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 Stary Port w Małym Rzymie
P rezentowane obok zdję-

cie, wykonane 18 paź-
dziernika 2012 r. przez 

MGGP Aero, przedstawia 
fragment Sandomierza, który 
dzięki swojemu położeniu na 
siedmiu wzgórzach nazywa-
ny jest często polskim Małym 
Rzymem. Z racji lokalizacji 
nad brzegiem Wisły średnio-
wieczne miasto wykorzysty-
wało rzekę jako naturalny 
szlak transportowy. W dru-
giej połowie XIX w. zaborcy 
rosyjscy wykonali prace regu-
lacyjne, których efektem było 
wyprostowanie koryta Wisły. 
Rzeka odsunęła się o kilka-
set metrów od sandomier-
skiej skarpy, przez co miasto 
zostało pozbawione miejsc, 
gdzie tradycyjnie cumowały 
statki. Rosjanie zmuszeni zo-
stali do zbudowania w staro-
rzeczu nowego portu, który 
funkcjonuje do dzisiaj (uka-
zany na zdjęciu).

Jednolita kolorystycznie 
przestrzeń o gładkiej struktu-
rze to woda. W południowo-
-wschodniej części zdjęcia wi-
doczny jest południowy brzeg 
Wisły, tuż obok którego rosną 
drzewa. Ich cień przysłania 
częściowo linię brzegową, 
wchodząc jednocześ nie na 
wodę [A]. Od brzegu w stro-
nę rzeki wystaje ostroga [B], 
której zadaniem jest odsunię-
cie nurtu rzeki od nabrzeża. 
Tuż za nią widzimy jasną pla-
mę piasku zdeponowanego 
w tym miejscu przez Wisłę. 
Szerokość rzeki możemy osza-
cować, porównując ją z obiek-
tami, których przybliżone wy-
miary znamy (np. szerokość 
drogi, długość autobusu).

Pas wody odchodzący 
w północno-zachodnim kie-
runku to kanał portowy, które-
go brzegi u wlotu umocnione 
zostały płytami betonowymi. 
Widoczne są one jako ułożo-
ne równolegle do siebie nie-
wielkie, prostokątne obiekty 
o jasnym lub nieco ciemniej-
szym fototonie – w zależności 
od ekspozycji na słońce [C].

M iędzy wodami Wisły 
i kanału portowego 
znajduje się bulwar im. 

Marszałka Piłsudskiego. Już 
przed II wojną światową te-
reny te były popularne wśród 
mieszkańców, funkcjonował 
tu port rzeczny i odbywały 
się miejskie imprezy. Po woj-
nie miejsce straciło swój urok, 
lecz w ostatnich latach dzię-
ki dofinansowaniu unijnemu 
zostało poddane rewitaliza-
cji. Dzisiaj jego zagospodaro-
wanie przyciąga na zdjęciach 
lotniczych wzrok. Liczne alej-
ki i promenady przecinają się, 
tworząc geometryczne kształ-
ty. Ich szerokość oraz pokrycie 
są zróżnicowane – zależą od 
funkcji, jakie mają pełnić cią-
gi komunikacyjne. Wyraźnie 
jaśniejszy fototon w porówna-
niu z asfaltową drogą biegnącą 
na północ od portu sugeruje, 
że zostały wybrukowane naj-
prawdopodobniej kostką gra-
nitową. Po zachodniej stronie 
drogi łączącej bulwar z mia-
stem znajdują się parkingi. 
Warto zwrócić uwagę na ich 
nieco ciemniejszą barwę niż 
sąsiadująca jezdnia [D].  Naj-
prawdopodobniej wyłożone 
zostały płytami ażurowymi. 
Kształt miejsc parkingowych 
sugeruje, dla jakich pojazdów 
zostały zaprojektowane – war-
to porównać wielkość i kształt 
miejsca oznaczonego literą [E] 
z wymiarami autobusu zapar-
kowanego na parkingu [F]. 
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między ścieżkami a pomo-
stem ma wyraźnie ciemniej-
szy fototon świadczący o za-
cienieniu, co spowodowane 
jest kierunkiem padania pro-
mieni słonecznych i znacz-
nym nachyleniem terenu. 
Warto też zwrócić uwagę na 
schody łączące obie ścieżki 
i pomost – jaśniejszy fragment 
w ich połowie to podest [H]. 
W chwili wykonania zdjęcia 
wypożyczalnia sprzętu wod-
nego prawdopodobnie była 
już nieczynna. Przy pomoś-
cie przycumowane są jedy-
nie dwie niewielkie łodzie [I], 
a  pozostały sprzęt złożono 
w okolicy budynku [J]. Można 
tam dostrzec około dziesięciu 
niewielkich różnokolorowych 
obiektów (białe, niebieskie, 
pomarańczowe kadłuby).

