wód
Obszar między rzeką Drinos i miastem Saranda stanowi główny basen wody w Albanii, związany z występowaniem węglanów. Woda, szczególnie opadowa, do wnętrza masywów krasowych dostaje się przez systemy szczelin. Według różnych obliczeń, w przypadku pasma górskiego Mali Gjere takiemu procesowi efektywnej
infiltracji podlega 52% wód opadowych, co odpowiada wielkości 1 175 mm/rok (pozostałe:
859 mm przypada na ewapotranspirację, 226
mm – nа spływ powierzchniowy). Tempo infiltracji waha się w przedziale оd < 1 m/dzień dо
> 100 m/dzień. Kierunki ruchu wody są różne
i zależą od konkretnej sytuacji hydrogeologicznej i meteorologicznej, ale zdecydowanie przeważa odpływ w kierunku zachodnim. We wnętrzu masywu krasowego Mali Gjere krąży wo-

-------------------------------------------------------------------Fig. 3. Geological structure of analyzed fragment of the area (after: Hydrogeological map of Albania, 1985; EFTIMI, AMATAJ,
ZOTO, 2007 – simplified):
1 – Permian-Triassic: clay and gypsum, 2 – Triassic: dolomites, 3 – Jurassic: limestones with siliceous rocks, 4 – Cretaceous:
limestones, 5 – Paleogene: limestones, 6 – Paleogene-Neogene: flysch, 7 – Quaternary: fluviatile gravelly/sandy deposits, 8 –
Quaternary: proluvial sandy/gravelly deposits, 9 – direction of groundwater flow, 10 – karst springs, 11 – hydrographic
network, 12 – cave, 13 – crest line of mountain massif
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da podziemna, jako rezultat nie tylko opadów
atmosferycznych (60–65% objętości), ale też dopływu z utworów aluwialnych (warstwy żwirowej) doliny Drinos (35–40% objętości). Zatem,
wewnątrz masywu funkcjonuje poziom wód
podziemnych zmieniający swą wysokość
głównie w zależności od opadów atmosferycznych. W okresie deszczowym (listopad/grudzień–kwiecień) (por. rys. 4) poziom krasowych
wód podziemnych wyraźnie wzrasta i wewnątrz masywu pojawia się czasowy podział
wód: one płyną w obu kierunkach – na zachód
i na wschód. W tym czasie u wschodniego podnóża Mali Gjere również funkcjonują liczne
źródła krasowe, ale wszystkie mają charakter
okresowy i w większości – bardzo małą wydajność (niektóre z nich działają przez kilka godzin lub przez kilka dni). Największym źródłem
okresowym wschodniej części Mali Gjere jest
źródło Viroi położone w pobliżu Gjirokastry
(około 20 km na NNW od Błękitnego Oka).
Z kolei w okresie zwykle od maja po październik lub listopad (por. rys. 4), w związku

z niewielką dostawą wód deszczowych, krasowy poziom wód podziemnych stale się obniża
i wody płyną głównie na zachód. W tym czasie wysychają wszystkie źródła po wschodniej
stronie pasma górskiego, w tym również Viroi.
Roczna amplituda wahań podziemnych wód
w jaskini Goranxi (por. rys. 3) wynosi 32 m.
W tym suchym czasie rzeka Drinos zupełnie
ginie w żwirowej warstwie wodonośnej,
w której poziom wody w ciągu roku obniża się
o 20–25 m (EFTIMI, 2009; EFTIMI, DHAME, 2009).
Na zachodnich stokach węglanowego pasma górskiego Mali Gjere woda podziemna wypływa w postaci stałych źródeł krasowych. Spośród 18 źródeł tego obszaru (nр. Kardhikaq, Vrisi) największym jest właśnie Błękitne Oko –
Syri i Kaltër, Blue Eye. Funkcjonuje ono u podnóża masywu na kontakcie krasowiejących triasowych, jurajskich i paleogeńskich wapieni
z serią permsko-triasowych ewaporytów i paleogeńsko-neogeńskich utworów fliszowych
(rys. 3, 5) (np. EFTIMI, AMATAJ , ZOTO, 2007;
EFTIMI, 2010; EFTIMI i in., 2019).

Rys. 5. Pozycja hydrogeologiczna źródła Błękitne Oko (wg: EFTIMI, AMATAJ, ZOTO, 2007):
1 – wapienie i dolomity (mezozoik, paleogen), 2 – ewaporyty (perm-trias), 3 – flisz (paleogen-neogen),
4 – aluwium żwirowe (czwartorzęd), 5 – aluwium piaszczyste (czwartorzęd), 6 – poziom wód gruntowych,
7 – kierunek odpływu wód
Рис. 5. Гидрогеологическая позиция источника Голубой глаз (по: EFTIMI, AMATAJ, ZOTO, 2007):
1 – известняки и доломиты (мезозой, палеоген), 2 – эвапориты (пермь-триас), 3 – флиш (палеогеннеоген), 4 – гравийный аллювий (квартер), 5 – песчаный аллювий (квартер), 6 – уровень грунтовых
вод, 7 – направление стока вод
Fig. 5. Hydrogeological position of Blue Eye spring (after: EFTIMI, AMATAJ, ZOTO, 2007):
1 – limestones and dolomites (Mesozoic, Paleogene), 2 – evaporate (Permian-Triassic), 3 – flysch (PaleogeneNeogene), 4 – fluviatile gravell deposits (Quaternary), 5 – fluviatile sandy deposits (Quaternary),
6 – groundwater horizon, 7 – direction of groundwater flow
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Źródło Błękitne Oko wypływa na wysokości 155 m n.p.m. (55 m poniżej doliny Drinos)
(por. rys. 5). Cechuje się owalnym kształtem
i wodą o różnych odcieniach koloru niebieskiego i błękitnego, przy czym w centrum źródła
ten kolor jest najbardziej intensywny (fot, 1 i 2).
Głębokość studni, z której wypływa woda pod
bardzo dużym ciśnieniem, nie została dotychczas ostatecznie ustalona z powodu bardzo

skomplikowanych warunków: do tej pory
stwierdzono głębokość 73 m, ale studnia jest
bez wątpienia głębsza. Średnia wydajność omawianego źródła wynosi 18,4 m3/s. Na podstawie
tej wartości Błękitne Oko jest uznane za największe źródło w Albanii (TOULOUMDJIAN, 2005;
EFTIMI, AMATAJ , ZOTO , 2007; EFTIMI, 2010;
EFTIMI i in., 2019).

Fot. 1. Źródło Błękitne Oko – widok z góry (fot. R. Кupka, 2021)
Фот. 1. Источник Голубой глаз –
вид сверху (фот.: Р. Купка,
2021)
Photo 1. Blue Eye spring – view
from above (phot. by R. Kupka,
2021)

Fot. 2. Źródło Błękitne Oko – widok z poziomu wypływu (fot.:
W. Puchejda, 2008)
Фот. 2. Источник Голубой глаз –
вид из уровня выхода воды
(фот.: В. Пухэйда, 2008)
Photo 2. Blue Eye spring – view
from water discharhe level
(phot. by W. Puchejda, 2008)
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Woda źródła cechuje się hydrochemicznym typem HCO3–SO4–Ca, a średnie wartości
niektórych parametrów hydrochemicznych są
następujące: przewodność właściwa 535 μS/cm,
HCO3 – 203 mg/l, stosunkowo wysoka koncentracja Ca – 95 mg/l dо 135 mg/l, SO4 – 118,6
mg/l dо 135 mg/l. Woda ma charakter zasadowy z niewielką zawartością magnezu Mg,
niską koncentracją jonów zasadowych i chlorków. Woda jest krystalicznie czysta i cechuje
się niską temperaturą: średnio wynosi ona
10–12,2°C (np. BALDASSARE, PAGLIARULO ,
ZUFFIANO, 2011; EFTIMI i in., 2019).