W spomniany budynek (J) 
cechuje się niebanal-
ną formą architek-

toniczną, co można stwier-
dzić, analizując kształt jego 
cienia. Możemy sobie rów-
nież wyobrazić, jak w przy-
bliżeniu wygląda bryła obiek-
tu od strony Wisły – wydaje 
się, że jest ona zawieszona na 
elementach w kształcie łuku. 
Na południe od niego znajdu-
je się plac, pośrodku którego 
widoczne są trzy zielone pro-
stokątne miejsca z pojedyn-
czymi, niedawno zasadzony-
mi drzewami (niewielkie, ale 
widoczne cienie). 

Południową część bulwaru 
oświetla słońce, dlatego wy-
stępowanie nachylenia te-
renu nie jest łatwe do inter-
pretacji. Możemy to jednak 
stwierdzić po obecnoś ci kil-
ku wąskich i jasnych obiek-
tów – schodów łączących 
alejki z brzegiem Wisły [K]. Tuż 
przy nich przycumowały dwa 
statki, dziobami w kierunku 
zachodnim. Cień statku po 
prawej stronie jest znacznie 
dłuższy od cienia statku są-
siedniego – co sugeruje, że po-

siada on dwa pokłady. Za to 
statek po lewej ma zadaszo-
ny pokład, o czym świadczy 
jednolity jasny kolor i gład-
ka struktura. Port nie posia-
da infrastruktury innej niż 
turystyczna, dlatego można 
stwierdzić, że obie jednost-
ki są statkami pasażerskimi, 
oferującymi rejsy po Wiśle. 

W środkowej części bulwa-
ru widoczna jest alejka scho-
dząca prostopadle wprost do 
rzeki [L]. Jest to slip, czyli po-
chylnia do spuszczania na wo-
dę i wyciągania z niej łodzi.

N a terenie bulwaru jest 
jeszcze jeden sporej wiel-
kości budynek składają-

cy się z dwóch części – rotun-
dy i skierowanej na wschód 
prostokątnej części przykrytej 
dwuspadowym dachem (wi-
doczna kalenica) [M]. Struk-
tura dachu rotundy nie jest 
gładka, znajdują się tam naj-
prawdopodobniej urządzenia 
wentylacyjne. Funkcję tego 
budynku trudno określić na 
podstawie zdjęć lotniczych, 
może się w nim mieścić np. 
restauracja. Teren wokół nie 
został uporządkowany jak 
w pozostałej części bulwaru. 
Alejki „urywają się” w okoli-
cy obiektu, co może świadczyć 
o tym, że obiekt ten istniał 
jeszcze przed rozpoczęciem 
prac rewitalizacyjnych. Po -
dobna sytuacja miała miej-
sce z rosnącymi tutaj wcześ-
niej drzewami, które zostały 
wkomponowane w projekt ar-
chitektoniczny. Większość 
z  nich jest dobrze widocz-
na, są zróżnicowane gatun-
kowo – warto zwrócić uwagę 
na barwę koron, ich kształt 
oraz kształt rzucanego przez 
nie cienia, szczególnie do-
brze widocznego na wodzie. 
Na terenach zielonych bulwa-
ru możemy dostrzec niewiel-
kie, ciemniejsze od otoczenia 
kreski o podobnej długości, 
ustawione w jednym kierun-
ku [N]. Są to cienie niedawno 
zasadzonych drzew, a lokali-

zację pnia wyznacza początek 
kreski od strony padania pro-
mieni słonecznych. 

Zwróćmy jeszcze uwagę na 
dwa charakterystyczne ele-
menty w tej części zdjęcia. 
Pierwszy z nich to skrzyżo-
wanie dwóch alejek otoczo-
ne dookoła ścieżką [O]. Dwie 
ćwiartki terenu wewnątrz ko-
ła mają bardzo podobną bar-
wę – odcienie brązu, pozostałe 
zaś odcienie zieleni. Struktu-
ra obiektów jest drobnoziar-
nista i w tej skali trudno jed-
noznacznie zinterpretować, 
co dokładnie znajduje się we-
wnątrz. Po prawej widoczne 
są małe elementy o różnym 
kształcie, można więc sądzić, 
że jest to np. plac zabaw dla 
dzieci. Drugi wspomniany 
obiekt jest również w kształ-
cie koła, od którego odchodzą 
trzy alejki [P]. Wygląd tego 
miejsca oraz jego usytuowa-
nie mogą sugerować, że ten 
utwardzony plac pełni funk-
cję sceny plenerowej.

P oza portem znajduje się 
jeszcze wiele elementów, 
które można byłoby pod-

dać fotointerpretacji. Zwró-
cimy jednak uwagę tylko na 
kilka. Pierwszy to zamek kró-
lewski z dachem krytym da-
chówką [R]. Po dwóch jego 
stronach widoczne są basz-
ty [S], północna pokryta mie-
dzianą blachą (błękitny foto-
ton). Zamek zbudowano na 
wysokiej skarpie wiślanej. Na 
zdjęciu występowanie tego 
wzniesienia możemy okreś-
lić pośrednio. Wskazuje na 
to bardzo długi cień, którego 
długość zależy w tym przy-
padku od ukształtowania te-
renu (wysokość zamku, poza 
basztami, jest stała, natomiast 
cień jest dłuższy w północnej 
częś ci) [T]. Kolejną wskazów-
ką, że mamy do czynienia 
ze wzniesieniem, jest  obszar 
po zachodniej stronie zam-
ku, gdzie na trawie widoczne 
są równoległe naprzemianle-
głe wąskie i szerokie pasy [U] 

przypominające izolinie. Wą-
skie paski są podobne do ta-
rasów rolniczych i stabilizują 
skarpę oraz ograniczają ero-
zję. Proszę zwrócić uwagę na 
ich jasność w zależności od 
ekspozycji. Czy jest stała, czy 
zmienna, i o czym to świad-
czy? Trzecim wskaźnikiem 
jest droga biegnąca dookoła 
zamku, która łagodnie poko-
nuje różnicę wysokości mię-
dzy podnóżem a szczytem 
wzniesienia. 

Kierunek nachylenia terenu 
a zarazem oś doliny wskazu-
je uregulowany ciek płynący 
na zachód od zamku [W]. Je-
go koryto widoczne jest jako 
jasna stosunkowo prosta li-
nia o łagodnych łukach. Tuż 
przed drogą ciek znika [X] 
w podziemnym kanale (prze-
puście), którego wylot znajdu-
je się w miejscu oznaczonym 
literą [Y]. Linia brzegowa jest 
tu mocno porozcinana i nie-
regularna. Spowodowane jest 
to działalnością płynącej wo-

zację pnia wyznacza początek 
kreski od strony ny n padania pro-
mieni słonecznynyn ch. 
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przypominajaja ące izolinie. Wą-
skie paski są podobne do ta-
rasów rolniczych i stabilizują 
k i j

dy, w zależności od przepły-
wu – na przemian akumulacji 
i erozji. Na zdjęciu jest jeszcze 
jeden przepust – jego lokaliza-
cję proszę określić samodziel-
nie. Na zachód od koryta cieku 
znajduje się droga [Z] różnią-
ca  się barwą od innych ciągów 
komunikacyjnych. Na podsta-
wie jej przebiegu, powiązań 
z innymi obiektami na zdję-
ciu (asocjacji), proszę spróbo-
wać określić jej funkcję.

Sandomierz to niezwy-
kle piękne miasto z bardzo 
bogatą historią. Ostatnio do 
atrakcji turystycznych dołą-
czył prezentowany na zdjęciu 
bulwar. Czy proces rewitali-
zacji tego miejsca zakończy 
się sukcesem – o tym zde-
cydują mieszkańcy oraz tu-
ryści, a więc również i my.
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