Błękitne Oko jako atrakcja
turystyczna
Źródło Błękitne Oko, podobnie jak wiele innych
źródeł krasowych w Albanii oraz w innych regionach świata, ma znaczenie nie tylko ekonomiczne jako dostarczyciel słodkiej wody. Źródło
to jest także obiektem atrakcyjnym pod względem turystycznym, przy czym interesują się
nim zarówno obywatele Albanii, jak i obcokrajowcy (fot. 3). Planując przyjazd do źródła Błękitne Oko turyści biorą pod uwagę m.in. następujące powody:

- największe źródło w Albanii,
- okrągły kształt i specyficzne niebieskie zabarwienie wody, dzięki czemu źródło rzeczywiście w pewnym sensie przypomina ludzkie oko,
- wypływ z głębokiej studni o nieokreślonej dotychczas głębokości,
- stała, bardzo niska temperatura wody, co nie
przeszkadza – zwłaszcza w okresie letnim –
zażywać kąpieli przez turystów, mimo wielkich (i niebezpiecznych) kontrastów między
temperaturą powietrza a temperaturą wody,
- piękna sceneria otoczenia źródła (PARISE,
2015): niezwykle bujna roślinność nad brzegami rzeki Bistricy wypływającej ze źródła oraz
w jej pobliżu (jest to zarówno roślinność zielna, jak i drzewiasta, np. dęby, jawory, platan
wschodni Platanus orientalis) (fot. 4 i 5). Z tego względu w otoczeniu źródła, na obszarze
o powierzchni około 180 ha utworzono pomnik przyrody Monumenti i Natyrës Syri i Kaltër
(por. rys. 2),

Fot. 4. Bujna roślinność na brzegach Bistricy przy
źródle Błękitne Oko (fot. W. Puchejda, 2021)
Фот. 4. Пышная растительность на берегах р. Бистрицы у источника Голубой глаз (фот.: В.
Пухэйда, 2021)
Photo 4. Lush vegetation on the banks of the Bistrica river at the Blue Eye spring (phot. by W. Puchejda, 2021)
Fot. 3. Turyści koło źródła Błękitne Oko (fot. W. Puchejda, 2021)
Фот. 3. Туристы у источника Голубой глаз (фот.:
В. Пухэйда, 2021)
Photo 3. Tourists at the Blue Eye spring (phot. by
W. Puchejda, 2021)

44

- najbliższe otoczenie źródła stanowi więc
swoistą oazę chłodu, wilgoci i cienia na tle
suchego, spalonego słońcem krajobrazu,
- bardzo łatwy dostęp do źródła: znajduje się
blisko drogi z Sarandy do Gjirokaster: kilkuminutowy dojazd drogą szutrową (fot. 6).

Fot. 5. Bujna roślinność na brzegach Bistricy przy źródle Błękitne Oko (fot. T. Szczypek,
2021)
Фот. 5. Пышная растительность
на берегах р. Бистрицы у источника Голубой глаз (фот.:
T. Щипек, 2021)
Photo 5. Lush vegetation on the
banks of the Bistrica river at
the Blue Eye sprin (phot. by T.
Szczypek, 2021)

Fot. 6. Droga dojazdowa do źródła Błękitne Oko (fot. W. Puchejda, 2021)
Фот. 6. Подъездная дорога к источнику Голубой глаз (фот.: В. Пухэйда, 2021)
Photo 6. Access road to the Blue Eye spring (phot. by W. Puchejda, 2021)

*
Pobyt turystów nad źródłem Błękitne Oko trwa
zwykle stosunkowo krótko: 1–1,5 godziny,
w pewnych przypadkach nieco dłużej, a w innych znacznie krócej. Potok turystyczny jest na
razie relatywnie niewielki, więc nie powoduje
on jeszcze znaczniejszej degradacji źródła ani
towarzyszącej mu roślinności. Niestety, można
już spotkać miejsca zaśmiecone, a także teren
parkingowy i okołoparkingowy w pobliżu źródła rozjeżdżony przez dojeżdżające tu samochody. Pomijając oczywiście zaśmiecanie, niszczenie gruntu przez transport oraz zanieczyszczanie powietrza, miejmy nadzieję, że Błękitne
Oko i jego otoczenie długo jeszcze będzie funk-

cjonowało w stanie przynajmniej w miarę podobnym do obecnego...
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